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SŁOWO WSTęPNE 

Święty papież Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji Pa-
stores dabo vobis określił teologię pastoralną jako naukową re-
fleksję nad rzeczywistością o codziennym wzrastaniu Kościo-
ła. Wspomniana przez papieża Polaka naukowa refleksja to nie 
tylko wykłady akademickie i konference naukowe, ale także 
czasopisma naukowe tworzone dla osob, którym bliski jest 
Kościół i teologia pastoralna.

Pomimo iż czasopisma naukowe drukowane są w małym 
nakładzie to coraz częściej czytelnicy mogą mieć do nich do-
stęp dzięki internetowi. Warszawskie Studia Pastoralne wyda-
wane przez Wydział Teologiczny UKSW były na gruncie nauk 
teologicznych jednym z pierwszych periodyków, które „zaist-
niały“ w przestrzeni cyfrowej. W tym miejscy zachęcamy do 
korzystania z wersji internetowej pisma znajdującego się na 
stonie internetowej www.studiapastoralne.pl.

Numer 3(24) 2014 Warszawskich Studiów Pastoralnych 
który oddajemy do państwa rąk podzielony jest na cztery czę-
ści. Pierwsza część zawiera artykuły odnoszące się do tematy-
ki rodziny i wychowania. Następnie w drugiej części autorzy 
podejmują refleksję dotyczącą Maryii jako znaku Nowej 
Ewangelizacji, istoty życia konsekrowanego, zobowiązań 
morálních współczesnego człowieka wobec środowiska natu-
ralnego. Trzecia część zatytułowana formacja pastoralna za-
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wiera artykuły dotyczące formacji pastoralnej alumnów 
w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie 
w latach 1926-1991, formacyjnego wymiaru turystyki. Ostat-
nia część odnosi się bezpośrednio do mediów i sztuki w dusz-
pasterstwie. Autorzy w tym miejscu pochylają się nad funkcją 
podręcznika w nauczaniu katechetycznym, relacji z abdykacji 
Benedykta XVI i konklawe Franciszka opisywanej w tygodniku 
„Polityka” oraz sztuce jako narzędziu pastoralnym.

Błażej Szostek
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jakuB Holnicki-Szulc

KATOLICKA ETYKA MAŁŻEńSKA  
W KONTEKśCIE NADCHODZąCEGO  

TRZECIEGO NADZWYCZAJNEGO GENERAL-
NEGO ZEBRANIA SYNODU BISKUPóW

Catholic marital ethics in the context of coming third 
Extraordinary General collecting the synod of bishops.

Kwestia etyki małżeńskiej czy rodzinnej stanowi przedmiot 
gorących dysput na łonie Kościoła. Temperatura tych dyskusji 
wzrasta okresami podczas, gdy kwestią tą zajmuje się Magiste-
rium. Jedna z większych kontrowersji teologicznych wybuchła 
po ogłoszeniu przez Sługę Bożego Pawła VI encykliki o zasa-
dach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego 
Humanae Vitae. Na Osobę Następcy Piotra posypały się gromy 
ze strony liberalnej, oczekującej, by Papież wyraził zgodę na ko-
rzystanie przez katolików ze środków antykoncepcyjnych zysku-
jących niezwykłą popularność w czasie rewolucji obyczajowej 
w latach 60. Krytyki dokumentowi nie szczędziły także środowi-
ska konserwatywne, niepomne, iż dopuszczalność naturalnych 
metod regulacji poczęć została wprowadzona już przez Sługę 
Bożego Piusa XII w przemówieniu do położnych w 1951 roku.1

1 Przemówienie do zjazdu Katolickiego Włoskiego Towarzystwa Po-
łożnych, 29 października 1951, [w:] AAS 43 (1951).
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Od tego czasu świat zachodni regularnie domaga się zmia-
ny katolickiej etyki seksualnej czy rodzinnej. Jest to zapewne 
efekt wiodących podczas rewolucji obyczajowej, a obecnych 
również na aulach soborowych, tendencji antropocentrycz-
nych. Ludzie Zachodu dążą do samostanowienia, do wolności 
pojmowanej na ściśle tocquevillowski sposób – wiążąc ją 
z równością. Tak pojmowaną wolność trudno pogodzić z pra-
wem naturalnym – prawem Bożym a także z nauką Kościoła, 
która zaczyna się jawić jako rząd wymagań ograniczających 
wolność w takim ujęciu. 

W ten sposób Nadzwyczajny Konsystorz poświęcony spra-
wom rodziny, a także zapowiedź obrad Synodu poświęconemu 
tej samej kwestii wyzwolił wśród wielu komentatorów nadzie-
ję na zmianę czy raczej rewolucję w nauce Kościoła. 

Wspomniane tendencje antropologiczne skłaniają wielu ka-
tolików do podważania nauczania Kościoła w wielu kwe-
stiach, czy wręcz swobodnego doboru, których elementów na-
leży przestrzegać. 

Magisterium

Zmiany, jakie w ostatnich latach dotknęły świat katolicki 
w pierwszej kolejności dotknęły samego fundamentu, a więc 
celów sakramentu małżeństwa. 

Pierwszym celem małżeństwa w tradycyjnej teologii za-
wsze było przyjęcie i wychowanie potomstwa. Św. Tomasz 
z Akwinu pisał iż: „Zasadniczy cel, dla którego małżeństwo 
zostało ustanowione, jest zawsze dobry, jest nim mianowicie 
przekazywanie życia oraz unikanie porubstwa.”2 Doktor Aniel-

2 Summa Theologiae, 32, q. 48, a. 2.
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ski podkreślił jednocześnie, iż: „natura skłania również ku dru-
gorzędnemu celowi małżeństwa, a mianowicie ku wzajemnej 
pomocy w sprawach domowych. Rozum bowiem w porządku 
przyrodzonym nakazuje ludziom mieszkać razem, gdyż czło-
wiek samotny nie jest samowystarczalny we wszystkim, co 
jest potrzebne do życia, i dlatego z natury swej jest istotą spo-
łeczną. Otóż pośród różnych rzeczy niezbędnych do życia, 
jedne należą do mężczyzn, a inne do kobiet. Dlatego sama na-
tura skłania mężczyznę i kobietę do zawarcia związku 
małżeńskiego.”3

W jasny sposób hierarchię celów małżeństwa przedstawia 
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku: Matrimonii finis 
primarius est procreatio atque educatio prolis; secundarius 
mutuum; adiutorium et remedium concupiscentiae.4 Podobnie 
choć przy nieco zmienionych akcentach wypowiada się nowy 
Kodeks: „Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i ko-
bieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze 
swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wycho-
wania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione 
przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”5

Castii connubi

Podobną naukę wyraził papież Pius XI w swej encyklice Ca-
sti connubi, podkreślając, że: „Pierwsze miejsce pomiędzy do-
brami małżeństwa zajmuje potomstwo. I zaprawdę sam Stwórca 
rodzaju ludzkiego, który w dobroci swej w dziele rozkrzewiania 

3 Ibid., 32, q. 41, a. 1.
4 CIC 1013, § 1, Acta Apostolicae Sedis 9, 1917, II.
5 KPK 1055, § 1, [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 2008.
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życia postanowił ludzi użyć jako pomocników swych, nauczał 
tego, kiedy, ustanawiając w raju małżeństwo, powiedział do pra-
rodziców naszych, a przez nich do przyszłych małżonków: 
<<Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili zie-
mię>> (Rdz. 1, 28)”6 Dlatego też, według papieża, wielkim bło-
gosławieństwem Boga jest dla małżeństwa dziecko, którego 
zrodzenie i wychowanie ma służyć nie tylko przedłużeniu ro-
dzaju ludzkiego, ale także wydaniu na świat kolejnych ludzi od-
dających chwałę Trójjedynemu Bogu, przede wszystkim zaś po-
większeniu ilości członków Kościoła Chrystusowego.7 

Pius XI za św. Augustynem wskazuje inne, poza potom-
stwem, dobra małżeństwa wymieniając jedność małżeńską 
i miłość małżeńską. Mówiąc o miłości małżeńskiej należy 
mieć na uwadze jej ideał, mianowicie związek Chrystusa ze 
swoim Ciałem Mistycznym.

Miłość małżeńska traktowana nie jako fizyczny, przemija-
jący pociąg, raczej jako „wewnętrzna skłonność dusz.”8 Owa 
skłonność powinna kierować małżonków nie tylko we wspie-
raniu się w życiu codziennym, ale przede wszystkim we wza-
jemnej pomocy w „doskonaleniu człowieka wewnętrznego”, 
tak by małżonkowie wzrastali w miłości do Boga i bliźnich.9 
Pius XI podkreśla, iż właśnie to kształtowanie życia wewnętrz-
nego małżonków, pracę nad ich udoskonalaniem określić moż-
na jako najważniejszy czynnik i cel małżeństwa pojmowanego 
jako wspólność całego życia.10

Podkreśleniu właściwych celów małżeńskich towarzyszy 
wskazanie nadużyć małżeństwa z których najcięższymi są te, 

6 Pius XI, Casti connubi, Warszawa 2001, s. 9.
7 Pius XI, Casti connubi, Warszawa 2001, s. 10.
8 Pius XI, ibid., s. 14.
9 Pius XI, ibid., s. 14.
10 Pius XI, ibid., s. 14n.
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dotyczące potomstwa, przez wielu traktowanego jako ciężar 
i jarzmo. A jednak jedynym godziwym celem małżeńskiego 
zbliżenia jest powołanie do życia potomstwa, zachowanie 
przeciwne jest gwałceniem aktu naturalnego.11 Kwestie zdro-
wotne zaś czy trudności ekonomiczne, jakkolwiek budzące 
głębokie współczucie, nie mogą stanowić zniesienia Boskich 
przykazań. Papież wskazuje, iż receptą na poprawę sytuacji 
materialnej rodzin nie jest wstrzymywanie się od rodzenia 
dzieci, ale zmiana układów społecznych tak, by praca ojców 
rodzin umożliwiała godziwe utrzymanie rodzin zgodnie z ra-
dami Leona XIII w encyklice Rerum novarum.12 

Gaudium et spes

Vaticanum II poruszył kwestię małżeństwa jako jedno z waż-
niejszych zagadnień w ramach Konstytucji duszpasterskiej o Ko-
ściele w świecie współczesnym Gaudium et spes. Wskazuje 
w niej problemy dotyczące tej materii wspominając o wielożeń-
stwie, pladze rozwodów czy wolnej miłości.13 Małżeństwo, jako 
wspólnota życia i miłości ustanowiona przez Boga zawierana 
jest na podstawie nieodwołalnej, osobowej zgody małżonków. 
Węzeł małżeński powstały poprzez to przymierze nie należy do 
osądu ludzkiego, chociaż samo małżeństwo jest trwałym rów-
nież wobec społeczeństwa.14 Konstytucja nie pozostawia miejsca 
na wątpliwość odnośnie do trwałości sakramentu małżeństwa, 
która nie podlega dyskusji, jeśli związek został ważnie zawarty. 

11 Pius XI, ibid., s. 15.
12 Pius XI, ibid., s. 53.
13 Gaudium et spes, 47.
14 Ibid., 48.
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Sobór Watykański II podkreśla ogromną rolę miłości mał-
żeńskiej. Wskazuje, iż owa miłość ma przejawiać się na spo-
sób przyjęty w kulturze i środowisku, w jakich żyje człowiek. 
Miłość może formy ekspresji uwznioślać i nadawać im szcze-
gólną godność.15 Stąd też akty małżeńskie są szlachetne i god-
ne jako widzialne zjednoczenie osób w miłości. Z samej jed-
nakże natury, małżeństwo i małżeńska miłość są niezmiennie 
ukierunkowane na potomstwo, które jest najwspanialszym da-
rem małżeństwa.16 Ojcowie soborowi uznali za stosowne sta-
nowczo stwierdzić, iż małżonkowie są wspólnikami miłości 
Boga w dziele przekazywania życia. Małżonkowie powinni 
współdziałać z Wolą Bożą uwzględniając wszystkie okolicz-
ności życiowe, pamiętając jednak, że nie mogą działać jedynie 
według własnego uznania, ale kierując się sumieniem zgod-
nym z Bożym prawem oraz zgodnie z Magisterium Kościoła. 
Ojcowie podkreślają, iż: „Małżeństwo nie zostało jednak usta-
nowione jedynie w celu zrodzenia dzieci, bowiem nierozwią-
zywalny charakter przymierza pomiędzy osobami i dobro po-
tomstwa wymagają, aby również wzajemna miłość małżonków, 
okazywana we właściwym porządku, rozwijała się i dojrzewa-
ła.”17 Idąc dalej, nawet jeśli w małżeństwie brak potomstwa, 
związek trwa jako „wspólnota całego życia, zachowując zna-
czenie i nierozerwalność.”18 

Sobór nie mógł również nie wypowiedzieć się w kwestii 
sztucznego ingerowania człowieka w realizowanie zasadni-
czego celu małżeńskiego. Przyznać należy, iż w dzisiejszym 
świecie pojawiają się okoliczności życiowe, w których mał-

15 Ibid.,49.
16 Ibid.,50.
17 Ibid., 50.
18 Ibid.
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żonkowie mają obiektywne trudności w dalszym przyjmowa-
niu potomstwa. Utrzymywanie płciowej wstrzemięźliwości 
może narazić na niebezpieczeństwo małżeńską wierność a tak-
że dobro dzieci.19 Należy jednak pamiętać, że obowiązek prze-
kazywania życia odnosi się w pierwszej kolejności do wiecz-
nego przeznaczenia człowieka nie tylko zaś do życia 
doczesnego. Mimo tego, remedium nie są niegodziwe rozwią-
zania proponowane przez współczesny świat, zwłaszcza zaś 
aborcja będąca zabójstwem nienarodzonego człowieka.20 Kon-
stytucja wzywa wszystkich katolików do nieustępliwej obrony 
życia ludzkiego od samego poczęcia, nazywając aborcję i dzie-
ciobójstwo „haniebnymi przestępstwami.”21 

Mając świadomość wartości rodziny, konieczne jest zdecy-
dowane i bezkompromisowe działanie na rzecz jej obrony. Na-
leży kształtować sumienia i dusze młodzieży tak, by osiągnąw-
szy dojrzałość mogły podążać za swoim powołaniem 
i realizować je w sposób możliwie najbliższy boskiemu ide-
ałowi. Istotne jest również by formacja kandydatów do mał-
żeństwa i samych rodzin ukazywała całościowy i uczciwy ob-
raz powołania i celów życia rodzinnego. Na koniec Konstytucja 
wzywa małżonków, aby idąc śladem Chrystusa „w radościach 
i ofiarach swojego powołania dzięki wiernej miłości stawali 
się świadkami tego misterium miłości, które Pan objawił świa-
tu przez swoją śmierć i zmartwychwstanie.”22

19 Gaudium et spes 51.
20 Ibid., 51.
21 Ibid.
22 Ibid., 52.
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Familiaris consortio

W roku 1981 wydana została Adhortacja apostolska papie-
ża Jana Pawła II Familiaris consortio. Dokument powstał z ra-
cji na fakt iż: „Rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się 
pod wpływem rozległych, głębokich i szybkich przemian spo-
łecznych i kulturowych.”23 Papież wskazuje, że rodzina jest 
jednym z najcenniejszych dóbr ludzkości, zatem Kościół musi 
pomagać małżonkom oraz przygotowującym się do zawarcia 
sakramentu. Przyczyną problemów dotykających małżeństwa 
często staje się „skażone pojęcie i przeżywanie wolności, ro-
zumianej nie jako zdolność do realizowania prawdziwego za-
mysłu Bożego wobec małżeństwa i rodziny, ale jako autono-
miczna siła, utwierdzająca w dążeniu do osiągnięcia własnego 
egoistycznego dobra, nierzadko przeciwko innym.»24 Czło-
wiek został stworzony przez Boga na Jego obraz i podobień-
stwo z miłości, ale również do miłości, która może się realizo-
wać na dwóch drogach, to jest małżeństwie i dziewictwie.25 
Również we wspomnianym dokumencie Magisterium w oso-
bie Następcy Piotra przypomina iż małżeństwo jest fundamen-
tem wspólnoty rodzinnej, jako skierowane ku potomstwu. 
W realizacji tego celu małżonkowie znajdują uwieńczenie 
swego powołania. Papież przywołuje VI Synod Biskupów, 
który obradował na Watykanie od 26 września do 25 paździer-
nika 1980 roku a który poruszał kwestie Rodziny wskazując 
konkretnie jej cztery podstawowe zadania: tworzenie wspól-
noty osób, służbę życiu, udział w rozwoju społeczeństwa oraz 

23 Familiaris consortio, 1.
24 Ibid., 6.
25 Familiaris consortio, 11.
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uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła.26 Można za-
uważyć pewną zmianę, gdyż pierwszy cel i zadanie małżeń-
stwa zostało rozwinięte i rozszerzone poprzez dowartościowa-
nie miłości małżonków. Wszak miłość małżonków budująca 
wspólnotę rodzinną otwiera się na przyjęcie nowego życia 
tworząc pełną rodzinę – wspólnotę osób. 

Św. Jan Paweł II rozważa sytuacje patogenne dotykające 
małżeństwa, wspomina również o rozwodach. Podczas współ-
czesnych rozważań dotyczących dopuszczenia do sakramen-
tów rozwodników będących w ponownych związkach należy 
przywołać zdanie Synodu Biskupów, wyrażone w dokumencie 
papieskim. Kościół został ustanowiony przez Chrystusa jako 
droga prowadząca do zbawienia ludzi, przez co nie może po-
zostawiać bez swej opieki tych, którzy przez osobiste proble-
my próbują uderzyć w nierozerwalną instytucję małżeństwa. 
Duszpasterze Kościoła muszą starać się jak najbardziej obiek-
tywnie badać sprawy poszczególnych rodzin. Konieczne jest 
otoczenie osób rozwiedzionych, a także żyjących w ponow-
nych związkach troskliwą i szczerą opieką duszpasterską. Nie 
wolno dopuścić, by osoby przeżywające dramaty osobiste czu-
ły się jako stawiane poza Wspólnotą Kościoła lub poddawane 
ostracyzmowi. Należy nakłaniać ich do czynnego uczestnic-
twa w życiu Kościoła, uczęszczania na Msze Święte, duchową 
lekturę, wychowywanie dzieci w duchu katolickim i inne dzie-
ła miłości. Kościół nie może zostawić małżonków żyjących 
w ponownych związkach samym sobie, jednak nie zmienia to 
faktu, iż aktualną nadal pozostaje praktyka niedopuszczania 
osób w ponownych związkach do Komunii świętej.27 Należy 
nieustannie podkreślać, iż ów zakaz nie jest związany bezpo-

26 Ibid., 17.
27 Ibid., 84.
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średnio z rozwodem, ale z ponownym związkiem, który pro-
wadzi do czynów uderzających w nierozerwalność małżeń-
stwa, zaprzeczających wizji związku Chrystusa i Kościoła.28 
Jan Paweł II podkreśla inny, niezmiernie istotny argument 
przeciw dopuszczeniu wspomnianych osób do Komunii eu-
charystycznej, mianowicie groźbę rozmycia nauki Kościoła 
dotyczącej nierozerwalności małżeństwa i wprowadzanie 
w błąd wiernych. Rozgrzeszenie sakramentalne, dostępne 
w Sakramencie Pokuty, może jednak zostać udzielone tylko 
tym, którzy żałują swojego postępowania, będąc jednocześnie 
gotowi na prowadzenie życia zgodnego z istotą nierozerwal-
ności małżeństwa. Jeśli zatem niesakramentalna para dla 
obiektywnie istotnych przyczyn nie podejmuje obowiązku 
rozstania się, dla zachowania możliwości otrzymywania łask 
sakramentalnych w Eucharystii, powinna: „żyć w pełnej 
wstrzemięźliwości, zaprzestając aktów, przysługujących jedy-
nie małżonkom.»29 

Szacunek dla sakramentu małżeństwa nie pozwala jedno-
cześnie by zawieraniu ponownych związków towarzyszyły ja-
kiekolwiek formy rytualne mogące być uznane za substytut 
małżeństwa, lub ponowny sakrament.30 

Kościół wierzy, że każdy człowiek łamiący Przykazania 
może otrzymać łaskę nawrócenia i zbawienia.31

28 Familiaris consortio, 84.
29 Jan Paweł II, Homilia na zakończenie VI Synodu Biskupów, [w:] 

AAS 72 (1980), 1082.
30 Familiaris consortio, 84.
31 Ibid.
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Evangelium vitae

Encyklika Sługi Bożego Pawła VI Humanae vitae poświęco-
na jest niemal w całości kwestii zasad moralnych w dziedzinie 
przekazywania życia ludzkiego. Dzięki obowiązkowi przekazy-
wania życia ludzkiego małżeństwo staje się współpracownikiem 
Boga w dziele przekazywania życia. Papież powtarza stwier-
dzenie Konstytucji Gaudium et spes o okolicznościach i trudno-
ściach stojących przed rodzinami w szybko zmieniającym się 
świecie. 

Człowiek może w pełni pojąć wagę i godność miłości mał-
żeńskiej jedynie biorąc pod uwagę, iż bierze ona swój począ-
tek z Boga, Który jest Miłością.32 Papież Paweł VI dobitnie 
stwierdza, że małżeństwo stanowi nierozerwalny związek, 
którego człowiekowi nie wolno rozdzielać.33 

Należy powtórzyć również, że o ile niepełnym wyrazem 
miłości jest akt małżeński narzucony współmałżonkowi, w ten 
sam sposób nie jest niepełnym akt pozbawiony zdolności prze-
kazywania życia.34 Konieczna jest zatem świadomość małżon-
ków, iż muszą być wierni planowi Bożemu tak, by korzystając 
z małżeńskiej miłości zgodnie z zasadami przekazywania ży-
cia mieli świadomość, iż są sługami planu Stwórcy. 

W dalszej części swej encykliki Paweł VI ponawia odrzuce-
nie wszelkich form przerwania życia już poczętego, spośród 
których najcięższą jest bezpośrednie przerywanie życia nawet w 
celach leczniczych.35 Podkreślić trzeba, że z czynności kwalifi-
kujących się do papieskiego określenia o bezpośrednim przery-
waniu życia wyliczyć należy nie tylko samą aborcję, ale rów-

32 Humanae vitae, 8.
33 Ibid., 12.
34 Ibid. 13.
35 Humanae vitae,14.
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nież tak popularne we współczesnym świecie środki 
wczesnoporonne. Nie można znaleźć również usprawiedliwie-
nia dla rozmyślnego ubezpładniania stosunków małżeńskich za 
pomocą jakichkolwiek metod, środków chemicznych czy przy-
rządów. Nie można również stosować zasady mniejszego zła, 
bądź traktować wcześniejsze, lub późniejsze stosunki płodne 
jako usprawiedliwienie dla aktu ubezpłodnionego. Papież 
stwierdza stanowczo, iż: „Błądziłby zatem całkowicie ten, kto 
by mniemał, że płodne stosunki płciowe całego życia małżeń-
skiego mogą usprawiedliwić stosunek małżeński z rozmysłu 
ubezpłodniony i dlatego z istoty swej moralnie zły.”36 Moralnie 
dopuszczalne jest z kolei stosowanie środków leczniczych unie-
możliwiających poczęcie pod warunkiem, że samo zapobiegnię-
cie prokreacji nie byłoby samo w sobie zamierzone.37

Paweł VI wskazuje, iż czasy współczesne przynoszą wiele 
opinii mówiących, iż postęp nauki uprawnia człowieka do 
opanowania sił natury i wykorzystywania ich ku realizacji do-
bra człowieka.38 Stąd też płyną postulaty, by Kościół dopuścił 
sztuczną kontrolę urodzin jako budującą spokój rodzinny. 
W odpowiedzi Paweł VI wskazuje iż Kościół popiera korzy-
stanie z rozumu w życiu małżeńskim, jednak musi się to odby-
wać „z poszanowaniem ustalonego przez Boga porządku.”39 

Rozważając kwestie metod regulacji poczęć nie wolno po-
mijać sztucznych sposobów służących temu celowi, a także 
ich poważnych następstw. Pierwszą i największą konsekwen-
cją jest szansa na pojawienie się małżeńskiej niewierności.40 
Paweł VI wskazuje, iż w czasach rozbuchanej namiętności po-

36 Ibid.
37 Ibid.,15. 
38 Ibid.,16.
39 Ibid.
40 Ibid., 17.
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winno się ułatwiać ludziom życie zgodne z prawem moral-
nym, nie zaś ułatwiać zachowania wątpliwe etycznie. Stoso-
wanie sztucznych metod antykoncepcyjnych może również 
prowadzić do sprowadzenia kobiety do roli narzędzia dla za-
spokojenia męskiej żądzy. 

Teologia rodziny wraz z antropologią i teologią ciała zosta-
ły w znacznym stopniu rozwinięte podczas pontyfikatu św. 
Jana Pawła II, w którego nauce bezwarunkowa obrona życia 
ludzkiego, a także walka z „cywilizacją śmierci” była jednym 
z ważniejszych zagadnień. Kwestii nienaruszalności życia 
ludzkiego poświęcona została encyklika Evangelium vitae. 
Święty Papież we wstępie pokazuje, iż wielka radość, jaką 
przeżywa ludzkość przy Bożym Narodzeniu objawiła głęboki 
sens radości z każdych ludzkich narodzin. Przesłanie to tak 
zgodne z wcześniejszym Magisterium, niosło również nowość, 
w postaci położenia akcentu na radość niesioną przez przeka-
zywanie życia. Życie człowieka posiada nadzwyczajną god-
ność z racji na jego powołanie do uczestnictwa w życiu Stwo-
rzyciela. To wzniosłe powołanie jednak nie może pozwolić 
zapomnieć o swoim podstawowym warunku i integralnej czę-
ści, jaką jest ziemskie życie. 

Czasy współczesne przynoszą coraz to nowe sytuacje i czyn-
niki zagrażające godności życia ludzkiego. Każde takie zagroże-
nie jest bolesne dla Kościoła, gdyż dotyka wiary w odkupieńcze 
wcielenie Jezusa.41 W XXI wieku coraz większym problemem 
stają się zamachy na życie ludzkie, potępione już stanowczo 
przez Sobór Watykański II: „Wszystko, co godzi w samo życie, 
jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie pło-
du, eutanazja i dobrowolne samobójstwo; wszystko, cokolwiek 
narusza całość osoby ludzkiej, jak okaleczenia, tortury zadawa-

41 Evangelium vitae, 3. 
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ne ciału i duszy, próby wywierania przymusu psychicznego; 
wszystko, co ubliża godności ludzkiej, jak nieludzkie warunki 
życia, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo, pro-
stytucja, handel kobietami i młodzieżą; a także nieludzkie wa-
runki pracy, w których traktuje się pracowników jak zwykłe na-
rzędzia zysku, a nie jak wolne, odpowiedzialne osoby: wszystkie 
te i tym podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym; zaka-
żając cywilizację ludzką bardziej hańbią tych, którzy się ich do-
puszczają, niż tych, którzy doznają krzywdy, i są jak najbardziej 
sprzeczne z czcią należną Stwórcy.”42 Wymienione przestępstwa 
współczesny świat każe dopuszczać jako emanację wolności 
osobistej i traktować jako przysługujące człowiekowi prawo. 
Czyny traktowane jako moralne wykroczenia stają się usługami 
dostępnymi w ramach państwowej opieki zdrowotnej. W ten 
sposób ludzkość dociera do sytuacji, w której medycyna, jako 
nauka powołana dla obrony życia ludzkiego staje się wykonaw-
cą wyroku śmierci wobec istoty niewinnej. Lekarz staję się ka-
tem, ofiara zaś ponosi koszt najwyższy. 

Św. Jan Paweł II przywołując patologiczny stan prawny 
obecny we współczesnych państwach pisze: „zjednoczony 
więzią głębokiej wspólnoty z każdym bratem i siostrą w wie-
rze i ożywiony szczerą przyjaźnią dla wszystkich, pragnę po-
nownie rozważyć i obwieścić Ewangelię życia, blask prawdy 
rozjaśniający sumienia, czyste światło uzdrawiające przyćmio-
ny wzrok, niewyczerpane źródło wytrwałości i odwagi, które 
pozwalają nam podejmować wciąż nowe wyzwania, jakie na-
potykamy na naszej drodze.”43 

Papież podkreśla też problematyczność innych form dzia-
łalności aborcyjnej, mianowicie środków wczesnoporon-

42 Gaudium et spes 27.
43 Evangelium vitae, 6. 
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nych.44 Zdaje się, że głównym zadaniem przemysłu farmaceu-
tycznego w zakresie wspomnianych środków jest uproszczenie 
i ułatwienie ich stosowania tak, by ich użytek nie podlegać 
żadnej kontroli. Dalej należy zaprzeczyć tezie, iż najskutecz-
niejszym orężem w walce z aborcją jest antykoncepcja, choć-
by zdarzały się przypadki osób działających w ten sposób. 
Święty papież stwierdza, że: „mentalność antykoncepcyjna”45 
nie prowadzi z całą pewnością do odpowiedzialnego przeży-
wania ojcostwa i macierzyństwa oraz aktu małżeńskiego. 
Mentalność antykoncepcyjna prowadzi do sytuacji łatwiejszej 
zgody na aborcję w przypadku pojawienia się niechcianego 
życia. Dowodem na to niech będzie fakt, iż zarówno antykon-
cepcja jak i aborcja mają najwięcej zwolenników w środowi-
skach odrzucających moralne nauczanie Magisterium. Korze-
nie tych koncepcji tkwią w egoistycznym, hedonistycznym 
przeżywaniu ludzkiej płciowości jako fałszywie pojętej ema-
nacji ludzkiej wolności, której możliwe skutki, to jest poczęcie 
nowego życia, ograniczają osobisty rozwój człowieka.46 

Godne podziwu metody medyczne pozwalające na wnikli-
we badania prenatalne, mogące służyć opracowaniu metod te-
rapeutycznych, coraz częściej są wykorzystywane w celu umo-
tywowania aborcji eugenicznej to jest takiej, która: „przyjmuje 
życie tylko pod pewnymi warunkami, odrzucając ułomność, 
kalectwo i chorobę.”47 

Należy stanowczo stwierdzić, że bez względu na okolicz-
ności „życie zawsze jest dobrem.”48 W związku z tym krzyw-
dzenie życia, odbieranie mu jego godności jest uderzeniem 

44 Ibid., 13.
45 Ibid.,13.
46 Ibid.,13.
47 Ibid.,14.
48 Evangelium vitae, 34.
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w Bożą miłość, ponieważ Przykazania są nierozerwalnie złą-
czone z miłością.49 

Człowiek stworzony w miłości na obraz i podobieństwo 
Boże ma władzę nad rzeczami stworzonymi i nad sobą samym. 
Owa władza nie jest naturalnie bezgraniczna, ale służebna, po-
nieważ musi zawierać szacunek dla zamysłu Bożego. Człowiek 
jest zaś: „sługą planu ustanowionego przez Stwórcę.”50 

Kościół wierzy, że dzieje ludzkie rozpoczynają się w mo-
mencie poczęcia, jednak nawet jeśli człowieczeństwo embrio-
nu byłoby jedynie domniemane, zabronione powinny być 
wszelkie ingerencje mające na celu jego zabicie.51 

Św. Jan Paweł II powołując się na władzę udzieloną Piotro-
wi i Jego następcom, stwierdza, iż celowe i bezpośrednie za-
bójstwo niewinnej istoty ludzkiej zawsze jest aktem niemoral-
nym.52 Podkreśla też, że takie stanowisko jest niezmiennie 
i jednomyślnie głoszone przez całe Magisterium Kościoła, 
łącznie z krótką aczkolwiek stanowczą wypowiedzią Vatica-
num II.53 Winnymi w przypadku przerywania ciąży nie są tyl-
ko osoby podejmujące bezpośrednie decyzje, ale również oso-
by trzecie, nie stające w obronie poczętego życia, a także 
politycy czy prawodawcy ustalający prawo i dopuszczający 
aborcję.54 Św. Jan Paweł II przywołuje jednocześnie Kodeksy 
Prawa Kanonicznego, zarówno ten z 1917 roku, jak i odno-
wiony z roku 1983, które za przestępstwo aborcji przewidują 
najwyższą możliwą karę, to jest ekskomunikę latae sententiae, 
to jest wiążącą mocą samego prawa, która nie musi być dekla-

49 Ibid., 52.
50 Humanae vitae, 13.
51 Evangelium vitae, 60.
52 Ibid., 57.
53 Gaudium et spes, 27.
54 Evangelium vitae, 59.
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rowana.55 Ta kara dotyczy wszystkich wspomnianych wcze-
śniej osób, mających wpływ na przeprowadzenie aborcji. 
W podobny sposób niedopuszczalne są wszelkie badania czy 
zabiegi na embrionach, które prowadzą do uśmiercenia choćby 
części z nich. To stwierdzenie dotyczy również procedury in 
vitro, którą wielu chciałoby widzieć jako bezpłatny zabieg 
w ramach publicznej opieki medycznej.56

Współczesne społeczeństwo, kierowane działalnością środ-
ków masowego przekazu, poddaje się daleko idącej sekulary-
zacji. Te tendencje widoczne są wyraźnie w dążeniach do re-
formy katolickiego nauczania dotyczącego etyki małżeńskiej. 
Dominujące tendencje antropocentryczne próbują przekonać 
człowieka, że kwestie moralne należy traktować jako kwestie 
wolności osobistej, zatem niepodlegające ocenie żadnego au-
torytetu, zwłaszcza zaś Kościoła. 

Fałszywie pojmowana wolność pozwala społecznym pupi-
lom na głoszenie, iż zabicie przez kobietę dziecka znajdujące-
go się w jej łonie, jest prawem należnym kobiecie, jako forma 
decydowania o swoim ciele. O absurdalności tej tezy trudno 
jest dyskutować z powodu jej oczywistości. Wiedza medyczna 
już w latach 70 była w stanie wykazać człowieczeństwo płodu 
od momentu poczęcia. Wystarczy prześledzić rozwój dziecka 
w łonie matki od początku jego istnienia, zauważyć krystalizo-
wanie się unikalnych cech fizycznych w pierwszych tygo-
dniach ciąży, oddzielność kodu DNA matki i dziecka a także 
wiele innych czynników, by nie mieć wątpliwości co do odręb-
ności dwojga istot ludzkich.57

55 Ibid., 62.
56 Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro zostały włączone do listy 

refundowanych przez NFZ ustawą z dnia 12 maja 2011 r. Dz. U. 2011 
nr 122 poz. 696.

57 W. Fijałkowski, Dar rodzenia, Warszawa 1983, ss. 33nn.
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Niezrozumiałym jest ponadto odbieranie bezbronnemu, 
nienarodzonemu człowiekowi prawa do życia, podczas gdy 
ten sam człowiek posiada prawo do dziedziczenia58, czy póź-
niejszego dochodzenia szkód doznanych przed narodzeniem.59 
Trudno mówić o naprawianiu szkód doznanych przed urodze-
niem w przypadku dziecka, które zostaje zamordowane w ło-
nie matki. 

Jednocześnie lekarze odmawiający wykonania aborcji lub 
wskazania innego lekarza zgodnie z klauzulą sumienia zapisa-
ną w Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty60, są pena-
lizowani, ponieważ zabicie dziecka jest traktowane jako ich 
obowiązek, chociaż rolą medycyny było zawsze ratowanie ży-
cia, nie zaś jego odbieranie. 

Przed zbliżającym się Synodem Biskupów o Rodzinie sły-
chać coraz donioślejsze głosy iż należy dostosować do współ-
czesnych czasów nauczanie Kościoła o Komunii świętej dla 
rozwodników żyjących w ponownych związkach. Mimo nie-
odległej czasowo Adhortacji papieża Jana Pawła II Familiaris 
consortio, która zdecydowanie wypowiedziała się w tej kwe-
stii, odzywają się w Kościele głosy, by nauczanie Kościoła 
w tej materii zmienić. Niektórzy starają się położyć nacisk na 
rozwód jako ingerencję w instytucję małżeństwa. Jednak 

58 „Art. 927 § 1. Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie 
żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie 
istnieje. 

§ 2. Jednakże dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być 
spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe.» Kodeks Cywilny art. 927, §1, §2; 
[w:] Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami.

59 „Art. 446. Z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia 
szkód doznanych przed urodzeniem.» Kodeks Cywilny art. 446; [w:] Dz.U. 
1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami.

60 Dz.U. 1997 Nr 28 poz. 152, art. 39. 



27

KatolicKa etyKa małżeńsKa w KonteKście...

w przypadku osób, którym nie wolno w pełni uczestniczyć 
w Eucharystii, sankcję karną powoduje pozamałżeńskie wyko-
rzystywanie aktów dostępnych jedynie w ramach sakramental-
nego małżeństwa. Propozycje zmiany stanowiska Kościoła 
spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem znacznej grupy 
teologów, by wspomnieć choćby środowisko związane ze 
szwajcarskim periodykiem tomistycznym Nova et vetera.61

Jan Paweł II nauczał, iż rodzina jest przyszłością ludzko-
ści62, dlatego też Kościół powinien dokładać wszelkich starań 
by bronić rodziny przez patologiami przynoszonymi przez 
współczesny świat. Święty Papież - Polak podczas spotkania 
na Westerplatte wzywał: „Wymagajcie od siebie, choćby inni 
od was nie wymagali.” Należy mieć na uwadze tę naukę rów-
nież odnośnie do Sakramentu małżeństwa.

Streszczenie

Zbliżający się Trzeci Nadzwyczajny Generalny Synod Bi-
skupów staje przed wieloma wyzwaniami, przed którymi stoją 
również współczesne rodziny. Mass-media i środowiska libe-
ralne życzą sobie, by Ojcowie synodalni zmienili katolicką 
etykę małżeńską i seksualną, dopuścili do sakramentów Ko-
ścioła rozwodników w ponownych związkach czy dopuszcze-
nie dla małżeństw różnych form zapobiegania poczęciu. Jed-
nak zmiana we wspomnianych kwestiach z całą pewnością nie 
pomoże w rozwiązaniu najważniejszych problemów dotykają-

61 http://nvjournal.net/files/essays-front-page/recent-proposals-a-the-
ological-assessment.pdf, dostęp: 30.07.2014 r.

62 Familiaris consortio, 86.
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cych małżeństwa i rodziny – zamachy na życie ludzkie, plaga 
rozwodów, czy coraz większa sekularyzacja społeczeństwa. 

Summary

The upcoming Third Extraordinary General of the Synod of 
Bishops will have to face many challenges, which faces also 
the modern families. Mass-media and liberals wish that the 
Synod Fathers will change sexual and marriage ethics,permit 
to receveing Sacraments of the Church by divorced persons li-
ving in new relationships, and allow using contraception. Ho-
wever, the change on these issues certainly will not help in 
solving the most important problems affecting marriage and 
family, attacks on human life, the plague of divorce, the incre-
asing secularization of society.
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MIŁOść OD POCZęCIA JAKO REALIZACJA 
PODSTAWOWEGO CELU MAŁŻEńSTWA

Love from conception as the realization of the ultimate 
objective of the marriage.

Większość ludzi żyjących na świecie realizuje powołanie 
do życia w rodzinie. Rodziny katolickie były w historii Ko-
ścioła zawsze swego rodzaju fundamentem Mistycznego Ciała 
Chrystusa. Wielcy ludzie Kościoła mówili: „Dajcie mi święte 
rodziny – a dam Wam świętych kapłanów!”1 Słowa te wskazu-
ją na świadomość odpowiedzialności, jaka leży na katolickich 
rodzinach. Wszak to właśnie Rodziny przyjmują na świat, 
kształtują i wychowują nowych członków Kościoła. 

Współczesny świat próbuje odwrócić tę zasadę, spychając 
potomstwo na dalsze miejsca pośród celów małżeństwa. Dzie-
ci są przedstawiane jako utrudnienie, ograniczenie czy wyrze-
czenie. Panuje pogląd, iż urodzenie dziecka oznacza koniec 
możliwości rozwoju osobistego. Tego typu przekonania pro-
wadzą pośrednio do ograniczania przez małżeństwa przyjmo-
wania nowego potomstwa, czemu często towarzyszy korzysta-

1 Słowa przypisywane Stefanowi kard. Wyszyńskiemu oraz 
św. Janowi XXIII. 
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nie z rożnych rodzajów środków antykoncepcyjnych, po 
drugie zaś do coraz powszechniejszych zamachów na ludzkie 
życie w fazie prenatalnej, przejawiające się szerszą pulą do-
stępnych środków wczesnoporonnych, przede wszystkim zaś 
zabijaniem per se nienarodzonych podczas spędzania płodu. 

Wymagania stojące przed rodzinami znajdują swe korzenie 
w prawie naturalnym co oznacza, iż rozum ludzki działający 
prawidłowo objawiłby te wyzwanie sumieniu. Nawet gdyby 
nie nastąpiło zbawcze Dzieło Chrystusa, misja stojąca przed 
rodziną byłaby taka sama. Kościół w swym Magisterium jedy-
nie przekazuje i potwierdza te wymagania. Oczywiście powo-
łanie małżonków do przyjmowania nowego życia nie oznacza, 
iż jest to cel wyłączny. Mąż i żona, tworzący „jedno ciało”2 
mają starać się tworzyć możliwie najdoskonalszą wspólnotę 
osób. Stąd odczuwany pociąg fizyczny nie jest z natury zły czy 
grzeszny o ile jest właściwie ukierunkowany. W takim przy-
padku stanowi wyraz komunii łączącej małżonków. Zaspoko-
jenie tego pociągu jest jednak uprawnione w zakresie funkcji, 
do której został przeznaczony.3 Korzystanie z pożycia małżeń-
skiego wbrew wspomnianemu celowi jest nadużyciem, jeśli 
zaś wiąże się z jednoznacznym aktem zapobiegającym poczę-
ciu dziecka staje się grzechem ciężkim.4 Należy odejść od poj-
mowania aktu małżeńskiego jako grzesznego środka służące-
go realizacji celu, jakim jest prokreacja. Człowiek jest całością, 
zatem nie kocha jedynie cieleśnie, lub duchowo. Odrzucając 
swoją cielesność traci swą godność, podobnie dzieje się, gdy 
neguje sferę duchową. Współczesna seksualizacja sprawia, że 

2 Mt 19, 6.
3 Cf. list kard. Merciera dot. nauki o małżeństwie, cyt. za R. Plus, 

Chrystus w rodzinie, t. I. Małżeństwo, Sandomierz 2007, s. 113.
4 R. Plus, Małżeństwo na zawsze, t. I. Małżeństwo, Sandomierz 2007, 

s. 113.
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seks nie jest traktowany jako element człowieczeństwa, ale zo-
staje niejako odrzucony jako czynność czysto biologiczna.5 
Chrześcijaństwo zaś widzi człowieka jako byt cielesno-ducho-
wy, którego wielkość opiera się na współistnieniu tych dwóch 
rzeczywistości. 

Małżeństwo będące instytucją założoną przez Jezusa Chry-
stusa, obdarzone jest przez Zbawiciela obfitością Jego łask. 
Oznacza również związek mistyczny Chrystusa z Jego Oblubie-
nicą – Kościołem, „w którym i z którego muszą zrodzić się 
przybrane dzieci Boga, legalni spadkobiercy Boskich obietnic.”6 
Sam Bóg Ojciec jest twórcą małżeństwa7, dlatego też nie należy 
ono tylko do rzeczywistości ludzkiej. Stworzone do miłości jest 
pierwszym powołaniem człowieka, a także obrazem miłości 
Boga do człowieka.8 Miłość błogosławiona przez Boga ma za 
swój cel realizację płodności: „Bóg im błogosławił, mówiąc do 
nich: <<Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili zie-
mię i uczynili ją sobie poddaną.>>”9 Nie sposób jednak trakto-
wać przyjmowania życia jako celu małżeństwa per se. Dziecko 
ma być owocem miłości, jaka jest istotą małżeństwa. Mężczy-
zna i kobieta zostali bowiem stworzeni dla siebie nawzajem jako 
pomoc od Pana.10 Po wyrażeniu zgody dwojga ludzi, która jest 
warunkiem zaistnienia sakramentu, małżeństwo staje się związ-
kiem trwałym również wobec społeczeństwa.11 

Ważnie zawarte otwiera dla siebie zdroje łask jakimi obdarza 
je Stwórca, Założyciel instytucji małżeństwa. Łaski, jakimi ob-

5 Benedykt XVI, Deus caritas est, 5.
6 Pius XII, Małżeństwo na zawsze, Sandomierz 2009, s. 11.
7 Gaudium et spes, 48.
8 KKK 1604.
9 Rdz 1,28.
10 Ps 121,2.
11 Gaudium et spes, 48.
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darowany jest związek sakramentalny wiążą się również z we-
zwaniem do realizacji pierwszego celu małżeństwa, jakim jest 
zrodzenie i wychowanie potomstwa. „Z samej zaś natury swojej 
instytucja małżeńska oraz miłość małżeńska nastawione są na 
rodzenie i wychowywanie potomstwa, co stanowi jej jakoby 
szczytowe uwieńczenie.”12 Dzieci są najważniejszym darem, ja-
kie niesie małżeństwo, przynosząc najwięcej dobra rodzicom. 
Stąd też prawdziwy szacunek dla miłości małżeńskiej oraz isto-
ta życia rodzinnego prowadzi ku temu, by małżonkowie współ-
działali ze Stworzycielem w przyjmowaniu kolejnych Dzieci 
Bożych.13 Żony i mężowie, będący w tym względzie współpra-
cownikami Stwórcy, winni pamiętać o tym pierwszym celu i za-
daniu biorąc pod uwagę warunki duchowe i materialne. Osąd 
dotyczący przyjęcia potomstwa rodzice winni podjąć sami przed 
obliczem Boga.14 Nie oznacza to jednak, iż decyzja leży wyłącz-
nie w gestii małżonków – muszą oni wziąć pod uczciwą rozwa-
gę dobro rodziny, społeczeństwa i Kościoła, przede wszystkim 
zaś, ich refleksja musi być zgodna z chrześcijańskim sumie-
niem, Bożym prawem i Magisterium Kościoła.15 

Wezwanie do przyjmowania potomstwa przez rodziny 
chrześcijańskie zostało podkreślone i uwznioślone przez naj-
większą tajemnicę wiary, jaką jest Wcielenie Syna Bożego. Je-
zus Chrystus „istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze spo-
sobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego 
siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do lu-
dzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył 
samego siebie (...).”16 

12 Gaudium et spes, 48.
13 Ibid., 50.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Flp 2, 6-8a.
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Matka Najświętsza, Która w sposób dziewiczy poczęła 
swego Syna, następnie poddana była trudnościom stanu błogo-
sławionego. Św. Tomasz z Akwinu pisał, iż narodzeniu Jezusa 
Chrystusa nie towarzyszyły bóle porodowe, jako skutek fi-
zycznego kontaktu z mężczyzną, którego Maryja nie podjęła.17 
Poród Jezusa nastąpił bez naruszenia dziewictwa Matki Naj-
świętszej zatem również bez fizycznego cierpienia.18 Jego brak 
podczas porodu nie wyklucza jednakże, iż czas przebywania 
Jezusa w łonie Matki był pozbawiony objawów typowych dla 
okresu ciąży. Jej Macierzyństwo w żadnym momencie nie wy-
kluczało matczynego cierpienia. Samo Pismo Święte wspomi-
na o mieczu boleści, który ma przeniknąć serce Matki,19 czy 
choćby o bólu serca, jaki odczuwała, szukając Jezusa, zaginio-
nego podczas w drodze z Jerozolimy.20 Artykuł niniejszy nie 
jest miejscem na rozważanie, czy cierpienie Maryi pod krzy-
żem można traktować wprost jako udział w męce Chrystusa21, 
zatem owo cierpienie możemy traktować wyłącznie jako cier-
pienie matczyne. Podobnie kwestia reakcji na Zwiastowanie 
przez Archanioła Gabriela – Maryja zareagowała lękiem, bar-
dzo ludzkim uczuciem związanym z trudem stawianego przed 
Nią zadania czy chociażby z niewiadomą reakcją św. Józefa.22 

17 Summa Theologiae XXV, q. 35, a. 6, ad. 2.
18 Summa Theologiae XXV, q. 35, a. 6, ad. 1.
19 Łk 2, 35. 
20 Łk 2, 48.
21 Cf. L. Scheffczyk, Maryja. Matka i Towarzyszka Chrystusa, Kraków 

2004, s. 69.
22 Biblia Tysiąclecia wspomina o „zmieszaniu” Maryi na słowa Archa-

nioła. Starsze tłumaczenie ks. Wujka SI, używa sformułowania „zatrwożyła 
się,” co zdaje się bardziej odpowiadać fragmentowi Wulgaty: „Quae cum 
audisset, turbata est in sermone eius et cogitabat qualis esset ista saluta-
tio”, czy z Septuaginty: „η δε ιδουσα διεταραχθη επι τω λογω αυτου και 
διελογιζετο ποταπος ειη ο ασπασμος ουτος.” 
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Okresowi ciąży w życiu kobiety towarzyszy również lęk. To-
warzyszy on współczesnym matkom pomimo, iż nie ma po-
krycia w rzeczywistym zagrożeniu życia. Ów lęk wiąże się, 
zdaniem lekarzy, z oddzieleniem organizmu dziecka od 
matki.23 

Życie Maryi jest wzorem dla wszystkich rodzin chrześci-
jańskich. W ten sam sposób należy traktować sposób, w jaki 
Matka Najświętsza przeżywała swoje macierzyństwo. Sam 
fakt podlegania Maryi prawom ciąży wystarczy za wyjaśnie-
nie sformułowania „stan błogosławiony.” Owe trudności, do-
tykają każdą kobietę noszącą dziecko. Są one nie tylko sposo-
bem przygotowywania organizmu na poród, ale również formą 
uwznioślającego cierpienia. Ból, czy szerzej cierpienie stano-
wią drogę otwarcia się człowieka na przeżywanie otaczające-
go go świata do tego stopnia, że niektórzy psychiatrzy twier-
dzą, iż choroby odbierające człowiekowi zdolność odczuwania 
bólu, w głęboki sposób go unieszczęśliwiają.24 Cierpienie po-
zwala na zrozumienie wartości przeżywanego trudu. Ból two-
rzenia towarzyszy zawsze powstawaniu wielkiego dzieła, któ-
rym z całą pewnością jest nowa istota ludzka. Samo 
sformułowanie „rodzenie” kryje za sobą cały proces, który 
można określić pełniej jako macierzyństwo, czy, jeszcze sze-
rzej, jako rodzicielstwo. Stąd też, jak pisze W. Fijałkowski25, 
dawne, właściwe rozumienie określenia „bóle porodowe” zo-
stało zmieszane i rozumiane jest jako ból towarzyszący same-
mu porodowi.26 

23 W. Fijałkowski, Rodzi się człowiek, Warszawa 1987, s. 105.
24 V. V.E. Frankl, Homo patiens, Warszawa 1976.
25 Prof. Włodzimierz Fijałkowski, 1917-2003 – lekarz ginekolog-po-

łożnik, członek Papieskiej Akademii „Pro Vita”, twórca polskiego modelu 
Szkoły Rodzenia.

26 W. Fijałkowski, Rodzi się człowiek, Warszawa 1987, s. 101.
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Zwiastowanie stanowi wzór i przykład pokornej i cichej re-
alizacji powołania. Mimo lęku i niepewności jakie odczuwała 
Niepokalana całą sobą dała wyraz swojej wierze poddając się 
woli Bożej – fiat mihi secundum Verbum tuum.27 Takie zaufa-
nie będące wręcz zdaniem się, czy zatraceniem się w woli Naj-
wyższego potrzebne jest w życiu rodzin. Współczesny świat 
zachodni, tak bardzo materialistyczny w swej mentalności, 
przedstawia dzieci jako wyzwanie niemalże ponad siły współ-
czesnego człowieka. Ogrom towarów dostępnych na rynku, 
w połączeniu z ograniczonymi dochodami każe wielu rodzi-
com odłożyć decyzję o przyjęciu dziecka. Mass-media mają 
niepoślednią rolę również w kreowaniu nieprawdziwych wy-
magań stawianych rodzicom, dotyczących chociażby warun-
ków materialnych, rzekomo potrzebnych dla właściwego roz-
woju dziecka. 

Rozważając przyjęcie potomstwa jako realizację celu mał-
żeństwa, nie sposób nie poruszyć kwestii momentu, w którym 
pojawia się nowe życie. Autor niniejszego artykułu nie posia-
da wykształcenia medycznego, więc rozważania nie będą sku-
piały się na tematyce lekarskiej. Najprostszym argumentem za 
przyjęciem momentu poczęcia, jako tej chwili, w której poja-
wia się nowy człowiek, jest fakt, iż nie sposób wyznaczyć żad-
nej innej, klarownej granicy. Postulowane granice w postaci 
choćby rozpoczęcia pracy mózgu czy serca są trudne do jedno-
znacznego określenia z racji na różnice rozwojowe między 
dziećmi. Absurdem zdaje się również być tworzenie sztucznej 
granicy w której miałoby zaczynać się człowieczeństwo. Mo-
ment poczęcia jest zatem jedynym, możliwym do jednoznacz-
nego określenia i tożsamym dla każdego człowieka. 

27 Łk 1, 38.
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Zapłodnienie komórki jajowej przez plemnik, stanowi je-
den z największych cudów w życiu człowieka – jego początek. 
W chwili poczęcia w łonie kobiety odnaleźć można jedyną 
i niepowtarzalną kombinację genów.28 Owa kombinacja jest, 
można powiedzieć, planem życia nowego człowieka, uwzględ-
niającego większość jego cech psycho-fizycznych. 

Niemal od początku zaczyna się podział komórkowy, 
w efekcie którego pojawiają się narządy i tkanki. 

Wiarę w człowieczeństwo poczętego życia poetycko wyra-
ził Sługa Boży Jerome Lejeune, profesor genetyki, wsławiony 
między innymi odkryciem 21 chromosomu, tzw. trisomii, cha-
rakteryzującej zespół Downa. Naukowiec głosił: „(...) właści-
we dla dalszego rozwoju odżywianie może zapewnić, poprzez 
łożysko płodu, jedynie błona śluzowa macicy. W swej kapsuł-
ce ratunkowej, czyli worku owodniowym, maleńka istota 
może się utrzymać przy życiu podobnie jak kosmonauta na 
Księżycu w swoim skafandrze. Zaopatrywanie się w płyny, 
konieczne do życia, dokonuje się przez połączenie z macierzy-
stym statkiem. Dokarmianie jest nieodzowne dla przeżycia 
dziecka, ale nie tworzy go, podobnie jak najnowocześniejszy 
statek kosmiczny nie może wyprodukować kosmonauty.

Porównanie to staje się jeszcze bardziej uderzające, gdy 
płód się porusza. Dzięki niezwykle subtelnym obrazom, uzy-
skanym przy pomocy aparatu przypominającego przyrządy do 
ustalania położenia przedmiotów podwodnych, dr. J. Donaldo-
wi z Anglii udało się zrealizować film, w którym występowała 
najmniejsza gwiazda świata: 11-tygodniowe dziecko tańczące 
w macicy. Dziecko wykonuje skoki – że użyję tego porówna-
nia – jak z trampoliny! Zgina kolana, odpycha się od ściany, 

28 E. Nitecka, D. Staszewska, E. Pietkiewicz-Rok, Miłość od poczęcia, 
Warszawa 1987, s. 23.
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unosi ku górze i znowu opada. Nie odczuwa przyciągania, po-
nieważ ciało posiada niemal tę samą gęstość, jaką ma płyn 
owodniowy. Swój taniec wykonuje bardzo powoli, z wdzię-
kiem i elegancją niemożliwą do osiągnięcia w jakimkolwiek 
innym miejscu na ziemi. (...) Istota ludzka, mająca dwa mie-
siące, jest krótsza niż kciuk, licząc od czubka głowy do końca 
tułowia. Zmieściłaby się łatwo w skorupce orzecha. Jednakże 
już wtedy posiada wszystko: dłonie, stopy, głowę, narządy, 
mózg – wszystko na swoim miejscu. Serce jej bije już od mie-
siąca. (...) 

Przyjęcie za pewnik faktu, że po zapłodnieniu powstała 
nowa istota ludzka nie jest już sprawą upodobań czy opinii. 
Ludzka natura tej istoty od chwili poczęcia do starości nie jest 
metafizycznym twierdzeniem, z którym można się spierać, ale 
zwykłym faktem doświadczalnym.”29 

Obecne wciąż twierdzenie, iż poczęcie nie jest początkiem 
życia człowieka, wynika z XIX wiecznych badań biologicz-
nych, odczytywanych w duchu pozytywistycznym, które gło-
siły, iż człowiek w życiu płodowym przeżywa okresy rozwojo-
we wspólne dla wszystkich zwierząt. Takie twierdzenia 
odbierają ludzkiemu okresowi przedporodowemu jego ludzkie 
cechy.30 Genetyka wskazuje jednak, iż chromosomy ojca i mat-
ki, zawarte w gametach łączących się w momencie zapłodnie-
nia posiadają niezmiennie „człowieczy” charakter oraz prze-
kazują wprost ludzkie informacje.31 Okres płodowy jest 
również początkiem życia psychicznego człowieka. Świadczy 
o tym fakt, iż nienarodzone dziecko nie przyjmuje wszelkich 

29 J. Lejeune, Kiedy zaczyna się człowiek? Przemówienie wygłoszone 
do Senatu USA 23 IV 1981., [w:] Ruch Katolicki 1981, 7, ss. 17–22.

30 W. Fijałkowski, Dar rodzenia, Warszawa 1983, s. 34.
31 ibid.
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bodźców zewnętrznych w sposób neutralny czy bezwolny. Po-
trafi reagować na światło, ciepło lub dźwięk, rozpłakać się czy 
śmiać podczas zabawy własnym kciukiem. Dziecko jest w sta-
nie niwelować spotykające je niedogodności w końcu zaś to 
ono decyduje o okresie przebywania w łonie matki uruchamia-
jąc akcję porodową. 

Współczesne organizacje żądające prawa do aborcji używa-
ją zazwyczaj wobec nienarodzonego dziecka terminów w moż-
liwie największym stopniu odczłowieczających – usłyszeć 
można o płodzie, zarodku, istocie podobnej do dinozaura. 
W podobny sposób w interesie zwolenników aborcji leży ogra-
niczanie w publicznej świadomości faktów dotyczących roz-
woju płodowego człowieka. Dla większości ludzi zaskocze-
niem jest, iż w szóstym tygodniu ciąży można wykonać 
badanie elektrokardiograficzne dziecka, zaś już w dziewiątym 
elektroencefalograficzne. Błędną wizję rozwoju budują także 
stwierdzenia o pierwszych ruchach mających miejsce w poło-
wie ciąży, chociaż dziecko zaczyna się poruszać już w pierw-
szych tygodniach, czy o pierwszym oddechu po narodzeniu, 
który nie byłby możliwy bez intensywnych ćwiczeń w łonie 
matki. Ten brak świadomości może znacząco ułatwiać podję-
cie decyzji o poddaniu się procedurze aborcyjnej. Stąd jedną 
z najlepszych strategii przeciwdziałania aborcji jest uświada-
mianie opinii publicznej, przede wszystkim zaś rodziców 
o faktycznym stanie rozwoju ich dziecka w fazie prenatalnej. 

Rozumność człowieka nienarodzonego potwierdzają ponad-
to badania z dziedziny psychologii prenatalnej przytaczane 
przez prof. Fijałkowskiego a dotyczące wspomnień z okresu 
płodowego. Profesor pisze, iż narodziny człowieka nie są po-
czątkiem życia, a jedynie przejściem na kolejny etap rozwoju.32

32 W. Fijałkowski, Dar rodzenia, Warszawa 1983, s. 103.
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Wspomniana gałąź, dopiero od niedawna określana w ten 
sposób, powstała na bazie refleksji dotyczącej wstępnych faz 
rozwojowych okresu prenatalnego, doświadczeń i przeżyć in-
dywidualnych oraz ich wpływu dla rozwoju osobowego 
człowieka.33 

O elementach samoświadomości, poczuciu odrębności wo-
bec matki, czy wyrażaniu się jako „ja” można mówić około 
drugiego roku życia człowieka.34 Jednakże we wcześniejszym 
okresie dziecko gromadzi doświadczenia i rozwija swoje zdol-
ności. Ten proces prowadzi do powstania pojęcia własnego 
„ja”, poczucia odrębności względem otaczającego świata, tak 
materialnego jak i zjawisk dziejących się wokoło. Osiągnięcie 
tego etapu wymaga wielu doświadczeń i przeżyć. Uważa się, 
że początek życia psychicznego, inaczej mówiąc świadomo-
ści, musi mieć miejsce najpóźniej w momencie porodu, gdyż 
te cechy są konieczne dla samodzielnego funkcjonowania 
w świecie, jako że stanowią podstawę reakcji na bodźce.35 
Przyjęcie bodźca do świadomości ma miejsce tylko wówczas, 
gdy zapada on w pamięć. W pamięci, zarówno dziecka niena-
rodzonego jak i po urodzeniu, gromadzą się treści przeżyte 
świadomie, część z nich buduje odruchy warunkowe. 

Dowodem na pewne formy świadomości życia nienarodzo-
nego są tzw. imprinting, czyli przeżycia okresu wewnątrzma-
cicznego, które objawiają się w życiu dorosłym. Cytowany 
prof. Fijałkowski dla przykładu podaje wspomnienie mężczy-
zny, któremu w dorosłym życiu, w różnych odstępach czasu 
towarzyszył sen: „byłem rozciągnięty w psiej budzie, którą 

33 G. Graber, F. Kruse, Vorgeburtliches Seelenleben, Monachium 1973, 
s. 11.

34 W. Fijałkowski, Dar rodzenia, Warszawa 1983, s. 105.
35 Ibid., s. 106.
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wypełniałem w całości swym ciałem. Nagle jakiś koń stanął 
obok i wielokrotnie uderzał kopytem w boczną ścianę, co spra-
wiało mi ból.”36 Wywiad z matką mężczyzny wykazał, że 
w 7 miesiącu ciąży potknęła się i spadła ze schodów, kilku-
krotnie uderzając brzuchem o schody. Istnieje więcej przykła-
dów pokazujących wpływ wydarzeń okresu prenatalnego na 
rozwój psychiczny i rozwój odruchów człowieka. 

Autor w niniejszym tekście starał się wykazać, iż przyjmo-
wanie i wychowywanie potomstwa w miłości jest podstawo-
wym zadaniem i celem rodziny katolickiej nie tylko w świetle 
nauki i praxis Kościoła, ale również ze względu na przykład 
jaki Kościół otrzymał w Świętej Rodzinie od Stworzyciela. 
Stanowi ono formę najwyższego uwznioślenia rodziny i naj-
doskonalszego spełnienia jej posłannictwa. Sama Maryja dała 
nam przykład przyjmując wezwanie Archanioła Gabriela. 
Zgoda na spełnienie misji powierzonej przez Najwyższego 
wymagało niezwykłej odwagi i nadprzeciętnego zaufania 
Bogu. Podobnych cech, chociaż w innym naturalnie stopniu, 
potrzeba każdej matce, idąc zaś dalej każdemu rodzicowi. De-
cyzja o przyjęciu potomstwa jest tym trudniejsza, im bardziej 
świat podkreśla jakimż utrudnieniem jest dziecko.

Chociaż przyjęcie, zrodzenie i wychowanie potomstwa są 
pierwszorzędnym celem małżeństwa katolickiego, nie jest to 
cel wyłączny. Dobro rodziny, właściwe wychowanie i formo-
wanie dzieci wymagają rozwoju i pogłębiania miłości wza-
jemnej małżonków.37 

Im większym ciężarem zdaje się być dziecko, tym większa 
jest radość towarzysząca jego wzrastaniu. Możliwość obser-
wacji wzrastania nowego życia, będącego efektem miłości 

36 Ibid., s. 107.
37 Ibid.
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dwojga małżonków i interwencji Boga Stwórcy. Na koniec, 
odwołując się po raz kolejny do przykładu Najświętszej Maryi 
Panny, warto odnotować, iż wśród siedmiu radości Matki Bo-
żej, cztery, to jest Zwiastowanie, Nawiedzenie św. Elżbiety, 
Boże Narodzenie, Pokłon Trzech Króli oraz Odnalezienie 
w świątyni związane są z oczekiwaniem, przyjęciem i dzieciń-
stwem Jezusa Chrystusa. Również w życiu rodzin przy odrobi-
nie odwagi i zaufania do Najwyższego, dziecko staje się naj-
większą radością dnia codziennego, a jednocześnie wezwaniem 
dla samych rodziców. Chcąc zapewnić dziecku wychowanie 
w miłości, sami rodzice muszą pracować nad sobą i wzrastać 
w miłości, tworząc doskonałą wspólnotę osób. Połączenie tych 
dwóch zadań stanowi doskonałą realizację pierwszorzędnego 
celu małżeństwa. 

Streszczenie

Rodzina katolicka zawsze spogląda i czerpie wzór ze Świę-
tej Rodziny z Nazaretu. Sposób, w jaki Stworzyciel zdecydo-
wał się zesłać na ziemię swego Syna, wykorzystując wspólną 
dla wszystkich ludzi drogę, stanowi wzór dla rodzin chrześci-
jańskich. Również Pismo Święte wielokrotnie podkreśla, iż to 
właśnie rodzenie kolejnych pokoleń Kościoła jest celem i za-
daniem małżeństwa.

Summary

Catholic family always looks and follows the Holy Family 
of Nazareth. Almighty God sent His Son – Redeemer, using 
a common for all people way, which provides a model for 
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Christian families. Also, Holy Scripture repeatedly emphasizes 
that it is the birth of successive generations of the Church is 
the main objective and purpose of marriage. 
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RADOść  
W KONTEKśCIE EWANGELIZACYJNEGO  

ZADANIA RODZINY
Freude im Zusammenhang  

mit der Evangelisierungsaufgabe der Familie

Rodzina jako komórka eklezjalna spełnia szereg zadań m.in. 
przekazywania życia, wychowania w wierze. Koronnym zada-
niem rodziny jest ewangelizacja, która stanowi jej powołanie. 
Rodzina ewangelizuje ad extra i ad intra. Rodzina towarzyszy 
i wspiera jej członków w różnych sytuacjach życia: cierpienia 
i radości. Istnieje zależność między radością doświadczaną w ro-
dzinie a posłaniem misyjnym rodziny jako „domowego Kościo-
ła”. Radość jest cnotą, owocem działania Ducha Świętego. Ra-
dość w rodzinie związana jest z miłością, komunią osób, różnymi 
sukcesami i ewangelizacją. Skuteczność ewangelizacyjnego po-
wołania chrześcijańskiej rodziny zależy od tego, czy potrafi ona 
cieszyć się swoją wiarą i z radością przekazywać ją innym po-
przez słowo i świadectwo. Święta Rodzina jest wzorem ewange-
lizacji z wykorzystaniem daru radości. Aktualne zadanie ewan-
gelizacyjne, które stoi przed chrześcijańską rodziną powinno 
wykorzystać radość jako uwiarygodnienie chrześcijaństwa.
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Die Familie als ekklesische Instanz erfüllt eine Reihe von 
Aufgaben u.a. das Weitergeben vom Leben, das Erziehen zum 
Glauben. Die wichtigste Aufgabe der Familie ist die Evangeli-
sierung, die ihre Berufung ist. Die Familie evangelisiert ad 
extra und ad intra. Familie begleitet und unterstützt ihre Ange-
hörige in verschiedenen Lebenssituationen: in Freud und Leid. 
Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Freude, die man 
in der Familie erfährt und der Missionsbotschaft der Familie 
als „Familienkirche“. Die Freude ist eine Tugend, eine Frucht 
des Heiligen Geistes. Die Freude in der Familie ist mit Liebe, 
Gemeinwesen, verschiedenen Erflogen und Evangelisierung 
verbunden. 

Die Effektivität der Evangelisierungsberufung der chri-
stlichen Familie hängt davon ab, ob sie sich über ihren Glau-
ben freut und mit Freude ihn den Anderen durch das Wort und 
Zeugnis weitergeben kann. Die Heilige Familie ist ein Vorbild 
der Evangelisierung mittels Gabe der Freude. Die aktuelle 
Evangelisierungsaufgabe, die vor der christlichen Familie ste-
ht, soll die Freude als Authentifizierung des Christentums 
benutzen. 

Słowa kluczowe: radość, rodzina, ewangelizacja, „domowy 
Kościół“.

Freude, Familie, Evangelisierung, „Familienkirche“.

1. Wprowadzenie

Dokonując wglądu w profil różnych religii świata, można 
dostrzec, że jedynie chrześcijaństwo od samych swoich po-
czątków posiadało w swej naturze coś, co sprawiło, że praw-
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dziwie okrzyknięto je mianem „religii miłości”. Jednak mi-
łość, która dobrze charakteryzuje naturę chrześcijaństwa, 
prowadzi nieco dalej. Nie w sensie, że miłość jest niewystar-
czająca, ale że otwiera człowieka na całe bogactwo dobrych 
doświadczeń. Każdy bowiem kto w swoim życiu odkrywa Mi-
łość, w sposób wolny i spontaniczny wchodzi w doświadcze-
nie chrześcijaństwa jako „religii radości”. I rzeczywiście, 
członkowie pierwszych gmin chrześcijańskich, którzy w swo-
im życiu doświadczyli spotkania ze Zmartwychwstałym Jezu-
sem oraz zakosztowali mocy Bożej miłości przenikającej na 
ludzi, mieli w życiu prawdziwe powody do radości. Doświad-
czenie pierwszych wyznawców Jezusa dotyczy także ludzi ży-
jących w XXI w. Wierzący, który spotyka na swojej drodze 
Stwórcę, pomimo licznych trudności, cierpienia, a nawet 
śmierci może się radować, bo Syn Boży ofiarował mu odku-
pienie z win. Zarówno miłość jak i radość, które wydają się ze 
sobą współwystępować, są silnym argumentem oraz świadec-
twem na to, że warto być członkiem wspólnoty ochrzczonych, 
czyli Kościoła.

Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel ukazanie, że 
prawdziwa radość przeżywana w rodzinie stanowi ważny ele-
ment i narzędzie wypełnienia jej misyjnego powołania. Skupia 
się na pokazaniu, że rodzina chrześcijańska potrzebuje auten-
tycznej radości, by móc ewangelizować ad intra - czyli samą 
siebie, i aby także włączyć się w wielkie dzieło ewangelizacji 
ad extra - czyli misję Kościoła, który idzie na cały świat. W ar-
tykule zostaną przedstawione kwestie: definicji radości i rodzi-
ny w perspektywie katolickiej, głównych zadań spoczywają-
cych na rodzinie chrześcijańskiej oraz charakteru ewangelizacji 
właściwej dla środowiska rodzinnego.
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2. Problem ujmowania radości

Próbując zdefiniować radość (łac. gaudium) jako taką, trze-
ba zdać sobie sprawę z istnienia pewnych założeń, które mogą 
wpływać na rozumienie tego terminu.

Fakt radości, którą człowiek doświadcza można osadzić 
w bardzo różnych perspektywach. Z jednej strony udaje się ją 
sprowadzić do sfery biologicznej, psychicznej, a więc przyro-
dzonej. Wówczas radość jest stanem psychicznym, również 
biologiczną reakcją na jakieś pozytywne bodźce. Z drugiej 
strony zjawisko radości może być widziane jako przynależne 
zintegrowanemu doświadczeniu egzystencjalnemu, które an-
gażuje całą osobę ludzką. W tym wypadku chodzi o radość 
głęboko zakorzenioną we wnętrzu człowieka, sytuowaną 
w granicach wyższych doświadczeń duchowych.

Pierwszy wariant podejścia do radości w jego ekstremum 
może być bliższy ideom redukcjonistycznym np. psychizmu. 
Jednak pełniejszy obraz znaczenia radości jawi się dopiero 
wtedy, gdy oprócz oczywistego aspektu psychicznego dołą-
czony zostaje ten duchowy. Po takiej linii idzie chrześcijań-
stwo prezentując radość jako doświadczenie cokolwiek przy-
rodzone, które ma jednak wymiar transcendentny. 

Należy stwierdzić, że obydwa ujęcia radości są poprawne, je-
śli oczywiście zastrzega się ich indywidualną specyfikę i wza-
jemne granice. Nie inaczej będzie, gdy chodzi o doświadczenie 
radości w rodzinie. Przynależy ono bowiem do dziedziny zain-
teresowań zwłaszcza psychologii, socjologii, filozofii i teologii.

2.1. Radość chrześcijańska

Zgodnie z pierwszym podejściem do tematu radości widać, 
że związana jest ona ze sferą psyche człowieka, bowiem nale-



47

Radość w kontekście ewangelizacyjnego zadania Rodziny

ży do podstawowych uczuć, jakie towarzyszą ludzkiemu ży-
ciu. „Słownik języka polskiego” podaje, że radość to „uczucie 
zadowolenia; wesoły nastrój; uciecha; zadowolenie”1. Ozna-
cza to, że radość jest stanem psychicznym, w którym człowiek 
odczuwa szczęście i zadowolenie. Uczucie radości jest też 
utożsamiane z weselem i jakąś uciechą powodowaną bardzo 
rożnymi czynnikami. Taka definicja zwraca też uwagę na 
szczęście towarzyszące radości, które jest przedmiotem pra-
gnień wszystkich ludzi.

Chrześcijaństwo w radości widzi coś znacznie więcej. Ks. 
M. Dziewiecki w książce pt. „Zwykłym językiem o niezwy-
kłym chrześcijaństwie” wyraźnie zaznacza: „chrześcijaństwo 
głosi światu, że Bóg nie tylko jest miłością, ale że Bóg jest też 
radością”2. To wskazuje na wzajemność miłości i radości. 
Z kolei Paweł VI w swojej Adhortacji apostolskiej Gaudete in 
Domino poświęconej radości chrześcijańskiej pisał, że istota 
radość chrześcijańskiej ma swój korzeń w radości Boskiej 
i ludzkiej Pana Jezusa3. Wzorem dla chrześcijańskiej radość 
jest sama radość Syna Bożego.

„Katechizm Kościoła katolickiego” wprawdzie nie podaje 
jednej definicji radości, ale wspomina jej rolę w wielu momen-
tach chrześcijańskiego życia4. Ten ważny dokument Kościoła 
radość postrzega m. in. jako owoc wiary i nadziei na wiecz-

1 Mały słownik języka polskiego, red. St. Skorupka, H. Auderska, 
Z. Łempicka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1968, kol. II, s. 684.

2 M. Dziewiecki, Zwykłym językiem o niezwykłym chrześcijaństwie, 
Salwator, Kraków 2007, s. 34.

3 Por. Paweł VI, Gaudete in Domino, nr 295.
4 W niniejszej pracy nie podajemy wszystkich katechizmowych zna-

czeń radości z uwagi na ich znaczną ilość i konieczność odpowiedniego 
wyjaśnienia.
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ność5, odpowiedź człowieka na ewidentną opiekę Pana Boga 
nad całym Stworzeniem6, zaspokojenie pragnienia doświad-
czenia Pana Boga i bycia z Nim w komunii7. Chrześcijańską 
radość, ze względu na jej źródło, można nazwać Bożą 
radością.

Papież Jan Paweł II w Liście apostolskim Dies Domini 
mówi o radości, że jest „w pewnym sensie «cnotą», którą nale-
ży rozwijać”8. Skoro zdaniem kanonizowanego papieża radość 
jest cnotą, to trzeba ją zdobywać jako sprawność duchową. 
Chociaż samo słowo cnota skierowuje naszą myśl bardziej ku 
sprawność moralnej, to jednak cnota radości jest analogią do 
cnót moralnych. 

Radość jak każda inna cnota wymaga wysiłku ze strony 
człowieka. Prawdziwa radość nie jest powierzchownym wzru-
szeniem lub jednorazową pociechą. Jan Paweł II dodaje, że 
„radości nie należy bowiem mylić z przelotnym doznaniem 
zaspokojenia i przyjemności, które często upaja zmysły i uczu-
cia, później jednak pozostawia w sercu niedosyt, a czasem 
gorycz”9.

Wyróżnikiem radości chrześcijańskiej jest jej relacja do 
cierpienia. Św. Jan Paweł II stwierdził kiedyś w „Rozważaniu 
przed modlitwą Anioł Pański”, że „cechą wyróżniającą chrze-
ścijańską radość jest to, że może ona współistnieć z cierpie-
niem”10. Aby wyjaśnić wiernym tę pozorną sprzeczność, pa-

5 Por. Katechizm Kościoła katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994, 
nr 163, s. 50.

6 Por. tamże, nr 301, s. 80.
7 Por. tamże, nr 425, 30, s. 105-106, 22. 
8 Jan Paweł II, Dies Domini, Pallottinum, Poznań 1998, nr 57, s. 71.
9 Tamże.
10 Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, Watykan, 

14.12.2003, www: [dostęp 27.09.2014].
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pież powołał się na przykład świętych męczenników, którzy 
w obliczu niewyobrażalnego cierpienia zachowali jednak po-
godną radość. W istocie tego współwystępowania radości 
i cierpienia kryje się odpowiedź na pytanie o siłę chrześcijań-
stwa. Jedynym warunkiem istnienia jednocześnie radości 
i cierpienia w życiu człowieka jest miłość, którą przynosi wia-
ra w Pana Jezusa. Papież nazywa ten moment radością 
miłości. 

W przypadku rodziny doświadczenie radości i cierpienia 
jednocześnie jest mocno obecne. Głównymi źródłami cierpie-
nia w rodzinie mogą być: poważna choroba któregoś z jej 
członków, śmierć bliskich, zdrada małżeńska, opuszczenie 
i porzucenie, czy także trudności np. ekonomiczne, czy wy-
chowawcze, i inne. Trzeba jednak pamiętać, że tajemnica każ-
dego cierpienia związana jest krzyżem Chrystusa, gdyż na nim 
objawiła się miłość Boga do człowieka11. Świadomość blisko-
ści Boga i moc Dobrej Nowiny jest przyczyną głębokiej rado-
ści w życiu rodzinnym. Takiej radość według słowiańskiego 
papieża nie są w stanie zniszczyć żadne „zmienne koleje życia 
codziennego”12.

Można by jeszcze powiedzieć, że w życiu chrześcijańskim 
występują różne motywy i intensywności doświadczenia rado-
ści. Mówimy przecież o „małych” i o „dużych” radościach, 
w których człowiek może uczestniczyć. Jednak patrząc 
z płaszczyzny wiary, największą radością człowieka jest sam 
Bóg i ofiarowana przez Niego perspektywa zbawcza. Wśród 
„dużych” i wzniosłych radości odnajdujemy także chwile ży-

11 Por. M. Dziewiecki, Zwykłym językiem…, s. 37.
12 Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 14.12.2003, 

www: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/modlitwy/
ap_14122003.html [dostęp 9.09.2014].
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cia rodzinnego. Chociaż jeszcze nie mówimy o samej ewange-
lizacji w rodzinie, to warto zauważyć – nawiązując do słów 
papieża Franciszka – że prawdziwe doświadczenie ewangeli-
zowania powinno być źródłem żywej radości13, zarówno dla 
podmiotu jak i przedmiotu ewangelizacji.

Radość jest także tematem filozoficznych rozważań. W pi-
smach np. Edyty Stein odnajdujemy rozważania poświęcone 
radości ujmowanej w opisie istotnościowym (fenomenologicz-
nym) oraz psychologicznym (przeżyciowym). Dla E. Stein 
moment istotnościowy dotyczy wyższego poziomu bytów 
w hierarchii, stąd „radość jest sposobem otwierania się Ja na 
istnienie wieczne – istnienie darowane”14. Wskazania św. Tere-
sy Benedykty od Krzyża znajdują potwierdzenie na gruncie ra-
dości doświadczanej w rodzinie.

3. Rodzina chrześcijańska

Niezależnie od politycznych i ideologicznych sympatii 
ważnym punktem odniesienia jest rodzina, która ma ogromne 
znaczenie dla społeczeństwa i Kościoła. „Wbrew ewolucjoni-
stycznej teorii rodziny można przyjąć, że nie było, nie ma i nie 
będzie społeczeństwa bez rodziny”15. Oczywiście w różnych 

13 Por. Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2014, www: 
http://www.idziemy.com.pl/kosciol/oredzie-papieza-franciszka-na-swiato-
wy-dzien-misyjny-2014-/ [dostęp 22.09.2014].

14 R. Kozłowski, Radość w pismach Edyty Stein, Ethos 24(2011),  
s. 70-71, 81.

15 W. Majkowski, Rodzina polska a quasi-rodzinne formy życia, w: Ro-
dzina przyszłością świata? W kręgu zamyśleń nad rodziną, red. A. Pryba, 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2009, 
s. 266.
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kulturach inaczej przedstawia się struktura rodziny, jednak 
wspólnymi cechami tych modeli są: trwałość i oparcie na 
związku heteroseksualnym16. 

Słowo „rodzina” funkcjonuje we współczesnej rzeczywi-
stości w najrozmaitszych kontekstach. Raz odnosi się do wy-
miaru globalnego, co wyraża się w wyrażeniu „rodzina ludz-
ka” jako zbiór wszystkich ludzi z tytułu przynależności 
gatunkowej. W znaczeniu religijnym pojęcie „rodzina ludzka” 
wynika z faktu, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę17, którzy 
razem ze sobą współpracują. Innym razem „rodzina” wskazuje 
na mały krąg osób. W takim rozumieniu rodziny ważne są 
konkretne więzy krwi, pokrewieństwa i powinowactwa. Ro-
dzina wskazuje na wspólnotę, w której człowiek przychodzi 
na świat, dojrzewa, doświadcza miłości, spotkania z bliźnim 
i z Panem Bogiem. Kościół jednoznacznie stwierdza, że „męż-
czyzna i kobieta połączeni małżeństwem tworzą ze swoimi 
dziećmi rodzinę”18. Jan Paweł II pisał w „Familiaris consor-
tio”, że wspólnota kościelna wypełnia się najpełniej w rodzi-
nie chrześcijańskiej nazywanej „Kościołem domowym”, która 
żyje wiarą, nadzieją i miłością19. Rodzina jest naturalnym śro-
dowiskiem życia każdego człowieka.

W filozofii chrześcijańskiej rodzina opisywana jest w kate-
goriach filozofii rodziny, zwłaszcza w nurcie personalistycz-
nym. Rodzina jako rzeczywistość ludzka jest szczytem i pod-
stawą całej chrześcijańskiej antropologii. Stąd „nie można 
uprawiać filozofii człowieka abstrahując od tej prawdy, która 
kryje się w głębi tajemnicy rodziny. Nie można także uprawiać 

16 Por. tamże.
17 Por. Katechizm Kościoła…, nr 2203, s. 502.
18 Tamże, nr 2202, s. 502.
19 Por. Jan Paweł II, Familiaris consortio, Pallottinum, Poznań 1981, 

nr 21.



52

Ks. Jerzy KotKowsKi

filozofii rodziny, abstrahując od tego wszystkiego, co w reflek-
sji nad człowiekiem ujawnia niespodziewanie wymiar 
tajemnicy”20.

Kościół katolicki postrzega rodzinę jako naturalne miejsce 
przyjścia na świat nowego człowieka, później jego wzrostu 
i rozwoju na wszystkich egzystencjalnych obszarach. W rodzi-
nie przekazywana jest także wiara oraz podstawowe wartości 
ludzkie i chrześcijańskie21, które w połączeniu z odpowiednią 
praxis czynią człowieka dojrzałym w wymiarze moralnym, 
społecznym i religijnym. Rodzina jako zasadnicza komórka 
społeczna Kościoła jest powołana do świętości, a więc także 
do podjęcia odpowiedzialności za zbawienie swoich człon-
ków, a także innych ludzi. W chrześcijańskiej rodzinie wiodą-
ce miejsce zajmują małżonkowie, nie tylko ze względu na ich 
funkcje rodzicielskie. Mężczyzna i kobieta dzięki łaskom biją-
cym z sakramentu małżeństwa mają wszystko, co potrzebne 
by: podjąć się troski o współmałżonka i jego wzrostu w dosko-
nałości chrześcijańskiej; wejść na drogę rodzicielstwa, który 
wymaga odpowiedzialnej miłości – wychowywania zwłaszcza 
w duchu pedagogiki Jezusowej; dojrzewać w człowieczeń-
stwie i cnocie religijnej, stając się podmiotem ewangelizacji 
innych ludzi i rodzin. Świadectwo pięknego i zdrowego życia 
chrześcijańskich rodzin jest w obecnym klimacie kulturowym 
niezwykle wymagające, a nawet heroiczne. Okazuje się jed-
nak, że taki styl życia rodziny jest możliwy do zrealizowania.

Mimo wszystko trzeba też wspomnieć o tym, co zagraża 
kondycji rodziny katolickiej. Ponowoczesne społeczeństwa 

20 J. Bajda, Teologia rodziny. Istotne zarysy problemu, w: Rodzina. Bez-
cenny dar i zadanie, red. J. Stala, E. Osewska, Polskie Wydawnictwo Ency-
klopedyczne POLWEN, Radom 2006, s. 49.

21 Por. M. Ryś, Psychologia rodziny, w: Rodzina. Bezcenny dar…, 
s. 332.
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coraz częściej przyjmują wypaczony model rodziny, który jest 
nie tylko nie zgodny z nauczaniem Kościoła, ale także z pier-
wotniejszym prawem biologii. Takie struktury życia rodzinne-
go nazwano „quasi-rodzinami”. Do nich należy zaliczyć: ko-
habitacje22, małżeństwa homoseksualne z żądaniem prawa do 
adopcji dzieci, czy także z pozoru nieszkodliwa forma singiel-
stwa, która jest często skrajnie indywidualistyczna i egoistycz-
na23. Z tego stanu rzeczy dobrze zdaje sobie sprawę papież 
Franciszek, co wyraża w słowach: „Postmodernistyczny 
i zglobalizowany indywidualizm sprzyja stylowi życia osła-
biającego wzrost i stabilność więzi między osobami i defor-
mującego więzi rodzinne”24. Wymienione obszary niedomaga-
nia rodziny nie omijają polskiego społeczeństwa. W rodzinach, 
które wzorują się i żyją wedle idei lansowanych przez epokę 
postmodernizmu, nie jest możliwe wypełnienie podstawowych 
zadań i funkcji rodziny. Rodzina zbudowana na moralnej nie-
godziwości i błędzie antropologicznym, nie osiągnie pełni ra-
dości, którą daje sam Bóg w swoim błogosławieństwie. Trud-
no też mówić o pełnieniu zadania ewangelizacji zleconej 
rodzinie, ponieważ „quasi-rodziny” same nie zostały zewange-
lizowane i są antymodelami rodziny chrześcijańskiej.

Warto zwrócić uwagę jeszcze na aspekt z obszarów socjo-
logii religii i teologii. Mianowicie chodzi o problem sekulary-
zacji i jej negatywnego wpływu na rodzinę. Widać wyraźnie, 
że sekularyzacja w swoich wielu źródłach, wynika także z nad-
miernej racjonalizacji ludzkiego życia, która pragnie we 
wszystkim widzieć wartość funkcjonalną, której rzekomo brak 

22 Zob. W. Juroszek, Wybór współmałżonka w świetle teorii frustracji, 
w: Rodzina miłością wielka(?), red. W. Surmiak, Wydawnictwo św. Jacka, 
Katowice 2014, s. 204-205, (cały artykuł s. 194-212).

23 Por. W. Majkowski, Rodzina polska…, s. 267-273.
24 Franciszek, Evangelii gaudium, nr 67, s. 58.



54

Ks. Jerzy KotKowsKi

instytucjom religijnym czy wprost Kościołowi. Sekularyzacja 
powoduje, że rodzina traci swój sakralny charakter, który zasa-
dza się na trwałej więzi sakramentu małżeństwa i klimacie ży-
cia ewangelicznego. Desakralizacja rodziny przejawia się 
w wielu kwestiach, co skutkuje często indywidualizmem, bra-
kiem wierności wobec spraw najistotniejszych i pierwszopla-
nowych w życiu25. Obecnie jednak wydaje się, że największym 
zagrożeniem dla chrześcijańskiej definicji rodziny jest próba 
udowodnienia, że konieczny jest postęp w tej dziedzinie życia. 
Lansowany model postępu sympatyzuje z filozofią antychrze-
ścijańską, która łączy się m.in. z problemem ideologii gender. 
Tymczasem życie rodzinne trzeba widzieć w świetle postępu 
moralnego, który polega na „dążeniu do doskonałości, w sen-
sie realizacji wszystkich potencjalności wyrastających na 
gruncie osobowej godności”26, a godność ludzka jest miarą po-
stępu w rodzinie27. Te problemy nie omijają rodzin chrześci-
jańskich wstawiając je na wielkie zmagania.

4. Biblijne obrazy radości w rodzinie

W tekstach biblijnych często można spotkać fragmenty lub 
pojedyncze wersety, które mówią o radości. Często radość wy-
rażana jest i określana jako wesele lub uciecha.

Jezus mówiąc o swoim odejściu do Ojca, kreśli obraz ko-
biety, która smuci się i cierpi z powodu bólów porodowych. 

25 Por. B. Czupryn, Desakralizacja rodziny a błąd antropologiczny, 
w: Rodzina jako Kościół domowy, red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek, Wy-
dawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 150-152. .

26 W. Kania, Życie rodzinne w świetle idei postępu, w: Rodzina miło-
ścią…, s. 258.

27 Por. tamże.
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Syn Boży pokazuje, że rodząca kobieta cierpi, ale ostatecznie 
jej ból przemija, a później przychodzi wielka radość z naro-
dzin nowego dziecka28. Oczywiście Jezus używa tej przypo-
wieści w innym kontekście jednak wniosek dla nas jest jasny. 
Jezus pośrednio wskazuje, że dziecko, które rodzi się w rodzi-
nie jest powodem do prawdziwej radości matki. 

„Przypowieść o Miłosiernym Ojcu” wskazuje na miejsce 
i rolę radości w rodzinie. W ewangelicznym opisie czytamy, że 
w pewnym momencie zbuntowany młodszy syn powraca do 
domu rodzinnego. Jest człowiekiem, który z pewnością wybrał 
wolność i niezależność. Starszy syn, którego „tradycyjnie” na-
zywa się marnotrawnym synem, reprezentuje członka rodziny, 
który odrzuca miłość i bezpieczeństwo ogniska domowego. 
Obrazuje on ludzi, który porzucają wartości rodzinne, są nie-
wierni w miłości i zobowiązaniach. Pomimo wyraźnego zane-
gowania środowiska rodzinnego przez młodszego syna, Ojciec 
na widok jego powrotu karze wyprawić ucztę. Miłosierny Oj-
ciec chce się weselić i radować, bo jego syn zrozumiał swój 
błąd i wrócił do rodziny. Ojciec prowadzi jeszcze rozmowę ze 
starszym synem, aby mu pokazać prawdziwy powód i sens ra-
dości w ich rodzinie. Bowiem prawdziwa radość w ich rodzi-
nie i otoczeniu to wynik tego, że jego brat „był umarły, a znów 
ożył, zaginął, a odnalazł się”29.

W Biblii spostrzegamy, że radość nie jest udziałem tylko 
człowieka, ale przede wszystkim Boga oraz bytów duchowych 
– aniołów. Pan Jezus mówi, że całe niebo cieszy się z nawraca-
jącego grzesznika30. To znaczy, że radość Pana Boga wynika 

28 Por. J 16, 21-22. Wszystkie biblijne cytaty użyte w tekście pochodzą 
z: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu [ tzw. Biblia Tysiąclecia], 
opr. Zespół Biblistów Polskich, Pallottinum, Poznań 20085.

29 Łk 15, 23.32.
30 Łk 15, 7.
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z tego, że miłość Trójcy Świętej została odwzajemniona przez 
człowieka, który powraca do stanu łaski uświęcającej.

Radość chrześcijańska ma swoje źródło w Bogu. Człowiek 
może prawdziwie miłować i radować jedynie dzięki miłości 
żyjącej w Trójcy Świętej. Co więcej, człowiek może się praw-
dziwie cieszyć, bo został odkupiony przez Syna Bożego. Całe 
misterium Jezusa z Nazaretu jest argumentem na to, że ludz-
kość nie ma powodu do smutku, lecz do prawdziwej radości, 
bo Bóg obiecał człowiekowi wieczne zbawienia, jeśli ten ze-
chce je przyjąć. Radość wynikająca ze spotkania Pana Boga, 
który jest Miłością, sprawia, że człowiek napełniony radością 
zaczyna się nią dzielić, co jest ważne w dziele ewangelizacji. 

Ewangeliczną radość cechuje głębia, autentyczność, spon-
taniczność, entuzjazm, zdolność do przekazywania jej innym. 
Radość choć jest silnym doświadczeniem, nigdy nie przekre-
śla pokoju serca. Prawdziwa radość, którą miał Jezus, aposto-
łowie, Maryja była zdolna przetrwać nawet w obliczu najwięk-
szego cierpienia i niepewności. Maryja w chwili zwiastowania 
nie wiedziała, co ją czeka. Jednak Słowo Boga skierowane 
przez Anioła dotknęło ją do głębi. Odpowiedziała Aniołowi: 
„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu zbaw-
cy moim”31. Z kolei apostołowie, którzy niewiele rozumieli 
z nauki Jezusa i nie potrafili odnaleźć się w rzeczywistości po 
śmierci Mistrza, doznają stanu radości na widok Zmartwych-
wstałego Pana. Smutek i mrok ich serc rozpromieniony zostaje 
światłem i Bożą radością32. 

Radość w Biblii jest też wyrazem wdzięczności, która pły-
nie z wnętrza człowieka. W kontekście naszych rozważań 

31 Łk 1, 46b-47.
32 Papież Franciszek przytacza więcej podobnych radosnych rekcji obec-

nych na kartach Biblii. Zob. Franciszek, Evangelii gaudium, nr 5, s. 21-22.
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o roli rodziny w przekazywaniu wiary, św. Paweł Apostoł 
w „Drugim Liście do Tymoteusza” napisał, że napełnia go ra-
dość z powodu jego postawy. Widział bowiem, że Tymoteusz 
żyje wiarą, którą najpierw żyła jego babcia Lois i matka 
Eunice33.

4.1. święta Rodzina żyjąca w radości

Szczególny przykład obecności radości w życiu rodzinnym 
odnajdujemy w Świętej Rodzinie. Analizując biblijne wzmian-
ki o historii Józefa, Maryi i Jezusa z Nazaretu widać, że życie 
tej wspólnoty rodzinnej biegło z jednej strony po linii cierpie-
nia, a z drugiej zaś wielkiej, Bożej radości. W ich życiu po-
twierdza się prawda o współistnieniu radości i cierpienia, na-
wet w tych samych doświadczeniach egzystencjalnych.

Święta Rodzina doświadczała licznych trudności od same-
go początku. Momentami niepewności i cierpienia były wyda-
rzenia jeszcze przed urodzeniem Jezusa; bezpośrednio nastę-
pujące po zwiastowaniu Maryi – konieczność wielkiego 
zaufania małżonków względem siebie, bo Maryja poczęła bez 
udziału Józefa; później konieczność ucieczki do Egiptu; 
wreszcie poszukiwania właściwego miejsca dla Maryi na czas 
rozwiązania. Później, po wielu latach od narodzin Chrystusa 
Maryja z Józefem doświadczyli prawdziwego dramatu, gdy 
ich Syn zaginął w świątyni Jerozolimskiej. Dla samej Maryi 
momentem największej życiowej trwogi były wydarzenia 
męki i śmierci Jezusa oraz wszystkich prześladowań, które po-
przedziły paschę Chrystusa.

Jednak w życiu rodziny Syna Bożego było także wiele 
chwil napełnionych radością. Nawet samo doświadczenie 
zwiastowania wniosło w życie Maryi radość, ponieważ sam 

33 Por. 2 Tm 1, 5.
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Bóg pochylił się nad nią i obdarzył ją nieopisaną łaską macie-
rzyństwa. Autentyczna radość w życiu Świętej Rodziny staje 
się oczywista po kontemplacji tajemnic radosnych Różańca. 
Kulminacyjny moment radości i chwały w życiu Maryi i Jezu-
sa to oczywiście dokonane dzieło zbawienia – poranek Nie-
dzieli Zmartwychwstania. A w Dniu Zesłania Ducha Świętego 
Maryja po raz kolejny doświadcza radości, która płynęła 
wprost z daru Ducha jej Syna.

Należy pamiętać, że Maryja w scenie odwiedzin św. Elżbie-
ty również jawi się jako zwiastunka radości w rodzinie, która 
spodziewa się nowego jej członka. Maryja niesie radość, a tym 
samym jest ewangelizatorem dla swojej krewnej, której prze-
kazuje Dobrą Nowinę.

Wymiar ewangelizacyjny w życiu Świętej Rodziny ujawnia 
się zwłaszcza w momentach kiedy Józef, Maryja i Jezus 
wspólnie pielgrzymują do świętych miejsc judaizmu, pokazu-
jąc tym samym obraz rodziny żyjącej i prawdziwe praktykują-
cej wiarę w Boga.

5. Niektóre zadania i funkcje rodziny

Istnieje kilka funkcji i zadań, które przynależą rodzinie 
chrześcijańskiej. Podstawowe zadanie to prokreacja. Oznacza 
to, że małżeństwo wydaje na świat potomstwo. To w rodzinie, 
w małżeństwie bierze początek ludzkie życie. 

Na rodzinie spoczywa zadanie wychowania społecznego i re-
ligijnego. Siłą rzeczy proces wychowania spoczywa zwłaszcza 
na rodzicach, jednak także pozostali członkowie wspólnoty ro-
dzinnej mają wpływ na przyszłość danego człowieka. 

Z wychowaniem religijnym wiąże się kwestia przekazu 
wiary. To w rodzinie, która wierzy w Boga i wyznaje swoją 
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wiarę, kształtuje się zdrowa i dojrzała osobowość oparta na 
chrześcijańskim systemie wartości. Sprawność sumienia, które 
potrafi odróżnić dobro od zła nabywa się w rodzinie34. 

Bardzo ważne dla naszej refleksji jest zadanie ewangeliza-
cji i misji, które Kościół stawia przed chrześcijańskimi rodzi-
nami. Ewangelizacja z natury rzeczy spoczywa na pasterzach 
Kościoła, ale później także na tych, którzy na mocy chrztu zo-
stają włączeni do Kościoła i powierzony im zostaje charyzmat 
wiary, który dąży do rozprzestrzenia się.

Wymienione obszary aktywności rodziny zakładają istnie-
nie zakresu odpowiedzialności, praw i obowiązków każdego 
z jej członków35. Funkcje i wynikające z nich zadania, jakie 
Kościół zleca chrześcijańskim rodzinom, są zbieżne z tymi, 
które wyróżnia socjologia w stosunku do wszystkich rodzin 
niezależnie od ich przynależności wyznaniowej. W socjologii 
rodziny można wyróżnić następujące funkcje rodziny: prokre-
acyjna, ekonomiczno-gospodarcza, emocjonalno-ekspresyjna, 
opiekuńczo-usługowa, socjalizacyjno-wychowawcza i religij-
na36. Obecny stan wiedzy socjologicznej nie pozwala jedno-
znacznie wskazać jakie i ile jest dokładnie funkcji właściwych 
rodzinie37.

34 Por. S. Głaz, Rola rodziny w kształtowaniu sumienia chrześcijańskie-
go, w: Rodzina w nurcie współczesnych przemian, red. D. Krok, P. Landwój-
towicz, Wydawnictwo i Drukarnia św. Krzyża, Opole, 2010, s. 175-185.

35 Por. Katechizm Kościoła katolickiego, nr 2207n, s. 502-508.
36 Por. M. Łączkowska, Wybrane zagadnienia z socjologii rodziny, w: Stu-

dium rodziny, opr. T. Rzepecki, Oficyna Współczesna, Poznań 1999, s. 144.
37 Por. E. Osewska, Komunikacja wiary we współczesnej rodzinie 

w Polsce, w: Rodzina przyszłością…, s. 146.
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6. Ewangelizacja w rodzinie

Ewangelizacja w najprostszym znaczeniu oznacza spełnia-
nie polecenia samego Jezusa, który wzywa do głoszenia Kró-
lestwa Bożego38. Jest „wyjściem” do człowieka z konkretnym 
przesłaniem ewangelicznym. Udział wiernych w ewangeliza-
cji wynika z sakramentów chrztu i bierzmowania oraz małżeń-
stwa39. Kościół ewangelizuje poprzez nauczanie, sakramenty, 
także przekazywanie Słowa Bożego – pełni wtedy dzieła 
ewangelizacji ad intra ukierunkowanej na zewangelizowanie 
samego siebie. Jednocześnie Jezus powołuje Kościół do gło-
szenia i świadczenia o Zbawicielu także poza „granicami” 
Królestwa Chrystusa. Stąd ewangelizacja ad extra jest proce-
sem złożonym, a przepowiadanie Dobrej Nowiny dokonuje się 
na wiele sposobów: od zwykłego uśmiechu i radości, oznaki 
szacunku aż do wielkich projektów misyjnych i apostolskich, 
które przypominają „pracę u podstaw”.

Powiedzieliśmy już wcześniej, że rodzina jako komórka 
eklezjalna jest zaproszona do dzieła ewangelizacji. Więcej, 
ewangelizacja jest powołaniem chrześcijańskiej rodziny. Ro-
dzina otrzymała „mandat na mocy sakramentu małżeństwa 
i w oparciu o właściwą jej „łaskę stanu” i „charyzmat”[…]”40 
dzięki czemu jest skutecznym podmiotem ewangelizacji. So-
bór Watykański II rozwijając temat rodziny jako Kościoła do-
mowego, zwrócił uwagę na miłość Chrystusa do Kościoła, 
która ujawnia się w rodzinie. Oczywista analogia między Mi-

38 Por. Franciszek, Evangelii gaudium, nr 19, s. 31.
39 Por. J. Szkodoń, Ewangelizacja w rodzinie i przez rodzinę, w: Rodzi-

na jako Kościół…, s. 233.
40 Papieska Rada ds. Rodziny, Rodzina chrześcijańska: dobra nowina 

na trzecie tysiąclecie, Wydawnictwo Fundacja Vita Familiae, Warszawa 
2002, s. 17.
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stycznym Ciałem Chrystusa a małżeństwem i rodziną sygnali-
zuje pewne tego konsekwencje. Skutkuje to tym, że małżeń-
stwo chrześcijańskie jako podstawa tworzenia rodziny 
w warstwie symbolicznej „jest znakiem łączności Chrystusa 
ze swoim Kościołem”41. Ten fakt wynika z klasycznego stwier-
dzenia teologii małżeństwa św. Pawła: „Mężowie miłujcie 
żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego 
siebie”42. Miłość do Chrystusa jest ostateczną motywacją dla 
rodziny, aby chcieć podzielić się radością spotkania z Bogiem 
oraz radością ludzkich sukcesów. Benedykt XVI zauważa, że 
„rodzina oparta na sakramencie małżeństwa jest szczególnego 
rodzaju urzeczywistnieniem Kościoła, który jest wspólnotą 
zbawioną i zbawiającą, zewangelizowaną i ewangelizującą. 
[…] A rodzina jest jednym z zasadniczych miejsc, w których 
się doświadcza i uczy miłości, miłości bliźniego”43.

Ewangelizacja na gruncie rodziny przybiera formę misji ad in-
tra i ad extra. Rodzina jako podstawowy podmiot ewangelizacji 
ma za zadanie: być znakiem wspólnoty opartej na miłości Chry-
stusa oraz poświadczać, że można w środowisku rodzinnym żyć 
Ewangelią Chrystusa. Zarówno ewangelizacja ad intra jak i ad 
extra na gruncie rodziny odbywa się poprzez słowo, przykład, 
świadectwo, cierpienie, relacje między osobowe oraz radość44. 

Św. Jan Paweł II pisząc w Ecclesia in Europa o roli euro-
pejskich rodzin stwierdził, że „rodziny chrześcijańskie odgry-

41 G. Witaszek, Biblijno-teologiczne ujęcie rodziny jako Kościoła, 
w: Rodzina jako Kościół…, s. 31.

42 Ef 5,25.
43 Benedykt XVI, Ewangelizacja i rodzina są nieodłączne – Przemó-

wienie do uczestników XX zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. 
Rodziny, Watykan, 1.12.2011, www: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/
WP/jan_pawel_ii/modlitwy/ap_14122003.html [dostęp 29.09.2014].

44 Por. J. Szkodoń, Ewangelizacja w rodzinie…, s. 234-240.
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wają niezastąpioną rolę w głoszeniu Ewangelii nadziei”45. 
Oznacza to, że dzięki rodzinom zbacza prawda przybliża się 
coraz bardziej do każdego, kto jest na nią otwarty. Ewangelia 
posiada siłę, która nadaje sens życiu człowieka. Jezus Chry-
stus jest jedyną nadzieją rodzin, które borykają się z wieloma 
problemami. 

Cnota miłości, którą powinni odznaczać się członkowie ro-
dzin katolickich, prowadzi do charyzmatu radości. Charyzmat 
nie jest dany tylko pojedynczym osobom na ich własny uży-
tek, ale dla dobra całej wspólnoty rodzinnej oraz środowiska 
zewnętrznego. „Pod opieką Chrystusową dom rodzinny staje 
się szkołą wiary i cnoty, staje się Kościołem, w którym rodzice 
i dzieci przez wspólną modlitwę, spowiedź i Komunię św. 
cześć oddają Bogu”46. W ten sposób rodzina staje się wspólno-
tą ewangelizującą siebie i innych.

Ewangelizacja w środowisku rodzinnym zakłada wiarę 
tych, którzy ewangelizują. W ostatnich latach, kiedy powracał 
temat nowej ewangelizacji podkreślano, że aby móc być ewan-
gelizatorem koniecznie najpierw trzeba być samemu ewange-
lizowanym, tzn. żyć tym, co chce się proponować innym jako 
warte poświęcenia czasu, a nawet całego życia. Tymczasem 
Benedykt XVI podkreślał wielokrotnie, że u początku chrze-
ścijaństwa „nie ma żadnej decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej 
idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która 
nadaje życiu nową perspektywę, a tym, samym decydujące 
ukierunkowanie”47. Celem życia rodzinnego jest spotkanie 

45 Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, Pallottinum, Poznań 2003, nr 94, 
s. 97.

46 Z. Baranowski, Małżeństwo Chrystusowe, w: Rodzina katolicka – 
źródło życia i szczęścia, praca zbiorowa, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 
1946, s. 19.

47 Benedykt XVI, Deus caritas est, Pallottiunum, Poznań 2006, nr 1, s. 3.
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z Osobą Boga i dojście wszystkich członków rodziny do zba-
wienia; celem jest wejście do radości aniołów i świętych. 

6. Radość, która ewangelizuje

Jak wynika z powyższych rozważań, ewangelizacja jest 
tym, co zleca sam Bóg. Kościół zadanie ewangelizacji, czyli 
zanoszenia Ewangelii o Jezusie i Jego miłości do człowieka, 
stara się spełniać od wieków. Kościół jako wspólnota hierar-
chiczna realizuje to zadanie na różnych poziomach, zgodnie 
z indywidualnym powołaniem każdego z ochrzczonych. Dla-
tego ewangelizacja przede wszystkim należy do misji tych, 
którzy zostali włączeni w ordynację i pełnią posługę ministe-
rialną, lecz również do świeckich48. Czasem powtarza się, że 
kapłani nie są w stanie dotrzeć z Ewangelią do wszystkich śro-
dowisk. Skoro tak jest, to wielkie zadanie oraz odpowiedzial-
ność za proces ewangelizacji spoczywa także na grupach 
i wspólnotach ludzi świeckich, które apostolstwo realizują 
programowo i planowo.

Wydaje się, że ewangelizacja przed wszystkim winna czer-
pać z tzw. środków ubogich49, które są formami na wskroś 
ewangelicznymi, wręcz Jezusowymi. Środki ubogie naznaczo-
ne są znakiem krzyża w myśli słów: „Jeżeli ziarno pszenicy 
wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli 
obumrze, przyniesie plon obfity”50. Środkiem ubogim ewange-
lizacji jest właśnie radość. Nie można jej zmierzyć, czy oce-

48 Por. Jan Paweł II, Redemptoris missio, w: tenże, Encykliki Jana Paw-
ła II, Wydawnictwo AA, Kraków 2011, nr 71-72, s. 376-377.

49 Koncepcja środków ubogich według J. Maritaina. Zob. J. Maritan, 
On the Philosophy of History, s. 70n.

50 J 12, 24.
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nić. Widać jedynie, że w rodzinie żyjącej swoją wiarą owocem 
jest zawsze radość, która promieniuje i przemienia. Ludzka ra-
dość zawsze czerpie z radości doskonałej Jezusa Chrystusa.

Radość w rodzinie wiąże się z pewnym stylem życia. Moż-
na powiedzieć, że „Boża radość to nie chwilowy nastrój, ale 
sposób istnienia tych, którzy trwają w miłości”51. W Roku Wia-
ry papież Franciszek wzywał rodziny, aby żyły radością wiary. 
Wskazał też, że brak uśmiechu, przytłaczające milczenie 
w domu, brak przebaczenie, utrudniają życie. Człowiek nie 
może się w takich warunkach rozwijać. Radość, która opiera 
się na zgodzie i jedności ewangelizuje świat pogrążony w kon-
fliktach i niepokojach52. Rodzina wypełniając słowa św. Pawła: 
„W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem” (do-
świadcza przebaczenia i otwiera się na radość. Radość prokla-
muje pojednanie świata z Panem Bogiem. Rodzina pojednana 
z Bogiem i samą sobą staje się podobnie jak Jezus nosicielką 
radości).

W rodzinie ważna jest komunikacja wiary. Komunikacja tre-
ści religijnych przebiega przez różne obszary doświadczeń: po-
przez gesty, słowa, życzliwość, szacunek, żal, przygnębienie53. 
Wiara komunikowana jest przez konkretne postawy, ale także 
przez bardziej złożone procesy wewnętrzne. Dlatego radość na-
leży do przekaźników w komunikacji wiary i może być wyko-
rzystana przez rodziny do zadania ewangelizacji innych rodzin.

Rodzina stanowi miejsce, gdzie człowiek uczy się wartości, 
dobywa swoje człowieczeństwo. Skoro radość jest swoistą 

51 M. Dziewiecki, Zwykłym językiem…, s. 34.
52 Por. Franciszek, Każdego dnia odbudowujmy pokój w rodzinie – Roz-

ważanie Papieża podczas spotkania modlitewnego z rodzinami, Watykan, 
26.10.2013, L’osservatore Romano, wyd. polskie, 12(357) 2013, s. 10-12.

53 Por. E. Osewska, Komunikacja wiary we wczesnej rodzinie w Polsce, 
w: Rodzina przyszłością…, s. 157.
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cnotą, to można uczyć się jej już we wczesnych latach życia. 
Człowiek uczy się dzięki stałej więzi osób w rodzinie, które go 
motywują i wspierają. Rodzinna communio personarum jest 
podstawą bytowania z miłości dla miłości, z radości dla Ewan-
gelii54. Według Franciszka radość pochodzi z harmonii między 
osobami, która pozwala odczuć piękno bycia razem oraz wza-
jemnego wspierania się w życiu55.

Rodzina wypełniając funkcję kapłańską powinna uczestni-
czyć w Niedzielnej Eucharystii. Obecność i modlitwa podczas 
Liturgii w Kościele i domu są świadectwem tego, że członko-
wie rodziny chcą uczestniczyć w radości paschalnej. Zwycię-
stwo dobra nad złem dokonane na krzyżu jest niewyczerpy-
walnym źródłem radości dla wszelkiego stworzenia. Radość 
w życiu rodziny ma sens, bo Chrystus prawdziwie zmartwych-
wstał i jest to fakt.

Paweł VI w Gaudete in Domino pisał, że w Eucharystii 
„Chrystus ukrzyżowany i uwielbiony przechodzi pośród swo-
ich uczniów, aby ich także ogarnąć odnawiającą mocą zmar-
twychwstania [...] – znakiem i źródłem chrześcijańskiej rado-
ści, która przygotowuje nas na wiekuiste święto”56. Zatem 
ewangelizacja w klimacie radości polega na świętowaniu Dnia 
Pańskiego. Dlatego członkowie rodziny dając przykład życia 
Ewangelią, powstrzymają się od pracy, spotykają się w swoim 
gronie, cieszą się swoją obecnością, rozmawiają o swoich suk-
cesach i porażkach, nawet cierpieniach.

54 Por. M. Graczyk, Rodzina szkołą cnót, w: Rodzina szkołą wartości, 
red. A. Pryba, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Po-
znań 2011, s. 88-93.

55 Por. Franciszek, Miłość cierpliwa, która rodzi radość – Homilia Ojca 
Świętego podczas Mszy św. dla rodzin, Watykan, 27.10.2013, L’osservatore 
Romano, wyd. polskie, 12(357) 2013, s. 13.

56 Paweł VI, Gaudete in Domino, nr 322, www: , [dostęp 6.09.2014].
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Uszanowanie przez rodzinę wartości moralnych, zwłaszcza 
wierności, odpowiedzialności, prawego życia, także wartości 
religijnych, jest znakiem podjęcia przez członków danej rodzi-
ny życia według zasad ewangelicznych. Rodzina realizująca 
charyzmat jedności57, otwiera się na charyzmat radości, ponie-
waż dany on jest tym, którzy zachowują słowa Jezusa. Radość 
płynąca z wiary i miłości jest świadectwem dla tych, którzy nie 
potrafią jeszcze żyć prawdziwie po chrześcijańsku. Radość jest 
także naturalnym skutkiem teologalnej cnoty miłości. Dla św. 
Tomasza „fakt przeżycia radości stanowi dowód wierności 
przykazaniom oraz wskazuje na źródła, z którego wypływają 
ludzkie czyny i decyzje”58. To wskazuje na ścisły związek mię-
dzy zachowywaniem Bożego prawa, czyli życia w zgodzie 
z Ewangelią, z radością wyrażającą się ludzkich poczynaniach.

Rodzina chrześcijańska, która uczestniczy w wielkim dzie-
le głoszenia Dobrej Nowiny, wezwana jest do wykorzystywa-
nia w tym zadaniu wszystkich właściwych i skutecznych środ-
ków. I właśnie radość w rodzinie, płynąca z komunii 
interpersonalnej może stać się narzędziem, poprzez które ro-
dzina staje wobec świata jako ewangelizator. Żeby rodzina 
była skutecznym ewangelizatorem musi zdawać sobie sprawę 
z powiązania egzystencji ze Słowem Bożym. Ewangelizacja 
ad extra wymaga od rodziny jasnego przekazu treści wiary, 
wymaga jednoznaczności – tego jak żyje, z tym co głosi. Fran-
ciszek wyraźnie stwierdza, że „ewangelizator nie powinien 

57 Zob. W. Marynowicz, Charyzmat jedności, w: Rodzina wspólnotą 
szczęścia, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005, s. 159-164.

58 A. Wrzesińska, Koncepcja radości na podstawie wybranych tekstów 
św. Tomasza z Akwinu, [praca magisterska nieopublikowana], Wydział Teo-
logiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009, 
s. 64, www: http://www.katedra.uksw.edu.pl/nagroda/nagroda_2009/mgr_
wrzesinska.pdf [dostęp 29.09.2014].
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mieć cały czas grobowej miny”59. Zalecenie to odnosi się rów-
nież do rodziny i jej członków. Rodzina, która wychodzi „na 
zewnątrz”, na peryferie współczesnych społeczeństw, by 
świadczyć swoją radością o Jezusie, powinna odkryć radość 
płynącą z dzielenia się Słowem Bożym60. Rodzina, która chce 
ewangelizować swoją radością musi mieć silną więź z Jezu-
sem, aby móc zanieść innym blask i światło wiary.

Z pewnością radość w rodzinie trwa tak długo, jak długo 
trwa miłość. Biskupi polscy w 1991 r. napisali w specjalnym 
„Liście pasterskim”, że „ludzie, którym brak miłości, albo któ-
rych miłość jest zdeformowana przez grzech czy egoizm, nie 
są zdolni do pełnego radowania się życiem. Zwątpienie zaś w 
sens życia i nieumiejętność pełnego radowania się własnym 
życiem stanowi jedno z podstawowych źródeł rozpowszech-
nionego dzisiaj nastawienia przeciwko życiu [ang.] anti-life-
mentality”61. Trzeba powiedzieć, że ta diagnoza sprzed ponad 
20 lat w niczym się nie przedawniła. Dzisiaj także nie brak ro-
dzin, które zatraciły radość, przez co stają się nieprzekonują-
cymi chyba już nikogo ewangelizatorami.

7. Podsumowanie

Chrześcijaństwo rzeczywiście ma wiele cech odróżniają-
cych je od innych religii świata. Bardzo pozytywnym aspek-
tem tej religii jest radość, która pochodzi od samego założy-
ciela – Pana Boga. Radość ujawnia się w sferze psychologicznej 

59 Franciszek, Evangelii gaudium, nr 10, s. 24.
60 Paweł VI, Evanglii nuntiandi, nr 33, s. 22.
61 List pasterski o miłości małżeńskiej oraz o prawie wszystkich dzieci 

poczętych do życia, red. Episkopat Polski, Szczecińskie Wydawnictwo Die-
cezjalne Ottonianum, Warszawa 1991, s. 12.
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oraz istotnościowej, to znaczy wyraża się w przeżyciach oraz 
w doświadczeniach duchowo-egzystencjalnych.

Rodzina chrześcijańska ma doniosłe znaczenie dla przyszło-
ści Kościoła. Rodzina, która ma zapewnić ciągłość pokoleń 
musi być oparta na związku małżeńskich kobiety i mężczyzny. 
Taka rodzina może spełnić wszystkie powierzone jej zadania, 
również wychowania, przekazu wiary i ewangelizacji.

Rodzina chrześcijańska wśród wielu zadań jakie ma do 
spełnienia w społeczeństwie i wspólnocie ludu Bożego, zosta-
je włączona w misję Chrystusa jako proroka, kapłana i króla. 
Dlatego ewangelizacja jest jej podstawowym zadaniem zwią-
zanym z wychowaniem i przekazaniem wiary w Boga we wła-
snym gronie oraz dzieleniem się nią z innymi. Wiara katolicka 
może się rozszerzać dzięki zaangażowaniu i posłudze kapła-
nów oraz osób świeckich. Stąd też od zaangażowania całych 
rodzin zależy owocność dzieła ewangelizacji świata, które lud 
Boży podejmuje z polecenia Jezusa. 

Świadectwo życia chrześcijańskich rodzin w duchu radości 
stanowi swoiste uwiarygodnienia przesłania Ewangelii we 
współczesności, która często pogrążona jest w obezwładniają-
cym smutku i marazmie. Radość poświadcza autentyczność 
wiary w Jezusa i spotkania się z Nim. Głównym motywem jest 
tu fakt Zmartwychwstania.

Radość w życiu rodziny wyraża jej witalność. Wskazuje też 
na to, że doświadczyła spotkania ze Zmartwychwstałym Pa-
nem, który przynosi jej pokój i przebaczenie. Nawet najdo-
tkliwsze cierpienie doświadczane przez rodzinę, nie eliminuje 
radości z jej życia, jeśli jest owocem życia Bożego i wiary. 
Przeciwnie, zarówno radość jak i cierpienie mogą ze sobą 
wzajemnie współistnieć.

Kościół mając przed sobą zadanie odnowienia dzieł ewange-
lizacyjnych, aby stawały się bardziej przekonujące, wraca stale 
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do źródeł Ewangelii. Niejako pierwszym etapem misji przeka-
zywania wiary innym, jest odnowienie doświadczenie radości 
ewangelii (łac. evangelii gaudium) w sobie samym, w kapłanie, 
rodzinie, ewangelizatorze. Rodziny katolickie muszą pragnąć 
Boga, aby mogły doświadczyć radości, która jest elementem ich 
ewangelizacyjnego oddziaływania na rzeczywistość.

Radość prowadzi rodzinę do ostatecznej nadziei, którą jest 
Jezus i obietnica wiecznego szczęścia. Visio beata Soboru Wa-
tykańskiego II charakteryzuje się też stanem pełni radości 
przebóstwionej, do której wezwana jest współczesna rodzina.
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DUSZPASTERSTWO JAKO DZIAŁALNOść 
LUDZKA

Duszpasterska działalność Kościoła ma charakter nadprzy-
rodzony, a zatem jest to dziedzina łaski. Duszpasterską działal-
nością kieruje Duch Święty, dlatego ma ona charakter zbaw-
czy. Duszpasterską pracę, jeśli można tak to ująć, wykonują 
jednak ludzie. Jest to zatem działanie ludzkie, jak każde inne 
działanie człowieka jako osoby. Człowiek w każdą działalność 
angażuje całą swoją osobę. Tak też wygląda działanie duszpa-
sterskie – ma ono wszelkie cechy działalności człowieka. 

Jeśli tak, to jest to działanie wadliwe (ułomne) od strony 
ludzkiej.1 Wadliwość w tym wypadku oznaczać będzie najpierw 
niedoskonałość, w odróżnieniu od wzorca, ideału. W wadliwo-
ści kryje się też błąd, który może być skutkiem nieprawidłowe-
go działania. Działanie błędne jest to działanie bez odniesienia 
do wzorca, ideału i z pominięciem obiektywnych prawideł. 
Człowiek działa zatem błędnie, kiedy działa „na własną rękę”. 
Wreszcie działanie wadliwe to wynik niedoskonałości działają-
cego. Wady mają to do siebie, że subiektywizują działalność 
człowieka, niejako nadają jej charakter ludzki, osobowy i indy-
widualny. Wadliwa działalność, to zatem działalność człowieka 
jako niepowtarzalnej osoby, jednej i jedynej, ale jednocześnie 
naznaczonej skutkami grzechu pierworodnego. 

1 Wadliwość to niedorozwój, zniekształcenie, nieprawidłowość.
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Wadliwość działania człowieka różni go od doskonałej 
działalności Boga. Gdyby człowiek działał bez obciążenia sła-
bościami wynikającymi z grzechu pierworodnego, jego dzia-
łalność byłaby pozbawiona tej niepowtarzalności i jedyności 
i subiektywności, które sprawiają, że jego działanie jest wadli-
we. Wadliwość, określając ludzki charakter działania, nie jest 
zatem cechą negatywną, a jedynie spełnia rolę opisową. Wa-
dliwe działanie, czyli ludzkie działanie, w odróżnieniu od 
działania Boga, jest działaniem jednostkowym, indywidual-
nym, subiektywnym, niedoskonałym. To działanie potrzebuje 
zatem z jednej strony odniesienia do ideału wskazującego na 
określone wartości i wynikające z nich normy i zasady działa-
nia, a z drugiej strony potrzebuje relacji do drugiej osoby i do 
wspólnoty. 

Działanie wadliwe, nie tracąc charakteru ludzkiego, poprzez 
odniesienie do Ewangelii, która zawiera wartości ewangelicz-
ne, nabiera cech obiektywizmu. Natomiast wejście w relację 
z Bogiem sprawia, że działanie wadliwe zostaje uwiarygodnio-
ne.2 I wreszcie poprzez relację ze wspólnotą działanie wadliwe 
zostaje pozytywnie lub negatywnie zweryfikowane. Działania 
pozytywnie zweryfikowane otrzymują legitymizację wspólno-
ty, natomiast działania negatywnie zweryfikowane muszą prze-
jeść proces naprawczy. 

W działaniach ludzie różnią się od siebie nie tym co dobre, 
bo to ich łączy jako owoc daru Bożego. Ludzie różnią się dzia-

2 „Chrystus, nowy Adam (...) objawia w pełni człowieka samemu czło-
wiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie”, dokonuje zaś tego „już 
w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości” (KK 22).Oznacza to, że 
ukazanie człowieka w pełnej godności jego człowieczeństwa może się doko-
nać tylko przez odniesienie do Boga, chodzi zaś nie tylko o odniesienie czy-
sto pojęciowe, ale uwzględniające pełną rzeczywistość ludzkiej egzystencji. 
Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, 1 (dalej skrót: DiM).
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łaniami poprzez niedoskonałość ludzkiej natury, która została 
skażona skutkami grzechu pierworodnego. Wadliwość działa-
nia ludzkiego to z jednej strony jego indywidualizacja, a z dru-
giej strony subiektywizacja. Indywidualizacja oznacza działa-
nie „w pojedynkę”, „na własny rachunek”, a subiektywizacja 
jest to działanie „według własnych zasad”, według których 
człowiek ocenia działania swoje i innych. Dlatego działania 
poszczególnych ludzi, aby mogły przynieść spodziewany 
efekt, muszą być konfrontowane między sobą, aby można było 
poszukiwać tego co je łączy i eliminować to, co je dzieli. Do-
konuje się to we wspólnocie.3 

Działania wadliwe mogą przynosić negatywne skutki z ra-
cji niewystarczalności działania w pojedynkę i subiektywnego 
oceniania siebie i innych osób działających. Dlatego wspólno-
ta umożliwia weryfikację i legitymizacje indywidualnie dzia-
łających osób. Jeśli zatem duszpasterstwo jest działalnością 
człowieka, to jednocześnie jest najpierw wadliwe, czyli jed-
nostkowe, indywidualne i subiektywne. Można zatem zapytać: 
jakie warunki należy spełnić, aby można uznać działania dusz-
pasterza za działalność zbawczą?

Zanim będzie można udzielić odpowiedzi na to pytanie, 
trzeba uściślić pojęcie zbawienia. Można to uczynić jedynie 
w odniesieniu do Chrystusa. Jezus, poprzez swoją mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie, odkupił każdego człowieka, całe-
go człowieka, całą ludzkość i cały świat.4 Odkupienie ma za-
tem charakter uniwersalny, czyli obejmuje całe stworzenie. 

3 W działaniu poszczególnych ludzi trzeba odróżnić to, co czynią we 
własnym imieniu, kierując się głosem sumienia chrześcijańskiego, od tego, 
co czynią wraz ze swymi pasterzami w imieniu Kościoła, który jest znakiem 
i zabezpieczeniem transcendentnego charakteru osoby ludzkiej (KDK 76).

4 Odkupienie jest ostatecznym i definitywnym objawieniem się świę-
tości Boga, który jest bezwzględną pełnią doskonałości, pełnią sprawiedli-



76

Ks. Jan Kazimierz PrzybyłowsKi

Następnie w odkupieniu ujawnia się prawdziwy zamiar stwór-
czy Boga. Boski wymiar Odkupienia nie urzeczywistnia się 
w samym wymierzeniu sprawiedliwości grzechowi, ale w 
przywróceniu miłości, tej twórczej mocy w człowieku, dzięki 
której ma on znów przystęp od owej pełni życia i świętości, 
jaka jest z Boga. W ten sposób Odkupienie niesie w sobie całą 
pełnię objawienia miłosierdzia.5 Stworzenie zostaje bowiem 
dopełnione w odkupieniu. Między zatem stworzeniem i odku-
pieniem, choć istnieje między nimi cezura czasowa, to jednak 
w perspektywie eschatologicznej stanowią jedność. Nie można 
zatem mówić o stworzeniu bez odkupienia, a odkupienie nie 
może istnieć bez stworzenia. Te dwie rzeczywistości wzajem-
nie się warunkują i nadają sens ich jestestwu. Odkupienie jest 
zatem dla stworzenia kolejnym etapem w procesie dojrzewa-
nia do eschatologicznej pełni. Jeśli można by wprowadzać tu-
taj pojęcie ewolucji, to przejście od stworzenia do eschatologii 
dokonuje się przez odkupienie. Odkupienie można więc okre-
ślić jako osiągnięcie przez stworzenie tej doskonałości, która 
jest szczytem możliwości rozwoju w ziemskiej rzeczywistości. 
Czym jest zatem trwanie stworzenia od odkupienia do escha-
tologicznej pełni? Jest to czas zbawienia, czyli działalności 
Kościoła Chrystusowego. Program mesjański Chrystusa, czyli 
program miłosierdzia, jest programem Jego ludu, programem 
Kościoła. W samym centrum tego programu pozostaje zawsze 
krzyż, w nim bowiem objawienie miłości miłosiernej osiąga 
swój szczyt.6 Dopóki „pierwsze rzeczy” nie przeminęły, krzyż 

wości i miłości przez to, że sprawiedliwość ugruntowana jest w miłości, 
wyrasta z niej niejako i ku niej zmierza (DiM 7).

5 DiM 7.
6 W tajemnicy krzyża dokonuje się wstrząsające spotkanie transcen-

dentnej Bożej sprawiedliwości z miłością. To spotkanie jest „pocałunkiem”, 
jakiego miłosierdzie udzieliło sprawiedliwości (por. Ps 85 [84], 11). DiM 9.
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jest tym „miejscem”, o którym można powtórzyć inne jeszcze 
słowa z Apokalipsy: „stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy 
mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wiecze-
rzał, a on ze mną” (Ap 3, 20).7

Zbawienie jest najpierw uobecnianiem odkupienia Chrystu-
sowego. Uobecnianie jest pojęciem jak najbardziej trafnym, 
gdyż człowieka usprawiedliwił, a całe stworzenie odkupił 
i zbawia tylko Jezus. Uobecnianie odkupienia oznacza więc ni 
mniej ni więcej tylko skoncentrowanie życia i działalności Ko-
ścioła na Chrystusie. Ponieważ Kościół jest i Ciałem Chrystu-
sa, i wspólnotą Chrystusową dlatego zbawienie jest działalno-
ścią wszystkich członków Kościoła w jedności z Chrystusem. 
Takie działanie jest doskonałe, czyli spełnia podstawowe wy-
magania, jakie zostawił Kościołowi Chrystus. 

Działalność zbawcza jest ukierunkowywanie ludzi na Chrystu-
sa. Jest to następna cecha zbawienia. Kościół, który działa, ukie-

7 Jezus, „w swojej dobroci pragnie nawiedzić tych, którzy doznają po-
kus i utrapienia, aby w obliczu trudności uchronić ich przed upadkiem. Tak 
więc Jego Głowa pokrywa się rosą i kroplami, kiedy cierpi Jego Ciało. Wte-
dy właśnie należy czuwać, aby Oblubieniec, gdy nadejdzie, nie musiał 
odejść nie poproszony. Gdy bowiem śpisz i serce twe nie czuwa, odchodzi 
nawet nie pukając. Jeśli zaś czuwa twoje serce, wtedy puka i prosi, byś Mu 
otworzył. Istnieją więc drzwi duszy, istnieją też bramy, o których powie-
dziano: «Bramy, podnieście swe szczyty i rozstąpcie się, prastare podwoje, 
aby mógł wkroczyć Król chwały». Jeśli zechcesz podnieść bramę twej wia-
ry, wejdzie do ciebie Król chwały, odbywając tryumf swego zwycięstwa 
odniesionego podczas Męki. Także i sprawiedliwość ma swe bramy. Czyta-
my o nich słowa, które Pan wypowiedział przez swego Proroka: «Otwórz-
cie mi bramy sprawiedliwości». Dusza więc ma swoje drzwi, ma też swoją 
bramę. Przychodzi i puka do niej Chrystus, puka do drzwi. Otwórz Mu: 
pragnie wejść, pragnie znaleźć oblubienicę czuwającą”. Z komentarza 
św. Ambrożego, biskupa, do psalmu sto osiemnastego (nr 12. 13-14), w: Li-
turgia Godzin, t. 3, s. 387-389.
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runkowuje swoich członków na Chrystusa. To cała wspólnota ma 
skupiać się na Chrystusie, ale też życie każdego członka Kościoła 
powinno koncentrować się na Chrystusie. Zbawienie ma sens 
tylko wtedy, kiedy zbawia Chrystus, dlatego rolą Kościoła, obok 
uobecniania zbawienia, jest jego urzeczywistnianie. Oznacza ono 
podjęcie przez każdego członka wspólnoty indywidualnej 
współpracy w dziele zbawienia z Chrystusem. Członek Kościoła 
pozostaje więc w ścisłej łączności z Chrystusem, ale jednocześnie 
pozostaje otwarty na relacje z innymi członkami eklezjalnej 
wspólnoty zbawczej. Pojawia się tu kolejny wymiar zbawienia: 
urealnianie. Urealnianie zbawienia jest możliwe tylko w ścisłych 
relacjach poszczególnych ludzi z Bogiem i w osobowych rela-
cjach między członkami wspólnoty kościelnej. Zbawianie jest bo-
wiem działaniem wspólnym i wspólnotowym. 

Po tych wyjaśnieniach, dotyczących odkupienia i zbawie-
nia, można przejść do bliższego określenia pojęcia: duszpa-
sterstwo. Pierwsze skojarzenie związane z tym pojęciem jest 
bardzo mylące. Jeśli bowiem przyjmie się leksykalne podej-
ście, to jest to podmiotowa działalność pasterska, której przed-
miotem są dusze ludzkie. Wynika też stąd błędne podejście do 
duszpasterstwa jako działalności duszpasterzy – podmiotów, 
w stosunku do dusz – przedmiotów. Oczywiście należy przy-
jąć, że pojęcie: dusza jest w tym wypadku próbą określenia 
istoty człowieka, który powinien swoją duszę uznać za naj-
większe dobro.8 W tak rozumianym pojęciu kryje się następny 
błąd, który oznacza, że zbawienie dotyczy tylko duszy a nie 
ciała. Tymczasem to cały człowiek jest zbawiony, a ostateczny 
sens zbawienia tkwi w zmartwychwstaniu człowieka, który 
w pełni eschatologicznej będzie miał ciało, a nie będzie tylko 

8 Cóż z tego, że człowiek cały świat zyska a na duszy szkodę poniesie? 
(por. Mt 16, 26).
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istotą duchową. Pojęcie: duszpasterstwo, aczkolwiek bardzo 
mocno zakorzenione w języku teologicznym i używane w ję-
zyku potocznym, nie odzwierciedla więc istoty działalności 
zbawczej Kościoła. Należy zatem to pojęcie dookreślić. 

Pomocą może służyć pojęcie: rodzicielstwo. Kościół pro-
wadzi działalność zbawczą, a więc rodzi ludzi do eschatolo-
gicznej pełni. Rodzenie to najpierw działanie wspólne rodzi-
ców, co w tym wypadku oznaczałoby działanie Chrystusa 
i Kościoła. Chrystus rodzi jak matka, a Kościół jak ojciec 
uczestniczy w rodzeniu. Oznacza to, że człowiek zbawiany ma 
„dwoje rodziców”, natomiast Chrystus i Kościół mają wspólne 
dzieci, czyli osoby uczestniczące w zbawieniu. 

Rodzenie to dalej „wydawanie potomstwa na świat”. Jest to 
zatem proces. Działalność zbawcza jest właśnie takim proce-
sem rodzenia, czyli wydawania potomstwa na świat, ale w zna-
czeniu eschatologicznym. Zbawienie nie ma więc finału w ży-
ciu ziemskim, ale w życiu wiecznym. I wreszcie rodzenie jest 
owocem miłości, która łączy rodziców. Chrystus kocha swój 
Kościół, a Kościół jest całkowicie oddany miłości do Chrystu-
sa. Każdy członek Kościoła jest zatem owocem miłości Chry-
stusa i Kościoła. Jeśli Kościół prowadzi działalność zbawczą, 
to oznacza, że w ten sposób wyraża swoją miłość do Chrystu-
sa, a Chrystus objawia swoją miłość do Kościoła. 

Działalność duszpasterska nie może być jednak utożsamia-
na z rodzeniem. Jest to z pewnością istota misji zbawczej Ko-
ścioła według zasady: Kościół rodzi Kościół.9 Sama działal-
ność zbawcza Kościoła jest jednak bliższa określeniu: 
rodzicielstwo. To pojęcie oznacza bowiem sprawowanie opie-
ki rodzicielskiej. I nie jest ważne, czy to jest dziecko już naro-

9 Nam et Ecclesia quotidie gignit Ecclesiam. Św. Beda Czcigodny 
Explanatio Apocalypsis, lib. II, 12: PL 93, 166.
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dzone czy nie. Rodzicem zostaje się już w poczęciu. Można 
zatem określić działalność zbawczą jako spełnianie funkcji ro-
dzicielskiej przez Kościół. Jest to funkcja rodzica, czyli ojca, 
który wykonuje również działania należące do opiekuna, wy-
chowawcy, nauczyciela, tutora, doradcy, mistrza, autorytetu. 
Do działania rodzicielskiego duszpasterz-rodzic powinien być 
przygotowany, dlatego potrzebna mu jest formacja, która do-
konuje się poprzez dojrzałą refleksję oraz zastosowanie 
w praktyce i przeniknięta jest swoistym duchem stanowiącym 
dla niej zasadniczy punkt oparcia, źródło energii i bodziec do 
rozwoju.10

Określając „duszpasterstwo” mianem „rodzicielstwa” jawi 
się potrzeba doprecyzowania nadprzyrodzonych i ludzkich 
aspektów takiej działalności. Najpierw rodzicielstwo jest dzia-
łaniem według obiektywnych zasad wynikających z wiary 
w Jezusa Chrystusa. To jest nadprzyrodzony wymiar tej dzia-
łalności. Ponieważ rodzicielstwo jest działaniem człowieka 
i uwarunkowane jest historią,11 dlatego nabiera charakteru 
ludzkiego, jednostkowego, indywidualnego i subiektywnego. 
Obiektywizacja, urealnienie i uwspólnotowienie tej działalno-
ści wymaga natomiast wiary w Kościół, który jest „powszech-
nym sakramentem zbawienia”.12 

Istotą rodzicielstwa jest udział w pasterskiej miłości Jezusa, 
która stanowi zasadę i moc Jego zbawczego działania.13 Ro-
dzicielstwo oznacza więc i działanie, i sposób bycia członków 
Kościoła w łączności z uczuciami i postawami Chrystusa Do-

10 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 57 (dalej 
skrót: PDV).

11 W tym wypadku rozumieć należy historię jako konkretną sytuację 
społeczno-kulturową i kościelną. 

12 KK 48. 
13 PDV 57.
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brego Pasterza. Używając pojęcia: rodzicielstwo na określenie 
działalności zbawczej Kościoła należy zatem mieć na uwadze, 
że jest to najpierw działanie pasterzy-rodziców, którzy dzięki 
wylaniu Ducha Świętego w sakramencie święceń mają głęb-
szy udział w pasterskiej miłości Jezusa. Ta miłość stanowi za-
sadę i moc posługi pasterza-rodzica. Rodzicielstwo oznaczać 
zatem będzie posługę pasterza-rodzica wynikającą z udziału 
w miłości pasterskiej Jezusa. 

Wierni świeccy mają udział w tej miłości pasterskiej za 
sprawą Chrztu. Przez Chrzest ludzie zostają „powołani do no-
wego życia, w którym nie traci się niczego, co ludzkie, z wy-
jątkiem pozbycia się nieszczęśliwego stanu grzechu pierwo-
rodnego, a wszystko, co ludzkie, można podnieść tak, by 
tworzyło najpiękniejsze wzory doskonałości i rodziło przeob-
fite i święte owoce. A zatem imię chrześcijańskie i przyjęcie 
Chrztu powinny głęboko i radośnie poruszyć świadomość każ-
dego chrześcijanina tak, by podobnie jak za czasów pierwot-
nego Kościoła, uważał je za oświecenie, które sprowadzając 
do jego duszy ożywcze światło Boskiej Prawdy, otwarłoby mu 
niebo, rozjaśniło życie doczesne i dodawałoby mu mocy do 
kroczenia ku oglądaniu Boga w wiecznej szczęśliwości”.14 

Rodzicielstwo wiernych świeckich ma zatem swoje źródło 
w Chrzcie, dzięki któremu stają się oni „ontologiczną” wspól-
notą uczniów i wyznawców Chrystusa. Wierni świeccy stają 
się jednocześnie członkami Kościoła i ich zadaniem jest być 
coraz bardziej również „po ludzku” świadomą wspólnotą ży-
cia i działania. Rodzicielstwo, jako udział w miłości paster-
skiej Jezusa i jednocześnie jako działanie ludzkie, powinno 
opierać się na rzetelnej świadomości powołania i odpowie-
dzialności za tę szczególną łaskę, jedyną i niepowtarzalną, 

14 Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam 6 VIII 1964, 39.
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dzięki której każdy chrześcijanin we wspólnocie Ludu Bożego 
buduje Ciało Chrystusa. „Należy tę zasadę, która jest kluczo-
wą regułą całej chrześcijańskiej «praxis», «praktyki» 
apostolskiej i duszpasterskiej, praktyki życia wewnętrznego 
i życia społecznego - odnieść do wszystkich i do każdego 
wedle stosownej proporcji. I Papież musi ją stosować do 
siebie, i każdy Biskup. Muszą tej zasadzie pozostawać wierni 
kapłani, zakonnicy i zakonnice. Muszą wedle niej kształtować 
swoje życie małżonkowie i rodzice, kobiety i mężczyźni, 
ludzie różnych stanów i zawodów, od najwyżej społecznie 
postawionych do tych, którzy spełniają najprostsze prace”.15

Chcąc zatem stosować pojęcie: rodzicielstwo w odniesieniu 
do działalności zbawczej nie trzeba jednocześnie rezygnować 
z pojęcia: duszpasterstwo. Chodzi bowiem o to, że jest to na 
razie próba dookreślenia używanych dotąd pojęć i jednocze-
śnie uwspółcześnienia słownictwa teologicznopastoralnego, 
i dostosowania go do aktualnych standardów leksykalnych. 
Wymaga to oczywiście prowadzenia dalszych badań i wpro-
wadzania kolejnych pojęć, które pozwolą w nowy sposób opi-
sać współczesny Kościół, jego życie i działalność. 

Wydaje się, że bardzo dobrym sprawdzianem dla teologii 
pastoralnej może być dialog z młodzieżą. Jan Paweł II, anali-
zując problemy współczesnych młodych ludzi, podkreślał, że 
u nich „bardziej jeszcze niż u dorosłych, występują silne ten-
dencje do subiektywizacji wiary chrześcijańskiej, a także do 
częściowego tylko i warunkowego uczestniczenia w życiu 
i posłannictwie Kościoła, a równocześnie we wspólnocie ko-
ścielnej z trudem powstaje śmiałe i dostosowane do naszych 
czasów duszpasterstwo młodzieży. Istnieje zatem ryzyko, że 
młodzi, ze swą kruchą odpornością psychiczną, będą pozosta-

15 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis 4 III 1979, 21.
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wieni samym sobie, sfrustrowani i krytyczni wobec świata lu-
dzi dorosłych, którzy nie przeżywają wiary w sposób konse-
kwentny i dojrzały, a przez to nie stanowią dla nich 
wiarygodnych wzorców. Jest rzeczą oczywistą, że trudno w tej 
sytuacji ukazywać młodym pełnię życia chrześcijańskiego 
w Kościele i wychowywać ich do niej”.16 Oznacza to, że teolo-
gia pastoralna powinna być nieustannie konfrontowana z my-
śleniem młodych ludzi, którzy mogą spełniać rolę „barometru” 
dla sprawdzenia przydatności współczesnej teologii praktycz-
nej w życiu chrześcijan. Te problemy wymagają jednak podję-
cia dalszej naukowej refleksji. 

Streszczenie  
DUSZPASTERSTWO JAKO DZIAŁALNOść LUDZKA

Artykuł przedstawia ludzkie aspekty duszpasterskiej dzia-
łalności Kościoła. Człowiek w każdą działalność angażuje całą 
swoją osobę. Tak też wygląda działanie duszpasterskie – ma 
ono wszelkie cechy działalności człowieka. Jeśli tak, to jest to 
działanie wadliwe (ułomne) od strony ludzkiej. Wadliwość, 
określając ludzki charakter działania, nie jest zatem cechą ne-
gatywną, a jedynie spełnia rolę opisową. Wadliwe działanie, 
czyli ludzkie działanie, w odróżnieniu od działania Boga, jest 
działaniem jednostkowym, indywidualnym, subiektywnym, 
niedoskonałym. To działanie potrzebuje zatem z jednej strony 
odniesienia do ideału wskazującego na określone wartości 
i wynikające z nich normy i zasady działania, a z drugiej stro-
ny potrzebuje relacji do drugiej osoby i do wspólnoty. 

16 PDV 8.
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PASTORAL CARE AS A HUMAN ACTIVITY

The article presents the human aspects of the pastoral care 
of the Church. Man in every business engages the whole per-
son. So it looks like the pastoral-it has all the characteristics of 
a human activity. If so, is this a faulty (fallible) human side. 
Impairment, specifying the nature of the human activity, it is 
therefore not a negative feature, and only serves as a descripti-
ve name. Malfunction or human action, in contrast to the ac-
tion of God, is a separate, individual, subjective, imperfect. 
This action therefore needs, on the one hand, to the ideal refe-
rence pointing to specific values, and the resulting standards 
and operating principles, and, on the other hand, I need a rela-
tionship to other individuals and to the community.

Ks. Jan Przybyłowski, kapłan diecezji włocławskiej, profesor 
zwyczajny. Studia specjalistyczne w zakresie teologii pastoralnej 
ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, otrzymując 
stopień doktora w 1993 roku. Habilitację uzyskał na Uniwersyte-
cie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie 
w 2001 roku. Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych otrzy-
mał 25 stycznia 2011 roku. Od 2002 roku jest kierownikiem Kate-
dry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na UKSW. W la-
tach 2008-2010 pełnił funkcję prodziekana ds. naukowych na 
Wydziale Teologicznym UKSW, a w latach 2010-2012 był prorek-
torem ds. finansowych i naukowych na UKSW. Jest autorem kil-
kudziesięciu artykułów naukowych i kilku książek, m.in. „Znacze-
nie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży. Studium 
pastoralne” (Lublin 2001); „Funkcja wychowawcza w teorii 
i praktyce eklezjalnej. Studium teologicznopastoralne” (Warszawa 
2010); „Jak modli się polska młodzież? Studium socjologiczne”, 
Warszawa 2013; „Rola nowej ewangelizacji w Kościele i w świe-
cie. Nowe ubranie bez dziur i łat (Łk 5, 36)”, Warszawa 2014. 
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WYCHOWANIE KATOLICKIE W RODZINIE
Catholic education in family

Wychowanie na Ziemi pojawiło się wraz z pierwszymi 
ludźmi. Kant twierdził, że sformułowanie „wychowanie” jest 
zastrzeżone tylko dla człowieka, który może stać się człowie-
kiem jedynie przez wychowanie. Co więcej, według niego 
człowiek jest tylko tym, co wychowanie z niego czyni. Samo 
pojęcie „wychowanie” przez wieki zyskało wiele definicji. 

1 *Aldona Rosłońska – mgr teologii w zakresie edukacji medialnej 
i dziennikarstwa. Studia magisterskie na UKSW w Warszawie ukończyła 
w 2010 roku obroną pracy pt.: Negatywny obraz chrześcijaństwa w wybra-
nych przekazach medialnych. Analiza wybranych publikacji z lat 2000– 
–2009 napisaną pod kierunkiem ks. prof. J. Przybyłowskiego. Obecnie dok-
torantka Instytutu Teologii Praktycznej na UKSW. Autorka artykułów 
o tematyce rodzinnej.

2 **Dorota Sys – mgr teologii, absolwentka Instytutu Edukacji Medial-
nej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. W 2012 r. obroniła pracę magisterską nt.: „Oratoria Salezjań-
skie miejscem wychowania w świetle literatury i przeprowadzonych ba-
dań”. Obecnie jest doktorantką teologii pastoralnej w Instytucie Teologii 
Praktycznej UKSW. W poszukiwaniach naukowych i pracy zawodowej 
próbuje łączyć trzy obszary: teologię, media i wychowanie.
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Współcześnie nadal jest to pojęcie wieloznaczne. Jedna z bar-
dziej neutralnych definicji podaje, że jest to świadomie organi-
zowana działalność społeczna, oparta na stosunku wychowaw-
czym między wychowankiem a wychowawcą, której celem 
jest wywoływanie zamierzonych zmian w osobowości wycho-
wanka.3 J. Tarnowski definiuje wychowanie jako całokształt 
sposobów i procesów pomagających istocie ludzkiej, zwłasz-
cza przez interakcję, urzeczywistniać i rozwijać swoje czło-
wieczeństwo.4 Cenność tej definicji wyraża się holistycznym 
i integralnym podejściu do wychowanka oraz wskazuje na po-
stawę wychowawcy, jako życzliwego pomocnika, doradcy, jak 
również cel wychowania, którym jest pełna realizacja swojej 
osoby. Definicję bardziej skoncentrowaną na rozwoju jednost-
ki podaje G. Janikula. Według niej „wychowanie to proces 
rozwijania uczuć i woli; umiejętności oceniania zjawisk życia 
i uznawanie wartości; wyrobienia przekonań, powodów i mo-
tywów postępowania; formowania charakterów i ukształtowa-
nia osobowości. Mówiąc o wychowaniu, mamy na myśli świa-
domą działalność jednych osób zmierzających do wywołania 
poprzez interakcje społeczne trwałych znamion w osobowo-
ściach innych osób”.5

Zadanie wychowania spoczywa głównie na rodzicach. To 
oni jako ci którzy powołali dziecko do życia są odpowiedzialni 
za jego rozwój. O tym, że zadanie wychowania wypływa z naj-
bardziej pierwotnego powołania małżonków, przypomniał So-
bór Watykański II w Deklaracji o wychowaniu chrześcijań-
skim. Zwraca on uwagę, że rodzice, ponieważ dali życie dzie-

3 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007.
4 J. Tarnowski, Jak wychowywać?, Warszawa 1993, s. 66.
5 G.. Janikula, Wybrane implikacje wychowawcze w katechezie Ko-

ścioła Katolickiego, w: Aksjologiczne wymiary wychowania. Ujęcie inter-
dyscyplinarne, red. J. Siewiora, Tarnów 2012., s. 219.
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ciom, w najwyższym stopniu są obowiązaniu do wychowania 
potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głów-
nych jego wychowawców. To zadanie wychowawcze jest tak 
wielkiej wagi, że jego ewentualny brak z trudnością dałby się 
zastąpić. Do rodziców, bowiem należy stworzyć taką atmosfe-
rę rodzinną, przepojoną miłością i szacunkiem dla Boga i lu-
dzi, aby sprzyjała całemu osobistemu i społecznemu wycho-
waniu dzieci. Dlatego rodzina jest pierwszą szkołą cnót 
społecznych, potrzebnych wszelkim społecznościom. Szcze-
gólnie zaś w rodzinie chrześcijańskiej, ubogaconej łaską i obo-
wiązkami sakramentu małżeństwa, należy już od najwcze-
śniejszego wieku uczyć dzieci zgodnie z wiarą na chrzcie 
otrzymaną poznawana i czci Boga, a także miłowania bliźnie-
go, tam też doświadczają one najpierw zdrowej społeczności 
ludzkiej i Kościoła, a wreszcie przez rodzinę wprowadza się je 
powoli do obywatelskiej wspólnoty ludzkiej i do ludu 
Bożego.6

Wychowanie religijne w świetle nauki  
Kościoła Katolickiego

Pismo Święte przez wieki spełniało rolę wzorca wychowa-
nia. Stary Testament zawiera wiele wskazań i pouczeń jak na-
leży wychowywać. Stanowi również wskazanie dla dzieci jak 
mają postępować. Na szczególną uwagę mogą tu zasługiwać 
księgi mądrościowe, w których znajdują się wskazania prak-
tyczne, a także nauki moralne, w centrum, których stoi wiara 
w jedynego Boga. 

6 Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim 
Gravissimum educationis, 3 ( dalej DWCH).
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Warto przytoczyć kilka przykładów: „Synu mój, słuchaj 
karcenia swego ojca, nie odrzucaj pouczenia swej matki”(Prz 
1,8), „Leniwy pragnie i czeka na próżno, pragnienie pilnego 
jest zaspokojone”(Prz 13,4), „Lepiej mieć mało z prawością, 
niż wielkie zyski z nieprawym”(Prz 16,8), „Nie idź za swymi 
namiętnościami, powściągnij swe pożądania” (Syr 18,30), 
„Koń nieujeżdżony jest narowisty, a syn zostawiony samemu 
sobie staje się zuchwały” (Syr 30,8). Należy zwrócić uwagę, 
że szczególnie ważnym czynnikiem w wychowaniu, który po-
jawia się na kartach Pisma Świętego jest konieczność dyscy-
pliny. Wyżej wspomniane księgi mądrościowe niejednokrotnie 
mówią o potrzebie karności i posłuszeństwa. Tak zwane dziś 
„wychowanie bezstresowe” jest sprzeczne z zamysłem Bo-
żym, bowiem miłość, która jest powodem wychowania, nie 
polega na pobłażaniu, ale na dbaniu o dobro dziecka.7 

W świetle prawa Kościoła Katolickiego każdy rodzic ma 
nie tylko prawo ale i obowiązek do religijnego wychowania 
dziecka. Sobór Watykański II stwierdza, że każda rodzina, 
jako społeczność ciesząca się własnym i pierwotnym prawem, 
powinna organizować domowe życie religijne i ma prawo 
przekazywać swoim dzieciom własne przekonania religijne.8 

Adhortacja Familiaris consortio przypomina o łasce związa-
nej z sakramentem małżeństwa, która konsekruje małżonków 
„do prawdziwie chrześcijańskiego wychowywania dzieci, to 
znaczy powołuje ich do uczestnictwa we władzy i miłości sa-
mego Boga Ojca i Chrystusa Pasterza, a także w miłości Ko-
ścioła, wzbogaca ich darami mądrości, rady, męstwa i wszyst-

7 Zob. M. Wojciechowski, Gdzie się podziały prawa rodziców. Ko-
cham – nie pobłażam, Rozmowę przeprowadził A.Godyń, „Don Bosco”, 
nr 7 – 8(2009), s. 13.

8 Por. Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej Dignita-
tis humanae., nr 5.
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kimi innymi darami Ducha Świętego po to, ażeby pomogli 
dzieciom w ich ludzkim chrześcijańskim wzrastaniu.9

Magisterium Kościoła również daje pewne wskazówki do-
tyczące wychowania. Dziełem reprezentatywnym, zawierają-
cym podstawy wychowania katolickiego i jednocześnie pierw-
szym dokumentem rangi encykliki zajmującym się w całości 
tym zagadnieniem była encyklika Piusa XI O chrześcijańskim 
wychowaniu młodzieży. Dokument ten prezentuje następującą 
definicję wychowania: „sztuka wychowania polega na urobie-
niu człowieka na taką modłę, by umiał odpowiednio postępo-
wać w życiu i w ten sposób osiągnął przeznaczony dla siebie 
cel”10. Takie rozumienie wpisuje się zdecydowanie w nurt „tra-
dycyjnego wychowania”, w którym chodzi przede wszystkim 
o urabianie podopiecznego. Wychowanek taktowany jest 
przedmiotowo, nazywany został wprost „przedmiotem chrze-
ścijańskiego wychowania” W postawie nauczyciela dominuje 
dyscyplina i autorytet, a w postawie ucznia ślepe poddanie 
i uległość. Papież Pius XI sprzeciwia się wszelkim tenden-
cjom, które pomniejszają powagę działalności wychowawcy, 
a eliminuje jedynie przemoc i despotyzm z tych działań.11 

W historii stawiane były różne cele i ideały wychowania. 
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, była to miłość do Chry-
stusa, która pociągała do dzielenia się z innymi całym mająt-
kiem, a w epoce średniowiecza wychowywano chrześcijanina – 
ascetę. Natomiast w okresie oświecenia dążono do świętości, 
która nie odrzuca świata, ale korzysta z jego piękna i w nim pró-
buje odnaleźć transcendencję. Od XIX wieku, odnajdujemy 

9 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio22 XI 1981, 
38 (dalej FC).

10 Pius XI, Encyklika Divini illuis magistra., 31 XII 1929, s. 5.
11 Zob. tamże.
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w Divini illuis magistra, że celem wychowania jest ukształtowa-
nie uczciwego obywatela i dobrego chrześcijanina.12 

Drugi Sobór Watykański przyniósł pewne zmiany w podej-
ściu do wychowania. Ojcowie Soborowi uznali ten problem na 
tyle istotny, że przygotowali specjalną deklarację o wychowa-
niu chrześcijańskim Gravissimum educationis. Można w niej 
zauważyć ewolucję, jaka zaszła między innymi na płaszczyź-
nie rozumienia pojęcia wychowania, w stosunku do poprzed-
nich dokumentów Kościelnych o tej tematyce.. W deklaracji 
tej mówi się o wychowaniu przysługującym wszystkim lu-
dziom, prawie do wychowania „odpowiadającemu ich własne-
mu celowi, dostosowanemu do właściwości wrodzonych, róż-
nicy płci, kultury i ojczystych tradycji, a równocześnie 
nastawionemu na braterskie z innymi narodami współżycie dla 
wspierania prawdziwej jedności i pokoju na ziemi”.13 Jego za-
daniem jest kształtowanie osoby dla jej celu ostatecznego, 
a także dla społeczności, w której funkcjonuje. 

Drugi punkt Gravissimum educationis odnosi się do wy-
chowania chrześcijańskiego, które będąc nadnaturalnym uzu-
pełnia i udoskonala ogólny rozwój osoby. Obie płaszczyzny 
mają prowadzić do samowychowania, do wyzwalania natural-
nych możliwości i zaszczepiania wartości ogólnoludzkich 
i chrześcijańskich, a ponadto kształtowania sumienia, aby 
w przyszłości było ono zdolne do prawidłowego osądu. Zatem 
porzucony został priorytet urabiania, a wychowanek został 
podniesiony do rangi podmiotu oraz pierwszego realizatora 
wychowania. Wartym zauważenia jest także fakt, że dokument 
wskazuje zarówno na personalizm, który pojmuje osobę jako 

12 Zob. S. Dziekoński, Wychowanie w nauczaniu Kościoła. Od XIX w. 
do Soboru Watykańskiego II, Warszawa 2000, s. 56 – 72.

13 DWCH,1. 
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świadomą, wolną i przewyższającą naturę, jak i na kontekst 
społeczny wychowania.14 

Takie podejście sprawia, że wychowanie katolickie „staje 
się wysiłkiem samodoskonalenia się człowieka poprzez przyj-
mowanie prawdy, wartości, obiektywnych praw, które, jeśli są 
przyjmowane w sposób czynny i świadomy, a interioryzowane 
przez osobę, stają się równocześnie prawami subiektywny-
mi”.15 Podmiotowy charakter wychowania podkreśla zobowią-
zanie wszystkich do „zdobywania stopniowo coraz doskonal-
szego zmysłu odpowiedzialności w należytym kształtowaniu 
własnego życia” oraz dążenie, aby ochrzczeni „stawali się 
z każdym dniem coraz bardziej świadomi otrzymanego daru 
wiary.”16 

W tym kontekście zmienia się także rola rodziców i wycho-
wawców, którzy mają za zadanie „dopomagać dzieciom i mło-
dzieży do harmonijnego rozwijania wrodzonych właściwości 
fizycznych, moralnych i intelektualnych”17, a także pobudzać 
„do oceny wartości moralnych wedle prawidłowego sumienia 
i do przyjmowania owych wartości przez osobisty wybór”18. 
Nie oznacza to praktycznego wyeliminowania działania i auto-
rytetu wychowawców, ale zmianę roli z głównego podmiotu 
na osobę wspomagającą samodzielny rozwój wychowanka. 
Głównym celem wychowania, według Gravissimum educatio-
nis, jest połączenie osobowego rozwoju z formacją chrześci-
jańską. Ten integralny rozwój nie może obyć się bez „harmo-
nijnego rozwijania wrodzonych właściwości fizycznych, 

14 Zob. S. Dziekoński, Wychowanie w nauczaniu Kościoła. Od XIX w. 
do Soboru Watykańskiego II, dz. cyt., s. 33 – 38.

15 Tamże, s. 39 – 40.
16 DWCH, 1, 2.
17 Tamże, nr 1.
18 Tamże. 
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moralnych i intelektualnych, doskonalszego poznawania i mi-
łowania Boga”19. Zadania wychowawcze stawiane są w pierw-
szej kolejności rodzinie, później szkole i innym instytucjom.20

Rodzice jako pierwsi i główni wychowawcy

Zadanie wychowania wypływa z najbardziej pierwotnego 
powołania małżonków do uczestnictwa w stwórczym dziele 
Boga: rodząc w miłości i dla miłości nową osobę, która sama 
w sobie jest powołana do wzrostu i rozwoju, rodzice tym sa-
mym podejmują zadanie umożliwienia jej życia w pełni 
ludzkiego.21

Bóg wyposażył rodziców w zdolność wychowywania 
dziecka – instynkt macierzyństwa czy ojcostwa. Rodzice, od 
samego początku zaistnienia nowego życia, muszą sobie 
uświadomić, że dziecko nie jest ich własnością. Nie jest też 
własnością ani państwa ani Kościoła, ani jakiejkolwiek insty-
tucji. Nikomu nie wolno wyręczać, czy zastępować rodziców 
w wychowywaniu dzieci. Nikt też nie potrafi, jak rodzice, 
stworzyć odpowiedniego klimatu, warunków dla rozwoju oso-
bowości dziecka. Powierzenie, tylko z konieczności, wycho-
wywania dziecka komukolwiek kończy się zazwyczaj jakąś 
skazą osobowości wychowanka. Dziecko jest darem Boga, da-
nym przez Boga niejako do wychowania.22

19 Tamże. 
20 Zob. M. Majewski, Idee pedagogiczne św. Jana Bosko w świetle So-

borowej Deklaracji o Wychowaniu Chrześcijańskim, w: W kierunku praw-
dy, red. B. Bejze, Warszawa 1976, s. 540.

21 FC, 36.
22 Zob. W. Szewczyk, Przygotowanie do małżeństwa ,Marki 2002., 

s. 290.
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W Karcie Praw Rodziny w art. 5 czytamy: „Rodzice, ponie-
waż dali życie dzieciom, mają pierwotne, niezbywalne prawo 
i pierwszeństwo do wychowywania potomstwa i dlatego mają 
być uznani za pierwszych i głównych wychowawców; mają 
oni prawo do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi prze-
konaniami moralnymi i religijnymi”.23

Człowiek rodzi się po to, aby był szczęśliwy, miał udział 
w chwale Boga. Dziecko wychodzi od Boga i do Niego ma po-
wrócić. Temu celowi mają służyć rodzice. Mają oni pomóc 
dziecku odkryć sens i cel życia. Ta powinność odnosi się 
szczególnie do rodziców chrześcijańskich. Mają oni dziecko 
ochrzcić i pomóc mu się zbawić poprzez wychowanie go 
w wierze, wprowadzenie w życie Kościoła, w którym dostępu-
je ono zbawienia. Specjalną pomoc do wypełniania tego zada-
nia otrzymują oni w sakramencie małżeństwa, „który ich kon-
sekruje do prawdziwie chrześcijańskiego wychowywania 
dzieci” (FC 38).24

Zasady wychowania katolickiego

Wychowanie katolickie powinno być świadomie zaplano-
wane i prowadzone przez rodziców. Mogą w tym pomóc zasa-
dy wychowania, które są w pewnym sensie prawidłowościami 
odnoszącymi się do czynności wychowania, po zastosowaniu 
których osiąga się zmierzone cele pedagogiczne. Pomagają 
one rodzicom wytyczyć taką drogę wychowania, aby dzieci 
stały się autentycznymi ludźmi i prawdziwymi uczniami Chry-
stusa. W. Szewczyk jako najbardziej podstawowe wymienia 

23 Karta Praw Rodziny, 1983, Art. 5.
24 Zob. W. Szewczyk, Przygotowanie do małżeństwa ,dz. cyt., s. 291.
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cztery zasady wychowania, tj. zasada aktywności, indywidu-
alizowania, autorytetu i konsekwencji. Poniżej znajduje się 
opis poszczególnych zasad oraz rady jak je realizować.

a) Zasada aktywności
Dziecko chce być podmiotem, chce uczestniczyć w wycho-

waniu. Najlepiej rozwija się poprzez uczestnictwo we wszyst-
kich dziedzinach życia rodziny, w tym życia religijnego. Trze-
ba wszelką chęć działania dziecka przyjmować z radością 
i cierpliwie nią kierować. Uczyć satysfakcji i radości z robie-
nia czegoś z własnej ochoty, ze sprawienia komuś przyjemno-
ści bezinteresownie.

b) Zasada indywidualizowania
W zasadzie indywidualizacji chodzi o dostosowanie sytu-

acji wychowawczych do możliwości psychicznych dziecka, 
o liczenie się z rozwojem, temperamentem, dotychczasowym 
stanem charakteru, z kondycją fizyczną dziecka. Domaga się 
to poznania swojego dziecka. Trzeba obserwować je szczegól-
nie wtedy, gdy jest najbardziej naturalne: w czasie zabawy, 
przy stole, kiedy ma dokonać wyboru, kiedy słucha opowiada-
nia, bawi się z kolegami. Poznanie dziecka pozwoli rodzicom 
stawiać dziecku wymagania. Rodzicom chrześcijańskim bę-
dzie przyświecał w wychowaniu ideał „nowego stworzenia 
w Chrystusie”, wezwanie Chrystusowe: „ Bądźcie doskonali 
jak doskonały jest Ojciec wasz” (Mt 5, 48).

c) Zasada autorytetu
Przejmowanie wszelkich wartości przez dziecko opiera się 

na zaufaniu do rodziców, na autorytecie. Rodzice bardzo czę-
sto rujnują swój autorytet w oczach dziecka. Czynią to w spo-
sób iście lekkomyślny. Jakże wiele szkód wyrządzają nieraz 
wychowaniu religijnemu dziecka zapominając, że to co stano-
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wi najwyższą wartość dla nich, stanowi też i dla dzieci 
i odwrotnie.

d) Zasada konsekwencji
W zasadzie tej chodzi o zgodność decyzji z jej wykona-

niem. Samo podejmowanie nawet najpiękniejszych decyzji, 
bez zrealizowania, nie jest właściwym zakończeniem procesu 
wychowania. Dziecko musi wiedzieć, że to, co rodzice powie-
dzą, obiecają, albo czym zagrożą, zostanie bezapelacyjnie 
spełnione. Musi się przekonać, że żaden trick, żadne przymila-
nia się, żaden krzyk i żadne układy nie potrafią podważyć sta-
nowiska rodziców. Konsekwencja właściwie pojmowana, 
oparta o autorytet, jest bardzo ważna w wychowaniu religij-
nym i moralnym dziecka. Nie można bowiem zapominać 
z jednej strony, że dziecko jest człowiekiem w sytuacji grze-
chu pierworodnego i z drugiej, że jest osobą, dzieckiem umiło-
wanym przez Ojca niebieskiego.25

Wychowanie religijne dziecka

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim mówi, że praw-
dziwe wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej, 
w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra 
społeczności, których człowiek jest członkiem i w których 
obowiązkach, gdy dorośnie, będzie brał udział.26 Stwierdzenie 
to dopełnione zostało tezą, iż prawo do wychowania chrześci-
jańskiego, przysługujące wszystkim chrześcijanom, wynika 
z tego, że są oni dziećmi Bożymi oraz poprzez chrzest św. stali 
się nowym stworzeniem. Celem wychowania jest zatem nie 

25 Zob. W. Szewczyk, Przygotowanie do małżeństwa ,dz. cyt., s. 297-299.
26 DWCH,1.



96

AldonA RosłońskA, doRotA sys

tylko integralny rozwój osoby, ale także wzrastanie w świado-
mości otrzymanego daru wiary. Wychowanie religijne jest 
więc elementem integralnego procesu wychowania człowieka, 
i to elementem najważniejszym. Dlatego też wychowanie 
prawdziwie chrześcijańskie musi przyznać pierwszeństwo 
wprowadzeniu do życia religijnego. Jeśli wychowanie do ży-
cia religijnego nie będzie pojmowane jako integrująca część 
składowa całego procesu wychowawczego, to wszystkie odno-
śne starania będą odczuwane niemal jako obce ciało w ramach 
myślenia i działań wychowawczych.27

Najważniejszym dziedzictwem, jakie rodzice mogą pozo-
stawić dzieciom jest to, w co wierzą, to znaczy pewien zestaw 
wartości, którymi będą się one mogły kierować w życiu. Dzie-
ci potrzebują pokarmu duchowego i nie są w stanie dokony-
wać roztropnych wyborów w tej kwestii. Zawsze potrzebują 
jakiegoś wzorca. Jeśli rodzice nie spełniają swojego zadania 
w tym zakresie, zastąpią ich koledzy, jakiś nauczyciel lub 
książka, i może się okazać, że pobłądzą tak ważnej kwestii jak 
wiara.28

Okresy sensytywne występujące u człowieka do chwili 
osiągnięcia przez niego wieku dorosłego predysponują go do 
określonych działań, które w sposób pozytywny przyczyniają 
się do jego rozwoju. F. Corominas w przypadku wartości wy-
różnia trzy etapy różniące się celami i dyspozycjami, które po-
zwalają umocnić wiarę i przemienić ją w część składową wła-
snego życia. W odniesieniu do chrześcijaństwa, a konkretnie 
katolicyzmu, etapy te są następujące:

27 Zob. K.. Kwiatkowski, Wychowanie religijne w rodzinie, w : Wycho-
wanie w rodzinie chrześcijańskiej. Przesłanie moralne Kościoła, red. K. Je-
żyna, T. Zadykowicz , Lublin 2008., s. 52. 

28 Zob. F. Corominas, Wychowywać dziś, Ząbki 2006, s. 83-84.
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a) Wiek 2 – 6 lat
Jest to dobry wiek do uwierzenia w istnienie Boga i we 

wszystkie wydarzenia związane z Jego przyjściem na świat. 
Miłość do Boga w tym wieku powinna być konsekwencją 
przykładu rodziców. Dzieci powinny wykonywać praktyki re-
ligijne właściwe dla swojego wieku, tak aby stały się one na-
wykiem. Normalną rzeczą powinna być modlitwa w rodzinie 
w intencji jej członków. Bardzo ważna jest świadomość dzieci, 
że Bóg je kocha. 

b) Wiek 7 do 13 lat:
Jest to właściwy wiek do przyswojenia sobie wiary w Boga. 

W tych latach dzieci powinny dość dokładnie poznawać Pismo 
Święte i naukę Kościoła, a praktyki religijne wykonywać z mi-
łości. Modlitwa i częste przystępowanie do spowiedzi sakra-
mentalnej i Eucharystii rozwija i pogłębia wiarę. Miłość do 
Boga powinna być konsekwencją ich własnej wiary. 

c) Wiek 14 do 18 lat:
Jest to wiek, w którym wiara się umacnia, stając się najważ-

niejszą rzeczą w życiu. Obok praktyk pobożności, przystępo-
wania do sakramentów i kierownictwa duchowego, młodzież 
powinna otrzymywać formację doktrynalną. Miłość do Boga 
ujmowana jest jako wynik korzystania z własnej wolności. 
Brak poważniejszych problemów na tym etapie wynika z wła-
ściwego przeżycia dwóch poprzednich. 29

Mocna i żywa wiara oparta na solidnych fundamentach jest 
najlepszym dziedzictwem, jakie rodzice mogą przekazać dzie-
ciom. Wychowanie religijne dzieci jest obowiązkiem rodzi-
ców, którzy powinni znaleźć odpowiednie środki do osiągnię-
cia swoich celów w tej dziedzinie. Ważne, żeby istniała 

29 Tamże, s. 85-86.



98

AldonA RosłońskA, doRotA sys

prawdziwa miłość do Boga. Aby kogoś kochać, trzeba go po-
znać, a żeby go poznać, trzeba z nim obcować, dlatego w wy-
chowaniu w wierze niezbędna jest modlitwa i przystępowanie 
do sakramentów. Dzieci powinny mieć świadomość, że Bóg je 
kocha i że należy odpowiedzieć na tę miłość, bo prawdziwe 
szczęście wieczne polega na miłowaniu Boga.30

Oprócz określenia „wychowanie religijne”, które pojawia 
się chociażby w 16 numerze Listu do rodzin, współczesne do-
kumenty Magisterium, np. Familiaris consortio, mówią 
o „wychowaniu prawdziwie chrześcijańskim”, „ludzkim 
chrześcijańskim wzrastaniu”, „budowaniu Kościoła w dzie-
ciach”. Jan Paweł II, przywołując myśli ojców soborowych, 
w 39 numerze Familiaris consortio zauważa, że prawdziwie 
chrześcijańskie wychowanie zdąża nie tylko do pełnego roz-
woju osoby ludzkiej, lecz ma na względzie przede wszystkim 
to, aby ochrzczeni, wprowadzani stopniowo w tajemnicę zba-
wienia stawali się z każdym dniem coraz bardziej świadomi 
otrzymanego daru wiary. W tym samym punkcie adhortacji, 
ukazującym wychowanie w rodzinie jako pierwsze doświad-
czenie Kościoła, Ojciec św. podkreśla, iż posłannictwo wycho-
wawcze rodziny chrześcijańskiej jest posługa polegającą na 
przekazywaniu Dobrej Nowiny i promieniowaniu Ewangeliza-
cją. Wtedy życie rodziny staje się drogą wiary i jakby inicjacją 
chrześcijańską oraz szkołą naśladowania Chrystusa. W konse-
kwencji podstawowe zadanie rodziców polega na tym, by po-
kazać dzieciom, do jakich głębin prowadzi wiara i miłość Je-
zusa Chrystusa.31 Również Katechizm Kościoła Katolickiego 
w punkcie 1656 wskazuje na rolę rodziny, nazywanej „Kościo-
łem domowym” i rozumianej jako ognisko żywej i promieniu-

30 Tamże, s. 86.
31 FC, 39.
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jącej wiary, a rolę rodziców wobec swoich dzieci określa jako 
bycie pierwszymi zwiastunami wiary.32 

Opierając się na nauczaniu soborowym, można powiedzieć, 
iż praktykowanie religii, z samego jej charakteru, polega na 
swobodnych i wolnych aktach wewnętrznych, przez które czło-
wiek zwraca się wprost do Boga. Istotą wychowania religijne-
go byłby więc przekaz wiary, czyli doprowadzenie do poznania 
Chrystusa w wewnętrznym doświadczeniu, do żywej pamięci 
o Chrystusowych przykazaniach, które są prawdą i którą trzeba 
żyć. Wychowanie religijne ma prowadzić do spotkania, dialo-
gu, komunii miłości i życia między wierzącymi a Chrystusem, 
który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Jego celem jest akt zaufania 
i zawierzenia Chrystusowi, sytuacja, w której chrześcijanin 
może wyznać za św. Pawłem: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz 
żyje we mnie Chrystus” (por. Ga 2,20).33

Kolejnym zadaniem wychowania religijnego, obok dopro-
wadzenia do spotkania z Bogiem, jest więc także przekaz 
prawd wiary. Wiara, aby spełniała swoją rolę potrzebuje zro-
zumienia. Oprócz emocjonalnego przeżywania wiary koniecz-
na jest znajomość jej podstaw intelektualnych. Jeśli rodzice 
mają przekazać dzieciom wiarę, niezbędne jest, aby sami po-
siadali odpowiednią wiedzę religijną. Ślepa wiara rodziców 
nie poparta naukowymi podstawami nie jest w stanie dopro-
wadzić dzieci do komunii z Bogiem, a co za tym idzie przekaz 
prawd wiary staje się niemożliwy.

Rodzice podejmując się wychowania religijnego dzieci, na 
samym początku wprowadzają je do parafialnej wspólnoty re-
ligijnej. Łączy się to z rodzicielskim obowiązkiem przyprowa-
dzania dzieci do kościoła. Trzeba mieć na uwadze fakt, że 

32 Katechizm Kościoła Katolickiego, 1656.
33 Zob. K. Kwiatkowski, Wychowanie religijne w rodzinie, dz. cyt., s. 57.
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małe dzieci nie potrafią zachować ciszy i stagnacji podczas ca-
łej liturgii, nie może to być jednak powodem, dla którego ro-
dzice nie będą przyprowadzać dziecka do świątyni. Dlatego 
konieczne jest, aby w parafiach dbano o życzliwe i cierpliwe 
taktowanie rodzin z małymi dziećmi, co wyraża się, np. po-
przez zadbanie o podjazd dla wózków, udostępnianie pomiesz-
czeń dla matek z małymi dziećmi czy też zorganizowanie 
Mszy św. dla rodzin z dziećmi. Wraz z wiekiem dziecka wpro-
wadzenie do wspólnoty Kościoła rozciąga się także na zainte-
resowanie go problemami życia parafii i konkretnymi działa-
niami przez nią podejmowanymi. Istotne jest, aby rodzice 
ukazali podopiecznym możliwości zaangażowania dzieci 
w pewne posługi lub też funkcje kościelne, np. bycie mini-
strantem, śpiew w scholii, działalność charytatywną. Grupy 
parafialne są także doskonałym miejscem dla dorastających 
dzieci jako odpowiednie środowisko rówieśnicze, akceptujące 
wartości religijne i według nich układające życie. 

Adhortacja Familiaris consortio stwierdza, że stopniowa 
inicjatywa chrześcijańska, włączenie dzieci w Ciało Chrystusa 
– eucharystyczne i kościelne – dokonuje się poprzez modlitwę 
i czytanie z dziećmi Słowa Bożego.34 Rodzina, poprzez prak-
tyczne nauczenie modlitwy, powinna wyrobić w wychowanku 
umiejętność wiązania modlitwy z konkretem życia. Do rodzi-
ców należy obowiązek nauczenia małych dzieci modlitwy, po-
tem zaś przypominania o obowiązku jej odmawiania. Istotne 
jest, aby rodzice pomagali dzieciom wyrabiać głębsze, wykra-
czające poza obowiązek, motywacje modlitwy, szukać form 
modlitwy dostosowanych do ich mentalności, jak też ukazy-
wać modlitwę jako formę powierzenia siebie Bogu.

34 FC, 39.
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W wychowaniu religijnym bardzo ważną kwestią obok śro-
dowiska materialnego, na które składa się obecność symboli 
religijnych jest stworzenie odpowiedniego środowiska ducho-
wego. Środowisko to objawia się przede wszystkim w osobo-
wości religijnej rodziców, na którą składają się praktyki reli-
gijne, postawy, sądy, decyzje. Istotne jest, aby dziecko 
widziało, że w rodzinie regularnie przystępuje się do sakra-
mentów świętych, czyta Pismo Święte oraz czerpie się z niego 
wskazania do życia codziennego. Same zachęty, nakazy i za-
kazy zdecydowanie nie wystarczą. Jeśli nie znajdują potwier-
dzenia w świadectwie życia rodziców, przynoszą z reguły od-
wrotny skutek. Prawidłowe środowisko duchowe, w którym 
trawa proces wychowania religijnego musi być wypełnione 
miłością, gdyż to miłość jest podstawowym zadaniem rodziny. 
Konieczne jest aby rodzice zwracali uwagę na ciągłość swojej 
roli wychowawczej. Niewielu rodziców uświadamia sobie, że 
wszystkie kontakty z dzieckiem mają związek z kształtowa-
niem jego religijności i że nie jest wystarczające rozumienie 
wychowania religijnego jako nauczenia dobrego postępowa-
nia, przekazywania wiadomości religijnych, czy po prostu po-
syłania dzieci na religię. 

Ważnym środkiem wychowania religijnego w rodzinie jest 
także rozmowa na tematy religijne. Często, tą formę kontaktu 
rodziców z dziećmi prowokują same dzieci, które stawiają naj-
przeróżniejsze pytania. Rodzice powinni umieć towarzyszyć 
dziecku i pomagać mu odkrywać obecność Boga w każdym 
wymiarze ludzkiego życia. To na rodzicach, jako najważniej-
szych wychowawcach spoczywa więc obowiązek posiadania 
wystarczającego zasobu wiedzy, by mogli oni sprostać nieła-
twym wymaganiom dzieci. Konieczność trafienia do mental-
ności dziecka stawia także wymóg posługiwania się odpo-
wiednim językiem: nie infantylnym, lecz dostosowanym do 



102

AldonA RosłońskA, doRotA sys

percepcji dziecka. Dobrze, jeśli rodzice język ten umieją za-
czerpnąć z bogactwa biblijnych obrazów.35

Podsumowaniem zadań rodziców w wychowaniu religij-
nym dziecka może być przedstawienie fundamentalnych 
aspektów chrześcijańskiej formacji36, do których zaliczane są:
a) Wychowanie w wierze, poprzez autentyczną katechezę, 

której pierwszym miejscem jest rodzina;
c) Wychowanie w modlitwie oraz w życiu liturgicznym i sa-

kramentalnym (obejmujące zwłaszcza sakrament pojedna-
nia i Eucharystię);

c) Wychowanie w jedności życia, zwłaszcza przez świadec-
two życia chrześcijańskiego zgodnie z Ewangelią, pozwala-
jące dzieciom na wzrastanie od dzieciństwa w głębokich 
nawykach spójności między ich wiarą a uczynkami;

d) Wychowanie do powołania, dające dzieciom możliwość, by 
ich życie stanowiło chrześcijańską odpowiedź na powoła-
nie do pełni miłości – to znaczy do świętości – by podążały 
drogą, którą wezwie ich Bóg.

Zakończenie

Chrześcijańska formacja dzieci, jak każde zadanie wycho-
wania, powinna być formacją do wolności i do miłości. 
Zwłaszcza w dziedzinie życia chrześcijańskiego trzeba brać 
pod uwagę wolność dzieci. Należy w sposób delikatny szano-
wać ją i roztropnie pomagać w jej kształtowaniu i w jej reali-

35  Zob. K. Kwiatkowski, Wychowanie religijne w rodzinie, dz. cyt., 
s. 64-65.

36 Pełen opis fundamentalnych aspektów chrześcijańskiej formacji 
można znaleźć w książce: J. Miras, J. Bañares, Małżeństwo i rodzina, Po-
znań 2009., s. 181-182.
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zacji w zgodzie z prawdą i godnością dzieci Bożych. Świado-
mość, że wolność dzieci podlega również wpływowi 
środowiska, które często zakłóca i utrudnia ich chrześcijańską 
formację, powinna motywować rodziców, by towarzyszyli im 
ze szczególną troską i bliskością, pełną przyjaźni i zrozumie-
nia, zaufania i modlitwy oraz zdecydowanie trwali w swojej 
misji, pomimo cierpień i trudności, jakie mogą się pojawić, 
w miarę jak dzieci dorastają.37

Obowiązkiem i zarówno prawem małżonków chrześcijań-
skich jest takie wychowanie religijne, którego istotą jest uka-
zywanie w codzienności małżeńskiego życia Boga-Miłości 
i Jedności oraz doprowadzenie dzieci do spotkania z Nim. Jest 
także dla nich ostatnią szansą realizacji w pełni powołania do 
macierzyństwa i ojcostwa. Pełne oblicze rodzicielstwa nie 
ogranicza się tylko do przekazywania życia fizycznego, ale 
wypełnia także poprzez zrodzenie dzieci, we współdziałaniu 
z łaską Bożą, do życia wiecznego. Wzbudzanie zaś wiary 
w dzieciach służy doprowadzeniu ich do celu ostatecznego 
każdej osoby ludzkiej, którym jest sam Bóg, Wspólnota 
Miłości.38

SUMMARY

Parents are the first individuals to be obliged to bring their 
child up. After them a young man’s education is influenced by 
school, peers, governmental and non-governmental institu-
tions. The upbringing consists in impacting the child in a way 

37 Zob. J. Miras, J. Bañares , Małżeństwo i rodzina, Poznań 2009., 
s. 182.

38 Zob. K. Kwiatkowski, Wychowanie religijne w rodzinie, dz. cyt., s. 65.
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to release and develop his / her humanity. In a Catholic family, 
during the sacrament of marriage parents declare to bring up 
their children in a Catholic faith. Therefore, not only is the 
education aimed at integrated personal growth, but also at gro-
wing in the awareness of the received gift of faith. There are 
elements which cannot be missed in the process of Catholic 
education, such as: example of parents’ lives, handing the faith 
on to the children, sacraments, prayers, reading Holy Scriptu-
re, giving scientific background of the faith, encouraging enga-
gement within the parish community, presence of the signs of 
religious cult at home. Introducing consecutive elements 
during the process of giving faith should be fit to the child’s 
age and cognitive abilities.
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DOBRODZIEJSTWO  
WYCHOWANIA DOMOWEGO

Rodzina jest podstawową komórką społeczną, 1 w której 
dziecko się rodzi, wzrasta, uczy się wartościowania i podejmo-
wania decyzji, kształtuje swoją osobowość, a przede wszyst-
kim jest wychowywane. Prawo-obowiązek rodziców do wy-
chowywania swoich dzieci związany jest z samym 
przekazywaniem życia ludzkiego; jest on pierwotny i ma 
pierwszeństwo w stosunku do zadań wychowawczych innych 
osób, z racji wyjątkowości stosunku miłości łączącej rodziców 
i dzieci.2 W wychowaniu zaś chodzi głównie o to, ażeby „czło-
wiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bar-

1 Małżeństwo i rodzina stanowią pierwszą płaszczyznę społecznego 
zaangażowania katolików świeckich i jako takie powinny być świadome 
własnej tożsamości oraz dokładać starań, by stawać się aktywnym i odpo-
wiedzialnym promotorem swojego rozwoju i uczestnictwa w życiu społecz-
nym (por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, 40).

2 Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, 36. Obowiązek rodzi-
ców wychowania dzieci wyklucza zastępstwo i jest niezbywalny, dlatego nie 
może być całkowicie przekazany innym, ani przez innych zawłaszczony 
(KPK, kan. 226 § 2). Rodzice, ponieważ dali dzieciom życie, mają bardzo 
poważny obowiązek i prawo ich wychowania. Stąd też na pierwszym miej-
scu do chrześcijańskich rodziców należy troska o chrześcijańskie wycho-
wanie dzieci, zgodnie z nauką przekazywaną przez Kościół.
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dziej «był», a nie tylko więcej «miał» - ażeby poprzez wszyst-
ko, co «ma», co «posiada», umiał bardziej i pełniej być 
człowiekiem - to znaczy, żeby również umiał bardziej «być» 
nie tylko «z drugimi», ale także i «dla drugich»”.3

Te argumenty stoją u podstaw decyzji wielu rodziców, któ-
rzy chcą prowadzić edukację domową. Funkcjonowanie edu-
kacji domowej jest odpowiedzią na potrzeby tych rodzin, które 
chcą edukować swoje dzieci z wykorzystaniem innowacyj-
nych metod i narzędzi nauczania. Według Doroty Konowroc-
kiej wielu rodziców decyduje się na prowadzenie edukacji do-
mowej, ponieważ ich dzieci nie odnajdowały się w edukacji 
szkolnej.4 W strukturach społeczeństwa obywatelskiego ta for-
ma edukacji stanowi alternatywę wobec dominacji edukacji 
szkolnej. Edukacja domowa oparta jest na samoorganizacji, 
dzięki czemu jest elastyczna i otwarta na otoczenie. Podstawo-
wym założeniem edukacji domowej jest uczenie się przez 

3 Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO 2 VI 1980.
4 Najczęściej urzeczywistniał się jeden z poniższych scenariuszy: 

1) szkoła nie radziła sobie z ich nauką i dziecko zaczynało mieć ewidentne 
problemy z czytaniem., pisaniem, liczeniem i innymi podstawowymi umie-
jętnościami; 2) dzieci, które do tej pory były inteligentne, żywe, ciekawe 
świata, zainteresowane tysiącem rzeczy, stawały się przygaszone, znudzo-
ne, niczym niezainteresowane, a ich ciekawość świata i otwartość na wie-
dzę spadała do zera; 3) wrażliwe lub słabsze dzieci zaczynały być prześla-
dowane przez kolegów, a szkoła nie była w stanie nic w tej sprawie zrobić; 
4) inteligentne dzieci same przychodziły do swoich rodziców mówiąc, że 
nie chcą już chodzić do szkoły, bo nie uczą się w niej niczego nowego, 
a mimo to zmuszone są odsiadywać swoje przez kilka godzin dziennie; 
5) dzieci zaczynały przynosić ze szkoły najgorsze wzorce i zachowywać się 
w niedopuszczalny sposób; 6) rodzice zaczynali zauważać, jak bardzo obo-
wiązki szkolne rozbijają życie rodzinne, spychają na margines wartości 
uznawane w rodzinie za istotne, izolują członków rodziny od siebie i zastę-
pują rzeczy uznawane w rodzinie za naprawdę ważne taki, których rodzina 
nie uznaje za istotne.
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działanie, praktykę i doświadczenie. Natomiast bardzo waż-
nym elementem edukacji domowej jest elastyczność procesu 
uczenia się i klimat dobrowolności nastawiony na rozwój po-
tencjału uczestników procesu edukacyjnego.5 

Edukacja domowa jest dopuszczona w polskim systemie 
prawnym i coraz bardziej popularna.6 W edukacji domowej to 

5 K. Szafraniec, Młodzi 2011, Warszawa 2011; Strategia rozwoju kapi-
tału ludzkiego, red. M. Smoleń, Warszawa 2011; Perspektywa uczenia się 
przez całe życie, Warszawa 2011; J. Herbst, J. Przewłocka, Podstawowe 
fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010, Warszawa 
2011; P.M. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących 
się, Kraków 2006; P. Zbieranek, Sektor edukacji pozaszkolnej w Polsce 
– próba opisu, w: Jak wykorzystać potencjał edukacji pozaszkolnej w Pol-
sce?, red. P. Zbieranek, Gdańsk 2011.

6 Dziś edukację domową w Polsce umożliwia art. 16 ust. 8 do 14. usta-
wy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w następującym brzmieniu: 
„8. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepu-
blicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponad-
gimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze 
decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym 
mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub 
inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obo-
wiązku nauki poza szkołą. [uwaga! Patrz przepis przejściowy zawarty w art. 
14 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw.]. 9. (uchylony). dodaje się ust. 10 . 14 w brzmieniu: 10. Ze-
zwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane, jeżeli: 1) wniosek 
o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja; 2) do wniosku dołą-
czono: a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, b) oświadczenie 
rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 
podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, c) zo-
bowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez 
dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych 
egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11. 11. Dziecko speł-
niające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje 
świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egza-
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rodzice lub opiekunowie oraz wyznaczone przez nie osoby 
uczą dzieci poza systemem edukacji szkolnej. W początko-
wym etapie nauczania, gdy dzieci uczą się czytać, pisać i li-
czyć, wkład rodziców jest większy, natomiast gdy dzieci już 
dobrze czytają, więcej czasu spędzają ucząc się samodzielnie, 
a rodzice w większym stopniu koncentrują się na udostępnia-
niu im odpowiednich pomocy umożliwiających naukę. Nauka 
odbywa się nie tylko w pod okiem rodziców, ale uzupełniana 
jest zajęciami w terenie, podróżami, zwiedzaniem, uprawia-
niem rozmaitych rodzajów hobby i sportów, uczestnictwem 
w dodatkowych zajęciach, kołach zainteresowań. Dzieci edu-
kowane domowo spotykają się także z innymi dziećmi z edu-

minów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowią-
zującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dy-
rektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 przez szkołę, której dyrektor zezwoli. na speł-
nianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku 
takiemu nie ustala się oceny zachowania. 12. Roczna i końcowa klasyfika-
cja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 
szkołą odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 
2 pkt 4. 27. 13. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek na-
uki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych 
zajęciach pozalekcyjnych, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4. 14. Cof-
nięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, następuje: 1) na wniosek rodzi-
ców; 2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do 
egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c, albo nie 
zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 10 pkt 
2 lit. c; 3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.” Zob. także 
art. 48 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowiący, że „1. Rodzice 
mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. 
Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także 
wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.” Najczęściej za-
dawane pytania dotyczące edukacji domowej, opr. Dorota Konowrocka, 
http://www.edukacjadomowa.pl/faq2.html (pobranie 11 VIII 2014).
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kacji domowej i w ten sposób uzupełniają wiedzę w dziedzi-
nach, w których ich rodzice nie posiadają dostatecznej wiedzy. 
Niekiedy też rodzice dzielą się odpowiedzialnością za eduka-
cję dzieci w określonych obszarach tematycznych lub wynaj-
mują na jakiś czas nauczyciela specjalizującego się w wybra-
nym przedmiocie.7 

O wyborze tej formy nauczania mogą decydować różne 
względy. Czasem najważniejsza jest troska o indywidualny 
rozwój dziecka i możliwość rozwijania jego uzdolnień i zainte-
resowań. Innym razem priorytetowe staje się przekonanie ro-
dziców, że we własnym zakresie są w stanie zapewnić dziecku 
edukację na poziomie wyższym niż ten, który zapewnia system 
kształcenia szkolnego. Często decydujące są własne doświad-
czenia pedagogiczne, których efektem jest niekorzystna ocena 
instytucji szkoły jako środowiska nie sprzyjającego rozwojowi 
zdrowych, twórczych, wolnych, dojrzałych osobowości. Dla 
innych najistotniejsze są natomiast względy religijne i przeko-
nanie, że programy szkolne nie odzwierciedlają przekonań 
i światopoglądu rodziców. Katalog powodów, dla których ro-
dzice decydują się na edukację domową swoich dzieci jest więc 
nieograniczony. Każda rodzina ma inną historię i nieco inne 
powody. Prawie zawsze decydujące jest to, że rodzice obserwu-
jąc swoje dziecko uznają, że system szkolnictwa publicznego 
nie pozwoli im się prawidłowo rozwinąć, nie zapewni mu tego, 
co najlepsze, a dziecko nie stanie się dzięki niemu dobrym, wy-
kształconym, samorealizującym się człowiekiem.8

7 Najczęściej zadawane pytania dotyczące edukacji domowej, opr. Dorota 
Konowrocka, http://www.edukacjadomowa.pl/faq2.html (dostęp 11 VIII 2014).

8 Najczęściej zadawane pytania dotyczące edukacji domowej, opr. Dorota 
Konowrocka, http://www.edukacjadomowa.pl/faq2.html (dostęp 11 VIII 2014).
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W edukacji domowej muszą angażować się oboje rodzice. 
Szczególna rola przypada jednak ojcu.9 Każdy ojciec w natu-
ralny sposób staje się dla swoich dzieci pierwszym wzorem, 
na który patrzą, uczą się od niego rozumieć świat i naśladują 
go.10 Zwłaszcza syn identyfikuje się najmocniej z ojcem wyra-
biając w sobie cechy męskie i bardziej staje się dojrzały uczu-
ciowo i psychicznie.11 Ojciec jest dla syna wzorcem męskości 
i ojcostwa oraz tego, jak być mężem.12 Podstawowym warun-
kiem wypełnienia przez ojców ich roli w edukacji domowej 
jest osiągnięcie tożsamości ojca w pełnym wymiarze duchowo
-cielesnym. Ojciec, który kocha, ochrania, prowadzi, wycho-
wuje, a kiedy jest konieczność daje swoje życie,13 może wy-
pełnić wszystkie zadania wypływające z ojcostwa, które jest 
powołaniem i darem.14 

Wychowanie ma różne cele i wynikające stąd zadania. Re-
spondenci mogli je określić, odpowiadając na pytanie do cze-
go przygotowuje wychowanie w rodzinie?15 

9 Faceci po 40 to, jak sami o sobie powiedzieli w ankiecie, przede 
wszystkim ojcowie otwarci (44%), przyjacielscy (42%), odpowiedzialni 
(40%) oraz partnerscy (39%), ale także często wymagający (29%). Polscy 
ojcowie: przyjacielscy, otwarci i odpowiedzialni, http://www.familie.pl/ar-
tykul/Polscy-ojcowie-przyjacielscy-otwarci-i-odpowiedzialni,5381,1.html 
(dostęp 30 IX 2014).

10 K. Plich, Zawód: tata, Kraków 2010, s. 44. 
11 Por. K. Pospieszyl, Niedostatki opieki ojcowskiej, zaburzenia w za-

chowaniu się dzieci, „Problemy Rodziny”(1979) 5, s. 16.
12 M. Pytches, Miejsce Ojca, Kraków 1993, s. 144
13 W. Półtawska, Przez pryzmat męskich rąk, w: Oblicza ojcostwa, red. 

D. Kornas- Biela, Lublin 2001, s. 224.
14 B. Mierzwiński, Mężczyzna jako mąż i ojciec, <http://adonai.pl/ro-

dzina/?id=8> (8 VIII 2013).
15 W anonimowych badaniach internetowych wzięli udział ojcowie po-

chodzący z rodzin prowadzących edukację domową i są zaangażowani 
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Respondenci, odpowiadając na pytanie, czy wychowanie 
w rodzinie dobrze przygotowuje dzieci do różnych życiowych 
wyzwań, ułożyli następującą hierarchię ilości odpowiedzi za-
deklarowanych na „tak”: podjęcie pracy 72%, podjęcie stu-
diów 70%, uczestniczenie w życiu kulturalnym 70%, przygo-
towanie do małżeństwa i życia rodzinnego 69%, aktywność 
społeczna 69%, rozwój dojrzałej osobowości 67%, uczciwe 
zarabianie pieniędzy 66%, działalność polityczna 61%, uczest-
niczenie w działalności kościelnej 50%. 

w działalność społeczną z tym związaną. Zob. P. Zakrzewski, Rola wycho-
wawcza ojca w edukacji domowej. Studium socjologiczno-pastoralne, War-
szawa 2013 (praca doktorska w archiwum Biblioteki UKSW).
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Niewielkie różnice w udzielonych odpowiedziach pokazu-
ją, że badani ojcowie mają duże zaufanie do wychowania 
w rodzinie, a ponadto mają dobre zdanie o podejmowanych 
przez siebie obowiązkach wychowawczych. Dwa pierwsze za-
dania wychowawcze zyskują na znaczeniu za sprawą mniej-
szych wskazań na odpowiedź: „nie” niż przy innych propozy-
cjach. Jest to zatem wyraźne uwidocznienie znaczenia 
przygotowania dzieci do życia społecznego, ale w wymiarze 
realizacji ambicji zawodowych. Można w tym wypadku mó-
wić o profesjonalizacji wychowania w rodzinie, które ma przy-
gotować do zdobywania środków do życia i realizowania am-
bicji związanych z osiągnięciem sukcesu i robieniem kariery 
w życiu. Mniejsze jednak znaczenie dla badanych ojców ma 
uczciwe zarabianie pieniędzy, co pokazuje, że wychowanie 
moralne i etyka życia zawodowego będzie się kształtować tak-
że poza domem i wychowaniem rodzinnym. 

Respondenci ponadto wyraźnie stwierdzili, że mniej intere-
suje ich socjalizacja dzieci w wymiarze politycznego zaangażo-
wania i aktywności religijnej. Polityka i działalność Kościoła 
są zatem według nich dziedzinami życia społecznego, w któ-
rych nie robi się kariery i nie osiąga się sukcesów. Natomiast 
ojcowie docenili przygotowanie dzieci do uczestniczenia w ży-
ciu kulturalnym i społecznym. Te obszary aktywności mają za-
tem dla nich wymiar „neutralny” i powinny być związane z wy-
kształceniem i sukcesami osiąganymi w pracy zawodowej. 

Ojcowie wyraźnie docenili zadanie przygotowania dzieci 
do życia w małżeństwie i rodzinie. Przy tej propozycji było 
najwięcej odpowiedzi: nie wiem – 26%. Świadczy to o tym, że 
ojcowie widzą potrzebę takiego wychowania, ale jednocześnie 
mają wątpliwości, czy jest to zadanie, które rodzina może wy-
konać bez pomocy „zewnętrznej”. W przygotowaniu do życia 
małżeńsko-rodzinnego dużą rolę powinna odgrywać szkoła, 
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ale z racji czysto obiektywnych system obecnego kształcenia 
w szkołach jest w tym względzie niewydolny. Instytucją po-
mocną w wychowaniu prorodzinnym mógłby być Kościół, ale 
jego działalność często jest postrzegana ideologicznie, a nadto 
nieraz podkreśla się, że Kościół jest w tej sferze zbyt funda-
mentalnie nastawiony do pewnych wartości i nie potrafi dosto-
sować się do wymagań współczesności. 

Podstawowym celem wychowania rodzinnego powinno 
być tworzenie fundamentów do życia dojrzałego. Pomimo róż-
nic w poglądach socjologów, psychologów, czy pedagogów 
rodzina należy do podstawowych czynników wychowania, 
w ramach którego następuje transmisja kulturowa i aksjonor-
matywna.16 Rodzina, mimo wszystkich przemian, jakim podle-
ga, musi jednak spełniać podstawową rolę w przekazie wszyst-
kich wartości.17 Rodzice powinni zatem tak wychować, aby 
ich dzieci w dojrzałym życiu unikały dopasowania się do tra-
dycji, kultury społecznej, uczyli się podejmowania właści-
wych wyborów wartości „uroczystych”,18 a nawet potrafili for-
mułować propozycje alternatywne w stosunku do kulturowego 

16 Por. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997, s. 91-93. 
17 H. Skorowski, Rodzina miejscem przekazu wartości moralnych, „Sa-

eculum Christiaum” 1(1996), s.186-193.
18 W grupie wartości uznawanych i stosowanych S. Ossowski wyróżnił 

wartości uroczyste i codzienne. Wartości codzienne, jak sugeruje sama na-
zwa, związane są bezpośrednio z rożnymi dziedzinami życia i zwyczajnej 
aktywności człowieka i mają charakter prywatny. Natomiast wartości uroczy-
ste związane są z sytuacjami nadzwyczajnymi. Szczególnego znaczenia war-
tości uroczyste nabierają w okresach nasilenia się łączności społecznej w gru-
pie. I chociaż wartości codzienne dużo częściej występują w życiu człowieka, 
to jednak wartości uroczyste oddziałują na psychikę jednostek i na całe zbio-
rowości, gdyż mają charakter społeczny. Zob. S. Ossowski, Z zagadnień psy-
chologii społecznej, w: Dzieła, t. 3, Warszawa 1967, s. 88-97.
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dziedzictwa.19 Dzieci mają bowiem prawo do oceny wartości 
moralnych według osądu prawidłowego sumienia i do przyj-
mowania tych wartości przez osobisty wybór.20 Należy jednak 
przy tym uwzględnić to, że w rodzinach „nowoczesnych” do-
chodzi często do kompromisu w świecie wartości, co w prak-
tyce oznacza preferencje wartości niższych w konfrontacji 
z wyższymi.21 Trzeba zatem skupić się w wychowaniu rodzin-
nym na tych wartościach, które mogą połączyć dzieci i rodzi-
ców w poszukiwaniu własnej drogi życia i realizowania wyni-
kających stąd wyzwań.

Najważniejsze jest jednak to, aby rodzina była nadal pierw-
szą i podstawową szkołą wychowania społecznego. Dlatego 
trzeba uczynić wszystko, ażeby edukacja domowa mogła pozo-
stawać sobą. Równocześnie zaś rodzina musi być na tyle silna 
Bogiem, czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą, 
aby potrafiła pozostać ostoją dla człowieka pośród wszystkich 
niszczycielskich prądów i bolesnych doświadczeń.22

W przeprowadzonych badaniach respondenci mogli bliżej 
określić, na czym według nich polega wychowanie w rodzinie. 
Pomocą było w tym pytanie: Na co należy położyć szczególny 
nacisk w wychowaniu rodzinnym?

19 Por. W. Piwowarski, Socjologia religii, Lublin 1996, s. 102.
20 Por. DWCH 1.
21 H. Skorowski, Być chrześcijaninem i obywatelem dziś, Warszawa 

1994, s. 19. 
22 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. w Nowym Targu (8 VI 

1979).
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Według respondentów szczególny nacisk w wychowaniu 
rodzinnym należy położyć na: zdobycie praktycznych umiejęt-
ności życiowych 26%, zdobycie ogólnej wiedzy 19%, wycho-
wanie społeczne (obywatelskie) 16%, sprawność fizyczną 
14%, wykształcenie religijne 10%, wychowanie moralne 7%, 
wykształcenie o charakterze kulturalnym 7%.

Najwięcej procent zyskała odpowiedź wskazująca na uprak-
tycznienie wychowania. Jest to zgodne z obecnym trendem 
w nauce, aby teorię wiązać z praktyką, a zdobywanie wiedzy 
z uzyskaniem kompetencji i umiejętności. Ważne przy tym jest 
dla badanych ojców posiadanie przez dzieci wiedzy ogólnej. 
To również jest symptomatyczne, gdyż obecnie w edukacji 
preferuje się raczej daleko idącą specjalizację i to od najwcze-
śniejszego okresu kształcenia. 

Natomiast zgodne z duchem czasów współczesnych jest 
podkreślanie w wychowaniu przygotowania obywatelskiego. 
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Jest to szczególnie ważne w działalności lokalnej, która jest 
oparta na samorządności społecznych struktur poziomych. Ma 
to również znaczenie w pielęgnowaniu „patriotyzmu lokalne-
go”. Wychowanie społeczne jest też niezbędne przy zaangażo-
waniu w działalność w ramach społecznych struktur piono-
wych, czyli na szczeblach organizacji państwowej. 

Budzenie w dzieciach ducha zaangażowania społecznego 
jest szczególnie ważne w ramach struktur wspólnoty europej-
skiej. Tradycje społeczne, solidarność obywatelska cechują 
bowiem dojrzałe, demokratyczne społeczności zachodnie. 
Możliwości włączenia się w działalność na najszerszym, euro-
pejskim poziomie wymaga odpowiedniej formacji społecznej 
i kulturowej. Tego elementu wychowania nie docenili jednak 
badani ojcowie, umieszczając wykształcenie o charakterze 
kulturalnym na równi z wychowaniem moralnym na ostatnich 
miejscach ilości wybieranych odpowiedzi.

Wychowanie moralne i kulturalne znalazło się na zbliżo-
nym poziomie ilości wyborów z wykształceniem religijnym. 
Wskazuje to na oderwanie się kultury i etyki życia społeczne-
go od wartości o charakterze religijnym. To również jest zgod-
ne z preferencjami europejskiej polityki społecznej. W ideolo-
gicznych podstawach unii europejskiej unika się wszelkich 
konotacji religijnych, stawiając na pierwszym miejscu neutral-
ność światopoglądową. Religia jest traktowana jako sprawa 
prywatna, dlatego każdy obywatel powinien w życiu społecz-
nym unikać manifestowania swojej religijności. Jednak w to 
miejsce preferuje się np. możliwość manifestowania odmien-
ności seksualnej, uznając, że mniejszości muszą mieć swoje 
prawa, a większość ma obowiązek je uszanować. 

Badani ojcowie wyżej od omawianych umiejętności ocenili 
nawet sprawność fizyczną. Jest być może przejaw troski 
o zdrowie i dobrą kondycję, ale na cóż tężyzna fizyczna, jeśli 
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braknie podstawowych wartości moralnych,23 religijnych czy 
społecznych, które naturalnie predysponują do czynnego zaan-
gażowania w życie społeczne?

Niewłaściwe preferencje wychowania w rodzinie mogą pro-
wadzić w ostateczności do negatywnych zjawiskach wycho-
wawczych. Na miejsce wychowania przez tradycyjnych wy-
chowawców, a zwłaszcza przez rodziców, usiłuje wejść 
wychowanie jednostronne, które pomija podstawowy stosunek 
międzyosobowy oparty na dialogu. W ten sposób, zamiast kul-
tury zbudowanej na wartościach-treściach, na jakości informa-
cji, pojawia się kultura tymczasowości, która prowadzi do od-
rzucenia długoterminowych zobowiązań, oraz kultura masowa, 
skłaniająca do ucieczki od osobistych wyborów, inspirowanych 
wolnością. Wychowaniu nastawionemu na rozwój poczucia od-
powiedzialności indywidualnej i zbiorowej przeciwstawia się 
postawę biernego przyjmowania mody i potrzeb narzuconych 
przez materializm, który pobudzając do konsumpcji pozosta-
wia w ludzkiej świadomości pustkę. Wyobraźnia, właściwa 
dzieciom, stanowiąca wyraz zdolności twórczych, szlachetnych 
porywów, zmienia się w jałowe zżycie się z obrazem, to znaczy 
w przyzwyczajenie, które staje się nieudolnością i niweczy 
bodźce i pragnienia, zaangażowanie i pomysłowość.24 W edu-

23 Ogólnie trzeba zaznaczyć, że wartości pełnią w stosunku do działań 
podwójną rolę: motywacyjną i selektywną. W roli motywacyjnej wartości są 
rozumiane jako cele będące przedmiotem dążeń i aspiracji jednostek. Nato-
miast w roli selektywnej uznaje się je za element systemu symbolicznego, 
wyznaczającego normy i wzorce zachowań, a w konsekwencji wybory prefe-
rencyjne alternatywnych kierunków działania. E. Przybyła-Piwko, System 
wartości studentów, a poziom ich przystosowania do roli studenta, „Prace 
Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej” 27(1981), s. 44.

24 Jan Paweł II, Orędzie z okazji Światowego Dnia Środków Społecz-
nego Przekazu Środki społecznego przekazu w służbie chrześcijańskiej 
promocji młodzieży 15 IV 1985, 4. 
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kacji domowej można uniknąć wielu z tych niebezpieczeństw. 
Rodzice, będąc w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi, 
mogą im przekazywać nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim 
kształtować ich osobowość, przygotowując do świadomego 
uczestnictwa w życiu społecznym.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można 
stwierdzić, że odpowiedzi ojców ukazują rzeczywistą sytuację 
w domowej edukacji. Badani ojcowie prowadzą bowiem tę 
formę edukacji, a w tych warunkach nie można ukryć ani jej 
wad, ani zalet. Chodzi bowiem o to, że w edukacji rodzinnej 
ojcowie są pod stałą kontrolą zarówno matek, jak i dzieci. 

W większości publikacji na temat ojcostwa podkreśla się 
natomiast, że jakość spełnianych przez ojców obowiązków ro-
dzicielskich jest w ścisłym związku z jakością jego relacji 
z matką. To one są pierwszymi recenzentkami spełniania przez 
ojców ich zadań rodzicielskich. Natomiast dzieci zwracają 
szczególną uwagę na atmosferę, jak panuje w domu, a ta jest 
całkowicie zależna o tego, w jakich relacjach są matki i ojco-
wie. Dla dzieci natomiast dobry ojciec to przede wszystkim 
ten, który jest z nimi na co dzień.25 Dzieci wymagają również 
zaangażowania ze strony ojców w ich życie.26 Można zatem 

25 70% tatusiów codziennie spędza czas ze swoimi dziećmi, z drugiej 
strony 9% poświęca uwagę swoim pociechom tylko raz na kilka weeken-
dów. A co robią najczęściej, gdy już mają dla siebie cenne chwile? Niemal 
60% rozmawia, 40% bawi się oraz spaceruje, a średnio co trzeci jeździ na 
wycieczki, uprawia wspólnie sport, gra w gry lub idzie do teatru albo kina. 
Polscy ojcowie: przyjacielscy, otwarci i odpowiedzialni, http://www.fami-
lie.pl/artykul/Polscy-ojcowie-przyjacielscy-otwarci-i-odpowiedzial-
ni,5381,1.html (dostęp 30 IX 2014).

26 Ponad połowa ankietowanych ojców dobrze rozumie się ze swoimi 
dziećmi, co trzeci sporadycznie miewa z nimi konflikty, a co czwarty nie ma 
żadnych kłopotów we wzajemnych relacjach. W razie problemów wycho-
wawczych najczęściej (60%) ojcowie kierują się swoim doświadczeniem, 
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przypuszczać, że podkreślane przez ojców walory edukacji do-
mowej odzwierciedlają stan faktyczny i ukazują prawdziwe 
dobrodziejstwo tej formy edukacji. 

Streszczenie 
DOBRODZIEJSTWO WYCHOWANIA DOMOWEGO

Artykuł przedstawia analizę wyników badań dotyczących 
celów wychowawczych i znaczenia praktycznego edukacji do-
mowej. Głównym celem edukacji domowej jest ukształtowa-
nie dojrzałej osobowości i społeczne wychowanie dzieci. 
O wyborze tej formy nauczania mogą decydować różne wzglę-
dy. Prawie zawsze decydujące jest to, że rodzice obserwując 
swoje dziecko uznają, że system szkolnictwa publicznego nie 
pozwoli im się prawidłowo rozwinąć, nie zapewni mu tego, co 
najlepsze, a dziecko nie stanie się dzięki niemu dobrym, wy-
kształconym człowiekiem. Z przeprowadzonych badań wyni-
ka, że ojcowie mają duże zaufanie do wychowania w rodzinie 
i jego skuteczności, a ponadto mają dobre zdanie o podejmo-
wanych przez siebie obowiązkach wychowawczych. 

BOON HOME EDUCATION

The article presents an analysis of the results of research on 
educational objectives and the importance of practical home 
education. The main purpose of home education is a confor-

rzadziej szukają pomocy w Internecie (18%) lub proszą o radę rodzinę lub 
znajomych (15%). Polscy ojcowie: przyjacielscy, otwarci i odpowiedzialni, 
http://www.familie.pl/artykul/Polscy-ojcowie-przyjacielscy-otwarci-i-od-
powiedzialni,5381,1.html (dostęp 30 IX 2014).
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mation of a mature personality and social upbringing of child-
ren. About choosing this form of teaching can decide different 
considerations. Almost always a decisive factor is that the pa-
rents watching your child recognize that public education sys-
tem does not allow them to properly expand, do not give him 
the best, and the child does not become thanks to a good, edu-
cated man. Studies show that fathers have great confidence in 
the education in the family and its effectiveness, and also have 
a good opinion of their educational responsibilities.

Paweł Zakrzewski, dr teologii w zakresie teologii pastoral-
nej (UKSW Warszawa). Pełni funkcję prezesa zarządu Stowa-
rzyszenia Unia Rodzin i Fundacji Europa Nadziei. Dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego im. Moraczewskich w Warszawie 
i dyrektor koordynator edukacji pozaszkolnej w sześciu pla-
cówkach oświatowych na terenie kraju. Założyciel międzyna-
rodowej sieci szkół związanych z nurtem edukacji spersonali-
zowanej i demokratycznej. Autor kilku książek o tematyce 
małżeńsko-rodzinnej i edukacyjnej, a także redaktor pracy 
zbiorowej Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka 
(2009).
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ZALETY I WADY EDUKACJI DOMOWEJ

Poziom efektywności edukacji domowej wymaga monito-
rowania i analizowania tak pozytywnych, jak i negatywnych 
jej skutków, co jest możliwe dzięki prowadzeniu bieżących ba-
dań. W przeprowadzonych badaniach matek, prowadzących 
edukację domową, respondentki miały najpierw określić, na 
co należy położyć szczególny nacisk w edukacji domowej.1

Zgłębiając problematykę edukacji domowej, w przeprowa-
dzonej ankiecie poproszono respondentki o wskazanie ele-
mentu, na który należałoby położyć szczególny nacisk. Blisko 
połowa badanych kobiet uznała, że powinno to być „zdobycie 
wiedzy ogólnej” (45%). Niemal jedna trzecia – że „zdobycie 
praktycznych umiejętności życiowych” (31%). Kolejne odpo-
wiedzi były wybierane raczej rzadko, a znalazły się wśród 
nich: „wykształcenie o charakterze kulturalnym” (7%) ex 
aequo z „wychowaniem społecznym” (7%), „wykształcenie 
religijne” (6%) i „wychowanie moralne” (3%).

1 W anonimowych badaniach internetowych wzięły udział matki, po-
chodzące z rodzin prowadzących edukację domową i są zaangażowane 
w działalność społeczną z tym związaną. Zob. M. Zakrzewska, Matka jako 
podmiot wychowania w edukacji domowej. Studium socjologiczno-pasto-
ralne, Warszawa 2013 (praca doktorska w archiwum Biblioteki UKSW).
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Kobiety bez większych wątpliwości stwierdziły, że w edu-
kacji domowej należy nacisk położyć na zdobycie wiedzy 
ogólnej. Co to oznacza? Matki maja świadomość, że wycho-
wanie w domu polega na „budowaniu fundamentów”. Okre-
ślenie „wiedza ogólna” jest jednak zbyt szerokie, aby domy-
ślić, co oznacza dla respondentek. Można przypuszczać, że 
chodzi tu o podstawowy poziom wiedzy humanistycznej, prze-
kaz mądrości życiowej, ustalenie zrębów światopoglądu. 

Na drugim miejscu kobiety umieściły zdobycie praktycz-
nych umiejętności życiowych. Jest to symptomatyczne, że ko-
biety ze swoim praktycznym zmysłem i takim podejściem do 
życia, ten aspekt stawiają na drugim miejscu. Wydaje się za-
tem, że mają one świadomość, że ich dzieci przez całe życie 
będą zdobywać umiejętności, dlatego nie ma potrzeby naci-
skać w wychowaniu rodzinnym na praktykę życiową. Nato-
miast dla mądrości trzeba właśnie w rodzinie stworzyć silny 
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fundament, aby dzieci mogły sobie radzić w samokształceniu 
i samodoskonaleniu. 

Z pozostałych wyników badań widać wyraźnie, że kobiety 
broniły się przed ukonkretnieniem celów wychowawczych 
w rodzinie. Nie oznacza to zatem, że nie doceniają wykształ-
cenia o charakterze kulturalnym, wychowania społecznego, 
wykształcenia religijnego, czy wychowania moralnego. Te 
aspekty wychowania pojawiają się z różnym natężeniem za-
równo w działaniach rodzicielskich, jak i wychowaniu poza 
domem. Matki uznały w ten sposób, że te dziedziny kształce-
nia muszą być złączone z życiem codziennym i nie trzeba ich 
specyfikować. Jest to dosyć symptomatyczne. Kobiety z pew-
nością wiedzą, jak ważne jest w życiu wychowanie społeczne, 
kulturalne, religijne czy moralne, ale chcą, aby to nie stanowi-
ło wydzielonego obszaru kształcenia, ale było ściśle związane 
ze zdobywaniem wiedzy w różnych dziedzinach i nabywa-
niem umiejętności praktycznych. 

W przeprowadzonych badaniach ankietowych respondentki 
zostały też poproszone o wskazanie maksymalnie trzech 
(z pięciu podanych) braków edukacji domowej. Najczęściej 
wskazywanym minusem tej metody kształcenia jest „brak ja-
snego programu wychowania” (48%). Jako kolejne najczęściej 
podawane wady wystąpiły „brak odpowiednich podręczników 
dla rodziców” (26%) oraz „brak odpowiednich pomocy na-
ukowych” (25%). Najrzadziej wskazywanymi brakami były: 
„trudności w relacjach między rodzicami i dziećmi” (10%) 
i „trudności w znalezieniu towarzystwa dla dzieci” (9%).2

2 Pytanie wielokrotne – możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi 
(max. 3). Każdy słupek przedstawia procent udzielonych odpowiedzi 
w przeliczeniu na 124 osoby badane. Dodatkowo odpowiedź „trudności 
w znalezieniu towarzystwa dla dzieci” rozbija się na: „brak akceptacji ze 
strony urzędników” – 1%, „nie zauważam braków” – 2%, „trudności w re-
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Z udzielonych odpowiedzi wynika, ze matki nie miały trud-
ności w określeniu podstawowej wady edukacji domowej: brak 
jasnego programu wychowania. Oznacza to, że matki mają 
świadomość, że brakuje teorii, która mogłaby być pomocna do 
praktyki wychowania domowego. Chodzi w tym wypadku 
o taka teorię, która określałaby podstawy programowe wycho-
wania, ale też określała cele i metody wychowawcze, a przede 
wszystkim zawierałaby konkretne, choć być może tylko przy-
kładowe programy wychowawcze. Okazuje się zatem w najlep-
szą pomocą w praktyce jest dobra teoria. Jest to zatem wskaza-
nie, że nawet największy talent pedagogiczny, zapał 
i poświęcenie w pracy wychowawczej mogą nie przynieść spo-
dziewanych efektów, jeśli braknie teorii modelowej. Takie mo-
dele teoretyczne pozwalają bowiem przenosić teorię do prakty-

alizacji projektów, gdzie większa grupa dzieci współpracuje tworząc wspól-
ny projekt” – 1%, niedoprecyzowane odpowiedzi – 5%. Brak danych: 0%.
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ki, ale jednocześnie są one otwarte na uzupełnianie 
i poprawienie teorii poprzez jej sprawdzenie w praktyce. 

Dwie kolejne przyczyny niedomagań edukacji domowej to 
brak odpowiednich podręczników dla rodziców oraz brak od-
powiednich pomocy naukowych. Te odpowiedzi mają już czy-
sto postulatywny charakter. Matki uważają bowiem, ze wiele 
problemów edukacji domowej można by rozwiązać, jeżeli do-
stępne byłby pomoce „techniczne”. Ich brak na rynku pedago-
gicznym pośrednio świadczy i małym zainteresowaniu tego 
typu „produktem”. Powszechnie bowiem wiadomo, że w go-
spodarce wolnorynkowej „przemysł” reaguje na każdy sygnał 
popytu, za którym powinna iść podaż. Może to jednak jest też 
sygnał pewnej bezsilności matek, które nie mogą zdecydować 
o wyborze odpowiednich podręczników i pomocy naukowych 
z powodu ich nadmiaru na rynku. 

Nie rozstrzygając o faktycznych przyczynach tych postula-
tów badanych kobiet można z całą pewnością stwierdzić, że 
w edukacji domowej bardziej szwankuje teoria niż praktyka. 
O tym pośrednio świadczą najrzadziej wybierane odpowiedzi: 
trudności w relacjach między rodzicami i dziećmi i trudności 
w znalezieniu towarzystwa dla dzieci. Okazuje się zatem, że 
w praktyce codziennej edukacji domowej można znaleźć roz-
wiązanie każdego problemu, ale wymaga to zaangażowania, 
pomysłowości, a przede wszystkim determinacji w osiąganiu 
założonych celów. 

W celu weryfikacji czy postrzegane przez respondentki bra-
ki w edukacji domowej, zależą od deklarowanego modelu ro-
dzinnego, zastosowano nieparametryczny test chi-kwadrat do 
oceny istotności różnic podziału względem każdej kategorii 
odpowiedzi. Zmienna niezależna to deklarowany przez re-
spondentki model rodzinny, który dzieli badane na trzy grupy: 
żyjące w modelu tradycyjnym, partnerskim i mieszanym. 
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Zmienna zależna natomiast to możliwe do wyboru braki edu-
kacji domowej: małżeństwo brak jasnego programu wychowa-
nia, brak odpowiednich podręczników dla rodziców, brak od-
powiednich pomocy naukowych, trudności w relacjach między 
rodzicami i dziećmi oraz trudności w znalezieniu towarzystwa 
dla dzieci. Uzyskane wyniki przedstawiono na poniższych 
wykresach. 
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Uzyskane wartości statystyki chi-kwadrat okazały się istot-
ne statystycznie dla odpowiedzi: „brak jasnego programu wy-
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chowania” [χ2(2; N = 124) = 19,379; p < 0,001], „brak odpo-
wiednich podręczników dla rodziców” [χ2(2; N = 124) = 9,085; 
p < 0,05] oraz „trudności w relacjach między rodzicami 
i dziećmi” [χ2(2; N = 124) = 6,275; p < 0,05]. Tym samym na-
leży odrzucić hipotezę zerową zakładającą brak związku mię-
dzy badanymi zmiennymi. Na podstawie uzyskanych wyni-
ków, przedstawionych na powyższych wykresach, można 
zauważyć, że w grupie kobiet reprezentujących model partner-
ski najczęściej wskazywanym brakiem edukacji domowej jest 
„brak jasnego programu wychowania” (62%). W pozostałych 
grupach ten brak jako najważniejszy wskazywało po 22% re-
spondentek. Z kolei wśród kobiet z tradycyjnych rodzin za 
najważniejszy i najczęściej wskazywany brak uznano „brak 
odpowiednich podręczników dla rodziców” (43%). Natomiast 
w grupie kobiet z rodzin mieszanych wspomniana odpowiedź 
ex aequo z „brak odpowiednich pomocy naukowych” (po 37) 
okazały się najczęściej wskazywanymi problemami edukacji 
domowej. Ostatnim brakiem różniącym porównywane grupy 
była odpowiedź „trudności w relacjach między rodzicami 
i dziećmi”, którą najczęściej wskazywały kobiety z rodzin tra-
dycyjnych (22%), rzadziej – z rodzin partnerskich (11%), na-
tomiast w ogóle nie uznały tego za brak – kobiety z rodzin 
mieszanych.

W celu weryfikacji czy postrzegane przez respondentki bra-
ki w edukacji domowej, zależą od deklarowanej ilości posia-
danych dzieci, zastosowano nieparametryczny test chi-kwa-
drat do oceny istotności różnic podziału względem każdej 
kategorii odpowiedzi. Zmienna niezależna to deklarowana 
przez respondentki ilość posiadanych dzieci, zredukowana do 
trzech kategorii: jedno, dwoje oraz troje i więcej. Zmienna za-
leżna natomiast to możliwe do wyboru braki edukacji domo-
wej: małżeństwo brak jasnego programu wychowania, brak 
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odpowiednich podręczników dla rodziców, brak odpowiednich 
pomocy naukowych, trudności w relacjach między rodzicami 
i dziećmi oraz trudności w znalezieniu towarzystwa dla dzieci. 
Uzyskane wyniki przedstawiono na wykresach 28, 29 i 30.
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Uzyskane wartości statystyki chi-kwadrat okazały się istot-
ne statystycznie dla odpowiedzi: „brak jasnego programu wy-
chowania” [χ2(2; N = 120) = 7,110; p < 0,05] oraz „brak odpo-
wiednich podręczników dla rodziców” [χ2(2; N = 120) = 9,996; 
p < 0,01]. Tym samym należy odrzucić hipotezę zerową zakła-
dającą brak związku między badanymi zmiennymi. Na podsta-
wie uzyskanych wyników, przedstawionych na powyższych 
wykresach, można zauważyć, że w grupie kobiet posiadają-
cych dwoje dzieci ponad połowa ankietowanych jako najważ-
niejszy brak edukacji domowej wskazuje „brak jasnego pro-
gramu wychowania” (58%), zaś co czwarta – „brak 
odpowiednich podręczników dla rodziców” (25%). Również 
w grupie kobiet posiadających jedno dziecko najczęściej wska-
zywanym brakiem edukacji domowej jest brak jasnego progra-
mu wychowania” (48%). Jednak w tej grupie badanych drugą 
najczęściej wskazywaną odpowiedzią jest „brak odpowiednich 
pomocy naukowych (programy komputerowe, filmy)” (39%). 
Natomiast w grupie kobiet deklarujących posiadanie trójki 
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i więcej dzieci, jako najważniejszy brak edukacji domowej jest 
wskazywany „brak odpowiednich podręczników dla rodzi-
ców” (40%), zaś w drugiej kolejności „brak jasnego programu 
wychowania” (31%). Niewiele mniej osób z tej grupy wskazy-
wało także na „brak odpowiednich pomocy naukowych (pro-
gramy komputerowe, filmy)” (24%).

W przeprowadzonych badaniach respondentki zostały po-
proszone o wskazanie maksymalnie trzech (z sześciu poda-
nych) zalet edukacji domowej. Uzyskane odpowiedzi pozwoli-
ły stworzyć hierarchię ważności argumentów przemawiają-
cych za tą formą nauki. Niemal połowa ankietowanych kobiet 
stwierdziła, że edukacja domowa „pomaga w formowaniu doj-
rzałej osobowości” (48%). Niewiele mniej osób dostrzega 
możliwość „przygotowania dzieci do aktywności społecznej” 
(40%). Prawie jedna trzecia respondentek wskazało możli-
wość „wykształcenia u dzieci umiejętności radzenia sobie 
z zagrożeniami” (30%). Zdecydowanie rzadziej postrzegane 
w charakterze zalet edukacji domowej były: „nastawienie 
dzieci na osiągnięcie sukcesu w życiu” (17%), „przygotowanie 
do życia w małżeństwie i rodzinie” (14%) czy „utworzenie 
prawdziwej więzi rodzinnej” (11%).3

3 Pytanie wielokrotne – możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi 
(max 3). Każdy słupek przedstawia procent udzielonych odpowiedzi 
w przeliczeniu na 124 osoby badane. Brak danych: 0%.
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Prawie połowa badanych kobiet na pierwszym miejscu po-
stawiła uformowanie dojrzałej osobowości jako podstawową 
zaletę edukacji domowej. Ta zdecydowana deklaracja pokazu-
je, że mimo różnych wad i trudności tej formy wychowania, 
ma ona ogromny wpływ na przyszłość dzieci. Prawidłowo 
uformowana osobowość to „skarb” na całe życie. Mogą zmie-
niać się priorytety życiowe, mogą przyjść trudności i rozczaro-
wania, ale nawet w największych kłopotach człowiek dojrzały 
będzie radził sobie i pokona zewnętrzne i wewnętrzne prze-
szkody pojawiające się na drodze do osiągania życiowych ce-
lów. Dojrzała osobowość obejmuje wszystkie obszary życia 
człowieka: psychiczne, duchowe i nawet cielesne. Jeśli to by-
łaby jedyna korzyść z edukacji domowej to i tak warto dla niej 
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poświęcić inne formy wychowania i kształcenia początkowe-
go (podstawowego). 

Matki są również przekonane, że edukacja domowa poma-
ga w procesie socjalizacji ich dzieci. Dziecko wychowywane 
w dobrej atmosferze wspólnoty rodzinnej jest także dobrze 
przygotowane do funkcjonowania w szerszych kręgach spo-
łecznych. Jakość życia społecznego jest wynikiem poszanowa-
nia podstawowych zasad: dobra wspólnego, pomocniczości 
i solidarności. Te zasady są też podstawą funkcjonowania 
wspólnoty rodzinnej, dlatego dziecko nauczone szacunku dla 
człowieka, dla praw osoby ludzkiej, a także przygotowane do 
funkcjonowania w relacjach interpersonalnych będzie mogło 
realizować się w każdych strukturach społecznych. 

Edukacja rodzinna, zdaniem kobiet, jest też najlepszym 
przygotowaniem dzieci do radzenia sobie z zagrożeniami i na-
łogami (alkohol, papierosy, narkotyki). Życie rodzinne jest 
oparte na bardzo bliskich relacjach osobowych. Rodzice, któ-
rzy mają przy sobie dzieci, nie tylko mogą im pomagać, ale 
także je chronić. Chodzi w tym wypadku o szybkość reagowa-
nia na każdy przejaw zachowań patologicznych. W cyklu roz-
wojowym dziecka istnieją momenty, które osłabiają odporność 
dzieci na zagrożenia zewnętrzne. Brak odpowiedniej kontroli 
rodzicielskiej, lub uśpienie czujności rodziców może wtedy ła-
two skończyć się dramatem. Dzieci nie odpowiadają w pełni 
za swoje zachowania i mają prawo do popełniania błędów. Na-
tomiast zadaniem rodziców jest wtedy być przy dziecku, aby 
je chronić i bezpiecznie przeprowadzić przez trudniejszy okres 
rozwojowy. 

Trzy pozostałe odpowiedzi nie znalazły większego uznania 
u respondentek. Dlatego na końcu hierarchii zalet edukacji do-
mowej znalazły się: nastawienie dzieci na osiągnięcie sukcesu 
w życiu, przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie, 
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utworzenie prawdziwej więzi rodzinnej. Nie chodzi w tym wy-
padku o to, że matki nie widzą ważności tych umiejętności 
praktycznych. Respondentki uważają bowiem, że te cele osią-
ga się bez zaangażowania w edukację domową, w której zada-
nia związane z ich realizacją mają charakter pomocniczy. 

W celu weryfikacji czy postrzegane przez respondentki naj-
ważniejsze zalety w edukacji domowej, zależą od deklarowa-
nego modelu rodzinnego, zastosowano nieparametryczny test 
chi-kwadrat do oceny istotności różnic podziału względem 
każdej kategorii odpowiedzi. Zmienna niezależna to deklaro-
wany przez respondentki model rodzinny, który dzieli badane 
na trzy grupy: żyjące w modelu tradycyjnym, partnerskim 
i mieszanym. Zmienna zależna natomiast to możliwe do wy-
boru braki edukacji domowej: przygotowanie dzieci do aktyw-
ności społecznej, uformowanie dojrzałej osobowości dzieci, 
wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie z zagroże-
niami, nastawienie dzieci na osiągnięcie sukcesu w życiu, 
przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie oraz utwo-
rzenie prawdziwej więzi rodzinnej. Uzyskane wyniki przedsta-
wiono na poniższych wykresach.
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Uzyskane wartości statystyki chi-kwadrat okazały się istot-
ne statystycznie dla odpowiedzi: „przygotowanie dzieci do ak-
tywności społecznej” [χ2(2; N = 124) = 6,754; p < 0,05], „wy-
kształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie 
z zagrożeniami” [χ2(2; N = 124) = 6,609; p < 0,05], „nastawie-
nie dzieci na osiągnięcie sukcesu w życiu” [χ2(2; N = 124) = 
10,629; p < 0,01] oraz „utworzenie prawdziwej więzi rodzin-
nej” [χ2(2; N = 124) = 8,404; p < 0,05]. Tym samym należy od-
rzucić hipotezę zerową zakładającą brak związku między ba-
danymi zmiennymi. Wśród kobiet z rodzin o modelu 
partnerskim najczęściej wybieraną odpowiedzią jest „przygo-
towanie dzieci do aktywności społecznej” (49%). Natomiast 
w pozostałych grupach ta zaleta wskazywana jest rzadziej – 
w modelu tradycyjnym przez 30% respondentek, zaś w mode-
lu mieszanym – przez 22%. Z kolei odpowiedź „wykształcenie 
u dzieci umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami”, jako 
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najważniejsza zaleta edukacji domowej jest dostrzegana naj-
bardziej przez kobiety prezentujące model tradycyjny (48%). 
W pozostałych modelach nie była aż tak doceniana (w modelu 
mieszanym przez 37%, zaś w partnerskim – przez 22% ankie-
towanych). Następną zaletą różnicującą porównywane grupy 
jest „nastawienie dzieci na osiągnięcie sukcesu w życiu”, na 
które wskazało tylko 8% respondentek z rodzin o modelu part-
nerskim. W pozostałych grupach zaleta ta doceniana jest czę-
ściej – wśród ankietowanych z rodzin mieszanych wybrało ją 
33%, zaś z rodzin tradycyjnych – 26% ankietowanych. Ostat-
nią odpowiedzią, która różnicuje badanych jest „utworzenie 
prawdziwej więzi rodzinnej”. Zaleta ta jako najważniejsza 
z perspektywy edukacji domowej wskazywana była przez 26% 
kobiet z rodzin mieszanych, zaś przez 13% respondentek z ro-
dzin o modelu tradycyjnym. Najrzadziej jest wskazywana 
przez kobiety z rodzin partnerskim (5%).

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, 
że współczesna wiedza o rozwoju dziecka pozwala docenić 
wpływ rodziców, szczególnie matki na kształtowanie się oso-
bowości dziecka i jego wychowanie. Dziecko odbiera wpływ 
rodziny, zanim uświadomi sobie istnienie świata pozarodzin-
nego, odczuwa atmosferę rodziny zanim zacznie rozumieć 
sens słów i już w najwcześniejszym okresie życia dziecka, 
kształtują się wzory postaw wobec ludzi, rzeczy i życia w ogó-
le.4 Wychowanie należy zatem zaczynać „od najwcześniejsze-
go wieku”.5 W tym też należy upatrywać główną zaletę eduka-
cji domowej. W wychowaniu domowym matki oczekują 
jednak wsparcia „instytucjonalnego”, dlatego dalszy rozwój 

4 Por. S. Baley, Psychologia wychowawcza w zarysie, Warszawa 1960, 
s. 306 n. 

5 DWCH, 3.
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tej formy edukacji będzie zależeć w dużej mierze od dobrych 
ośrodków, które będą wspierać rodziców, ale jednocześnie 
będą wypracowywać nowe metody nauczania i przygotowy-
wać do tego celu odpowiednie pomoce i materiały.

Streszczenie 
ZALETY I WADY EDUKACJI DOMOWEJ

Artykuł przedstawia analizę wyników badań nad edukacją 
domową. Według badanych matek głównym celem edukacji 
domowej jest przekazanie dzieciom wiedzy ogólnej. W tej for-
mie edukacji brakuje jednak dobrych programów wychowa-
nia, co jest jedną z głównych wad. Natomiast największą zale-
tą edukacji domowej jest dobre wychowanie dzieci, które są 
także dobrze przygotowane do życia w społeczeństwie. Edu-
kacja domowa pozwala wychowywać dzieci od najwcześniej-
szego wieku przez dwojga rodziców i to przynosi najlepsze 
wyniki w tej formie edukacji. 

THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF 
HOME EDUCATION

The article presents an analysis of the results of research on 
home education. According to the main purpose of the mothers 
surveyed home education is to give children general knowled-
ge. In this form of education is missing but the good programs 
of education, which is one of the major defects. However, the 
biggest advantage of home education is good upbringing of 
children, which are also well prepared for life in society. Ho-
meschooling allows you to educate children from the earliest 
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age by two parents and it brings the best results in this form of 
education.
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MARYJA JAKO ZNAK NADZIEI  
I GWIAZDA NOWEJ EWANGELIZACJI

Wstęp

Pan Bóg Wszechmogący, w swoim pełnym miłości zamyśle 
w stosunku do całej ludzkości i każdego człowieka z osobna, 
chciał i chce, aby Jego stworzenia, Jego dzieci, które wyszły 
z Jego ręki i zostały stworzone na Jego obraz i podobieństwo, 
zawsze uczestniczyły w pełni szczęścia, jakie może dać tylko 
zjednoczenie ze Stwórcą, czyli przyjaźń z Nim, wynikająca 
z pełnienia Jego Woli.

Choć przez grzech pierworodny człowiek zbuntował się 
przeciw Bogu i znalazł się w kondycji upadku, utraty szczę-
ścia i przyjaźni ze Wszechmogącym, to jednak Stwórca nie 
pozostawił nas samych sobie. Natychmiast po popełnieniu 
grzechu przez pierwszych rodziców zapowiedział ostateczne 
zwycięstwo Potomstwa Niewiasty nad wężem – szatanem 
(Rdz 3,15). Słusznie ta obietnica została nazwana Protoewan-
gelią – pierwszą Dobrą Nowiną – Pierwszym Orędziem Na-
dziei, jakie człowiek usłyszał po upadku w raju. Przez czas 
Starego Testamentu – ustami proroków – Pan Bóg wielokrot-
nie zapowiadał przyjście Mesjasza, który miał przynieść tę na-
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dzieję. Nastąpiło to w pełni czasu (por. Gal 4,4), za panowania 
w Rzymie cezara Oktawiana Augusta (por. Łk 2,1), i za 194 
olimpiady greckiej1, gdy Syn Boży zstąpił z nieba i za sprawą 
Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy2 w miastecz-
ku Nazaret w Galilei. Cała misja i nauczanie Wcielonego Syna 
Bożego - Jezusa Chrystusa było głoszeniem Dobrej Nowiny, 
czyli głoszeniem nadziei o wybawieniu, jakim Bóg chce nas 
obdarzyć. Potwierdził to sam Pan Jezus, przywołując w syna-
godze w Nazarecie proroctwo Izajasza: „Duch Pański spoczy-
wa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym 
ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewi-
domym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym 
obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4, 18-19; por. Iz 61,1-2).

Ostatecznie Chrystus obdarował nas pełnią nadziei poprzez 
swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Otworzył nam bra-
my nieba. Dzięki Niemu nasze życie znowu ma sens, bowiem 
ponownie mamy przystęp do Ojca (por. Ef 2,18)3, do pełni 
szczęścia, jakim na wieki chce nas obdarzyć Pan Bóg. 

Dlatego nadzieja całego świata, całej ludzkości i całego ko-
smosu ma tylko Jedno Imię i jedno oblicze: to Jezus Chrystus 
z Nazaretu, Jednorodzony Syn Boga Ojca, który za sprawą Du-
cha Świętego stał się człowiekiem dla naszego zbawienia4. To 
jego Serce i Oblicze: umęczone i chwalebne, którym spogląda 
na nas okazując nam Miłosierdzie, jest jedyną nadzieją wszyst-
kich czasów, także dzisiejszego świata, tak zranionego wojnami 
i cierpieniem mimo rzekomego postępu cywilizacyjnego.

1 Por. Martyrologium Rzymskie na dzień 25 grudnia, czyli Narodzenia 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa według ciała.

2 Symbol konstantynopolski, DS. 150.
3 „… przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do 

Ojca” (Ef 2,18).
4 Por. Symbol konstantynopolski, DS. 150.
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Misja Kościoła, która została zlecona nam przez Odkupi-
ciela polega na tym, aby to orędzie Nadziei, Orędzie Ewange-
lii zanieść ludziom wszystkich pokoleń, narodów, ras i języ-
ków (por. Mt 28, 19-20). Chrystus chce, aby każdy człowiek 
otworzył się na Jego Miłość i Miłosierdzie, aby każdy uznał 
w nim swego osobistego Zbawiciela i skorzystał z pełni szczę-
ścia, jakim Pan Bóg chce obdarzyć każdego człowieka, bez 
wyjątku (por. 1 Tm 2,4)5.

Kościół przez wieki i na różnych kontynentach realizował 
tę misję głoszenia Dobrej Nowiny o Zbawieniu różnie ją nazy-
wając w zależności od form, epok i okoliczności. Mówimy 
więc o apostolstwie i apostolacie, misjach, przepowiadaniu, 
kaznodziejstwie, duszpasterstwie, katechizacji, działalności 
charytatywnej itp. Dziś – nie negując sprawdzonych form 
działalności duszpastersko-katechetycznej, coraz częściej Ko-
ściół głosi potrzebę tzw. „Nowej ewangelizacji”. Chodzi o to, 
aby w zmieniającym się w sposób gwałtowny świecie, orędzie 
Ewangelii nie zostało zagubione, a wręcz przeciwnie, aby do-
tarło ono do współczesnego człowieka z właściwą sobie mocą. 
Jest to bowiem człowiek, który z jednej strony jest zafascyno-
wany zdobyczami techniki, zwłaszcza możliwościami inter-
personalnej komunikacji, z drugiej zaś tak często pozostaje za-
gubiony wewnętrznie, samotny, poszukujący ostatecznego 
celu i sensu życia.

W niniejszym artykule zatytułowanym: Maryja jako znak 
nadziei i Gwiazda Nowej Ewangelizacji pragnę ukazać, na ile 
Osoba Matki Zbawiciela przynosi nadzieję współczesnemu 
światu i Kościołowi; na ile i w jaki sposób jest Ona znakiem 
nadziei i Gwiazdą wskazującą drogę w tej podstawowej misji 

5 „Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do pozna-
nia prawdy” (1 Tm 2,4).
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Kościoła, jaką jest ewangelizacja. W jakim znaczeniu jest Ona 
Gwiazdą Nowej Ewangelizacji, którym to tytułem tak często 
nazywał Ją Święty Jan Paweł II.

Niniejszy artykuł będzie składał się z dwóch części. 
W pierwszej – krótko scharakteryzuję problematykę „Nowej 
Ewangelizacji”, kładąc akcent na to, w jakim sensie „Nowa 
Ewangelizacja jest wyzwaniem” dla współczesnego Kościoła. 
W drugiej – spróbuję ukazać sposoby, poprzez które Maryja 
przynosi nam nadzieję i jest znakiem i Gwiazdą Nowej 
Ewangelizacji.

1. Nowa Ewangelizacja – wyzwaniem dla współczesnego 
Kościoła

Misja Ewangelizacyjna Kościoła jest kontynuacją misji 
ewangelizacyjnej samego Chrystusa. Choć jeszcze przed swo-
ją męką Pan Jezus wysyłał swoich uczniów, aby głosili Dobrą 
Nowinę (np. por. Łk 9,1-6), to jednak za prawdziwy początek 
ewangelizacyjnej misji Kościoła uważa się Dzień Pięćdziesiąt-
nicy, gdy Apostołowie otrzymali Ducha Świętego i pełni od-
wagi rozpoczęli głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu, które 
każdy człowiek może otrzymać, jeśli odwróci się od grzechów, 
uwierzy w Jezusa Chrystusa i przyjmie chrzest (por. np. Dz 2, 
1-41; 10, 34-48). Gorliwość, odwaga i sposoby ewangelizacji 
pierwszego pokolenia chrześcijan pozostają do dziś wzorem 
i przykładem do naśladowania. To co było charakterystyczne 
dla tego pierwotnego przepowiadania to:

– świadectwo wiary i życia w braterstwie, miłości i dziele-
nia się dobrami materialnymi (por. Dz 4,32-37).

– odwaga nie cofająca się przed męczeństwem i śmiercią 
(por. Dz 4, 1-31; 7,54-60).
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– radość i entuzjazm mimo przeciwności i prześladowań 
(Dz 5, 41-42).

– umiejętność dostosowania sposobu przekazywania Ewan-
gelii do możliwości percepcyjnych odbiorców oraz umiejęt-
ność dialogu z kulturą niechrześcijańską. Przykładem tego jest 
różnorodność sposobów przepowiadania Ewangelii przez św. 
Pawła: inaczej do Żydów w synagodze (np. w Antiochii Pizy-
dyjskiej; por. Dz 13, 14-52), a inaczej do Greków w Atenach 
na Areopagu (por. Dz 17, 16-34). Warto tu zauważyć, że świę-
ty Paweł, chcąc być zrozumianym przez Greków w swoim 
przepowiadaniu do nich zaczął stosować słownictwo zaczerp-
nięte z kultury i filozofii greckiej6.

Także dziś lektura Dziejów Apostolskich podpowiada nam, 
w jaki sposób Ewangelia powinna być głoszona w naszym 
pokoleniu.

1.1 Nauczycielski Urząd Kościoła o Nowej ewangelizacji

Kościół, poprzez wielorakie formy swojej działalności za-
wsze głosił Dobrą Nowinę, i troszczył się o to, aby dotarła ona 
do wszystkich ludzi. Jednakże w ostatnim półwieczu tę troskę 
o głoszenie Chrystusa zaczęto wprost nazywać „ewangeliza-
cją”, a potem poczynając od św. Jana Pawła II papieże zaczęli 
mówić i nawoływać do „Nowej Ewangelizacji”.

Czym zatem Ona jest? 
Papież Paweł VI podsumowując Synod Biskupów z Roku 

1974 w adhortacji Evangelii nuntiandi stwierdza, że nie ma 
jednej dokładnej definicji pojęcia ewangelizacja, gdyż „żadna 
taka niepełna i niedoskonała definicja nie może zadośćuczynić 
bogatej, wielostronnej i dynamicznej rzeczywistości, jaką jest 

6 Por. A. Santorski, Chrystologia, Warszawa 1993, s. 23-35.
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ewangelizacja”7. Pisze on, że „ewangelizację można określić 
jako pokazywanie Chrystusa Pana tym, którzy Go nie znają, 
jako kaznodziejstwo, katechizację, chrzest i udzielanie innych 
Sakramentów”8. W innym miejscu stwierdza, że przez ewan-
gelizację należy rozumieć „zanoszenie Dobrej Nowiny do 
wszelkich kręgów rodzaju ludzkiego, aby przenikając je swą 
mocą od wewnątrz, tworzyła z nich nową ludzkość”9.

Święty Jan Paweł II wielokrotnie wzywając do Nowej Ewange-
lizacji10 już w roku 1983 w przemówieniu skierowanym do Rady 
Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej na Haiti wskazał istot-
ne elementy Nowej ewangelizacji. Są to: nowy zapał, nowe metody 
i nowe środki wyrazu11 w przepowiadaniu Ewangelii.

Jan Paweł II wskazywał też adresatów „Nowej ewangeliza-
cji”. Jest ona konieczna przede wszystkim w krajach tradycyj-
nie katolickich, gdzie wiara mocno osłabła wskutek szerzenia 
się zobojętnienia, sekularyzmu, ateizmu i sekt12. Potrzebna jest 
ona także w byłych krajach ateistycznego totalitaryzmu, gdzie 
co prawda wiara nie została zupełnie zniszczona, ale Kościół 
nie mógł tam prowadzić normalnej akcji ewangelizacyjnej13. 

7 Pawel VI, Adhortacja „Evangelii nuntiandi” (08.12.1975) nr 17 (da-
lej skrót: EN).

8 EN 17.
9 Tamże, nr 18.
10 Np. Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy świętej beatyfikacyjnej ojca 

Rafała Chylińskiego, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówie-
nia, homilie, Kraków 2005, s. 756.

11 „Patrzcie w przyszłość, podejmując nową ewangelizację, nową 
w swoim zapale, nową w swych metodach i nową w środkach wyrazu”. Jan 
Paweł II, Przemówienie do zgromadzenia Rady Episkopatu Ameryki Łaciń-
skiej. Port-au-Prince, Haiti (09.03.1983), AAS 75(1983), s. 777-779.

12 Jan Paweł II, Adhortacja „Christifideles laici” (30.12.1988), nr 34.
13 Czwarta Podróż Jana Pawla II do Polski, OR. Numer specjalny  

1-9 czerwca 1991, 45.
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Konieczna jest ona także krajom misyjnym14. Nowa ewangeli-
zacja konieczna jest zatem wszystkim członkom Kościoła, bo-
wiem Kościół jest wspólnotą zarówno ewangelizującą, jak 
i ewangelizowaną.

Kościół podjął ten apel papieża. Powstało wiele szkół No-
wej Ewangelizacji i wiele inicjatyw. Jednakże w obliczu po-
trzeb współczesnej ludzkości apel ten nadal pozostaje 
aktualny.

Również Papieża Benedykt i Franciszek, zachęcali i zachę-
cają do podejmowania dzieła Nowej Ewangelizacji. Najważ-
niejszym kościelnym forum omawiającym to zagadnienie stał 
się Synod Biskupów w Rzymie w roku 2012 poświęcony w ca-
łości zagadnieniu Nowej Ewangelizacji, którego owocem stała 
się adhortacja papieża Franciszka Evangelii gaudium z 24 li-
stopada 2013 roku ogłoszona na zakończenie Roku Wiary.

Analizując dotychczasowe nauczanie papieży oraz treść 
Adhortacji Evangelii gaudium należy zwrócić uwagę na kilka 
istotnych przesłanek, które należy brać pod uwagę w dziele 
Nowej Ewangelizacji. 

1.2 Sytuacja współczesnego świata i Kościoła – obszary życia 
świata i Kościoła potrzebujące nadziei i Ewangelii 

Chcąc skutecznie dotrzeć z orędziem Ewangelii do współ-
czesnego człowieka trzeba znać jego kondycję i problemy. Ce-
chą charakterystyczną współczesnego świata według św. Jana 
Pawła II jest zagrożenie osoby ludzkiej i rodziny. Świat zmie-
rza do desakralizacji. Nastawiony jest głównie na świeckość 
i technikę. Zachwiana została właściwa hierarchia wartości. 
Dziś człowiek dostrzega swoje szczęście głównie w konsump-
cji, bogactwie, przyjemności. Zamiast cywilizacji życia tak 

14 Jan Paweł II, Adhortacja „Christifideles laici”, dz. cyt., 35.
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często zwycięża cywilizacja śmierci. Toczy się walka o czło-
wieka i „duszę świata”. Istnieje wielki nurt „antyewangeliza-
cji” dysponujący potężnymi środkami i programami15.

Charakteryzując sytuację dzisiejszego świata w adhortacji 
Evangelii gaudium Papież Franciszek wypowiada zdecydowa-
ne „NIE” takim zjawiskom jak: ekonomia wykluczenia16, bał-
wochwalstwo i dominacja pieniądza nad etyką17, nierówność 
społeczna rodząca przemoc18, prymat powierzchowności i suk-
cesu nad głębią duchową, globalizacja, która niszczy kulturę 
lokalną19, sekularyzacja, agresja innych religii i sekt w stosun-
ku do katolików20, sekularyzm, kryzys rodziny21, postmoder-
nizm, indywidualizm22 i relatywizm23. Kościół staje wciąż wo-
bec wyzwania zanoszenia wiary do współczesnych kultur, 
zwłaszcza do kultury miejskiej, która powinna być uprzywile-
jowanym miejscem nowej ewangelizacji24. 

15 Por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1995, s. 96.
16 Por. Franciszek, Adhortacja „Evangelii gaudum” (24.11.2013), 

nr 53 (Dalej skrót: EG).
17 Por. EG 55-58; por. O. Bazzichi, Franciszkańskie inspiracje nowego 

papieża, „Społeczeństwo. Dwumiesięcznik” 23(2013) nr 2, 111-112.
18 Por EG 59-60.
19 Por. EG 62.
20 Por. EG 61, 63.
21 Por. EG 66.
22 Por. EG 67; por. A. Grzegorczyk, Postmodernizm przeciwko praw-

dzie, „Ethos” 1-2 (1996) 150-159.
23 Por. EG 64.
24 Por. EG 71-75; por. M. Fijałkowski, Świat kultury, polityki 

i gospodarki a wyzwania nowej ewangelizacji, w: Ewangelizacja odpowie-
dzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, red. W. Przygoda, 
E. Robek, Sandomierz 2011, s. 207-226. 
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1.3 Wieczna nowość Ewangelii – obszary nadziei

Ten pesymistyczny obraz świata rozświetla Jezus Chrystus, 
który przynosi nadzieję, pomoc, zbawienie i radość. To On 
przychodzi jak Miłosierny Samarytanin do ludzi zranionych 
bądź grzechem i przemocą innych jak wędrowiec na drodze do 
Jerycha, bądź własnym grzechem i słabością tak jak Marno-
trawny Syn. Jezus przychodzi jak Dobry Pasterz, bierze na ręce 
zagubioną owcę i karmi Ją odżywczym mlekiem Ewangelii.

W Kościele pomimo naszych ludzkich grzechów i słabości 
widać te obszary nadziei, gdzie Ewangelia dociera z właściwą 
sobie nowością i mocą. Widać bowiem coraz więcej ludzi, któ-
rzy chcą sami przyjść i innych przyprowadzić do Jezusa.

Przede wszystkim podstawowy wkład w dzieło ewangeliza-
cji dają ci, którzy swoim życiem świadczą o wyznawanej wie-
rze25. Ogromnym obszarem nadziei są rodziny chrześcijańskie, 
żyjące ewangeliczną miłością i przekazujące swoim dzieciom 
skarb wiary. Ten obszar powinny stanowić parafie, gdzie dusz-
pasterze wspólnie z osobami świeckimi winni szukać Chrystu-
sa i świadczyć o nim jak Matka o otwartym sercu26, zwłaszcza 
poprzez dzieła miłosierdzia27. Do tych obszarów należą grupy 
odnowy Kościoła, różne ruchy i wspólnoty, które próbują roz-
palać płomień Ewangelii w swoich środowiskach28. Papież 
Franciszek w Evangelii Gaudium podkreśla, że takim pozy-

25 Por. EG 42.
26 Por. EG 46-49; por. A. Petrowa-Wasilewicz, Parafia przyszłości – 

dom otwartych drzwi, w: Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski, Nowa 
ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na 
rok 2000/2001, Katowice 2000, s. 168-174.

27 Por. EG 37; 187-192; por. O. Bazzichi, Franciszkańskie inspiracje 
nowego papieża, art. cyt., s. 113.

28 Por. EG 29; por. A. Schultz, Apostołowie nowego tysiąclecia. O roli 
i zadaniach ruchów w Kościele i społeczeństwie, Warszawa 2000.
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tywnym znakiem jest coraz bardziej rodzące się pragnienie ad-
oracji Jezusa Eucharystycznego29, czy też pragnienie czytania 
i dzielenia się Słowem Bożym30. Takim znakiem nadziei są po-
wstające liczne Szkoły Nowej Ewangelizacji, czy rodzące się 
pragnienie kierownictwa duchowego wśród ludzi świeckich31. 
Wielkie pole ewangelizacji to obszar środków społecznego 
przekazu – zwłaszcza Internetu, z którego przede wszystkim 
korzysta młode pokolenie32. Ten Nowy Kontynent Młodzieży33 
i Mass-Mediów jest ogromnym zadaniem, jakie stoi przed Ko-
ściołem. Takim znakiem nadziei jest również pobożność 
ludowa34.

1.4 Najważniejsze „areopagi Nowej Ewangelizacji”.

W encyklice Redemptoris missio święty Jan Paweł II, na-
wiązując do wystąpienia św. Pawła w Atenach, wskazał naj-
ważniejsze współczesne areopagi, gdzie powinna być głoszo-
na Ewangelia. Ten wykaz został poszerzony przez papieża 
Benedykta i Franciszka. Dziś, można za ks. Czesławem Pa-
rzyszkiem, wskazać listę kilkunastu współczesnych „areopa-
gów” Nowej Ewangelizacji. Podstawowym wymogiem prze-

29 Por. EG 262.
30 Por. EG 175.
31 Por. EG 169-173; por. W. Szlachetka, Kerygmatyczne szkoły nowej 

ewangelizacji, w: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wy-
zwania współczesności, dz. cyt., s. 433-456.

32 Por. EG 87; por. Z. Hanas, ewangelizacja przez Internet, w: Ewange-
lizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, 
dz. cyt. s. 365-399.

33 Por. EG 105-106.
34 Por. EG 90; 123-126; por. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypli-

ny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady 
i wskazania (21.09.2001), Poznań 2003.
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mawiania na tych areopagach pozostaje jednak zawsze to, by 
używać „języka odpowiedniego i zrozumiałego w tym środo-
wisku”35. Chodzi bowiem o to aby Ewangelia została zrozu-
miana, przyjęta i przyniosła owoce.

Do tych współczesnych areopagów, gdzie powinna być gło-
szona Ewangelia należą więc36: rodzina, młodzież, edukacja, 
praca zawodowa, kultura, media, Internet, życie społeczno-po-
lityczne, ekumenizm, środowiska emigranckie, ruchy i wspól-
noty religijne, szkoły Nowej ewangelizacji oraz parafia, jako 
podstawowe miejsce urzeczywistniania Nowej Ewangelizacji. 

Zadanie nowej ewangelizacji jest więc ogromne, wielo-
aspektowe i trudne. Ale nadzieję na jej realizację daje sam 
Chrystus, który jest Panem świata i historii. Z pomocą przy-
chodzi nam Matka Chrystusa i Kościoła, której trosce umiera-
jący Zbawiciel powierzył swoich braci i siostry, pielgrzymują-
cych jeszcze i narażonych na niebezpieczeństwa37. Spójrzmy 
zatem na Maryję jako na znak nadziei i Gwiazdę Nowej Ewan-
gelizacji oraz na Jej misję.

2. Maryja przynosząca nadzieję i będąca znakiem nadziei 
w dziele Nowej Ewangelizacji  

(Gwiazda nowej Ewangelizacji)

W roku 1992 włoska malarka Dina Bellotti, odpowiadając 
na prośbę Jana Pawła II, który pragnął, by Maryja była czczo-
na jako Gwiazda Nowej Ewangelizacji, namalowała obraz 

35 Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris missio” (07.12.1990), nr 37.
36 Por. Cz. Parzyszek, Znaczenie nowej ewangelizacji dla odnowy 

współczesnego świata, Ząbki 2012, s. 170-259.
37 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lu-

men gentium” (21.11.1964) nr 62 (Dalej skrót LG).
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Maryi ukazujący tę Jej misję. Jan Paweł II podczas audiencji 
generalnej w dniu 21 października1992 roku pobłogosławił 
ten obraz, a papież Benedykt XVI w listopadzie 2008 roku go 
ukoronował38. 

Obraz ukazuje Maryję jako prostą, ubogą dziewczynę prze-
kraczającą próg domu (może jest to Wieczernik, z którego tak 
jak Apostołowie trzeba wyjść, aby zanieść innym Chrystusa). 
Przystając w półobrocie w drzwiach, Maryja jest zwrócona 
obliczem w kierunku patrzących na wizerunek. Za Nią widać 
pogrążony w półmroku świat. Na horyzoncie pojawia się nie-
wielkie światełko gwiazdy zarannej, zapowiadającej nowy 
świt, nową epokę. Błogosławiona Dziewica trzyma w swych 
ramionach Jezusa, Zbawiciela świata, który jest jedyną Na-
dzieją ludzkości. Maryja przynosi Go światu, „aby oświecił 
On tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają” (Łk 1,79) 
i obdarzył nas zbawieniem przez odpuszczenie grzechów. 

W tej refleksji teologicznej warto nawiązać do tego wize-
runku. Tytuł „Gwiazda Nowej Ewangelizacji” ukazuje bo-
wiem Maryję jako tę która przynosi nam Jedyna Nadzieję – Je-
zusa Zbawiciela świata.

Warto również spojrzeć na Najświętszą Maryje Pannę jako 
na znak i Gwiazdę Nowej Ewangelizacji w perspektywie dru-
giej części V rozdziału, jakim kończy się adhortacja Evangelii 
Gaudium, zatytułowanej Maryja, Matka ewangelizacji oraz 
w świetle kończącej adhortację modlitwy skierowanej do Bło-
gosławionej Dziewicy. Teksty te są bowiem oficjalną syntezą 
nauki Magisterium Ecclesiae na temat roli Błogosławionej 
Dziewicy w dziele Nowej Ewangelizacji. W pewnym sensie 

38 A. Godnarski ks., Z historii obrazu, w: http://www.przystanekjezus.
pl/ksiegarnia/pl/p/Maryja-Gwiazda-Nowej-Ewangelizacji-bez-ramy/3644, 
(wejście 01.05.2014).
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teksty te są też teologicznym komentarzem do ikony „Maryi – 
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji.

2.1 Matka Odkupiciela – Jedynej Nadziei Wszechświata

Święty Jan Paweł II, tak często wzywający Kościół do No-
wej Ewangelizacji, zatytułował swoją encyklikę maryjną 
z roku 1987 Redemptoris Mater. Tytuł ten odzwierciedla fun-
damentalną i najważniejszą misję Maryi w historii Zbawienia. 
Ona stała się Matką Syna Bożego, który jest Jedyną Nadzieją 
Wszechświata i ludzkości. Jej podstawowa misja w dziele 
ewangelizacji świata polegała właśnie na tym, że to dzięki 
Niej mroki ciemności zostały rozświetlone przez narodzenie 
Syna Bożego. Od wieków nazywana jest też Gwiazdą zaranną, 
przez co chrześcijańska tradycja porównywała Jej przyjście na 
świat do blasku porannego, który poprzedził Wschód Słońca, 
jakim jest Chrystus. Jej Niepokalane Poczęcie i Narodzenie 
stało się zapowiedzią nadejścia ostatecznej Nadziei dla świata. 
Do tej istniejącej przez wieki interpretacji dochodzi dziś 
Nowa: Jest Gwiazdą Nowej Ewangelizacji, bo ukazuje i poda-
je światu Swego Syna, który jest Słowem Boga, Dobą Nowiną 
Boga dla ludzkości, Wcieloną Ewangelią. Każda ikona i obraz 
Maryi z dzieciątkiem Jezusa (zwłaszcza typ hodogetrii), uka-
zuje Ją zatem jako Tę, która przyniosła i codziennie przynosi 
ludziom Nadzieję, czyli Jezusa. 

2.2 Ucząca posłuszeństwa Słowu Bożemu i natchnieniom  
Ducha świętego

Maryja przyniosła i dała nam Jedyną Nadzieję – Jezusa za 
sprawą Ducha Świętego (por. Mt 1,20; Łk 1,35)39. Było to 

39 Symbol konstantynopolski, DS. 150.
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możliwe, gdyż uwierzyła Ona słowom powiedzianym Jej od 
Pana (por. Łk 1,45). U podstaw Jej misji legły więc wiara i po-
słuszeństwo Panu Bogu. Była to wiara w rzeczy po ludzku nie-
wyobrażalne (jak poczęcie dziecka bez udziału mężczyzny) 
i bezgraniczne zaufanie Panu Bogu w to, że dla Niego nie ma 
nic niemożliwego (por. Łk 1, 37). 

I tak jak poczęcie Jedynej Nadziei dla świata – Wcielonego 
Syna Bożego dokonało się dwa tysiące lat temu za sprawą Du-
cha Świętego, tak i dziś Duch Święty kontynuuje swą misję 
obdarzania nas nadzieją. Jan Paweł II przypomniał w Liście 
Apostolskim „Tertio Millenio adveniente”, że to Boski Para-
klet jest i pozostaje „Głównym Sprawcą Nowej Ewangeliza-
cji”40. On nieustannie wzbudza liczne charyzmaty, zadania 
i posługi dla dobra Kościoła41.

Jeżeli więc chcemy w pełni włączyć się w dzieło Nowej 
Ewangelizacji, w zanoszenie Nadziei dzisiejszemu światu, to 
musimy być przede wszystkim posłuszni Słowu Bożemu 
i otwarci na działanie Ducha Świętego. Najlepszym wzorem 
takiego posłuszeństwa i otwarcia pozostaje zawsze Najświęt-
sza Maryja Panna i jej słowa: fiat wypowiedziane w Nazare-
cie. Ona stała się Pierwszą Ewangelizatorką, bo słuchała tego 
co Pan chciał Jej powiedzieć i okazała posłuszeństwo wiary. 
Dziś Ona przypomina nam, że jeżeli chcemy być ewangelizato-
rami, jeżeli chcemy nieść nadzieję naszym bliźnim, to naj-
pierw musimy sami słuchać Dobrej Nowiny i żyć według Niej. 
Ona uczy nas także otwartości na natchnienia Ducha Święte-
go, bo to On najlepiej potrafi rozbudzić nowy zapał, wskazać 
nowe metody i nowe środki wyrazu w dziele głoszenia Chry-

40 Jan Paweł II, List Apostolski „Tertio Millenio adveniente” 
(10.11.1994), nr 45 (dalej skrót: TMA).

41 Por. Tamże.
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stusa42. Maryja uczy nas całkowitej dyspozycyjności dla Pana 
Boga, dla Jezusa, dla natchnień Ducha Świętego. 

Dlatego w adhortacji Evangelii gaudium papież Franciszek 
prosi Maryję: „Dziewico i Matko, Maryjo, Ty, któraś pod 
tchnieniem Ducha przyjęła Słowo życia w głębi Twej pokornej 
wiary, całkowicie oddana Odwiecznemu, pomóż nam wypo-
wiedzieć nasze «tak» wobec pilnej potrzeby, jak nigdy dotąd 
naglącej, by wszędzie rozległa się Dobra Nowina o Jezusie”43.

2.3 Pierwsza Ewangelizatorka, czyli Nauczycielka radości  
i entuzjazmu w obliczu wielkich dzieł Bożych

Gdy Maryja przyjęła do swego serca i łona Odwieczne Sło-
wo Boże i stała się Matką Odkupiciela, natychmiast udała się 
do Świętej Elżbiety. Stała się pierwszą Ewangelizatorką, bo 
zaniosła swej kuzynce Jezusa obecnego w Jej łonie, a gdy 
przybyła do domu Zachariasza „Duch Święty napełnił Elżbie-
tę” (Łk 1,41). Maryją jest więc Pierwszą Niosącą Chrystusa 
(Chistophorą) i Pierwszą Niosącą Ducha Świętego (Pneumato-
phorą). Maryja nie może ukryć w sobie tych „wielkich rzeczy, 
które uczynił Jej Wszechmocny” (Łk 1, 49), i dzieli się nimi 
z innymi. Jej postawa staje się wzorem dla ewangelizatorów 
wszystkich epok.

Po doświadczeniu Bożych łask i osobistym spotkaniu z Bo-
giem mamy zanosić tego Boga innym. Maryja czyni to „z po-
śpiechem” (Łk 1,39), a owocem Jej misji staje się radość, cze-
go wyraz daje św. Jan Chrzciciel poruszający się z radości 
w łonie swej matki Elżbiety (por. Łk 1,44). 

Także dziś są to dwa podstawowe elementy głoszenia Chry-
tusa: pośpiech, aby zdążyć ogłosić Dobrą Nowinę wszystkim 

42 Por. przyp. nr 11.
43 EG, nr 288.
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oraz radość, entuzjazm i nadzieja, którą przynosi sama Ewan-
gelia o Zbawieniu (Evangelii gaudium). 

Papież Franciszek w swoich licznych homiliach i wypowie-
dziach pokazuje, że nieodzownym elementem głoszenia Chry-
stusa ma być radość i entuzjazm samego ewangelizatora oraz 
radość i entuzjazm, które Ewangelia ma wzbudzić wśród 
ewangelizowanych, tak jak to miało miejsce w pierwszym po-
koleniu chrześcijan, o czym świadczą Dzieje Apostolskie. Brak 
autentyczności, entuzjazmu i radości odstrasza tylko od 
chrześcijaństwa.

Maryja, obecna we wspólnocie Pierwotnego Kościoła 
i oczekująca na dar Ducha Świętego pokazuje nam jak świad-
czyć o Zmartwychwstałym, który przynosi nadzieję całemu 
światu. Dlatego papież Franciszek przyzywa Maryi: „Ty, na-
pełniona obecnością Chrystusa, zaniosłaś radość Janowi 
Chrzcicielowi i sprawiłaś, że rozradował się w łonie swej mat-
ki. Ty, pełna wielkiej radości, opiewałaś cudowne dzieła Pań-
skie. Ty, któraś stała wytrwale pod Krzyżem z niewzruszoną 
wiarą i otrzymałaś radosną nowinę zmartwychwstania, któraś 
zgromadziła uczniów w oczekiwaniu na Ducha Świętego, by 
narodził się ewangelizujący Kościół. Wyproś nam nowy zapał 
zmartwychwstałych w obecnych czasach, by nieść wszystkim 
Ewangelię życia zwyciężającą śmierć. Daj nam odwagę szuka-
nia nowych dróg, aby dotarł do wszystkich dar piękna, które 
nie zaniknie”44.

44 EG nr 288.
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2.4 Maryja Matka – Ikoną Kościoła – Matki, mającej serce  
i ręce otwarte dla wszystkich

Papież Franciszek nazywa Maryje Matką Nowej Ewangeli-
zacji45. Przypominając słowa Chrystusa wypowiedziane z wy-
sokości krzyża do swej Matki i umiłowanego ucznia: „Oto Syn 
Twój […] Oto Matka twoja” (J 19, 26-27), stwierdza, że „Je-
zus pozostawił nam swoją Matkę jako naszą Matkę […]. 
U stóp krzyża, w szczytowej godzinie nowego stworzenia, 
Chrystus prowadzi nas do Maryi. Prowadzi nas do Niej, ponie-
waż nie chce, byśmy szli bez matki, i lud odczytuje w tym ma-
cierzyńskim obrazie wszystkie tajemnice Ewangelii. Nie po-
doba się Panu, aby Jego Kościołowi brakowało kobiecej ikony. 
Ona, która Go zrodziła z tak głęboką wiarą, towarzyszy także 
«reszcie Jej potomstwa, tych, co strzegą przykazań Boga 
i mają świadectwo Jezusa» (Ap 12, 17)46”.

Jak wiemy, Maryja wypełniła swoja macierzyńską misję 
najpierw we wspólnocie rodzącego się Kościoła, gdy ten ocze-
kiwał na Dar Ducha Świętego. Papież Franciszek stwierdza: 
„Wraz z Duchem Świętym pośród ludu jest zawsze Maryja. 
Ona gromadziła uczniów, aby Go przyzywać (por. Dz 1, 14), 
i w ten sposób uczyniła możliwą misyjną eksplozję, jaka się 
dokonała w dniu Pięćdziesiątnicy. Ona jest Matką ewangelizu-
jącego Kościoła i bez Niej nie potrafilibyśmy naprawdę zrozu-
mieć ducha nowej ewangelizacji”47.

45 EG nr 284.
46 EG nr 285; por. A. Napiórkowski, Bosko-ludzka wspólnota. Podsta-

wy katolickiej eklezjologii integralnej, Kraków 2010, s. 362.
47 EG nr 284; por. G. Bartosik, Mediatrix in Spiritu Mediatore. Pośred-

nictwo Najświętszej Maryi Panny jako uczestnictwo w pośredniczącej funk-
cji Ducha Świętego w świetle teologii współczesnej, Niepokalanów 2006, 
s. 475-487.
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Także po wniebowzięciu to duchowe macierzyństwo Maryi 
w stosunku do Kościoła jest przede wszystkim znakiem wiel-
kiej nadziei dla pielgrzymującego Ludu Bożego. Ona „dzięki 
swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, 
pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpie-
czeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej oj-
czyzny”48. Znakami tej nadziei, która dociera do nas przez 
wstawiennictwo i pośrednictwo Maryi są liczne sanktuaria 
i umieszczone w nich vota, świadczące o otrzymanych ła-
skach. One także mają moc ewangelizacyjną. Pokazują bo-
wiem nie tylko wszechmoc Bożą, ale także moc modlitwy 
wstawienniczej Najświętszej Maryi Panny. Na przykład św. 
Maksymilian drukował w Rycerzu Niepokalanej świadectwa 
otrzymanych łask, właśnie z tej podwójnej racji.

W adhortacji Evangelii gaudium papież Franciszek wpatru-
jąc się w Maryję Matkę Ewangelizacji stwierdza, że istnieje 
„maryjny styl w działalności ewangelizacyjnej Kościoła”49. 
Ten styl to przede wszystkim naśladowanie macierzyńskich 
cech Maryi: delikatności, czułości, dostrzegania potrzeb in-
nych50 jak w Ain-Karim czy w Kanie Galilejskiej. Ojciec Świę-
ty stwierdza: „Ona jest Niewiastą modlącą się i pracującą 
w Nazarecie, i jest również naszą Panią gotowości, tą, która 
opuszcza swoje miasteczko, by pomóc innym «z pośpiechem» 
(Łk 1, 39). Ta dynamika sprawiedliwości i delikatności, kon-
templacji i szybkiego wyruszania w drogę do innych – to 
wszystko czyni z Niej kościelny wzór dla ewangelizacji”51. 
I dalej papież dodaje: „Prosimy Ją, by swoją matczyną modli-

48 LG 62.
49 EG nr 288.
50 Por. EG 288.
51 EG nr 288; Por. Cz. Parzyszek, Znaczenie nowej ewangelizacji dla 

odnowy współczesnego świata, dz. cyt., s. 278.
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twą pomogła nam, aby Kościół stał się domem dla wielu, mat-
ką dla wszystkich ludów i aby stały się możliwe narodziny no-
wego świata”52.

Ten maryjny styl życia i działalności ewangelizacyjnej stał 
się udziałem wielu wybitnych świadków Ewangelii, chociażby 
na gruncie polskim: św. Maksymiliana Marii Kolbego, Sługi 
Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Świętego Jana Pawła 
II. Wszyscy oni z jednej stronie praktykowali całkowite oddanie 
się Maryi jako Matce (relacja Dziecko –Matka), z drugiej zaś 
właśnie dlatego że byli narzędziami w Jej ręku, stali się bardzo 
dynamicznymi ewangelizatorami, bądź obrońcami wiary kato-
lickiej przed atakami wrogów (np. obrona wiary w Polsce przez 
kardynała Stefana Wyszyńskiego w epoce komunizmu). Ich 
przykład pokazuje więc, że maryjna droga w życiu osobistym 
i w dziele ewangelizacji jest wyjątkowo skuteczna i owocna. 
Jest więc także znakiem nadziei dla Nowej Ewangelizacji.

Niewątpliwie w dzieło ewangelizacji wpisują się ostatnie 
wielkie objawienia maryjne, zwłaszcza orędzie z Fatimy. Ma-
ryja przybywa z nieba do swych dzieci jako Matka i Prorokini, 
by przypomnieć nam o konieczności nawrócenia, przestrzec 
przed grożącymi ludzkości karami i wezwać nas do zaangażo-
wania ewangelizacyjnego w ratowanie grzeszników. Bo czym-
że innym jest wezwanie do wynagradzania i składania ofiar za 
nawrócenie tych, którzy odeszli od Boga?

Co więcej, posłuszeństwo Jej orędziu, przełożyło się na naszą 
współczesną historię, czego przykładem są skutki aktów oddania 
świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieży Piusa XII (za-
kończenie II wojny światowej) i Jana Pawła II (upadek komuni-
zmu)53. Także obecne wydarzenia na Ukrainie, które w sposób 

52 EG 288.
53 G. Bartosik, Poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi, w: Niepoka-

lane Serce Maryi. Spojrzenie Kościoła, red. K. Czapla, Ząbki 2011, s. 63-65.
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spektakularny rozpoczęły się usunięciem wielkiego pomnika Le-
nina na kijowskim Majdanie w Uroczystość Niepokalanego Po-
częcia Maryi w roku 2103, chyba wpisują się również w tę ewan-
geliczną walkę o zwycięstwo wolności, prawdy i wiary 
w Jedynego Boga nad kłamstwem ateizmu i komunizmu.

Dlatego Kościół jest wezwany, aby w swej misji ewangeli-
zacyjnej naśladował macierzyńskie cechy Maryi, zwłaszcza jej 
czułość, miłość i troskę o każde dziecko. W tym duchu papież 
Franciszek woła w adhortacji Evangelii gaudium: „Ty, Dzie-
wico słuchania i kontemplacji, Matko miłości, Oblubienico 
wiecznych zaślubin, wstawiaj się za Kościołem, którego jesteś 
najczystszą ikoną, aby się nigdy nie zamykał i nie zatrzymy-
wał w swojej misji szerzenia Królestwa”54.

2.5 Gwiazda Nowej Ewangelizacji wzywająca do dawania  
świadectwa wiary i miłości

Jan Paweł II, a za nim kolejni papieża nazywali i nazywają 
Maryję Gwiazdą Nowej ewangelizacji. Ta metafora nawiązuje 
nie tylko do tego, że Maryja trzyma na rękach i pokazuje nam 
Chrystusa – Żywą Ewangelię, tak jak obrazie Diny Belotti. 
Nazywanie Maryi Gwiazdą nawiązuje do wielowiekowej 
praktyki poszukiwania i odnajdywania właściwej drogi przez 
wędrowców i marynarzy na podstawie układu gwiazd (zwłasz-
cza tzw. gwiazdy polarnej). Maryja, wskazująca nam Chrystu-
sa i pokazująca w praktyce, jak żyć Ewangelią jawi się nam 
jako Gwiazda, która w ciemnościach współczesnego świata 
wskazuje drogę do Portu Zbawienia – do Chrystusa55. 

54 EG, nr 288.
55 „To zadanie całego Kościoła, powierzam macierzyńskiemu wsta-

wiennictwu Maryi, Matki Odkupiciela. Ona, Matka pięknej miłości, będzie 
dla chrześcijan podążających ku Wielkiemu Jubileuszowi trzeciego tysiąc-
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Podobnie, jak w życiu rodzinnym i społecznym najlepszym 
drogowskazem etycznym i moralnym jest przykład życia, tak 
i Ona przykładem własnego życia pokazuje nam, jak żyć 
Ewangelią i jak poprzez przykład życia ewangelizować. Dlate-
go papież Franciszek w Evangelii gaudium prosi Ją: „Gwiazdo 
Nowej Ewangelizacji, pomóż nam zajaśnieć świadectwem ko-
munii, służby, żarliwej i ofiarnej wiary, sprawiedliwości i mi-
łości do ubogich, aby radość Ewangelii dotarła aż po krańce 
ziemi, i żadne peryferie nie zostały pozbawione jej światła”56.

Widzimy, że Ojciec Święty szczególnie podkreśla, że na 
wzór Maryi mamy ewangelizować zwłaszcza poprzez prak-
tyczną miłość, szczególnie w stosunku do osób ubogich, po-
przez budowanie wspólnoty oraz poprzez ofiarną i żarliwą 
wiarę. Papież przypomina też, że Maryja zawsze pozostaje 
wzorem wiary dla całego Kościoła, dlatego prosi Ją, by Ona, 
która „pozwoliła się prowadzić Duchowi na drodze wiary […] 
pomogła nam głosić całe orędzie zbawienia, i aby nowi ucznio-
wie stawali się ewangelizatorami”57.

lecia Gwiazdą nieomylnie kierującą nasze kroki ku Chrystusowi. Niechaj 
pokorna Dziewica z Nazaretu, która przed dwoma tysiącami lat dała światu 
Słowo Wcielone, prowadzi ludzkość nowego milenium ku Temu, który jest 
«światłością prawdziwą, oświecającą każdego człowieka»” (TMA 59). 
„W tej drodze towarzyszy nam Najświętsza Maryja Panna, której kilka mie-
sięcy temu, wraz z licznymi biskupami przybyłymi do Rzymu z wszystkich 
części świata, zawierzyłem trzecie tysiąclecie. Wielokrotnie w minionych 
latach przedstawiałem Ją i przyzywałem jako «Gwiazdę nowej ewangeliza-
cji». I dzisiaj wskazuję na Nią jako promienną Jutrzenkę i niezawodną Prze-
wodniczkę na naszej drodze. Raz jeszcze mówię Jej: «Niewiasto, oto dzieci 
Twoje», wtórując słowom samego Jezusa (por. J 19, 26) i wyrażając Jej 
synowskie przywiązanie całego Kościoła”. Jan Paweł II, List Apostolski 
„Novo Millennio ineunte” ( 06.01.2001), nr 58.

56 EG nr 288.
57 EG nr 287.
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2.6 Źródło radości i nadziei dla maluczkich – maryjna pobożność 
ludowa znakiem nadziei w dziele Nowej Ewangelizacji

Papież Franciszek kończy adhortację Evangelii gaudium 
wezwaniem:”Matko żywej Ewangelii, źródło radości dla ma-
luczkich, módl się za nami. Amen. Alleluja!”58.

Ojciec Święty nazywa więc Maryję źródłem radości dla 
maluczkich. W ten sposób ukazuje ścisły związek, jaki łączy 
Maryję z ludźmi prostymi i ubogimi, którzy swoją cześć do 
Maryi wyrażają często w formach tzw. pobożności ludowej. 

Papież Benedykt XVI podczas spotkania z mariologami 
w Castel Gandolfo 8 września 2012 roku wskazał trzy drogi 
poznawania Maryi: via veritatis, via pulchritudinis i via amo-
ris. Mówiąc o pobożności ludowej, jakby wpisał ją w tę trzecią 
drogę poznawania Boga i Maryi: drogę miłości59.

Jezus i Maryja byli ludźmi ubogimi i dlatego ludzie biedni 
są im szczególne bliscy. Mówiąc o tym papież Franciszek uży-
wa wspaniałego, ale jakże realistycznego obrazu. Stwierdza 
mianowicie, że „Maryja jest tą, która potrafi przemienić stajnię 
dla zwierząt w dom Jezusa, z ubogimi pieluszkami i z olbrzy-
mią czułością”60.

W ten sposób pokazuje, że miłość Maryi i Jezusa jest adre-
sowana na pierwszym miejscu do tych, którzy są wykluczeni, 
których warunki życia przypominają stajnię, bo właśnie do 

58 EG, nr 288.
59 Por. Benedykt XVI, Maryja się rodzi, jest karmiona i wzrasta, aby 

być Matką Króla wieków. Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI do 
uczestników XXIII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjne-
go. Castel Gandolfo, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 wrze-
śnia 2012 roku, w: http://www.ptm.rel.pl/index.php?option=com_conten-
t&view=article&id=126:ojciec-swiety-benedykt-xvi-do-mariologow&ca-
tid=17&Itemid=108 (dostęp 01.05.2014).

60 EG, nr 286.
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nich Maryja przynosi Jezusa i chce, aby się tam rodził na 
nowo. Papież uczy: „Ona jest Tą, z sercem przeszytym mie-
czem, która rozumie wszystkie cierpienia. Jako matka wszyst-
kich, jest znakiem nadziei dla ludów cierpiących bóle porodo-
we, dopóki nie pojawi się sprawiedliwość. Jest misjonarką 
zbliżającą się do nas, by nam towarzyszyć w życiu, otwierając 
serca na wiarę swoim macierzyńskim uczuciem. Jako prawdzi-
wa mama, idzie z nami, walczy razem z nami i szerzy nie-
ustannie bliskość Bożej miłości”61.

W adhortacji Evangelii gaudium papież Franciszek kilka-
krotnie podkreśla rolę i znaczenie pobożności ludowej62. Na 
zakończenie adhortacji akcentuje jej wymiar maryjny. Bardzo 
wyraźnie mówi, że różne nabożeństwa maryjne, związane na 
ogół z sanktuariami, które są wyrazem pobożności ludowej, 
tworzą historyczną tożsamość poszczególnych ludów i naro-
dów. „To tam, w sanktuariach, można odczuć, jak Maryja gro-
madzi wokół siebie dzieci z takim trudem pielgrzymujące, by 
Ją zobaczyć i by Ona spojrzała na nie. Znajdują tam siłę, jaką 
daje Bóg, by znosić cierpienia i znój życia. Podobnie jak świę-
temu Juanowi Diego, Maryja ofiaruje im pieszczotę swego 
macierzyńskiego pocieszenia i mówi im: «Niech się nie trwo-
ży twoje serce”63.

Pobożność ludowa, wyrażająca się poprzez uczuciowe 
przywiązanie do Maryi i wspólnotowe wyrażanie tej miłości 
mają ogromną siłę ewangelizacyjną. Pokazują, że Pan Bóg 
i Matka Najświętsza nie są żadną intelektualną koncepcją, ale 
żywymi Osobami, które wspomagają nas w naszej życiowej 

61 EG, nr 286.
62 Por. EG nr 69-70; 90; por. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypli-

ny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, dz. cyt., 
s. 131-148.

63 Por. EG, nr 286.
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pielgrzymce .i zachęcają do dzielenia się Dobrą Nowinę 
o Zbawiającym Bogu.

2.7 Znak nadziei eschatycznej

Sobór Watykański II na zakończenie Konstytucji o dogma-
tycznej Kościele „Lumen gentium” ukazał Najświętszą Maryje 
Pannę, jako „znak pewnej nadziei i pociechy dla pielgrzymu-
jącego Ludu Bożego”64. Doznaje Ona bowiem już teraz w nie-
bie chwały co do ciała i duszy będąc obrazem i początkiem 
Kościoła mającego osiągnąć pełnię w przyszłym wieku65. Jest 
Ona zatem dla wszystkich wierzących w Chrystusa punktem 
odniesienia i nadziei, że również nas czeka ta pełnia chwały 
i szczęścia, która jest już Jej udziałem. 

Sobór wzywa więc wszystkich chrześcijan, aby błagali 
„wytrwale Matkę Boga i Matkę ludzi, aby Ona, która modli-
twami swymi wspierała początki Kościoła, także i teraz w nie-
bie, wywyższona ponad wszystkich świętych i aniołów, we 
Wspólnocie wszystkich Świętych wstawiała się u Syna swego, 
dopóki wszystkie rodziny ludów, zarówno tych, które noszą 
zaszczytne imię chrześcijańskie, jak i tych, co nie znają jesz-
cze swego Zbawiciela, nie zespolą się szczęśliwie w pokoju 
i zgodzie w jeden Lud Boży na chwałę Przenajświętszej i nie-
rozerwalnej Trójcy66.

A zatem ważnym elementem w dziele Nowej Ewangelizacji 
jest już sama świadomość, że Maryja czeka na nas w niebie 
i wstawia się za nami, abyśmy tam doszli, by cieszyć się pełnią 
szczęścia w Bożej obecności, tak jak Ona. Tę wiarę wyrażamy 
ilekroć odmawiamy modlitwę Zdrowaś Maryjo i wymawiamy 

64 LG 68.
65 Por. Tamże.
66 LG 69.
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słowa: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci 
naszej.

Głośmy tę prawdę, chociażby poprzez propagowanie mo-
dlitwy różańcowej, czy różnych from modlitw do Maryi 
Wniebowziętej.

Zakończenie

Duch Święty, kierujący Kościołem i będący niejako jego 
duszą, wzywa nas dzisiaj do podjęcia na nowo i z nowym za-
pałem dzieła głoszenia Chrystusa, czyli dzieła ewangelizacji. 
Ta Nowa Ewangelizacja, jak ją określił św. Jan Paweł II i jego 
następcy wymaga, tak jak ewangelizacja w pierwszym pokole-
niu chrześcijan, odważnego dawania świadectwa o Chrystusie 
– Zbawicielu, entuzjazmu i gorliwości, wytrwałości, posłu-
szeństwa Słowu Bożemu i Duchowi Świętemu, który wskazu-
je wciąż nowe formy i sposoby docierania z Dobrą Nowiną do 
ludzi.

Tak jak we wspólnocie pierwotnego Kościoła była obecna 
Matka Boża, tak i dziś jako Matka Kościoła wspiera dzieło ewan-
gelizacji poprzez swój przykład i wstawiennictwo. Nazywamy Ją 
Gwiazdą Nowej Ewangelizacji, bo Ona przyniosła nam Jedyną 
Nadzieję – Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. Dziś, jak za-
wsze, ukazuje Ona go światu, tak zagubionemu w ciemnościach 
grzechu, cywilizacji śmierci, egoizmu, samotności. Ona – pierw-
sza Ewangelizatorka przynosi go nam do naszych domów, tak 
jak zaniosła go do domu Zachariasza i Elżbiety.

Jak gwiazda wędrowcom – tak Ona dziś wskazuje nam dro-
gę do Chrystusa – naszej Jedynej Nadziei, zwłaszcza poprzez 
przykład wiary, miłości i ufności. Wniebowzięta – przyświeca 
całemu Ludowi Bożemu jako znak pewnej nadziei i pociechy.
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Prośmy ją, abyśmy nigdy w naszej ziemskiej wędrówce nie 
stracili z oczu celu naszego życia – Jezusa Chrystusa. Wpatru-
jąc się w Nią umacniajmy naszą nadzieję i uczmy się także in-
nym dodawać otuchy w ich codzienny pielgrzymowaniu do 
Domu Ojca.

* * *

Jan Paweł II, Modlitwa do Maryi Gwiazdy Nowej 
Ewangelizacji

Maryjo, w poranek Pięćdziesiątnicy wsparłaś Swą modli-
twą początek ewangelizacji, podjętej przez apostołów za spra-
wą Ducha Świętego. Także dzisiaj, w czasach niepokoju i na-
dziei, otaczaj nieustanną opieką i prowadź Kościół, który 
spełniając nakaz Chrystusa Pana niesie dobrą nowinę o Zba-
wieniu ludziom i narodom, we wszystkich zakątkach ziemi. 
Wskazuj nam drogi życia, umacniaj w godzinie próby, abyśmy 
dochowując wierności Bogu i człowiekowi umieli z pokorą 
i odwagą przekazywać umysłom i sercom wszystkich ludzi ra-
dosną wieść o Chrystusie, Odkupicielu człowieka. Maryjo, 
Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, Prowadź nas! Amen.
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ISTOTA ŻYCIA KONSEKROWANEGO

The essence of the consecrated life”

Wstęp

Życie konsekrowane odznacza się specyficzną, właściwą 
sobie wewnętrzną strukturą. Istnieje natomiast dyskusja, które 
elementy dla tego życia są specyficzne. Jedni autorzy określają 
życie konsekrowane jako opuszczenie i wyrzeczenie się świa-
ta, aby pójść za Chrystusem i całkowicie oddać się Bogu1. Inni 
uważają, że celibat i życie we wspólnocie stanowią o specyfice 
życia konsekrowanego2. Jeszcze inni wskazują na dyspozycyj-
ne naśladowanie Chrystusa3. Są i tacy, którzy twierdzą wprost, 
że nie jest rzeczą łatwą zdefiniowanie pojęcia „teologia życia 

1 Por. I. E. Lozano, De vita religiosa et vita apostolica, Commentari-
um pro Religiosis, 53 (1972) s. 134. Jest to nawiązanie do przedsoborowej 
myśli K. Rahnera, Zur Theologie der Entsagung, w: Schriften zur Theolo-
gie, t. 3, Einsiedeln 1959, s. 61-72.

2 Por. T. Matura, Célibat et communauté, les fondements évangeliques 
de la vie regieuse, Paris 1967.

3 Por. F. Courth, Dyspozycyjne naśladowanie Chrystusa, w: Apostol-
skie posłannictwo zakonów, dz. cyt., s. 161-174. 
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konsekrowanego” – wystarczą wyjaśnienia opisowe4. Najczę-
ściej jednak określa się życie konsekrowane jako praktykę rad 
ewangelicznych w konkretnym instytucie życia konsekrowa-
nego, który to instytut przez swego założyciela nadaje prakty-
ce rad ewangelicznych właściwy kształt i klimat5. 

Jan Paweł II dość obszerną definicję życia konsekrowanego 
zawarł w zatwierdzonym w 1983 roku Kodeksie Prawa Kano-
nicznego. Kan. 573 § 1 stanowi: „Życie konsekrowane poprzez 
profesję rad ewangelicznych jest trwałą formą życia, w której 
wierni pod działaniem Ducha Świętego naśladują dokładniej 
Chrystusa, oddają się całkowicie umiłowanemu nade wszystko 
Bogu, ażeby – poświęceni z nowego i szczególnego tytułu dla 
chwały Bogu, budowania Kościoła i zbawienia świata – osią-
gnąć doskonałą miłość w służbie Królestwa Bożego i, stawszy 
się w Kościele wyraźnym znakiem, zapowiadać niebieską 
chwałę”. Paragraf 2 tegoż kanonu dodaje: „Tę właśnie formę 
życia w instytutach życia konsekrowanego, kanonicznie erygo-
wanych przez kompetentną władzę Kościoła, podejmują w spo-
sób wolny ci wierni, którzy przez śluby lub inne zobowiązania, 
zgodnie z przepisami własnych instytutów, zobowiązują się do 

4 Por. Por. J. Gablot, Porteurs du soufle de l’Esprit. Nouvelle optique de 
la vie consacrée, Paris 1967; K. Hołda, Życie konsekrowane, dz. cyt., s. 8-12; 
A. J. Nowak, Teologia życia konsekrowanego, „Vita consecrata” 1(2000), s. 
13-22; tenże, Duchowość osób konsekrowanych, w: Vita consecrata. Adhor-
tacja. Tekst i komentarze, red. A. J. Nowak, Lublin 1998, s. 179-184; A. B. 
Merino, Znaczenie i przyszłość procesu odnowy życia konsekrowanego, ŻK 
1 (1995), s. 13; M. Augé, Synod poświęcony życiu konsekrowanemu, ŻK 
1 (1995), s. 7-9; F. Courth, Dyspozycyjne naśladowanie Chrystusa. Dogma-
tyczno – eklezjologiczne rozważania nad podstawami i sensem życia zakon-
nego, w: Apostolskie posłannictwo zakonów, art. cyt., s. 161.

5 Por. J. R. Bar, Droga rad ewangelicznych, Warszawa 1978, s. 237; 
D. Wider, Dar życia zakonnego Kraków 1982, s. 46; E. Cornelis, Phénomè-
ne universal de la vie religieuse, „Lumière et Vie” 1-2(1970), s. 4-24.
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zachowywania rad czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz 
przez miłość, do której prowadzą, łączą się w sposób szczegól-
ny z Kościołem i jego tajemnicą”. Paragraf 2 kanonu 607 okre-
śla instytut zakonny jako wspólnotę, „której członkowie, zgod-
nie z własnym prawem, składają śluby wieczyste lub czasowe 
(...) oraz podejmują braterskie współżycie we wspólnocie”. 

Wydaje się, że spośród wielu różnorodnych cech, które cha-
rakteryzują życie konsekrowane, a które odnajdujemy tak 
w dokumentach posoborowych Kościoła, jak i nauczaniu Jana 
Pawła II, można wskazać na następujące: konsekrację zakonną 
– całkowite poświęcenie się Bogu; radykalne naśladowanie 
Chrystusa „bardziej z bliska”; drogę rad ewangelicznych – po-
przez praktykę czystości, ubóstwa i posłuszeństwa (śluby lub 
inne zobowiązania dobrowolnie przyjęte); wspólnotę braterską 
żyjącą według charyzmatu i ducha konstytucji zatwierdzonych 
przez Kościół6. Dlatego w niniejszym artykule zostanie podję-
ta analiza powyższych elementów, która pozwoli bardziej do-
strzec naturę życia konsekrowanego.

6 Por. L. Balter, Wyjęci spośród ludzi, ale użyteczni dla świata, w: Od-
powiedzialni za świat, dz. cyt., s.153-164; tenże, Sakramentalna struktura 
życia zakonnego, w: Apostolskie posłannictwo zakonów, dz. cyt., s. 217; 
tenże, Kapłaństwo Ludu Bożego, Warszawa 1982, s. 213; Cz. Parzyszek, 
Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, dz. cyt., s. 394; 
Zdrzałek, Trójca Święta źródłem życia zakonnego, Kraków 2002, s. 134- 
-196; M. Daniluk, Encyklopedia Instytutów Życia Konsekrowanego i Sto-
warzyszeń Życia Apostolskiego, dz. cyt., s. 402-403 dodał jeszcze takie ele-
menty, jak: dążenie do doskonałej miłości w służbie Królestwa Bożego, 
szczególna łączność z Kościołem i jego tajemnicą przez miłość oraz pu-
bliczne świadectwo o eschatologicznym charakterze Kościoła. Będzie jed-
nak o tym mowa w wymiarach życia konsekrowanego.
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1. Konsekracja zakonna – całkowite poświęcenie się Bogu 

Soborowa konstytucja Lumen gentium wyraźnie mówi 
o osobie życia konsekrowanego, iż „oddaje się ona całkowicie 
na własność umiłowanemu nade wszystko Bogu, tak że z no-
wego i szczególnego tytułu poświęca się służbie Bogu i Jego 
czci” (KK 44)7. Konsekracja zakonna to centralny rdzeń życia 
konsekrowanego, całkowity i nieodwołalny dar z siebie złożo-
ny Bogu (ET 7)8. Konsekracja zakonna jest to poświęcenie szcze-
gólne, jak o tym mówi Sobór Watykański II używając zwrotów ta-
kich, jak: „w sposób szczególny” (DZ 1), „całkowicie” (DZ 14), 
„wyłącznie” (DZ 5), „jedynie” (DZ 7).

Cechą charakterystyczną życia konsekrowanego poprzez akt 
konsekracji jest życie dla Boga samego i swego rodzaju wyłączność 
w tej dziedzinie9. Konsekracja to swoiste zaślubiny z Bogiem. Oso-
ba konsekrowana czyni z siebie dar całkowity, mocą którego cała 
jego egzystencja staje się kultem Boga w miłości10. Konsekracja 
jest podstawą życia konsekrowanego, należy do jego konstytu-
tywnych elementów (EE 5). Istotą życia konsekrowanego jest 

7 Por. D. Wider, Życie oddane na własność Bogu, Kraków 1996, s. 26-
-31; M. Daniluk, Encyklopedia Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowa-
rzyszeń Życia Apostolskiego, dz. cyt., s. 402-403.

8 Por. J. Aubry, Teologia della vita religiosa, Torino 1988, s. 29-35; 
H. Urs von Balthasar, Sponsa Verbi, Saggi teologici, Brescia, Morcellina 
1969, s. 429-430.

9 Por. B. Maggioni, Il fondamento evangelico della vita consacrata, 
w: J. Aubry, F. Ciardi, S. Bisignano, M, Farina, P.G. Cabra, B. Maggioni, 
Vita consacrata un dono del Signore alla sua Chiesa, dz. cyt., s. 102-107; 
K. Hołda, Konsekracja zakonna, w: Życie zakonne w strukturze Kościoła, 
Rzym 1979, s. 57-63.

10 Por. KPK, kan. 607 § 1; R. Forycki, Życie zakonne jako swoisty spo-
sób realizacji życia chrześcijańskiego, w: Apostolskie posłannictwo zako-
nów, dz. cyt., s. 179-180; Cz. Parzyszek, Przesłanie Jana Pawła II o życiu 
konsekrowanym, AK, art. cyt., s. 70-72.
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całkowite i wyłączne oddanie się Bogu, aby żyć wyłącznie dla 
Niego (DZ 5)11. Konsekracja wprowadza konsekrowanego na 
drogę życia Ewangelią tak intensywnie, by ostatecznie to ży-
cie mogło objawiać się jako przemienione jej mocą w nową ja-
kość, by wypłynąć na głębię. Zasadnicza wartość i moc życia 
konsekrowanego nie tkwi w strukturach czy akcjach apostol-
skich, lecz w samych osobach zanurzonych w dokonujące się 
misterium konsekracji12.

Pojęcie „konsekracja” choć należy do kluczowych słów ży-
cia konsekrowanego, jednak teologowie różnie ją interpretu-
ją13. P. Liszka wiąże pojęcie konsekracji z pojęciem przymie-

11 E. Gambari, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, red. J. B. Bie-
lecki, Kraków 1998, s. 98-99; J. Aubry, Teologia della vita religiosa, dz. 
cyt., s. 26-29; S. Miecznikowski, Miejsce zakonów w Kościele, w: Kościół 
w świetle Soboru, red. H. Bogacki, S. Moysa, Poznań 1968, s. 270-271.

12 Kościół dla urzeczywistnienia ewangelizacji świata i nowej ewange-
lizacji ochrzczonych potrzebuje nade wszystko „solidnych osobowości, 
ożywionych gorliwością świętych” (VC, 81) i dlatego rzeczą ważną jest żyć 
konsekracją w pełni.

13 Por. Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu 
Kościoła, dz. cyt., s. 394; M. Chmielewski, Duchowość życia konsekrowa-
nego, w. Teologia duchowości katolickiej, Lublin 1993, s. 230. M. Daniluk, 
Encyklopedia Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apo-
stolskiego, dz. cyt., s. 199-200, 201-202; J. W. Gogola, Zasady wierności 
charyzmatowi Założyciela, Kraków 2000, s. 262-263; M. Gołąb, Czy zako-
ny są jeszcze potrzebne Kościołowi?, Kraków 2002, s. 77; P. Liszka, Chary-
zmatyczna moc życia zakonnego, Wrocław 1996, s. 87-88; J.A. Ihnatowicz, 
Profesja rad ewangelicznych jako konsekracja w nauczaniu drugiego Sobo-
ru Watykańskiego, Studia Theologica Varsaviensia 2 (1989), s. 63-78; 
M. Kowalczyk, Życie konsekrowane u progu trzeciego tysiąclecia, w: I nic 
dla Boga. Apostolski wymiar życia konsekrowanego, red. A. Dyr., P. Góral-
czyk, Ząbki 1999, s. 87; T. Paszkowska, Misterium konsekracji osób w per-
spektywie duchowości Soboru Watykańskiego II, Lublin 2005, s. 27 i nn.; 
B. Secondin, Per una fedeltà creativa. La vita consacrata dopo il Sinodo, 
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rza, rozumiane jako osobisty „kontrakt” z Chrystusem; jest 
przyjaźń i zażyłość tworząca z dwóch osób jedność14. L. Balter 
akcentuje jej rys osobowy i egzystencjalny. Konsekracja ozna-
cza czynność osoby, która sama, dobrowolnie poświęca się 
Bogu bądź Maryi, nie zmieniając przy tym swej funkcji i swe-
go miejsca w Kościele15. Konsekracja zakonna to dzieło Boga, 
ale i człowieka oddającego się Bogu. T. Paszkowska twierdzi, 
że przy określeniu konsekracji przydatny jest termin „miste-
rium”. W tajemnicy konsekracji można wykryć trzy wymiary, 
które zawsze pojawiały się w teologii życia konsekrowanego: 
powołanie, poświęcenie i uświęcenie. Każdy z nich ma zako-
rzenienie mistyczne, każdy może być odniesiony do jednej 
z Osób Boskich16. F. Courth, ukazując istotę konsekracji zakon-
nej, mówi o „dyspozycyjnym naśladowaniu Chrystusa”, które 
polega na widocznym i radykalnym włączeniu w trynitarną eko-
nomię zbawczą Boga. Istotną rolę w tak rozumianej konsekracji 

Milano 1995, s. 80; Szerokie opracowanie wraz z bogatą literaturą na temat 
konsekracji znajdujemy w opracowaniu S. M. A. Rodriguez, Consacrazio-
ne, w: Dizionario teologico della vita consacrata, dz. cyt., s. 436-476.

14 Por. P. Liszka, Charyzmat życia zakonnego, Warszawa-Wrocław 
2002., s. 76-78. Autor łączy rozumienie konsekracji ze specjalnym powoła-
niem. Powołanie jest aktem konsekracji dokonanym przez Boga. Odpo-
wiedź ze strony człowieka następuje przez złożenie ślubów zakonnych.

15 L. Balter, Konsekracja Bogurodzicy wzorem konsekracji, w: Apostol-
skie posłannictwo zakonów, dz. cyt., s. 296-297; por. H. M. Köster, Poświę-
cenie świata Najświętszej Dziewicy, w: Odpowiedzialni za świat, red. L. Bal-
ter, Poznań 1982, s. 256 nn.; M. Farina, „La Vergine Maria modello di 
consacrazione e di sequela” (VC, 28), „Sequela Christi” 1(2005), s. 98-132.

16 Dlatego przywołując termin misterium konsekracji, autorka w na-
wiązaniu do trzech wymiarów konsekracji mówi o misterium wybraństwa 
(powołanie – vocatio Dei), misterium ofiarowania się Bogu na służbę (po-
święcenie – sacrificare) i misterium uświęcenia (sanctificare). Por. T. Pasz-
kowska, Misterium konsekracji osób w perspektywie duchowości Soboru 
Watykańskiego II, dz. cyt., s. 55-57.
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zakonnej odgrywa odgórne działanie Boga, zwane także „konse-
kracją boską”17, związaną z Bożym powołaniem i interwencją, 
potwierdzoną przez obrzęd kościelny.

Sprawcą konsekracji jest Bóg, Ojciec działający przez Syna 
w Duchu Świętym. Aby to zrozumieć Jan Paweł II zapropono-
wał ikonę Przemienienia, w której cała Trójca Święta się 
uobecnia (por. VC 17-20). Konsekracja zakonna jest Confessio 
Trinitatis, jest Jej odbiciem, uwielbie niem i kultem. Trójca 
Święta staje się w myśli Jana Pawła II fundamentem tworzą-
cym tak konsekrację Chrystusa, jak i konsekrację osób powo-
łanych do podążania za Nim w ubóstwie, czystości i posłu-
szeństwie. Częste zapraszanie osób konsekrowanych do 
czy nienia żywymi ich relacji z Ojcem, Synem i Duchem Świę-
tym jest tworzeniem żywego synostwa, braterstwa i misji (por. 
VC 19)18. Konsekracja zakonna stwarza zatem nową więź czło-
wieka z Bogiem Trójjedynym w Jezusie Chrystusie (por. VC 21). 
Korzeni konsekracji należy szukać również w samym świadomym 
i dobrowolnym poświęceniu się i oddaniu na własność Bogu, 
które prowadzi do tajemnicy paschalnej jako szczytu i centrum 
Odkupienia dokonanego przez Chrystusa (por. RD 7)19. 

Konsekracja zakonna określa właściwe miejsce osób konse-
krowanych we wspólnocie Kościoła Ludu Bożego. „Kościół – 
jak czytamy w adhortacji Vita consecrata – pod żadnym pozo-

17 Por. F. Courth, Dyspozycyjne naśladowanie Chrystusa, w: Apostol-
skie posłannictwo zakonów, dz. cyt. s. 161-174; G. B. Hume, Życie konse-
krowane i jego misja w Kościele i w świecie, art. cyt., s. 19.

18 Por. A. B. Merino, Zasłużona wdzięczność, art. cyt., s. 14-15; L. Balter, 
Konsekracja Bogurodzicy wzorem konsekracji, w: Apostolskie posłannictwo 
zakonów, dz. cyt., s. 294-296; K. Hołda, Życie konsekrowane, dz. cyt., s. 107; 
Cz. Parzyszek, Jan Paweł II – animator życia konsekrowanego, ŻK 2(2007), 
s. 75-78; C. A. Valleyo, Świadkowie Boga, OR 15 (1995), nr 1, s. 26.

19 Por. Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu 
Kościoła, dz. cyt., s. 399..
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rem nie może wyrzec się życia konsekrowanego” (VC 105); 
„należy niezaprzeczalnie do życia i świętości Kościoła” (KK 
44). Jan Paweł II często przypominał osobom konsekrowa-
nym, że poprzez swe powołanie kościelne, są one wezwane do 
bycia znakiem jego świętości i apostolskości, a także wspólno-
ty i pojednania. Równocześnie zaś wprowadza ona w uniwersal-
ne posłannictwo tego Ludu szczególny zasób duchowej i nadprzy-
rodzonej energii: szczególny rodzaj życia, świadectwa i apostolatu 
w wierności dla posłannictwa poszczególnego instytutu, jego 
tożsamości i duchowego dziedzictwa (por. RD 7). 

Konsekracja zakonna korzeniami sięga głęboko w konsekrację 
chrztu i pełniej ją wyraża (DZ 5)20. Osoba konsekrowana oddaje 
się całkowicie na własność umiłowanemu Bogu i „z nowego 
i szczególnego tytułu poświęca się służbie Bożej i Jego czci” 
(KK 44)21. Wyraża się ono w głębokim uczestniczeniu w życiu 
Boga i w synowskim przywiązaniu do jego nauki. Owocuje 
także wielkodusznym miłosierdziem wobec ludzi; umacnia się 
w modlitwie liturgicznej, wspólnej i osobistej oraz wyraża się 
w trosce o zakorzenienie królestwa Bożego w duszach ludz-
kich jak i w życiu według ewangelicznych wymagań „kazania 
na górze” i „błogosławieństw”, które stanowią stałe wyzwanie 
dla współczesnej mentalności świata, a tym samym są zna-
kiem życia wiecznego, które już weszło między nas22. 

Konsekracja jest zakorzeniona w Misterium paschalnym 
Chrystusa. W Chrystusie ukrzyżowanym znajduje swą integralną 

20 Por. Jan Paweł II, Życie Wasze światłem dla świata, O życiu zakon-
nym..., dz. cyt., s. 154.

21 Por. Jan Paweł II, Życie Wasze światłem dla świata, w: Jan Paweł II, 
O życiu zakonnym..., dz. cyt., s. 153; tenże, Paschalny wymiar konsekracji 
zakonnej, O życiu zakonnym..., dz. cyt., s. 93.

22 Por. Jan Paweł II, Paschalny wymiar konsekracji zakonnej, w: Jan 
Paweł II, O życiu zakonnym..., dz. cyt., s. 94; por. Cz. Parzyszek, Życie kon-
sekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, dz. cyt., s. 401-402.
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podstawę konsekracja chrztu, która „stanowi jakąś szczególną 
konsekrację”. Aktem konsekracji osoba konsekrowana zostaje 
głębiej zanurzona w Chrystusie, z Nim zintegrowana żyjąc tu 
na ziemi Jego stylem życia23; jest równocześnie śmiercią i wy-
zwoleniem. Jest porzuceniem starego człowieka i przyoblecze-
niem się w nowego, stworzonego w sprawiedliwości i prawdzi-
wej świętości (por. RD 7)24. Konsekracja stanowi o takiej 
„nowości życia”, która może się urzeczywistniać tylko na zasa-
dzie „ukrycia” wszystkiego, co stanowi ludzkie w Chrystusie25. 
Z jednej strony, konsekrację osoby można z ludzkiego punktu 
widzenia przyrównać do „stracenia życia”, to z drugiej, jest to 
jednak równocześnie najprostsza droga do jego „odnalezienia”. 

Poprzez konsekrację osoby konsekrowane są dla świata, 
zdaniem Jana Pawła II, znakiem i narzędziem jedności z Bo-
giem i zbawienia świata. Są także widzialnym świadectwem 
głębokiej tajemnicy Chrystusa, ukazując Go „bądź to oddają-
cego się kontemplacji na górze, bądź zwiastującego rzeszom 
królestwo Boże, bądź uzdrawiającego chorych i ułomnych, 
a grzeszników nawracającego do cnoty, bądź błogosławiącego 
dzieciom i dobrze czyniącego wszystkim, a zawsze posłuszne-
go woli Ojca, który Go posłał” (KK 46)26. 

23 Por. A. J. Nowak, Nowy człowiek powołany do życia konsekrowane-
go, ŻK 1(2002), s. 20-26.

24 Słusznie jednak zauważa L. Balter przywołując zdanie M. D. Chenu, 
że konsekracji zakonnej nie można nazwać jakimś „super-chrztem”, nadbu-
dową, naddatkiem, uzupełnieniem ewentualnych braków wynikających z za-
niedbania łaski tamtego sakramentu. Por. L. Balter, Wyjęci spośród ludzi, ale 
użyteczni dla świata, art. cyt., s.160; M. D. Chenu, Vocations particulières et 
grâce baptismale, w: La vocation religieuse et sacerdotal, Paris 1969, s. 7-21;

25 Por. Życie konsekrowane w nauczaniu Jana Pawła II, dz., cyt., s. 151.
26 Por. Jan Paweł II, Jesteście świadkami miłości, w: Jan Paweł II, O ży-

ciu zakonnym..., dz. cyt., s. 158.
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Konsekracja jest też konkretnym ukazaniem i namacalnym 
znakiem radykalizmu ewangelicznego, potrzebnego dla gło-
szenia w proroczy sposób ludzkości postawy dyspozycyjności 
względem Boga i człowieka27. Konsekracja jest także świadec-
twem o prymacie Boga i prostocie życia w służbie innym. 
Konsekracja zakonna jest też znakiem zapowiadającym nie-
bieską chwałę (por. kan. 573 § 1). Stan życia konsekrowanego 
bardziej uwalnia osoby konsekrowane od trosk ziemskich 
i w wyższym stopniu, ukazuje wszystkim wierzącym dobra 
niebiańskie już na tym świecie obecne, daje świadectwo no-
wemu wiekuistemu życiu oraz zapowiada przyszłe zmar-
twychwstanie i chwałę Królestwa Niebieskiego. Ukazuje też 
wszystkim ludziom przeogromną wielkość potęgi Chrystusa 
królującego i nieograniczoną moc Ducha Świętego działające-
go przedziwnie w Kościele (por. KK 44). Akt konsekracji czy-
ni osobę konsekrowana pośrednikiem pomiędzy Bogiem 
wchodzącym w świat, a światem szukającym zbawienia28.

2. Radykalne naśladowanie Chrystusa „bardziej z bliska”

Naśladowanie Chrystusa należy do istoty życia każdego 
chrześcijanina, to jednak osoby konsekrowane, jak przypo-
mniał dekret Perfectae caritatis winni „iść z większą swobodą 
za Chrystusem i dokładniej Go naśladować” „iść z bliska – più 
da vicino” (por. DZ 1)29. Wskazuje to na głębsze, bardziej ra-

27 Por. Jan Paweł II, Paschalny wymiar konsekracji zakonnej, w: Jan 
Paweł II, O życiu zakonnym..., dz. cyt., s. 96.

28 Por. T. Paszkowska, Konsekracja miłosiernym darem Nowego Przy-
mierza, ŻK 1(2004), s. 21-31.

29 J. M. R. Tillard, Carisma e sequela, Bologna 1978; J. M. Lozano, La 
seguela di Cristo, Milano 1981; J. Ryłko, Naśladowanie Chrystusa w wizji 
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dykalne, zaangażowanie się osób konsekrowanych w pójście 
za Chrystusem. B. Przybylski mówi o osobistym spotkaniu 
z Chrystusem, ukochaniu Go i zawierzeniu Mu tak zupełnym, 
że człowiek na Jego wezwanie idzie za Nim, stara się wiernie 
Go naśladować, tak wewnętrznie, jak zewnętrznie, poprzez 
przyjęcie form życia Chrystusa oraz kształtowanie się na Jego 
wzór30. Adhortacja Vita consecrata stwierdza, że „profesja rad 
ewangelicznych jest ściśle związana z misterium Chrystusa 
i ma uobecniać tę formę życia, jaką On wybrał, wskazując na 
nią, jako na wartość absolutną i eschatologiczną” (VC 43)31. 
Osoby konsekrowane, „powołane do kontemplacji «przemie-
nionego» oblicza Chrystusa i dawania o nim świadectwa, są 
one też powołane do przemienionego życia” (VC 35). 

Życie konsekrowane staje się jednym z widzialnych śla-
dów, które Trójca Święta pozostawia w historii, aby wzbudzić 
w ludziach zachwyt pięknem Boga i tęsknotę za Nim (por. VC 
20). Naśladowanie Chrystusa przez osoby konsekrowane 
oznacza towarzyszenie Jezusowi „bardziej z bliska” (VC 82)32. 

moralności chrześcijańskiej, “Seminare” 10(1994), s. 93-106; M. Daniluk, 
Encyklopedia Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apo-
stolskiego, dz. cyt., s. 257.

30 Por. B. Przybylski, Teologiczne postawy życia zakonnego, w: Życie 
zakonne w strukturze Kościoła, Rzym 1979, s. 75; M. K. Sulej, Paschalny 
wymiar życia zakonnego, w: Ewangelizacja w tajemnicy i misji Kościoła, 
art. cyt., s. 194-195.

31 Sam Chrystus, powołując osoby, aby porzuciły wszystko i poszły za 
Nim, dał początek tej formie życia, która pod działaniem Ducha Świętego, 
w następnych stuleciach rozwinęła się stopniowo w różne formy życia kon-
sekrowanego.

32 Por. Jan Paweł II, To Women Religious in La Paz - Bolivia, w: John 
Paul II Speaks to Religious, red. J. Beyer, t. 5, Baltimore 1989, s. 129; tenże, 
To Women Religious in Florianopolis - Brazil, w: John Paul II Speaks to 
Religious, red. J. Beyer, t. 7, Baltimore 1993, s. 141-142; J. Aubry, Le tre 
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W adhortacji Vita consecrata Jan Paweł II dodaje, że naślado-
wania Chrystusa dokonuje się poprzez praktykę rad ewange-
licznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa – tej formy ży-
cia, jaką przyjął sam Jezus (por. VC 31)33. Życie konsekrowane 
poprzez naśladowanie Chrystusa „bardziej z bliska” staje się 
modelem radykalnego pójścia za Chrystusem34. Stanowi ono 
najwyższą regułę i ostateczną normę życia konsekrowanego 
(DZ 2; KPK, kan. 662). „Naśladowanie Jezusa „bardziej z bliska” 
oznacza, że osoba konsekrowana naśladuje Chrystusa nie tylko 
w Jego uczuciach, w Jego cnotach, czy w jego projektach i stylu ży-
cia, lecz naśladuje „całego Chrystusa”. Osoba konsekrowana winna 
żyć z Chrystusem Zmartwychwstałym; żyć dla Chrystusa, iść za 
Chrystusem czystym, ubogim, posłusznym35. Znajduje w nich 
swój wyraz całkowite oddanie się Panu i utożsamienie się 
z Tym, który oddał się całkowicie Ojcu i braciom36. 

dimensioni «relazionali» della vita consacrata: teologale, fraterna, aposto-
lica, w: Vita consacrata un dono del Signore alla sua Chiesa, dz. cyt., 
s. 173-180; E. Gambari, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, dz. cyt., 
s. 151-161. 

33 Por. Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu 
Kościoła, dz. cyt., s. 406. 

Warto wspomnieć, że naśladowanie Chrystusa (sequela Christi) stano-
wił czwarty ślub w profesji rad ewangelicznych. Historyczne opracowanie 
znajdujemy w I. González, Quarto voto, w: Dizzionario Teologico della vita 
consacrata, dz. cyt., s.1445-1453.

34 Por. J. Aubry, Le tre dimensioni «relazionali» della vita consacrata: 
teologale, fraterna, apostolica, w: Vita consacrata un dono del Signore alla 
sua Chiesa, art. cyt., s. 174-175; Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane w po-
soborowym nauczaniu Kościoła, dz. cyt., s. 406.

35 Por. J. Aubry, Le tre dimensioni «relazionali» della vita consacrata: 
teologale, fraterna, apostolica, w: Vita consacrata un dono del Signore alla 
sua Chiesa, art. cyt., s. 175-180.

36 Por. Jan Paweł II, Los caminos del Evangelio, n. 16, w: Życie konse-
krowane w dokumentach Kościoła, dz. cyt., s. 430-431.
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Jan Paweł II odwołuje się do oryginalnych terminów biblij-
nych: „sequere me”37 czy „sequela Christi”38, czyli jako osobi-
ste zanurzenie się w misterium Chrystusa i jakby w stopieniu 
się z Nim39. Jest ono czymś egzystencjalnym, gdyż wymaga, 
aby trwało aż do bycia „przemienionym w Jezusa”, do utożsa-
mienia się z Jego osobą przez wierne praktykowanie rad ewan-
gelicznych. Konsekracja zakonna i życie radami ewangelicz-
nymi staje się specjalną formą „sequela Christi” nie tylko 
w sensie zwykłego zewnętrznego naśladowania, lecz bardziej 
jako osobiste zanurzenie się w Jego misterium i jakby w osobi-
stym stopieniu się z Nim40. To sukcesywne odkrywanie miste-
rium Chrystusa: Jego życia, śmierci, zmartwychwstania 
i chwały i kroczenia tymi śladami41. 

Teolodzy różnie interpretują treść wyrażenia „sequela Chri-
sti” odnośnie do osób życia konsekrowanego. J. Aubry stwier-

37 Por. Jan Paweł II, Wasze Powołanie zakonne jest znakiem dla świata 
i Kościoła, w: Jan Paweł II, O życiu zakonnym..., dz. cyt., s.176-177.

38 Por. Jan Paweł II, Bądźcie ambasadorami Chrystusa na świecie, 
w: Jan Paweł II, w: Jan Paweł II, O życiu zakonnym..., dz. cyt., s. 51; Jan 
Paweł II, To Women Religious in Florianopolis – Brazil, dz. cyt., s. 141-142. 
Rozważania biblijne i teologiczne na temat sequela Christi znajdujemy 
w B. F. García, Sequela, w: Dizionario teologico della vita consacrata, 
dz. cyt., s. 1606-1631.

39 Por. Jan Paweł II, Experience of God Cannot Be Had Without Prayer, 
dz. cyt., s. 249; J. Zdrzałek, Trójca Święta źródłem życia zakonnego, dz. cyt., 
s.170-178; J. Aubry, Teologia della vita religiosa, dz. cyt., s. 35-41; D. Wi-
der, Chrystus jedynym sensem życia osoby konsekrowanej, Karmel, 4 
(1997), s. 41; P. Liszka, Charyzmatyczna moc życia zakonnego, dz. cyt., 
s. 64, 77.

40 Por. Jan Paweł II, Experience of God Cannot Be Had Without Prayer, 
dz. cyt., s. 249; J. Zdrzałek, Trójca Święta źródłem życia zakonnego, dz. cyt., 
s.170-178; J. Aubry, Teologia della vita religiosa, dz. cyt., s. 35-41.

41 Por. Jan Paweł II, Experience of God Cannot Be Had Without Prayer, 
w: Witnesses of Christ , Boston 1983, s. 249.
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dza, że „sequela Christi” oznacza przede wszystkim dobrowol-
ną odpowiedź na zaproszenie Chrystusa, by opuścić wszystko, 
aby Chrystus stał się wszystkim. To znaczy też żyć jak Chry-
stus, który jest Mistrzem Prawdy, wzorem wszelkich cnót; 
dzielić doświadczenie Apostołów, całe bogactwo Chrystusa; 
żyć dla Chrystusa, aby zbawiać świat. Natomiast M. Badala-
menti stwierdza, że sequela (naśladowanie) winno cechować 
całe życie osoby konsekrowanej, winno być drogą weryfikacji 
i pogłębienia w każdym momencie formacji permanentnej, co 
w optyce ewangelicznej znaczyłoby branie krzyża Chrystuso-
wego na każdy dzień i kroczenia z Nim42. Według I. S. Ledwo-
nia „sequela Christi” to ukształtowanie się na wzór Chrystusa 
przez świętość; nazywa ten fakt „chrystoformizacją”, czyli 
osoba konsekrowana staje się nie tylko obrazem Jezusa histo-
rycznego, ale wręcz historyczną kontynuacja szczególnej, 
zbawczej obecności Pana, działającego przez swą łaskę 
w człowieku (por. VC 19, 24)43.

Jan Paweł II precyzując problem naśladowania Chrystusa 
przez osoby konsekrowane stwierdza, że winno być ono odda-
niem się niepodzielnym sercem (por. VC 1), wielkoduszne, 
całkowite bez szukania własnych zabezpieczeń, nieodwołalne, 
radykalne, czytelne, żarliwe i bez przymusu i bardziej z bliska 
(por. VC 22). Ponadto, naśladowanie Chrystusa przez osoby 
konsekrowane, zdaniem Jana Pawła II, zobowiązuje do 
upodobnienia się do Chrystusa i do Jego całkowitej ofiary 
z siebie (por. VC 30). Jezus jest tym, którego Ojciec najbar-

42 Por. M. Badalamenti, Vita consacrata dieci anni dopo. Sguardo teo-
logico, „Claretianum” 47(2007), s. 340-342.

43 I. S. Ledwoń, Świadectwo życia konsekrowanego, w: Vita consecra-
ta. Adhortacja. Tekst i komentarze, dz.. cyt., s. 303.
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dziej wzniosły sposób konsekrował i posłał44. On przeżywał 
swoją konsekrację jako Syn Boży; zależny od Ojca, miłujący 
Go ponad wszystko i całkowicie oddany Jego woli45. Naślado-
wanie Chrystusa stanowi osnowę całego życia osoby konse-
krowanej, tak pod względem indywidualnym, jak i wspólnoto-
wym46. Osoby konsekrowane są wezwane do wewnętrznej 
odnowy, aby ukazać światu prawdziwy obraz powołania za-
konnego, które jest prawdziwym pójściem za Chrystusem, 
znakiem świadectwa o rzeczywistości dóbr przyszłych, szczy-
tem powszechnego powołania do świętości w Kościele. Odno-
wa winna „ukazać światu w sposób możliwie jak najwierniej-
szy Osobę samego Zbawiciela, bądź to oddającego się 
kontemplacji na górze, bądź zwiastującego rzeszom Królestwo 
Boże, bądź uzdrawiającego chorych i ułomnych, a grzeszni-
ków nawracającego do cnoty, bądź błogosławiącego dzieciom 
i dobrze czyniącego wszystkim, a zawsze posłusznego woli 
Ojca, który Go posłał” (KK 46).

Naśladowanie Chrystusa – jak stwierdza L. Balter – jest ce-
chą charakterystyczną dla życia konsekrowanego jako takiego, 
poszczególne rodziny życia konsekrowanego „różnią się mię-
dzy i wyodrębniają spośród innych sposobem, zwłaszcza 
przedmiotem tegoż naśladowania. Gdy jedne wpatrują się 
w Chrystusa ubogiego, dobrze czyniącego innym, miłosierne-
go, inne biorą sobie za wzór Jezusa nauczającego, głoszącego 
nawrócenie i pokutę; jedne skupiają większą uwagę na tajem-

44 Por. A. Żuchowski, Odnowa życia zakonnego, w: Ewangelizacja 
w tajemnicy i misji Kościoła, dz. cyt., s. 228-230.

45 Por. T. Koczwara, Zarys teologii życia konsekrowanego, dz. cyt., 
s. 17-21.

46 Por. V. Codin, Teologia de la vida religiosa, Madrid 1968, s. 193- 
-194; A. J. Nowak, Nowy człowiek powołany do życia konsekrowanego, 
ŻK 1(2002), s. 20-26.
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nicach dziecięctwa Syna Bożego Wcielonego, inne koncentru-
ją się bardziej na Jego męce, agonii, cierpieniu”47. 

3. Droga rad ewangelicznych 

Jan Paweł II, idąc za wskazaniami Soboru Watykańskiego 
II (KK 44; DZ 10), przypomniał, że „powołanie zakonne pole-
ga na przyjęciu surowej dyscypliny związanej z tym, co nie 
jest przykazaniem, tylko radą ewangeliczną: radą czystości, 
radą ubóstwa i radą posłuszeństwa”48. Jest to znak wolności 
ducha i oblubieńczego oddania się samemu Bogu, który sam 
jeden jest godzien miłości „ponad wszystko”, miłości wyłącz-
nej i oblubieńczej. Płynie ona z bogactwa żywej wiary tak 
w radości życia, jak i w chwilach trudnych. Życie według rad 
ewangelicznych stanowi uprzywilejowane świadectwo stałego 
poszukiwania Boga i bezwarunkowego poświęcenia się sze-
rzeniu królestwa Bożego, do którego zaprasza Jezus Chry-
stus49. Trzy rady: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, jako kon-
stytutywne składniki życia konsekrowanego, są trzema 
formami klasycznymi, które określają życie konsekrowane. 
Praktyka rad ewangelicznych ma swój oddźwięk w wielu dzie-

47 Por. L. Balter, Wyjęci spośród ludzi, ale użyteczni dla świata, art. cyt., 
s. 157; T. Koczwara, Zarys teologii życia konsekrowanego, dz. cyt., s. 17- 
-21; Cz. Parzyszek, Jan Paweł II – animator życia konsekrowanego, ŻK 
2(2007). Tematyce rad ewangelicznych poświęcono cały numer Communio 
6 (1985).

48 Jan Paweł II, Bogactwo żywej wiary w sercu Kościoła, w: Jan Paweł 
II, O życiu zakonnym..., dz. cyt., s. 10; Cz. Parzyszek, Wspólnototwórczy 
wymiar rad ewangelicznych, w: Communio consecrata, red. K. Wójtowicz, 
Kraków 2002, s. 84-101. 

49 Por. Jan Paweł II, Modlitwa podtrzymuje i zasila życie poświęcone 
Bogu, w: Jan Paweł II, O życiu zakonnym..., dz. cyt., s. 81.



183

Istota życIa konsekrowanego

dzinach Kościoła wpływając na świętość tych, którzy tę prak-
tykę podejmują (por. VC 9-10). Pragnienie absolutu i ewange-
licznego radykalizmu u pierwszych anachoretów, dziewic, 
cenobitów oraz wielkiej rzeszy mnichów, którzy pod natchnie-
niem Ducha Świętego i kierownictwem Kościoła zebrali 
z Ewangelii to, co bardziej odpowiadało ich pragnieniom zu-
pełnego oddania się Bogu, stopniowo rozwinęło te trzy rady 
w trzy zobowiązania, tworzące pewien stan życia. 

Rady ewangeliczne czystości ubóstwa i posłuszeństwa, 
jako ugruntowane w słowach i przykładach Pana, a zalecane 
przez Apostołów, ojców i doktorów Kościoła oraz pasterzy, są 
darem Bożym, który Kościół otrzymał od swojego Pana i z ła-
ski Jego ustawicznie zachowuje (por. KK 43, EE 18-15)50. Są 
one trzema klasycznymi formami radykalizmu ewangeliczne-
go51. Triada tradycyjnych rad ewangelicznych streszcza i wy-
raża gorące pragnienie doskonałej miłości i wierniejszego 
upodobnienia się do Chrystusa. Dlatego życie konsekrowane 
wyraża się w pełni w tych trzech radach52. Trzy rady: czysto-

50 Kolejność rad odpowiada trzem wymienionym przez św. Jana pożą-
dliwościom (pożądliwości ciała, oczu i pysze żywota) i w tej kolejności są 
one przedstawiane w większości dokumentów kościelnych. Przez wysunię-
cie na pierwsze miejsce rady czystości podkreśla się nadrzędną wartość mi-
łości, która motywuje oddanie wszystkiego Bogu (w ubóstwie) i przyjęcie 
woli Bożej (w posłuszeństwie). Por. T. Koczwara, Zarys teologii życia kon-
sekrowanego, dz. cyt., s. 38.

51 Por. B. Maggioni, Il fondamento evangelico della vita consacrata, 
w: Vita consacrata un dono del Signore alla sua Chiesa, dz. cyt., s. 107; 
T. Matura, Il radicalismo evangelico, Roma 1981; tenże, Dai consigli di 
perfezione al radicalismo evangelico, w: Problemi e prospetive di spiritua-
lità, red. T. Goffi, B. Secondin, Brescia 1983, s. 305-326; B. Baur, Alle 
origini del radicalismo evangelico, Brescia 1983.

52 Por. A. Colorado, Los consejos evangèlicos a la luz de la teologia 
actual, Salamanca 1965; K. Rahner, Thèologie de la vie religieuse, w: Les 
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ści, ubóstwa i posłuszeństwa są istotne, nieodzowne i konsty-
tutywne dla życia konsekrowanego53. Każdy ze ślubów posia-
da swój specyficzny przedmiot: są one trzema formami 
zaangażowania się, by żyć tak, jak Chrystus, w dziedzinach, 
które ogarniają całe życie: w dziedzinie uczuć, posiadania 
i niezależności (por. EE 15)54. Nie należy rozpatrywać rad 
ewangelicznych jako zaprzeczenia wartości związanych 
z płciowością, z uzasadnionym pragnieniem dysponowania 
dobrami materialnymi i samodzielnego decydowania o sobie. 
Te skłonności mają swoje źródło w naturze i dlatego same 

Religieux, Paris 1964, s. 53-92; S. Tassotti, Consecrazione-Missione-Limina-
lità, „Claretianum” 47 (2007), s. 426-428; B. Maggioni, Il fondamento evan-
gelico della vita consacrata, w: Vita consacrata un dono del Signore alla sua 
Chiesa, art. cyt., s. 107-125; T. Paszkowska, Misterium konsekracji osób 
w perspektywie duchowości Soboru Watykańskiego II, dz. cyt., s. 204-230. 

Por. H. U. Von Balthasar, Życie oddane Bogu. Sens życia według rad 
ewangelicznych w dzisiejszych czasach, „Znak” 219 (1972), s. 1166; K. Sza-
franiec, Konsekracja zakonna: sens i wartość, CT 54 (1984) fasc. 1, s. 38; 
B. Nadolski, Liturgika. III. Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa, 
Poznań 1992, s. 230-233; N. Hausman, Sur le raport de la vie consacrée 
avec les conseils évangeliques, „Vie consacrée” 4 (1996), s. 259; A. A. Bal-
lestrero, Konsekracja, Kraków 2000, s. 47; A. J. Nowak, Osoba konsekro-
wana, Lublin 1999; J. Pietkiewicz, Konsekracja zakonnicy realizowana 
w życiu codziennym, w: Apostolskie posłannictwo zakonów, dz. cyt., s. 336; 
B. Cole, P. Conner, Pełnia chrześcijaństwa. Teologia życia konsekrowane-
go, Poznań 1997, s. 28-31; A. Schenker, La profession religieuse comme 
proclamation de la foi et édification de l’Eglise, „Vie consacrée”  6(1996), 
s. 368-376.

53 Od strony biblijnej prawdę tę ukazuje: J. W. Rosłon, Biblijne przy-
mierze z Bogiem podstawa życia zakonnego, w: Apostolskie posłannictwo 
zakonów, dz. cyt., s. 153-160.

54 Por. B. Maggioni, Il fondamento evangelico della vita consacrata, 
w: J. Aubry, F. Ciardi, S. Bisignano, M, Farina, P.G. Cabra, B. Maggioni, 
Vita consacrata un dono del Signore alla sua Chiesa, art. cyt., s. 107-128.
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w sobie są dobre. Jednakże człowiek, osłabiony przez grzech 
pierworodny, jest narażony na ryzyko wyrażania ich w sposób 
wykraczający poza normy moralne. Stąd profesja rad ewange-
licznych jest wezwaniem, by nie lekceważyć ran zadanych 
przez grzech pierworodny, i choć potwierdza wartość dóbr 
stworzonych, podkreśla ich względność i wskazuje na Boga 
jako na dobro absolutne. W ten sposób osoby konsekrowane 
przez profesję rad ewangelicznych ukazują ludzkości drogę 
„duchowej terapii”, ponieważ odrzucają bałwochwalczy kult 
stworzenia i w pewnej mierze czynią widzialnym Boga żywe-
go (por. VC 87).

Rada ewangeliczna czystości bywa określana różnymi na-
zwami; celibat, dziewictwo, doskonała wstrzemięźliwość sek-
sualna, czystość55. Czystość zakonna jest życiem według wzo-
ru Chrystusowego56. Ten przymiot Chrystusa był nie tylko 

55 Sobór Watykański II wysunął czystość na pierwsze miejsce rad 
ewangelicznych. J. Aubry widzi w tej zmianie trzy racje: biblijną – w Ewan-
gelii i w Listach św. Pawła najbardziej widoczne jest wezwanie do dziewic-
twa dla królestwa; historyczną – życie zakonne bierze swój historyczny 
początek od grupy dziewic i wdów oraz rację doktrynalną – czystość jest 
ślubem, który najdobitniej wyraża konsekrację. J. Aubry, Teologia della vita 
consacrata, Milano 1987, s. 11.

W dokumentach występuje najczęściej termin: czystość. Por. RD 11; 
Katechezy środowa Jana Pawła II: 7 i 8; J. W. Gogola, Czystość konsekro-
wana: teologia i praktyka, w: Formacja zakonna, t. 3, red. J. W. Gogola, 
Kraków 1997, s. 10-14.

56 Por. J. W. Gogola, Czystość konsekrowana: teologia i praktyka, 
w: Formacja zakonna, t. 3, dz. cyt., s. 9-10; J. Aubry, Teologia della vita 
religiosa, Torino 1988, s. 105-108; R. Cantalamessa, Czystego serca, War-
szawa 1994, s. 26; M. Daniluk, Encyklopedia Instytutów Życia Konsekro-
wanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, dz. cyt., s. 87; M. Gołąb, Czy 
zakony są jeszcze Kościołowi potrzebne?, dz. cyt., s. 102-109; A. J. Nowak, 
Osoba konsekrowana, t. III: Ślub czystości, dz. cyt., Kraków 1999.
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wzniesieniem się ponad ludzką seksualność, ale także epifanią 
powszechności Jego odkupicielskiej ofiary. Czystość zatem 
zobowiązuje do tego, aby zbłąkani i zrozpaczeni ludzie odczu-
li miłość osób konsekrowanych na sposób Chrystusa, czerpiąc 
z Jego serca bosko-ludzką czułość, z jaką On się do nich zwra-
ca57. Jan Paweł II określa czystość odblask nieskończonej mi-
łości łączącej trzy Boskie Osoby w tajemniczej głębi życia try-
nitarnego; miłości, której Słowo Wcielone dało świadectwo aż 
po ofiarę z własnego życia; miłości, która rozlana jest w ser-
cach przez Ducha Świętego, przynaglającego nas, byśmy od-
powiedzieli na nią całkowitą miłością do Boga i braci (por. VC 
21). „Radosna praktyka doskonałej czystości” jest, według 
Vita consecrata, odpowiedzią życia konsekrowanego na pro-
wokację, którą jest hedonistyczna kultura odrzucająca wszel-
kie obiektywne normy dotyczące płciowości, praktykując swe-
go rodzaju kult instynktu. Dzięki świadectwu rady czystości 
ludzka miłość zyskuje niezawodny punkt odniesienia, który 
osoba konsekrowana czerpie z kontemplacji miłości trynitar-
nej, objawionej w Chrystusie. Konsekrowana czystość jawi się 
zatem jako doświadczenie radości i wolności” (VC 88)58.

57 Por. Jan Paweł II, Czystość, ubóstwo, posłuszeństwo – podporami w na-
śladowaniu Chrystusa, w: Jan Paweł II, O życiu zakonnym..., dz. cyt., s.106-
107; D. Wider, Życie oddane na własność Bogu, dz. cyt., s. 39-44; Cz. Parzy-
szek, Przesłanie Jana Pawła II o życiu konsekrowanym, art. cyt., s. 71.

58 Por. Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu 
Kościoła, dz. cyt., s. 418. Teolodzy w oparciu o dokumenty Kościoła różnie 
komentują treść rady czystości. J. W. Gogola podkreśla, że czystość konse-
krowana to Boży dar; oblubieńczy wybór Chrystusa; płodna miłość; miłość 
ogarniająca wszystkich owocna śmierć; większa otwartość na służbę Bogu 
i ludziom; wymowne świadectwo. Por. J. W. Gogola, Czystość konsekrowa-
na: teologia i praktyka, w: Formacja zakonna, t. 3, dz. cyt., s. 33-46. 
B. Maggioni zwraca uwagę na motywy ewangelicznego dziewictwa. Por. 
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Konsekrowana czystość przypomina „przedziwne zaślubi-
ny ustanowione przez Boga, a mające objawić się w pełni 
w przyszłym świecie” (DZ 12)59; stan dziewictwa lub celibatu 
ma więc znaczenie eschatologiczne, jest szczególnie wyrazistą 
zapowiedzią zjednoczenia z Chrystusem jako jedynym Oblu-
bieńcem, a urzeczywistni się w pełni na tamtym świecie60. 
Stan konsekrowanej czystości, choć przeżywany pośród mro-
ków i trudności życia doczesnego, zapowiada zjednoczenie 
z Bogiem w Chrystusie, którego wybrani dostąpią w radości 
niebieskiej, kiedy uduchowienie człowie ka zmartwychwstałe-
go będzie już doskonałe. 

Kolejną prowokacją jest dzisiaj materialistyczna żądza po-
siadania, lekceważąca potrzeby i cierpienia słabszych i wyzuta 
z wszelkiej troski o zachowanie równowagi zasobów material-
nych. Odpowiedzią życia konsekrowanego jest profesja ewan-
gelicznego ubóstwa, przeżywana w różnych formach i często 
połączona z konkretną działalnością, szerzącą solidarność 
i miłosierdzie (VC 89). Ubóstwo, które znajduje się w samym 
centrum Ewangelii (RD 12), domaga się od osób konsekrowa-
nych wpatrywania się często i długo w radykalne życie Chry-
stusa do nawiedzania ludzi potrzebujących i biednych, którzy 
są odbiciem oblicza Chrystusa, oraz do dawania siebie i dzie-

B. Maggioni, Il fundamento evangelico della vita consacrata, w: Vita con-
sacrata un dono del Signore alla sua Chiesa, art. cyt., s. 107-128.

59 Por. Życie konsekrowane w nauczaniu Jana Pawła II, red. Cz. Drą-
żek, Kraków 1996, Katecheza 8, nr 5.

60 W tym świetle można odczytać słowa wypowiedziane przez Jezusa 
na temat stanu życia wybranych po zmartwychwstaniu ciał: oni to „ani się 
żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż 
są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwych-
wstania (Łk 20, 35-36)”. Por. tamże.
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lenia się tym, co one posiadają61. Ważne jest, aby ubóstwo było 
prawdziwie ewangeliczne, by prowadziło do utożsamienia się 
z potrzebującymi, aby uzdalniało do całkowitego wyrzeczenia 
się62. 

Ojciec Święty Jan Paweł II wskazał na wartość ubóstwa 
wybranego w sposób wolny i przeżywanego konsekwentnie. 
„Ważną rzeczą dla Kościoła jest fakt, że tak liczni chrześcija-
nie, którzy uświadomili sobie jasno, jak bardzo Chrystus ko-
cha ubogich, odczuwają naglącą potrzebę spieszenia im z po-
mocą. Lecz prawdą jest również, że warunki panujące we 
współczesnym społeczeństwie ukazują coraz wyraźniej dy-
stans istniejący między ewangelią ubogich a światem, który 
często tak uparcie dąży do zaspokojenia swej żądzy bogactwa, 
będącego bożkiem dominującym nad całym życiem. Oto dla-
czego Kościół ulega coraz bardziej natchnieniu Ducha Święte-
go, który go skłania, by był ubogim wśród ubogich, by przy-

61 Por. Jan Paweł II, Czystość, ubóstwo, posłuszeństwo – podporami 
w naśladowaniu Chrystusa, w: Jan Paweł II, O życiu zakonnym..., dz. cyt., 
s. 107; R. Cantalamessa, Ubóstwo, Kraków 2001; M. Gołąb, Czy zakony są 
jeszcze Kościołowi potrzebne?, dz. cyt., s. 109-117; A. J. Nowak, Osoba 
konsekrowana. I: Ślub ubóstwa, Lublin 1992, s. 71-117; M. Daniluk, Ency-
klopedia Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostol-
skiego, dz. cyt., s. 375-377; D. Wider, Życie oddane na własność Bogu, 
dz. cyt., s. 53; Cz. Parzyszek, Przesłanie Jana Pawła II o życiu kon-
sekrowanym, AK 1(2007), s. 72.; B. Maggioni, Il fondamento evangelico 
della vita consacrata, w: Vita consacrata un dono del Signore alla sua 
Chiesa, dz. cyt. s. 113-116..

62 Por. Jan Paweł II, Czystość, ubóstwo, posłuszeństwo – podporami 
w naśladowaniu Chrystusa, w: Jan Paweł II, O życiu zakonnym..., dz. cyt., 
s. 107; tenże, Widome świadectwo Kościoła w coraz bardziej zdesakralizo-
wanym świecie, w: Jan Paweł II, O życiu zakonnym..., dz. cyt., s. 120; por. 
Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, 
dz. cyt., s. 419.
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pominał wszystkim o koniecz ności dążenia do ideału ubóstwa, 
głoszonego i praktykowanego przez Chrystusa oraz naślado-
wania Jego szczerej i konkretnej miłości wobec ubogich”63.

Prawdziwy sens ewangelicznego ubóstwa odkrywamy pa-
trząc na Jezusa, który żył naprawdę jak ubogi64. To On ogłosił 
błogosławieństwo ubogich: Błogosławieni jesteście ubodzy, 
albowiem do was należy królestwo Boże65. „Ubogimi w du-
chu” są ci wszyscy, którzy swojej ufności nie pokładają w pie-
niądzach lub dobrach materialnych, lecz szukają królestwa 
Bożego. Właśnie tę wartość ubóstwa Jezus pochwala i taki 
wybór doradza. Może ono pociągnąć za sobą zrzeczenie się 
dóbr, i to na rzecz ubogich. Jest to przywilej, którego doznają 
niektórzy: Pan wybiera ich i powołuje, aby poszli tą drogą. Jan 

63 Jan Paweł II, Ewangeliczne ubóstwo istotnym warunkiem życia kon-
sekrowanego, w: Życie konsekrowane w nauczaniu Jana Pawła II, dz. cyt., 
Katecheza 9, nr 1.

64 Św. Paweł mówi, że On - Syn Boży - przyjął ludzki los jako pewną 
formę ubóstwa i przeżył ten ludzki los w ubóstwie. Narodził się jako ubogi, 
na co wskazuje stajnia, w której przyszedł na świat, oraz żłób, w którym 
położyła Go Matka. Przez trzydzieści lat żył w rodzinie, w której Józef za-
rabiał na chleb jako cieśla. Tę samą pracę wykonywał później sam Jezus 
(por. Mt 13, 55; Mk 6, 3). Gdy prowadził życie publiczne, mógł o sobie 
powiedzieć: Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć 
(Łk 9, 58), jakby podkreślając swe całkowite poświęcenie się mesjańskiej 
misji w ubóstwie. Umarł na krzyżu jako niewolnik i ubo gi, dosłownie ogo-
łocony ze wszystkiego. Wybrał ubóstwo całkowite. Por. tamże, nr 3. 

65 Łk 6, 20. W związku z tym musimy przypomnieć, że już w Starym 
Testamen cie była mowa o „ubogich Pana” (por. Ps 74 [73], 19; 149, 4 n.), 
będących przedmiotem Bożej łaskawości (por. Iz 49, 13; 66, 2). Nie chodzi-
ło o tych, którzy po prostu znajdowali się w potrzebie, lecz raczej o ubo-
gich, którzy szukali Boga i z ufnością oddawali się pod Jego opiekę. Ta 
postawa pokory i ufności wyjaśnia wyrażenie, jakim posłużył się ewangeli-
sta Mateusz, mówiąc o błogosławieństwach: Błogosławieni ubodzy w du-
chu (Mt 5, 3). Por. tamże, nr 4.
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Paweł II przypomniał przestrogi Jezusa przed dwoma niebez-
pieczeństwami związanymi z dobrami ziemskimi: bogactwo 
sprawia, że serce zamyka się przed Bogiem i zamyka się także 
przed bliźnim, co ukazuje przypowieść o bogaczu i ubogim 
Łazarzu (por. Łk 16, 19-31). Jezus nie potępia jednak w spo-
sób absolutny dóbr ziemskich. Chce raczej przypomnieć tym, 
którzy je posiadają, podwójne przykazanie miłości do Boga 
i do bliźniego. Od tych jednak, którzy mogą i pragną Go zro-
zumieć, żąda o wiele więcej. Papież powołał się na Ewangelię, 
która mówi jasno: tych, których Jezus powoływał i zachęcał 
do pójścia za Nim, jednocześnie prosił o to, by dzielili Jego 
ubóstwo wyrzekając się dóbr wielu bądź niewielu. 

Do przyjęcia takiego ubóstwa – potwierdził Jan Paweł II – 
wezwani są ci, którzy zgodzili się pójść za Chrystusem w ży-
ciu konsekrowanym. Jak przypomina Sobór, ich ubóstwo kon-
kretyzuje się również poprzez akt prawny66. Same instytuty 
powołane są do dawania zbiorowego świadectwa ubóstwa. So-
bór poparł swym autorytetem przekonanie wyrażane przez 
tylu mistrzów duchowości i życia zakonnego, podkreślając 
w sposób szczególny, że instytuty muszą „unikać wszelkiego 
pozoru zbytku, nieumiarkowanego zysku i gromadzenia ma-
jątku”. Ich ubóstwo powinna znamionować gotowość do dzie-
lenia się wszystkim z innymi prowincjami i domami oraz 

66 Może on mieć różne formy: od radykalnego wyrzeczenia się własno-
ści, jak w starych „zakonach żebraczych”, co dzisiaj jest przewidziane rów-
nież w odniesieniu do członków innych zgromadzeń zakonnych (por. Per-
fectae caritatis, 13), aż po inne możliwe formy, do poszukiwania których 
zachęca Sobór (por. tamże). Ważne jest to, by rzeczywiście przeżywać ubó-
stwo jako uczestnictwo w ubóstwie Chrystusowym: „Gdy chodzi o ubóstwo 
zakonne, nie wystarczy być uzależnionym od przełożonych w używaniu 
dóbr, ale trzeba, żeby zakonnicy i w rzeczywistości, i w duchu byli ubodzy, 
mający skarby w niebie (por. Mt 6, 20)”. Por. tamże, nr 7. 
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ofiarność „na inne potrzeby Kościoła i na utrzymanie ubo-
gich”67. Z tym wiąże się zalecenie Soboru dotyczące „po-
wszechnej zasady pracy”. „Dawniej istniała praktyka życia że-
braczego, wybierana celowo jako znak ubóstwa, pokory oraz 
zbawiennej miłości wobec potrzebujących. Dzisiaj zakonnicy 
„zdobywają środki konieczne do swego utrzymania i do pro-
wadzenia swoich dzieł” raczej poprzez pracę. Jest to styl życia 
i sposób praktykowania ubóstwa. Realizowanie go w sposób 
wolny i radosny oznacza przyjęcie rady i wiarę w ewangelicz-
ne błogosła wieństwo ubóstwa. W tej dziedzinie osoby konse-
krowane mogą spełnić wobec Ewangelii posługę wyższego 
rzędu: dawać świadectwo i żyć duchem ufnego oddania się 
w ręce Ojca jako prawdziwi naśladowcy Chrystu sa, który tym 
duchem żył, uczył o nim i pozostawił go w dziedzictwie Ko-
ściołowi68.Ślubujący ubóstwo, na wzór św. Pawła, dla miłości 
Boga, „wyzuwa się ze wszystkiego” (Flp 3, 8), by całą energię 
ukierunkować na pozyskanie Tego, którego miłuje69. 

Podstawowy sens ubóstwa Jan Paweł II widzi w „świadcze-
niu o tym, że Bóg jest prawdziwym bogactwem ludzkiego ser-
ca” (VC 90); zawiera w sobie sprzeciw wobec bałwochwalcze-
go kultu mamony i zarazem prorocze wołanie ostrzegające 
przed niebezpieczeństwem „utraty poczucia umiaru i świado-
mości istotnej wartości rzeczy (VC 90). Ewangeliczne ubóstwo 
jest zaproszeniem osób konsekrowanych do zdecydowanego 
świadectwa ewangelicznego wyrzeczenia i umiarkowania, wy-
rażającego się „w braterskim stylu życia inspirowanym zasada-
mi prostoty i gościnności, tak aby mógł być on również przy-

67 Tamże. 
68 Tamże, nr 8.
69 Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Ko-

ścioła, dz. cyt., s. 420.
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kładem dla tych, którzy są obojętni na potrzeby bliźnich. To 
świadectwo winno oczywiście łączyć się ze szczególnym umi-
łowaniem ubogich i wyrażać się zwłaszcza przez dzielenie 
z najbiedniejszymi ich warunków życia” (VC 90).

Posłuszeństwo ukazuje ludzkości drogę duchowej terapii 
pojmowania wolności, która oddziela tę fundamentalną ludzką 
prerogatywę od tej konstytutywnej więzi z prawdą i z normą 
moralną70. Skuteczną odpowiedzią na tę sytuację jest posłu-
szeństwo właściwe dla życia konsekrowanego, które ukazuje 
w sposób szczególnie wyrazisty posłuszeństwo Jezusa (VC 
91), które zajmuje centralne miejsce w dziele zbawienia (por. 
RD 13)71. Nieposłuszeństwo było bramą, przez którą wszedł 
grzech i śmierć na świat. Posłuszeństwo Jezusa zapoczątkowu-
je powrót ludzkości do Boga. Konsekrowany poprzez ślub po-

70 Por. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor 31-35, AAS 85(1993), 
s. 1158-1162).

71 Por. A. Bławat, Cnota posłuszeństwa w kontekście władzy autorytetu, 
w: I nic dla Boga. Apostolski wymiar życia konsekrowanego, dz. cyt., 
s. 129-136; M. Gołąb, Czy zakony są jeszcze Kościołowi potrzebne?, 
dz. cyt., s. 117-124; J. W. Gogola, Posłuszeństwo zakonne: teologia i prak-
tyka, w: Formacja zakonna, t 2, red. J. W. Gogola, Kraków 1998, s. 9-70; 
M. Daniluk, Encyklopedia Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzy-
szeń Życia Apostolskiego, dz. cyt., s. 292-293; A. J. Nowak, Osoba konse-
krowana. II: Ślub posłuszeństwa, Lublin 1994, s. L. M. Örsy, Otwarcie się 
na Ducha. Życie zakonne po Vaticanum II, Warszawa 1976, s. 21-35, 91-
114; W. Kossowski, Dialogowy wymiar posłuszeństwa, ŻK 2(1996), s. 6-11; 
Cz. Parzyszek, Wspólnototwórczy wymiar rad ewangelicznych, w: Commu-
nio consecrata, dz. cyt., s. 95-97; T. Paszkowska, Misterium konsekracji 
osób w perspektywie duchowości Soboru Watykańskiego II, dz. cyt., s.  263-
275; B. Maggioni, Il fondamento evangelico della vita consacrata, w: Vita 
consacrata un dono del Signore alla sua Chiesa, art. cyt., s. 123-125.Dość 
obszerne i całościowe opracowanie tematu ubóstwa zarówno od strony bi-
blijnej, jak i literatury przedmiotu znajdujemy w M. A. Garcia, Obbedienza, 
w: Dizionario teologico della vita consacrata, dz. cyt., s. 1145-1174.
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słuszeństwa zostaje włączony w misterium synowskiego po-
słuszeństwa Chrystusa, a tym samym wyznaje Chrystusa jako 
nieskończenie umiłowanego i miłującego, jako Tego, który ma 
upodobanie jedynie w woli Ojca, jest z Nim bowiem doskona-
le zjednoczony i we wszystkim od Niego zależy (VC 16)72. 

Jan Paweł II wskazał na trudności, jakie kryją się wypełnie-
niu rady posłuszeństwa. Gdy pojawia się w tej dziedzinie ta-
jemnica Krzyża, nie wolno tracić jej z oczu. Trzeba zawsze pa-
miętać o tym, że posłuszeństwo zakonne nie jest zwyczaj nym 
poddaniem się człowieka ludzkiej władzy. Człowiek posłusz-
ny poddaje się Bogu, woli Bożej wyrażonej poprzez wolę 
przełożonych. Jest to kwestia wiary. Zakonnicy powinni wie-
rzyć Bogu, który przekazuje im swoją wolę przez przełożo-
nych. Również wtedy, gdy ujawniają się ułomności przełożo-
nych, ich wola – jeśli tylko nie jest przeciwna prawu Bożemu 
lub Regule – wyraża wolę Bożą. Nawet jeżeli z punktu widze-
nia ludzkiego osądu decyzja nie wydaje się mądra, sąd wiary 
przyjmuje tajemnicę Bożej woli: mysterium Crucis73. Dla oso-
by konsekrowanej, kontynuował Papież, która w ten sposób 
pojmuje i praktykuje posłuszeństwo, staje się ono sekretem 
prawdziwego szczęścia płynącego z chrześcijańskiej pewno-
ści, że nie kieruje się własną wolą, lecz wolą Bożą, której to-
warzyszy głęboka miłość do Chrystusa i Kościoła. 

72 Por. Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu 
Kościoła, dz. cyt., s. 421.

73 Pośrednictwo ludzkie, jeśli nawet jest niedoskonałe, posiada auten-
tyczną pieczęć: pieczęć Kościoła, który swym autoryte tem zatwierdza in-
stytuty zakonne i ich prawa jako bezpieczne drogi chrześcijańskiej dosko-
nałości. Obok tej racji eklezjalnej mamy jeszcze inną: tę, która wiąże się 
z celami instytutów zakonnych, „przyczynia jących się do rozbudowy Ciała 
Chrystusowego według Bożego planu” Dz 14. Por. Jan Paweł II, Ewange-
liczne posłuszeństwo w życiu konsekrowanym, w: Życie konsekrowane 
w nauczaniu Jana Pawła II, dz. cyt., Katecheza 10, nr 4.
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Sobór twierdzi, że „za przykładem Jezusa Chrystusa (...) 
zakonnicy, pobudzeni przez Ducha Świętego, ulegają z wiarą 
przełożonym, zastępującym Boga, i pod ich kierownictwem 
oddają się posługiwaniu wszystkim braciom w Chrystusie, jak 
sam Chrystus przez swą uległość dla Ojca służył braciom i od-
dał życie swoje na okup za wielu” (DZ 14)74. Tak więc Jezus, 
zdaniem Jana Pawła II, jest wzorem tych, którzy są posłuszni 
ludzkiej władzy, rozpoznając w niej znak woli Bożej. Ewange-
liczna rada posłuszeństwa każe zakonnikom słuchać przełożo-
nych jako przedsta wicieli Boga75. Z drugiej strony – przypo-
mniał Papież – Sobór zaleca przełożonym, by jako pierwsi 
poddawali się woli Bożej, by uświadamiali sobie swą 
odpowiedzial ność, by pogłębiali ducha służby, by wyrażali 
miłość wobec swych braci, by szanowali osobowość podwład-
nych, by pogłębiali klimat współpracy, by chętnie słuchali 
swoich braci, nie rezygnując jednak ze swej władzy podejmo-
wania decyzji (por. DZ 14)76.

Życie według rad ewangelicznych zawiera w sobie wymiar 
mistyczno-apostolski. Wyrzeczenie się świata otwiera drogę 
do mistycznego spotkania z Bogiem. Na miejsce ograniczo-
nych i przemijających wartości doczesnych wkracza nieskoń-
czona, wszechogarniająca rzeczywistość Boża: na miejsce mi-
łości ludzkiej pojawia się miłość Boża; na miejsce dóbr 
doczesnych – bogactwo darów łaski; na miejsce woli własnej 
– wola Boża, która wyzwala od zła i grzechu. W tej perspekty-

74 Jezus był posłuszny Ojcu również wtedy, gdy miał do czynienia 
z ludzkimi pośrednikami. W dzieciń stwie Jezus był posłuszny Józefowi 
i Maryi: mówi św. Łukasz, że byt im poddany (Łk 2, 51). Por. tamże, nr 3.

75 Dlatego też św. Tomasz, tłumacząc jeden z tekstów (c. 68) Reguły 
św. Benedykta utrzymuje, że zakonnik powinien iść za sądem przełożonego 
(por. I-II, q. 13, a. 5 ad 3). Por. tamże.

76 Por. tamże..
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wie moment składania ślubów jest śmiercią mistyczną77. Rady 
ewangeliczne są wezwaniem do udziału w zbawczym dziele 
Chrystusa (por. KK 44), zwłaszcza w Jego tajemnicy paschal-
nej i służą w swej istotnej celowości odnowie świata (RD 9). 

4. Życie charyzmatem konkretnej wspólnoty

Piękno powołania do życia konsekrowanego płynie z wiel-
kości ducha założycieli danych rodzin życia konsekrowanego. 
W pierwszych przemówieniach, tak do przełożonych general-
nych wspólnot żeńskich, jak i rodzin męskich, Jan Paweł II 
wprost wskazał na potrzebę wierności charyzmatowi założy-
ciela danej rodziny życia konsekrowanego. Uzasadniając tę 
myśl papież powiedział: „każdy z Waszych założycieli, znaj-
dując się pod działaniem Ducha Świętego przyobiecanego Ko-
ściołowi, był zawsze człowiekiem szczególnego charyzmatu. 
Chrystus znajdował w nich wyjątkowe „narzędzie” swej zbaw-
czej działalności, która szczególnie w ten sposób wciąż trwa 
i rozwija się w dziejach rodziny ludzkiej. Kościół przejmował 
te charyzmaty, dziękując za nie swojemu Panu, wydawał 
o nich sąd, i jeżeli je uznał za autentyczne, starał się o takie ich 
„zabezpieczenie” w życiu społecznym, ażeby mogły trwale 
owocować”78.

Każda rodzina życia konsekrowanego posiada swój własny 
projekt życia. Wspólne wartości ewangeliczne i danego insty-
tutu są w nim modulowane, czyli otrzymują specyficzne za-
barwienie, specyficzny sens i dlatego jest istotne w określaniu 
istotnych elementów życia konsekrowanego. Należy zauwa-

77 Por. T. Koczwara, Zarys teologii życia konsekrowanego, dz. cyt., s. 39.
78 Jan Paweł II, Życie zakonne jako droga do świętości, w: Jan Paweł II, 

O życiu zakonnym..., dz. cyt., s. 18.



196

Ks. Czesław ParzyszeK saC

żyć fakt, że konsekracja zakonna ma charakter wybitnie wspól-
notowy. Składa się ją Bogu w konkretnej rodzinie życia konse-
krowanego, a więc wspólnocie osób poświęconych już Bogu 
i Jemu służących, która ma swego założyciela, określoną du-
chowość, tradycję i prawodawstwo. 

Tożsamość instytutu życia konsekrowanego wyznaczają 
trzy cechy charakterystyczne. Po pierwsze, oczywisty jest jego 
charakter bądź rdzeń (charyzmat). Po drugie, tożsamość insty-
tutu jest jasna, kiedy ludzie rozumieją, co odróżnia go od in-
nych, przede wszystkim od tych, które mogą pełnić porówny-
walna misję bądź posługę wobec tej samej społeczności, czy 
tych samych ludzi. Ostatecznie tożsamość każdego instytutu 
uzależniona jest od wartości, za którymi się opowiada i które 
faktycznie wytrzymują próbę czasu. Konkretne instytuty dają 
nowym „członkom swym pomoc polegającą na umocnieniu 
ich w danym sposobie życia, na wypróbowanej nauce prowa-
dzącej do osiągnięcia doskonałości, na wspólnocie braterskiej 
w służbie Chrystusowej i na umocnionej przez posłuszeństwo 
wolności, tak iż mogą oni bezpiecznie wypełniać swe śluby 
zakonne i zachowywać je wiernie oraz czynić radośnie postę-
py na drodze miłości” (KK 43). Zachodzą w ten sposób ścisłe, 
wzajemne odniesienia: jednostki do konkretnej wspólnoty ży-
cia konsekrowanego, wspólnoty do poszczególnych osób kon-
sekrowanych, jak i wielorakie wzajemne powiązania i relacje 
zachodzące pomiędzy osobami konsekrowanymi danej wspól-
noty życia konsekrowanego. Osoba konsekrowana jako taka 
nie istnieje dla wspólnoty, ale jest jej częścią składową; bez 
konkretnych osób konsekrowanych nie byłoby danej wspólno-
ty życia konsekrowanego79. 

79 Por. S. Miecznikowski, Zakony w Kościele, w: Kościół w świetle 
Soboru, dz. cyt., s. 274; Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane w posoboro-
wym nauczaniu Kościoła, dz. cyt., s. 423.
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Charyzmat założyciela danego instytutu jest darem posia-
dającym i tworzącym życie; jest podobny do ewangelicznego 
ziarnka gorczycy. Charyzmat stanowi źródło, z którego wypły-
wa życie danego instytutu. To życie przyjmuje konkretne for-
my, wybiera struktury, określa się w czasie i miejscu. Pewne 
formy życia, działania czy struktur są uzależnione warunkami 
i dlatego czasem mogą, czy muszą się zmieniać razem ze 
zmianą warunków. Inne natomiast elementy należą do istoty 
charyzmatu i nie mogą ulegać zmianie. Wierność charyzmato-
wi wymaga dwóch rzeczy: wierności istotnym elementom 
i umiejętności dostosowywania elementów zmiennych. Nieza-
chowanie pierwszego prowadzi do sprzeniewierzenia się zało-
życielowi, Kościołowi, Bogu. Niezachowanie drugiego pro-
wadzi do skostnienia, do zaniku owocnej działalności80.

Jan Paweł II często przypominał o potrzebie wierności cha-
ryzmatowi założycieli podczas spotkań ze wspólnotami życia 
konsekrowanego, podczas spotkań z uczestnikami kapituł gene-
ralnych. Z wiernością założycielowi i charyzmatom danej 
wspólnoty życia konsekrowanego papież łączył potrzebę zgłę-
biania i poznawania coraz lepiej duchowości danego instytutu 
„bez ulegania pokusom modnych metod i różnych technik, któ-
rych źródła nie mają wiele wspólnego z tym jedynym źródłem, 
jakim jest Ewangelia”81. Z dogłębnym studium pism założyciela 
i jego duchowości wiąże się również jakość działalności apo-
stolskiej i życia danej rodziny życia konsekrowanego82. 

80 Tamże; por. Jan Paweł II, Paschalny wymiar konsekracji zakonnej, 
w: Jan Paweł II, O życiu zakonnym..., dz. cyt., s. 97: „W oczywistym i wier-
nym przywiązaniu do charyzmatu Waszych założycieli i założycielek, pro-
wadźcie dalej, Drogie Siostry, życie w Kościele i w świecie dzisiejszym”.

81 Por. Jan Paweł II, Modlitwa podtrzymuje i zasila życie poświęcone 
Bogu, w: Jan Paweł II, O życiu zakonnym..., dz., cyt., s. 84.

82 Por. tamże. 
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Od dynamicznej wierności, wyrażającej się w radości życia, 
zależą również nowe powołania. Chodzi o świadectwo życia 
tak poszczególnych osób, jak i poszczególnych wspólnot życia 
konsekrowanego83. Dla członków poszczególnych instytutów 
jest rzeczą ważną, aby założyciela nie uznać jedynie za postać 
historyczną, postać przeszłości. Niezależnie od tego, czy jest to 
osoba wyniesiona na ołtarze, żyje w chwale, wymiernym kryte-
rium żywotności charyzmatu w instytucie jest „obcowanie” 
z założycielem, poczucie współuczestnictwa we wspólnym 
dziele. Nie wystarczy obcować jedynie z jego ideą pojętą jako 
dziedzictwo przeszłości. W pewnym sensie jest to wciąż pierw-
szy przełożony tej wspólnoty, w duchu którego trzeba interpre-
tować wszelkie odnawiane przepisy, dodane przez kapituły czy 
przewidziane do zastosowania w przyszłości. Nie sposób mó-
wić o uległości Duchowi Świętemu w instytucie, w którym za-
niedbuje się uległość założycielowi., w którego „doświadcze-
nie Ducha” weszli współcześni. Nie ma uległości Duchowi bez 
uległości konstytucjom i prawowitym przełożonym (RD 13)84.

Przełożeni wspólnot życia konsekrowanego są strażnikami 
wierności ideałów instytutu, pełnia misję strzeżenia żywotno-
ści i wyrazistości charyzmatu, interpretowania norm w kon-
kretnej codzienności, wspierania podopiecznych w ich roze-
znawaniu i przeżywaniu woli Boga w życiu i działaniu; winni 
być osobami najgłębiej posłusznymi i podległymi regułom ży-
cia konsekrowanego, choć zawsze zachowują władzę decydo-
wania i nakazywania tego, co należy czynić (RD 13)85.

83 Jan Paweł II, Przemówienie do sióstr z różnych wspólnot życia kon-
sekrowanego w Rzymie w dniu 10 listopada 1978 roku, w: Jan Paweł II, 
O życiu zakonnym..., dz. cyt., s. 10.

84 Por. T. Paszkowska, Misterium konsekracji osób w perspektywie du-
chowości Soboru Watykańskiego II, dz. cyt., s. 267-268; J. Bakalarz, Poso-
borowa rewizja konstytucji zakonnych, RTK 34(1987), z. 5, s. 113-131.

85 Por. Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu 
Kościoła, dz. cyt., s. 430.
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Ojciec Święty w adhortacji Vita consecrata wskazuje na po-
winność wszystkich instytutów życia konsekrowanego, aby od-
ważnie podejmować twórczą inicjatywę oraz naśladować świę-
tość swoich założycieli, by pogłębiać swoje kwalifikacje 
i rozwijać dynamiczną wierność swej misji, przystosowując jej 
formy do nowych sytuacji i rozmaitych potrzeb, w postawie cał-
kowitej uległości wobec Bożych natchnień i zgodnie z rozezna-
niem Kościoła (por. VC 37). Wierność wobec natchnienia zało-
życieli, które samo jest darem Ducha Świętego (por. VC 36), 
pozwala gorliwiej przeżywać własne życie konsekrowane86.

Adhortacja Vita consecrata wydobywa nowy wymiar ta-
jemnicy charyzmatu. Wymiar, który ma ukierunkowanie naj-
pierw wertykalne: od strony człowieka do Boga, a dopiero 
wtórnie wymiar horyzontalny, który zwykło się wiązać z dzia-
łaniami apostolskimi. Adhortacja wskazuje na tę moc chary-
zmatu, która najpierw powoduje swoiste grawitowanie czło-
wieka w stronę Osób Boskich: Ojca, Syna i Ducha Świętego 
Por VC 36). Postępowanie założycieli wspólnot osób konse-
krowanych dowodzi, iż człowiek obdarzony charyzmatem za-
łożycielskim określa swoim postępowaniem czy spisaniem re-
guły i konstytucji: cel, naturę, ducha i charakter swego 
instytutu czy wspólnoty. W ten sposób wyciska niezatarte pięt-
no, to jest swój charyzmat, który – po uznaniu przez Kościół – 
jest podstawą i trwałym elementem danego instytutu (por. ET 
11; VC 72). Każdy jest odpowiedzialny za zgodność życia 
z przyjętymi przez profesję zakonną zobowiązaniami. Obo-
wiązek ten ciąży również na wyższych przełożonych, jak rów-
nież na kapitule generalnej, do której należy strzec dziedzic-
twa danego instytutu (KPK, kan. 631)87.

86 Por. K. Wójtowicz, Istotne elementy charyzmatu założycielskiego, 
ViCo 7-8(2007), s. 113-115.

87 Por. A. Żuchowski, Odnowa życia zakonnego, w: Ewangelizacja 
w tajemnicy i misji Kościoła, art. cyt., s. 229-230.
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Zakończenie

Podsumowując rozważania zawarte w niniejszym artykule 
odnośnie do istotnych elementów życia konsekrowanego, 
można by określić życie konsekrowane jako całkowite po-
święcenie się Bogu poprzez akt konsekracji; poprzez radykal-
ne naśladowanie Chrystusa „bardziej z bliska”; poprzez prak-
tykę rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa 
(śluby lub inne zobowiązania dobrowolnie przyjęte) oraz po-
przez realizację charyzmatu w konkretnej wspólnocie brater-
skiej, zgodnie z wolą założyciela i prawodawstwem, zatwier-
dzonym przez Kościół88. 

Warto dodać, że w dokumentach posoborowych często po-
jawiają się różne ikony ewangeliczne, które przybliżają naturę 
życia konsekrowanego. Jedną z nich jest ikona drzewa. Do 
ikony drzewa nawiązuje tekst soborowej konstytucji Lumen 
gentium gdy mówi o życiu konsekrowanym. Już na początku 
VI rozdziału, traktującego o Zakonnikach stwierdza: „Rady 
ewangeliczne dotyczące poświęconej Bogu czystości, ubóstwa 
i posłuszeństwa, jako ugruntowane w słowach i przykładach 
Pana, a zalecane przez Apostołów, Ojców i doktorów Kościoła 
oraz pasterzy, są darem Bożym, który Kościół otrzymał od 

88 Por. L. Balter, Wyjęci spośród ludzi, ale użyteczni dla świata, w: Od-
powiedzialni za świat. Powołanie człowieka, red. L. Balter, Poznań-Warsza-
wa 1982, s.153-164; tenże, Sakramentalna struktura życia zakonnego, 
w: Apostolskie posłannictwo zakonów, dz. cyt., s. 217-218.; J. Zdrzałek, 
Trójca Święta źródłem życia zakonnego, dz. cyt., s. 134-196. 

M. Daniluk, Encyklopedia Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowa-
rzyszeń Życia Apostolskiego, dz. cyt., s. 402-403 dodał jeszcze takie ele-
menty, jak: dążenie do doskonałej miłości w służbie Królestwa Bożego, 
szczególna łączność z Kościołem i jego tajemnicą przez miłość oraz pu-
bliczne świadectwo o eschatologicznym charakterze Kościoła.
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swego Pana i z Jego łaski ustawicznie zachowuje. Sama zaś 
władza Kościoła, pod przewodnictwem Ducha Świętego, za-
troszczyła się o to, aby je wyjaśnić, kierować ich praktykowa-
niem, a także ustanawiać stałe odtąd formy życia oparte na 
tych radach. Dzięki temu wyrosły niby na drzewie, które z da-
nego przez Boga zalążka cudownie i bujnie rozkrzewiło się na 
roli Pańskiej, rozmaite formy życia samotnego lub wspólnego 
i rozmaite rodziny zakonne, które pomnażają środki służące 
zarówno rozwojowi duchowemu ich członków, jak i dobru ca-
łego Ciała Chrystusa” (KK 43).

Do tego soborowego tekstu nawiązuje Jan Paweł II w adhor-
tacji Vita consecrata, gdy mówi, że wielość historycznych 
form życia konsekrowanego można porównać do drzewa 
o wielu gałęziach, które tkwi korzeniami w Ewangelii i przy-
nosi owoce w każdej epoce Kościoła (por. VC 5). Ikona o drze-
wie z jednej strony wskazuje na jedność życia konsekrowane-
go i jego wspólne elementy (wspólny pień), z drugiej zaś na 
liczne gałęzie, które naprowadzają na różne formy tego same-
go życia. Ponadto, ikona ta ukazuje potrzebę korzeni, z któ-
rych to drzewo wyrasta, jak i jego rozwój, pod warunkiem jed-
nak nieustannego czerpania życiodajnych soków. Drzewo, 
jakim jest życie konsekrowane rozwija się na roli dzięki temu, 
że Bóg daje zalążek, jakim jest Jego dar powołania do życia 
konsekrowanego. Rozwija się na roli Pańskiej, czyli w Ko-
ściele dla dobra Kościoła, człowieka i świata89.

89 Oryginalne rozważania na temat treści teologii życia konsekrowane-
go w oparciu o ikonę drzewa (por. VC 5) snuje K. Wójtowicz, nadając po-
szczególnym podrozdziałom ciekawe odniesienia: „drzewo w środku ziemi” 
– w centrum Kościoła (życie konsekrowane w sercu Kościoła – KK 44; VC, 
3); „jego wysokość ogromna” – siła i wielkość (życie konsekrowane na prze-
strzeni wieków urosło w siłę i wielkość bogactwem charyzmatów – VC 1, 
62); „drzewo wzrastało potężnie” – tajemnica wzrostu (instytuty działające 
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Charyzmatycznego określenia życia konsekrowanego nie 
da się do końca szczegółowo określić. Jest ono bogatą tajem-
nicą90. Rozwój życia konsekrowanego stanowi podstawę do 
ubogacania treści, które składają się na termin „życie konse-
krowane”. Jan Paweł II w adhortacji Vita consecrata stwier-
dził: „pragnę wyrazić życzenie, aby dalsza refleksja pozwoliła 
na coraz głębsze zrozumienie wielkiego daru życia konsekro-
wanego (...) oraz by skłoniła osoby konsekrowane, trwające 
w pełnej harmonii z Kościołem i jego Magisterium, do szuka-

w Kościele podlegają naturalnym prawom wzrostu – VC 4, 19, 28, 36-7 itp.); 
„wysokością swą nieba sięgało” – droga doskonałości (profesja rad ewange-
licznych to uprzywilejowana droga świętości – VC 35, 39; NMI 32); „widać 
je było aż po krańce ziemi” - powszechna obecność (życie konsekrowane – 
rozsiane po całym świecie – jest również widoczne we wszystkich okolicach 
– VC 76, 81); „liście jego były piękne” – piękno powołania (zachwycające 
piękno drogi konsekrowanej – VC 19, 109); „owoce obfite” – duchowość 
apostolska (każda forma życia konsekrowana nastawiona jest na apostolstwo 
– VC 73; kan. 675); „dawało pożywienie wszystkim” – chleb na głody (życie 
konsekrowane niesie nie tylko Chleb życia, ale samo służy życiu – VC 82); 
„pod nim szukały cienia zwierzęta lądowe” – w służbie (życie konsekrowane 
całe jest na służbie – w VC o służbie jest mowa aż 84 razy); „na jego gałę-
ziach mieszkały ptaki powietrzne” – dom gościnny (gościna drzew jest pięk-
nym odbiciem gościnności zakonnej – VC 79). Por. K. Wójtowicz, Ikony 
życia konsekrowanego, Kraków 2003, s. 11-34.

90 Por. A. J. Nowak, Teologia życia konsekrowanego, RT 5(2001), 
s. 71-87.

Ciekawą tezę i chyba słuszną stawia B. Secondin, że po trzydziestu la-
tach od Soboru Watykańskiego II, odnosi się wrażenie, że jego doktryna 
jeszcze się nie skonsolidowała. Rozmnożyły się kluczowe słowa, natomiast 
ich znaczenie pozostaje wciąż niewyjaśnione. Teologowie w różny sposób 
interpretują terminy takie, jak: konsekracja, naśladowanie, charyzmat, ekle-
zjalność, znak i świadectwo, proroctwo, inkulturacja, rady ewangeliczne, 
życie braterskie itd., a wszyscy uważają, że są wierni soborowym ustale-
niom. Por. B. Secondin, Obecny stan teologii życia konsekrowanego, ŻK 
4-5(1994), s. 9.
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nia nowych odpowiedzi o charakterze duchowym i apostol-
skim na pojawiające się wyzwania” (VC 13). Natomiast w za-
kończeniu adhortacji, powiedział do osób konsekrowanych: 
„Powinniście nie tylko wspominać i opowiadać swoją chwa-
lebną przeszłość, ale także budować nową wielką historię” 
(VC 110)91.

Streszczenie

Życie konsekrowane odznacza się specyficzną, właściwą 
sobie wewnętrzną strukturą. Istnieje natomiast dyskusja, które 
elementy dla tego życia są specyficzne. Wczytując się w na-
uczanie soborowe i posoborowe, życie konsekrowane można 
by określić jako całkowite poświęcenie się Bogu poprzez akt 
konsekracji; poprzez radykalne naśladowanie Chrystusa „bar-
dziej z bliska”; poprzez praktykę rad ewangelicznych: czysto-
ści, ubóstwa i posłuszeństwa (śluby lub inne zobowiązania do-
browolnie przyjęte) oraz poprzez realizację charyzmatu 
w konkretnej wspólnocie braterskiej, zgodnie z wolą założy-
ciela i prawodawstwem, zatwierdzonym przez Kościół.

Słowa klucze

Życie konsekrowane, konsekracja, naśladowanie Chrystu-
sa, rady ewangeliczne, charyzmat, założycie, wspólnota.

91 Por. R. Forycki, Życie zakonne jako swoisty sposób realizacji życia 
chrześcijańskiego, w: Apostolskie posłannictwo zakonów, dz. cyt., s. 177; 
Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, 
dz., cyt., s. 441.
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Summary

Consecrated life is characterized by a specific, inherent in-
ternal structure. However, there is discussion that the elements 
of this life are specific. By reading the conciliar and post-con-
ciliar teaching, consecrated life can be defined as the total con-
secration to God through the act of consecration; by radical 
following of Christ; through the practice of the evangelical co-
unsels of chastity, poverty and obedience (weddings or other 
obligations voluntarily accepted), and through the implementa-
tion of the charism in a particular fraternity, according to the 
will of the founder and legislation, approved by the Church.

Key words 

The consecrated life, the consecration, the imitation of 
Christ, the evangelical counsels, charisma, you establish 
community.
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ZOBOWIąZANIA MORALNE  
WSPóŁCZESNEGO CZŁOWIEKA  

WOBEC śRODOWISKA NATURALNEGO 
(dbałość o środowisko jako dobro dla człowieka)
Moral obligations of contemporary man towards the 

natural environment

Świat, w którym żyjemy, jest relacyjny – składa się z wielu 
przedmiotów pozostających w określonym stosunku do jakie-
goś podmiotu2. O przedmiotach mówimy zawsze jako 
o „czymś”, człowiek natomiast zawsze postrzegany jest jako 
„ktoś”. Do kategorii rzeczy zaliczamy zarówno przedmioty 
martwe, jak i świat roślinny oraz zwierzęcy. O zwierzętach 
mówi się najwyżej jako o osobnikach, czy o jednostkach dane-
go gatunku. Natomiast człowieka nie można opisać, wykorzy-
stując jedynie kategorie przysługujące zwierzętom, gdyż po-
siada on „jakąś wyjątkową pełnię bytowania poprzez swoją 
rozumną naturę, co też daje mu wyjątkowe możliwości w ba-

1 Ks. dr Dariusz Pater, adiunkt na Wydziale Teologicznym UKSW 
w Warszawie, Kierownik Studiów Podyplomowych Etyki

2 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Kraków 1962, s. 11.
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daniu i podporządkowaniu sobie świata materialnego”3. Tak 
więc wiele dziedzin nauki, które czynią fenomen ludzkiej 
osoby-bytu obiektem swych analiz, w tym katolicka etyka śro-
dowiskowa, stawia człowieka w centrum swoich zaintereso-
wań, podkreślając jego wyjątkowość na tle innych bytów przy-
rodniczych4. Według J. Łukomskiego bycie człowiekiem 
oznacza funkcjonowanie jako osoby moralnej, zdolnej do inte-
lektualnego poznania wartości, do kształtowania swej wolno-
ści, wyznaczania jej granic oraz miłości5. Etyka środowiskowa 
postrzega wolność jako zadanie i możliwość działania, wska-
zuje przestrzeń do realizacji określonych działań. Jest to więc 
wolność trudna i znacznie różniąca się od tej, jaką proponuje 
współczesna cywilizacja6

1. Problematyka ekologiczna w optyce biblijnej

Analizując zobowiązania moralne współczesnego człowie-
ka wobec środowiska naturalnego, nie sposób nie sięgnąć do 
najstarszego zapisu myśli ludzkiej – Biblii, gdyż teologiczna 
refleksja nad naturą człowieka opiera się przede wszystkim na 
tekstach biblijnych, zwłaszcza na Księdze Rodzaju: „A wresz-
cie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobne-

3 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świe-
cie współczesnym „Gaudium et spes” nr 15.

4 Por. M. Ciszek, Teocentryczny model etyki środowiskowej oraz jego 
implikacje w kulturze bezpieczeństwa ekologicznego i ekorozwoju, War-
szawa 2009, s. 112.

5 Por. J. Łukomski, Podstawy chrześcijańskiej etyki środowiska natu-
ralnego, [w:] Ochrona środowiska w filozofii i teologii, Warszawa 2001, 
s. 182-183.

6 Por. A. Ganowicz-Bączyk, Spór o etykę środowiskową, Kraków 
2009, s.250.
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go Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem 
powietrznym, nad bydłem, nad cała ziemią i nad wszelkim 
zwierzątkiem naziemnym”(Rdz 1, 26).Również Psalm 8, 6-7 
ukazuje wyjątkową pozycję człowieka wśród stworzeń: 
„Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwa-
łą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami 
rąk Twoich, złożyłeś to wszystko pod jego stopy”7.

Zdaniem niektórych autorów8 teksty biblijne, podkreślające 
wyjątkowość człowieka, stały się powodem niewłaściwego 
traktowania przyrody, inni zaś wyrażają opinię9, że wina nie 
leży po stronie samych sformułowań biblijnych, a raczej w ich 
mylnych interpretacjach, bowiem sformułowanie być panem 
wobec ziemi należy tłumaczyć jako zobowiązanie do ochrony 
i pielęgnacji, nie zaś do niszczenia. Takie stanowisko prezen-
tuje np. ks. J. Grzesica, podkreślając, że w tekstach biblijnych 
nie można w żadnym wypadku dopatrywać się potwierdzenia 
niewłaściwej postawy człowieka względem środowiska10. 
Współczesna ekoteologia mówi w tym kontekście o grzechu 
ekologicznym, rozumianym jako nadużycie przez człowieka 
swych praw wobec świata i sprzeniewierzenie się powierzonej 
przez Boga misji odpowiedzialnego korzystania z dóbr 
świata.11

7 Psalm 8, Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka.
8 Por. L. White Jr., The Historical Roots of Our Ecologic Crisis, Sci-

ence, New Series, Vol. 155, Nr 3767 (Mar. 10, 1967), s. 1203-1207.
9 Por. J. Megivern, Ecology and the Bible.” Ecumenist, 8, 1970, s. 69-

71; M. Ciszek, Teocentryczny model etyki środowiskowej oraz jego implika-
cje w kulturze bezpieczeństwa ekologicznego i ekorozwoju, dz. cyt., s. 112.

10 Por. J. Grzesica, Ochrona naturalnego środowiska człowieka – pro-
blem teologiczno-moralny, Katowice 1983, s. 84.

11 Por. J. Babiński, Ekoteologia jako odpowiedź na współczesny kryzys 
ekologiczny, „Teologia w Polsce”, 5(2011), nr 2, s. 293-294.



208

Ks. Dariusz Pater

Powracając do Księgi Rodzaju, należy zauważyć, że przed-
stawia ona stosunek człowieka do przyrody w ramach staro-
żytnego doświadczenia świata, wskazując na zagrożenie czło-
wieka ze strony przyrody. Takie ujęcie jest przeciwstawne do 
doświadczenia człowieka współczesnego, będącego najwięk-
szym zagrożeniem dla świata natury. Trzeba pamiętać, że 
przyroda została podarowana człowiekowi, ale także powie-
rzona jego pieczy, ma własną wartość i godność, którą czło-
wiek powinien uznawać i szanować. Bóg nie ofiarował prze-
cież człowiekowi świata po to, by był jedynie jego 
użytkownikiem-konsumentem, ale chciał, aby człowiek obda-
rzony inteligencją i wolną wolą poprzez rozumne działania 
stał się Jego współpracownikiem i budowniczym świata. 

2. Współczesne uwarunkowania narodzin postawy  
ekologicznej

Współczesny postęp cywilizacyjny stworzył wiele perspek-
tyw dla rozwoju ludzkiej wspólnoty. Jednocześnie spowodował 
wiele efektów ubocznych, między innymi degradację środowi-
ska naturalnego, choć przez długie wieki wydawało się, że Zie-
mia jest niewyczerpaną skarbnicą zasobów czystej wody, nie-
skażonego niczym powietrza, mnogości i różnorodności 
wszystkich innych jego elementów (zwierzyny, roślinności, 
materiałów budulcowych czy źródeł energii).Człowiek w ciągu 
dziejów zdobywał stopniowo doświadczenia związane ze śro-
dowiskiem naturalnym i przyrodą, w której żyje, stanowiąc 
w porządku swej somatyczności jej integralny element. Odczy-
tywał świat natury niejednokrotnie w perspektywie sacrum. Ja-
wił się mu on jako niezwykłe źródło mocy i groźna siła, nad 
którą starał się zapanować. Postrzegał ją również jako potęgę, 
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którą należy szanować i rozumieć jej rytm życia. A co najważ-
niejsze – uznawał swą zależność od środowiska i przyrody, 
zwłaszcza gdy doświadczał swojej bezsilności wobec jej zja-
wisk, co powodowało manifestacje skrajnie różnych wobec 
niej postaw – aktywno-obronnej i bierno-fatalistycznej. Często 
też manipulował środowiskiem, a wykorzystując postęp cywili-
zacyjny, przypisywał sobie moc posiadania przyrody i panowa-
nia nad nią, stając się brutalnym wobec jej praw i roszcząc so-
bie prawo do nieograniczonego używania środowiska 
naturalnego przy jednoczesnym lekceważeniu rządzących nim 
praw. Największym zagrożeniem stał się konsumpcyjny tryb 
życia. Człowiek, starając się zaspokoić ciągle rosnące własne 
potrzeby, wpadł w spiralę rosnących i tak naprawdę nigdy do 
końca zrealizowanych pragnień. Zapomniał jednak, że wszyst-
ko co czyni, dzieje się w oparciu o dar otrzymany od Boga na 
początku stworzenia świata. Dlatego też we współczesnym 
słowniku pojawiła się definicja kryzysu ekologicznego.

 Wprawdzie środowisko naturalne posiada umiejętność re-
generacji – zdolność wchłaniania zanieczyszczeń i przetwa-
rzania ich na substancje przydatne, jednak przy tak ogromnym 
stopniu i tempie niszczenia przyrody równowaga ekologiczna 
zostaje zachwiana. W ten też sposób człowiek poprzez swoją 
nieodpowiedzialność i krótkowzroczność stwarza zagrożenie 
dla samego siebie. Człowiek niejednokrotnie zachowuje się 
jak ignorant w sprawach zasad życia i jakże często marnotrawi 
zasoby Natury. Faktem jest, że to głównie człowiek cierpi 
z tego powodu.

Jak powiedział A. Peccei wszelkie mechanizmy samoregu-
lujące, czyli zdolności regeneracyjne natury (tzw. homeosta-
za), w wyniku natarczywości człowieka zostają zahamowane 
w wielu dziedzinach. Świat ożywiony nie jest już zdolny do 
przeciwstawienia się masowej inwazji odpadów naszej cywili-
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zacji przemysłowej, milionom nowych produktów chemicz-
nych, jakie nieustannie wytwarza człowiek12. Dlatego też pyta-
nie o kryzys środowiskowy (nazywany także kryzysem 
ekologicznym), na który zwraca się uwagę w wielu publika-
cjach prasowych, radiowych czy telewizyjnych, jest jednocze-
śnie pytaniem o kryzys człowieka. Katoliccy myśliciele bar-
dzo często wskazują również, że jest to kryzys wiary13.

A przecież jeszcze nie tak dawno traktowano sprawę natu-
ralnego środowiska jako problem wyłącznie przyrodniczo
-techniczny. Obecnie postrzega się go jako kwestię dotyczącą 
całego człowieka, a więc zarówno jego odpowiedzialnej dzia-
łalności, jak i mentalności. Na potwierdzenie takiego stanowi-
ska warto przywołać nauczanie św. Jana Pawła II, który zawsze 
podkreślał potrzebę kształtowania postawy odpowiedzialności 
ekologicznej, obligującej do zmian w myśleniu i postępowa-
niu14. I nie chodzi w tym przypadku jedynie o ludzi wierzących, 
ale o całą ludzkość zobowiązaną do odpowiedzialności za 
wspólne dobro i uczestnictwo w uzdrawianiu środowiska. Na-
leży podkreślić także, że obowiązek szanowania środowiska 
wynika zarówno z jego charakteru – jako wspólnotowego do-
bra, jak i doniosłej roli, jaką środowisko naturalne spełnia w ży-
ciu każdej jednostki.

Świat jest mieszkaniem wszystkich ludzi i każdy człowiek 
ma prawo do rozwoju. Pogwałceniem tej zasady są według św. 
Jana Pawła II widoczne na całym świecie strefy skrajnej nę-

12 Por. A. Peccei, Przyszłość jest w naszych rękach, Warszawa 1987, 
s. 97.

13 Por. M. Ciszek, Teocentryczny model etyki środowiskowej oraz jego 
implikacje w kulturze bezpieczeństwa ekologicznego i ekorozwoju, dz. cyt., 
s. 131.

14 Por. Jan Paweł II, Orędzie na XXIII Światowy Dzień Pokoju, 1 stycz-
nia 1990, [w:] Trzeźwymi bądźcie…, 1990, nr 7-8, s. 5-6.
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dzy, głodu i niedożywienia, kontrastujące ze zbyt swobodnym 
rozwojem innych krajów, za cenę pozbawienia minimum po-
trzebnego innym narodom15.

Człowiek posiada wiele niezbywalnych praw (m.in. prawo 
do życia i doskonalenia się), a ich źródłem jest przede wszyst-
kim jego godność. Dla człowieka drugi człowiek (w perspek-
tywie cała ludzkość) stanowi wartość absolutną, i właśnie dla-
tego każdy musi w swym działaniu respektować tę wartość 
i uznać w praktyce, gdyż świat i jego przekształcanie są we-
wnętrznie nakierowane na dobro innych ludzi (także i przy-
szłych pokoleń). Egoistyczne wykorzystywanie dóbr jest po-
stępowaniem niegodnym człowieka, skierowanym przeciw 
istotnym prawom wszystkich ludzi.

Dobrem wspólnym wszystkich jest cały system ekologicz-
ny, a czyste powietrze, nieskażona woda czy ziemia niezbęd-
nym jego składnikiem, potrzebnym do codziennego funkcjo-
nowania nie tylko obecnym, ale także i przyszłym pokoleniom 
jako wspólne dziedzictwo ludzkości. Społeczeństwa obecnie 
użytkujące środowisko są gośćmi zaledwie na chwilę i winny 
przekazać swym następcom dobro, jakim jest świat nieznisz-
czonej natury: czyste środowisko naturalne. 

Skoro więc Ziemia jest wspólną własnością wszystkich lu-
dzi, w tym przyszłych pokoleń, to obecnie wszyscy ludzie zo-
bowiązani są do takiego działania, aby eksploatacja natural-
nych bogactw Ziemi, zapewniająca człowiekowi pracę, rozwój 
techniki i kultury, przynosiła korzyść wszystkim16. Oznacza to 

15 Por. Jan Paweł II, , Chcesz służyć sprawie pokoju – szanuj wolność, 
Orędzie na XIV Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 1981, [w:] Paweł VI- Jan 
Paweł II, red. L. Cywińska, T. Konopka, M. Radwan, Lublin 1987, s. 129.

16 Por. Deklaracja Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
ochrony naturalnego środowiska, Sztokholm 1972 pod hasłem „Człowiek 
i środowisko”, Warszawa 1972, nr 5.
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korzystanie z bogactw natury w perspektywie długofalowej, 
uwzględniającej dobro przyszłych pokoleń, a nie jedynie do-
raźnie osiągalny zysk. Trzeba pamiętać, że już w latach sie-
demdziesiątych XX wieku na konferencji w Sztokholmie po 
raz pierwszy pojawiło się pojęcie zanieczyszczeń globalnych 
i transgranicznych, wymagających działań wspólnych po-
szczególnych państw, a delegaci 113 krajów – świadomi eko-
logicznych zagrożeń – pochyli się nad problemami Ziemi 
i rozpoczęli dyskurs nad przyszłością świata i współpracą na 
rzecz ochrony środowiska. Zauważono postępującą i po-
wszechną degradację środowiska naturalnego i zrozumiano, że 
nie można dłużej bezmyślnie w niszczący sposób eksploato-
wać zasobów Ziemi. W bieżącym roku kończy się Dekada 
Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju 2005-2014(Decade 
of Education for Sustainable Development 2005-2014), rezo-
lucji przyjętej na zasadzie konsensusu, której celem stało się 
promowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju społecznego, gospodarczego i ekologicznego. 

Trzeba wskazać przyczyny, z powodu których należy chronić 
środowisko i wyodrębnić jego najistotniejsze wartości – natural-
ne, społeczne i kulturowe. Wśród głównych powodów ochrony 
naturalnego środowiska są względy społeczno-higieniczne. 
Człowiek, pomimo tego, że otacza się elementami środowiska 
sztucznego, odczuwa też potrzebę kontaktu ze środowiskiem 
naturalnym, czego wyrazem jest ogromna popularność turystki. 

3. Terapeutyczno-estetyczna funkcja przyrody

Turystyka postrzegana jest jako dziedzina działalności czło-
wieka pozwalająca na bliski kontakt z naturą, ale jednocześnie 
przyczyniająca się do degradacji walorów przyrody, dlatego 
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też obniżenie jakości cech środowiska naturalnego, stanowią-
cych o atrakcyjności turystycznej regionów rekreacyjnych, 
może zagrozić dalszemu rozwojowi turystyki17. Z drugiej zaś 
strony podkreśla się, że turystyka ma wszelkie predyspozycje, 
aby odegrać kluczową rolę w procesie ekologizacji gospodarki 
i kształtowania świadomości ekologicznej ludzkości18. Należy 
więc promować takie koncepcje rozwoju turystyki, które zwią-
zane są z celami rozwoju zrównoważonego, m.in. turystykę ła-
godną, zieloną, przyjazną środowisku (odpowiedzialną), alter-
natywną, agroturystykę, czy ekoturystykę.

W zasadzie to każdy rodzaj turystyki odgrywa znaczącą 
rolę w proekologicznym zarządzaniu środowiskiem, a prze-
mysł turystyczny, stwarzając bodźce ekonomiczne do ochrony 
dób naturalnych i kulturowych, przyczynia się do uzdrawiania 
życia na Ziemi. Działania proekologiczne wspierają dodatko-
wo międzynarodowe i krajowe konwencje, deklaracje, progra-
my i inicjatywy, niebagatelną też rolę odgrywa w ostatnich 
dziesięcioleciach edukacja ekologiczna kadr turystycznych 
i samych turystów prowadzona na różnych szczeblach.

Kolejną przyczyną, która wymusza na człowieku ochronę 
środowiska naturalnego, są względy estetyczne. Człowiek czę-
sto ozdabia swoje mieszkanie dziełami malarskimi, np. przed-
stawiającymi piękne krajobrazy, co świadczy o znaczącej wię-
zi ze środowiskiem i potrzebie eksponowania tego, co wokół 
piękne, i co wymaga ochrony. 

Nie sposób nie wspomnieć o zdrowotnej roli środowiska na-
turalnego w życiu ludzkim. Człowiek od wieków rozumiał, że 

17 Por. K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turysty-
ki, Kraków 1997, s. 31.

18 Por. I. Jędrzejczyk, Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, 
Katowice 1995, s. 36.
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przyroda może wspomóc leczenie farmakologiczne. Obecnie 
coraz częściej wykorzystuje się w medycynie konwencjonalnej 
naturalne walory środowiska w leczeniu chorób przewlekłych. 
Najczęściej stosuje się balneoterapię, hydroterapię, klimatote-
rapię, kinezyterapię, fizykoterapię i aerozolterapię (inhalacje), 
wspomaganą psychoterapią i edukacją zdrowotną19. 

Doskonałym świadectwem koegzystencji przyrody i czło-
wieka był św. Jan Paweł II. Już jako kapłan, potem biskup po-
kazywał młodym, jak obcować z naturą, organizował dla mło-
dzieży spływy kajakowe, spacerowo przemierzał góry, jeździł 
na nartach- nie tylko w Polsce. Wyprawy te pozwalały mu wy-
poczywać, zdobywać sprawność fizyczną, siłę, kondycję i „ła-
dować wewnętrzne akumulatory”. Ponadto kontakty z naturą 
sprzyjały refleksjom, a także zbliżały do innych ludzi i do 
Boga.

Inną znaczącą rolą środowiska w życiu człowieka jest jego 
rola kulturowa, zaznaczająca się w procesie komunikowania 
pewnych wartości, bowiem emocje, pragnienia i marzenia 
wielokrotnie komunikowano poprzez odniesienie wprost lub 
poprzez symbolikę środowiska naturalnego człowieka. Dzie-
dzictwo, także to przyrodnicze, naturalne jest dobrem całej 
społeczności i często nadaje mu się charakter uniwersalny, 
choć świadomość tego zjawiska pojawiła się stosunkowo 
niedawno. 

Należy też wspomnieć o historycznej roli naturalnego śro-
dowiska, związanej z wytworami rąk ludzkich, zabytkami kul-
tury i przyrody, a zwłaszcza z krajobrazem, oraz o randze śro-
dowiska ze względów gospodarczych. Zasoby naturalne 

19 Por. J. Helbin, E. Kolarzyk, Wykorzystanie walorów środowiska na-
turalnego w wspomaganiu leczenia farmakologicznego, „Problemy Higie-
ny i Epidemiologii” 2005, nr 81(1), s. 22-26.
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Ziemi, jak wspomniano wcześniej, są, niestety, ograniczone, 
dlatego też od człowieka należy wymagać planowego i dale-
kowzrocznego gospodarowania, by przyszłe pokolenia mogły 
także z nich korzystać. Człowiek współczesny odmienił natu-
rę, często w poszukiwaniu pozornego bezpieczeństwa ingero-
wał w nią i manipulował nią, wpadał w pułapki, które nie za-
wsze potrafił obchodzić, a jednocześnie tylko on zasługuje na 
„honorowe” traktowanie, a jego godność jest naczelną normą 
etyki środowiskowej 20. Kościół dostrzega, podobnie jak eko-
lodzy, związek pomiędzy środowiskiem naturalnym a kwestia-
mi społecznymi, ekonomicznymi i polityką, choć problem 
ekologiczny ujmuje przede wszystkim w aspekcie moralnym 
i alarmuje, że jako ludzkość odchodzimy od duchowości, od-
dzielamy się także skutecznie od natury21, a przecież zaanga-
żowanie w ochronę środowiska naturalnego traktowane jest 
jako moralny obowiązek każdego chrześcijanina. 

4. Grzech ekologiczny i jego konsekwencje

Trzeba pamiętać, że na człowieka destrukcyjnie wpływają 
wszelkie zanieczyszczenia i niekorzystne zmiany w przyro-
dzie. I choć rzeczywiście człowiek żyje coraz dłużej, to jakość 
tego życia bywa bardzo różna. Zanieczyszczone środowisko 
sprzyja umasowieniu różnych chorób, obniża standard życia, 
przyczynia się również do strat gospodarczych. 

20 Por. M. Ciszek, Teocentryczny model etyki środowiskowej oraz jego 
implikacje w kulturze bezpieczeństwa ekologicznego i ekorozwoju, dz. cyt., 
s. 130.

21 Por. P. de Plunkett, Ekologia. Stereotypy i rzeczywistość, Poznań 
2008, s. 223. 
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Degradacja środowiska to także sytuacje stresogenne. Re-
akcje organizmu na współczesne negatywne bodźce środowi-
ska wyrażają się głównie przez zaburzenia mechanizmów bio-
logicznych, które stanowiły fundament zdrowia psychicznego. 
Okazuje się, że najbardziej niebezpieczne jest zagrożenie ge-
netyczne, które w zakresie swych odchyleń i zniekształceń nie 
ma żadnej granicy. Genotyp, czyli zespół cech dziedzicznych, 
obciążony jest coraz częściej i w coraz większym stopniu ce-
chami biologicznie szkodliwymi. Genotyp kolejnych pokoleń 
zostaje dodatkowo obciążony wszelkimi oddziaływaniami 
przekształconego środowiska. 

Zaniedbanie wobec środowiska naturalnego i jego ochrony 
traktowane jest w kategorii grzechu, którego istota odnosi się 
do wyrządzania krzywdy ludziom i niszczenia wspólnego do-
bra całej ludzkości22. Niektórzy z badaczy określają to zanie-
dbanie grzechem ekologicznym, polegającym na traktowaniu 
dobra wspólnego jako własności niczyjej, niczym niechronio-
nej i bezmyślnie niszczonej23. J. Bajdzie przypisuje się nowa-
torskie ujęcie genezy grzechu ekologicznego. Teolog uważa, 
że grzech ekologiczny spełnia się w sercu człowieka, zanim 
przeniknie do jego świata duchowego, moralnego i fizyczne-
go. Jego podstawę stanowi grzech przeciw życiu, małżeństwu, 
rodzinie czy ludzkości24

Pojawiło się również wiele rozważań odnośnie kształtowa-
nia sumienia ekologicznego. Samo określenie funkcjonuje 

22 Por. Z. Syczik, Podstawowe powinności człowieka wobec świata 
materialnego, Kraków 2006, s. 123.

23 Por. B. Jurczyk, Ekologia-człowiek-Kościół. Antropologiczny wy-
miar kryzysu ekologicznego w ocenie Kościoła, Opole 2002, s. 136; J. Baj-
da, Grzech ekologiczny, [w:] Z człowiekiem i przyrodą (wreszcie) po ludz-
ku, red. B. Wójtkiewicz, Wisełka 1995, s. 71-80.

24 J. Bajda, Grzech ekologiczny, [w:] Z człowiekiem i przyrodą (wresz-
cie) po ludzku, red. B. Wójtkiewicz, dz. cyt., s. 229..
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w idei humanizmu ekologicznego od końca lat czterdziestych 
ubiegłego wieku, jego twórcą jest leśnik Aldo Leopold, a na 
gruncie polskim spopularyzował je Julian Aleksandrowicz 
w swojej książce Sumienie ekologiczne, choć nie zdefiniował 
jasno tego pojęcia25. 

Dziś pojęcie sumienia ekologicznego odczytuje się jako 
moment doświadczania wolności, w ramach której człowiek 
uświadamia sobie odpowiedzialność za życie swoje, innych 
ludzi i wszystkich innych, rozumie również, że właśnie na nim 
spoczywa odpowiedzialność za przetrwanie i równowagę na-
turalnych procesów26. Zdaniem J. M. Dołęgi sumienie ekolo-
giczne wyraża się stosunkiem człowieka do innych ludzi i do 
świata przyrody i należy kształtować je już od najmłodszych 
lat – w domu, szkole i Kościele27. Jest to zgodne z Kate-
chizmem Kościoła Katolickiego, który także nakazuje kształto-
wanie sumienia już od najwcześniejszych lat.

Coraz częściej prezentowane są opinie, że rozwój cywiliza-
cyjny winien rozwijać równocześnie i proporcjonalnie etykę. 
Niestety, ten apel pozostaje wciąż bez echa. 

Najważniejsze jednak jest to, by człowiek zrozumiał, że 
ochrona środowiska naturalnego staje się w nowym tysiącleciu 
obowiązkiem każdego człowieka, a nade wszystko każdego 
chrześcijanina. Rola naturalnego środowiska w życiu człowie-

25 Por. M. Ciszek, Teocentryczny model etyki środowiskowej oraz jego 
implikacje w kulturze bezpieczeństwa ekologicznego i ekorozwoju, dz. cyt., 
s. 141.

26 or. J. Papuziński, Polityka a perspektywy sumienia ekologicznego, 
[w:] Ziemia domem człowieka pod red. L. Krakowiaka, Warszawa 1997, 
s. 21.

27 Por. J.M. Dołęga, Ekologia w teologii i filozofii chrześcijańskiej, 
[w:] Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, red. A. Papu-
ziński, Bydgoszcz 1999, s. 147-148.
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ka jest ogromna i konieczne wydaje się zrozumienie, że czło-
wiek winien być tego świadomy i uznawać to jako wartość po-
siadającą należne jej prawa, takie jak szacunek, troska 
i ochrona, a działania na rzecz przyrody i środowiska natural-
nego powinny sprowadzać się do takich środków, które poma-
gają i są korzystne dla człowieka i samej przyrody. Właściwe-
go postrzegania środowiska naturalnego człowiek winien 
uczyć się w domu, w rodzinie i przenosić te wzorce na grunt 
grup rówieśniczych czy szkoły. 

Zadanie to powinien kontynuować Kościół, który od lat 
prowadzi działania mające na celu przezwyciężenie kryzysu 
ekologicznego. Konieczne wydaje się jednak większe propa-
gowanie nauczania Kościoła w kwestii ekologii, bowiem nie 
jest ono znane nawet specjalistom, w tym sporej części katoli-
ków. Myśl ekologiczną odnaleźć można w wielu pismach 
przytaczanego wcześniej Jana Pawła II czy Benedykta XVI, 
nazywanych papieżami ekologami28.

Obecnie daje się zauważyć pewne „nawrócenie” ekologicz-
ne społeczeństw. Ludzie zaczynają dostrzegać konieczność 
ochrony środowiska naturalnego (przyrody), przywracania jej 
stanu poprzedniego, stają się wrażliwsi na niebezpieczeństwa 
katastrof ekologicznych, segregują odpadki, prowadzą szeroko 
zakrojoną profilaktykę i edukację.

Zadania tego, oprócz wspomnianej wcześniej rodziny i Ko-
ścioła, podejmuje się również szkoła, realizując kampanie pod 
hasłem „Szkoły dla przyrody”, w ramach których prowadzi 
działania i akcje na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 
Szkół z proekologiczną pasją29 jest w naszym kraju ponad 

28 Por. P. de Plunkett, Ekologia. Stereotypy i rzeczywistość, dz. cyt., 
s. 221, 224.

29 http://www.zielonalekcja.pl (dostęp 27.04.2014)
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1000, co dobrze rokuje ochronie naszej przyrody. A przecież 
każda z placówek oświatowych (przedszkole, szkoła czy 
uczelnia) podejmuje szereg akcji lokalnych, o których nie za-
wsze informuje się na szerokim forum.

5. Działania proekologiczne jako przestrzeń  
wielopodmiotowej współpracy

Niezastąpioną rolę w przezwyciężaniu kryzysu ekologicz-
nego oraz zaangażowania na rzecz utrzymania zdrowego śro-
dowiska naturalnego człowieka odgrywa państwo dzięki moż-
liwości zaangażowania struktur administracyjnych oraz 
posiadanych środków finansowych, tym bardziej, że w wielu 
przypadkach wysiłki na rzecz poprawy sytuacji w działaniach 
proekologicznych torpedowane są przez egoizm, brak zrozu-
mienia i krótkowzroczność przedstawicieli różnych gałęzi go-
spodarki30. Prawdą jest, że na działania ekologiczne niezbędne 
są pokaźne środki finansowe, ale ci, którzy stoją na czele 
swych państw, muszą zrozumieć, że dotyczy to człowieka, 
jego życia i przyszłości. Niezbędna jest również w tym zakre-
sie współpraca ponad podziałami, tak na szczeblu krajowym, 
jak i międzynarodowym. Pojawiają się też głosy krytyczne 
w tym obszarze. Jak podkreśla P. Jaroszyński, w szkole daje 
się zauważyć „przerost nauk technicznych i formalnych już od 
pierwszych klas szkoły podstawowej, co zubaża duchowo 
człowieka, przygotowując go do życia nie na miarę człowieka, 
lecz robota, który przestaje być podmiotem – osobą, a staje się 
powoli narzędziem sterowanym za pomocą wyższych szczebli 

30 Por. Z. Syczik, Podstawowe powinności człowieka wobec świata 
materialnego, dz. cyt., s. 119.
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i pieniędzy”31. Być może dlatego część chrześcijańskich mora-
listów twierdzi, że degradacja środowiska naturalnego jest wy-
nikiem deprecjacji moralnej i duchowej współczesnych ludzi. 

Należy przypomnieć, że problem ochrony środowiska natu-
ralnego, rozumiany jako obowiązek moralny, sformułował 
F. Colasuonno podczas konferencji w Sofii (X 1989 r.), stwier-
dzając, że ani rządzącym, ani ludziom przemysłu, nauki czy 
Kościoła nie wolno unikać odpowiedzialności za podejmowa-
ne przez nich wybory, ze względu na dobro przyszłych poko-
leń. I nie chodzi tu o wybór dotyczący opcji politycznych, ale 
przejęcie odpowiedzialności za środowisko, człowieka i ich 
wspólny zrównoważony rozwój, ponieważ, jak podkreślił 
przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, troska o Ziemię jest ich 
obowiązkiem moralnym32.

W 1982 roku w celu zapobiegania degradacji przyrody na 
konferencji żydów i chrześcijan powstał I Dekalog ekologiczny, 
będący świadectwem stosunku Kościoła do problemów ekolo-
gicznych i zachętą do poważnego traktowania ochrony środo-
wiska naturalnego. Warto go poznać i zapamiętać: 
1. „Jam jest Pan Bóg twój, który stworzył niebo i ziemię. Weź 

pod uwagę, że w tym stworzeniu jesteś moim partnerem. 
Obchodź się więc troskliwie z powietrzem, wodą, ziemią 
i zwierzętami, tak jakby byli to twoi bracia i siostry.

2. Weź pod uwagę, że dając ci życie, dałem ci także odpowie-
dzialność, wolność i ograniczone rezerwy surowców ziemi.

3. Nie okradaj przeszłości. Szanuj swoje dzieci, dając im moż-
liwość długiego życia.

31 Por. M. Ciszek, Teocentryczny model etyki środowiskowej oraz jego 
implikacje w kulturze bezpieczeństwa ekologicznego i ekorozwoju, dz. cyt., 
s. 153.

32 Por. Z. Syczik, Podstawowe powinności człowieka wobec świata 
materialnego, dz. cyt., s.  120.
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4. Rozbudzaj w swoich dzieciach miłość do natury.
5. Rozważ, że ludzkość może wprawdzie używać technologii, 

lecz raz zniszczonego życia nie może stworzyć na nowo.
6. Zatroszcz się o to, aby w twojej wsi, twoim mieście, twoim 

kraju tworzyły się grupy, które będą się z zaangażowaniem 
starały o to, aby zapobiec grożącym katastrofom.

7. Odsuń się od wszelkich broni, które powodują nie dające 
się naprawić zniszczenia w podstawowych uwarunkowa-
niach życia.

8. Ćwicz samodyscyplinę także przy małych decyzjach 
w swoim życiu.

9. Znajdź w twoim cotygodniowym dniu wypoczynku – saba-
cie czy niedzieli – czas, aby żyć ze światem, a nie tylko go 
używać.

10. Pomyśl o tym: nie posiadasz ziemi – jesteś tylko jej stró-
żem (opiekunem)”33.

Podsumowanie

Podsumowując, trzeba jeszcze raz przypomnieć, że czło-
wiek i natura są ze sobą ściśle związani i muszą dzielić wspól-
nie doczesny los, a realizacja człowieczeństwa, by nie stała się 
karykaturą, winna się dokonywać właśnie we współpracy 
z przyrodą.

Sam człowiek jest jedynym w swoim rodzaju zjawiskiem 
w przyrodzie, gdyż wykracza swoim istnieniem poza całe oto-
czenie materialne, posiadając wymiar życia duchowego. Spra-

33 Cyt. za: M. Ciszek, Teocentryczny model etyki środowiskowej oraz 
jego implikacje w kulturze bezpieczeństwa ekologicznego i ekorozwoju, 
dz. cyt., s. 155-156 i http://www.franciszkanie.pl (dostęp 30.04.2014).
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wy ochrony środowiska postrzega jednak często w aspekcie 
rachunku zysków i strat lub w kategoriach zagrożenia poje-
dynczych wartości społecznych i moralnych.

Należy podkreślić, że obecnie niezwykle istotny staje się 
kierunek myśli teologiczno-moralnej, którą powinniśmy roz-
wijać, precyzując coraz bardziej stosunek etyki do teologii. 
Trzeba zwracać też uwagę na takie zagadnienia, jak: stwórczy 
akt Boga, chrystocentryczny wymiar świata i jego ukierunko-
wanie na godność osoby ludzkiej i należne jej prawa. Ciągle 
jeszcze zbyt mało uwagi poświęca się we współczesnej dysku-
sji roli etyki. Przedstawiciele nauk przyrodniczych i ekono-
micznych nie zajmują się rozważeniami etycznymi czy religij-
nymi, chociaż coraz częściej stwierdzą, że w nowoczesnym 
ujęciu zagadnień przyrody za cel uważa się ochronę człowieka 
poprzez ochronę środowiska przyrodniczego, tym bardziej, że 
nadal rezultat ludzkiej ingerencji w przyrodę jest taki, że przy-
szłość zarysowuje się dla współczesnych społeczeństw bardzo 
niepewnie. 

Summary

In the course of time man gradually gained experience rela-
ted to the natural environment and nature itself. He often saw 
the world of nature in the perspective of the sacred. He saw it 
as a source of remarkable power and a dangerous force which 
he tried to take control of. He also perceived it as a power 
which should be respected. He acknowledged his dependence 
on the environment and nature, especially when he felt hel-
pless towards its phenomena which led to the manifestation of 
extremely different approaches: an active-defensive and passi-
ve-fatalistic. He often manipulated the environment. Using ci-
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vilization progress, he attributed the power to own nature to 
himself. He often became aggressive towards the laws of natu-
re, claiming the right to an unlimited exploitation of the natu-
ral environment ignoring the laws governing it at the same 
time. 

Until recently, issues regarding the natural environment 
were treated as a problem which was only natural-technical. 
Currently, it is perceived as an issue regarding the entire man-
kind, namely both his responsible actions and mentality. The 
need to shape a proper ecological attitude, obliging to change 
the thinking and behavior, is part of the teaching of contempo-
rary popes and theologians. It applies not only to believers but 
to the entire mankind responsible for the common good, 
namely the natural environment – a home for all.
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Wstęp

Koncepcja teologii pastoralnej jako odrębnej dyscypliny 
teologicznej ewoluowała. Inaczej rozumiano ją u jej począt-
ków, gdy była wprowadzana na wyższe uczelnie teologiczne 
przez Franciszka Stefana von Rautenstraucha jako przedmiot 
uniwersytecki, a inaczej po Soborze Watykańskim II. Najpierw 
ujmowano ją jako zbiór wskazań i reguł postępowania kapłana 
z wiernymi, których celem było ułatwienie mu realizacji oso-
bistej świętości i dawanie wiernym dobrych wzorców do na-
śladowania1. Współcześnie twierdzi się, że teologia pastoralna, 

* ks. dr Roman Ceglarek – kapłan archidiecezji częstochowskiej, wykła-
dowca katechetyki w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie 
oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej 
i Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej w Często-
chowie, członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.
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jako część teologii, jest nauką teologiczną, która prowadzi na-
ukową refleksję nad działalnością zbawczą Kościoła, przez 
którą Kościół urzeczywistnia się w określonej sytuacji histo-
ryczno-społecznej2. Warto też przywołać słowa Jana Pawła II, 
który opisuje teologię pastoralną jako „naukową refleksję 
o codziennym wzrastaniu Kościoła w mocy Ducha Świętego 
i w kontekście historii; a więc o Kościele jako powszechnym 
sakramencie zbawienia; jako znaku i żywym narzędziu zba-
wienia Jezusa Chrystusa, działającym przez słowo, sakramen-
ty i posługę miłości”3. W literaturze przedmiotu można spo-
tkać jeszcze inne definicje. Najogólniej rzecz ujmując, można 
stwierdzić na ich podstawie, że teologia pastoralna jest dyscy-
pliną teologiczną, której przedmiotem zainteresowania jest 
działalność Kościoła jako Ludu Bożego w świecie4. 

Ta działalność zbawcza Kościoła koncentruje się na podsta-
wowych funkcjach Kościoła, to znaczy na funkcji nauczyciel-
skiej, kapłańskiej i pasterskiej. Tym trzem funkcjom odpowia-
dają w teologii praktycznej osobne dziedziny i dyscypliny 
naukowe. Pierwszej z nich odpowiada w teologii praktycznej 
dydaktyka pastoralna, w skład której wchodzą takie dyscypli-
ny teologii praktycznej jak homiletyka (zajmuje się teorią 
i praktyką kaznodziejstwa) i katechetyka (prowadzi naukową 
refleksję nad katechezą). Drugiej odpowiada w teologii prak-

1 R. Kamiński, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, Kraków 2001, 
s. 22-23. 

2 R. Kamiński, Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pa-
storalnej, Lublin 2007, s. 15. 

3 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacji apostolska Pastores dabo vo-
bis, [dalej: PDV], nr 57. 

4 Zob. J. Mikołajec, Teologia pastoralna, w: Wokół katechezy posobo-
rowej, red. R. Chałupiak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra, Opole 2004, 
s. 401-404. 
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tycznej dyscyplina naukowa zwana liturgiką (naukowa reflek-
sja nad liturgią), a trzeciej z kolei teologia pastoralna (refleksja 
nad działalnością Kościoła). Każda z tych czterech dyscyplin 
naukowych zajmuje się odpowiednim zakresem działalności 
praktycznej Kościoła i ma swój sposób prowadzenia refleksji 
naukowej oraz własny aparat metodologiczny5. 

Zadaniem teologii pastoralnej jest wypracowanie i formuło-
wanie zasad oraz dyrektyw, które winny kierować urzeczy-
wistnianiem się Kościoła aktualnie i w przyszłości. Ponadto 
jej zadaniem jest także kształtowanie duszpasterzy i apostołów 
świeckich i właściwe przygotowanie ich do pracy w Kościele 
i świecie6. 

W niniejszym artykule zostanie podjęta próba ukazania, 
w jaki sposób w Częstochowskim Seminarium Duchownym 
w Krakowie, na przestrzeni sześćdziesięciu pięciu lat jego ist-
nienia, tj. od momentu erygowania w 1926 r. aż do przeniesie-
nia do Częstochowy w 1991 r., realizowano zadanie kształto-
wania przyszłych duszpasterzy dla wspólnot kościelnych 
w diecezji częstochowskiej. Chcąc przybliżyć w jakimś stop-
niu tę koncepcję formacji pastoralnej alumnów seminarium 
częstochowskiego, trzeba uwzględnić zakres programowy wy-
kładów i ćwiczeń, a także formy prowadzenia praktyk z kilku 
wyżej wymienionych dyscyplin naukowych, to znaczy z kate-
chetyki, homiletyki, liturgiki i z teologii pastoralnej. 

5 R. Kamiński, Działalność zbawcza Kościoła…, s. 11-14. 
6 R. Kamiński, Pojęcie i specyfika teologii pastoralnej, w: Status na-

ukowy teologii pastoralnej, red. J. Mikołajec, Opole 2003, s. 16. 
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Początki i rozwój formacji pastoralnej alumnów diecezji 
częstochowskiej

Teologia pastoralna jako samodzielna dyscyplina teologiczna 
pojawiła się w drugiej połowie XVIII w. po dokonaniu reformy 
szkolnictwa wyższego w cesarstwie habsburskim7. Z czasem 
weszła na stałe do programu zajęć na studiach uniwersyteckich 
w innych częściach Europy, w tym także w Polsce. Stała się 
przedmiotem wykładowym między innymi na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie, gdzie w 1802 r. utworzono katedrę 
teologii pastoralnej. Ponieważ Częstochowskie Seminarium 
Duchowne w Krakowie od początku swego istnienia tj. od 
1926 r. było powiązane z Wydziałem Teologicznym Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, teologia pastoralna była wykładana także 
alumnom seminarium częstochowskiego. W ten sposób w ra-
mach formacji intelektualnej klerycy zdobywali wykształcenie 
filozoficzno-teologiczne, a co za tym idzie również pastoralne8. 

Osoby odpowiedzialne za formację seminaryjną i organiza-
cję studiów były zobligowane nie tylko przez program naucza-
nia, ale przez samo prawo kanoniczne do zagwarantowania 
alumnom należytego przygotowania pastoralnego do przyszłej 
pracy duszpasterskiej. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. 
w kanonie 1365 wyraźnie stwierdzał, by odbywały się wykła-
dy z teologii pastoralnej z dodatkiem ćwiczeń praktycznych, 
które powinny dotyczyć zwłaszcza nauczania katechizmu, słu-
chania spowiedzi, odwiedzania chorych i wspierania umierają-
cych9. O konieczności prowadzenia tego typu zajęć przypo-

7 R. Kamiński, Wprowadzenie do teologii pastoralnej…, s. 17-21. 
8 R. Ceglarek, Katechizacja w diecezji częstochowskiej w okresie pa-

sterskiej posługi biskupa Teodora Kubiny (1926-1951), Częstochowa 2008, 
s. 415. 

9 Codex Iuris Canonici, can. 1365 § 3. 
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mniał list Kongregacji do Spraw Studiów i Seminariów 
z 8.09.1926 r., zwracając dodatkowo uwagę na to, by odbywa-
ły się dość często w ramach czteroletniego studium teologii10. 
Trzy lata później ta sama Kongregacja wydała kolejny list, 
w którym przypomniała o wydanych wcześniej zarządzeniach 
i wezwała wszystkich ordynariuszy do ich respektowania 
w diecezjach im powierzonych11. W 1931 r., zgodnie z zarzą-
dzeniem Kongregacji wydanym do konstytucji apostolskiej 
Deus scientiarum Dominus, teologia pastoralna znalazła się 
w wykazie przedmiotów, które należało obowiązkowo wykła-
dać na uniwersyteckich wydziałach teologicznych12. 

Przygotowanie pastoralne z zakresu, homiletyki, katechetyki, 
liturgiki i teologii pastoralnej, alumni Częstochowskiego Semina-
rium Duchownego w Krakowie otrzymywali, jak już wyżej było 
to wspomniane, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. W seminarium prowadzono jedynie zajęcia uzupełnia-
jące, np. z liturgiki i z praktycznego przygotowania do kaznodziej-
stwa13. W okresie międzywojennym wykłady na uniwersytecie 

10 Sancta Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus, Epis-
tola ad Rmos Ordinarios de catechetica disciplina in Sacris Seminariis im-
pense excolenda, Acta Apostolicae Sedis [dalej: AAS] 18(1926), s. 453-455. 

11 Sancta Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus, Lit-
terae ad Archiepiscopos, Episcopos, aliosque locorum Ordinarios de Studi-
is Orientalium rerum et de Catechesi in seminariis impensius excolendis, 
AAS 22(1930), s. 148.

12 Sancta Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus, Or-
dinationes ad Constitutionem Apostolicam „Deus Scientiarum Dominus” 
de Universitatibus et Facultatibus Studiorum Ecclesiasticorum Rite Exse-
quendam. Appendix I, AAS 23(1931), s. 281. 

13 Archiwum Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Czę-
stochowskiej [dalej: AWSDACz], Kronika Częstochowskiego Seminarium 
Duchownego w Krakowie, t. 1, s. 409; J. Związek, Dzieje Częstochowskiego 
Seminarium w Krakowie, Częstochowskie Studia Teologiczne [dalej: CzST] 
2(1974), s. 162-163. 
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prowadzili: z homiletyki i teologii pastoralnej – ks. Antoni By-
strzonowski; z katechetyki – ks. Szymon Hanuszek i ks. Józef Ry-
chlicki; z liturgiki – ks. Tadeusz Kruszyński. Ponadto z zakresu li-
turgiki w gmachu seminarium zajęcia prowadzili: ks. Karol 
Makowski, ks. Józef Chwistecki i ks. Jan Domarańczyk14. 

Ks. A. Bystrzonowski, prowadząc zajęcia z teologii pastoral-
nej, kładł mocny akcent na kształtowanie w alumnach ducha od-
powiedzialności za poziom duszpasterstwa, które miało wzoro-
wać się na posłudze duszpasterskiej apostołów. Zgodnie ze 
wskazaniami prawa kanonicznego na zajęciach z teologii pasto-
ralnej sporo uwagi poświęcał sprawowaniu sakramentów oraz 
opiece duszpasterskiej nad chorymi i umierającymi. Jeśli zaś 
chodzi o wykłady z homiletyki to zwracał na nich uwagę na od-
powiedzialność kleryków za posługę słowa oraz na to, by mó-
wili w sposób praktyczny i zrozumiały dla słuchaczy. Obok roz-
ważań teoretycznych prowadził on również seminarium 
homiletyczne w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. „Ćwicze-
nia seminaryjne były traktowane jako integralna i obowiązkowa 
część nauczania homiletyki i wchodziły w oficjalny zakres wy-
kładów tego przedmiotu”15. Z tego względu w niektórych latach 
nie wymieniano nawet tych zajęć w wykazie przedmiotów na 
Wydziale Teologicznym. Przedmiotem ćwiczeń była nauka dyk-
cji i akcji kaznodziejskiej, pisanie i omawianie opracowanych 
kazań. Ponadto wymagano od studentów indywidualnej lektury 
arcydzieł literatury homiletycznej i jej krytycznej analizy16. 

14 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie [dalej: AKMCz], 
sygn. 100/72, t. 2. Elenchus moderatorum et professorum: Dioecesis Czę-
stochoviensis, Seminarium Częstochoviense. Triennium 1936-1938; M. Ko-
łodziejczyk, Profesorowie i wykładowcy Częstochowskiego Seminarium 
Duchownego w Krakowie, CzST 2(1974), s. 174-175. 

15 S. Piech, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 
1880-1939, Kraków 1995, s. 98.

16 Tamże. 
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W okresie międzywojennym wykłady i zajęcia praktyczne 
z zakresu katechetyki prowadzili: ks. Szymon Hanuszek i ks. 
Józef Rychlicki. Ks. S. Hanuszek dla studentów kursu trzecie-
go wykładał dydaktykę (I i II semestr) i pedagogikę (III se-
mestr) w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, a dla kursu 
piątego metodykę nauki religii w wymiarze jednej godziny ty-
godniowo przez cały rok akademicki. Ponadto prowadził ćwi-
czenia praktyczne organizując je w Państwowym Seminarium 
Nauczycielskim Męskim w Krakowie, gdzie był katechetą (do 
1932), a następnie w Szkole Powszechnej im. S. Batorego. 
Z kolei ks. J. Rychlicki, który zajęcia z katechetyki prowadził 
na uniwersytecie od 1935 r., wykładał na kursie trzecim ogól-
ne zasady katechetyki (2 godziny tygodniowo), szczegółową 
metodykę nauki religii oraz współczesne prądy w pedagogice 
a nauczenie religii. Natomiast na kursie piątym (1 godzina ty-
godniowo) wygłaszał prelekcje na temat wybranych aspektów 
wychowania chrześcijańskiego. Ponadto przez cały rok akade-
micki prowadził z alumnami trzeciego roku ćwiczenia prak-
tyczne (2 godziny tygodniowo) w wybranych krakowskich 
szkołach powszechnych, gdzie klerycy najpierw obserwowali 
lekcje prowadzone przez katechetów, a z czasem sami je pro-
wadzili. Później w ramach ćwiczeń, pod kierunkiem wykła-
dowcy, szczegółowo omawiano ich przebieg17. 

Do 1939 r. w Częstochowskim Seminarium Duchownym 
w Krakowie wykłady z liturgiki oraz z historii sztuki prowa-
dził ks. Tadeusz Kruszyński. Na jego zajęciach te dwie dyscy-
pliny ujęte w aspekcie historycznym wzajemnie się przenikały 
i uzupełniały. Jeśli chodzi o liturgikę to wygłaszane przez nie-
go prelekcje podejmowały następujące zagadnienia: symboli-
ka w liturgii, zasady liturgiki katolickiej czy rozwój liturgii 

17 R. Ceglarek, Katechizacja w diecezji częstochowskiej…, s. 416-419. 



232

Ks. Roman CeglaReK

chrześcijańskiej, a także obrzędy mszy św., księgi, naczynia, 
szaty i sprzęt liturgiczny. Przywiązywał on wielką wagę w na-
uczaniu liturgii i historii sztuki kościelnej do bezpośredniego 
zetknięcia się z dziełem artysty. Z tej racji wędrował ze stu-
dentami do zabytkowych kościołów, klasztorów i budowli 
świeckich. Troszczył się o to, aby jego zajęcia przygotowały 
przyszłych duszpasterzy do należytego sprawowania liturgii 
oraz do właściwej troski o dobra kultury religijnej18. Trzeba 
nadmienić, że zajęcia z zakresu liturgiki w latach 1926-1939 
odbywały się nie tylko na uniwersytecie, ale także w budynku 
seminaryjnym, gdzie ojciec duchowny, prefekt czy nawet sam 
rektor uczyli kleryków rubrycystyki i ćwiczyli z nimi obrzędy 
liturgiczne. Taka sama praktyka była również w seminarium 
częstochowskim.

Zgodnie ze sprawozdaniem przesyłanym przez seminarium 
do Stolicy Apostolskiej19, alumni korzystali w okresie między-
wojennym z podręczników akademickich z zakresu homilety-
ki20, katechetyki21 i liturgiki22. 

18 J. Kracik, Kruszyński Tadeusz Albin (1884-1959), w: Słownik Pol-
skich Teologów Katolickich 1918-1981, t. 6, red. L. Grzebień, Warszawa 
1983, s. 222-227; S. Piech, Wydział Teologiczny…, s. 144. 

19 AMKCz, sygn. 100/72. Elenchus librorum qui adhibentur in scholis 
philosophiae et theologiae: Dioecesis Częstochoviensis, Seminarium Czę-
stochoviense (1930-1933); tamże, Elenchus librorum qui adhibentur in 
scholis philosophiae et theologiae: Dioecesis Częstochoviensis, Semina-
rium Częstochoviense (1935-1937). 

20 Homiletyka duszpasterska. Zbiorowy podręcznik nauki kaznodziej-
stwa dla polskiego kleru, Kielce 1935; P. Gantowski, Technika żywej mowy, 
Kielce 1937. 

21 L. Bielawski, Pedagogika religijno-moralna, Lwów 1934. 
22 A. J. Nowowiejski, Ceremoniał parafialny. Przewodnik liturgiczny 

dla duchowieństwa pasterzowaniem dusz zajętego, Płock 1931. 
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Na całość przygotowania pastoralnego do przyszłej posługi 
kapłańskiej, oprócz wykładów i ćwiczeń prowadzonych na 
uniwersytecie i w seminarium, składały się również praktyki 
kleryków wprowadzające ich w duszpasterstwo. Odbywały się 
one w ramach wspólnego wypoczynku wakacyjnego alumnów 
organizowanego przez władze seminaryjne. Miały one miejsce 
początkowo w popaulińskim klasztorze w Leśniowie (do 
1936), a następnie w Olsztynie k. Częstochowy (od 1937). 
Nad całością czuwał kapłan wyznaczony przez władze semi-
naryjne. Pierwszym był prefekt seminarium ks. Władysław 
Tomalka. W tym czasie łączono wypoczynek z pracą pastoral-
ną. Starano się zaznajomić alumnów z różnymi sektorami 
duszpasterstwa i jak najlepiej ich przygotować do podęcia 
w przyszłości obowiązków kapłańskich w parafii i w szkole. 
Do najważniejszych zaliczano między innymi posługę homile-
tyczną i katechetyczną. Z tej racji uczono ich głosić kazania 
i prowadzić lekcje religii. Klerycy nabierali tych sprawności, 
wygłaszając kazania w obecności pozostałych seminarzystów 
i katechizując na terenie tych parafii, gdzie organizowano im 
wypoczynek połączony z zajęciami pastoralnymi. Ponadto 
przygotowywali dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii 
św23. W ramach formacji pastoralnej organizowano, także 
w seminarium, specjalne kursy i szkolenia oraz prelekcje. 
Związane one były zazwyczaj z działalnością różnych organi-
zacji i stowarzyszeń działających w parafii lub w szkole (np. 
Krucjata Eucharystyczna, Sodalicja Mariańska, Stowarzysze-
nie Młodzieży Polskiej, Akcja Katolicka), z którymi w przy-
szłości alumni mieli się zetknąć po ukończeniu seminarium. 
Oprócz tego zaznajamiano ich ze sposobami pracy z młodzie-
żą. Sporo czasu poświęcano na kwestie nauczania religii 

23 Kronika…, t. 1, s. 32, 48-49. 
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w szkole i w ogóle działalności dydaktycznej i wychowawczej 
z uczniami oraz sprawom właściwego funkcjonowania kapła-
na-katechety w tym środowisku24. 

Taki sposób formacji pastoralnej szedł po linii wskazań 
I Polskiego Synodu Plenarnego (1936), który wzywał do tego, 
aby alumni zdobywali w seminariach głęboką wiedzę, a także 
zgłębiali potrzeby religijne swego czasu i poznawali nowocze-
sne metody pracy duszpasterskiej25. Jeszcze mocniej wyarty-
kułuje to później II Polski Synod Plenarny (1991-1999)26. 

Formacja pastoralna kleryków nie została przerwana nawet 
w czasie II wojny światowej. Nadal, choć w trudnych i ciągle 
zmieniających się warunkach, były prowadzone zajęcia teore-
tyczne i praktyczne z poszczególnych dyscyplin teologii prak-
tycznej. Choć zakres godzin wykładowych i ćwiczeń uległ 
zmniejszeniu, to jednak nie zaprzestano ich prowadzenia27. 

Trudności związane z właściwym organizowaniem forma-
cji duszpasterskiej do kapłaństwa w czasie okupacji hitlerow-
skiej skłoniły bpa Teodora Kubinę do wprowadzenia dla neo-
prezbiterów okresu praktycznego przygotowania do pracy 
kapłańskiej. W kilku parafiach, pod okiem kompetentnych 
duszpasterzy, mieli oni uzupełnić zakres wiedzy teologicznej 
poprzez odpowiednie szkolenie pastoralne. To przygotowanie 
miało objąć wszystkie dziedziny duszpasterstwa. Biskup pole-
cał, aby w ramach przygotowania pastoralnego, zanim neopre-

24 Tamże, s. 80, 83, 85-86, 88, 103, 129, 159; AWSDACz., Przełożeni, 
Wrażenia kleryckie z lat 1926-1931 w Częstochowskim Seminarium Du-
chownym w Krakowie, s. 3. 

25 Pierwszy Polski Synod Plenarny, Wiadomości Diecezjalne 3(1938), 
s. 35. 

26 II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 2001, s. 175. 
27 Zob. AWSDACz., Życie seminarium 1926-1961, Program studiów 

w CSD w Krakowie 1926-1961. 
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zbiterzy zostaną dopuszczeni do jakichkolwiek czynności ka-
płańskich, otrzymali na ten temat odpowiednie pouczenie, 
a następnie mieli możliwość obserwacji ich właściwego wyko-
nania. Dotyczyło to sprawowania sakramentów, wygłaszania 
kazań, nauczania religii czy prowadzenia kancelarii parafial-
nej. Wdrażanie ich w praktykę duszpasterską miało dokony-
wać się sukcesywnie pod nadzorem starszych i doświadczo-
nych kapłanów28. Trzeba nadmienić, że zaproponowane w tym 
czasie przez bpa T. Kubinę rozwiązania pastoralne związane 
z permanentną formacją młodych kapłanów tuż po ukończeniu 
seminarium w formie stażu pastoralnego było rozwiązaniem 
nowatorskim, znajdującym swoich zwolenników także 
i dzisiaj. 

Po zakończeniu II wojny światowej seminarium często-
chowskie na nowo podjęło swoją działalność formacyjną i dy-
daktyczną. Te dwie funkcje mocno podkreślało nie tylko prawo 
kościelne, ale również Statut Częstochowskiego Seminarium 
Duchownego w Krakowie (1951) zwracając uwagę, że jest „za-
kładem naukowo-wychowawczym, którego zadaniem jest 
przygotowanie do kapłaństwa młodzieńców, pragnących po-
święcić się służbie Bożej na terenie Diecezji Częstochow-
skiej”29. Podobnie jak w okresie międzywojennym, tak i powo-
jennym, to przygotowanie miało miejsce w budynku 
uniwersyteckim i seminaryjnym. Klerycy rozpoczęli bowiem 
ponownie studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Większość 
zajęć odbywała się na uczelni, w tym również te z zakresu po-

28 Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, sygn. KB 1. T. Kubina, 
Praktyczne przygotowanie neoprezbiterów do pracy duszpasterskiej, s. 297; 
tamże, Wytyczne dla księży neoprezbiterów na okres praktycznego przygo-
towania do pracy duszpasterskiej, s. 295. 

29 Statut Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, 
Częstochowa 1951 [mps], s. 1. 
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szczególnych dyscyplin teologii praktycznej. Uzupełniały je 
w seminarium dodatkowe wykłady i ćwiczenia praktyczne 
przygotowujące do duszpasterstwa. Taka praktyka obowiązy-
wała w zasadzie do momentu zamknięcia Wydziału Teologicz-
nego UJ we wrześniu 1954 r. Jeszcze przez kolejne dwa lata 
wykładowcy tejże uczelni prowadzili wspólne zajęcia dla alum-
nów częstochowskiego, krakowskiego i śląskiego seminarium, 
ale od roku akademickiego 1956/57 zmieniły się te zasady. Se-
minarium częstochowskie zaczęło prowadzić własne zajęcia fi-
lozoficzno-teologiczne, a co za tym idzie własną formację pa-
storalną, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. 
Większość zajęć objęła kadra wykładowców pochodzących 
z terenu diecezji częstochowskiej, tylko nieliczne z nich prowa-
dzili kapłani ze środowiska krakowskiego. Jeśli chodzi o teolo-
gię pastoralną to wykładowcami tego przedmiotu byli: ks. Ju-
lian Nowak, ks. Zdzisław Goliński i ks. Franciszek Macharski. 
Zajęcia z liturgiki prowadzili: ks. Tadeusz Szwagrzyk, o. Paweł 
Szczaniecki, ks. Wacław Schenk, ks. Marian Mikołajczyk i ks. 
Adam Skrzypiec. Homiletykę w tym czasie wykładali: ks. Ju-
lian Nowak i ks. Tadeusz Olszański. Natomiast zajęcia z kate-
chetyki mieli: ks. Józef Rozwadowski i ks. Ludwik Warzybok, 
a także z zakresu katechetyki praktycznej ks. Wacław 
Sobczyk30. 

W tym czasie (od 1953) Ratio studiorum dla seminarium 
duchownego diecezji częstochowskiej31 dzieliło przedmioty 
wykładowe na dwie grupy: główne i pomocnicze. Do pierw-

30 M. Kołodziejczyk, Profesorowie i wykładowcy Częstochowskiego 
Seminarium Duchownego w Krakowie, s. 178-180; 75 lat Wyższego Semi-
narium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, red. W. Kowalik, Czę-
stochowa 2001, s. 17-22. 

31 Ratio studiorum dla Seminarium Duchownego Diecezji Częstochow-
skiej w Krakowie, Częstochowa 1959 [mps]. 
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szej zaliczono: teologię pastoralną, homiletykę i liturgikę, na-
tomiast do drugiej – katechetykę32. Liturgikę wykładano w se-
minarium od I do III roku, a homiletykę na roku IV i V. 
Natomiast wykłady z teologii pastoralnej i katechetyki były 
wyłącznie na roku VI, który miał charakter bezpośredniego 
przygotowania do duszpasterstwa. Na tym roku studiów zna-
lazł się w planie wykładów także taki przedmiot jak kancela-
ria, który był dość istotny z punktu widzenia praktyki duszpa-
sterskiej. W cyklu tygodniowym, dla poszczególnych 
roczników, przeznaczano na daną dyscyplinę teologii prak-
tycznej następujący limit godzin wykładowych: liturgika – 1; 
homiletyka – 2; katechetyka (łączona z pedagogiką) – 4; teolo-
gia pastoralna – 3 i kancelaria – 1. Ratio studiorum nie poda-
wało informacji o ćwiczeniach33. 

Oprócz systematycznych wykładów z zakresu teologii pasto-
ralnej, homiletyki, katechetyki i liturgiki, prowadzono także do-
datkowe zajęcia mające na celu jak najlepsze przygotowanie 
alumnów do przyszłej pracy duszpasterskiej. Organizowano 
więc dla nich specjalne cykle wykładów, kursy, warsztaty i szko-
lenia w celu wzbogacenia ich wiedzy, a także podniesienia 
umiejętności praktycznych niezbędnych w duszpasterstwie. Te-
matyka dotyczyła zazwyczaj (do 1960) spraw katechetycznych, 
liturgicznych i współczesnych form duszpasterstwa34. 

W okresie powojennym istniała możliwość przeprowadza-
nia praktyk katechetycznych w szkołach podstawowych i śred-
nich. Władze partyjno-państwowe początkowo zezwalały bo-
wiem na prowadzenie lekcji religii w szkołach, z tej racji 
mogły się też w nich odbywać praktyki katechetyczne. Miały 

32 Tamże, s. 4. 
33 Tamże, s. 2. 
34 Kronika…, t. 2, s. 627, 731; t. 3, s. 119. 
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one miejsce w kilku wybranych szkołach krakowskich. Odpo-
wiadał za nie ks. J. Rozwadowski i ks. J. Rychlicki. Polegały 
zazwyczaj na obserwacji w szkole lekcji religii prowadzonych 
przez katechetów oraz na samodzielnym ich prowadzeniu 
przez alumnów w liczbie kilku godzin. Te ostanie były hospi-
towane przez wykładowcę katechetyki, a następnie omawiane 
i oceniane. Lekcje mogły być prowadzone w oparciu o kon-
spekt przygotowany przez kleryka i sprawdzony przez odpo-
wiadającego za praktyki35. 

Po II wojnie światowej przygotowanie pastoralne alumnów 
w wymiarze praktycznym miało miejsce w czasie wakacji 
i przerw świątecznych. Odbywało się ono na terenie diecezji 
częstochowskiej. Rektor seminarium wysyłał kleryków na 
praktyki do tych parafii, które deklarowały chęć ich przyjęcia 
i miały możliwości zagwarantowania im odpowiednich wa-
runków. W tym okresie bowiem nie wszystkie parafie miały 
takie możliwości i nie wszyscy duszpasterze mogli poświecić 
część swego czasu na wprowadzenie alumnów w duszpaster-
stwo parafialne36. Do ich obowiązków należała katechizacja 
młodszych dzieci, zwłaszcza tych przygotowujących się do 
pierwszej spowiedzi i Komunii św., polegająca zazwyczaj na 
objaśnianiu prawd katechizmowych, na ich powtarzaniu 
i uczeniu na pamięć. W tym czasie uczyli ich również śpiewu 
kościelnego. Poza katechezami prowadzonymi samodzielnie, 
często w zastępstwie duszpasterzy danej parafii, prowadzili 
także spotkania ze służbą liturgiczną oraz z różnymi stowarzy-

35 R. Ceglarek, Katechizacja w diecezji częstochowskiej…, s. 421. 
36 AWSDACz., Życie seminarium 1926-1961, Sprawozdanie roczne 

Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie za rok 1946, s. 2; 
tamże, Sprawozdanie roczne Częstochowskiego Seminarium Duchownego 
w Krakowie za rok 1947/8, s. 2. 
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szeniami religijnymi działającymi przy parafii37. Zapewne pro-
wadzili również nauczanie zasad wiary chrześcijańskiej dla 
dorosłych, w tych parafiach, gdzie istniał nadal zwyczaj nauki 
katechizmu w niedzielę przed wieczornym nabożeństwem. 

Na zakończenie roku akademickiego 1951/52 na praktyki 
wakacyjne wyjeżdżali do diecezji obowiązkowo klerycy IV 
roku seminarium. W tym czasie akcent położono na prowadze-
nie lekcji religii oraz na zapoznanie się z funkcjonowaniem 
kancelarii parafialnej. W ten sposób realizowano wtedy założe-
nia programowe praktycznego przygotowania kandydatów do 
kapłaństwa, które władze seminaryjne określały jako praktyki 
katechetyczno-kancelaryjne38. Kwestie te zostały w sposób for-
malny usankcjonowane poprzez zapis w Regulaminie dla alum-
nów Częstochowskiego Seminarium Duchownego, który zaczął 
obowiązywać od 1 września 1952 r. W punkcie 78 stwierdzono 
iż: „Alumni dwu ostatnich kursów są zobowiązani, w czasie 
każdych wakacji letnich, do miesięcznej praktyki na parafii wy-
znaczonej przez Rektora. Stosownie do zwyczajów miejsco-
wych w czasie tej praktyki trzeba przeprowadzić katechizację 
dziatwy i wdrożyć się do pracy w biurze parafialnym. Głosić 
kazania mogą tylko za zezwoleniem Rektora”39. Ponadto np. 
w roku akademickim 1959/60, dla kleryków ostatniego kursu, 
ale już po święceniach kapłańskich, a bezpośrednio przed wy-
jazdem na pierwsze parafie, organizowano w Częstochowie 

37 L. Warzybok, Praktyka katechetyczno-duszpasterska alumnów Czę-
stochowskiego Seminarium Duchownego, CzST 3(1975), s. 84; AWS-
DACz., Życie seminarium 1926-1961, Sprawozdanie roczne Częstochow-
skiego Seminarium Duchownego w Krakowie za rok 1946, s. 2. 

38 Tamże, Sprawozdanie z działalności Częstochowskiego Seminarium 
Duchownego w Krakowie za rok 1951/2, s. 2. 

39 Regulamin dla alumnów Częstochowskiego Seminarium Duchowne-
go, Częstochowa 1952 [mps], s. 8. 
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prawie trzytygodniowe kursy praktyczno-duszpasterskie40. Pro-
wadzone w tym czasie zajęcia koncentrowały się na takich 
sprawach jak: kancelaria parafialna, życie parafialne, duszpa-
sterstwo stanowe, liturgia czy organizacja i działalność Kurii41. 
Ten styl prowadzenia formacji pastoralnej był zgodny ze wska-
zaniami Pierwszego Synodu Diecezji Częstochowskiej (1954)42. 

Dla kleryków wyjeżdżających na praktyki władze semina-
ryjne opracowały Wytyczne duszpasterskiej praktyki wakacyj-
nej alumnów promowanych na V kurs43. Zgodnie z treścią do-
kumentu zasadniczym celem praktyk było zetknięcie 
metodyczne alumnów z parafią, środowiskiem ich przyszłego 
życia i pracy. Miały trwać cztery tygodnie w jednej z parafii na 
terenie diecezji częstochowskiej. Praktyka miała dotyczyć 
spraw katechetycznych, liturgicznych, kancelaryjnych i homi-
letycznych. Jeśli chodzi o katechizację to klerycy byli zobo-
wiązani do prowadzenia katechez dla dzieci młodszych i star-
szych, w ramach których oprócz realizacji wyznaczonych 
tematów, mieli także uczyć śpiewu pieśni religijnych i odpo-
wiednich postaw w czasie nabożeństw w kościele. Do ich za-
dań należała również animacja liturgiczna w czasie Mszy św. 
tzw. dziecięco-młodzieżowej, a także podczas sumy parafial-
nej. Ponadto troska o ministrantów, o ich odpowiednie zacho-
wanie i posługiwanie w czasie nabożeństw. Mieli także za-
troszczyć się o świątynie, naczynia i bieliznę liturgiczną. We 
Wskazaniach zobligowano alumnów do posługi homiletycznej 

40 Kronika…, t. 3, s. 130. 
41 Tamże, s. 382. 
42 Pierwszy Synod Diecezji Częstochowskiej, Częstochowa 1958, 

s. 108-109. 
43 AWSDACz., Życie seminarium 1926-1961, Wytyczne duszpaster-

skiej praktyki wakacyjnej alumnów promowanych na V kurs Seminarium 
Duchownego diecezji częstochowskiej w Krakowie.
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w trakcie praktyk. Sprowadzało się to do wygłoszenia kilku 
pogadanek religijnych na niedzielnych nieszporach. Dużą 
wagę przywiązywano również do zdobywania doświadczenia 
w kancelarii parafialnej. Chodziło o zapoznanie się z całym 
wyposażeniem biura parafialnego oraz o nabranie umiejętno-
ści praktycznych w wypełnianiu dokumentacji kościelnej (me-
tryki chrztu, kwestionariusze badania przedślubnego, podania 
o dyspensę, itp.) oraz sporządzania ogłoszeń parafialnych44. 

Te umiejętności miały być wzbogacane wiedzą zaczerpnię-
tą z książek, które w czasie praktyk alumn miał przeczytać, 
a które dotyczyły spraw pastoralnych w teorii i praktyce45. 
Streszczenia dotyczące tejże lektury miał zawrzeć w dzien-
niczku dokumentującym przebieg praktyk. W nim również na 
bieżąco miał zapisywać wszystkie czynności jakie wykonał, 
a które wchodziły w zakres praktyk duszpasterskich. 

Typowanie parafii na praktykę wakacyjną władze semina-
ryjne uzgadniały z Kurią Diecezjalną, zwłaszcza z Wydziałem 
Katechetycznym i Duszpasterskim. Wydziały te bowiem orga-
nizowały w ramach praktyk część zajęć poświęconych spra-
wom katechizacji i duszpasterstwa46. Już od 1968 r. w każdym 

44 Tamże; Kronika…, t. 3, s. 342, 382-383. 
45 J. Danilewicz, Kościół i jego wnętrze w świetle przepisów prawno-li-

turgicznych, Kielce 1948; J. Dajczak, Katechetyka, Warszawa 1956; Nauka 
pasterzowania, t. 1, red. Z. Pilch, Kielce 1939; Nauka pasterzowania, t. 2, 
red. Z. Pilch, Kielce 1947; Abbé Pierre woła, Poznań 1958; Wiadomości 
Diecezjalne (1958, 1959). 

46 Zajęcia te były prowadzone w ramach Tirocinium Pastorale, które 
zostało powołane do życia w diecezji częstochowskiej po ukazaniu się De-
kretu o formacji kapłańskiej (1965) i Ratio fundamentalis institutionis sa-
cerdotalis (1970). Wzywały one do kontynuowania formacji kapłańskiej po 
ukończeniu studiów seminaryjnych. Jej zasadniczym zadaniem miało być 
dalsze doskonalenie młodego kleru pod względem duchowym, intelektual-
nym i duszpasterskim w celu pogłębienia życia kapłańskiego i podniesienia 
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tygodniu praktyk był przewidziany czas (1-2 dni) na wykłady 
z katechetyki, teologii pastoralnej, psychologii rozwojowej czy 
pedagogiki oraz konwersatoria z duszpasterstwa specjalistycz-
nego (charytatywnego, akademickiego, rodzinnego, itp.)47. 

Generalnie ten rodzaj praktyk był oceniany pozytywnie 
przez alumnów, neoprezbiterów, władze seminaryjne czy die-
cezjalne. Zastrzeżenia, jakie w tym czasie się pojawiały doty-
czyły w zasadzie jednego obszaru formacji pastoralnej tj. kate-
chizacji. Jak do tej pory praktyki katechetyczne prowadzono 
w wybranych szkołach, a następnie parafiach krakowskich. 
Zauważono jednak, że styl pracy, a także mentalność dzieci 
i młodzieży środowiska krakowskiego, różni się od tej pocho-
dzącej z terenu diecezji, a zwłaszcza z Zagłębia Dąbrowskie-
go. Dlatego postulowano, by całość praktyk związanych z pro-
wadzeniem katechezy, odbywała się we własnej diecezji, 
w dodatku w innej formie niż to miało miejsce w czasie prak-
tyk wakacyjnych48. W odpowiedzi na te sugestie zaczęto orga-
nizować w Częstochowie najpierw kilkudniowy cykl zajęć ka-
techetycznych (1963)49, a następnie dwutygodniowe kursy dla 
alumnów VI roku (1966-1968). Zazwyczaj miały one miejsce 
po świętach wielkanocnych. Odpowiadał za nie ks. L. Warzy-
bok50. W kolejnych latach tj. 1968-1970 praktyka katechetycz-

poziomu działalności apostolskiej. II Synod Częstochowski nakazał, aby 
alumni po piątym roku studiów odbyli praktyki duszpasterskie i kate-
chetyczne w parafiach diecezji częstochowskiej właśnie w ramach Tiroci-
nium Pastotrale, według programu ustalonego z przełożonymi seminarium 
i zatwierdzonego przez biskupa diecezjalnego. Od 1970 r. bezpośrednią 
opiekę nad tymi praktykami sprawował wicerektor Tirocinium Pastorale. 

47 L. Warzybok, Praktyka katechetyczno-duszpasterska…, s. 88. 
48 Tamże, s. 87. 
49 Kronika…, t. 3, s. 373. 
50 L. Warzybok, Praktyka katechetyczno-duszpasterska…, s. 87.
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na była organizowana w dwóch etapach: na początku roku 
szkolnego i po 6 stycznia. 

Wielki wpływ na kształt formacji duszpasterskiej w całym 
Kościele katolickim wywarł Sobór Watykański II. W nawiąza-
niu do jego dorobku kard. Gabriel-Marie Garrone (prefekt 
Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego w latach 1968-80) 
stwierdził, że formacja księży musi być przeniknięta, być 
może bardziej niż inne aspekty życia Kościoła, orientacją pa-
storalną, którą Sobór uczynił swoim pierwszym prawem. Za-
znaczył, że właśnie ta orientacja pastoralna powinna przepoić 
całą formację seminarzystów. Podkreślił, że domaga się ona 
starannego kształcenia w różnych dziedzinach, chodzi przede 
wszystkim o katechezę i kazanie, kult liturgiczny i udzielanie 
sakramentów, działalność dobroczynną, obowiązek pójścia do 
tych, którzy są w błędzie i nie wierzą, nie zapominając równo-
cześnie o innych obowiązkach pastoralnych51. 

Szczególnie ważnym dokumentem soborowym, z punktu 
widzenia przygotowania alumnów do posługi duszpasterskiej, 
był Dekret o formacji kapłańskiej. Zwrócił on uwagę, że for-
macja intelektualna, duchowa i dyscyplinarna w seminarium 
powinna przebiegać w sposób harmonijny, zmierzając do celu 
pasterskiego, do odpowiedniego przygotowania alumnów do 
podjęcia w przyszłości funkcji prawdziwych duszpasterzy. De-
kret wskazał główne linie przygotowania i przyszłego posługi-
wania kapłańskiego, stwierdzając: „Niech więc przygotowują 
się do posługi słowa: aby objawione słowo Boże coraz lepiej 
rozumieli, przez rozmyślanie posiedli, a mową i obyczajami 
wyrażali; do posługi kultowej oraz uświęcania: aby modląc się 
i spełniając święte czynności liturgiczne wykonywali dzieło 

51 G.M. Garrone, La formation pastorale dans les séminaires, Semina-
rium 22(1970), s. 862. 
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zbawienia przez Ofiarę eucharystyczną i sakramenty; do po-
sługi pasterskiej: aby umieli ukazywać ludziom Chrystusa 
[…]”52. Ta formacja pastoralna miała być prowadzona w semi-
narium na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej przy zasto-
sowaniu odpowiednich metod i pod kierunkiem kompetent-
nych osób53. 

Nakreślone przez Vaticanum II wskazania co do przygoto-
wania duszpasterskiego alumnów zostały rozwinięte w póź-
niejszych dokumentach posoborowych. Warto wskazać na dwa 
z nich: Podstawowe zasady formacji kapłańskiej (1970)54 oraz 
Instrukcja o liturgicznym wychowaniu alumnów (1979)55. 
W pierwszym zwrócono uwagę, że cała formacja do kapłań-
stwa winna być prowadzona w duchu pastoralnym, ponieważ 
jej celem jest kształcenie przyszłych duszpasterzy. Aspekt pa-
storalny powinien być zatem naświetlany we wszystkich dys-
cyplinach wykładanych w seminarium. W czasie jej trwania, 
w sposób szczególny, należy zwrócić uwagę na wyrobienie 
u alumnów umiejętności katechetycznych i homiletycznych, 
sprawowania sakramentów, kierownictwa duchowego, admi-
nistrowania parafią, prowadzenia różnych form współczesne-
go apostolatu, kontaktowania się i współpracy z niekatolikami 
i z niewierzącymi oraz przychodzenia z pomocą potrzebują-
cym. Wykłady powinny być wzbogacone o element praktycz-
ny w ciągu całego roku akademickiego, oraz w czasie wakacji. 

52 Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius, [dalej: DFK], nr 4. 
53 Tamże, 21. 
54 Sancta Congregatio pro Institutione Catholica. Ratio fundamentalis 

institutionis sacerdotalis, AAS 62(1970), s. 321-384. 
55 Congregazione per l`Educazione Cattolica, Istruzione sulla formazi-

one liturgica nei seminari [3.06.1979], Enchiridion Vaticanum, t. 6, s. 1044-
-1125. [Tłumaczenie polskie: Kuria Metropolitalna w Krakowie – 
11.08.1987 r., mps]. 
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Ćwiczenia i praktyki pastoralne miały kłaść akcent na: prowa-
dzenie przez alumnów katechez, zaangażowanie się w litur-
giczne obrzędy parafialne, odwiedzanie chorych, ubogich, 
a nawet więźniów, świadczenie pomocy kapłanom prowadzą-
cym duszpasterstwo wśród młodzieży, robotników, itp.56.

W drugim dokumencie mocno wyartykułowano potrzebę 
odpowiedniej formacji liturgicznej przyszłych kapłanów, która 
powinna być tak prowadzona poprzez wykłady i ćwiczenia, 
aby alumni poznali zasady odnowy liturgicznej po Soborze 
Watykańskim II w zakresie wiedzy i praktyki liturgicznej57. 
Oznacza to, że alumni powinni być przygotowani w semina-
rium do poprawnego uczestnictwa w czynnościach liturgicz-
nych oraz do spełniania tych funkcji we wspólnocie parafialnej. 
Chodzi mianowicie o to, aby w parafii już jako kapłani podjęli 
funkcję animatora i przewodnika zgromadzenia liturgicznego, 
szafarza w liturgii sakramentów i sakramentaliów, czy kate-
chety objaśniającego treść, język i znaki liturgiczne58. W opar-
ciu o ten dokument formułowano szczegółowe wskazania dla 
kleryków na dany rok akademicki czy też na czas praktyk wa-
kacyjnych. Seminarium miało wspierać alumnów w nabywaniu 
umiejętności sprawowania sakramentów i sakramentaliów oraz 
opanowaniu techniki przewodniczenia59. Jeśli chodzi o wakacje 
i praktyki pastoralne to ich wymiar liturgiczny związany był 
z takimi zagadnieniami jak: wygłaszanie komentarzy w czasie 
Mszy św., prowadzenie spotkań z ministrantami, lektorami 

56 Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, s. 379-382. 
57 Istruzione sulla formazione liturgica nei seminaria [tłumaczenie pol-

skie], s. 11. 
58 Zob. tamże, s. 21-27; Formazione liturgica dei futuri presbiteri, 

w: Nuovo dozionario di liturgia, red. D. Sartore, A. M. Triacca, Roma 1984, 
s. 601-608. 

59 Zob. Formazione liturgica dei futuri presbiteri…, s. 607-608. 
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i scholami, prowadzenie nabożeństw, asystowanie przy udzie-
laniu sakramentów, ćwiczenie pieśni religijnych przed liturgią, 
prowadzenie katechez sakramentalnych, odwiedzane chorych, 
przewodniczenie liturgii pogrzebowej, itp60. 

Wskazania powyższych dokumentów kościelnych były sys-
tematycznie wdrażane w proces praktycznego i teoretycznego 
przygotowania alumnów do duszpasterstwa. Jeśli chodzi 
o stronę praktyczną formacji pastoralnej to przebiegała dwu-
biegunowo: w trakcie zajęć akademickich (ćwiczenia) oraz 
w czasie wakacji (praktyka). Początkowo (od 1970)61 praktyki 
trwały dwa miesiące: wrzesień i październik, oraz w czasie zi-
mowych wizyt duszpasterskich w parafiach. Z czasem z tego 
ostatniego terminu zrezygnowano. Od 1975 r. prowadzono je 
wyłącznie od 20 sierpnia do 20 września62. Po czym klerycy 
wracali do seminarium na rekolekcje poprzedzające rozpoczę-
cie kolejnego roku akademickiego. W czasie odbywania prak-
tyki wszyscy mieszkali na plebanii parafii św. Barbary w Czę-
stochowie, ale z biegiem czasu ta praktyka uległa zmianie, tak 
że klerycy przebywali w kilku parafiach częstochowskich, po-
jedynczo lub po dwóch63. „Praktyka koncentrowała się na za-
jęciach katechetycznych, ale obejmowała również głoszenie 
kazań niedzielnych, sprawowanie sakramentów Chrztu i Eu-
charystii, przewodniczenie w liturgii pogrzebowej, pracę 
w kancelarii parafialnej, kierownictwo ministrantów i inne. 
Alumni praktykanci zapoznawali się też z charakterem pracy 
duszpasterskiej w parafiach na terenie diecezji i tak odwiedzili 
parafię: Błędowie, Niegowonicach, Łazach i Rędzinach”64. 

60 Zob. W. Głowa, Ćwiczenia praktyczne z liturgii, Ruch Biblijny i Li-
turgiczny 35(1982), s. 130-147. 

61 Kronika…, t. 4, s. 44. 
62 L. Warzybok, Praktyka katechetyczno-duszpasterska…, s. 87-88.
63 Kronika…, t. 4, s. 668. 
64 Tamże, s. 121. 
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Oprócz tego, w ramach formacji pastoralnej, klerycy w spo-
sób stały opiekowali się chorymi, korespondowali ze starszy-
mi kapłanami (emerytami), głosili kazania na temat powołań 
do życia kapłańskiego i zakonnego oraz prowadzili spotkania 
w tymże duchu dla ministrantów, a także włączali się w wiel-
kopostne rekolekcje młodzieżowe, prowadzili akcje promują-
ce wspieranie działalności misyjnej, itp65. Ponadto od 1981 r. 
uczestniczyli w rekolekcjach organizowanych dla Ruchu 
Światło-Życie, tzw. letnie oazy, początkowo w Złotym Potoku, 
później w kilku ośrodkach rozsianych w różnych częściach 
diecezji. Udział w nich był poprzedzony specjalnymi szkole-
niami przygotowującymi alumnów do pracy z młodzieżą 
w czasie trwania rekolekcji66. 

Takie formy przygotowania i wprowadzania do duszpaster-
stwa wspierał II Synod Diecezji Częstochowskiej, którego 
uchwały weszły w życie z dniem 1 stycznia 1987 r. Synod 
zwracał uwagę, że przygotowanie alumnów do posługi paster-
skiej, oprócz udziału w specjalistycznych wykładach, dokonu-
je się przez praktyki w zakresie katechezy, kaznodziejstwa, 
kancelarii parafialnej, duszpasterstwa służby liturgicznej, 
a także duszpasterstwa rodzin, studentów, grup nieformalnych, 
niesienia pomocy ubogim, chorym i głuchoniemym oraz lu-
dziom specjalnej troski67. Zobowiązał władze seminaryjne do 
zorganizowania w seminarium kół duszpasterskich czyli ze-
społów, które miały zajmować się jakąś grupą osób wymagają-
cą szczególnej opieki. W ten sposób alumni mieli być wdraża-
ni do różnych form duszpasterstwa specjalistycznego (chorzy, 
niepełnosprawni, głuchoniemi, dzieci specjalnej troski, grupy 

65 Tamże, s. 123, 630, 705, 739, 740-741.
66 Kronika…, t. 5, s. 86, 127, 145. 
67 II Synod Diecezji Częstochowskiej, Częstochowa 1987, s. 184. 
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nieformalne, itp.)68. Wielkie zasługi na tym polu położył ks. 
Antoni Długosz (od 1993 r. biskup pomocniczy), który anga-
żował kleryków do tego typu posług w ciągu roku akademic-
kiego oraz w czasie wakacji69. Mógł to czynić, ponieważ 
w tym czasie (od 1975) był już wykładowcą katechetyki w se-
minarium. Kształtował więc osobowość przyszłych kapłanów-
katechetów, dając im nie tylko fachową wiedzę, ale także za-
szczepiając w nich chęć służenia tym właśnie osobom. 

W okresie po Vaticanum II pojawiało się jeszcze wiele in-
nych dokumentów, które dotyczyły spraw związanych z wielo-
płaszczyznową formacją do kapłaństwa. Wystarczy wspo-
mnieć chociażby adhortację apostolską Pastores dabo vobis, 
która podkreślała rolę seminarium przy wspieraniu pastoralnej 
kompetencji i wrażliwości alumnów70. Adhortacja stała się 
znaczącym źródłem dla Ratio institutionis sacerdotalis pro 
Polonia71. Ów dokument podawał aktualne zasady formacji 
kapłańskiej w seminariach duchownych w Polsce, w tym oczy-
wiście określał ramy dla formacji pastoralnej przyszłych ka-
płanów. Ich wdrażanie w proces formowania przyszłych ka-
płanów miało miejsce już na terenie diecezji częstochowskiej 
po przeniesieniu seminarium duchownego z Krakowa do Czę-
stochowy, co nastąpiło w 1991 r. 

68 Tamże. 
69 Zob. Służyć z radością. Z biskupem Antonim Długoszem rozmawia 

ksiądz Stanisław Jasionek, Częstochowa 2006, s. 114-116. 
70 Zob. H. Wieb, Die Rolle des Seminars bei der Förderung pastoraler 

Sensibilität und Kompetenz, Seminarium 33(1993), s. 361-370. 
71 Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, Częstochowa 1999. 
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Zakończenie

Patrząc na dzieje Częstochowskiego Seminarium Duchow-
nego w Krakowie trzeba stwierdzić, iż na przestrzeni sześć-
dziesięciu pięciu lat jego istnienia przykładano sporą wagę do 
formacji pastoralnej alumnów. Oczywiście przebiegała ona 
z różnym natężeniem. Inaczej wyglądała w okresie międzywo-
jennym, inaczej podczas II wojny światowej, a w jeszcze inny 
sposób realizowano praktyczne przygotowanie kleryków do 
duszpasterstwa w okresie komunistycznym czy w czasie trans-
formacji ustrojowej. Przebierała ona odmienne formy realiza-
cji, gdy początkowo seminarium funkcjonowało w Krakowie, 
a później w Częstochowie. Niemniej jednak zawsze starano 
się uzupełnić wiedzę teoretyczną, zdobywaną w ramach for-
macji intelektualnej alumnów, o wymiar praktyczny, niezbęd-
ny w należytym przygotowaniu do podjęcia zadań kapłań-
skich. Władze seminaryjne czyniły to w oparciu o dyrektywy 
pastoralne Kościoła powszechnego i lokalnego, czerpiąc z nich 
inspiracje do opracowania własnej koncepcji formacji przy-
szłych duszpasterzy. Zawsze brały pod uwagę aktualne uwa-
runkowania społeczno-kulturowe, chcąc dostosować formację 
pastoralną w seminarium do potrzeb współczesnego 
duszpasterstwa. 

Historia seminarium częstochowskiego pokazuje, że mimo 
zmieniających się okoliczności i kolejnych ekip moderatorów 
i wychowawców, troska o właściwe przygotowanie alumnów 
do pracy duszpasterskiej zawsze zajmowała znaczące miejsce 
w okresie formacji do kapłaństwa. Pokazuje, że przez cały ten 
czas formacja pastoralna nieustannie koncentrowała się wokół 
takich działań, których wspólnym celem było kształtowanie 
przyszłych duszpasterzy do podjęcia funkcji nauczycielskiej, 
kapłańskiej i pasterskiej na wzór Jezusa Chrystusa Dobrego 
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Pasterza. Była i jest to formacja, która ciągle szuka sposobów 
przystosowania się do wymogów współczesnego Kościoła 
i znaków czasu. 

Summary

Looking at the history of Częstochowa Seminary in Kra-
ków one should state that over the sixty-five years of its 
existence much attention was paid to the seminarists’ pastoral 
formation. Certainly, it was taking place with varied intensity. 
It looked differently within the inter-war time, otherwise 
during the II world war and yet in another way the seminarists’ 
practical preparation for the pastoral ministry was realized in 
the period of communism or after the year 1989. The history of 
Częstochowa Seminary proves that despite the changing circu-
mstances and the following teams of moderators as well as 
educators, the concern of the proper seminarists’ preparation 
for the ministry work always took significant place during the 
time of formation to the priesthood. It shows that through this 
whole time the pastoral formation continuously focused on 
such actions, which common aim was to mould future mini-
sters who would take up educating, priestly and pastoral func-
tion according to the pattern of Jesus Christ, the Good She-
pherd. It was and it has been the formation that constantly is 
searching for the ways of adaptation to the requirements of the 
contemporary Church as well as the signs of the time.
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ZNACZENIE TURYSTYKI  
W RELIGIJNO-DUCHOWEJ ODNOWIE  

CZŁOWIEKA W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
The importance of tourism in religious-spiritual renewal 

of man in the teaching of John Paul II

W ruchu turystycznym, w jakim uczestniczymy, często do-
strzegamy relacje na wielu płaszczyznach. Jesteśmy związani 
jakąś relacją względem otaczającego nas świata przyrody. 
Wchodzimy w jakieś relacje z współtowarzyszami naszej po-
dróży, z organizującymi naszą wyprawę, czy z tymi, do któ-
rych się udajemy. Dla wielu podróżujących turystyka jest rów-
nież tworzeniem relacji z Bogiem.

Protoplastą dzisiejszej turystyki są pielgrzymki, czyli po-
dróże podejmowane z motywów religijnych. Pochylając się 
nad zagadnieniem turystyki w nauczaniu Jana Pawła II, nie 
sposób pominąć tematu pielgrzymki, którą Jan Paweł II trakto-
wał jako specjalną formę turystyki. Wszystkie 104 podróże za-
graniczne, jakie odbył Święty Jan Paweł II, były podejmowane 
z motywów religijnych, celem głoszenia orędzia o zbawieniu 
Człowieka. Dlatego pochylimy się nad zagadnieniem piel-
grzymki, która jest jedną z form turystyki.
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Dostrzeżemy również, że podróż podejmowana w celach 
rekreacyjnych, wiąże się z zagadnieniem odpoczynku i czasu 
wolnego. W naszej kulturze chrześcijańskiej odpoczynek naj-
częściej kojarzymy z niedzielą. Spróbujemy wykazać, że tury-
styka, która jest związana z odpoczynkiem i czasem wolnym, 
może być dobrą formą świętowania Dnia Pańskiego.

 Wskażemy jak czas wykorzystany na wędrówki górskie, 
podziwianie piękna przyrody, czy dzieł ludzkiego geniuszu, 
może prowadzić turystę do bliższego kontaktu z Bogiem, a na-
wet i do świętości. Zwieńczeniem naszych wywodów będzie 
podkreślenie więzi z Bogiem przez modlitwę i kontemplację, 
do której nastraja turystyka uprawiana według wskazań Jana 
Pawła II. 

Pielgrzymka jako sui generis turystyka

Temat nad jakim się pochylamy jest ukierunkowany na za-
gadnienia związane z turystyką, ale umieszczenie zagadnienia 
pielgrzymek pośród wyżej wymienionej tematyki jest uspra-
wiedliwione faktem, że pielgrzymki są uważane za jedną z naj-
starszych form wędrowania i dziś są zaliczane do jednej ze 
znaczących form migracji turystycznych1.

Podjęty temat „stanowi zagadnienie zarówno nowe, jak 
i stare. Turystyka w historii jest zjawiskiem stosunkowo mło-
dym. Jeśli nie liczyć badaczy świata znanych już w starożyt-
ności, w przyjmowanym dziś rozumieniu [turystyka] pojawiła 
się dopiero w połowie XIX wieku. Natomiast znawcy kwestii 

1 Por. M. Ostrowski, Duszpasterstwo wobec problemu wolnego czasu 
człowieka aspekt moralno – pastoralny ze szczególnym uwzględnieniem za-
gadnień turystyki, Kraków 1996, s. 354. 
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są zgodni, iż protoplastą dla nowocześnie rozumianej turystyki 
są pielgrzymki, istniejące od niepamiętnych czasów w wielu 
religiach. Katolicka teologia, na gruncie której się poruszamy, 
od wieków zajmowała się problematyką pielgrzymek. Szeroko 
rozwijało się duszpasterstwo pielgrzymkowe”2.

O podróżach podejmowanych ze względów religijnych czy 
duchowych świadczy fakt powstawania nowych terminów na 
określenie tego zjawiska. Dziś mówi się o turystyce pielgrzym-
kowej, czy turystyce religijnej. Przewodnie pismo Stolicy Apo-
stolskiej dla współczesnego duszpasterstwa turystycznego, już 
w 1969 roku, użyło terminu turystyka religijna (pielgrzymki)3. 

Również ks. Maciej Ostrowski – pochylając się nad zagad-
nieniem pielgrzymek i turystyki – zauważa, że „na przestrzeni 
ostatnich dziesiątek lat pojawiło się zjawisko definiowane 
przez niektórych jako turystyka religijna. Jest to wędrowanie 
podjęte zasadniczo z motywów turystycznych /poznawczych, 
kulturalnych, rekreacyjnych/, zawierające jednakże znaczną 
dozę religijnych przeżyć. Mieści się ono poniekąd między tu-
rystyką a pielgrzymką. W praktyce trudno jest określić, kiedy 
turystyka skłania się ku pielgrzymowaniu. I odwrotnie, piel-
grzymka nie wyklucza elementów turystycznych /ciekawość 
poznania nowych okolic i zabytków, chęć przeżycia radości 
spotkania w grupie, twórczy wypoczynek itp./”4. 

Potwierdzeniem, że pielgrzymka nie wyklucza elementów 
turystyki są słowa właścicieli biur, którzy zgodnie „podkreśla-

2 M. Ostrowski, Teologia turystyki, w: R. Winiarski (Red.), Turystyka 
w naukach humanistycznych, Warszawa 2008, s. 102.

3 Kongregacja dla Spraw Duchowieństwa, Wskazania ogólne dla 
duszpasterstwa turystycznego, MDG 15 (1971) nr 8 – 9, s. 279.

4 M. Ostrowski, Duszpasterstwo pielgrzymkowe, w: D. Fabisiak 
(Red.), Program duszpasterski Diecezji Włocławskiej rok 2006/2007. Przy-
patrzmy się powołaniu naszemu, Włocławek 2006, s. 114.
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ją, że często – niesłusznie – utożsamia się motywację, która 
skłania klientów do wyboru oferty pielgrzymkowej, z dewo-
cją. – Bez wątpienia dla naszych klientów wymiar duchowy 
jest bardzo ważny, ale nie oznacza to, że wyjazdy składają się 
wyłącznie z modlitwy i zwiedzania miejsc świętych, bo nie na 
tym ta duchowość polega – mówi przedstawicielka Duszpa-
sterstwa Pielgrzymkowego Księży Pallotynów. – Nie ma po-
wodu sądzić, że pielgrzymi to osoby niezainteresowane atrak-
cjami turystycznymi, których wiele znajdziemy na szlaku 
naszych pielgrzymek, dlatego integralną częścią wyjazdów 
jest zwiedzanie – dodaje”5. 

W innym swoim opracowaniu, dotyczącym naszego tema-
tu, ks. Ostrowski wymienia jeszcze więcej terminów opisują-
cych to zagadnienie. Do wymienionych wyżej terminów doda-
je jeszcze – za IV Światowym Kongresem Duszpasterstwa 
Turystycznego – termin turystyka kulturalna z nastawieniem 
religijnym. Również podaje termin turystyka religioznawcza6. 

Inny uczony zajmujący się badaniem religii wskazuje, że po-
dróże łączące w sobie motyw religijny i poznawczy istniały już 
w starożytności. Podróż podejmowana z motywów religijnych 
była określana mianem pielgrzymki, i wśród ludzkich wędró-
wek pojawiła się jako pierwsza, sięgając czasów prehistorycz-
nych. Natomiast podróż podejmowaną z motywów czysto po-
znawczych, która z biegiem czasu nasiliła się wśród wyższych 
i wykształconych warstw społecznych dziś określamy mianem 
turystyki. Pojawiła się ona ok. 1500 lat przed Chrystusem7. 

5 H. Dzielińska, Pielgrzym czy turysta?, „Rynek turystyczny” 2006 
nr 4, s. 27.

6 Por. M. Ostrowski, Pielgrzymowanie czy turystyka religijna, „Prze-
gląd Kalwaryjski” 2003 nr 8, s. 159.

7 Por. A Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii 
religii, Kraków 2003, s. 115.
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Jeszcze jedna wypowiedź, świadcząca o bliskości terminów 
turystyka i pielgrzymka: „Wysoka dynamika rozwoju turysty-
ki międzynarodowej w drugiej połowie ubiegłego wieku i dłu-
gookresowa prognoza WTO /Światowa Organizacja Turysty-
ki/ rozwoju turystyki globalnej do roku 2020, narzucają 
konieczność obserwacji i dokonania ocen zjawisk towarzyszą-
cych fenomenowi turystyki. W strukturze tych zjawisk na czo-
łowym miejscu znajduje się turystyka kulturowa, w tym reli-
gijno – pielgrzymkowa. W tym miejscu należy przypomnieć, 
iż religia i kultura wykazują ścisłe związki”8. Powyższe wypo-
wiedzi pozwalają nam potwierdzić jak bardzo ruch turystycz-
ny i pielgrzymkowy są ze sobą powiązane.

Podejmowany przez nas problem turystyki i pielgrzymek 
dotyczy wszystkich ludzi żyjących na ziemi. Pielgrzymki, 
o których mowa są ważną częścią wielkich religii monote-
istycznych. Zagadnienie pielgrzymowania w innych religiach 
podejmują i naukowo opracowują badacze zagadnień związa-
nych z religią. W jednym z tomów Wielkiej Encyklopedii Geo-
grafii Świata opisują pielgrzymki w judaizmie, chrześcijań-
stwie, islamie, buddyzmie, hinduizmie9.

Zjawisko ruchu pielgrzymkowego jest tak stare jak historia 
ludzkości i występuje – o czym była mowa wyżej – w wielu 
innych religiach10. W judaizmie i chrześcijaństwie, „za pierw-
szą pielgrzymkę w ścisłym znaczeniu, która do dziś stanowi 

8 W. W. Gaworecki, Przemówienie Powitalne, w: Turystyka religijno 
– pielgrzymkowa. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, Gdańsk 8–9 wrze-
śnia 2005, Gdańsk 2005, s. 8.

9 Por. A. Jackowski, J. Sołjan, E. Bilska – Wodecka, Wielka Encyklo-
pedia Geografii Świata. Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, t. XV, Po-
znań 1999. 

10 Por. M. Ostrowski, Jesteśmy pielgrzymami przed Tobą. Posługa 
duszpasterska wśród pielgrzymów, Kraków 2005, s. 24.
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prawzór pątnictwa, uznaje się wędrówkę Abrahama, protopla-
sty Narodu Wybranego i /ojca wszystkich wierzących/ z Ur 
chaldejskiego do ziemi wskazanej mu przez Boga”11. 

Należy podkreślić, iż już Stary Testament wiele miejsca po-
święcił pielgrzymkom. Księga Powtórzonego Prawa, trzy razy 
w roku zobowiązywała każdego mężczyznę do podjęcia piel-
grzymki do Jerozolimy, na najważniejsze święta w roku, jaki-
mi były: święto Przaśników, Tygodni i święto Kuczek12. Piel-
grzymi zdążający do świątyni jerozolimskiej śpiewali psalmy, 
które wyrażały ich uczucia, modlitwę, wiarę, uwielbienie, ra-
dość13. Były to psalmy od 120 do 134, które słusznie zostały 
nazwane Pieśniami Pielgrzymów14.

W Nowym Testamencie „ten charakter pielgrzymki potwier-
dził sam Syn Boży, gdy zstąpił z nieba na ziemię: /A rodzice 
Jego chodzili co roku do Jeruzalem na uroczysty dzień Paschy. 
I gdy miał już lat dwanaście, udali się do Jerozolimy według 
zwyczaju owego święta (Łk 2, 41– 42)/”15. Można bez trudu 
wskazać wiele wydarzeń z życia Jezusa, mających charakter 
pielgrzymkowy, które zresztą potwierdza Katechizm Kościoła 
Katolickiego stwierdzając, że misję publiczną Jezusa wyzna-
czał rytm pielgrzymek do Jerozolimy na wielkie święta żydow-
skie, a przynajmniej co roku na święto Paschy16. Należy zazna-

11 Tamże, s. 25.
12 Por. S. Nawrocki, Teologia pielgrzymek, HD 29 (1960) nr 3, s. 402. 
13 Por. A. George, Pielgrzymka, w: X. Leon – Dufour, Słownik teologii 

biblijnej, K. Romaniuk (tłum.), Poznań 1994, s. 662.
14 Por. J. Chélini, H. Branthomme, Drogi Boże. Historia pielgrzymek 

Chrześcijańskich, E. Sieradzińska, M. Stafiej – Wróblewska (tłum.), War-
szawa 1996, s. 32–34.

15 J. Ablewicz, Pielgrzymka jako znak święty, „Tarnowskie studia teolo-
giczne”, 1983, t. IX, s. 15. 

16 Por. KKK, nr 583.
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czyć również podróże Apostoła Narodów, św. Pawła opisywane 
w Nowym Testamencie, zwłaszcza w Dziejach Apostolskich. 

Na tym ziemskim świecie pielgrzymowanie jest istotnym 
znakiem uczniów Chrystusa17, a człowiek właśnie podczas 
pielgrzymki „już od swego początku zaproszony jest do roz-
mowy z Bogiem”18.

Również w historii papiestwa XX wieku terminy turystyka 
i pielgrzymka były bardzo blisko ze sobą powiązane. Dwaj pa-
pieże posoborowi Paweł VI i Jan Paweł II, bez wahania nazy-
wali pielgrzymkę szczególną formą turystyki19.

Mając na uwadze historię chrześcijaństwa, naukę Kościoła 
i Jego widzialnej Głowy, oraz przyjmując zażyłość i zazębianie 
się ruchu turystycznego i pielgrzymkowego, nie sposób nie za-
trzymać się dłużej nad zagadnieniem pielgrzymowania w na-
uczaniu Jana Pawła II. Analizując życie Karola Wojtyły, a póź-
niej papieża Jana Pawła II, autorzy jednoznacznie stwierdzają: 
„To zamiłowanie do turystyki towarzyszy Ojcu Świętemu rów-
nież w czasie sprawowania najwyższego urzędu w Kościele, 
a dowodem tego są pielgrzymki, które odbył i odbywa w celu 
głoszenia Dobrej Nowiny. Do papieża i miejsca turystyki, po-
dróżowania w jego życiu adekwatne jest zdanie, wypowiedzia-
ne kilka wieków wstecz, przez Józefa Minasowicza: Świat ta-
kich nauczycieli chwalił i chwali, którzy ucząc chodzili 
a chodząc nauczali. Tym bardziej, że taki /styl/ nauczania prak-
tykował sam Jezus, wędrując z uczniami po całej Palestynie”20.

17 KK, nr 49.
18 KDK, nr 19.
19 Por. M. Ostrowski, Duszpasterstwo wobec problemu wolnego czasu 

człowieka…, dz. cyt., s. 354.
20 P. Gołdyn, Turystyka w nauczaniu Jana Pawła II, w: J. Bergier, 

J. Żbikowski (Red.), Turystyka a religia, Biała Podlaska 2003, s. 138–139.
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Jan Paweł II, już podczas pierwszej swojej pielgrzymki do 
Polski, nawiązuje do swojego poprzednika Pawła VI, nazywa 
go papieżem – pielgrzymem i zapowiada, że papież będzie 
pielgrzymującym Zastępcą Chrystusa na ziemi. Dziękujemy 
za cały ten styl Pawła VI „papieża – pielgrzyma, jaki zapocząt-
kował wraz z Soborem Watykańskim II. Gdy bowiem Kościół 
cały uświadamiał sobie na nowo, iż jest Ludem Bożym – Lu-
dem, który uczestniczy w posłannictwie Chrystusa, Ludem, 
który z tym posłannictwem idzie przez dzieje, który /pielgrzy-
muje/, Papież nie mógł dłużej pozostać /więźniem Watykanu/. 
Musiał stać się na nowo Piotrem pielgrzymującym, tak jak ten 
pierwszy, który z Jerozolimy przywędrował poprzez Antiochię 
do Rzymu, aby tam dać świadectwo Chrystusowi”21. 

Zajmujący się tematem pielgrzymowania u Jana Pawła II, 
dostrzegają różne sposoby rozumienia tego terminu u papieża 
Polaka. „Nieustanne pielgrzymowanie jest jedną z najbardziej 
zauważalnych cech długiego i bogatego pontyfikatu Jana Paw-
ła II. Słowo to ma jednak w sobie bardzo wiele znaczeń. Naj-
prościej jest pojmować je jako opisujące czynność aktywnego 
przemieszczania się ku miejscu świętemu, które jest celem na-
wiedzających oraz licznych pielgrzymek. Pielgrzymowanie 
było jednak przez samego Papieża rozumiane na różne sposo-
by. By właściwie je odczytać, należy mieć świadomość, że 
w chrześcijańskiej eschatologii jest ono metaforą naszego losu, 
całej człowieczej drogi przez życie, ku wieczności i ostatecz-
nemu spełnieniu, które uzyskujemy w Bogu”22.

21 Jan Paweł II, Nie można usunąć Chrystusa z historii człowieka. Msza 
św. na Placu Zwycięstwa, Warszawa 2 czerwca 1979, w: E. Weron, A. Ja-
roch (Red.), Jan Paweł II. Nauczanie Papieskie, (styczeń - czerwiec) 1979, 
t. II/1, Poznań 1990, s. 598.

22 K. S. Ożóg, Pielgrzym, w: K. Flader, W. Kawecki (Red.), Jan Pa-
weł II. Człowiek kultury, Kraków 2008, s. 213.
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Istotną wypowiedzią samego papieża w interesującej nas 
kwestii, są słowa ukazujące znaczenie pielgrzymki w innym 
sensie niż tylko aktywnego przemieszczania się. W orędziu 
przed Czwartym Światowym Dniem Młodzieży, który miał 
miejsce w Santiago de Compostela, nawiązując do szlaku 
i sanktuarium św. Jakuba, Jan Paweł II mówi do młodych: 
„Santiago de Compostela to nie tylko sanktuarium, to także /
droga/ w sensie gęstej sieci pielgrzymich traktów. Przez stule-
cia /Droga św. Jakuba/ była drogą nawrócenia i niezwykłego 
świadectwa wiary. Wzdłuż niej wzniesiono widzialne pomniki 
wiary pielgrzymów: kościoły i liczne hospicja. Pielgrzymka 
posiada bardzo głębokie znaczenie duchowe i sama w sobie 
może być ważną katechezą. Jak bowiem przypomina Sobór 
Watykański II, Kościół jest ludem Bożym w drodze, ludem, 
który szuka przyszłego i trwałego miasta (por. KK, nr 9). Dzi-
siaj praktyka pielgrzymowania znowu znacznie się ożywiła na 
całym świecie, szczególnie wśród młodzieży. Należycie do 
tych, którzy dziś najlepiej wyczuwają w pielgrzymowaniu /
drogę/ wewnętrznej odnowy, pogłębiania wiary, umocnienia 
zmysłu komunii i solidarności z braćmi oraz środek pomagają-
cy odkryć osobiste powołanie”23. 

Okazją do refleksji papieża nad zagadnieniem podróżowania 
jako turysty czy jako pielgrzyma był Rok Jubileuszowy. W  roku 
2000 Jan Paweł II rozpoczął pisać orędzia na Światowe Dni Tu-
rystyki. W tym samym roku milenijnym pielgrzymował do Zie-
mi Świętej i w związku z tą wizytą wydał List o pielgrzymowa-
niu do miejsc związanych z historią zbawienia24.

23 Jan Paweł II, Jezus Chrystus naszą Drogą, Prawdą i Życiem. Orędzie 
do młodych całego świata na IV Światowy Dzień Młodzieży 1989, Waty-
kan 27 listopada 1988, OsRomPol 9 (1988) nr 12, s. 3.

24 Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią 
zbawienia, Watykan 29 czerwca 1999, OsRomPol 20 (1999) nr 9-10, s. 4-8.
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Jan Paweł II był przekonany, że „pielgrzymka to doświad-
czenie, na którym opiera się i z którego bierze początek kon-
dycja człowieka wierzącego, będącego homo viator – wędrow-
cem zmierzającym do Źródła wszelkiego dobra i do własnej 
samorealizacji. Angażując w to pielgrzymowanie całego siebie 
– swoje ciało, serce i umysł – człowiek zyskuje świadomość, 
że jest /poszukiwaczem Boga i pielgrzymem Wiekuistego/. 
Odrywa się od samego siebie, aby dojść do Boga. Zostaje 
uwolniony z pęt fałszywych pewników, przywrócony do swo-
jej naturalnej kondycji syna marnotrawnego, który przychodzi 
prosić o przebaczenie, zachęcony dobrocią oczekującego go 
Ojca. Tych prostych prawd dużo lepiej można się nauczyć po-
przez doświadczenie wędrowania niż z książek!”25.

Nasz Świety mówił o człowieku wierzącym jako homo via-
tor, człowiek w drodze. Takim samym określeniem, na opisa-
nie ludzkiego życia chętnie posługiwał się Święty Wincenty 
Pallotti26, założyciel Zjednoczenia Apostolskiego Katolickie-
go. „Dla Pallottiego każdy człowiek jest /piechurem/, a każdy 
chrześcijanin /pielgrzymem/. By określić ten stan, używa on 
w swoich pismach bardzo oryginalnego na owe czasy określe-
nia: Uomo viatore /w wersji łacińskiej Homo viator/. Jest to to-
pos człowieka w drodze. Topos wędrowca, emigranta”27. Ba-
dacz myśli Pallottiego cytuje Gabriela Marcela, francuskiego 
filozofa i myśliciela, który w 1945 napisał książkę Homo via-
tor, gdzie określił człowieka jako kogoś w drodze28. „Być, to 

25 Jan Paweł II, Chrystus kresem wszelkiej wędrówki. Spotkanie 
z uczestnikami I Światowego Kongresu Duszpasterstwa Sanktuariów i piel-
grzymów, Watykan 28 lutego 1992, OsRomPol 13 (1992) nr 7, s. 36.

26 Por. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, Ratio Institutionis, 
Warszawa 2007, s. 111.

27 S. Stawicki, Człowiek – pielgrzym według św. Wincentego Pallottie-
go, „Miejsca Święte – Królowa Apostołów” 2010, nr 2 (158), s. 45.

28 Por. tamże, s. 45.
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być w drodze […] To dusza właśnie jest podróżniczką, to o du-
szy i o niej samej jest w najwyższym stopniu prawdziwie po-
wiedziane, że być oznacza być w drodze”29. Takie refleksje 
o człowieku dostrzegamy u Jana Pawła II i „tak też jest u Pal-
lottiego. Dla niego chrześcijańskie pielgrzymowanie to przede 
wszystkim /przemieszczanie się wewnętrzne/, które polega na 
przesuwaniu akcentu z siebie samego na to, co istotne, to zna-
czy na chwałę Boga i zbawienie dusz”30. 

Dziś w ruch pielgrzymkowy, w sensie zewnętrznego prze-
mieszczania się i wewnętrznego formowania pielgrzymów, 
prężnie włączają się duchowi synowie św. Wincentego. Księża 
Pallotyni prowadzą dwa biura pielgrzymkowe: Peregrinus 
i Apostolos, które organizują pielgrzymki na wszystkie konty-
nenty. Kierunki wypraw pątniczych wyznaczyli sami pielgrzy-
mi31. Dyrektor Duszpasterstwa Pielgrzymkowego Księży Pal-
lotynów – udzielając jednego z wywiadów – mówił, że 
„oprowadzanie wiernych po sanktuariach świata traktujemy 
jako misję, posłannictwo, a nie zawód”32. Potwierdzeniem tych 
słów jest fakt, że „biuro prowadzi formację pielgrzymów 
w spotkaniach przedpielgrzymkowych, w trakcie pielgrzymi 
i po pielgrzymce. W tym nurcie budowania wieloetapowej for-
macji ważną rolę spełnia miesięcznik biura pielgrzymkowego 

29 G. Marcel, Homo viator, cyt. za: S. Stawicki, Człowiek – pielgrzym 
według…, dz. cyt., s. 45. 

30 S. Stawicki, Człowiek – pielgrzym według…, dz. cyt., s. 45.
31 Por. S. Tylus, Formy działalności apostolskiej polskich pallotynów 

w latach 1907–2007, w: A. Dyr, R. Forycki, M. Kowalczyk (Red.), 100-le-
cie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce. Dziedzictwo – cha-
ryzmat – apostolstwo, Ząbki 2009, s. 159.

32 T. Pulcyn, Jak Pielgrzymować do miejsc świętych? Rozmowa z Ro-
manem Tkaczem SAC, dyrektorem Biura Duszpasterstwa Pielgrzymkowe-
go Księży Pallotynów w Warszawie, „Pastores” 20 (2003) nr 3, s. 101.
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i wydawnictwa Królowa Apostołów – Miejsca Święte oraz 
kwartalnik Chiny dzisiaj”33.

Jak wykazaliśmy powyżej, pielgrzymki i turystyka są bar-
dzo ściśle ze sobą powiązane, co potwierdzają terminy próbu-
jące opisać to zjawisko. Pielgrzymki są obecne w życiu czło-
wieka wszystkich większych religii świata od jego początków. 
Dzisiejsza turystyka swoje korzenie ma właśnie w pierwszych 
wyprawach, odbywanych z motywów religijnych. 

 Turystyka formą świętowania Dnia Pańskiego

Turystyka w sensie rekreacyjnym, jakiej poświęcamy miejsce 
w poprzednich artykułach, jest nierozerwalnie połączona z cza-
sem wolnym i odpoczynkiem. Specjaliści dostrzegają, że właśnie 
„turystyka stanowi jedną z najczęstszych form aktywnego wypeł-
niania wolnego czasu”34. Z czasem wolnym i odpoczynkiem, nie-
rozerwalnie jest połączone również świętowanie Dnia Pańskiego. 
W niedziele bardzo często dostrzegamy wiele osób spędzających 
czas wolny na rodzinnych spacerach, bliższych czy dalszych wy-
jazdach, oraz innych atrakcjach, zbliżonych do turystyki.

Zajmujący się nauczaniem Jana Pawła II zauważają, że 
Święty Papież, czas wolny utożsamia z odpoczynkiem i wiąże 
go z zagadnieniami turystyki i sportu. Czas wolny i odpoczy-
nek w sposób szczególny rozpatruje jednak w kontekście świę-
towania Dnia Pańskiego35. 

33 S. Tylus, Formy działalności apostolskiej…, dz. cyt., s. 159. 
34 M. Ostrowski, Duszpasterstwo osób w drodze, w: R. Kamiński 

(Red.), Teologia pastoralna. Teologia pastoralna szczegółowa, Lublin 
2002, t. 2, s. 359.

35 Por. M. Ostrowski, Czas wolny, w: A. Zwoliński (Red.), Encyklope-
dia nauczania społecznego Jana Pawła II, Rodom 2003, s. 85.
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O odpoczynku i świętowaniu po wykonanej pracy mówią 
nam pierwsze karty Ksiąg Objawienia, gdzie „znajdujemy ob-
raz Boga, który nie tylko pracuje, ale i odpoczywa”36. Jan Pa-
weł II, nawiązując właśnie do pierwszych stron Księgi Rodza-
ju, mówi, że „te słowa objawiają duchowy sens odpoczynku 
i podkreślają jego potencjalny wymiar religijny. Ukazując nam 
Boga, który błogosławi dzień poświęcony w szczególny spo-
sób odpoczynkowi, Biblia chce nam uświadomić fakt, że czło-
wiek potrzebuje poświęcić część swego czasu, aby doświad-
czyć wolności od spraw materialnych, aby zagłębić się 
w swoje wnętrze i ożywiać w sobie poczucie własnej wielko-
ści i godności jako obrazu Bożego”37.

Nauka Kościoła w wielu dokumentach przypomina o święto-
waniu Dnia Pańskiego, którego nieodzownym elementem jest 
odpoczynek i uczestnictwo w Eucharystii. Przytoczymy tu kilka 
wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, na ten temat.

Papież Jan XXIII, zwołujący i otwierający Sobór Watykań-
ski II, z całym przekonaniem uczył, że religia „nakazy moralne 
i troska o zdrowie domagają się zgodnie okresowego wypo-
czynku. Kościół zaś Katolicki postanowił przed wielu już wie-
kami, że wierni mają poświęcić temu wypoczynkowi niedzielę 
i w tym dniu uczestniczyć w Eucharystycznej Ofierze”38. 

Niecałe dwa lata później ojcowie soborowi, w Konstytucji 
O Liturgii świętej, sięgają do tradycji apostolskiej i bardzo po-
dobnie wypowiadają się na ten temat: „Zgodnie z tradycją 
apostolską, która wywodzi się od samego dnia Zmartwych-
wstania Chrystusa, misterium paschalne Kościół obchodzi co 

36 M. Ostrowski, Duszpasterstwo wobec problemu wolnego czasu czło-
wieka… dz.cyt., s. 43.

37 Jan Paweł II, Duchowy sens odpoczynku. Modlitwa niedzielna z pa-
pieżem, Pieve di Cadore 21 lipca 1996, OsRomPol 17 (1996) nr 9, s. 53.

38 MM, nr 252.
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osiem dni, w dniu, który słusznie nazywany jest dniem Pań-
skim albo niedzielą. W tym bowiem dniu wierni powinni scho-
dzić się razem dla słuchania słowa Bożego i uczestniczenia 
w Eucharystii. […] Niedziela jest zatem najstarszym i pierw-
szym dniem świątecznym, który należy tak przedstawić i wpo-
ić w pobożność wiernych, aby stał się również dniem radości 
i odpoczynku od pracy”39.

Katechizm Kościoła Katolickiego, pochylając się nad trze-
cim przykazaniem Dekalogu, również uczy, że „ustanowienie 
dnia Pańskiego przyczynia się do tego, by wszyscy korzystali 
z wystarczającego odpoczynku i czasu wolnego, który mogli-
by poświęcić życiu rodzinnemu, kulturalnemu, społecznemu 
i religijnemu”40. Dobrze przeżywana turystyka w Dniu Pań-
skim, rzeczywiście może rozwijać człowieka na wszystkich 
tych płaszczyznach, o których mówi Katechizm. 

Przywoływany już Jan XXIII, w swojej encyklice Mater et 
Magistra, w punktach poświęconych świętowaniu dni świętych 
pisze: „Prawem także i potrzebą człowieka jest oderwanie się 
co pewien czas od pracy nie tylko po to, by dać odpoczynek 
swym znużonym codziennym trudem siłom fizycznym, a zara-
zem odprężyć się psychicznie przy pomocy godziwej rozrywki, 
lecz także i dlatego, by zatroszczyć się o jedność swojej rodzi-
ny. Wymaga ona bowiem, by wszyscy jej członkowie podtrzy-
mywali wielką ze sobą zażyłość i pogodne współżycie”41.

Jan Paweł II uczył podobnie jak Jego Poprzednik. Wskazywał, 
że czas wolny, jaki mamy do dyspozycji, aby dobrze przeżywać 
Dzień Pański, jest również szansą utwierdzania więzi rodzinnych42.

39 KL, nr 106.
40 KKK, nr 2184.
41 MM, nr 251. 
42 Por. M. Ostrowski, Czas wolny, dz. cyt., s. 88.
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Choć dwa ważne dokumenty wydane za pontyfikatu Jana 
Pawła II, Kodeks Prawa Kanonicznego i Katechizm Kościoła 
Katolickiego obligują, że: „w niedzielę oraz inne dni świątecz-
ne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy 
świętej”43, to Jan Paweł II w obszernym liście o świętowaniu 
dnia Pańskiego idzie dalej i stwierdza: „choć udział w Euchary-
stii jest sercem niedzieli, nie należy rozumieć, że na tym wy-
czerpuje się obowiązek /świętowania/ tego dnia. Dzień Pański 
jest bowiem dobrze przeżyty, jeśli cały jest przeniknięty 
wdzięczną i czynną pamięcią o zbawczych dziełach Boga. Dla-
tego uczniowie Chrystusa powinni się starać, aby także inne 
wydarzenia dnia, nie mające charakteru liturgicznego – spotka-
nia w gronie rodziny czy przyjaciół, różne formy rozrywki – 
odznaczały się pewnym stylem, który pomaga wyrażać pośród 
zwyczajnego życia pokój i radość Zmartwychwstałego. Na 
przykład nawet zwykłe spotkanie rodziców i dzieci może stać 
się sposobnością nie tylko do wzajemnego otwarcia się na sie-
bie i dialogu, ale także do wspólnej, głębszej refleksji, która po-
zwala wprowadzić pewne elementy formacyjne”44. 

Dużą rolę w wyprawach turystycznych, właśnie w integra-
cji rodziny, odgrywa wspólne przygotowywanie wszelkich 
wyjazdów, czy to sobotnio – niedzielnych, czy dłuższych wa-
kacyjnych. Pomaga to w wzmocnieniu więzi między rodzica-
mi a dziećmi. Wyjazdy turystyczne dzieci z rodzicami przy-
czyniają się do większej integracji rodziny, nie tylko dlatego, 
że cementują więź uczuciową pomiędzy rodzicami i dziećmi 
dzięki wspólnym przeżyciom45, ale również dlatego, że „uka-
zują dzieci rodzicom, a także rodziców dzieciom w nieco in-

43 KPK, kan. 1247; KKK, nr 2180.
44 DD, nr 52.
45 Por. K. Przecławski, Turystyka a wychowanie, Warszawa 1973, s. 99–101.
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nym świetle, w oderwaniu od codzienności życia, w nieco in-
nej społecznej roli. Rodzice w czasie wycieczki czy wakacji są 
już nie tylko tymi, którzy mówią przede wszystkim o potrze-
bie zarobienia pieniędzy, o braku czasu i o kłopotach albo 
o domowym gospodarstwie. Dzieci z kolei mogą pokazać, czy 
potrafią poruszać się względnie samodzielnie, jak zachowują 
się w sytuacjach różnych od sytuacji domowej lub obowiąz-
ków szkolnych”46. 

Jan Paweł II w adhortacji Catechesi tradendae pisze o „so-
botnio – niedzielnych wyjazdach organizowanych dla rozwoju 
życia duchowego”47. Jeden z komentatorów myśli naszego 
Świętego tak interpretuje i rozwija to zdanie: „ma on zapewne 
na uwadze nie tylko tzw. dni skupienia i zamknięte rekolekcje, 
lecz również rozmaitego rodzaju turystyczne wyprawy, połą-
czone z religijnym programem”48. 

Kwestia wyjazdów niedzielnych została dostrzeżona w cy-
towanym już liście Dies Domini. Papież z radością przyjmuje 
fakt, że „na nowo odkrywa się wartość także dawnych przeja-
wów religijności, takich jak pielgrzymka, i często wierni ko-
rzystając z niedzielnego odpoczynku udają się do sanktuariów, 
aby spędzić tam kilka godzin i przeżyć – czasem w gronie ca-
łej rodziny – głębsze doświadczenie wiary”49.

Ostatni Sobór Powszechny uczy o Ofierze eucharystycznej 
jako źródle i szczycie całego życia chrześcijańskiego50. Stolica 
Apostolska w swoim dokumencie dotyczącym turystyki po-
dejmuje tę myśl i naucza: „wychowanie chrześcijan do tury-

46 Tamże, s. 101–102.
47 CatTr, nr 67.
48 M. Ostrowski, Turystyka w myśli Jana Pawła II, „Rergrinus Craco-

viensis” 1997, z. 5, s. 149.
49 DD, nr 52.
50 Por. KD, nr 11.
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styki dopełnia się sprawowaniem Eucharystii /tego źródła 
i szczytu całego życia chrześcijańskiego/. W Najśw. Euchary-
stii turyści i pracownicy przemysłu turystycznego składają 
Bogu Żertwę Bożą a wraz z nią samych siebie w ich szczegól-
nej sytuacji radości, wolności, osobliwego kosztowania daru 
stworzenia, albo służby dla braci. Z łączności zaś z Chrystuso-
wym Ciałem czerpią moc, dzięki której zawsze są w spójni 
z łaską chrztu a przeto i z normą moralną i uzdolnieni do peł-
nienia apostolstwa, jakie Kościół im powierza i jakiego od 
nich oczekuje. Turystyka, jakby zapowiedź jedności i pokoju, 
znajduje swoją centralną oś w Eucharystii, która jest znakiem 
jedności i węzłem miłości Ludu Bożego oraz przyczyną spraw-
czą tej wolności, która umie jedynie dobrze czynić. Ponadto 
chrześcijanin przez uczestnictwo w Eucharystii będzie jak wę-
drowcy z Emaus (por. Łk 24, 13-32) umiał łatwiej rozpozna-
wać braci w Chrystusie w ludziach, którzy z nim się łączą 
w turystyce, lub których on spotyka w swojej wędrówce, lub 
których obsługuje”51.

Ks. Karol Wojtyła, wśród metod jakie są wykorzystywane 
podczas wypraw turystycznych, na pierwszym miejscu wy-
mienia właśnie Eucharystię. Zauważa, że „są one proste, pod-
stawowe. Msza św. codzienna na ołtarzu przenośnym w róż-
nych fantastycznych zakątkach naszej ziemi: ołtarz na 
wiosłach, ołtarz na śniegu, ołtarz na plecakach – żywa natura /
nie tylko wytwór ludzkiej sztuki/ bierze udział w Ofierze Syna 
Bożego. Msza św. więc stanowi modlitwę poranną i pierwszy 
zbiorowy czyn po pobudce”52. 

51 Kongregacja dla Spraw Duchowieństwa, Wskazania ogólne dla 
duszpasterstwa turystyczneg, dz. cyt., s. 277.

52 K. Wojtyła, Listy do redakcji w sprawie campingu, HD 26 (1957) nr 
3, s. 422.
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Odnośnie do – dostrzeganego przez niektórych turystów – 
pozornego problemu konieczności wyboru między uczestnic-
twem w Mszy świętej a pójściem na wycieczkę, przyjaciel 
i uczestnik wypraw z Karolem Wojtyłą – w drugiej części 
wspólnego artykułu – pisze: „Wycieczki, szczególnie niedziel-
ne, wchodzą często w konflikt z obowiązkiem Mszy św. Po-
myłką jednak wydaje się twierdzenie, że są rzeczy istotne 
i mniej istotne; trzeba więc wybrać albo Mszę św., albo wy-
cieczkę. Czy naprawdę musi się wybierać? Czy nie istnieje 
możliwość połączenia jednego i drugiego? /Turystyczny/ od-
poczynek jest współczesnemu człowiekowi naprawdę bardzo 
potrzebny. Trzeba ułatwić mu przy tym spełnienie obowiązku 
udziału we Mszy św.”53. Współautor wyraźnie wskazuje na ka-
płanów, aby ułatwiali turystom udział we Mszy św. Przez swo-
ją obecność i działalność na polu turystycznym czynił to jako 
kapłan sam Karol Wojtyła. 

Tę samą kwestię połączenia Eucharystii i turystyki porusza-
ją inne dokumenty Kościoła, zachęcając biskupów, kapłanów 
i innych wiernych do otwartości na sprawy duchowe wzglę-
dem turystów. Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Ko-
ściele zobowiązuje, aby specjalną troską otoczyć tych wier-
nych, którzy nie mogą dostatecznie korzystać z zwykłej opieki 
duszpasterskiej proboszczów lub całkowicie są jej pozbawieni. 
Dokument wymienia między innymi rzesze emigrantów, po-
dróżujących statkami czy samolotami oraz innych tego rodza-
ju. Zachęca, aby szukać trafnych rozwiązań duszpasterskich 
dla tych, którzy okresowo udają się w inne strony, celem wy-
poczynku54. Cytowane już Wskazania ogólne dla duszpaster-
stwa turystycznego podsuwają wiele pomysłów jak ułatwić tu-

53 Tamże, s. 425.
54 Por. DB, nr 18. 
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rystom uczestnictwo w Mszy św. Dokument zachęca do 
sprawowania Mszy św. w językach bardziej znanym turystom, 
proponuje odprawianie tzw. Mszy św. /wieczorowych/. Mówi 
o zapewnieniu celebrowania Mszy św. w dni świąteczne na 
kampingach, po należycie dobranym miejscu i przy ewentual-
nym użyciu /ruchomych kaplic/. Zaleca dbać o to, aby miejsca 
kultu były otwarte cały dzień55.

Taką samą troskę wyrażał Karol Wojtyła, kiedy pełnił urząd 
Metropolity Krakowskiego. Często przypominał swoim diece-
zjanom o obowiązku uczestniczenia w Mszy Świętej podczas 
wakacyjnych wyjazdów. W ostatnich latach posługiwania na 
Stolicy Świętego Stanisława nauczał: „uczynimy wszystko, 
aby ochronić prawo naszych dzieci i młodzieży do uczestnic-
twa we Mszy św. w niedzielę i dni świąteczne. Pamiętajmy 
także, że obozy i kolonie nie zwalniają od niedzielnej Mszy 
św.”56. W trudnych czasach dla dawania świadectwa wyzna-
wanym wartościom mówił do rodziców i wychowawców: „do-
magajcie się stanowczo, aby Waszym dzieciom nie utrudniano 
spełniania praktyk religijnych w czasie wakacji. Wyrażajcie to 
na piśmie, posyłając dzieci na kolonie. Sami odwiedzajcie je 
i prowadźcie w niedzielę na Mszę św.”57.

W roku wyboru na Stolicę Piotrową, Kardynał Wojtyła 
zwracał się do rodziców, katechetów i młodzieży: „Rodzice 
katoliccy! Uczyńcie wszystko, co do Was należy, by Waszym 
dzieciom, przebywającym na koloniach, nie zamknięto drogi 

55 Por. Kongregacja dla Spraw Duchowieństwa, Wskazania ogólne dla 
duszpasterstwa turystycznego, dz. cyt., s. 279. 

56 K. Wojtyła, Komunikat w sprawie przygotowania dzieci i młodzieży 
do wakacji, Kraków 13 maja 1975, w: Nauczyciel i Pasterz. Listy pasterskie 
– Komunikaty – Zarządzenia 1959 – 1978, Rzym 1987, s. 588.

57 K. Wojtyła, Słowo pasterskie przed rozpoczęciem wakacji, Kraków 
31 maja 1977, w: Nauczyciel i Pasterz, dz. cyt., s. 686.
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do Boga. […] Bracia kapłani i siostry (panie) katechetki! Przy-
gotujcie wspólnie z rodzicami w Waszych parafiach dzieci 
i młodzież do życia religijnego na koloniach. […] Droga mło-
dzieży i ukochane dzieci! […] okres wakacji, a zwłaszcza po-
byt na koloniach, to także próba Waszej dojrzałości w wierze. 
Dajcie jej wyraz poprzez modlitwę, uczestnictwo we Mszy św. 
i życiu sakramentalnym, przez ofiarną służbę Bogu i bliźnie-
mu, i to niezależnie, gdzie będziecie przebywać – w domu, na 
obozach harcerskich czy koloniach”58. 

Biskupi polscy, wiedząc jak ważną rolę pełni niedzielna 
Eucharystia, wychodzą turystom naprzeciw i – korzystając 
z dokumentów Kościoła – dają możliwość spełnienia obo-
wiązku niedzielnej Mszy św. w przeddzień wieczorem. Przy-
pominają jednak, że nie może to „przyczynić się do zagubienia 
świątecznego charakteru całego dnia Pańskiego. Prawdziwy 
odpoczynek człowiek znajduje tylko w Bogu. Radość chwil 
turystyki będzie większa, gdy znajdziemy czas dla Niego. 
Wówczas powrócimy do naszych codziennych obowiązków 
naprawdę bogatsi i umocnieni”59. 

W interesującym nas zagadnieniu świętowania Dnia Pań-
skiego poprzez uczestnictwo w ruchu turystycznym, bardzo 
trafną sugestię podała Stolica Apostolska w specjalnym doku-
mencie. Czytamy w nim: „Aby chrześcijanin mógł prawdziwie 
po chrześcijańsku kształtować swoją turystykę, musi on dzie-
lić ze wspólnotą miejscową świętowanie wiary, a szczególnie 
Eucharystię w Dniu Pańskim oraz najważniejsze momenty 
roku liturgicznego, które często przypadają w wakacyjnym 

58 K. Wojtyła, Słowo pasterskie przed rozpoczęciem wakacji, Kraków 
4 czerwca 1978, w: Nauczyciel i Pasterz, dz. cyt., s. 744.

59 List pasterski Episkopatu Polski, O chrześcijańskich walorach tury-
styki, Warszawa 16–18 marca 1995, „Biuletyn KAI” 168 (1995) nr 54, s. 18.
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okresie”60. Kiedy chrześcijanin pójdzie za przytoczonymi 
wskazaniami i będzie dawał świadectwo wyznawanym przez 
siebie wartościom, będzie wobec spotkanych na drodze podró-
żującym głosicielem Chrystusa61. I rzeczywiście dobry przy-
kład, dawany zarówno przez gospodarzy, jak i wędrujących, 
okazywanie gościnności pozwala na to, żeby niekiedy tury-
stów nazywać „wędrującymi ambasadorami Chrystusa”62. 

Mając na uwadze powyższe określenia, Episkopat Polski 
przypominał: „wobec innych ludzi spotkanych podczas wycie-
czek, turysta – chrześcijanin staje się prawdziwym ambasado-
rem Chrystusa. Historia mówi, iż wiara rozszerzała się poprzez 
świadectwo chrześcijan wędrujących w coraz to dalsze kraje. 
Nie zapominajcie bracia i siostry, że przez waszą postawę, kul-
turę zachowania, godne obyczaje, inni ludzie oceniają wartość 
chrześcijaństwa – więcej, odkrywają samego Chrystusa. 
Strzeżmy się, by nie być dla nich zgorszeniem”63.

Podczas spotkania z młodzieżą w Roku Jubileuszowym, 
Jan Paweł II mówił do młodych: „Sprawować Eucharystię, 
[…] znaczy zatem dawać świadectwo własnej gotowości do 
poświęcenia się dla innych, tak jak On. Tego świadectwa 
ogromnie potrzebuje nasze społeczeństwo, bardziej niż kiedy-
kolwiek potrzebują go młodzi, często kuszeni przez miraże ży-
cia łatwego i wygodnego, przez narkotyki i hedonizm, które 
spychają ich w otchłań rozpaczy, nonsensu, przemocy”64. 

60 Wskazania dla Duszpasterstwa Turystycznego, Watykan 29 czerwca 
2001, w: M. Ostrowski (Red.), Duszpasterstwo pielgrzymów i turystów. Wy-
bór wypowiedzi i dokumentów Kościelnych, Kraków 2003, s. 159–160.

61 Por. DA, nr 14.
62 M. Ostrowski, Turystyka w myśli Jana Pawła II, dz. cyt., s. 149.
63 List pasterski Episkopatu Polski, O chrześcijańskich walorach tury-

styki, dz. cyt., s. 18.
64 Jan Paweł II, Żyjcie Eucharystią, dając świadectwo miłości. 

XV Światowe Dni Młodzieży w Rzymie, Tor Vergata 20 sierpnia 2000, 
OsRomPol 21 (2000) nr 10, s. 22.
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Właśnie takim młodym świadkiem, wędrującym głosicie-
lem Chrystusa i człowiekiem pomagającym odkryć Jezusa in-
nym, był Pier Giorgio Frassati, którego Jan Paweł II wyniósł 
do chwały ołtarzy. Oto kilka świadectw mówiących o jego 
uczestnictwie w Eucharystii podczas wpraw turystycznych: 
„Wstawał zawsze jako jeden z pierwszych, a w niedzielne po-
ranki, podczas gdy inni jeszcze zajęci byli poranną toaletą, on 
już był gotów do kościoła i głośno śpiewał pod naszym oknem, 
żeby nas, dziewczęta, pobudzić i przypomnieć, że pora już iść 
na mszę”65. Carlo Enrico Galimberti mówił: „żartowaliśmy 
trochę z tego trudu, jaki sobie zadawał przy takim organizowa-
niu górskich wycieczek, żeby nigdy nie opuścić mszy, której 
podporządkowywał wszystko inne. Te jego niezłomne zasady 
dokuczały trochę tym, którzy nie byli aż tak gorliwi w prze-
strzeganiu niedzielnego obowiązku. Bo Pier Giorgio, nie bę-
dąc fanatykiem, był jednak pod tym względem nieustępli-
wy”66. Nauczycielka Camilla Mesturini dała świadectwo: 
„Miłość bliźniego objawiała się u Pier Giorgia na tysiące róż-
nych sposobów. Pamiętam, jak przyjeżdżał po mnie oraz in-
nych kolegów i koleżanki samochodem, żeby umożliwić nam 
wysłuchanie mszy o bardzo wczesnej porze /o 4 rano/, zanim 
wyruszymy w góry. Z wielką żarliwością służył do mszy, przez 
niego samego zorganizowanej, żeby nikt z nas nie zaniedbał 
niedzielnego obowiązku”67. 

Przywołajmy jeszcze słowa Soboru Watykańskiego II, któ-
re dostrzegamy również w Katechizmie Kościoła Katolickie-
go. Uczą one o istotnych funkcjach czasu wolnego, którego tu-

65 L. Frassati, Pier Giorgio Frassati. Człowiek ośmiu błogosławieństw, 
B. Sierakowska, S. W. Gaudyn (tłum.), Warszawa 1979, s. 171.

66 Tamże, s. 171. 
67 Tamże, s. 171.
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rystyka jest jedną z form. Wszyscy powinni „dysponować 
wystarczającym odpoczynkiem i czasem wolnym, tak by mo-
gli poświęcać się życiu rodzinnemu, kulturalnemu, społeczne-
mu i religijnemu. Przede wszystkim powinni znajdować spo-
sobność swobodnego rozwijania tych sił i uzdolnień, których 
być może nie mogą doskonalić w pracy zawodowej”68. 

Konkludując możemy stwierdzić, że kiedy podczas wypraw 
turystycznych znajdujemy czas na niedzielną Eucharystię, spa-
cery w gronie najbliższych, integrację rodziny, wspólny odpo-
czynek, wtedy możemy uznać, że turystyka jest dobrze prze-
żywana, i może być dobrą formą spędzania i świętowania Dnia 
Pańskiego. A Kościół – jak zostało przedstawione wyżej – na 
różne sposoby ułatwia turystom wypełnianie niedzielnego 
obowiązku uczestnictwa w Mszy świętej.

Utrwalanie więzi z Bogiem przez modlitwę i kontemplację

Poprzednik Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej, Sługa Boży 
Paweł VI, rozważając o wakacjach, podczas których nasila się 
ruch turystyczny mówił: „Wakacje są okresem dającym prze-
bywanie na łonie przyrody… Oto znajdujemy się w ścisłej 
łączności z ziemią, niebem i morzem, a potem z przestrzenią, 
blaskiem dnia i ciszą głębokiej nocy. Odczuwamy błogie uko-
jenie dzięki tej bliskości rzeczy, rzeczy potrzebnych bezwa-
runkowo, pośród których toczy się nasze ziemskie życie”69. 
Rozwijając swoją myśl zauważył, że ten kontakt z naturą 
wzbudza w nas uczucie podziwu, które w codzienności, z róż-

68 KDK, nr 67; por. KKK, nr 2184.
69 Paweł VI, O wakacjach, Castel Gandolfo 19 lipiec 1970, MDG 15 

(1971) nr 8 - 9, s. 267.
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nych przyczyn, jest zmarginalizowane, przez co nie zwracamy 
uwagi na otaczające nas rzeczy, kryjące w sobie niezbadaną ta-
jemnicę70. A „wakacje są okresem dopomagającym w rozmy-
ślaniu i zastanawianiu się nad istotą tych rzeczy. Nad istotą 
rzeczy, które wprowadzają nas w podziw, przepełniając duszę 
człowieka uczuciem poezji, zachęcającej go do modlitwy… 
Kto potrafi słuchać głosu natury może usłyszeć te same słowa, 
których słuchał św. Augustyn podczas modlitwy w Ostii: /Szu-
kaj prawdy ponad nami/”71. 

Święty Jan Paweł II, otaczając szczególną troską wypoczy-
wających podczas wakacji, wielokrotnie życzył wszystkim, 
aby ten wypoczynek był dobry. Tak wyjaśniał, co to znaczy, 
aby wakacje były dobre: „Niech te wakacje będą dobre, to zna-
czy niech służą odpoczynkowi fizycznemu, odzyskaniu sił. 
Niech także będą one dobre w znaczeniu duchowym: niech 
służą odbudowie wewnętrznej, bo człowiek nie odpoczywa 
naprawdę, jeżeli jego duch się nie odradza”72.

Liczni teologowie – idąc za wskazaniami Jana Pawła II – 
szukają prawdy wokół nas i ją dostrzegają: „cały świat mate-
rialny jest znakiem, albo systemem znaków Bożych, od Boga, 
o Bogu i do Boga. […] Takim znakiem Bożym jest dla czło-
wieka cały kosmos, przyroda, ciało, materia – ze wszystkimi 
jej prawami. […] wszystko, co człowieka otacza, cały nie-
skończony wszechświat, ciała niebieskie, glob ziemski, gleby, 
rośliny, zwierzęta, klimat – nie stanowi jakiejś pustki, lecz jest 
systemem znaków o istotnej dla nas treści, jest cudownym 
znakiem Boga”73. Godna przytoczenia jest wypowiedź, że 

70 Por. tamże, s. 267.
71 Tamże, s. 267.
72 Jan Paweł II, Wakacje. Do pielgrzymów z Polski, 5 lipca 1987, 

OsRomPol 8 (1987) nr 8, s. 16.
73 Cz. Bartnik, Sakrament świata, „Więź” 19 (1976) nr 11, s. 7.
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przyroda mówi nam o Bogu, przemawia do nas o tym co świę-
te74. Również nasz siostrzany Kościół prawosławny całą rze-
czywistość stworzoną traktuje jako sakrament. Podstawą ta-
kiego podejścia jest świadomość obecności Boga w świecie 
stworzonym, który jest teofanią Boga, a przez Jana z Damasz-
ku jest nazywany ikoną Boga75. 

Tę prawdę o Bogu, podczas turystycznych wypraw, 
a zwłaszcza na górskich szlakach, pośród pięknej przyrody od-
krywał Jan Paweł II. Jeden z uczestników tak relacjonuje 
pierwsze wakacje Karola Wojtyły, który po wyborze na Stolicę 
Piotrową, będąc już papieżem, nie zrezygnował z wypoczynku 
na łonie natury, jaki mu towarzyszył od najmłodszych lat: 
„Mieliśmy wrażenie, że w kontakcie z przyrodą wyłania się 
jego głęboki zamysł kontemplacyjny – rozmyślał, medyto-
wał… W południe wszyscy odmówiliśmy Anioł Pański… Po-
tem Papież usiadł na ławce przed szałasem i odmawiał 
brewiarz”76.

Będąc pośród górskiej przyrody, mówiąc o sanktuariach 
maryjnych, rozsianych po szczytach gór, Jan Paweł II chętnie 
nawiązuje do epizodu z życia Maryi, przypominając sceny 
ewangeliczne, opisujące wydarzenia, kiedy po zwiastowaniu 
Dziewica z Nazaretu „wybrała się i poszła z pośpiechem 
w góry, do pewnego miasta w pokoleniu Judy” (Łk 1,39). Góry 
z samej swej natury sięgają ku niebu, zachęcają nas do wznie-
sienia oczu ku górze, skąd – jak mówi Psalmista – przychodzi 
pomoc od Boga: „On odpowiada ze świętej swej góry” (Ps 

74 Por. K. Tarnowski, Instrumentalny czy sakramentalny stosunek do 
przyrody, „Znak” 36 (1982) nr 4, s. 262.

75 Por. B. Wieczorek, Dobry kosmos Zielonego Patriarchy, „Znak” 60 
(2008) nr 2, s. 112.

76 Sześć dni w Dolomitach, OsRomPol 8 (1987) nr 8, s. 14.
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3,5). Papież wyznaje, że korzysta z tej duchowej atmosfery, ja-
kiej doświadcza pośród gór77.

Podczas swojego długiego pontyfikatu Święty Jan Paweł II 
wielokrotnie podkreślał: „Patrząc na łąki, lasy, źródła i wzno-
szące się ku niebu szczyty, wszyscy odczuwamy pragnienie, 
by dziękować Bogu za Jego wspaniałe dzieła i wsłuchując się 
w głos przyrody słowami modlitwy wyrazić nasz zachwyt. 
Góry wzbudzają w naszych sercach poczucie nieskończoności 
i skłaniają myśl ku temu, co wzniosłe. Owe cuda natury są 
dziełem samego Twórcy piękna. Skoro wprawia nas w podziw 
ich istnienie i działanie, o ile bardziej potężny jest Ten, który 
je stworzył”78.

Młodzież, którą Jan Paweł II szczególnie kochał, uwrażli-
wiał: „Kto chce naprawdę odnaleźć samego siebie, musi na-
uczyć się obcować z przyrodą, bo oczarowanie jej pięknem 
wprowadza bezpośrednio w ciszę kontemplacji. Różnorodność 
stworzenia pozwala wytyczyć wiele fascynujących dróg, na 
których dusza wrażliwa i wierząca bez trudu odnajdzie echo 
owego tajemniczego i najdoskonalszego piękna, którym jest 
sam Bóg, źródło istnienia wszelkiej rzeczywistości”79. 

Również w ostatnich latach swojego wielkiego pontyfikatu, 
kiedy powoli już niedomagał, nadal głosił za słowami Ksiąg 
Natchnionych, że „piękno świata stworzonego jest znakiem 
objawiającym wielkość i dobroć Boga. Jezus w przypowie-
ściach zachęca do kontemplowania otaczającej natury, abyśmy 

77 Por. Jan Paweł II, Stella Alpium. Modlitwa niedzielna z papieżem, 
Val ď Ayas 15 lipiec 1990, OsRomPol 11 (1990) nr 7 – 8, s. 27 i 30.

78 Jan Paweł II, Troska o ziemię moralnym obowiązkiem chrześcijani-
na. Homilia podczas Mszy św. dla leśników, Val Visdende 12 lipca 1987, 
OsRomPol 8 (1987) nr 8, s. 14.

79 Jan Paweł II, Troska o przyrodę. Modlitwa niedzielna z papieżem, 
Santo Stefano di Cadore 11 lipca 1993, OsRomPol 14 (1993) nr 10, s. 60.
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się nauczyli, że musimy mieć całkowite zaufanie do Ojca 
niebieskiego”80. 

Ta kontemplacja otaczającej przyrody i dobrze przeżywana 
„turystyka może też prowadzić na wyżyny świętości, jak za-
prowadziła bł. P. G. Frasattiego, dla którego każda wspinaczka 
była etapem drogi ascetycznej i duchowej, szkołą modlitwy 
i adoracji, dążeniem do wewnętrznej dyscypliny i doskonało-
ści”81. Potwierdził to Święty Papież Jan Paweł II, ogłaszając 
Piotra Jerzego Frassatiego błogosławionym. Nawiązując do 
słów Psalmu 66, który rozbrzmiewał podczas liturgii beatyfi-
kacyjnej mówił, że słowa psalmu: „Jak zadziwiające są Twe 
dzieła!” (Ps 66,3), „sławcie Boga z radością, wszystkie zie-
mie” (Ps 66,1), „Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boże” (Ps 
66,5), są jakby odbiciem życia i ducha Frassatiego, który bar-
dzo kochał świat stworzony przez Boga82. 

Przywołując postać, wspomnianego wyżej, bł. Turysty, Pa-
pież mówił też o swoistej ascezie turystyki83. W szczególny 
sposób wołał do młodzieży: „Trzeba, by oczy ludzi – oczy lu-
dzi młodych, wrażliwych – umiały podziwiać dzieła Boże 
w świecie zewnętrznym i widzialnym. Trzeba, by oczy duszy 
umiały odwrócić się od tego zewnętrznego i widzialnego świa-

80 Jan Paweł II, Ekoturystyka kluczem do właściwego rozwoju. Orędzie 
na XXIII Światowy Dzień Turystyki, Watykan 24 czerwca 2002, OsRom-
Pol 23 (2002) nr 9, s. 56.

81 Z. Dziubiński, Jan Paweł II koncepcja turystyki, w: Z. Dziubiński 
(Red.), Aksjologia turystyki, Warszawa 2006, s. 157.

82 Por. Jan Paweł II, Człowiek Ośmiu Błogosławieństw. Beatyfikacja 
Piotra Jerzego Frassatiego, Watykan 20 maja 1990, OsRomPol 11 (1990) 
nr 5, s. 14.

83 Por. M. Ostrowski, Turystyka i przyroda w teologicznej refleksji Jana 
Pawła II, w: M. Ostrowski, J. Sołjan (Red.), Przyroda, geografia, turystyka 
w nauczaniu Jana Pawła II. XV Seminarium Sacrum i przyroda, Kraków 
2007, s. 25.
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ta i skierować na świat wewnętrzny i niewidzialny: aby w ten 
sposób człowiek mógł odkryć duchowe wymiary świata, odbi-
jające w sobie światłość Słowa, które oświeca każdego czło-
wieka (por. J 1,9). W tej światłości działa Duch prawdy”84. 
Wspominany tu Piotr Jerzy Frassati, przez Episkopat Polski 
i niektórych znawców tematu, jest uważany za patrona tury-
stów85. Istnieją także świadectwa stwierdzające, że pod wpły-
wem tego młodego turysty, inni, często przypadkowi uczestni-
cy wypraw górskich, na widok ekstatycznych uniesień, 
wychwalających Boga za piękno stworzenia, przejęci i wzru-
szeni, dokonywali głębokich refleksji nad swoim życiem86. 
Ten młody człowiek czuł obecność Boga w przyrodzie. Świad-
czy o tym wiersz napisany przez tłumacza życiorysu Piotra 
Jerzego:

„Urok piękna wznosił Cię w zaświaty…
Całą duszą gorącą a młodą
Czułeś Boga, obcując z przyrodą, -
Bo sam byłeś, jak słonko i kwiaty…”87.

Badacze myśli Jana Pawła II, na podstawie Jego pism i wy-
powiedzi, tak analizują interesujący nas temat: „Dla Jana Paw-
ła II turystyka jest okazją do zbliżenia i lepszego poznania 
Stwórcy. Cały świat jest wypełniony znakami obecności Boga, 
bowiem jest on Jego dziełem i w nim zawarta jest jego miłość 

84 Jan Paweł II, Człowiek Ośmiu Błogosławieństw, dz. cyt., s. 14.
85 Por. List pasterski Episkopatu Polski o chrześcijańskich walorach 

turystyki, dz, cyt., s. 18; A. Szyszko – Bohusz, Aksjologia turystyki. Droga 
do zjednoczenia z Najwyższym, w: Z. Dziubiński (Red.), Aksjologia turysty-
ki, Warszawa 2006, s. 150; http://www.duszpasterstwo-pielgrzym.krakow.
pl/index.php?show=patroni

86 Por. L. Frassati, Pier Giorgio Frassati. Człowiek ośmiu błogosła-
wieństw, dz. cyt., s. 172.

87 A. Cojazzi, Piotr Jerzy Frassati, Kraków 1930, s. 311.
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i dobroć. Turysta odkrywa je w pięknie otaczającej przyrody, 
w zabytkach i dziełach ludzkiej kultury, ale także w kontak-
tach z innymi ludźmi. Wspaniałe dzieła ludzkich rąk, a zwłasz-
cza w postaci budowli sakralnych i religijnej sztuki, skłaniają 
człowieka do głębszej duchowej refleksji i zwracają jego myśli 
ku Bogu. W ten sposób, poprzez dzieła otaczającego świata, za 
pomocą artystycznego wyrazu zwiększa się wiedza na temat 
religii, dokonuje się przekaz prawd dotyczących wiary i po-
mnaża się sama wiara”88.

Podobnie uważa inny znawca tego zagadnienia. Dla Jana 
Pawła II „nie tylko przyroda prowadzi turystę bliżej Boga. 
Także dzieła ludzkich rąk, zwłaszcza kościelne budowle i za-
bytki sakralnej sztuki, pomagają mu dostrzec nadprzyrodzone 
rzeczywistości. To ludzka wiara inspirowała wiele z nich – 
mówi Jan Paweł II. Dziś mają one moc ewangelizacyjną”89. 

Według Jana Pawła II „dobra kultury mają służyć postępowi 
człowieka, a w kontekście społecznym zyskują specjalne zna-
czenie, ponieważ są podporządkowane ewangelizacji, kultowi 
i posłudze miłosierdzia. Ich typologia jest zróżnicowana: ma-
larstwo, rzeźba, architektura, mozaika, muzyka, literatura, dra-
mat, kino. W tych różnorodnych formach artystycznych wyraża 
się twórcza moc ludzkiego geniuszu, który posługując się języ-
kiem symboli, próbuje wyrażać orędzie wykraczające poza 
ramy rzeczywistości. Dzieła te, jeśli powstały z inspiracji du-
chowej, mogą pomagać duszy w poszukiwaniu spraw Bożych, 
mogą się też stać interesującą formą katechezy i ascezy”90.

88 Z. Dziubiński, Jan Paweł II koncepcja turystyki, dz. cyt., s. 156–157.
89 M. Ostrowski, Turystyka w myśli Jana Pawła II, „Peregrinus Craco-

viensis” 1997, z. 5, s. 147.
90 Jan Paweł II, Sztuka i kultura w służbie ewangelizacji. Przesłanie 

Ojca Świętego do uczestników II Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Ko-
misji ds. Kościelnych Dóbr Kultury, Castel Gandolfo 25 września 1997, 
OsRomPol 18 (1997) nr 12, s 4.
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 Mając świadomość, jaki wpływ na oglądającego turystę 
mogą mieć dzieła kultury ludzkiej, w swoich wielokrotnych 
spotkaniach ze światem artystów, Jan Paweł II podkreślał, cy-
tując dokumenty Soboru, że dzięki pracy artystów „ujawnia 
się lepiej znajomość Boga, a głoszenie Ewangelii staje się dla 
umysłów ludzi zrozumialsze”91, zaś głoszona Dobra Nowina 
staje się jakby wszczepiona w warunki życia słuchaczy92. Na-
wiązywał również do o. Marie Dominique Chenu, mówiąc, że 
literackie jak i plastyczne dzieła sztuki są „nie tylko estetycz-
nymi ilustracjami, ale prawdziwymi źródłami teologiczny-
mi”93. To, że sztuka była dla Ojca Świętego drogą ku doskona-
łości chrześcijańskiej pokazał, beatyfikując i ustanawiając 
patronem artystów Fra Angelico94.

Podczas Mszy Świętej przy grobie Fra Angelico, Jan Paweł II 
tak nawiązywał do jego dzieł: „jego dzieła są trwałym orędziem 
żywego chrześcijaństwa, a równocześnie orędziem wysoce ludz-
kim, opartym na przenikającej duchowo mocy religii, dzięki któ-
rej każdy człowiek zbliżający się do Boga i Jego tajemnic staje 
się podobny do Niego w świętości, w pięknie, w błogosławień-
stwie”95. Temat piękna, o którym mówi Papież jest również do-
strzegany w innych opracowaniach o Patronie artystów. To 
„piękno z dzieł Fra Angelico zawsze prowadzi do jego autora – 

91 Jan Paweł II, List do Artystów, Watykan 4 kwietnia 1999, OsRomPol 
20 (1999) nr 5 – 6, s. 9; KDK, nr 62.

92 Por. KDK, nr 62.
93 Jan Paweł II, List do Artystów, dz. cyt., s. 9.
94 Por. W. Kawecki, Miłośnik piękna i sztuki, w: K. Flader, W. Kawecki 

(Red.), Jan Paweł II. Człowiek kultury, Kraków 2008, s. 45.
95 Jan Paweł II, Błogosławiony Fra Angelico – sztuka jako droga do-

skonałości. Rok Święty obchodzony w Rzymie przez artystów, 18 lutego 
1984, w: E. Weron, A. Jaroch (Red.), Jan Paweł II. Nauczanie Papieskie, 
(styczeń – czerwiec) 1984, t. VII/ 1, Poznań 2001, s. 195.
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Boga. Malarz identyfikował piękno z prawdą, dobrem, czysto-
ścią, harmonią, a więc z tym, co przybliża do Chrystusa”96. 

Sprawując jedną z wielu Mszy św. dla artystów, Jan Paweł 
II swoje rozważania poświęcił „temu wymiarowi sztuki, który 
sprawia, że jej doświadczenia są analogiczne do przeżycia ta-
jemnic wiary. Sztuka – stwierdził Papież – otwiera serce na ta-
jemnice drugiego człowieka i przyczynia się do obudzenia 
uśpionej wiary”97. W innym miejscu stwierdza: „dlatego nale-
ży uważać sztukę za ścieżkę, która prowadzi do Boga. Jest ona 
/łaską/ daną tylko nielicznym, aby otwierali drogę innym”98. 

Prawosławny teolog, P. Floreński, również zauważa, że 
„dzięki sztuce niebo przybliża się ku ziemi, a wieczność rozbi-
ja swój namiot w czasie, przekształcając nasz świat w tajemni-
czą świątynię, która świeci blaskiem niebiańskiego piękna”99. 
Jana Paweł II, podsumowując swoje refleksje o sztuce, kiero-
wane do artystów, mówi o pięknie: „Oby piękno, które będzie-
cie przekazywać pokoleniom przyszłości, miało moc wzbu-
dzania w nich zachwytu! W obliczu świętości życia 
i człowieka, w obliczu cudów wszechświata zachwyt jest jedy-
ną adekwatną postawą. […] Dlatego piękno rzeczy stworzo-
nych nie może przynieść mu zaspokojenia i budzi ową utajoną 
tęsknotę za Bogiem”100. 

96 A. S. Czyż, Fra Angelico. Artysta i mistyk, Ząbki 2005, s. 104.
97 Jan Paweł II, Religijny wymiar sztuki. Msza Święta dla artystów, 

Bruksela 20 maja 1985, w: E. Weron, A. Jaroch (Red.), Jan Paweł II. Na-
uczanie Papieskie, (styczeń – czerwiec) 1985, t. VIII/1, Poznań 2003, s. 805.

98 Jan Paweł II, Niech mowa sztuki będzie echem Boskiego Logosu. 
Spotkanie ze światem sztuki i kultury w teatrze La Fenice, Wenecja 
16 czerwca 1985, w: E. Weron, A. Jaroch (Red.), Jan Paweł II. Nauczanie 
Papieskie, (styczeń – czerwiec) 1985, t. VIII/1, Poznań 2003, s. 974.

99 J. Bramorski, Chrześcijanin jako świadek piękna, AK 2008 z. 2, 
t. 150, s. 259.

100 Jan Paweł II, List do Artystów, dz. cyt., s. 11. 
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W jednym ze swoich Listów do artystów, Papież nawiązuje 
do artysty słowa literatury rosyjskiej, Fiodora Dostojewskiego, 
który z proroczą intuicją wypowiedział słowa, że świat będzie 
zbawiony przez piękno101. Rozwijając tę myśl, wybitny teolog, 
Romano Guardini „zwraca uwagę, że według Dostojewskiego, 
rosyjski lud, poprzez kontemplację świata stworzeń, intuicyj-
nie wyczuwa, że znajduje się w centrum Bożego działania”102. 
Przywoływany już Dostojewski uważał, że „sztukę, co praw-
da, można potraktować w charakterze użytkowym, ale przede 
wszystkim w sensie potęgowania w człowieku energii ducho-
wych. Ma ona niejako prowadzić człowieka ku temu, co utra-
cił w raju, zasadniczo jednak wzywać do /powrotu do 
Chrystusa/”103.

Jan Paweł II zauważa, że dla jednych wiara staje się inspi-
racją do tworzenia dzieł o wybitnej wartości artystycznej, a dla 
innych te wielkie dzieła uczynione przez człowieka posiadają 
wielką moc oddziaływania ewangelicznego104. Taką moc od-
działywania ewangelicznego na zwiedzających i podziwiają-
cych turystów, mają dzieła Antonia Gaudiego, nazywanego 
Bożym Architektem. Podczas zbierania materiałów do rozpo-
częcia procesu beatyfikacyjnego Antonia Gaudiego odnotowa-
no przypadek koreańskiego buddysty Yun Young-Joo, który 

101 Por. temże; F. Dostojewski, Idiota, J. Jędrzejewicz (tłum.), Warszawa 
1971, s. 424.

102 D. Jastrząb, Jak według Dostojewskiego /piękno zbawia świat/, „Stu-
dia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 2005 nr 10, s. 121.

103 Tamże, s. 123.
104 Por. Jan Paweł II, List Apostolski Motu Proprio o połączeniu Papie-

skiej Rady ds. Kultury z Papieską Radą ds. Dialogu z Niewierzącymi oraz 
o przekształceniu Papieskiej Komisji ds. Zachowania Dziedzictwa Arty-
stycznego i Historycznego Kościoła w Papieską Komisję ds. Kościelnych 
Dóbr Kultury, Watykan 25 marca 1993, OsRomPol 14 (1993) nr 8–9, s. 4. 
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pod wpływem sztuki Architekta Bożego przeszedł na katoli-
cyzm105. Takie świadectwo dał przywołany konwertyta: „Ar-
chitekturę Gaudiego cechuje artystyczne piękno. Łączy ona 
w sobie elementy sztuki klasycznej i gotyckiej, lecz – według 
mnie – należałoby zwrócić większą uwagę na występujące 
w niej elementy natury, które ukazują piękno Boskiego stwo-
rzenia. Gaudi, ciągle poszukując prawdy, tworzył dzieła, 
w których czuje się /oddech Boga/. Nie mogę zapomnieć mo-
jej wizyty w kościele Świętej Rodziny w Barcelonie, którą od-
byłem w ramach przygotowywania wystawy Gaudiniego 
w Korei. Pozostawiła ona w moim sercu niezatarty ślad. Dzię-
ki sztuce Gaudiniego oraz z pomocą Bożą uwierzyłem w ist-
nienie Boga i nawróciłem się na katolicyzm, chociaż byłem do 
tej pory buddystą. Gaudini ewangelizuje świat za pośrednic-
twem swojej sztuki, a artystów nakłania do ciągłego poszuki-
wania Boga”106. 

Jan Paweł II, nawiązując do słów Księgi Mądrości: „Bo 
z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo 
ich Sprawcę” (Mdr 13, 5), mówił o księdze natury, jako pierw-
szym stopniu Objawienia Bożego. Człowiek, odczytując tę 
księgę za pomocą narzędzi właściwych swemu rozumowi, 
może dojść do poznania Stwórcy107. I tak odczytywał tę księgę 
natury Boży Architekt, zachwycając się nad stalaktytami, mó-

105 Por. W. Rędzioch, Antonio Gaudi – architekt Boga. Wywiad z kardy-
nałem Ricardo Marii Carlesa Gordó, emerytowanym biskupem Barcelony 
i Silvii Correale o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego 
Antonia Gaudiego,

h t t p : / / w w w . n i e d z i e l a . p l / a r t y k u l _ w _ n i e d z i e l i .
php?doc=nd200427&nr=9, z dnia 22 października 2009.

106 Tamże, http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=n-
d200427&nr=9

107 Por. FR, nr 19.
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wił pełen entuzjazmu: „Bóg otworzył przed nami swą księgę 
natury”108. Tę księgę natury uważał za swoją mistrzynię109. 

Słowa „Akt stworzenia trwa nadal! Bóg rozpoczął je w raj-
skim ogrodzie… Architekt pragnie z Nim współpracować, kon-
tynuować Jego dzieło stwórcze, które Bóg sam ukończy w nie-
bieskim mieście, w opisanym w Apokalipsie Nowym 
Jeruzalem”110, wypowiedziane przez Gaudiego, są wyraźnie do-
strzegalne w jubileuszowym Liście do Artystów, gdzie Jan Paweł 
II, wyjaśnia terminy Stwórcy i twórcy. Stwórcą jest ten kto stwa-
rza, kto daje samo istnienie, wydobywa coś z nicości, a twórca 
wykorzystuje, nadaje formę i znaczenie temu, co już istnieje111, 
jakby współpracuje w kontynuowaniu dzieła Bożego. Jan Paweł 
II dostrzegł rolę, jaką księga przyrody odgrywała w twórczości 
Architekta Bożego i oglądających jego dzieła turystów. Wyraził 
to w Roku Jubileuszowym, poprzez zezwolenie na rozpoczęcie 
procesu beatyfikacyjnego Antoniego Gaudiego112. 

Przynaglające do wiary w Stwórcę i Pana wszechrzeczy 
przeżycia, związane z oglądaniem dzieł wielkich mistrzów, 
może mieć wiele milionów turystów, oglądając światowe dzie-
ła sztuki w największych muzeach świata. Najsłynniejsza ka-
plica na świecie, którą w ciągu roku odwiedza kilka milionów 
turystów i pielgrzymów, ze względu na swoją wspaniałość ar-
tystyczną, którą geniusz ludzki przyoblekł w niedościgniony 
kształt malarskiego piękna, wywołuje w nas113 „wyznanie wia-

108 J. Tarragona, Boży Architekt, P. Rak (tłum.), Ząbki 2002, s. 107.
109 Por. tamże, s. 37.
110 Tamże, s. 106.
111 Por. Jan Paweł II, List do Artystów, dz. cyt., s. 4.
112 Por. J. Tarragona, Boży Architekt, dz. cyt., s. 172. 
113 Por. Jan Paweł II, Kaplica Sykstyńska mówi o wielkości Boga. Odsło-

nięcie odrestaurowanego /Sądu Ostatecznego/ Michała Anioła, Watykan 
8 kwietnia 1994, OsRomPol 15 (1994) nr 5, s. 32.
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ry w Boga, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i nie-
widzialnych. Równocześnie zaś, wywołują wyznanie wiary 
w Chrystusa zmartwychwstałego, który przyjdzie sądzić ży-
wych i umarłych. Przed tym arcydziełem wyznajemy wiarę 
w Chrystusa Króla wieków, którego królestwu nie będzie 
końca”114.

Do samego końca, podczas spotkań ze światem kultury, Jan 
Paweł II wołał: „Kościół zawsze uważał, że sztuka, w jej roz-
maitych formach wyrazu, pozwala ukazywać w pewnym sen-
sie nieskończone piękno Boga i w sposób niemal naturalny 
kierować umysł ludzki ku Niemu”115. Ostatni Sobór przekazał 
swoiste orędzie dla artystów, poświęcając jeden rozdział Kon-
stytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współcze-
snym116, w którym „Ojcowie Soborowi podkreślili /wielkie 
znaczenie/ literatury i sztuki w życiu człowieka”117. Inna Kon-
stytucja Soboru Watykańskiego II traktuje sztukę, w sprawach 
której Kościół zawsze uważał się za arbitra, za najszlachetniej-
sze dzieła ludzkiego ducha118, twierdząc, iż „z natury swej dążą 
one do wyrażenia w jakiś sposób w dziełach ludzkich nieskoń-
czonego piękna Bożego. Są one tym bardziej poświęcone 
Bogu i pomnażaniu Jego czci i chwały, im wyłączniej zmierza-
ją tylko do tego, aby swoimi dziełami dusze ludzkie pobożnie 
zwracać ku Bogu”119. Kościół w trosce o poznanie prawdy ob-

114 Tamże, s. 32.
115 Jan Paweł II, Kościół potrzebuje sztuki, aby głosić orędzie Ewange-

lii. Do uczestników IV Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Komisji ds. 
Kościelnych Dóbr Kultury, Watykan 19 październik 2002, OsRomPol 24 
(2003) nr 1, s. 34.

116 Por. KDK, nr 53 – 62.
117 Jan Paweł II, List do Artystów, dz. cyt., s. 9.
118 Por. KL, nr 122.
119 KL, nr 122.
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jawionej dostrzega również, że sztuka ma wielkie znaczenie 
w życiu Kościoła, bo – zgodna z wymogami liturgii – podnosi 
umysł ku Bogu120.

W programie wielu pielgrzymek, a także wycieczek znajdu-
je się zwiedzanie kościołów, katedr, cmentarzy czy innych 
obiektów sakralnych. Nawet gdy są to zwyczajne grupy ludzi 
o niechrześcijańskim światopoglądzie121. W takim przypadku 
przewodnik oprowadzający grupę ma możliwość przybliżenia 
słuchających go turystów do Boga. I tak uważa ksiądz Maciej 
Ostrowski pisząc, iż nie może on zatrzymywać uwagi jedynie 
na humanistycznych czy ogólnospołecznych wartościach za-
bytków. Przewodnik jest tym „który prowadzi do pełni praw-
dy, najgłębszych motywów sakralnej sztuki. Można powie-
dzieć wręcz, że powinien on przeprowadzić swoistą 
mystagogię, czyli wtajemniczenie w misterium zapisane w sa-
kralnych zabytkach. Tą drogą prowadzi do poznania Tego, 
który jest u początku wszelkiego piękna, któremu poświęcone 
są dzieła ludzkich rąk. Przez swoją wiarę, która nie wstydzi się 
także zewnętrznych gestów, staje się świadkiem Chrystusa 
i […] prawdziwym ewangelizatorem”122.

Pod koniec swojego wielkiego pontyfikatu Jan Paweł II pi-
sze wzruszający i bardzo osobisty poemat: Tryptyk Rzymski. 
Na pierwszych stronach tego poetyckiego dzieła zachwyca się 
światem przyrody, który objawia Mu Boga: 

„Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków
ten rytm objawia mi Ciebie,

120 Por. KDK, nr 62.
121 Por. M. Ostrowski, Turystyka czasem Chrześcijańskiego wychowa-

nia. Uwagi o przewodnictwie, „Materiały Homiletyczne” lipiec – sierpień 
(1995) nr 151, s. 36.

122 Tamże, s. 43-44.
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Przedwieczne Słowo”123.

Następnie Papież stawia pytanie: „Co mi mówisz górski 
strumieniu?”124, i odpowiada:

„jakby mówiąc wszystkiemu wokoło: 
zatrzymaj się! – masz we mnie przystań
we mnie jest miejsce spotkania
z Przedwiecznym Słowem – 
zatrzymaj się, to przemijanie ma sens
ma sens… ma sens… ma sens!”125.

Znawcy twórczości słowiańskiego Papieża, cytując inne sło-
wa Tryptyku: „Jeśli chcesz odnaleźć źródło, musisz iść do góry, 
pod prąd… Gdzie jesteś źródło?!”126, jasno stwierdzają, iż „sło-
wa Tryptyku Rzymskiego z pewnością odzwierciedlają ducho-
we doznania Papieża – turysty. Brzmią w nich wyraźnie remi-
niscencje Karola Wojtyły z pięknej górskiej przyrody. Trzeba 
podjąć wysiłek wznoszenia się wzwyż, by dojść do źródła i na-
pić się źródlanej wody. W człowieku istnieje pragnienie spotka-
nia z Bogiem i napełniania się Nim. Musi on podjąć trud ode-
rwania się od codzienności, przezwyciężać swoje słabości 
i obiektywne trudności, by dotrzeć do Boga oraz doświadczyć 
ożywczej mocy Jego darów. Góry wraz z malowniczością swej 
przyrody stają się jego nauczycielem”127.

Podsumowując nasze wywody przywołajmy końcowe sło-
wa Jana Pawła II z orędzia na XXIII Światowy Dzień Turysty-
ki, w którym pisze: „Zwracam się szczególnie do chrześcijan, 

123 Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski – medytacje, Kraków 2003, s. 9. 
124 Tamże, s. 9.
125 Tamże, s. 10.
126 M. Ostrowski, Turystyka i przyroda w teologicznej refleksji Jana 

Pawła II, dz. cyt., s. 30.
127 Tamże, s. 30.
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aby turystykę traktowali również jako okazję do kontemplacji 
i do spotkania z Bogiem, Stwórcą i Ojcem wszystkich, i w ten 
sposób umocnieni, służyli sprawiedliwości i pokojowi, wierni 
Temu, który obiecał nowe niebo i nową ziemię”128. Świadczy 
to, że Jan Paweł II odczuwał obecność Boga podczas górskich 
wędrówek, i nauczał, że również wyjazdy turystyczne są po-
mocne w przeżywaniu modlitwy i kontemplacji. Do nawiąza-
nia bliższych relacji z Bogiem podczas wyprawy turystycznej 
nastraja oderwanie się od codzienności i piękno świata przyro-
dy, który otrzymaliśmy od Boga. Papież dostrzega również, że 
do Boga przybliża nas nie tylko zachwycający świat natury, 
ale i dzieła, które zostały uczynione ręką ludzką. 

Streszczenie

Ukazując znaczenie turystyki w religijno-duchowej odno-
wie człowieka, konieczne było odwołanie się do relacji, jaka 
zawiązuje się między człowiekiem a Bogiem. Zostało to pod-
jęte w niniejszym artykule. Najpełniejsze spotkanie człowieka 
z Bogiem dokonuje się w sakramentach świętych, a zwłaszcza 
w Eucharystii, dlatego tutaj turystyka została przedstawiona 
jako dobra forma świętowania Dnia Pańskiego. Dostrzeżony 
został fakt, że dobrze przeżywana Eucharystia, zwłaszcza 
w momentach spotkania się z pięknem gór, światem przyrody 
i geniuszem ludzkich rąk, jakimi są chociażby światowej sła-
wy kościoły czy katedry, prowadzi turystów do nawrócenia 
i świętości. Jako przykład pokazaliśmy koreańskiego bud-
dystę, który przeszedł na chrześcijaństwo po tym jak zachwy-

128 Jan Paweł II, Ekoturystyka kluczem do właściwego rozwoju…, dz. 
cyt., s. 57.
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cił się nad obiektem wielu turystycznych wycieczek, jakim 
jest kościół św. Rodziny w Barcelonie. Również Piotr Jerzy 
Frassati, uznany za patrona turystów, osiągnął wyżyny święto-
ści, obcując z majestatem gór. Zwróciliśmy również uwagę na 
zagadnienie pielgrzymki, którą Jan Paweł II, nazywał specjal-
ną formą turystyki i która przez wielu ekspertów jest uważana 
za pierwszą formę podróży, którą dziś nazywamy turystyką.
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W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

Formative dimension of tourism in the teaching  
of John Paul II

Karol Wojtyła od najmłodszych lat był formowany i kształ-
towany między innymi przez kontakt ze światem przyrody 
i turystykę. Już od lat dziecięcych był przez swojego ojca pro-
wadzany po górskich szlakach i kalwaryjskich dróżkach. Tę 
świadomość możliwości formowania człowieka przez turysty-
kę sam wykorzystywał w swoim duszpasterstwie. Będąc dusz-
pasterzem Archidiecezji Krakowskiej, jako kapłan, a potem 
jako biskup i kardynał, formował i kształtował młodych swoją 
obecnością w wielu wyprawach kajakowych, górskich, rowe-
rowych, dzieląc się z uczestnikami radościami i trudami wę-
drówki. Pełniąc Najwyższy Urząd w Kościele, kształtował 
świat przez swoje liczne pielgrzymki, spotkania z pielgrzyma-
mi i orędzia do świata turystyki. 

Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, w niniejszym 
artykule pochylimy się nad pozytywnymi aspektami turystyki, 

* Ks. Dominik Kaczmarek SAC – od 2010 r. kapłan Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego (księża Pallotyni). Doktorant Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
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aczkolwiek nie pominiemy również destrukcyjnego wpływu 
turystyki na różne obszary życia człowieka. 

Kształtowanie człowieka przez turystykę

W drugiej połowie XX wieku, a szczególnie po Soborze 
Watykańskim II, Kościół zjawisko turystyki odczytał jako 
znak czasu i zaczął dostrzegać potrzebę objęcia opieką dusz-
pasterską ludzi w drodze. Papież Pius XII, widząc spotęgowa-
nie migracji ludzi spowodowanych zwłaszcza drugą wojną 
światową i rozwojem środków transportu, tworzył dzieła ota-
czające opieką i formacją wszystkich przemieszczających się. 
I tak powołał do istnienia Wyższą Radę dla Emigracji, dla po-
dróżujących transportem morskim. Powołał ponadto Między-
narodowy Sekretariat Generalny dla Kierowania Dziełem 
Apostolstwa Morza, a dla przemieszczających się drogą po-
wietrzną, Dzieło Apostolstwa Nieba1. 

W 1970 roku papież Paweł VI, przypominając różne dzieła 
podejmowane w tym kierunku przez swoich poprzedników, 
a zwłaszcza przez papieża Piusa XII, ustanawia „Papieską Ko-
misję dla Duszpasterstwa Emigracji i Turystyki (Pontificia 
Commissio de Spirituali Migratorum atque Itinerantium 
Cura), obejmującą wszystkie wspomniane wyżej Dzieła: opie-
kę nad emigrantami, nad Apostolstwem Morza, Apostolstwem 
Lotnictwa, Apostolstwem Koczowników, opiekę nad podróżu-
jącymi zwanymi turystami”2.

1 Por. Paweł VI, Pismo Apostolskie (Motu Proprio) Apostolicae Cari-
tatis o ustanowieniu Papieskiej Komisji dla Duszpasterstwa Emigracji i Tu-
rystyki z 19 marca 1970, MDG 15 (1971) nr 8-9, s. 261-263.

2 Tamże, s. 262. 
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Jan Paweł II prezentował podobną troskę o podróżujących 
w jakiejkolwiek formie. Wyraził ją podczas przeorganizowy-
wania Kurii Rzymskiej, kiedy to w 1988 roku powołał do ist-
nienia Papieską Radę do spraw Migrantów i Podróżnych. Swo-
ją pasterską troską Rada obejmuje uciekinierów, wygnańców, 
migrantów, koczowników, cyrkowców, ludzi morza: podróżu-
jących i pracujących w portach. Podobną troską otacza wyko-
nujących swoje obowiązki w portach lotniczych czy w samo-
lotach3. Podsumowując, Jan Paweł II pisze, że Rada do spraw 
Migrantów i Podróżnych „troszczy się o to, by pielgrzymki, 
podróże krajoznawcze lub turystyczne przyczyniły się również 
do moralnej i religijnej formacji wiernych. Służy pomocą Ko-
ściołom partykularnym, ażeby wszyscy, pozostający z tej racji 
poza własnym miejscem zamieszkania, mogli korzystać z wła-
ściwej opieki duszpasterskiej”4.

Bardzo ważny dokument w interesującej nas kwestii wyda-
ny został za pontyfikatu papieża Pawła VI. Papież, przemawia-
jąc do uczestników Pierwszego Diecezjalnego Kongresu Rzy-
mu na Temat Duszpasterstwa Turystyki, korzysta z okazji 
i ogłasza Ogólne Dyrektorium dla Duszpasterstwa Turystyki5. 
Dokument ten zauważa, że „turystyka, jeśli jest dobrze przeży-
wana, przybiera również formę samowychowania się i osobi-
stego dopełnienia się, głównie mocą swego czynnika kultural-
nego; nie stanowi więc czystej ucieczki lub prostego 
wytchnienia ducha jedynie dla przerwania wyczerpującej czę-

3 Por. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor Bonus o Kurii 
Rzymskiej.

4 Tamże.
5 Por. Paweł VI, Przemówienie do Uczestników Pierwszego Kongresu 

Diecezjalnego Rzymu na temat Duszpasterstwa Turystyki, zapowiadające 
ogłoszenie Ogólnego Dyrektorium dla Duszpasterstwa Turystyki z 12 czerw-
ca 1969, MDG 15 (1971) nr 8-9, s. 263. 
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sto monotonii życia pracy, lecz może dostarczyć /cennego ła-
dunku ludzkiego/”6.

W tym samym czasie duchowny Archidiecezji Krakow-
skiej, ks. Karol Wojtyła, dostrzegając możliwość kształtowa-
nia człowieka przez turystykę, organizuje tak zwane duszpa-
sterstwo campingowe. Już wtedy zna i dostrzega, a także 
wprowadza w życie sugestie „samego Ojca Św., którego sercu 
jest bliska troska o turystów i sportowców”7. Ta troska Piusa 
XII o sportowców i turystów została wyrażona poprzez nada-
nie Jego imienia stadionowi olimpijskiemu w Rzymie8.

Swój program duszpasterstwa turystycznego ks. Wojtyła 
prezentuje w formie listu do jednego z ówczesnych periody-
ków teologicznych9. Pod koniec swoich rozważań ks. Karol 
Wojtyła dzieli się swoimi wątpliwościami w tym temacie: 
„Pragnę podkreślić, że nieraz w ciągu tych lat nachodziła mnie 
myśl, czy korzystając z różnych sposobności do uprawiania ta-
kiego duszpasterstwa turystycznego nie rozmieniam jakoś 
swojego kapłaństwa na drobne – cóż to jest w porównaniu 
z działalnością misjonarza czy nawet zwykłego wikarego (za-
znaczam, że zasadniczo pracuję naukowo)? Zawsze jednak po 

6 Kongregacja dla Spraw Duchowieństwa, Wskazania ogólne dla 
duszpasterstwa turystycznego, MDG 15 (1971) nr 8-9, s. 273.

7 K. Wojtyła, Listy do redakcji w sprawie campingu, HD 26 (1957) 
nr 3, s. 420. Artykuły w Homo Dei zostały podpisane kryptonimami Ksiądz 
i Młody inżynier. Kardynał Stanisław Nagy w: A. Świerczek (Red.), Zapis 
drogi. Wspomnienia o nieznanym duszpasterstwie księdza Karola Wojtyły, 
Kraków 2005, s. 12, w Wprowadzeniu wyjaśnia te kryptonimy i mówi, że 
artykuły te zostały napisane przez ks. Karola Wojtyłę i Jerzego Ciesielskie-
go. Dlatego w tym artykule jako autor listu jest podany ks. Karol Wojtyła 
i Jerzy Ciesielski. 

8 Por. K. Wojtyła, Listy do redakcji w sprawie campingu, HD 26 (1957) 
nr 3, s. 420.

9 Por. tamże, ss. 420-427.
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długiej refleksji, po dniach skupienia i modlitwie dochodziłem 
do wniosku, że mogę, a nawet powinienem to czynić, jest to 
bowiem wbrew pozorom działalność kapłańska, może nawet 
wręcz pionierska. Tworzy się w niej pewne nowe formy, wy-
chodzi się na spotkanie temu, czym żyje współczesny czło-
wiek i jakoś się to wiąże z Chrystusem”10. 

W Piśmie Świętym znajdujemy słowa: „Strzeżcie się fał-
szywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skó-
rze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich 
owocach” (Mt 7, 15n). W myśl cytowanych słów, dziś po la-
tach możemy powiedzieć, że Karol Wojtyła wraz ze swoją pio-
nierską myślą duszpasterstwa turystycznego był prawdziwym 
prorokiem i jego wysiłek przyniósł błogosławione owoce. 

Duszpasterstwo w drodze Karola Wojtyły było inspiracją do 
postawienia pytania: „Dlaczego właśnie sytuacja turystyczna 
może być ową niezwykłą szansą dydaktyczną i wychowaw-
czą?”11. W rozważaniach odpowiadających na to pytanie, autor 
wskazuje dziesięć cech sytuacji turystycznej jako sytuacji wy-
chowawczej. Oto wspomniane cechy: „(1) Chwilowe oderwa-
nie turysty od oddziaływań jego codziennego środowiska – 
z jednej strony – i niepełny kontakt ze środowiskiem 
odwiedzanym […], z drugiej – tworzą sytuację zawieszenia 
między /domem/ a /światem/. Swoistym doświadczeniem tury-
sty w takiej sytuacji może być doznanie czegoś w rodzaju /
próżni recepcyjnej/, mogącej wzmagać jego chłonność po-

10 Tamże, s. 423.
11 A. Matuszyk, Dlaczego góry i jeziora, a nie salka katechetyczna? 

(„Rekolekcje w drodze” księdza Karola Wojtyły – refleksja pedagoga tury-
styki), w: W. A. Wójciak (Red.), Ks. Karol Wojtyła – Jan Paweł II miłośnik 
gór i przyrody. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Akade-
mii Wychowania Fizycznego, Kraków 13 październik 2005, Kraków 2007, 
s. 63. 
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znawczą, sprzyjającą intensywniejszemu odbiorowi […] no-
wych informacji. (2) Wspomniany /stan zawieszenia/ może też 
sprzyjać w sposób szczególny nastawieniom /ku sobie/ – samo-
poznaniu. (3) Sama tylko niecodzienność, niezwyczajność sy-
tuacji turystycznej generuje w jej podmiocie […], stan emocjo-
nalnego pobudzenia, którego składnikami bywają: ciekawość, 
oczekiwanie, zadziwienie, pragnienie przeżycia czegoś nowe-
go, niezwykłego. (4) Poznawanie turystyczne jest poznawa-
niem bezpośrednim: poznawaniem rzeczy i zjawisk w ich natu-
ralnym sposobie istnienia, we wzajemnych oddziaływaniach 
i uwarunkowaniach. (5) Poznawanie turystyczne bywa w prze-
ważającej części poznawaniem zmysłowym – ściślej: wieloz-
mysłowym. (6) Poznanie turystyczne jest /wielodyscyplinarne/: 
turystyka ma sprzyjającą sposobność jednoczesnego kontakto-
wania się z wieloma przejawami świata przyrody, różnymi 
dziedzinami rzeczywistości kultury, oraz przejawami życia 
społecznego, a zatem sposobność przeżywania świata jako /
jedności w wielości/. (7) Poznanie turystyczne miewa na ogół 
silne podłoże emocjonalne. /Podkład/ przeżyć estetycznych, re-
ligijnych, patriotycznych, społecznych, a także przeżyć wyni-
kających z doznań somatycznych może ułatwić, pogłębić 
i utrwalić internalizację nowych wartości i nadawać im swoiste 
zabarwienie uczuciowe. (8) Lider grupy turystycznej, poza 
tym, że formalnie występuje w roli przywódcy zespołu, jest – 
siłą rzeczy – także turystą. Może to sprzyjać odformalizowaniu 
relacji między nim a grupą. Relacje te mogą stać się jakby bar-
dziej osobiste, prywatne […]. To może znakomicie ułatwić od-
działywania wychowawcze. Na podstawie wspomnień uczest-
ników rekolekcyjnych wędrówek z księdzem Wojtyłą można 
powiedzieć, że /Wujek/ przekazał im znacznie więcej, niż 
mógłby to uczynić szef grupy w roli jej animatora czy modera-
tora, wykonywanej tylko w jej oficjalnym wymiarze. – Świad-
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czą o tym ostatnie dwie cechy – (9) Przywódca grupy tury-
stycznej […] jest jednocześnie jej członkiem – pozostaje cały 
czas z grupą w codzienności turystycznej egzystencji. Jest to 
okoliczność stwarzająca nadzwyczajną szansę oddziaływania 
także własnym przykładem – /prywatnymi/ cechami osobowo-
ści, charakteru, intelektu, wrażliwości, ideowości, innymi niż 
te, które ściśle (formalnie) wiążą się z wykonywaniem roli lide-
ra grupy. (10) Odcięcie każdego z uczestników od jego normal-
nego środowiska i standardów codziennego bytowania; wspól-
na egzystencja w okolicznościach względnej izolacji 
społecznej, niekiedy też cywilizacyjnej, stwarzają warunki 
szczególnie korzystne dla powstawania bliskich wewnątrzgru-
powych kontaktów międzyludzkich […]. Są to warunki, które 
mogą sprzyjać integracji grupy. Grupa turystyczna, ze względu 
na tę cechę sytuacji turystycznej, zawiera więc w sobie możli-
wość rozwoju – od przypadkowego zbioru ludzi ku zespołowi, 
a nawet wspólnocie […]. Świadectwa uczestników wyjazdo-
wych rekolekcji księdza Karola Wojtyły mówią, że jeszcze po 
kilkudziesięciu latach łączą ich nadal więzy przyjaźni, powsta-
łe na podłożu tamtych wspólnych turystycznych przeżyć”12. 

Konkludując, możemy zauważyć, że duszpasterstwo w dro-
dze, proponowane przez Karola Wojtyłę może być wzorem, ta-
kiej turystyki, która stymuluje i umożliwia rozwój człowieka13. 
Jeszcze przed wyborem Arcybiskupa Krakowskiego na Naj-
wyższy Urząd w Kościele badacze turystyki zauważali, że wy-
chowawcze skutki turystyki dotyczą nie tylko samych turystów, 
ale również ludność terenów odwiedzanych przez turystów14. 
Papież potwierdził to słowami: „Rozwój turystyki, zwłaszcza 
turystyki kulturowej, przynosi niewątpliwie korzyści tym, któ-

12 Tamże, s. 64-70.
13 Por. tamże, s. 71.
14 Por. K. Przecławski, Turystyka a wychowanie, Warszawa 1973, s. 67.
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rzy ją uprawiają, oraz społeczeństwom, które goszczą odwie-
dzających i turystów”15. W dalszej części zagadnienia, wycho-
wawcze cele turystyki, jeden ze znawców tematu wymienia za 
H. Piętką. Chodzi mu o „poznanie obcej zbiorowości i jej zro-
zumienie poprzez wzajemne poznanie się – zbliżenie się do sie-
bie obcych środowisk, poprzez zbliżenie się do siebie obcych 
ludzi – wyrabianie postawy życzliwej, przyjaznej, a nawet ser-
decznej, rozbudzanie i umacnianie dążenia do pokoju”16.

Przyjmujący turystów, mogą rozwijać się na płaszczyźnie 
poznawczej, przez zetknięcie z innymi kulturami, systemami 
wartości, postawami zachowania, co powoduje rozszerzenie ho-
ryzontów, wzbogaca wiedzę o świecie, zrywa z zaściankowo-
ścią, rozbudza zainteresowania. Na płaszczyźnie kształtowania 
postaw może rozwijać postawę większej życzliwości czy nawet 
przyjaźni, wzrost świadomości narodowej i tolerancji wobec 
odmiennych zachowań i poglądów. Turysta przyjazdowy może 
przyczynić się do powstawania nowych zawodów i dziedzin 
pracy w miejscowości odwiedzanej, co powoduje rozwój rze-
miosła artystycznego czy innych form sztuki regionalnej17. 

O funkcji formowania i kształtowania człowieka przez tu-
rystykę „możemy mówić w zasadzie w odniesieniu do każde-
go etapu życia człowieka. Jednak bez wątpienia największy 
wpływ turystyki na wychowanie i osobowość dotyczy ludzi 
młodych”18. Ten znaczący wpływ potwierdzają badania socjo-
logiczne. Ponad 90٪ młodych chce uczestniczyć w wyciecz-

15 Jan Paweł II, Turystyka w służbie pokoju i dialogu między cywiliza-
cjami. Orędzie na XXII Światowy Dzień Turystyki, Watykan 9 czerwca 
2001, OsRomPol 22 (2001) nr 9, s. 4.

16 K. Przecławski, Turystyka a wychowanie, dz. cyt. s. 68.
17 Por. tamże, s. 78-79. 
18 W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Kraków 1999, 

s. 38.
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kach, rajdach czy wędrówkach19. Turystyka daje szerokie moż-
liwości formowania człowieka. Poprzez bezpośredni kontakt 
z światem przyrody i odmienną kulturą odwiedzanych terenów 
oddziaływanie wychowawcze nabiera szczególnego charakte-
ru. Kształtuje ono ludzkie emocje i uczucia, uwrażliwia na 
piękno przyrody, uczy tolerancji wobec innych poglądów, do-
starcza niezapomnianych przeżyć oraz szacunku do tego co 
różni ludzi20. 

Po całym wcześniejszym doświadczeniu turystycznym, 
i możliwości kształtowania człowieka przez turystykę, Następ-
ca Św. Piotra z Polski daje wyraz już w pierwszym roku swego 
pontyfikatu. Podczas homilii w Nettuno mówił: „Potrzebne 
jest także wychowanie – indywidualne i zbiorowe – do tury-
styki, ażeby zawsze pozostawała na poziomie pozytywnej 
wartości formacji osoby ludzkiej, czyli słusznego i zasłużone-
go odprężenia, podniesienia ducha, wspólnoty z bliźnim 
i z Bogiem”21. Kontynuując, mówi o zdecydowanym i głębo-
kim wychowaniu humanistycznym, w którym będą takie war-
tości jak poszanowanie, dobroć, uprzejmość i zrozumienie 
względem bliźnich, ale także wychowanie do poszanowania 
świata stworzonego22. A jako najważniejsze „i nade wszystko 
potrzebne jest wychowanie religijne, aby turystyka nigdy nie 
powodowała zamieszania w sumieniach i nigdy nie obniżała 
ducha, ale raczej go podnosiła, oczyszczała, wznosiła do dialo-

19 Por. J. Królicki, Znaczenie turystyki w procesie wychowania, 
w: Z. Dziubiński (Red.), Aksjologia Turystyki, Warszawa 2006, s. 337.

20 Por. W. Alejziak, Turystyka w obliczu, dz. cyt. s. 38.
21 Jan Paweł II, Wierne świadectwo Słowa Bożego. Homilia wygłoszo-

na w sanktuarium w Nettuno 1 września 1979, w: E. Weron, A. Jaroch 
(Red.), Jan Paweł II. Nauczanie Papieskie, (lipiec – grudzień) 1979, t. II/2, 
Poznań 1992, s. 106.

22 Por. tamże, s. 106.
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gu z Absolutem i kontemplacji niezmiernej tajemnicy, która 
nas ogarnia i przyciąga”23.

Niecałe dwa miesiące później Jan Paweł II znów wołał, że 
my jesteśmy Kościołem, „który ma bezustannie zgłębiać tę cią-
gle narastającą i umacniającą się rzeczywistość turystyki. Nale-
ży ciągle przyjaźnie i życzliwie iść naprzód w poznawaniu eko-
nomicznych, politycznych, socjologicznych i psychologicznych 
aspektów dzisiejszej turystyki, o ile się chce rozumnie i kompe-
tentnie uczestniczyć w rozwijaniu prawdziwych wartości tury-
styki, i o ile się chce zaszczepić w opinii publicznej właściwą 
etykę turystyki. Turystyka bowiem istnieje dla człowieka, a nie 
człowiek dla turystyki. Wasze zadanie wymaga dużo taktu, od-
wagi i wytrwałości. Będzie to jednak wielkim szczęściem, gdy 
się można będzie przyczynić do uwolnienia tego nowego świa-
ta turystyki od jego licznych dwuznaczności i nadać mu ludz-
kie i chrześcijańskie oblicze”24. 

Wielkie możliwości kształtowania i formowania człowieka, 
turysty, w relacjach z Bogiem, z innymi ludźmi, i z samym sobą 
Jan Paweł II widział w górach. Przytoczymy tu kilka jego wy-
powiedzi o górach. Oto pierwsza z nich: „Od zarania dziejów 
góry stanowią dla ludzkości uprzywilejowane miejsce spotkania 
z Bogiem i Jego nieskończoną wielkością. Byt człowieka jest 
przemijający i zmienny – góry istnieją w sposób pewny i trwały, 
są wymownym obrazem niezmiennej wieczności Boga. W gó-
rach milknie bezłady zgiełk miasta, panuje cisza bezmiernych 
przestrzeni, która pozwala człowiekowi wyraźniej usłyszeć we-

23 Tamże, s. 106.
24 Jan Paweł II, Ewangelizacja i katecheza w duszpasterstwie turystycz-

nym. Do uczestników II Światowego Kongresu ds. duszpasterstwa tury-
stycznego 10 listopada 1979, w: E. Weron, A. Jaroch (Red.), Jan Paweł II. 
Nauczanie Papieskie, (lipiec – grudzień) 1979, t. II/2, Poznań 1992,  
s. 527-528.
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wnętrzne echo głosu Boga”25. Następnie wypowiada się równie 
wymownie: „Góry […] pozwalają doświadczyć trudu wspi-
naczki, strome podejścia kształtują charakter, a kontakt z przy-
rodą daje pogodę ducha”26, a także: „Cisza gór i biel śniegu mó-
wią […] o Bogu, zachęcają do kontemplacji, która jest nie tylko 
główną drogą wiodącą do spotkania z tajemnicą, ale i warun-
kiem humanizacji naszego życia i wzajemnych stosunków mię-
dzy ludźmi. […] Góry odsłaniają swoje sekrety tylko przed tym, 
kto ma odwagę rzucić im wyzwanie. Wymagają ofiar i dobrego 
przygotowania. Każą porzucić bezpieczne doliny, ale pozwalają 
temu, kto nie lęka się wspinaczki, ujrzeć wspaniałą panoramę 
szczytów. Góry są zatem bardzo wyrazistym symbolem wę-
drówki ducha, powołanego, aby wznosić się z ziemi ku niebu, 
ku spotkaniu z Bogiem”27. I jeszcze jedna znacząca wypowiedź: 
„Stając wobec majestatu gór, czujemy potrzebę traktowania na-
tury z większym szacunkiem. Zarazem ta głębsza świadomość 
wartości wszechświata skłania nas do refleksji nad niegodziwo-
ścią licznych form profanacji środowiska, której przyczyną jest 
często karygodna lekkomyślność”28. 

Mając świadomość jaką szansę może dać turystyka w wy-
chowaniu, podczas spotkania ze Światową Organizacją Tury-
styki, Jan Paweł II mówił o konieczności odpowiedniej forma-

25 Jan Paweł II, Apel do mieszkańców Europy, Mont Chétif 7 września 
1986, OsRomPol 7 (1986) nr 9, s. 12.

26 Jan Paweł II, Wyruszcie w drogę z Maryją, idźcie razem z Nią. Mo-
dlitwa niedzielna z papieżem, Domegge 30 sierpnia 1992, OsRomPol 13 
(1992) nr 10, s. 30.

27 Jan Paweł II, Piękno przyrody mówi o Bogu. Rozważanie przed mo-
dlitwą Anioł Pański, Campo Imperatore 20 czerwca 1993, OsRomPol 14 
(1993) nr 10, s. 58-59.

28 Jan Paweł II, Stworzenie ukazuje wielkość Boga i człowieka. Modli-
twa niedzielna z papieżem, Lorenzago di Cadore 14 lipca 1996, OsRomPol 
17 (1996) nr 9, s. 52.
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cji nie tylko turysty, ale i organizatorów turystyki29. Mówiąc 
o czasie wolnym, którego turystyka jest główną składową, 
wskazał, że jeśli czas wolny „jest dobrze wykorzystany, za-
pewnia osobie szansę samowychowania i dostęp do kultury; 
dlatego turystyka sama z siebie jest wartością, a nie banalnym 
przypadkiem konsumpcjonizmu”30. 

W swoich przesłaniach na Światowy Dzień Turystyki ważną 
rolę w kształtowaniu turysty Jan Paweł II dostrzegał w zapozna-
waniu się „z innymi stylami życia, innymi religiami, innymi for-
mami postrzegania świata i jego dziejów. Prowadzi to człowieka 
do odkrycia samego siebie i innych jako jednostek i jako społecz-
ności, zanurzonych w rozległej historii rodzaju ludzkiego, dzie-
dziców i solidarnych współmieszkańców świata, znanego i zara-
zem obcego. Rodzi się stąd nowa wizja innych, która pozwala 
uniknąć groźby zasklepienia się w sobie”31. Przytaczając słowa 
z Mądrości Syracha o podróżach: „Mąż, który podróżował, zna 
wiele rzeczy i mądrze przemawiać będzie, kto ma wielkie do-
świadczenie. Kto nie ma doświadczenia, wie mało, a ten, kto po-
dróżował, wzbogacił swoją sprawność. Wiele widziałem w moich 
podróżach i więcej rozumiem, niż wypowiedzieć potrafię” (Syr 
34, 9 – 11), Jan Paweł II wskazuje na doświadczenie podróży jako 
szczególną okazję do zdobycia mądrości i wiedzy32. 

29 Por. Jan Paweł II, Turystyka jest sama w sobie wartością i środkiem do-
skonalenia człowieka. Przemówienie podczas spotkania ze Światową Organi-
zacją Turystyki, 2 listopada 1982, w: E. Weron, A. Jaroch (Red.), Jan Paweł II. 
Nauczanie Papieskie, (czerwiec – grudzień) 1982, t. V/2, Poznań 1996, s. 668. 

30 Tamże, s. 668.
31 Jan Paweł II, Turystyka w służbie pokoju i dialogu między cywiliza-

cjami. Orędzie na XXII Światowy Dzień Turystyki, Watykan 9 czerwca 
2001, OsRomPol 22 (2001) nr 9, s. 5.

32 Por. Jan Paweł II, Ekoturystyka kluczem do właściwego rozwoju. 
Orędzie na XXIII Światowy Dzień Turystyki, Watykan 24 czerwca 2002, 
OsRomPol 23 (2002) nr 9, s. 56.
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Nawiązując do swojej encykliki Sollicitudo rei socialis, Pa-
pież mówił, że turystyka ma bezpośredni związek z całościo-
wym rozwojem osoby i dlatego należy ją tak rozwijać, aby 
mogła służyć budowaniu cywilizacji miłości33. W ostatnim 
orędziu, jakie Święty wystosował na Światowy Dzień Turysty-
ki, niecały rok przed udaniem się w ostatnią podróż do Domu 
Ojca, potwierdził „pozytywny wkład turystyki w budowanie 
bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata”34. Powoli ga-
snący, Wielki Turysta, Jan Paweł II, wyraża swoją troskę, aby 
turystyka miała charakter formacyjny i zachęca do podjęcia re-
fleksji „nad konkretnymi warunkami, w jakich jest ona organi-
zowana i uprawiana”35.

Z powyższych wywodów jasno wynika, iż Jan Paweł II jest 
przykładem formacyjnego wpływu turystyki na życie człowie-
ka. Czerpiąc z własnych doświadczeń z lat młodości, pokazy-
wał jak dobrze wykorzystać turystykę w celu kształtowania 
człowieka. Przez wiele lat, dokąd siły fizyczne pozwalały, po-
kazywał to własnym przykładem. Pod koniec życia, korzysta-
jąc z własnego doświadczenia, czynił to w formie Orędzi czy 
innych wypowiedzi, skierowanych do świata turystyki.

33 Por. Jan Paweł II, Turystyka jako narzędzie walki z ubóstwem oraz 
źródło pracy i ładu społecznego. Orędzie na XXIV Światowy Dzień Tury-
styki, Watykan 11 czerwca 2003, OsRomPol 24 (2003) nr 9, s. 54.

34 Jan Paweł II, Sport i turystyka – ożywcze siły w służbie wzajemnego 
zrozumienia, kultury i rozwoju krajów. Orędzie na XXV Światowy Dzień 
Turystyki, Watykan 30 maja 2004, OsRomPol 25 (2004) nr 9, s. 4.

35 Tamże, s. 4.
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Pseudoturystyka

Specjaliści zajmujący się badaniem zagadnień turystyki do-
strzegają, że „turystyka może pełnić zarówno funkcje pozy-
tywne eufunkcje, jak i negatywne dysfunkcje”36. Negatywne 
skutki turystyki badacze interesującego nas zagadnienia rozpa-
trują na wielu płaszczyznach. Wymieniają i omawiają dys-
funkcje na polu wypoczynkowym, zdrowotnym, wychowaw-
czym, kształceniowym, miastotwórczym, edukacji kulturowej, 
ekonomicznym, etnicznym, kształtowania świadomości ekolo-
gicznych, politycznym37. 

Urząd Nauczycielski Kościoła, wraz ze swoimi najwyższy-
mi pasterzami, w dokumentach dotyczących turystyki, rów-
nież dostrzega i zwraca uwagę na zagrożenia pojawiające się 
w tym temacie. W jednym z pierwszych, bardziej obszernych 
dokumentów Kościoła, dotyczących turystyki wskazuje, że 
„turystyka przeważnie kształtuje się według wyrobienia du-
chowego tych co ją uprawiają”38. Mając to na względzie auto-
rzy przywołanego dokumentu piszą za papieżem Piusem XII, 
że gdy człowiek „nie dostaje zdrowej formacji moralnej, wów-
czas uprawiając turystykę, może stać się roztargnionym, roz-
proszonym, podróżnikiem spiesznym, niewolnikiem licznych 
środków, jakich mu dostarcza wzrastający postęp, powierz-
chownym, niezdolnym do ludzkiego dialogu, widzem zapo-
znającym piękno przyrody i bogactwa ludzkich dzieł, zadysza-

36 K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, 
Kraków 2004, s. 99. 

37 Por. W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Kraków 
1999, s. 34-70; Z. Krawczyk, Dysfunkcje turystyki, w: Z. Dziubiński (Red.) 
Aksjologia turystyki, Warszawa 2006, s. 195-207.

38 Kongregacja dla Spraw Duchowieństwa, Wskazania ogólne dla 
duszpasterstwa turystycznego, MDG 15 (1971) nr 8-9, s. 273.
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nym poszukiwaczem złych przyjemności i doświadczeń, aż do 
nadużycia udzielonej mu gościnności”39. 

Rzeczywiście autorzy, analizujący zjawisko turystyki, mó-
wią o przeładowaniu programu wielu wycieczek, zwłaszcza 
szkolnych. Danego dnia zwiedza się zbyt wiele, nie mając moż-
liwości obejrzenia czegoś dokładniej, zastanowienia się, przeży-
cia, czy wręcz przemedytowania tego co się widzi40. W tak po-
śpiesznym i niemającym czasu na zatrzymanie się, w celu 
głębszego zastanowienia nad tym, co mija, obserwujący turysta 
pozostaje dalej widzem nie docierającym do najgłębszego pięk-
na, pustym, zewnętrznym i powierzchownym obserwatorem41. 

Do wielu zauważonych wcześniej zagrożeń, wypływają-
cych z uprawiania turystyki, w swoim nauczaniu nawiązuje 
Jan Paweł II. W siedzibie Światowej Organizacji Turystyki 
mówił, że „niebezpieczeństwo w ekspansji zjawiska turystyki 
kryje się w możliwości motywowania jako rozwoju wyłącznie 
racjami ekonomicznymi – z zaniedbaniem aspektu kulturalne-
go i należnego szacunku dla ekologii – czy też tendencji do za-
bijania czasu zamiast traktowania turystyki jako przerwy przy-
wracającej siły psychofizyczne zużyte podczas pracy. Należy 
więc starać się przezwyciężać te negatywne fakty, a wydoby-
wać potencjalne pozytywne wartości turystyki”42. Innym ra-
zem słusznie zauważył, kiedy „mówił o turystyce, która może 
dla człowieka stawać się źródłem dobra lub zła, być miejscem 
łaski lub grzechu”43. 

39 Tamże, s. 273-274.
40 Por. K. Przecławski, Człowiek a turystyka, dz. cyt. s. 105.
41 Por. M. Ostrowski, Turystyka czasem chrześcijańskiego wychowa-

nia. Uwagi o przewodnictwie, MH (1995) nr 151, s. 41.
42 Jan Paweł II, Turystyka jest sama w sobie wartością, dz. cyt. s. 667.
43 M. Ostrowski, Duszpasterstwo wobec problemu wolnego czasu czło-

wieka. Aspekt moralno – pastoralny ze szczególnym uwzględnieniem zagad-
nień turystyki, Kraków 1996, s. 167.
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Kiedy kardynał Krakowski, Karol Wojtyła został Wikariu-
szem Chrystusa na ziemi, na wzór swojego Mistrza zaczął być 
głosem biednych i ubogich. Również w sektorze turystycznym 
był głosem potrzebujących, gdy wołał do działaczy sektora tu-
rystycznego: „wiecie o tym, że przemysł turystyczny jest 
głównie zjawiskiem krajów bogatych. Oprócz rozumnej tury-
styki istnieją również formy turystyki luksusowej czy wręcz 
rozrzutnej, która stanowi obrazę i prowokację 2/3 ludzkości 
żyjącej w nędzy materialnej. Ale także w naszych bogatych 
krajach żyją ludzie nie korzystający z turystyki czy wręcz 
przybici tym szaleńczym przemysłem. Proszę was abyście nie 
zapominali o ubogich”44. 

Jako widzialna Głowa Kościoła, Jan Paweł II zawsze stał 
na straży moralności. Zaczął też dostrzegać negatywne zjawi-
ska związane ze sferą seksualną człowieka, jakie mają miejsce 
podczas wyjazdów turystycznych i nazwał je turystyką seksu-
alną. Podczas jednej z audiencji generalnych wołał: „Należy 
przeciwstawić się zdecydowanie wszelkim praktykom obraża-
jącym kobietę w jej wolności i kobiecości: a więc tak zwanej /
turystyce seksualnej/, handlowi młodymi dziewczętami, maso-
wej sterylizacji i w ogóle wszelkim formom przemocy wobec 
kobiet”45. Niecałe dwa lata później, podczas spotkania z Świa-
tową Unią Katolickich Organizacji Kobiecych, w swoim prze-
mówieniu przywołał dokładnie te same słowa46. 

Na tak zwaną turystykę seksualną zwrócił uwagę Globalny 
Kodeks Etyki w Turystyce. Twórcy tego dokumentu zdecydowa-

44 Jan Paweł II, Ewangelizacja i katecheza, dz. cyt. s. 528.
45 Jan Paweł II, W trosce o godność kobiety. Audiencja generalna 24 li-

stopada 1999, OsRomPol 21 (2000) nr 3, s. 42.
46 Por. Jan Paweł II, Nieustannie wzorujcie się na Chrystusie. Przesła-

nie papieskie do zgromadzenia ogólnego Światowej Unii Katolickich Orga-
nizacji Kobiecych, Watykan 7 marca 2001, OsRomPol 22 (2001) nr 5, s. 12.
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nie potępiają taki proceder pisząc: „wykorzystywanie innych lu-
dzi w jakikolwiek sposób, a w szczególności seksualny, w tym 
zwłaszcza dzieci, stoi w sprzeczności z podstawowymi celami 
turystyki i jest jej zaprzeczeniem. W związku z powyższym ta-
kie działanie powinno być, zgodnie z prawem międzynarodo-
wym, zdecydowanie zwalczane przez wszystkie zainteresowane 
państwa i bezwzględnie karane w ramach ustawodawstwa za-
równo kraju odwiedzanego, jak i kraju sprawcy, nawet jeśli zo-
stało dokonane za granicą”47. 

Jan Paweł II, dostrzegając zagrożenia natury etycznej i mo-
ralnej w turystyce, zwrócił uwagę i z radością przyjął „Świato-
wy kodeks etyki w turystyce, będący owocem rozległej refleksji 
podjętej przez kraje, rożne stowarzyszenia turystyczne i Świa-
tową Organizację Turystyki (WTO). Dokument ten jest waż-
nym krokiem naprzód, który pomaga nam patrzeć na turystykę 
nie tylko jako na jedną z wielu form działalności gospodar-
czej, ale jako na ważne narzędzie rozwoju indywidualnego 
i zbiorowego”48.

Zagrożenie rozwiązłością seksualną podczas wyjazdów tu-
rystycznych dostrzegane było przez ks. Karola Wojtyłę już 
w pierwszych latach jego kapłaństwa. Uczestnicząc w wspól-
nych wyprawach z młodzieżą, redaktor Homo Dei pytał go 
o problemy jakie dostrzega. Wrażliwy na sprawy godności 
człowieka – odpowiadając, – zwracał uwagę na trudności, jakie 
wypływają z człowieka. Mówił o sprawie ubioru, która według 
niego ma groźniejsze zabarwienie w filmie czy na zdjęciach, 
niż na wycieczce. Sprawę ubioru wycieczkowego uczestnicy 
starali się dostosować do dwóch zasad. Pierwszą sprawą jest to, 

47 Światowa Organizacja Turystyki (WTO), Globalny Kodeks Etyki 
w Turystyce, http://www.hotelarze.pl/hot/kodeks-etyki-turystyka.php, arty-
kuł 2, punkt 3, z dnia 14 marca 2014. 

48 Jan Paweł II, Turystyka w służbie pokoju, dz. cyt. s. 5.
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że ubiór spełnia pewną funkcję, inną do jazdy na nartach, a inną 
do pływania49. Druga zasada, sprawa wynikała z Ewangelii. Ks. 
Wojtyła przywołuje słowa Chrystusa z Mt 5, 28, „które mówią 
o cudzołożeniu przez pożądanie odnoszą się bardziej do kobiet 
niż do mężczyzn: kobiety muszą dbać o to, aby nie stawały się 
przedmiotem męskiego pożądania”50. 

Również inni znawcy tematu w okresie, w którym Karol 
Wojtyła uczestniczył w różnego rodzaju wyprawach dostrze-
gali zagrożenia natury moralnej. Mówili, że jeśli camping, wy-
poczynek, turystyka, zostaną potraktowane „jako /wypoczy-
nek dla samego wypoczynku/, bez głębszej podbudowy 
ideowej, może grozić rozleniwieniem myślowym, bezideowo-
ścią, pustką myślową. […] Drugie niebezpieczeństwo – to 
groźba rozwydrzenia erotycznego. Jeśli camping znajdzie się 
w rękach ludzi pozbawionych kośćca etycznego, stanie się 
okazją do publicznego uprawiania rozpusty”51. I rzeczywiście 
przed spotkaniem w Denver Papież przestrzegał młodzież, aby 
czas wakacji nie stał się odpoczynkiem od wartości52. Po la-
tach przywołał te słowa w orędziu skierowanym do turystów, 
gdzie bardzo jasno stwierdził: „niech nikt nie ulega pokusie 
traktowania czasu wolnego jako /odpoczynku od wartości/”53.

Bezpośredni następca Jana Pawła II, na Stolicy Piotrowej, 
Benedykt XVI jak w wielu kwestiach, – tak i w przez nas oma-

49 Por. K. Wojtyła, Listy do redakcji w sprawie campingu, HD 26 (1957) 
nr 3, s. 423. 

50 Tamże, s. 423.
51 T. Rostworowski, Camping młodzieży starszej, HD 26 (1957) nr 3, 

s. 417.
52 Por. Jan Paweł II, Przed spotkaniem młodzieży w Denver. Modlitwa 

niedzielna z papieżem, Watykan 4 lipca 1993, OsRomPol 14 (1993) nr 10, 
s. 60. 

53 Jan Paweł II, Turystyka w służbie pokoju, dz. cyt. s. 5.
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wianej – kontynuuje nauczanie swojego poprzednika w ency-
klice Caritas in Veritate. Pisze, iż turystyka międzynarodowa 
„może stanowić istotny czynnik rozwoju ekonomicznego 
i wzrostu kulturowego, ale może przemieniać się także w oka-
zję do wyzysku i degradacji moralnej. […] Bardzo często tury-
styka międzynarodowa jest wydarzeniem antywychowaw-
czym zarówno dla turysty, jak i dla miejscowej ludności. Ta 
ostatnia staje często wobec zachowań niemoralnych, a nawet 
perwersyjnych, jak w przypadku tak zwanej turystyki seksual-
nej, dla której poświęca się wiele istnień ludzkich, nawet 
w młodym wieku. […] Nawet jeżeli nie dochodzi aż do takich 
wynaturzeń, turystyka międzynarodowa jest przeżywana czę-
sto w sposób konsumistyczny i hedonistyczny, jako ucieczka, 
organizowana w sposób typowy dla krajów pochodzenia, 
a więc nie sprzyja prawdziwemu spotkaniu osób i kultur”54. 

O interesującym nas zagadnieniu, przywołując osobę Jana 
Pawła II, pisał jeden z brazilijskich misjonarzy: „W ostatnim 
czasie w Brazylii obserwuje się rozpowszechniającą się coraz 
bardziej tzw. turystykę seksualną. Już w latach siedemdziesią-
tych papież Paweł VI, a obecnie Jan Paweł II, nazwali to zja-
wisko /kulturą śmierci/. Podobnego określenia używają współ-
cześni socjolodzy i antropolodzy”55. O tym patologicznym 
zjawisku, jakim jest turystyka seksualna, wynikająca z czysto 
ekonomicznego podejścia do turystyki, mówili dostojnicy Ko-
ścioła katolickiego z 35 państw świata, uczestniczący 
w VI Światowym Kongresie Duszpasterstwa Turystycznego 
w Bangkoku56.

54 Caritas in Veritate, nr 61. 
55 Z. Malczewski, Seksturystyka w Brazylii. List do redakcji, „Gość 

Niedzielny” 73 (1996) nr 22, s. 14. 
56 Por. Szanse i zagrożenia – Kościół o turystyce, http:/turystyka.gazeta.

pl/Turystyka/1,82269,2192781.html, z dnia 12 marca 2014.
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Na to negatywne zjawisko, jakie niesie ze sobą turystyka 
zwracają także uwagę inni autorzy. Polski badacz zagadnienia 
ubolewa, że szerzy się „nadmierna swoboda seksualna, do któ-
rej okazję stwarzają wyjazdy turystyczne, a w konsekwencji 
wzrastająca w okresie wakacyjnym ilość zachorowań na cho-
roby weneryczne, rozprzestrzeniająca się /zaraza XX wieku/ – 
AIDS”57. Jeden z włoskich autorów – dostrzegając w turystyce 
wiele funkcji negatywnych – pisze również o seks turystyce. 
„Całe obszary Dalekiego Wschodu, Karaibów, Oceanii są 
przekształcane w burdele wielkich agencji turystycznych, dla 
których oferta najbardziej przyciągająca klientów to sex-tour. 
Choroba AIDS, stale występująca na pewnych wyizolowanych 
terenach, rozprzestrzeniała się na cały świat właśnie za sprawą 
tej /turystyki/. Ale nie trzeba jechać tak daleko; wystarczy za-
pytać proboszczów z Włoch i z Europy na terenach niedawno /
dewaloryzowanych/. Kto przypomina sobie ich stan /przed/ i /
po/ przybyciu turystów, ma do przekazania niezbyt entuzja-
styczne uwagi”58. 

Autorzy zatroskani o przezwyciężanie problemów pseudo-
turystyki zauważają również, że to zjawisko się rozwija. Tak 
zwana turystyka seksualna „w ostatnich latach istotnie zyskała 
na popularności i to we wszystkich podstawowych jej for-
mach, a mianowicie: turystyki heteroseksualnej, turystyki ho-
moseksualnej oraz turystyki pedofilskiej”59. Równie dobitnie 
o rozprzestrzenianiu się tego smutnego zjawiska mówi dyrek-
torka Europejskiego Stowarzyszenia do Walki z Wyzyskiem 

57 K. Przecławski, Człowiek a turystyka, dz. cyt. s. 107; K. Przecławski, 
Turystyka a wychowanie, dz. cyt. s. 81.

58 V. Messori, Wyzwania wiary. Teraźniejszość w perspektywie chrze-
ścijańskiej, J. Dembska (tłum.), Kraków 1998, t. 2, s. 42.

59 Z. Krawczyk, Dysfunkcje turystyki, w: Z. Dziubiński (Red.), Aksjolo-
gia turystyki, Warszawa 2006, s. 203.
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Kobiet, przywołując obraz lotniska w Rydze, gdzie w każdy 
piątek z samolotów wysiadają tłumy mężczyzn60.

Tak pozytywnym, jak i negatywnym zjawiskom turystyki, 
Jan Paweł II wiele uwagi poświęcił w Orędziach na Światowe 
Dni Turystyki. Zauważył wtedy, że „w niektórych miejscach 
turystyka masowa stworzyła pewną formę subkultury, która 
poniża zarówno turystę, jak i społeczność, która go przyjmuje: 
w celach komercyjnych próbuje się traktować instrumentalnie 
pozostałości /pierwotnych cywilizacji/ i /nadal żywe obrzędy 
inicjacyjne/ […]. Dla społeczności przyjmujących turystyka 
staje się często okazją do sprzedawania tak zwanych produk-
tów /egzotycznych/. Budowane są nowoczesne ośrodki waka-
cyjne, pozbawione realnego kontaktu z kulturą kraju goszczą-
cego turystów lub też odznaczające się /powierzchowną 
egzotyką/, która ma zaspokoić ciekawość i głód nowych wra-
żeń. Niestety to niepohamowane pragnienie prowadzi czasem 
do poniżających wynaturzeń, takich jak wyzysk kobiet i dzieci 
przez pozbawiony skrupułów handel seksualny: jest to skan-
dal, którego nie wolno tolerować”61.

Pan Bóg podarował człowiekowi świat przyrody, aby ludz-
kość troszczyła się o niego. Niestety częstym zagrożeniem dla 
świata natury jest również turystyka. Na tą kwestię wskazuje 
Papież w Orędziu o ekoturystyce: „Wśród niezliczonej liczby 
turystów, którzy każdego roku /wyruszają w świat/, wielu wy-
raźnie stawia sobie za cel podróży poznawanie natury i eksplo-
ruje ją aż po najbardziej ukryte zakątki. […]” Do zniszczenia 
natury przyczynił się i nadal przyczynia barbarzyński model 
turystyki, obejmujący między innymi budowanie infrastruktu-
ry turystycznej bez planowania uwzględniającego jej wpływ 

60 Por. K. Rutkowski, Seks i trwoga, http://www.rfi.fr/actupl/artic-
les/119/article_9185.asp, z dnia 18 marca 2014.

61 Jan Paweł II, Turystyka w służbie pokoju, dz. cyt. s. 4.
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na środowisko”62. Specjaliści uważają, że najczęściej występu-
jące dysfunkcje turystyki występują właśnie względem środo-
wiska przyrodniczego i kulturowego. Turystyka jest nazywana 
pożeraczem środowiska63.

Dwa z Orędzi papieża na Światowe Dni Turystyki Trzeciego 
Tysiąclecia stały się inspiracją do przeprowadzenia badań 
wśród studentów kierunku turystyki i rekreacji w Białej Podla-
skiej. Celem badań było wskazanie zakresu i hierarchii zagad-
nień związanych z turystyką, zauważonych w Orędziach Jana 
Pawła II, skierowanych do świata turystyki w 2001 i 2002 
roku64. My ograniczymy się do przezwyciężania ujemnych 
skutków turystyki. Tak się przedstawiają wyniku badań. „Za-
kres odpowiedzi studentów dotyczący zagrożeń, czyli nega-
tywnych aspektów turystyki jest dość szeroki, kolejno zaliczy-
li do nich: niezaspokojoną ciekawość i głód wrażeń 
prowadzących do wynaturzeń, wyzysk kobiet i dzieci – 56,8٪, 
turystykę masową tworzącą subkultury poniżające turystę 
i przyjmującą go społeczność – 46,8٪, konsumpcjonizm prze-
twarzający kulturę lokalną w /sztuczną etniczność/ – 42,5٪, 
komercyjne traktowanie pozostałości pierwotnych – 26,9٪, 
budowanie infrastruktury turystycznej o powierzchownej eg-
zotyce – 25,5٪ i sprzedaż produktów egzotycznych – 17,0٪. 
Wśród zachowań, które przyczyniły się do obecnego kryzysu 
ekologicznego studenci dostrzegli większość tych, które uka-
zał Jan Paweł II czyli: barbarzyński model turystyki – 60,2٪, 
egoistyczne zabieganie o dobrobyt – 34,0٪, kryzys wartości 

62 Jan Paweł II, Ekoturystyka kluczem…, dz. cyt. s. 56.
63 Por. W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań, dz. cyt. s. 61.
64 Z. Kubińska, D. Dąbrowski, Orędzia Jana Pawła II na XXII i XXIII 

Światowe Dni Turystyki w świadomości studentów PWSZ w Białej Podla-
skiej, w: J. Bergier, J. Żbikowski (Red.), Turystyka a religia, Biała Podlaska 
2003, s. 339-340.
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moralnych – 27,6٪ brak szacunku do przyrody – 17,0٪. Bada-
ni nie wskazali oddalenia się człowieka od Boga i zapomnie-
nia o braciach żyjących w nędzy”65.

Negatywny wpływ turystyki jest dostrzegany również w sa-
kralnych obiektach. Teolog wypoczynku, ksiądz Maciej 
Ostrowski, zauważył, że „znamienita część turystycznego ru-
chu przyjmuje za cel odwiedziny miejsc związanych z reli-
gią”66. W swoich badaniach, zwracając uwagę, na sferę tego co 
stanowi świeckie profanum i tego co przeznaczone jest dla 
Boga sacrum, próbuje odpowiedzieć na pytania: „Czy można 
umieścić je w jednym rzędzie z innymi obiektami, nawet naj-
bardziej czcigodnymi, należącymi jednak do świeckiej sfery? 
Co stanowi wyróżnik turystyki kierującej się ku wielkim sank-
tuariom, katedrom, ale i małym wiejskim kościółkom, a nawet 
przydrożnym kapliczkom”67.

Episkopat Polski w liście o chrześcijańskich walorach tury-
styki, nie pomija również negatywnych jej aspektów. Biskupi 
piszą, iż „jesteśmy też świadomi zagrożeń, jakie rodzą się 
w turystyce. Opuszczenie środowiska swego stałego zamiesz-
kania sprzyja czasem zapomnieniu o chrześcijańskich zasa-
dach moralnych. Celem wyjazdu na wycieczkę nie może stać 
się jedynie osiągnięcie całkowitej swobody i wyłączne nasta-
wienie na przyjemność. Urlop nie jest czasem bezmyślnego 
wydawania pieniędzy zarobionych z trudem przez wiele mie-
sięcy. Nie może stać się okazją do nadużywania alkoholu, bądź 
wplątania w grzechy nieczyste”68.

65 Tamże, s. 342.
66 M. Ostrowski, Pomiędzy sacrum a profanum – o turystyce w sakral-

nych obiektach, „Turyzm” 2005 nr 15, z. 1-2, s. 41.
67 Tamże, s. 41-42. 
68 List pasterski Episkopatu Polski, O chrześcijańskich walorach tury-

styki, Warszawa 16-18 marca 1995, „Biuletyn Katolickiej Agencji Informa-
cyjnej”, 168 (1995) nr 54, s. 18.
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W przezwyciężaniu problemów pseudoturystyki istotna jest 
również pozycja Krzysztofa Przecławskiego, w której autor 
omawia szeroko zagadnienia etyczne w turystyce. Swoje roz-
ważania w pierwszej części pracy koncentruje na etyce ogól-
nej, która obowiązuje każdego człowieka. W drugiej części 
rozważane są obowiązki etyczne turysty na trzech poziomach. 
Pierwszy z nich to obowiązki etyczne turysty wobec samego 
siebie, innych turystów, mieszkańców odwiedzanej miejsco-
wości, środowiska przyrody czy kultury. Drugi poziom to 
etyczne obowiązki mieszkańców wobec przyjmowanych tury-
stów, innych mieszkańców i wobec środowiska przyrody i kul-
tury. Trzeci poziom dotyczy pośredników w ruchu 
turystycznym69. 

Na początku trzeciego tysiąclecia Chrześcijaństwa zaktuali-
zowane Wskazania dla duszpasterstwa turystycznego, potwier-
dzają: „Ekspansja branży turystycznej okazała się dobrodziej-
stwem dla wielu osób i całych krajów, ujawniła się jednak 
równocześnie jako czynnik zniekształcenia środowiska i sa-
mego człowieka”70. Jak naucza nas Jan Paweł II, a także inni 
znawcy tematu, turystyka niesie ze sobą wiele wartości, z ja-
kich powinien korzystać człowiek. Jednak do pełnego obrazu 
nauczania papieskiego odnoszącego się do turystyki, niezbęd-
ne było również ukazanie negatywnych skutków wynikają-
cych z uczestniczenia w ruchu turystycznym, celem ich 
przezwyciężania.

69 Por. K. Przecławski, Etyczne podstawy turystyki, Kraków 1997, 
s. 37-38.

70 Wskazania dla duszpasterstwa turystycznego, Watykan 29 czerwca 
2001, w: M. Ostrowski (Red.), Duszpasterstwo pielgrzymów i turystów. Wy-
bór wypowiedzi i dokumentów kościelnych, Kraków 2003, s. 132. 
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Wartość turystyki w tworzeniu wspólnoty osób

W procesie tworzenia ludzkiej wspólnoty, Kościół dostrze-
ga niemałą rolę turystyki. Wartość turystyki dostrzega nie tyl-
ko w sensie duchowym, ale i w ludzkim. Zauważa wiele pozy-
tywnych aspektów turystyki w budowaniu jedności ludzkiej 
osoby. Mówi o odnowie osoby ludzkiej, solidarności człowie-
ka z resztą wszechświata, możliwości wzajemnego poznawa-
nia się ludzi, rozwoju zmysłu gościnności, osłabianiu społecz-
nych i rasistowskich tarć, poprzez spotykanie się z innymi 
kulturami i cywilizacjami, przełamywaniu narodowościowych 
podziałów i uprzedzeń, wspomaganiu procesu jednoczenia się, 
do którego zmierza cały Lud Boży. Podkreśla, że turystyka, 
przeżywana w duchu miłości i nadziei, może stać się narzę-
dziem spotkania i dialogu ekumenicznego71. Konkludując 
swoje wywody, Kongregacja dla Spraw Duchowieństwa zwra-
ca uwagę, że turystyka ze swej natury przede wszystkim stwa-
rza sposobność „do bratniego kontaktowania się z innymi 
ludźmi”72. 

O wspólnocie osób podczas podróży mówi jeden z bene-
dyktyńskich teologów: „Podczas wędrówki doświadcza się 
wspólnoty na nowo. Wysiłek fizyczny łączy niejednokrotnie 
mocniej niż rozmowy. Ludzie o najróżniejszych charakterach, 
podczas wędrowania, jednoczą się, stają się solidarni, stają się 
towarzyszami wędrówki. Wędrowanie kształtuje człowieka 
z duszą i ciałem. Wszystkie zmysły zostają poruszone. Zaan-
gażowany jest cały człowiek; w drodze doświadcza siebie jako 

71 Por. Kongregacja dla Spraw Duchowieństwa. Wskazania ogólne dla 
duszpasterstwa turystycznego, MDG 15 (1971) nr 8-9, s. 272. 

72 Tamże, s. 285.
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istoty żywej, zdolnej do kolejnej przemiany. Doświadcza sie-
bie jako całości i jako całość zmienia się”73. 

Analizujący fenomen turystyki dostrzegają, że „z wycho-
wawczego punktu widzenia, najcenniejszy jest jednak kontakt 
z ludźmi. Każdy z nas doświadczył pewnie niejednokrotnie 
tego, jak silnie łączą wspólne przeżycia, wspólnie spędzone 
wakacje, górskie wędrówki, itp. […]. „Zdarza się, że niefor-
malne więzi powstałe w okresie wakacji, nie tracą całkowicie 
na znaczeniu nawet po powrocie do codziennego rytmu ży-
cia”74. O tych więzach, trwających jeszcze długo po wspólnie 
spędzonym czasie wakacji, dają świadectwo uczestnicy wy-
praw z Karolem Wojtyłą w zbiorze wspomnień z tamtych lat, 
zatytułowanym: Zapis drogi. Wspomnienia o nieznanym dusz-
pasterstwie księdza Karola Wojtyły75.

O tym, że turystyka może prowadzić do wspólnoty, młody 
kapłan z Krakowa przekonuje się już na początku swojej po-
sługi duszpasterskiej. Na prośbę redaktora Homo Dei, ks. Ka-
rol Wojtyła pisze artykuł na temat duszpasterstwa campingo-
wego, w którym wyjaśnia jego działanie76. 

Uczestnicy wypraw, w których udział brał Karol Wojtyła 
przyznają, że w takich warunkach można było lepiej poznać 
drugiego człowieka i tworzyć więzy przyjaźni77. Stwierdzają, 
że dla Karola Wojtyły, a potem Jana Pawła II turystyka była 
„jedną z dróg ku Stwórcy, a jednocześnie ku ludziom, których 
prowadził do Boga. To był także jeden z elementów budowa-

73 A. Grün, Teologia wędrowania, A. Lechowicz (tłum.), Tarnów 1998, s. 11.
74 W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Kraków 1999, s. 38.
75 Por. A. Świerczek (Red.), Zapis drogi. Wspomnienia o nieznanym 

duszpasterstwie księdza Karola Wojtyły, Kraków 2005.
76 Por. K. Wojtyła, Listy do redakcji, dz. cyt. s. 420-427.
77 Por. J. Rieger, Turysta, w: K. Flader, W. Kawecki (Red.), Jan Pa-

weł II. Człowiek kultury, Kraków 2008, s. 229.
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nia wspólnoty. Ludzi, z którymi wędrował, obdarzał przyjaź-
nią i sam z ich przyjaźni czerpał wiele, aż do końca”78. Inny 
autor również mówi o środowisku jako wspólnocie: „We 
wspólnocie, jaką było /Środowisko/, nie można było nie pozo-
stawać w przyjaźni z Panem Bogiem i ze sobą wzajemnie”79. 
O górskich katechezach Wojtyły pisano: „To niezapomniane 
misterium, które polegało nade wszystko na budowaniu więzi 
między ludźmi, przebywaniu razem, wzajemnym poznawaniu 
siebie i zbliżaniu się do Boga, nie zaś tylko na wspólnym wę-
drowaniu i odpoczywaniu w naturalnym środowisku”80. 

Już jako Najwyższy Pasterz Kościoła katolickiego, w swo-
im spotkaniu z działaczami sektora turystycznego, Jan Paweł 
II mówił, że turystyce zawdzięcza się również zrozumienie 
faktu, że ziemia jest domem wszystkich81. Podczas swojego 
wypoczynku uczył: „Wakacje są ponadto dobrą okazją do by-
cia razem z innymi oraz wzmocnienia komunii i dialogu, dzię-
ki którym stosunki międzyludzkie, a w szczególności życie ro-
dzinne, nabierają pogody i serdeczności”82.

78 Tamże, s. 234.
79 A. Zieliński, Przyjaciel, w: K. Flader, W. Kawecki (Red.), Jan Pa-

weł II. Człowiek kultury, Kraków 2008, s. 268. 
80 P. Kuleczka, W górach słychać Boga, czyli edukacyjny aspekt dusz-

pasterstwa na łonie natury, w: W. A. Wójcik (Red.), Ks. Karol Wojtyła – 
Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody. Materiały z konferencji naukowej 
zorganizowanej w Akademii Wychowania Fizycznego, Kraków 13 paź-
dziernik 2005, Kraków 2007, s. 93.

81 Por. Jan Paweł II, Popierać turystykę służąc dobru człowieka. Do 
działaczy sektora turystycznego 27 września 1982, w: E. Weron, A. Jaroch 
(Red.), Jan Paweł II. Nauczanie Papieskie, (czerwiec – grudzień) 1982, 
t. V/2, Poznań 1996, s. 459.

82 Jan Paweł II, Stworzenie głosi wielkość Boga. Modlitwa niedzielna 
z papieżem, Lorenzago di Cadore 23 sierpnia 1992, OsRomPol 13 (1992) 
nr 10, s. 30.
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W 1970 roku powstała Światowa Organizacja Turystyki, 
która od 1980 roku, dzień 27 września ustanowiła Światowym 
Dniem Turystyki, którego celem jest zbliżanie różnych organi-
zacji turystycznych, a także podkreślanie wagi i wartości tury-
styki, w wymiarze politycznym, ekonomicznym i społecz-
nym83. Jan Paweł II wielokrotnie kierował swoje słowa na ten 
ważny dzień dla wszystkich zaangażowanych w turystykę. 
Jednak szczególną okazją do bycia obecnym podczas Świato-
wego Dnia Turystyki, był dla papieża Wielki Jubileusz Roku 
2000, rozpoczynający nowe tysiąclecie. Wtedy to zaczął każ-
dego roku pisać swoje orędzie do turystów. W pierwszym ta-
kim Orędziu na XXI Światowy Dzień Turystyki zwrócił uwa-
gę na doświadczenie wspólnoty, w którym turystyka może 
pomóc, stając się przestrzenią spotkania i możliwością okaza-
nia solidarności z innymi84.  

O ważności tematu wspólnoty podczas podróży w naucza-
niu Jana Pawła II świadczy fakt, że zagadnienie to poruszał tak-
że w następnych orędziach. Nie miał wątpliwości, „że należy-
cie ukierunkowana turystyka staje się sposobnością do dialogu 
między cywilizacjami i kulturami, a w istocie rzeczy wyświad-
cza cenną przysługę pokojowi”85. W tworzeniu wspólnoty nie-
małe znaczenie ma otwarcie się narodów na inne ludy, w celu 
konfrontowania swojego sposobu myślenia i życia86. Turystyka 

83 Por. P. Gołdyn, Turystyka w nauczaniu Jana Pawła II, w: J. Bergier, 
J. Żbikowski (Red.), Turystyka a religia, Biała Podlaska 2003, s. 133.

84 Por. Jan Paweł II, Technika i przyroda: dwa wyzwania dla turystyki 
na progu XXI stulecia. Orędzie na XXI Światowy Dzień Turystyki Castel 
Gandolfo 29 lipca 2000, OsRomPol 21 (2000) nr 10, s. 4.

85 Jan Paweł II, Turystyka w służbie pokoju i dialogu między cywiliza-
cjami. Orędzie na XXII Światowy Dzień Turystyki, Watykan 9 czerwca 
2001, OsRomPol 22 (2001) nr 9, s. 5.

86 Por. tamże, s. 5.
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jest sprzyjającą okazją do takiego spotkania i „dialogu między 
cywilizacjami, ponieważ pozwala docenić dorobek danej cywi-
lizacji, odróżniając ją od innych; ułatwia dotarcie do żywej pa-
mięci o przeszłości i tradycjach społecznych, religijnych i du-
chowych oraz umożliwia głębsze wzajemne poznanie bogactw 
ludzkości”87. Z tego wielkiego dziedzictwa, przechowywanego 
w skarbcach sztuki, architektury, bibliotek, muzeów, archiwów 
i teatru sakralnego, może i powinna korzystać cała wspólnota88.

Nie zapominając jak turystyka pozwala kontemplować do-
broć i piękno Boga w Jego stworzeniu, Papież przypomina 
również, że dzięki kontaktowi z innymi „pomaga pogłębiać 
dialog i wzajemne poznawanie. Dzięki temu wolny czas 
i uprawianie turystyki sprzyjają uzupełnieniu tych braków 
w egzystencji ludzkiej, z którymi często spotykamy się w ży-
ciu codziennym”89. Jan Paweł II mówił także, iż „podróż i po-
byt daleko od domu wiążą się zawsze ze spotkaniem różnych 
osób i kultur. […] Pobyt w danym miejscu powinien być oka-
zją do dialogu między osobami o takiej samej godności, spo-
sobnością lepszego poznania miejscowej ludności, jej historii 
i kultury. Powinien wiązać się z autentyczną gotowością zro-
zumienia drugiego człowieka, co zaowocuje konkretnymi czy-
nami solidarności”90. 

87 Tamże, s. 5.
88 Por. Jan Paweł II, Kościół potrzebuje sztuki, aby głosić orędzie 

Ewangelii. Do uczestników IV Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Komi-
sji ds. Kościelnych Dóbr Kultury, Watykan 19 października 2002, OsRom-
Pol 24 (2003) nr 1, s. 34.

89 Jan Paweł II, Ekoturystyka kluczem do właściwego rozwoju. Orędzie 
na XXIII Światowy Dzień Turystyki, Watykan 24 czerwca 2002, OsRom-
Pol 23 (2002) nr 9, s. 56.

90 Jan Paweł II, Turystyka jako narzędzie walki z ubóstwem oraz źródło 
pracy i ładu społecznego. Orędzie na XXIV Światowy Dzień Turystyki, 
Watykan 11 czerwca 2003, OsRomPol 24 (2003) nr 9, s. 54.
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W ostatnim swoim Orędziu na Dzień Turysty święty Jan Pa-
weł II tak pisze, iż zjawisko turystyki „przyczynia się w istocie 
do pogłębienia więzi między poszczególnymi osobami i naro-
dami, która – gdy jest serdeczna, oparta na szacunku i solidar-
ności – staje się bramą do pokoju i harmonijnego współistnie-
nia”91. Nie tylko na płaszczyźnie religijnej, ale i na rządowej 
uznano, że „turystyka, jeśli jest po ludzku traktowana, przy-
czynia się do umocnienia pokoju między ludźmi, który z zało-
żenia jest koniecznym warunkiem do jej realizacji. Co więcej, 
zjawisko turystyki ma duże znaczenie nie tylko z racji gospo-
darczych, ale przede wszystkim z racji tych możliwości, jakie 
się otwierają w zakresie życia duchowego, kulturalnego i spo-
łecznego”92.  

Osobisty ochroniarz papieża, w opublikowanej przez siebie 
książce, w wielu miejscach daje świadectwo o tym jak Janowi 
Pawłowi II zależało na bliskim kontakcie i nawiązywaniu rela-
cji z innymi ludźmi93. We wstępie do książki czytamy: „Jan 
Paweł II bardzo lubił zatrzymywać się i rozmawiać z tymi pro-
stymi i zwykłymi ludźmi, których spotykał na górskich ścież-
kach w czasie swoich wędrówek”94. 

91 Jan Paweł II, Sport I turystyka – ożywcze siły w służbie wzajemnego 
zrozumienia, kultury i rozwoju krajów. Orędzie na XXV Światowy Dzień 
Turystyki, Watykan 30 maja 2004, OsRomPol 25 (2004) nr 9, s. 4.

92 A. Casaroli, List Sekretarza Stanu do Światowej Organizacji Turysty-
ki z okazji czwartej sesji generalnego zebrania Światowej Organizacji Tury-
styki z 16 września 1981, w: E. Weron, A. Jaroch (Red.), Jan Paweł II. Na-
uczanie Papieskie, (lipiec – grudzień) 1981, t. IV/2, Poznań 1989, s. 108.

93 Por. J. Derbich, Jan Paweł II – turysta w drodze do Boga i człowieka, 
w: Z. Dziubiński (Red.), Humanistyczne aspekty sportu i turystyki, Warsza-
wa 2008, s. 361.

94 P. Pennacchini, Wstęp, w: E. Marinelli, Papież i Jego generał. Nie-
znane ucieczki Jana Pawła II we wspomnieniach jego /anioła stróża/, Kra-
ków 2007, s. 8.
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Jan Paweł II, odpowiadając na spisane wspomnienia swo-
ich przyjaciół z lat młodzieńczych, dał wyraz ważności wspól-
noty podczas różnych wypraw i wycieczek turystycznych. 
Uczynił to w swoim liście, skierowanym do środowiska z cza-
sów krakowskich. Przypominając trudne warunki stalinizmu, 
w jakich musiał funkcjonować Kościół, wspomniał o nieustę-
powaniu i szukaniu kontaktów w warunkach i możliwościach, 
jakie były dostępne95. Ta trudna droga prowadziła do „powsta-
nia takich środowisk jak nasze, które nie ulegając naciskowi 
starały się szukać form spotykania się i tworzenia wspólnot, 
wprawdzie nieformalnych, niemniej autentycznych. […] 
U podstaw pozostaje zawsze wspólnota modlitwy, zwłaszcza 
modlitwy liturgicznej, Eucharystii. Jednakże wspólnota ta, 
dzięki różnym charyzmatom nabierała wielorakiego charakte-
ru, o czym piszecie w Waszych wspomnieniach. Takie na przy-
kład zadania, jak kontakty z niewidomymi czy inne podobne, 
świadczyły o potrzebie szukania dla wiary chrześcijańskiej 
wyrazu w czynach”96. W tym samym liście, mówiąc o tradycji 
środowiska, do którego należy wiele form wycieczek, wędró-
wek pieszych, rowerowych, narciarskich czy kajakowych, do-
daje, że sam wiele korzystał z tych doświadczeń i umiejętno-
ści97. Pod koniec swojego listu dziękuje za dar wspólnoty: 
„Czytając Wasze wspomnienia uświadamiam sobie jeszcze raz 
to, co w ciągu tych lat przeżyłem, a kończąc ten list, którego 
potrzebę napisania czułem bardzo mocno, pragnę wspólnie 
z Wami jeszcze raz podziękować Panu Bogu za wielki dar, 
który stał się naszym udziałem. […] Dziękując Bogu za dar 

95 Por. Jan Paweł II, List do środowiska, Watykan 8 stycznia 1997, 
w: A. Świerczek (Red.), Zapis drogi. Wspomnienia o nieznanym duszpa-
sterstwie księdza Karola Wojtyły, Kraków 2005, s. 330.

96 Tamże, s. 330.
97 Por. tamże, s. 331.
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naszej wspólnoty, pragnę równocześnie wyrazić radość, że ta 
wspólnota nie pozostała czymś jednorazowym”98.

Kardynał Stanisław Nagy, przyjaciel Jana Pawła II, podsu-
mowując Zapis drogi, i nawiązując do listu papieża do środo-
wiska, pisał o celu istnienia i funkcjonowania grupy z jej prze-
wodnikiem, Karolem Wojtyłą: „Celem było kształtowanie się 
wspólnoty młodych ludzi na zasadzie konsekwentnie realizo-
wanego chrześcijaństwa z Eucharystią jako fundamentalnym 
spoiwem tej wspólnoty. Ukierunkowane w ten sposób życie 
miało objąć także i na wskroś po chrześcijańsku rozumiany 
i traktowany wypoczynek, w ramach którego znalazła się 
turystyka”99.

Episkopat Polski dostrzegł fenomen turystyki i zaliczył to 
zjawisko do znaków czasu100. Zauważa, że „turystyka przyczy-
nia się do budowania mostów między ludźmi. Przez odwiedzi-
ny, bliższe poznanie i przebywanie razem, następuje wzajemne 
zbliżenie. Jest to okazja do wyrażania sobie różnorakich przeja-
wów braterstwa i uczynków miłości. W skali międzynarodowej 
sprzyja ona budowaniu pokoju. Tworzenie tych więzi jest po-
trzebne w każdej rodzinie, w której nieraz brakuje czasu dla 
wzajemnych kontaktów. Wspólny niedzielny spacer może przy-
czynić się do głębszego związania wspólnoty rodzinnej”101.

Papież – jako znamienity turysta górski – wiedział, że 
szczególnie w turystyce górskiej potrzebna jest wspólnota. 
Mówił o tym, „przywołując czasy, w których sam był duszpa-

98 Tamże, s. 331.
99 S. Nagy, Podsumowanie, w: A. Świerczek (Red.), Zapis drogi, 

dz. cyt. s. 334. 
100 Por. List pasterski Episkopatu Polski o chrześcijańskich walorach 

turystyki, Warszawa 16-18 marca 1995, w: „Biuletyn Katolickiej Agencji 
Informacyjnej”, 15 lipca 1995, nr 54, s. 17.

101 Tamże, s. 18.
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sterzem akademickim i organizował turystyczne wyprawy, 
[…] góry wymagają wspólnoty, a zarazem uczą wspólnoty. 
Doświadczenie górskiego turysty podpowiada, iż obecność 
drugiej osoby potrzebna jest po to, by nie zgubić się na szlaku, 
a w chwili trudnej wzajemnie się wspomóc. Nie powinno się 
zatem wyruszać na szlak samotnie. Trzeba przed rozpoczę-
ciem drogi otworzyć się ku drugiemu, przełamać bariery i być 
gotowym do pozostania razem – trzymania się tej samej liny. 
Wspólna wędrówka weryfikuje jedność i pogłębia ją. Górskie 
przeżycia rzutują na przyszłe życie i uczą, jak być razem w co-
dzienności. Także tutaj trzeba być razem”102. To bycie razem 
w codzienności mogą oddać słowa piosenki znanego polskie-
go artysty: 

„Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest by brać,
życie nie tylko po to jest by trwać, 
lecz żeby żyć trzeba móc siebie komuś dać”103.

Teolog gór, ks. Roman Rogowski, przywołując wypowiedzi 
Jana Pawła II, z pielgrzymki do Korei Południowej: Bądźcie 
wielkoduszni, bądźcie silni, bądźcie oddani. Żyjcie przede 
wszystkim dla drugich, tak jak żył Jezus (stadion w Kwangdzu, 
maj 1984), a także z Orędzia na Światowy Dzień Młodzieży 
Jezus mieszka obok was w braciach, z którymi dzielicie co-
dzienną egzystencję (1997), i z homilii z okazji kanonizacji bł. 
Marii Maksymiliana Kolbe Nikt nie ma większej miłości od tej, 
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 13). 
[…] Kościół pragnie nazywać świętym człowieka, któremu 

102 M. Ostrowski, Turystyka i przyroda w teologicznej refleksji Jana 
Pawła II, w: M. Ostrowski, I. Sołjan (Red.), Przyroda, geografia, turystyka 
w nauczaniu Jana Pawła II. XV Seminarium Sacrum i przyroda, Kraków 
2007, s. 27-28.

103 St. Sojka, słowa refrenu piosenki Tolerancja.



324

Ks. DominiK KaczmareK sac

dane było w sposób szczególnie dosłowny wypełnić powyższe 
słowa Odkupiciela (Pl. Św. Piotra, 10 października 1982)104, 
nawiązuje do sytuacji człowieka w górach i doświadczenia 
przyjaźni i wspólnoty aż po śmierć: „Góry i człowiek. Czło-
wiek w górach i jego partner. Braterstwo i solidarność w gó-
rach. Góry i miłość bliźniego. To święte tematy, święte sytu-
acje, które nadają chodzeniu po górach i wspinaniu się na 
szczyty głębokiego sensu, ludzkiego znaczenia i religijnego 
wymiaru. Realizują się one począwszy do kromki chleba, dzie-
lonej na dwoje, a skończywszy na ofierze z życia”105.

W badaniach naukowych nad turystyką również mówi się 
o kształtowaniu więzi między ludźmi. Wynika z nich, iż dziś 
„turystyka staje się po prostu współczesnym sposobem życia. 
Stanowi więc zespół możliwości, szansę dla sposobu kształto-
wania więzi społecznych i nowego sposobu /odczytania/ sta-
rych wartości. Stanowi szansę wspierania tej /jedności w wie-
lości/, która powinna stawać się zasadą budowania 
współczesnego społeczeństwa, współczesnej Europy”106.

Podsumowaniem rozważań Jana Pawła II o istotnej roli tu-
rystyki w tworzeniu wspólnoty osób niech będą słowa jednego 
z komentatorów jego dzieł: „Jan Paweł II podkreślał często 
prawdę, że turystyka, prowadząc do wzajemnych kontaktów, 
przybliża ludzi do siebie, wiąże ich wzajemnie oraz budzi 
wrażliwość na drugiego człowieka, budując prawdziwie ludz-

104 Por. R. E. Rogowski, Wejść tak wysoko. Z Janem Pawłem II chodząc 
po górach, w: W. A. Wójciak (Red.), Ks. Karol Wojtyła – Jan Paweł II mi-
łośnik gór i przyrody. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 
w Akademii Wychowania Fizycznego, Kraków 13 październik 2005, Kra-
ków 2007, s. 145-146.

105 Tamże, s. 146.
106 K. Przecławski, Przedmowa, w: W. Alejziak, Turystyka w obliczu 

wyzwań XXI wieku, Kraków 1999, s. 7.
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ką i solidarną społeczność. Pozwala ona na nowo odkryć war-
tość międzyludzkiej przyjaźni. Zanim człowiek wyruszy 
w góry, powinien być gotowy otworzyć się ku drugiemu. Ale 
też przebywanie razem podczas górskiej wycieczki stwarza 
okazję do rozszerzania i umacniania wspólnoty z bliźnimi. Co 
więcej, pozwala głębiej doświadczyć prawdy, że wszyscy lu-
dzie są braćmi i siostrami w swym powołaniu, dziećmi tego 
samego Boga, Stworzyciela i Odkupiciela. Dzięki szczególnej 
atmosferze odprężenia i pogody, towarzyszącym górskim po-
bytom, stosunki międzyludzkie mają szansę przekształcać się 
z przedmiotowych w podmiotowe. Turysta wśród trudnych 
górskich szlaków ma wiele okazji do tego, by uczyć się współ-
pracy i poświęcenia dla innych”107.

Streszczenie

W artykule pochyliliśmy się nad relacją człowieka – turysty 
do samego siebie i do innych osób, spotykanych na turystycz-
nych szlakach. Ogromną wartością turystyki, na jaką zwracał 
uwagę i sam realizował święty Jan Paweł II, jest kształtowanie 
osobowości człowieka i tworzenie się wspólnoty osób. Należy 
zaznaczyć, że zdecydowana większość papieskich wypowie-
dzi stanowi pozytywny wykład o turystyce. Jednak, jak każdą 
dziedzinę życia, tak i turystykę cechuje ambiwalencja, niosąca 
ze sobą pozytywne i negatywne skutki turystyki, na które rów-
nież w swoim nauczaniu wskazuje Papież, i o których również 
i my mówimy w powyższym artykule. 

107 A. Szyszko-Bohusz, Aksjologia turystyki. Droga do zjednoczenia 
z Najwyższym, w: Z. Dziubiński (Red.), Aksjologia turystyki, Warszawa 
2006, s. 150.
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Summary

Traveling, a tourist discovers other places and landscapes, 
new colors, different forms and ways of perceiving and expe-
riencing nature. Accustomed to your own home and the town, 
to the same what ever landscapes and acquaintances votes, ta-
mes the eye with other images, learning new words, admires 
the diversity of the world, which nobody is able to compre-
hend. This effort will make no doubt that it will be valued abo-
ve everything that surrounds it, and the deeper the gauge that 
you must protect.
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FUNKCJE PODRęCZNIKA W NAUCZANIU  
KATECHETYCZNYM A KOMPUTERYZACJA

Functions of the book in the religious education teaching 
and computerization

Żyjemy dziś w świecie audiowizualnym w epoce technotro-
nicznej, która spowodowała zmianę mentalności w młodym 
pokoleniu. Kościół w tej rzeczywistości nie może być obojęt-
ny na te znaki czasu. Poprzez dydaktykę katechetyczną poszu-
kuje nowych sposobów dotarcia do człowieka stosując nowe 
metody pracy i nowe formy aktywizujące z uwzględnieniem 
tych technik informacyjnych. W edukacji religijnej pozostaje 
jednak niezastąpiona rola podręcznika wraz z całą bogatą za-
wartością, którego nie można pominąć i całkowicie zastąpić 
komputerem.

Wstęp

Człowiek jest jedyną istotą, która za pomocą słów potrafi 
porozumieć się z drugim człowiekiem, wyrazić mu swoje my-
śli, uczucia i pragnienia. Słowo mówione i pisane odgrywa nie 
tylko ważną rolę w kontaktach międzyludzkich, ale jest istot-
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nym środkiem oddziaływania wychowawczego i dydaktyczne-
go. Słowo drukowane spełnia ważną misję w procesie naucza-
nia i uczenia się. W dzisiejszej dobie rolę podręcznika próbuje 
zastąpić komputer, tablet, internet i wiele innych nowości au-
diowizualnych. Techniki komputerowe stanowią wielką po-
moc w edukacji, w aktywizacji ucznia i w zajęciach pozalek-
cyjnych. W dydaktyce katechetycznej komputer i inne środki 
audiowizualne mogą służyć jako narzędzia do informacji, de-
monstracji materiału, stymulowania twórczego działania 
uczniów1.

Współczesny system szkolny trudno wyobrazić sobie bez 
podręczników, które nie tylko są uzupełnieniem żywego na-
uczania, lecz dość często to nauczanie zastępują. Każda lekcja 
w podręczniku staje się prototypem żywej lekcji. Teoretycy 
pedagogiki podręcznik uważają za potężny instrument kształ-
cenia i rozwoju kultury społeczeństw. Tradycyjna dydaktyka 
szkolna rolę podręcznika szkolnego widziała jako środek po-
mocniczy służący w uzupełnieniu wiadomości zdobytych pod-
czas lekcji – żywym nauczaniu, podsumowywaniu, zdobywa-
niu syntezy i pomocy w pamięciowym opanowywaniu 
wiadomości szkolnych. Poszukiwania edukacyjne poszły 
w kierunku poszukiwania metody, środków i organizacji pro-
cesu nauczania. System nauczania kieruje uwagę na organiza-
cję pracy uczniów pod kierunkiem nauczyciela oraz na racjo-
nalny dobór treści tej pracy. Stąd rodzą się nowe metody 
i środki w nauczaniu katechetycznym. Nie można zrezygno-
wać ze słowa drukowanego, ponieważ może ono w znacznym 
stopniu wpłynąć owocnie na końcowe efekty dydaktyczno
-wychowawcze oraz ubogacić pracę ucznia w zdobywaniu 

1 Por. R. Podpora, Pomoce audiowizualne w katechezie, Lublin 1997, 
s. 147.
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wiedzy i przyjęciu właściwych postaw. Współczesny system 
dydaktyczny zaleca szerokie wprowadzenie nowoczesnych 
metod nauczania, które mają na celu aktywizowanie uczniów, 
rozwijanie samodzielności myślenia i zainteresowanie przed-
miotem nauczania. 

Temat podręczników, środków i metod jest wciąż porusza-
ny w różnych ośrodkach naukowych, by słowo mówione i dru-
kowane zrozumiale docierało do człowieka. Na Ogólnopol-
skim Sympozjum Katechetycznym z Lublinie, wielokrotnie 
poruszano kwestię prowadzenia katechezy różnymi metodami, 
a wśród nich: analiza tekstu, czy środki audiowizualne2.

Niniejszy artykuł podejmuje próbę ukazania ważnej roli 
podręcznika w procesie nauczania nie umniejszając roli nowo-
ści technicznych i środków audiowizualnych. Obecne czasy 
określane są mianem epoki audiowizualnej lub technotronicz-
nej. Wprowadzono już w ponad 400 szkołach program Cyfro-
wa Szkoła, który ma dokonać rewolucyjnych zmian w syste-
mie edukacji w naszym kraju3. Podręcznik pełni jednak nadal 
ważną funkcję w nauczaniu w połączeniu z różnymi metodami 
aktywizującymi.

2 Por. M. Majewski (red.), Katechizacja różnymi metodami, Kraków 
1994; por. S. Kulpaczyński (red.), Środki audiowizualne w katechezie, Lu-
blin 2004.

3 Program zakłada wyposażenie szkół w sprzęt umożliwiający korzysta-
nie z pomocy multimedialnych, a w przyszłości z e-podręczników. Podręcz-
niki te będą bezpłatne i nieobowiązkowe dla uczniów. Nauczyciel razem z ro-
dzicami i uczniami będzie decydował o tym, z jakiego podręcznika korzystać, 
czy z wersji papierowej, czy multimedialnej. Por. P. Kreft, E-podręczniki już 
niedługo w polskich szkołach?, w: http://www.komputerswiat.pl/nowosci/
wydarzenia/2013/05/e-podreczniki-juz-niedlugo-w-polskich-szkolach.aspx, 
(02.02.2013).
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1. Praca z podręcznikiem jako jedna z metod werbalnych

Każda metoda pełni służebną rolę w wypełnianiu podsta-
wowych celów i zadań dydaktyczno-wychowawczych. W pod-
stawach dydaktyki ogólnej występuje następujący podział me-
tod: oparte na słowie, na obserwacji i pomiarze oraz na 
praktycznej działalności uczniów. Do metod opartych na sło-
wie zalicza się: pogadankę, dyskusję, wykład, pracę z książką. 
Metody te sprzyjają kształtowaniu u uczniów właściwej posta-
wy wobec poznawanej przez nich rzeczywistości. Współcze-
sny system dydaktyczny zaleca szerokie wprowadzenie nowo-
czesnych metod nauczania, które mają na celu aktywizowanie 
uczniów, a przejawia się to w stosowaniu zwłaszcza metod 
słownych takich jak: pogadanka, dyskusja, metoda oparta na 
działaniu oraz metoda pracy z książką4. Wśród różnych metod, 
praca z podręcznikiem stanowi jeden z najważniejszych spo-
sobów poznawania, uczenia się, czy utrwalania zdobytej wie-
dzy. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł 
jest też jednym z ważnych celów wychowawczych, ponieważ 
potrzeba jej w ciągu całego życia człowieka. Praca z tekstem, 
jako jedna z metod werbalnych, stanowi cenny sposób kształ-
towania człowieka, gdyż uczy poszukiwania na katechezie 
źródeł wiedzy, krytycznej analizy czy wnioskowania5.

2. Podręcznik jako element procesu edukacyjnego

Głównym źródłem osobistej wiedzy uczniów jest słowo 
mówione i słowo drukowane. Można dołączyć jeszcze jedno 

4 Por. J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1996, s. 118-120.
5 Por. K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, War-

szawa 1993, s. 110.
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źródło pomocnicze w zdobywaniu wiedzy, którym jest osobi-
ste doświadczenie ucznia w systemie uczenia się. W nauczaniu 
szkolnym większą rolę odgrywa słowo drukowane. Podręcz-
nik stanowi narzędzie pracy umysłowej ucznia; jest bowiem 
potężnym instrumentem kształtowania i rozwoju kultury czło-
wieka, jeden z ważniejszych sposobów poznawania, zdobywa-
nia wiedzy, samokształcenia, jak również utrwalania nowych 
wiadomości6.

a) Podręcznik jako narzędzie pracy katechetycznej

Do narzędzi potrzebnych w pracy katechetycznej Dyrekto-
rium zalicza: programy, katechizmy, teksty dydaktyczne i inne 
środki nauczania programowego. Dyrektorium mówi również 
o książkach dla katechetów, które powinny obejmować 3 dzia-
ły informacji: treść, wskazania psychologiczne i pedagogiczne 
oraz sugestie dotyczące metodyki katechezy7.

Podręcznik szkolny, jako środek dydaktyczny, współdziała 
z tzw. nauczaniem żywym oraz z całym zestawem innych 
środków dydaktycznych. Pomocą w katechizowaniu ucznia 
stanowi podręcznik, który jest nie tylko uzupełnieniem, dodat-
kiem dla katechezy, lecz elementem składowym żywej kate-
chezy. Umożliwia on aktywizowanie grupy katechetycznej, 
a także włącza do współdziałania i współprzyczyniania się do 
realizacji katechezy. Podręcznik kontaktuje również ucznia 
z najważniejszymi źródłami wiedzy religijnej (np.: Biblia, Tra-

6 Por. Cz. Maziarz, Rola podręcznika w kierowaniu samokształceniem, 
Warszawa 1965, s. 6.

7 Directorium Catechisticum Generale 1971, Ogólna Instrukcja Kate-
chetyczna, w: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów 
Kościoła, t. I, red. W. Kubik, Warszawa 1985, n. 116; por. W. Kubik, Narzę-
dzia pracy katechetycznej, w: Katecheza po Soborze…, s. 83-84.
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dycja Kościoła, Sobór Watykański II, nauczanie papieży i Oj-
ców Kościoła itp.). W treściach biblijnych uczy odnajdywania 
istotnego sensu życia. Oswojenie ucznia z źródłami religijny-
mi może mieć duże znaczenie w dalszym rozwoju wiary i wie-
dzy religijnej, a także w pogłębianiu świadomości i postawy 
chrześcijańskiej. Nowoczesność podręczników do katechezy 
wyraża się tym, że zawierają one określone scenariusze każdej 
katechezy i proponują pewien model przekazu katechetyczne-
go z uwzględnieniem różnych metod i środków dydaktycz-
nych oraz audiowizualnych8.

b) Podręcznik – pomocą w aktywizowaniu ucznia

Podręczniki metodyczne podsuwają pewne formy pracy, 
metody, środki metodyczne w celu łatwiejszego i bardziej zro-
zumiałego przekazu katechezy. Metoda pracy z tekstem ma na 
celu poznanie pewnych treści, zrozumienie ich lub przygoto-
wanie do rozmowy czy dyskusji na dany temat. Rozwija 
u uczniów samodzielność i twórczą aktywność, dlatego może 
być ona zastosowana na katechezie jako metoda zasadnicza 
lub częściowa. Aby katecheza spełniła swój cel musi być opar-
ta na osobistym zaangażowaniu się ucznia i nauczyciela. Pod-
ręcznik metodyczny proponuje nie tylko formę wykładu, ale 
również dialogu, pracy nad tekstem, pracy w grupach, które 
służą kształtowaniu umiejętności formułowania pytań życio-
wych oraz szukania na nie odpowiedzi w Piśmie Świętym, 
Tradycji i dokumentach Kościoła9.

8 Por. S. Kulpaczyński, Wybrane metody i ich możliwości aktywizowa-
nia katechezy, Katecheta 42(1998)8, s. 5-10.

9 Por. M. Majewski, Lekcja religii a katecheza, w: Katecheza w szkole, 
red. M. Majewski, Lublin 1992, s. 57-58; por. A. Długosz, Jak przygotować 
i ocenić katechezę?, Częstochowa 1997, s. 77.
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3. Podręcznik jako źródło informacji

Adhortacja Apostolska Catehesi tradendae papieża Jana 
Pawła II przedstawia dwa źródła katechezy: formalne i mate-
rialne. Do formalnych zalicza: Pismo św., liturgię oraz Trady-
cję Kościoła. Do materialnych zaś zalicza rzeczy stworzone, 
czyli to wszystko, co składa się na życie katechizowanych10. 
Dyrektorium ogólne o katechizacji podkreśla, za adhortacją, iż 
Słowo Boże jest głównym źródłem, z którego katecheza czer-
pie swoje orędzie, a Tradycja i Urząd Nauczycielski Kościoła 
wewnętrznie połączone i powiązane, każde na swój sposób 
kształtują żywą tradycję i bogatą różnorodność „dokumentów 
wiary”11.

Stosując w katechizacji różne źródła, czyni ją bardziej ko-
munikatywną, bardziej żywą i skuteczną. Jednym z celów wy-
chowawczych jest kształtowanie umiejętności korzystania ze 
źródeł informacji, gdyż potrzeba jej w ciągu całego życia czło-
wieka. Zdolność posługiwania się kilkoma źródłami (słowniki, 
encyklopedie, dokumenty Kościoła, internet) jest cenne i bar-
dzo wartościowe ponieważ uczy krytycznej analizy i wniosko-
wania oraz dają uczniom możność utrwalania, poszerzania 
i pogłębiania zdobytej na lekcji wiedzy12.

10 Por. Jana Paweł II, Catechesi tradendae, Adhortacja Apostolska 
o katechizacji w naszych czasach Ojca Świętego Jana Pawła II do bisku-
pów, kapłanów i wiernych całego Kościoła Katolickiego, w: Adhortacje 
Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I, Kraków 1996, n. 27.

11 Por. Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998, n. 94-96.
12 Por. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996, 

s. 260; por. J. Szpet, Dydaktyka katechezy, Poznań 1999, s. 190-191.
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4. Funkcje podręczników

Praca z podręcznikiem ma istotne znaczenie dla intelektual-
nego i osobowościowego rozwoju ucznia. Wdraża go do opa-
nowania metod samokształcenia, samodzielnego myślenia 
i rozwiązywania problemów w obrębie różnych przedmiotów 
oraz rozwija aktywność poznawczą. W literaturze pedagogicz-
nej wyróżnia się różne funkcje podręcznika, które powinien on 
spełniać. Najczęściej podawane są następujące funkcje: infor-
macyjna, transformacyjna, samokształceniowa, motywacyjna, 
kontrolno-oceniająca i ćwiczeniowa13. 

Funkcja informacyjna polega na ustaleniu merytorycznych 
treści kształcenia i rodzajów działania, które powinny być 
ukształtowane u uczniów podczas uczenia się, z określeniem 
obowiązkowego dla uczniów zakresu informacji. Funkcja infor-
macyjna zakłada osiągnięcia w procesie podwyższenia poziomu 
wykształcenia uczniów, na którego podstawie mogą nastąpić 
postępy w rozwoju i wychowaniu uczniów. Funkcja kontrolno
-oceniająca polega na ukierunkowaniu przez nauczyciela kształ-
towanie działania uczniów w trwałym opanowaniu obowiązko-
wego materiału nauczania, w posługiwaniu się nim 
i wykorzystywaniu go w działalności praktycznej14. Funkcja 
transformacyjna jest związana z przekształceniem, przetworze-
niem wiadomości naukowo-teoretycznych, światopoglądowych, 
artystyczno-wartościujących i innych, włączanych do podręcz-
nika w celu ukonkretnienia i uszczegółowienia programu szkol-
nego z uwzględnieniem dydaktycznych zasad i reguł. Funkcja 
samokształceniowa zakłada kształtowanie u uczniów chęci 
i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, pomoc w sa-

13 Por. J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli…, s. 148.
14 Por. Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996, 

s. 90-92.
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modzielnym uzupełnianiu różnych braków, stymulowanie 
w nich naukowo-poznawczej motywacji i potrzeby poznawa-
nia15. Funkcja motywacyjna podręcznika polega na pobudzaniu 
i rozwijaniu właściwości emocjonalno-motywacyjnych ucznia. 
Chodzi tu przede wszystkim o kształtowanie pozytywnego na-
stawienia do nauki (danego przedmiotu), o rozbudzenie zainte-
resowań i pewnej mobilizacji do pracy. Funkcja zaś ćwiczenio-
wa sprowadza się do kształtowania wśród uczniów pożądanych 
umiejętności i nawyków. Czyni to głównie w drodze autokon-
troli, autooceny, czy autokorekty własnej pracy16.

5. Metody pracy z tekstem

Praca z treścią podręcznika wprowadza ucznia w obcowa-
nie z książką w całym niemal życiu i uczy go samodzielnej 
pracy. Praca ta dotyczy także przekazu wiedzy religijnej 
w sposób tak ciekawy, aby uczeń nie tylko zainteresował się 
daną problematyką, lecz również odnajdywał odpowiedzi na 
pytania i duchowe potrzeby. Uczniowie oczekują interesujące-
go postawienia problemu, który byłby powiązany z ich aktual-
ną sytuacją i przeżywanymi trudnościami egzystencjalnymi17.

Podręczniki metodyczne proponują określony schemat ka-
techez, które zawierają wskazówki metodyczne dotyczące pra-

15 Por. B. Koszewska, E. Kubiciel, W. Szymanderska, Problematyka, 
metody i narzędzia badań nad podręcznikiem szkolnym, w: Z badań nad 
podręcznikiem szkolnym, red. B. Koszewska, Warszawa 1980, s. 10-11.

16 Por. tamże, s. 11.
17 Por. J. Makselon, Problem religijnej powierzchowności młodzieży, 

Homo Dei 62(1993)1, s. 48-56; por. J. Michalik, Obraz młodzieży współcze-
snej, Homo Dei 61(1992)1, s. 11-16; por. J. Bagrowicz, Współczesna mło-
dzież, Ateneum Kapłańskie 89(1997)527, s. 4-5.
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cy z treścią podręcznika. Im więcej zastosowanych różnych 
metod, tym łatwiej przekazuje się wiedzę i treść każdej lekcji. 
Wśród tych metod najczęściej wyróżnia się:

a) Czytanie tekstu ze zrozumieniem

Czytanie tekstu podręcznika należy do metod opartych na 
słowie i stanowi jeden z ważniejszych sposobów zarówno po-
znawania jak i utrwalania nowych wiadomości. Metoda ta po-
siada dużą wartość dydaktyczną ponieważ uczy koncentracji, 
czytania tekstu ze zrozumieniem, samodzielnego redagowania 
wypowiedzi, jak też poszerza zasób słów, pojęć oraz termi-
nów. W czasie czytania uczeń wprawdzie znajduje te same in-
formacje, które mógłby mu podać nauczyciel w wykładzie, ale 
asymilacja tekstu drukowanego zmusza ucznia do zdobycia się 
na bardziej samodzielny wysiłek i daje mu okazję do skorzy-
stania ze źródeł pomocniczych jak słownik, encyklopedia. Me-
toda ta pobudza uczniów i wprowadza ich w obcowanie 
z książką oraz uczy samodzielnej lektury18.

b) Głośne czytanie tekstu

Do metod pracy z podręcznikiem należy również głośne 
czytanie, które uczy koncentracji i zrozumienia treści danego 
tekstu. Najczęściej czytany jest tekst Pisma św., który służy 
niemal w każdej katechezie, a jego ważność podkreśla się 
zwłaszcza przez uroczyste odczytanie wybranego fragmentu. 
Czytanie autentycznego tekstu biblijnego staje się doskonałą 
okazją kształtowania umiejętności odczytywania słowa Boże-
go a zarazem właściwej postawy wobec niego. W danym frag-

18 Por. M. Korgul, Dydaktyka dla katechetów, Legnica 1997, s. 115-116; 
por. W. Kubik, Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990, s, 261.
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mencie biblijnym, człowiek odkrywa kerygmat i wezwanie 
Boże, a jednocześnie formułuje swą odpowiedź. Obok Pisma 
św. są również stosowane teksty soborowe, wypowiedzi papie-
ży, różne świadectwa, literatura religijna i świecka19.

c) Rozmowa przy pomocy tekstu podręcznika

Metoda pytań i odpowiedzi jest jedną z metod nauczania, 
która służy między innymi zaznajomieniu z nowym materia-
łem i utrwaleniem zdobytej wiedzy. Pytania stawiane uczniom 
na katechezie są istotnym elementem procesu dydaktycznego, 
ponieważ służą odtworzeniu poznanych wcześniej treści. Pyta-
nia są też jednym ze sposobów zaktywizowania uczniów do 
pełnego uczestnictwa w katechezie i pobudzenia do pracy. 
W pracy nad tekstem można zadawać pytania sprawdzające, 
na które odpowiedź byłaby dosłownie podana w tekście; pyta-
nia uzupełniające, które wymagają podania w odpowiedzi 
tego, czego można się domyślać na podstawie tekstu oraz py-
tania o wyjaśnienie, które mogą żądać definicji lub wyjaśnie-
nia poszczególnych wyrażeń i pytania syntetyzujące, zmierza-
jące do uchwycenia głównej myśli tekstu20.

d) Sporządzanie tabel i wykresów

Sporządzanie tabel, czy wykresów należy do jednego ze 
sposobów zastosowanych w metodzie pracy z podręcznikiem. 
Uczniowie na podstawie tekstu tworzą tabelę lub wykres. Ta 
metoda pracy jest pewną formą kontroli i utrwalenia treści ka-

19 Por. J. Charytański, W kręgu zadań i treści katechezy, Kraków 1992, 
s. 170; tenże, Z Dobrą Nowiną w szkole, Warszawa 1991, s. 74.

20 Por. M. Korgul, Dydaktyka dla katechetów..., s.116; por. J. Szpet, 
D. Jackowiak, Lekcje religii szkołą wiary, Poznań 1996, s. 130-131.
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techezy, co budzi samokrytycyzm i pozwala w sposób intere-
sujący zdobywać nowe wiadomości. Zadaniem tabel i wykre-
sów jest przybliżenie uczniom treści zawartej w temacie 
katechezy21.

e) Metoda redagująca

Redakcja, to zespół czynności związanych z przygotowa-
niem tekstu do składu lub przeróbki, obejmujący opracowanie 
merytoryczne i stylistyczne. Metoda redagująca jest oparta na 
materiale zawartym w podręczniku ucznia lub innym tekście 
i polega na tym, że uczeń może zredagować: krótki list do ko-
legi lub koleżanki, wiersz, reportaż (w którym sam katechizo-
wany formułuje pytania i odpowiedzi), czy pewnego rodzaju 
świadectwo (swój stosunek do danej prawdy wiary zawartej 
w temacie katechezy). Formy te uczą katechizowanych przy-
swojenia wartości religijnych i osobistej postawy religijnej. 
Jest ona jedną z metod aktywizujących ucznia, jak również 
drogą przekazywania pojęć i wiedzy religijnej. Za pośrednic-
twem słowa wyrażonego w liście, wierszu czy reportażu, do-
chodzi do pouczenia o prawdach wiary, które są istotnym i ko-
niecznym elementem w wychowaniu religijnym22.

f) Analiza tekstu

Metoda analizy tekstu najczęściej jest stosowana jako sa-
modzielna metoda i stanowi element pracy grupowej lub indy-
widualnej. Dokonuje się ona najczęściej przez odczytywanie 
tekstu, zrozumienie go i interpretowanie, w celu odpowiedzi 

21 Por. W. Kubik, Zarys dydaktyki..., s. 262.
22 Por. Z. Barciński, J. Wójcik (red.), Metody aktywizujące w kate-

chezie, Lublin 1998, s. 79-82.
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na postawione pytanie lub problem. Celem tej metody jest peł-
ne odczytanie pewnego orędzia zawartego w tekście będącego 
podstawą dalszej refleksji i myśli katechezy23.

g) Interpretacja analizowanego tekstu

Na katechezie stosuje się różnego rodzaju metody interpre-
tacji analizowanego tekstu. Do sposobów interpretacji może-
my między innymi zaliczyć: opowiadanie, pogadankę i dysku-
sję, świadectwo, dialog z tekstem, wykład, medytacja, 
inscenizacja, list, wywiad itp. Większość z tych sposobów do-
tyczy analizy tekstu biblijnego, ponieważ służy w odsłanianiu, 
rozjaśnianiu i interpretacji w tekście języka objawienia.

Opowiadanie należy do metod opartych na słowie i polega 
na zaznajomieniu uczniów z określonymi rzeczami, zjawiska-
mi, wydarzeniami w formie słownego opisu, a treść musi na-
wiązywać do posiadanego przez uczniów pewnego doświad-
czenia. Opowiadanie winno być formułowane jasno i zwięźle, 
by mogło stanowić wzór dla ucznia, które uczy wyrażania my-
śli. Opowiadanie ma charakter dwustronny, ponieważ angażu-
je nie tylko nauczyciela ale również ucznia. Jest ono również 
opisem zdarzeń i faktów; to żywa forma przekazu pewnych 
wydarzeń. Jest jednym ze sposobów komunikacji międzyoso-
bowej, który angażuje sferę emocjonalną24.

Pogadanka to dialog nierównoprawnych stron: nauczyciela, 
który w zasadzie stawia pytania i ucznia, który odpowiada. Po-
lega ona na przeprowadzeniu rozmowy katechety z uczniami, 
która jest kierowana i zaplanowana przez katechizującego 
w ten sposób, że odpowiedzi i wypowiedzi uczniów są z regu-
ły znane i przewidywane przez nauczyciela. Wymaga to od ka-

23 Por. J. Szpet, Dydaktyka katechezy..., s. 194.
24 Por. C. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki..., s. 162
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techizowanych nie tylko myślenia „za nauczycielem”, lecz 
zmusza ich również do samodzielnej pracy myślowej. Poga-
danka będzie skuteczna, gdy przypomina żywą, codzienną 
rozmowę, w której nauczyciel występuje nie w roli egzamina-
tora, lecz bezpośredniego współrozmówcy, który stawia 
uczniów wobec własnych pytań i wyzwala ich własną cieka-
wość. Ważnym też czynnikiem rozmowy jest wzajemne zaufa-
nie. Katechizowani mogą również zadawać pytania, a kate-
cheta odpowiada lub wypowiada się na dany temat25.

Dyskusja jest określana jako wyższa forma pogadanki i wy-
maga już pewnej dojrzałości, posiadania własnego zdania 
i umiejętności wypowiadania go. Ma ona wiele walorów dy-
daktyczno-wychowawczych, zwłaszcza w kształtowaniu po-
glądu na świat, dlatego powinna być często stosowana26. 

Kolejnym sposobem interpretacji jest dialog z tekstem pod-
ręcznika. Polega on na przedstawieniu przez uczniów własne-
go wyjaśnienia tekstu, przedstawienie własnego poglądu na te-
mat zagadnienia zawartego w tekście. Może dokonywać się 
w formie werbalnej lub pisemnej; indywidualnie lub w grupie. 
Uczeń wypowiada swoje odczucia, wrażenia, stawia pytania 
tekstowi, rozważa zawarte w nim wymagania. Czytelnik staje 
się wówczas niejako partnerem tekstu. Ma on odpowiednio 
ustosunkować się do przedstawionego materiału. Może to do-
konać się w formie opinii czy pytań itp. Poprzez pytania uczeń 
wchodzi w dialog z tekstem, przez który przedstawia własny 
pogląd na treść i jego wyjaśnienie. Dzięki wypowiedzeniu 
swoich odczuć, wrażeń, a także pytań tekst staje się bardziej 

25 Por. J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli..., s. 121.
26 Por. W. Okoń, Treść, proces, metody wychowania, w: Pedagogika, 

red. B. Suchodolski, Warszawa 1982, s. 358.
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zrozumiały. Dopuszczalna jest także własna interpretacja tek-
stu (np.: wyrażenie go w formie listu, czy też wypowiedzi)27.

Innym sposobem interpretowania analizowanego tekstu jest 
wykład, który polega na ustnym przekazywaniu odpowiednio 
uporządkowanych wiadomości przez nauczyciela. Oprócz 
przekazu informacji czy treści teologicznych, wykład ma także 
wpływ na kształtowanie postaw. Poznawanie nowego materia-
łu przez tę metodę wymaga od uczniów dużego wysiłku i pew-
nej dojrzałości umysłowej. O skuteczności wykładu decyduje 
odpowiednie przygotowanie (przejrzysta, logicznie zwarta 
struktura, żywy język, wielostronne naświetlenie głównego 
wątku). Ważny jest też jego czas trwania, gdyż długa wypo-
wiedź zniechęca ucznia. Dlatego jako metoda podająca powin-
na być urozmaicona przez ekspozycję obrazów, zapisem sche-
matu na tablicy lub krótką wymianą zdań z uczestnikami 
katechezy28.

6. Metody pracy z grafiką, obrazem i scenariuszem

Podręcznik dla ucznia zawiera nie tylko tekst źródłowy, 
opisy, wyjaśnienia i zadania, które ma wykonać uczeń ale jest 
on często ubogacony przez różnego rodzaju zdjęcia, ilustracje 
i scenariusze, które umożliwiają wykorzystanie ich w toku 
lekcji dla łatwiejszego przekazania i utrwalenia podawanych 
wiadomości. Obraz w przekazywaniu słowa w Kościele był od 
dawna dla wielu artystów źródłem inspiracji twórczej. Pod 
jego wpływem powstawały grafiki, malarstwo, rzeźby doty-
czące różnorodnych tematów biblijnych. Obrazy, fotografie, 

27 Por. J. Szpet, Dydaktyka katechezy…, s. 194-195.
28 Por. C. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki..., s. 163.
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rysunki, diagramy stały się poprzez tę twórczość „widzialnymi 
słowami”, które są źródłem bogatych przeżyć i informacji dla 
ucznia29. 

a) Ilustracje w podręczniku

W dzisiejszym świecie obok słowa mówionego i drukowa-
nego ważną rolę odgrywa obraz jako ilustracja. Współczesny 
człowiek posiada w większości pamięć wzrokową, dlatego ob-
raz wpływa na kształtowanie postaw, jak również wnika 
w umysł pobudzając do myślenia lub wywołując pewne skoja-
rzenia. Ilustracja pełni też funkcję informacyjną, kształcenio-
wą i aktywizującą oraz służy w rozwijaniu zainteresowania 
i spostrzegawczości. Jako środek dydaktyczny dostarcza 
uczniom określonych bodźców sensorycznych oddziałujących 
na wzrok, ułatwiając w ten sposób bezpośrednie i pośrednie 
poznawanie rzeczywistości. Poprzez medytację ilustracji 
uczeń odnajduje jakby odbicie własnych przeżyć intelektual-
nych, uczuciowych, motywacyjnych i religijnych30.

b) Tworzenie kolażu

Tworzenie kolażu jest jednym ze sposobów pracy z pod-
ręcznikiem. Kolaż to kompozycja artystyczna utworzona 
z fragmentów różnych materiałów (np. kolorowego papieru, 
druków, fotografii, czasopism, tkaniny itp.) ponaklejanych na 
dużym arkuszu brystolu, łączony często z rysunkiem, umiesz-
czonym napisem lub hasłem. Utworzona kompozycja nawią-
zuje do treści danej jednostki tematycznej. Uczniowie czytają 

29 Por. Obraz, medytacja imaginatywna, w: Mały Słownik Teologiczny, 
red. K. Rahner, H. Vorgrimler, Warszawa 1996, s. 342-343.

30 Por. tamże, s. 343.



343

Funkcje podręcznika w nauczaniu katechetycznym a komputeryzacja

treść podręcznika i próbują ją wyrazić syntetycznie przy po-
mocy krótkich haseł ubogaconych różnymi materiałami. Po-
wstaje fotomontaż, który pomaga katechizowanym wydobyć 
z treści podręcznika o wiele więcej zagadnień niż byliby to 
wstanie uczynić przez czytanie31.

c) Opis fotografii

Praca z fotografią na katechezie służy jako aktywizacja 
uczniów oraz jako środek komunikacji i dialogu w grupie. 
Zdjęcia przemawiają do katechizowanego, by wywołać reak-
cję według osobistego doświadczenia, kultury i zdolności. 
Każda fotografia niesie ze sobą jakieś przesłanie oddziałując 
na osobę oglądającą w aspekcie zmysłowym, spostrzegaw-
czym, psychologicznym i emotywnym. Metoda pracy ze zdję-
ciami daje uczniom możliwość kontaktu z otaczającą go rze-
czywistością, ubogaca myśli oraz pobudza do zastanowienia, 
przemyślenia i weryfikacji postaw czy zmian mentalności32.

d) Odgrywanie ról

W podręczniku do katechezy można spotkać gotowe scena-
riusze do odegrania w formie teatru. Przez odgrywanie róż-
nych ról czy postaci, zostaje pobudzony cały obszar ludzkiej 
świadomości. Jako jedna z form wychowania jest zjawiskiem 
żywym, przyciągającym, wytrącającym nudę i monotonię 
w przekazie danej lekcji. Przez angażowanie się uczniów daje 
im możliwość samorealizacji, czy pobudzenie rozwoju psy-
chicznego i intelektualnego. W katechezie odgrywanie ról 

31 Por. W. Kubik, Zarys dydaktyki..., s. 263.
32 Por. R. Podpora, Pomoce audiowizualne w katechezie, Lublin 1997, 

s. 75; por. P. Duksa, Metody katechetyczne, Olsztyn 1998, s. 37-39.
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wnosi wiele wartości edukacyjnych, wychowawczych i kultu-
rowych. Inscenizacja teatralna może mieć swoje miejsce na 
początku lekcji jako wprowadzenie do tematu czy ilustracji 
treści katechezy oraz służyć utrwaleniu i powtórzeniu 
materiału33.

e) Praca domowa

Praca domowa związana z treścią podręcznika pełni rolę 
wychowawczą, kształtując wolę i charakter ucznia oraz uczy 
systematyczności i dokładności. Zadania domowe są istotnym 
elementem w procesie nauczania ponieważ służą utrwalaniu 
zdobytych podczas katechezy wiadomości i postaw oraz są do-
brym przygotowaniem do następnej lekcji34.

f) Nabożeństwa paraliturgiczne

Nabożeństwo paraliturgiczne zwane też celebracją to meto-
da dydaktyczna, w której występuje mniej nauczania a więcej 
koncentracji na przeżyciu i modlitwie. Oznacza działanie kate-
chetyczne ściśle związane z tematem katechezy, natomiast for-
ma może być zaczerpnięta z liturgii35.

Wprowadzenie nabożeństw na katechezie posiada dużą 
wagę ponieważ kontaktują uczniów z żywym Bogiem. Uczą 
również refleksji nad Słowem Bożym i kształtują umiejętność 
odpowiadania Boga na Jego wezwanie w atmosferze modli-
twy. Nabożeństwa są doskonałym wprowadzeniem w życie li-

33 Por. C. Płaczek, Teatr w służbie katechezy, Katecheta 29(1985)4, 
s. 164-168; por. Z. Grzegorski, Inscenizacja religijna jako środek wychowa-
nia w wierze, Katecheta 24(1989)3, s. 121-125.

34 Por. J. Szpet, Dydaktyka katechezy..., s. 166-167.
35 Por. S. Kulpaczyński, Metoda „celebracji” w katechezie, w: Aktywi-

zowanie katechizowanych, red. S. Kulpaczyński, Lublin 1997, s. 259-263.
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turgiczne Kościoła, a więc uczą praktycznego uczestnictwa 
w sakramentach św., poznawania różnych form modlitwy li-
turgicznej czy prywatnej oraz łatwiejszego wchodzenia w dia-
log z Bogiem36.

Zakończenie

Podręcznik jako element składowy procesu edukacyjnego 
współtworzy katechezę, służy pomocą w uaktywnieniu ucznia 
i jest ważnym środkiem pracy katechety i katechizowanego. 
Jako przewodnik po zagadnieniu jednostki tematycznej umoż-
liwia uczniowi samodzielną pracę na określony temat. Pod-
ręcznik, który zawiera celowo dobrane, ukierunkowane treści 
kształcenia przedstawione za pomocą słów i sposobów gra-
ficznych, ćwiczeń i zadań praktycznych zgodnych z zasadami 
dydaktycznymi, nowoczesnymi formami i metodami działania 
katechetycznego jest jednym z głównych środków nauczania 
i pracy, nauczyciela i ucznia. Aby katecheza osiągnęła swój 
właściwy cel, niezbędne jest wprowadzenie różnych metod, 
dostosowanych do wieku i rodzaju umysłowego katechizowa-
nych, dojrzałości eklezjalnej i duchowej oraz indywidualnych 
uwarunkowań. Przez stosowanie różnych metod pracy z pod-
ręcznikiem na katechezie ma formacyjny wpływ na człowieka 
ponieważ wychowuje w wierze i prowadzi do jej dojrzałości, 
stanowi bogatsze i pogłębione głoszenie nauki objawionej, 
przedstawia całą i nienaruszoną doktrynę Kościoła oraz jej 
więź z życiem wierzących. Słowo drukowane jest przedmio-

36 Por. C. Krakowiak, Znaczenie celebracji w katechezie, w: Celebracje 
w katechezie, red. S. Kulpaczyński, Kraków 1999, s. 29-54.
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tem przekazu nie tylko prawd pojęciowych lecz również ta-
jemnicy spotkania człowieka z Bogiem37.

Pozostaje jednak świadomość, że temat nie został wyczer-
pany do końca. Można tu mówić jeszcze o założeniach teolo-
giczno-dydaktycznych podręcznika do nauki religii, czy też ty-
pie podręcznika, który byłby najbardziej zachęcający 
i aktywizujący uczniów. Postęp techniczny niesie za sobą duże 
zmiany, również w dziedzinie nauczania szkolnego, w tym ka-
techetycznego. Dla owocnego przepowiadania na katechezie 
należałoby więc wykorzystać wszelkie nowości i pomoce na-
ukowe służące w codziennej pracy ale nie zastępujące nauczy-
ciela i słowa drukowanego. Pozostaje otwarty temat o roli 
i miejscu komputera w edukacji religijnej. Jan Paweł II w orę-
dziu na Światowy Dzień Środków Przekazu stwierdził, że 
wraz z pojawieniem się komputerowych technik telekomuni-
kacji oraz tak zwanych skomputeryzowanych systemów 
uczestnictwa Kościół otrzymał nowe środki realizacji swojej 
misji. Rozwój technik informacyjnych niesie ze sobą ogromne 
szanse edukacyjne dla nauczania religii w szkole i poza jej śro-
dowiskiem oraz w formacji katechetów38.

Summary

We live today in the age audio-visual which brought about 
the change of mentality in the younger generation. The church 
in this reality cannot be indifferent to these signs of the times. 
Through religious education didactics he is seeking new ways 

37 Por. J. Szpet, Dydaktyka katechezy…, s. 246-248.
38 Por. P. Mąkosa, Komputer i Internet w dydaktyce nauczania religii, 

w: Środki audiowizualne…, s. 183-202.
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of reaching the man applying new methods of the work and 
new forms activating including these information technologies. 
In the education however it remains religious irreplaceable role 
of the book along with the entire rich contents which it isn’t 
possible to omit and entirely to replace with the computer.

Bibliografia

Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, t. I, Kraków 1996.
Bagrowicz J., Współczesna młodzież, Ateneum Kapłańskie 

89(1997)527, s. 4-6.
Barciński Z., Wójcik J. (red.), Metody aktywizujące w kate-

chezie, Lublin 1998.
Charytański J., W kręgu zadań i treści katechezy, Kraków 

1992, s. 170.
Charytański J., Z Dobrą Nowiną w szkole, Warszawa 1991.
Directorium Catechisticum Generale 1971, Ogólna Instrukcja 

Katechetyczna, w: Katecheza po Soborze Watykańskim II 
w świetle dokumentów Kościoła, t. I, Kubik W. (red.), War-
szawa 1985.

Długosz A., Jak przygotować i ocenić katechezę?, Częstocho-
wa 1997.

Duksa P., Metody katechetyczne, Olsztyn 1998.
Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998.
Grzegorski Z., Inscenizacja religijna jako środek wychowania 

w wierze, Katecheta 24(1989)3, s. 121-125.
Jana Paweł II, Catechesi tradendae, Adhortacja Apostolska 

o katechizacji w naszych czasach Ojca Świętego Jana Paw-
ła II do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła 
Katolickiego, w: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, 
t. I, Kraków 1996, s. 1-64.



348

Ks. JaceK MareK NogowsKi

Korgul M., Dydaktyka dla katechetów, Legnica 1997.
Koszewska B. (red.), Z badań nad podręcznikiem szkolnym, 

Warszawa 1980.
Koszewska B., Kubiciel E., Szymanderska W., Problematyka, 

metody i narzędzia badań nad podręcznikiem szkolnym, w: 
Z badań nad podręcznikiem szkolnym, Koszewska B. (red.), 
Warszawa 1980, s. 10-11.

Krakowiak C., Znaczenie celebracji w katechezie, w: Celebra-
cje w katechezie, Kulpaczyński S. (red.), Kraków 1999, 
s. 29-54.

Kreft P., E-podręczniki już niedługo w polskich szkołach?, 
w: http://www.komputerswiat.pl, (02.02.2013).

Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, 
Warszawa 1993.

Kubik W. (red.), Katecheza po Soborze Watykańskim II w świe-
tle dokumentów Kościoła, t. I, Warszawa 1985.

Kubik W., Narzędzia pracy katechetycznej, w: Katecheza po 
Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, 
t. I, Kubik W. (red.), Warszawa 1985, s. 73-84.

Kubik W., Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990.
Kulpaczyński S. (red.), Aktywizowanie katechizowanych, Lu-

blin 1997.
Kulpaczyński S. (red.), Celebracje w katechezie, Kraków 1999.
Kulpaczyński S. (red.), Środki audiowizualne w katechezie, 

Lublin 2004.
Kulpaczyński S., Metoda „celebracji” w katechezie, w: Akty-

wizowanie katechizowanych, Kulpaczyński S. (red.), Lublin 
1997, s. 259-263.

Kulpaczyński S., Wybrane metody i ich możliwości aktywizo-
wania katechezy, Katecheta 42(1998)8, s. 5-10.

Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 
1996.



349

Funkcje podręcznika w nauczaniu katechetycznym a komputeryzacja

Majewski M. (red.), Katecheza w szkole, Lublin 1992.
Majewski M. (red.), Katechizacja różnymi metodami, Kraków 

1994.
Majewski M., Lekcja religii a katecheza, w: Katecheza w szko-

le, Majewski M. (red.), Lublin 1992, s. 57-58.
Makselon J., Problem religijnej powierzchowności młodzieży, 

Homo Dei 62(1993)1, s. 48-56;
Mały Słownik Teologiczny, Rahner K., Vorgrimler H. (red.), 

Warszawa 1996.
Maziarz Cz., Rola podręcznika w kierowaniu samokształce-

niem, Warszawa 1965.
Mąkosa P., Komputer i Internet w dydaktyce nauczania religii, 

w: Środki audiowizualne w katechezie, Kulpaczyński S. 
(red.), Lublin 2004, s. 183-202.

Michalik J., Obraz młodzieży współczesnej, Homo Dei 
61(1992)1, s. 11-16.

Okoń W., Treść, proces, metody wychowania, w: Pedagogika, 
Suchodolski B. (red.), Warszawa 1982, s. 62-85.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 
1996.

Osewska E., Katechetyczna dydaktyka modlitwy, Katecheta 
42(1998)2, s. 16-20.

Płaczek C., Teatr w służbie katechezy, Katecheta 29(1985)4, 
s. 164-168.

Podpora R., Pomoce audiowizualne w katechezie, Lublin 1997.
Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1996.
Szpet J., Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.
Szpet J., Jackowiak D., Lekcje religii szkołą wiary, Poznań 

1996.

Nota o Autorze: ks. mgr Jacek Marek Nogowski, absol-
went Wydziału Teologii UKSW w Warszawie, absolwent In-



350

Ks. JaceK MareK NogowsKi

stytutu Zaawansowanego Zarządzania Wyższej Szkoły Bizne-
su National Louis University w Nowym Sączu, absolwent 
Wydziału Zarządzania i Marketingu w zakresie Zarządzania 
i Organizacji Pomocy Społecznej Wyższej Szkoły Finansów 
i Zarządzania w Białymstoku, seminarium doktoranckie na 
Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w War-
szawie, doktorant na Wydziale Teologicznym UKSW w War-
szawie, Wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej, Kapelan Domu 
Samotnej Matki w Ełku

Słowa kluczowe: polityka społeczna, pomoc społeczna, ro-
dzina, teologia pastoralna



351

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW

Rok IX 2014 Nr 3 (24)

Piotr Guzdek1

ABDYKACJA BENEDYKTA XVI I KONKLAWE 
FRANCISZKA W TYGODNIKU „POLITYKA”. 

KOMENTARZE, STANOWISKA I ARGUMENTY 
PUBLICYSTóW2

XVI Abdykacja Benedykta and in weekly magazine  
conclave of francisk „ politician (politics; policy) ”. 

Comments, positions and arguments of publicists

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza obrazu abdy-
kacji Benedykta XVI i konklawe jego następcy, papieża Fran-

1 P. Guzdek – mgr dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Absol-
went Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Pa-
pieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Student Wydziału Teologii Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Opublikował 
monografie: O możliwości powstania polskiej szkoły medioznawstwa perso-
nalistycznego. Przyczynek do dyskusji (Tarnów 20 14, s. 210, autorska); Od 
bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego (Kraków 
2013, s. 228, współredakcja).

2 Artykuł jest poszerzoną wersją niepublikowanego referatu (Dialog 
o Kościele czy jednostronny monolog? Abdykacja Benedykta XVI i konkla-
we Franciszka na łamach tygodnika „Polityka”), wygłoszonego przez au-
tora w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie 16 maja 2014 
roku na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyki Mediów Dia-
log w mediach – media w dialogu.
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ciszka, w wypowiedziach prasowych publicystów tygodnika 
„Polityka”. Do podjęcia wnikliwego studium tego zagadnienia 
skłoniła nas wyrażona w „Polityce” w lutym 2013 roku kon-
statacja Piotra Kowalczuka i Adama Szostkiewicza, wskazują-
ca, iż pontyfikat Benedykta XVI przejdzie do historii przede 
wszystkim ze względu na decyzję papieża o abdykacji.3 Kon-
trowersyjność tej wypowiedzi nakierowała naszą uwagę na 
uprawianą odnośnie do papieskiej dymisji publicystykę tygo-
dnika, wzbudzając zainteresowanie argumentacją uzasadniają-
cą sformułowane w jej ramach stanowiska. Już sama donio-
słość aktu abdykacyjnego papieża, dokonanego po blisko 600 
latach od ostatniej dymisji prawowicie urzędującego biskupa 
Rzymu, oraz niespotykana dotychczas siła oddziaływania me-
diów, w tym także nadal prasy drukowanej, na przebieg i te-
matykę dyskursu społecznego, stanowią wystarczający powód 
do uczynienia przedmiotem badań tytułowych wydarzeń w od-
biorze obecnie najstarszego na polskim rynku prasowym nie-
katolickiego tygodnika.4 

Zakres problematyki badawczej narzucił nam konieczność 
przeprowadzenia szczegółowej kwerendy źródłowej wszyst-
kich 12 numerów „Polityki” w okresie od lutego do maja 2013 
roku, tj. od nr 7. do 19. włącznie. W doborze cenzusu czaso-
wego badań kierowaliśmy się momentem podjęcia i wycisze-
nia na łamach tygodnika analizowanej tematyki. W toku wy-
siłku studyjnego interesowały nas następujące pytania ujęte 
w kryteria badawcze: Jak oceniano pontyfikat Benedykta XVI? 
W czym upatrywano możliwych przyczyn jego abdykacji? Ja-
kie stanowisko wyrażono odnośnie do samego aktu papieskiej 

3 Por. P. Kowalczyk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, POLITYKA, 
nr 7/2013 (2895), s. 10.

4 Por. W. Władyka, „Polityka” i jej ludzie, POLITYKA Spółdzielnia 
Pracy, Warszawa 2007.
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dymisji5 i okoliczności jej towarzyszących? Jaki medialny ob-
raz abdykacji Josepha Ratzingera wyłania się z wypowiedzi 
prasowych publicystów tygodnika i cytowanej na jego łamach 
prasy krajowej i zagranicznej? Czy obraz ten nabrał znaczenia 
politycznego? Jak nakreślono społeczny odbiór abdykacji nie-
mieckiego papieża? Jak oceniono politykę informacyjną Waty-
kanu w badanym okresie? W jakim kierunku poprowadzono 
spekulacje wyborcze przed konklawe? Jakie oczekiwania wy-
suwano względem nowego biskupa Rzymu? Jak przyjęto wy-
bór kard. Jorge Mario Bergoglia? Wymienione pytania posłu-
żyły jako kategorie tematyczne, stanowiące podstawę 
jakościowej analizy zawartości prasy. Jednostką analizy była 
pojedyncza wypowiedź prasowa, co najmniej jednoakapitowa. 
Łącznie zgromadzono 29 wypowiedzi w całości poświęco-
nych problemowi badawczemu bądź wzmiankujących o nim. 
Poszczególne składowe wypowiedzi przyporządkowano do 
odpowiadającej im kategorii tematycznej. W spektrum analiz 
wymienionych kategorii wpisują się nie tylko wprost sformu-
łowane przez publicystów ich autorskie oceny, ale również 
opinie i sądy dziennikarzy, internautów, kościelnych hierar-
chów, polityków, watykanistów, które były przez nich eksplo-
atowane w ściśle określonej formie i celu. Chcąc ponadto 
uchwycić ewolucję poglądów autorów tygodnika na wybrane 
zagadnienia wpisujące się w tytułową kwestię, przykładowo 
politykę informacyjną Watykanu czy współczesne wyzwania 
duszpasterskie Kościoła, dla porównania na poziomie przypi-
sów poczyniliśmy odwołania do wypowiedzi prasowych pu-
blicystów „Polityki” z okresu ostatnich tygodni pontyfikatu 
Jana Pawła II i konklawe Benedykta XVI. Rezultat badań wy-

5 Wzorując się na publicystach tygodnika, termin „dymisja” zostanie 
w niniejszym artykule użyty jako synonim terminu „abdykacja”, a więc bę-
dzie rozumiany jako rezygnacja osoby z dotychczas pełnionego urzędu. 
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różnionych kategorii tematycznych, odwołujących się do ko-
mentarzy, stanowisk i argumentów wysuwanych przez publi-
cystów tygodnika, stanowi treść poniższego artykułu. Wyniki 
analizy tytułów, śródtytułów, leadów, wykorzystanych gatun-
ków dziennikarskich, statystyki wypowiedzi prasowych i ich 
lokalizacji w działach tygodnika, a także towarzyszącej wypo-
wiedziom grafiki zostaną zaprezentowane w odrębnym opra-
cowaniu, ze względu na ograniczone możliwości dopuszczal-
nej objętości publikacji, jakimi dysponuje autor. 

1. Kościół Benedykta XVI – ocena pontyfikatu i wskazanie 
możliwych przyczyn abdykacji papieża

„Ożywcze jest to – zauważa Adam Szostkiewicz – że dzięki 
abdykacji papieża można od razu podjąć bardziej szczerą, 
otwartą, rzeczową dyskusję o pontyfikacie Ratzingera, przy-
szłości papiestwa i Kościoła łacińskiego. Nie obowiązuje 
wszak dobry obyczaj, że o zmarłych dobrze albo nic.”6 Z wy-
powiedzi prasowych publicystów ”Polityki” wyłania się jed-
noznacznie negatywny obraz Kościoła pod rządami Benedykta 
XVI. Dotyczy to zarówno wewnętrznych realiów funkcjono-
wania Kościoła, jak i jego relacji z instytucjami i środowiska-
mi zewnętrznymi. Działania administracji państwa Watykań-
skiego, dyplomacji Stolicy Świętej, urzędu papieskiego 
i kolegium biskupiego, kwestie doktrynalne i zagadnienia do-
tyczące dyscypliny kościelnej, pomimo odrębności prawnego 
statusu wymienionych podmiotów i ich kompetencji, zostały 
na łamach tygodnika ujęte i przedstawione jako problemy Ko-
ścioła Powszechnego – Kościoła papieża Benedykta XVI. 

6 A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, POLITYKA, nr 8/2013 (2896), 
s. 16.
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Adam Krzemiński utrzymuje, iż kardynałowie, dokonując 
wyboru na Stolicę Piotrową Josepha Ratzingera, wybitnego 
teologa, wysokiej klasy intelektualistę i człowieka racjonalnej 
wiary, czego dowiodła jego dysputa z Jürgenem Habermasem, 
oczekiwali od niego nie tylko kontynuacji priorytetów duszpa-
sterskich, doktrynalnych i dyscyplinarnych pontyfikatu Jana 
Pawła II, ale nade wszystko dostrzegli w nim osobę zdolną za-
początkować proces reewangelizacji Europy, najbardziej kom-
petentną z grona kolegium kardynalskiego do prowadzenia 
dialogu i konfrontacji z dechrystianizacyjnymi i sekularyza-
cyjnymi prądami współczesności.7 Tymczasem Benedykt XVI 
zamiast dążyć do odnowy Kościoła – swoiście przez publicy-
stę rozumianej – i jego większego otwarcia na świat, przez 
swój dogmatyczny rygoryzm stał się jego konserwatorem, bu-
downiczym Kościoła katakumb, który miał pozwolić katoli-
kom bezpiecznie przejść przez pustynię sekularyzacji życia 
publicznego, relatywizmu moralnego i powszechnej utraty 
wiary.8 W opinii tygodnika, idea Kościoła katakumbowego za-
pewne była również bliska Janowi Pawłowi II. Ten jednak 
„pod wpływem polskiego doświadczenia duszpasterskiego 
w PRL, mimo twardej obrony dogmatów przyciągał do Ko-
ścioła także ludzi pogranicza.”9 Krzemiński dostrzega brak tej 
postawy otwartego dialogu u Benedykta XVI.10 Również 
Adam Szostkiewicz zarzuca papieżowi niechęć do podjęcia 
dialogu z ponowoczesnością, którą w swym krytycznym po-
dejściu nie powinien wartościować jednoznacznymi i transpa-
rentnymi kategoriami dobra i zła, lecz zająć bardziej pośrednie 

7 Por. A. Krzemiński, Konserwator, POLITYKA, nr 10/2013 (2898), 
s. 49.

8 Por. Tamże, s. 49.
9 Tamże, s. 49.
10 Por. Tamże, s. 49.
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stanowisko.11 Lekturę dzieł polemicznych Ratzingera lekcewa-
żąco przyrównał do lektury wywiadów dziennikarzy ze znany-
mi osobistościami.12 Publicysta nie wierzył, że następcą kon-
serwatywnego Wojtyły zostanie znów konserwatysta i to 
jeszcze kard. Ratzinger13, dla którego odnowa Kościoła w żad-
nym wypadku nie oznaczała ciągłego dostosowywania orędzia 
chrześcijańskiego do współczesności.14 Wprost przeciwnie, 
Benedykt XVI głosił potrzebę odlaicyzowania Kościoła, za-
równo w wymiarze wewnętrznym, poprzez odrzucenie świec-
kiego i materialnego przepychu, jak i zewnętrznym, szczegól-
nie w świecie polityki, uwidaczniając zaangażowanie 
charytatywne i socjalne wspólnoty wierzących oraz boskie po-
chodzenie podstaw wolności człowieka i państwa prawa.15 
Najskuteczniejszy środek zapobiegawczy wobec rozszerzają-
cej się dyktatury relatywizmu, papież upatrywał w pogłębio-
nym konserwatyzmie.16 Benedykt prezentował nieprzejedna-
nie krytyczne stanowisko wobec zmian obyczajowych 
i bioetycznych, utrwalając ortodoksyjny wizerunek Kościoła 
okresu swego pontyfikatu, co przysporzyło mu wielu przeciw-
ników, ale również niemałe grono zwolenników.17 Jego orto-
doksyjna nieustępliwość odpowiadała nie tylko tradycjonali-

11 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, POLITYKA, nr 8/2013 
(2896), s. 18.

12 Por. Tamże, s. 18.
13 Por. Tamże, s. 18.
14 Por. A. Krzemiński, Konserwator, POLITYKA, nr 10/2013 (2898), 

s. 48.
15 Por. Tamże, s. 48.
16 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, POLITYKA, nr 8/2013 

(2896), s. 18.
17 Por. P. Kowalczyk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, POLITYKA, 

nr 7/2013 (2895), s. 10.
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stycznym i konserwatywnym katolikom, ale również 
prawosławnej Cerkwi, przez którą był znacznie lepiej ocenia-
ny niż przez swój rodzimy Kościół niemiecki.18 W prezento-
wanym przez Jozefa Ratzingera konserwatyzmie, „dopatrywa-
no się kulturowego pesymizmu niemieckiego sceptycznego 
pokolenia urodzonego około 1927 r., naznaczonego hitlerow-
skim i wojennym doświadczeniem.”19 Urzędowe posunięcia 
hierarchy jeszcze jako prefekta Kongregacji Nauki Wiary 
Krzemiński nazwał przykręcaniem śruby przez Wielkiego In-
kwizytora europejskim reformatorom i latynowskim krzewi-
cielom teologii wyzwolenia20, które znalazło dalszą kontynu-
ację w sztywnym kursie doktrynalnej i dyscyplinarnej polityki 
Benedykta XVI.21 

Uwagi publicystów nie uszły kreowane przez papieża sto-
sunki Watykanu z lefebrystami, innymi wyznaniami chrześci-
jańskimi i religiami. Na relacje katolicko-muzłumańskie cie-
niem położył się wykład Benedykta wygłoszony w Uniwer- 
sytecie w Ratyzbonie we wrześniu 2006 roku. W swoim wy-
stąpieniu papież przywołał fragment dysputy prowadzonej 
przez Manuela II Paleologa, cesarza bizantyńskiego z czasów 
oblężenia przez mahometan Konstantynopola na przełomie 
XIV i XV wieku, z Persem, uczonym muzułmaninem. Jej 
przedmiotem stały się struktury wiary w Koranie i Piśmie 
Świętym, a zwłaszcza obraz Boga i człowieka w nich zawarty, 
oraz relacja chrześcijaństwa i islamu do filozofii greckiej. 
Ratzingera zainteresowała krytyka dżihadu sformułowana 
przez cesarza. Twierdził on bowiem, że nawracanie przemocą 

18 Por. Tamże, s. 10.
19 A. Krzemiński, Konserwator, POLITYKA, nr 10/2013 (2898), s. 49.
20 Por. Tamże, s. 49.
21 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, POLITYKA, nr 8/2013 

(2896), s. 18.
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jest nierozumne i zaprzecza wszelkim kategoriom racjonalno-
ści, a przez to jest niezgodne z naturą Bożą, w którą wpisana 
jest racjonalność.22 Aprobatywna cytacja wypowiedzi Manuela 
II Paleologa i jej rozległy komentarz w papieskim przemówie-
niu wywołały liczne protesty środowisk muzułmańskich.23 
Adam Krzemiński wysuwa tezę, iż w swej istocie wykład raty-
zboński nie służył kontestacji islamu, lecz protestantyzmu.24 
W rzeczywistości Benedykt XVI wystąpił w nim przeciwko 
teologii Marcina Lutra i filozofii Immanuela Kanta,25 ostrzega-
jąc przed trzema patologicznymi falami dehellenizacji chrze-
ścijaństwa: zapoczątkowaną przez Lutra reformacją, teologią 
Adolfa von Harnacka i będącym ekstatycznym odpryskiem re-
formacji ruchem zielonoświątkowców.26 Rozwijana w później-
szych papieskich wystąpieniach krytyka totalitarnego liberali-
zmu i dyktatury relatywizmu, zdaniem Krzemińskiego nieus- 
tannie nawiązywała do wyrażonego w Uniwersytecie Raty-
zbońskim stanowiska Benedykta XVI wobec protestanty-
zmu.27 Z nieprzychylnym przyjęciem zwierzchników Kościoła 
anglikańskiego spotkała się decyzja papieża o powołaniu przez 
Stolicę Świętą ordynariatu personalnego dla anglikanów po-

22 Z całością tzw. wykładu ratyzbońskiego, wygłoszonego przez 
papieża 12.09. 2006 roku na Uniwersytecie Ratyzbońskim, można zapoznać 
się: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/podroze/
ben16-ratyzbona_12092006.html. Dostęp: 3.06.2014. 

23 Por. P. Kowalczyk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, POLITYKA, 
nr 7/2013 (2895), s. 10.

24 Por. A. Krzemiński, Konserwator, POLITYKA, nr 10/2013 (2898), 
s. 49.

25 Por. Tamże, s. 49.
26 Por. Tamże, s. 49.
27 Por. Tamże, s. 49.
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wracających do jedności z Kościołem katolickim.28 Sprzyjają-
ca konwertytom postawa Benedykta pozwoliła wypracować 
dykasteriom kurii rzymskiej procedurę konwersji na katoli-
cyzm i akceptowalne teologicznie struktury obecności w Ko-
ściele łacińskim nawracających się członków Wspólnoty Tra-
dycjonalistycznych Anglikanów, odrzucających liberalne 
orzeczenia synodu Kościoła anglikańskiego, zezwalające na 
ordynowanie kobiet i zadeklarowanych homoseksualistów.29 
Widoczne ochłodzenie stosunków Watykanu ze środowiskami 
żydowskimi autorzy reportażu Sede vacante wiążą z procesem 
beatyfikacyjnym Piusa XII, zwłaszcza z jego różnorako oce-
nianą przez historyków postawą wobec holokaustu.30 Bene-
dykt XVI początkowo powstrzymywał się od podpisania de-
kretu o heroiczności cnót papieża Pacelliego, jednak osta- 
tecznie go zatwierdził. Zlecił ponadto dalszą weryfikację do-
kumentów archiwum watykańskiego z okresu drugiej wojny 
światowej.31 Zarzucając Benedyktowi niechęć do prowadzenia 
dialogu z kulturowymi trendami nowoczesności, Szostkiewicz 
równocześnie pochwala podjętą przez papieża inicjatywę 
udziału Kościoła w organizacji międzywyznaniowych spotkań 
dyskusyjnych, zwanych „dziedzińcem pogan”.32 Łukasz Wój-
cick uważa natomiast, że względu na swą globalną politykę 
i wewnętrzne problemy „w trakcie ostatniego pontyfikatu Wa-
tykan strategicznie ignorował konkurencyjne wyznania.”33 

28 Por. P. Kowalczyk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, POLITYKA, 
nr 7/2013 (2895), s. 10.

29 Por. Tamże, s. 10.
30 Por. Tamże, s. 10.
31 Por. Tamże, s. 10.
32 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, POLITYKA, nr 8/2013 

(2896), s. 18.
33 L. Wójcik, Imperium Vaticanum, POLITYKA, nr 10/2013 (2898), s. 13.
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Zdjęcie przez Benedykta XVI ekskomuniki nałożonej decyzją 
Jana Pawła II na biskupów Bractwa św. Piusa X, zbiegło się z 
antysemickimi wypowiedziami przełożonego lefebrystów bpa 
Richardsa Williamsona, negującymi hitlerowskie zbrodnie na 
Żydach. Niestety, ostrze krytyki skierowano w Benedykta, 
zwłaszcza pośród niemieckich katolików i polityków. Krytykę 
pod adresem papieża wyraziła nawet Angela Merkel.34 By do-
pełnić rekonstrukcji nakreślonej przez publicystów ”Polityki” 
dynamiki stosunków Stolicy Apostolskiej z innymi wyznania-
mi i religiami w okresie posługi Piotrowej Benedykta XVI, 
koniecznie należy przywołać spostrzeżenie Adama Krzemiń-
skiego, który zdumiewał się nad wielością nieporozumień, ja-
kie papież Niemiec, będący tak precyzyjnie formułującym 
swoje myśli teologiem, wywołał w dialogu z protestantami, 
muzułmanami i Żydami.35 Publicysta podkreślał jednak, że za 
swoje błędy Ratzinger przepraszał i szybko je naprawiał.36 

Równie zajmująco, bo niejednokrotnie w sposób wzajem-
nie sobie zaprzeczający, została potraktowana na łamach tygo-
dnika kwestia oceny dorobku teologicznego Benedykta XVI. 
Z jednej strony Adam Szostkiewicz w reportażu Sede vacante 
uznaje teologiczne dokonania Ratzingera jako wyróżniające 
się spośród innych aspektów jego papieskiej posługi.37 Z dru-
giej natomiast w komentarzu Szuflady Benedykta publicysta 
bagatelizuje dzieła i encykliki papieża, sprowadzając je do rze-
czy nieistotnych, niszowych, w żaden sposób nie wpływają-

34 Por. A. Krzemiński, Konserwator, POLITYKA, nr 10/2013 (2898), s. 48.
35 Por. Tamże, s. 49.
36 Por. Tamże, s. 49.
37 Por. P. Kowalczyk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, POLITYKA, 

nr 7/2013 (2895), s. 10.
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cych na ocenę jego pontyfikatu.38 Niezmiernie istotny jest tu 
kontekst wypowiedzi Szostkiewicza i użyte przez niego okre-
ślenia, wartościujące środowiska kościelne i pozakościelne 
przez pryzmat ich stosunku do nauczania Benedykta XVI.39 
Zgodnie z logiką tego kontekstu pozytywna bądź negatywna 
ocena intelektualnego dorobku pontyfikatu Ratzingera deter-
minuje posiadanie przez owe środowiska przymiotu realności 
bądź nierealności. Realnymi będą te środowiska pozakościel-
ne, które potraktują go trywialnie, zaś nierealnymi środowiska 
kościelne, które przywiążą do niego większą wagę. W przeko-
naniu publicysty dzieła teologiczne Benedykta XVI nie odci-
sną takiego piętna naukowego na współczesnej teologii, jak 
uczyniły to rozprawy Balthasara, Rahnera, Congara czy de 
Lubaca.40 Niemniej jednak Adam Krzemiński szkicuje portret 
papieża wybitnego intelektualisty i znakomitego profesora 
teologii.41Podkreślając kompetencję naukową Benedykta 
stwierdza on, że Joseph Ratzinger rozczarował Europejczy-
ków, szczególnie Niemców, jako papież, ale nie jako intelektu-
alista.42 Z kolei Edwin Bendyk zarzucał Benedyktowi XVI, iż 
„nie zasypał przepaści dzielącej kościelną doktrynę od na-
uki.”43 Słuszności swojej oceny dowodził, obficie przytaczając 
krytyczne wypowiedzi byłych duchownych, prof. Tomasza 
Polaka i prof. Stanisława Obirka, na temat poglądów papieża 

38 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, POLITYKA, nr 8/2013 
(2896), s. 17.

39 Por. Tamże, s. 17.
40 Por. Tamże, s. 18.
41 Por. A. Krzemiński, Konserwator, POLITYKA, nr 10/2013 (2898), 

s. 49.
42 Por. Tamże, s. 49
43 E. Bendyk, Słońca nie zatrzymał, POLITYKA, nr 10/2013 (2898), 

s. 62.
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i jego uczniów, w tym kard. Christopha Schönborna, na teorię 
ewolucji Darwina, reprezentowanego przez Ratzingera augu-
stiańskiego platonizmu czy funkcjonowania Papieskiej Akade-
mii Nauk.44 Jako przykład może posłużyć konfrontacja posta-
wy Jana Pawła II i Benedykta XVI wobec rozwoju nauk 
empirycznych, wyrażona przez prof. Polaka. Twierdził on bo-
wiem, że w przeciwieństwie do Karola Wojtyły, Ratzinger nie 
śledził postępu nauk przyrodniczych i przez to nie wyrobił 
w sobie wrażliwości koniecznej do zrozumienia świata uczo-
nych.45 Główną tezą upowszechnianą przez Bendyka jest prze-
konanie o niedouczeniu nawet najwybitniejszych teologów 
w obszarze wiedzy naukowej.46 Publicysta przypomina, że 
Watykan także za pontyfikatu Benedykta XVI nie zajął oficjal-
nego stanowiska odnośnie do GMO.47 Okres ośmioletniej po-
sługi ustępującego papieża zbiegł się również z rewolucją in-
ternetową, której Ratzinger nie wykorzystał, a otwarcie na 
Twitterze papieskiego profilu publicyści ironicznie określili 
„ćwierkaniem” Benedykta w Internecie.48 W przeciwieństwie 
do Jana XXIII i Jana Pawła II, Benedykt XVI nie był ulubień-
cem świeckich mediów.49

Papież Niemiec zawiódł oczekiwania rodzimego społeczeń-
stwa, domagającego się strukturalnego otwarcia i większej au-
tonomii Kościoła niemieckiego od kurii rzymskiej, upowszech-
nienia praktyki obsadzania urzędów kościelnych świeckimi, 
złagodzenia wymogu zachowania przez duchownych celibatu, 

44 Por. Tamże, s. 61-63.
45 Por. Tamże, s. 62. 
46 Por. Tamże, s. 62.
47 Por. Tamże, s. 63.
48 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, POLITYKA, nr 8/2013 

(2896), s. 17.
49 Por. Tamże, s. 17.
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dopuszczenia żonatych mężczyzn do święceń kapłańskich, roz-
luźnienia prawa liturgicznego i wprowadzenia do celebracji li-
turgicznych współczesnych środków wyrazu, odrzucenia rygo-
ryzmu moralnego odnośnie do rozwodników żyjących 
w ponownych związkach oraz homoseksualistów zawierają-
cych związki partnerskie.50 Te i im podobne postulaty wielo-
krotnie w ostatnich latach wysuwały katolickie wspólnoty i or-
ganizacje wobec Konferencji Episkopatu Niemiec i samego 
Benedykta XVI. W 2011 roku uczyniła to grupa katolickich po-
lityków należących do CDU, na czele z przewodniczącym Bun-
destagu katolikiem Norbertem Lammertem, wzywając bisku-
pów do uzyskania od Benedykta XVI specjalnych warunków 
dla Kościoła niemieckiego.51 W trakcie podróży apostolskiej 
Ratzingera do ojczystego kraju we wrześniu 2011 roku, prezy-
dent Christian Wulff, katolik żyjący w powtórnym związku, 
podczas oficjalnego spotkania z papieżem upominał się w imie-
niu pięciu milionów rozwodników, pozostających w związkach 
cywilnych, o prawo dopuszczenia ich do sakramentów świę-
tych.52 Choć podobne próby ingerencji niemieckich polityków 
w wewnętrzne sprawy doktrynalne i dyscyplinarne Kościoła 
nie szokują już obecnie krajowej opinii publicznej53, to jednak 
wizyta papieża w parlamencie federalnym spotkała się ze 
sprzeciwem 80 posłów lewicy i ruchu ekologicznego, dla któ-
rych była jawnym złamaniem zasady rozdziału Kościoła od 
państwa.54 W swoim wystąpieniu Benedykt XVI przemilczał 
dotychczas uchwalone i nadal procedowane w Bundestagu 

50 Por. A. Krzemiński, Konserwator, POLITYKA, nr 10/2013 (2898), 
s. 47-48.

51 Por. Tamże, s. 47.
52 Por. Tamże, s. 48.
53 Por. Tamże, s. 47.
54 Por. Tamże, s. 48.
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kontrowersyjne projekty ustaw regulujących kwestie bioetycz-
ne czy legalizujących związki partnerskie.55 W nurt reformator-
ski włączyły się również środowiska wysokiej inteligencji. Od-
powiedzią na molestowanie w 2011 roku uczniów jezuickiego 
gimnazjum w Berlinie było opracowanie przez 143 profesorów 
teologii reformatorskiego memorandum.56 Oddolny ruch nie-
mieckich, postępowych katolików, w tym teologów i polityków 
wysuwających reformatorskie roszczenia wobec Benedykta 
XVI, zdaniem publicystów ”Polityki” ukazują całkowicie od-
mienny stosunek niemieckiego społeczeństwa do swojego pa-
pieża rodaka, od postawy, jaką Polacy wykazywali w stosunku 
do Jana Pawła II.57 Papież Ratzinger nie ugiął się tym naci-
skom, ale wzmocnił konserwatywny i ortodoksyjny kierunek 
zarządzania Kościołem, także w Niemczech. Adam Krzemiński 
utrzymuje, że swym nieugiętym dogmatyzmem „Benedykt 
XVI nie powstrzymał laicyzacji Niemiec. Być może nawet ją 
przyspieszył.”58 

Najpoważniejszym problemem, z jakim przyszło się zmie-
rzyć papieżowi w okresie jego posługi na Stolicy Apostolskiej, 
były ujawniane skandale pedofilskie z udziałem katolickich 
duchownych, nazwane przez ”Politykę” kryzysem pedofil-
skim.59 Szostkiewicz przekonuje, że nic tak nie zaszkodziło 
w ostatnich latach wizerunkowi Kościoła i skuteczności reali-
zacji jego misji, szczególnie w Irlandii, Niemczech i USA, jak 
właśnie działania duchownych-pedofilów.60 Przyniosły one 

55 Por. Tamże, s. 48.
56 Por. Tamże, s. 47.
57 Por. Tamże, s. 48.
58 Tamże, s. 47.
59 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, POLITYKA, nr 8/2013 

(2896), s. 18.
60 Por. Tamże, s. 18.
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także niemałe straty materialne, wynikające z konieczności 
wypłacenia ofiarom księży odszkodowań.61 Publicysta pisze 
wręcz o Kościele, który przybrał w wymienionych krajach 
„twarz pedofila prawiącego wiernym morały.”62 Benedykt XVI 
podjął stanowcze działania mające zapobiec dopuszczania się 
pedofilii przez duchowieństwo: zatwierdził kanoniczne proce-
dury postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych księ-
ży wobec nieletnich, sprawował kontrolę nad dochodzeniem 
w sprawie wykorzystywania seksualnego młodocianych człon-
ków Legionu Chrystusa przez jego założyciela ks. Maciela 
Delgado, wielokrotnie publicznie potępiał grzech pedofilii i co 
najważniejsze, spotkał się z ofiarami duchownych-pedofilów, 
czego papież Wojtyła nie uczynił.63 Posunięcia Ratzingera 
w kwestii jednego z najboleśniejszych i najbardziej bulwersu-
jących opinię publiczną nadużyć w najnowszej historii Ko-
ścioła, zostały przez tygodnik zaliczone do pozytywnych osią-
gnięć posługi Piotrowej Benedykta XVI.64

61 Por. Tamże, s. 18.
62 Tamże, s. 18.
63 Por. Tamże, s. 18.
64 Por. P. Kowalczyk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, POLITYKA, 

nr 7/2013 (2895), s. 10. W stałej rubryce „Polityka i Obyczaje” w numerze 
9/2013 (s. 106) tygodnik z ironią przytacza sformułowaną przez bpa Tade-
usza Pieronka ocenę pontyfikatu Benedykta XVI w kontekście ujawnionych 
przypadków pedofilii wśród duchownych katolickich. Troska ustępującego 
papieża o dostosowanie życia wiernych do wymogów Dekalogu była zda-
niem hierarchy o wiele ważniejsza od prób przezwyciężenia przez Ratzin-
gera kryzysu pedofilskiego w Kościele. Swoje stanowisko Pieronek oparł 
na założeniu, iż pedofila jest nadużyciem, które tak jak dotychczas 
i w przyszłości może się ujawnić. Wpisuje się bowiem w ludzką skłonność 
ulegania namiętnościom i w sferę pewnych potencjalności, jakie daje czło-
wiekowi wolna wola. 
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Ośmioletnie rządy Josepha Ratzingera w ocenie Adama 
Szostkiewicza generalnie przyniosły „więcej wpadek wizerun-
kowych, więcej zakłopotania tym, co się dzieje w Watykanie, 
niż sukcesów, o których mówiłby z uznaniem świat, a nie tylko 
kościelna biurokracja.”65 Publicysta nie odmawia jednak papie-
żowi „zdolności rozpoznania tego, jak stały sprawy jego ponty-
fikatu pod względem wizerunkowym.”66 ”Polityka” niemało 
miejsca poświęca wewnętrznym problemom funkcjonowania 
struktur państwa Watykańskiego i dworu papieskiego, w któ-
rych dopatruje się przyczyn powzięcia przez Benedykta XVI 
zamiaru ustąpienia z urzędu. Na tej decyzji zaważyć miały nie-
przejrzyste finanse i błędy menedżerskie w zarządzaniu ban-
kiem papieskim IOR, chaos w biurokracji watykańskiej admi-
nistracji, atmosfera zdrady i podejrzeń na dworze papieskim, 
rywalizacje personalne i intrygi w kurii rzymskiej pomiędzy 
frakcjami bertonistów na czele z kard. Tarcisio Bertone i soda-
nistów z kard. Angelo Sodano, których skalę i zaognienie uka-
zał VatliLeaks.67 Szostkiewicz uważa, że czaru goryczy miała 
dopełnić kradzież dokumentów i prywatnych listów papieża 
z apartamentów Pałacu Apostolskiego przez jego osobistego 
kamerdynera Paola Gabrielego oraz wszczęte w tej sprawie 
śledztwo trzech kardynałów-detektywów wraz z przedstawio-
nym Benedyktowi XVI końcowym raportem zawierającym 
wyniki dochodzenia.68 Tego typu spekulacje wpisują się – jego 
zdaniem – w starą, utartą już i niejednokrotnie wykorzystywa-

65 A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, POLITYKA, nr 8/2013 (2896), 
s. 17.

66 P. Kowalczyk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, POLITYKA, 
nr 7/2013 (2895), s. 10.

67 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, POLITYKA, nr 8/2013 
(2896), s. 17.

68 Por. Tamże, s. 17.
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ną za pontyfikatu Karola Wojtyły strategię kreowania wizerun-
ku papieża na zasadzie przeciwstawienia: „dobry papież, zły 
Watykan”.69 Oprócz licznych teorii spiskowych, wysuwano do-
mysły na temat problemów zdrowotnych 85-letniego hierarchy, 
które spotęgowała wypowiedź Georga Ratzingera o trudno-
ściach w poruszaniu się, z jakimi miał borykał się papież.70 Po-
dejrzewano reumatyczne bóle stawów, zaburzenia rytmu ser-
ca.71 Choć tygodnik stoi na stanowisku, że opinia publiczna 
oficjalnie nigdy nie pozna wszystkich przyczyn papieskiej dy-
misji, to zdecydował się oddać głos w tej sprawie samemu Be-
nedyktowi XVI, cytując fragment jego wystąpienia z pamiętne-
go konsystorza 11 lutego 2013 roku, na którym ogłosił swą 
abdykację: „Najdrożsi Bracia, wezwałem was (…) nie tylko 
z powodu trzech kanonizacji, ale także aby zakomunikować 
wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważyw-
szy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem 
pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już 
wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Pio-
trową”72 – argumentował papież. Należy z uznaniem przyjąć 
okoliczność odwołania się przez publicystów do motywów 
ustąpienia z urzędu, które Benedykt sam zechciał podać do pu-
blicznej wiadomości. Z jego wypowiedzi przebija się zrozu-
mienie powagi i znaczenia abdykacji dla kondycji Kościoła ka-
tolickiego. Stopień zaangażowania mediów w dociekanie 
możliwych przyczyn rezygnacji papieża, dla komentatorów 
”Polityki” urósł do rangi wyznacznika zainteresowania prasy 
danym tematem. Przykładem jest sprawa zabójstwa w Pretorii 

69 Tamże, s. 17.
70 Por. P. Kowalczyk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, POLITYKA, 

nr 7/2013 (2895), s. 9.
71 Por. Tamże, s. 9.
72 Tamże, s. 8.



368

Piotr Guzdek

narzeczonej niepełnosprawnego lekkoatlety Oscara Pistoriusa. 
„Telewizje ze wszystkich kontynentów – porównuje Jędrzej 
Winiecki – poświęciły wydarzeniom w Pretorii tyle samo uwa-
gi co abdykacji Benedyka XVI.”73 

Z przeprowadzonej na łamach tygodnika oceny pontyfikatu 
papieża Ratzingera wyłania się swoiste rozumienie misji i na-
tury Kościoła katolickiego, tak bardzo odległe od teologicz-
nofundamentalnego i eklezjologiczno-dogmatycznego sposo-
bu uzasadniania jego wiarygodności i misyjności. Posiadający 
w Watykanie swą główną siedzibę Kościół katolicki, to pozba-
wione większego terytorium do obrony, nieograniczone na-
strojami społecznymi, wolne od roszczeń grup etnicznych i or-
ganizacji obywatelskich globalne mocarstwo, zwane Imperium 
Vaticanum, realizujące na arenie międzynarodowej długofalo-
we strategie polityczne w sposób przekraczający możliwości 
innych państw i posiadające nad nimi zasadniczą przewagę 
wskutek braku sił zbrojnych.74 W swojej długoplanowej dzia-
łalności realizuje dwa podstawowe mocarstwowe zapędy: kon-
soliduje pod swoim sztandarem jak największą część ludzko-
ści i narzuca jej własny model szczęścia.75 „Ze wszystkich 
mocarstw w historii – przekonuje Łukasz Wójcik – Kościół 
katolicki jest dziś najbliżej spełnienia swoich globalnych ce-
lów.”76 ”Polityka” przytacza stanowisko prof. Manlio Grazia-
no dowodzące, iż Watykan należy do czwórki mocarstw, poza 
Chinami, USA i Unią Europejską, które obecnie realnie pro-
wadzą planową globalną politykę i wykazują poczucie uniwer-

73 J. Winiecki, Postrzał w tęczę, POLITYKA, nr 9/2013 (2897), s. 88.
74 Por. L. Wójcik, Imperium Vaticanum, POLITYKA, nr 10/2013 

(2898), s. 12-13.
75 Por. Tamże, s. 13.
76 Tamże, s. 13.
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salnego przeznaczenia.77 Papiestwo podobnie do Francji i Nie-
miec dąży do zjednoczenia pod swoją batutą całej Europy, nie 
ujawnia strategii politycznych jak Chiny oraz ma ambicje od-
grywać ważną rolę na wszystkich kontynentach jak USA.78 
Adam Szostkiewicz zalicza papieża do moralnych liderów, 
którzy publicznie mogą powiedzieć to, o czym zmuszeni są 
milczeć dyplomaci, również watykańscy.79 Działania papie-
skiej dyplomacji, szczególnie Benedykta XV z czasów pierw-
szej wojny światowej, są podawane studentom amerykańskich 
uniwersytetów za wzór prowadzenia bez użycia broni skutecz-
nej geopolityki, której gwarantem realizacji jest scentralizowa-
na struktura Kościoła katolickiego.80 Forma organizacyjna Ko-
ścioła i zakres jego oddziaływania zostały zatem przez 
”Politykę” przyrównane do funkcjonowania organizmu poli-
tycznego, sprawnie poszerzającego strefę swoich wpływów 
i dalece przekraczającego w swoich potencjalnościach działa-
nia superpaństwa. Ta iście zlaicyzowana optyka rozumienia 
misji i natury Kościoła katolickiego łączy się na łamach tygo-
dnika z kontestacją papiestwa i jego doktrynalnej i dyscypli-
narnej ortodoksji. Jednym z krytyków katolicyzmu, którego 
zarzuty publicyści upowszechniają w swoich wypowiedziach 
prasowych, jest protestantka Sabine Ruckert.81 W niemieckim 
„Die Zeit” zarzucała Kościołowi odmawianie chorym na AIDS 
możliwości stosowania środków antykoncepcyjnych, kneblo-

77 Por. Tamże, s. 13.
78 Por. Tamże, s. 13.
79 Por. A. Szostkiewicz, Papież doskonały, POLITYKA, nr 11/2013 

(2899), s. 12.
80 Por. L. Wójcik, Imperium Vaticanum, POLITYKA, nr 10/2013 

(2898), s. 14.
81 Por. P. Kowalczyk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, POLITYKA, 

nr 7/2013 (2895), s. 10.
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wanie ust myślicielom, zawieranie konkordatów z dyktatora-
mi, przypisywanie urzędowi papieskiemu przywileju nieomyl-
ności w sprawach wiary i moralności, nieudzielanie kobietom 
święceń kapłańskich oraz zakaz błogosławienia związków ho-
moseksualnych.82 Komentatorzy eksploatowali krytyczne oce-
ny nie tylko osób spoza Kościoła katolickiego, ale także wyso-
kich rangą kościelnych hierarchów o prominencji liberalno-le-
wicowej, by wspomnieć chociażby przywołane przez Edwina 
Bendyka słynne stwierdzenie nieżyjącego już mediolańskiego 
kardynała Carla Martiniego: „Kościół odstaje od współczesne-
go świata o 200 lat.”83 Rozwijane przez katolicką teologię 
główne argumenty i principia nauki o Kościele – eklezjologii, 
zarówno tej uprawianej w obszarze teologii fundamentalnej, 
jak i dogmatycznej, dalece odbiegają od sposobu postrzegania 
Kościoła rzymskiego przez publicystów ”Polityki”, dla któ-
rych Kościół ten jest li tylko instytucją i to w dodatku politycz-
ną, a co najgorsze ich zdaniem – niedemokratyczną.84

82 Por. Tamże, s. 10.
83 Cytuję za E. Bendyk, Słońca nie zatrzymał, POLITYKA, nr 10/2013 

(2898), s. 61.
84 W tę uprawianą przez publicystów „Polityki” swoistą eklezjologię, 

wpisuje się wyrażona przez Adama Szostkiewicza u schyłku pontyfikatu 
Jana Pawła II koncepcja Kościoła jako świadczącej materialno-duchowe 
usługi wielonarodowej korporacji i papiestwa jako jej doskonale rozpozna-
walnego znaku firmowego. „Bez czynnego papieża – pisał w lutym 2005 
roku – Kościół traci rozpoznawalny na całej planecie znak firmowy i funda-
ment stabilności. Można się zżymać, jak włoski pisarz i przyjaciel Jana 
Pawła II Vittorio Messori, że papież nie jest szefem korporacji, ale to nie 
całkiem tak. Czy to się podoba, czy nie, w wymiarze instytucjonalnym Ko-
ściół jest wielonarodową korporacją, która świadczy ważne usługi duchowe 
i materialne. A na dodatek tak skonstruowaną, że papież ma w Kościele 
pełną i najwyższą władzę, którą może wykonywać zawsze w sposób nie-
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2. Medialny obraz abdykacji Benedyka XVI  
i jego znaczenie dla polityki

Tygodnik relacjonuje okoliczności papieskiej dymisji. 
W ostatnią sobotę poprzedzającą abdykację, Benedykt XVI 
spotkał się z prezydentem Włoch, Giorgio Napolitano, po kon-
cercie zorganizowanym z okazji 87. rocznicy podpisania pak-
tów laterańskich. Papież miał skarżyć się prezydentowi na brak 
sił do pełnienia wyczerpujących obowiązków. Milczał jednak 
o planach ustąpienia z urzędu. W poniedziałek 11 lutego 2013 
roku w trakcie audiencji udzielonej grupie kardynałów zgroma-
dzonych w Rzymie na trwającym właśnie konsystorzu, Bene-
dykt XVI wygłasza po łacinie formułę rezygnacji. Oświadcze-
nie papieża wywołuje zaskoczenie kardynałów, zwłaszcza 
zdumienie i poruszenie kard. Angelo Sodano, dziekana kole-
gium kardynalskiego i sekretarza stanu Jana Pawła II, który po 
zakończeniu przemowy papieża składa mu podziękowania za 
dotychczasową posługę. Jedną z pierwszych osób spoza grona 
kardynałów, która zrozumiała deklarację dymisji, była dobrze 
znająca łacinę dziennikarka włoskiej agencji ANSA. Dzięki 
niej, informacja o abdykacji niemal natychmiast trafiła do me-
diów, dokładnie o godz. 11.45. Rzecznik prasowy Stolicy Apo-
stolskiej85, ks. Federicko Lombardi, niebędący uprzednio w po-
siadaniu informacji o zamiarze ustąpienia papieża z urzędu, 
zwołał na gorąco konferencję prasową, która w ocenie tygodni-
ka ograniczyła się jedynie do spekulacji. W trakcie kolejnych 
konferencji rzecznik Watykanu przekazywał informacje o ak-

skrępowany.” A. Szostkiewicz, Kulisy cierpienia, POLITYKA, nr 8/2005 
(2492), s. 49. 

85 Autor artykułu jest świadom odmiennego statusu prawnego Stolicy 
Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. 
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tywności papieża w ostatnich trzech tygodniach pontyfikatu, 
który miał wygasnąć 28 lutego 2013 roku o godz. 20.00. Papie-
ski kalendarz przewidywał audiencje generalne i niedzielne po-
łudniowe modlitwy ”Anioł Pański” z udziałem wiernych. 
Dziennikarzy interesował okres sede vacante, a zwłaszcza oso-
ba, która w tym czasie będzie sprawowała najwyższą władze za 
Spiżową Bramą. Był nią kardynał kamerling, którym w 2007 
roku został mianowany kard. Tarcisio Bertone. Ks. Lombardii 
przewidywał wybór nowego papieża przed Wielkanocą, wska-
zując na szczególną okoliczność skrócenia czasu wymaganego 
do zwołania konklawe ze względu na brak żałoby, która zwy-
czajowo następuje po śmierci papieża. Informował, że Bene-
dykt XVI nie weźmie w nim udziału z racji ukończenia 80. 
roku życia, a okres wyboru następcy spędzi w letniej rezydencji 
papieży w Castel Gandolfo. Po inauguracji pontyfikatu przez 
nowego biskupa Rzymu, papież emeryt miał powrócić do Wa-
tykanu i zamieszkać w klasztorze sióstr klauzurowych. Rzecz-
nik wysuwał przypuszczenia, że swoją emeryturę Benedykt 
XVI poświęci pracy naukowej i pisaniu książek. Umiejscawia-
jąc decyzje Josepha Ratzingera na kartach dotychczasowej hi-
storii Kościoła, tygodnik wskazywał, że jest ona trzecią abdy-
kacją urzędującego papieża, po abdykacji Celestyna V w 1294 
roku i Grzegorza XII w 1415 roku.86 

86 Por. P. Kowalczyk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, POLITYKA, 
nr 7/2013 (2895), s. 8-9. Na tle dotychczasowych abdykacji przebieg rezy-
gnacji Benedykta XVI jawi się niezwykle spokojnie i pokojowo. Na temat 
abdykacji Celestyna V zob.: Celestyn V, w: Leksykon papieży, R. Fischer
-Wollpert, Wydawnictwo ZNAK, tłum. B. Białecki, Kraków 1990, s. 114- 
-115; Celestyn V, w: Księga Papieży, K. Dopierała, Wydawnictwo PAL-
LOTIUNM, Poznań 1996, s. 225-227; Celestyn V, w: Encyklopedia papieży, 
J. N. D. Kelly, Państwowy Instytut Wydawniczy, tłum. T. Szafrański, War-
szawa 1997, s. 288-291. Odnośnie do abdykacji Grzegorza XII patrz: Grze-
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Jak zauważa redakcja ”Polityki”, pod wpływem informacji 
o dymisji niemieckiego papieża najważniejsze włoskie stacje 
radiowe i telewizyjne zmieniły ramówkę, przerywając emito-
wany program i dostosowując tematykę audycji do zaistnia-
łych w Watykanie niespodziewanych okoliczności.87 „Ze stu-
diów telewizyjnych – donoszą autorzy reportażu Sede vacante 
– przegoniono modelki i kucharzy, a zaproszono watykanistów 
i duchownych.”88 Włoskie media przytaczały wypowiedź kard. 
Stanisława Dziwisza, który na wieść o ustąpieniu Benedykta 
miał powiedzieć: „nie schodzi się z krzyża”, co spotkało się 
z nieprzychylną reakcją opinii publicznej we Włoszech.89 Spe-
kulując o powodach rezygnacji papieża, prasa w Rzymie czy-
niła domysły, „czego katolikom Watykan nie powiedział 
w związku z abdykacją.”90 Komentując dymisję Benedykta, 
austriacki dziennik ”Standard” wskazywał: „teraz można sobie 
wyobrazić, że i sam Bóg zrezygnuje ze swego Urzędu Stwo-
rzyciela”91, a papieża określił mianem ”kacerza”, szeregując 
go tym samym w grupie heretyckich odstępców.92 Niemiecka 
prasa komentowała decyzję Konferencji Episkopatu Niemiec, 

gorz XII, w: Encyklopedia papieży, J. N. D. Kelly, Państwowy Instytut Wy-
dawniczy, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1997, s. 327-329; Grzegorz XII, 
w: Księga Papieży, K. Dopierała, Wydawnictwo PALLOTIUNM, Poznań 
1996, s. 263-265; Grzegorz XII, w: Leksykon papieży, R. Fischer-Wollpert, 
Wydawnictwo ZNAK, tłum. B. Białecki, Kraków 1990, s. 128-129.

87 Por. P. Kowalczyk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, POLITYKA, 
nr 7/2013 (2895), s. 8.

88 Tamże, s. 8.
89 Por. Tamże, s. 8-9.
90 A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, POLITYKA, nr 8/2013 (2896), 

s. 17.
91 Cytuję za A. Krzemieński, Konserwator, POLITYKA, nr 10/2013 

(2898), s. 49.
92 Por. Tamże, s. 49.
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podjętą niespełna kilka dni po ustąpieniu Jozefa Ratzingera 
z tronu Piotrowego, o możliwości dopuszczenia aplikowania 
ofiarom gwałtów pigułek „dzień po”.93 Postawę biskupów 
uznała za początek lawiny zmian w Kościele.94 Okoliczności 
podjęcia tej decyzji są niedwuznaczne, bowiem niemiecki pa-
pież był przeciwny stosowaniu środków wczesnoporonnych 
w jakiejkolwiek sytuacji. 

Rezygnacja konserwatywnego papieża z pełnionego urzę-
du, stając się bezdyskusyjnie sensacyjnym wydarzeniem me-
dialnym o dużym nasyceniu spekulacyjnym i epokowym 
w swej historycznej doniosłości95, w opinii publicystów ”Poli-
tyki” nie pozostała obojętna dla dynamiki dyskursu politycz-
nego i jego medialnej recepcji w dniu ogłoszenia abdykacji, 
ostatnich tygodni pontyfikatu Benedykta, okresu sede vacante 
i wyboru nowego biskupa Rzymu. Medialny potencjał tkwiący 

93 Por. Tamże, s. 49.
94 Por. Tamże, s. 49.
95 Niektórzy teologowie wyrażają przekonanie, że abdykację Benedyk-

ta XVI zapowiadały pewne dyskretne gesty papieża – tego zdania jest ame-
rykański teolog Scott Hahn. Gesty te, w kontekście naszego dzisiejszego 
stanu wiedzy, miały niezwykle symboliczny charakter. Były widoczne, 
choć nie zostały w całej pełni swego znaczenia właściwie dostrzeżone i od-
czytane. Mianowicie 29 kwietnia 2009 roku Benedykt XVI nawiedził 
w Aguila we Włoszech grób św. Celestyna V, wybranego w sędziwym wie-
ku średniowiecznego papieża, który abdykował niespełna po pięciu miesią-
cach pełnienia posługi. W trakcie tej wizyty na przeszklonym sarkofagu 
świętego Benedykt położył swój paliusz – symbol władzy arcybiskupiej. 
Piętnaście miesięcy później, 4 lipca 2010 roku, Ratzinger po raz kolejny 
nawiedza relikwie swego poprzednika, tym razem w katedrze w Sulmina 
nieopodal Rzymu. Wydarzenia te w opinii Scotta Hahna miały zapowiadać 
rychłą dymisję niemieckiego papieża. Por. http://www.fronda.pl/a/scott-ha-
hn-o-znakach-zapowiadajacych-rezygnacje-benedykta-xvi,26119.html (do-
stęp 30.08.2014 roku)
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w trudnym do przewidzenia przebiegu wydarzeń za Spiżową 
Bramą, odcisnął swe piętno nie tylko na polskiej scenie poli-
tycznej, co ukazuje recepcja w mediach krajowych inicjatywy 
PiS powołania nowego premiera w osobie prof. Piotra Gliń-
skiego, ale nade wszystko była znacząca dla polityki włoskiej. 
Zgłoszenie w Kancelarii Sejmu przez Prawo i Sprawiedliwość 
prof. Glińskiego jako konstruktywnego premiera rządu nie-
spełna dwie godziny po ustąpienia papieża, okazało się wize-
runkowo mało skutecznym rozwiązaniem, gdyż zdaniem Sta-
nisława Tyma „Benedykt XVI zajął wszystkie telewizory na 
całym świecie.”96 Medialną recepcję projektu PiS także 
w przekonaniu Janiny Paradowskiej „zakłóciła papieska abdy-
kacja i kamery zamiast na konferencję Kaczyńskiego pobiegły 
do Rzymu.”97 Decyzja Ratzingera miała mieć niebagatelny 
wpływ na ostatni etap kampanii wyborczej ugrupowania Silvio 
Berlusconiego do Izby Deputowanych. Swoją strategię wybor-
czą medialny magnat oparł w głównej mierze na kampanii te-
lewizyjnej. Skupienie uwagi mediów wokół wydarzeń na 
szczytach kościelnej hierarchii odbierało politykowi koniecz-
ny czas antenowy, zainteresowanie dziennikarzy i sposobność 
popularyzacji deklaracji politycznych w kolejnych audycjach 
przedwyborczych, dzięki którym poparcie tworzonej przez 
niego koalicji wzrosło dwukrotnie.98 „Na kilka dni przed wy-
borami – zauważa Piotr Kowalczuk – decyzja papieża zupeł-
nie zdominowała media, a kampania wyborcza stanęła w miej-
scu. Dla Berlusconiego, który dzięki kolejnym obietnicom 
skracał dystans do Bersaniego, liczył się każdy dzień przed ka-

96 S. Tym, Z rozpędu, POLITYKA, nr 7/2013 (2895), s. 97.
97 J. Paradowska, Dreszczyki i dreszcze, POLITYKA, nr 8/2013 (2896), 

s. 8.
98 Por. P. Kowalczuk, Karuzela z obiecankami, POLITYKA, nr 8/2013 

(2896), s. 46.
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merami. Tego czasu może mu teraz zabraknąć”.99 ”Polityka” 
za komentatorem Antonio Polito dostrzegła również jeden 
z pozytywnych aspektów rezygnacji papieża dla wizerunku li-
dera partii Forza Italia. „Abdykacja Benedykta – w opinii Poli-
to – ze względu na jego podeszły wiek sprawiła, że w oczach 
wyborców 76-letniemu Berlusconiemu nagle przybyło 20 
lat.”100 

Z wypowiedzi publicystów tygodnika nasuwa się wniosek, 
że dymisja papieża odcisnęła piętno na kształcie polityki i te-

99 Tamże, s. 46.
100 Tamże, s. 46. Publicyści „Polityki” wskazują na możliwe komplika-

cje w efektywnym i skutecznym przeprowadzeniu kampanii wyborczej 
Berlusconiego w 2013 roku, które miały być spowodowane zaangażowa-
niem dziennikarzy w relacjonowanie medialnych wydarzeń związanych 
z abdykacją Benedykta XVI i nachodzącym konklawe. Tymczasem w po-
dobnej sytuacji włoscy politycy znaleźli się także w 2005 roku, kiedy umie-
rał Jan Paweł II. Wtedy również trwała kampania przed wyborami samorzą-
dowymi oraz przypadającymi w 2006 roku wyborami parlamentarnymi. 
Podówczas jednak włoscy politycy starali się wykorzystać problemy zdro-
wotne Jana Pawła II i wprowadzone przez Watykan embargo informacyjne, 
dotyczące przebiegu jego choroby, dla kreowania własnego wizerunku 
i zintensyfikowania kontaktów z mediami. Wiedząc o trudnościach, z jaki-
mi dziennikarze pozyskiwali informacje o stanie zdrowia papieża oraz ma-
jąc na uwadze, iż reporterzy rozpytywali każdą osobistość, która pojawiła 
się w szpitalu z zamiarem odwiedzin Jana Pawła II, notorycznie wizytowa-
li klinikę Gemelli. „Corriere della Sera”, który cytuje „Polityka”, twierdziła 
wręcz, że włoscy politycy urządzili sobie wyścigi do chorego papieża, choć 
mało któremu udało się rozmówić z lekarzami, nie mówiąc już o spotkaniu 
z Janem Pawłem II. Kończąc swoją wizytę w klinice, zatrzymywali się 
w działającym przy niej centrum prasowym i przekazywali zagranicznym 
i krajowym dziennikarzom informacje o stanie zdrowia papieża, które tre-
ściowo nie wykraczały poza oficjalne komunikaty, czyniąc przy tym wraże-
nie odbycia osobistej rozmowy z Janem Pawłem II, do której tak naprawdę 
nie dochodziło. Por. S. Wysocka, Szumy i szepty, POLITYKA, nr 10/2005 
(2494), s. 97.



377

AbdykAcjA benedyktA XVI I konklAwe FrAncIszkA w tygodnIku „PolItykA”...

matyce dyskursu społecznego tamtych dni przede wszystkim 
z powodu skali zainteresowania mediów tym zagadnieniem. 
Projekty wizerunkowe i plany wyborcze poszczególnych de-
cydentów sceny politycznej, czy to w Polsce czy we Włoszech, 
musiały ustąpić miejsca doniesieniom z Watykanu, o czym za-
decydowały redakcje mediów opiniotwórczych. Bez tak inten-
sywnego udziału mediów, wydarzenia mające w pierwszej ko-
lejności charakter ściśle kościelny, choć niecodzienne 
i faktycznie osobliwe, nie znalazłyby tak szerokiej przestrzeni 
dyskusji i spekulacji co do ich przebiegu i doniosłości oraz nie 
nabrałyby znaczenia politycznego. Autor napisanego językiem 
satyry felietonu „Żadnych świętości”, zamieszczonego w sta-
łej rubryce „Z życia sieci”, przyznaje, że „u nas wieści z Waty-
kanu wpisano od razu w bieżący kontekst polityczny.”101 Oczy-
wiście, w zakresie i formie dostarczonej i nadanej im przez 
polskie media. 

Od siebie dodajmy, że nie bez znaczenia dla medialnego 
wydźwięku papieskiej rezygnacji jest fakt ogłoszenia przez 
Benedykta XVI decyzji o ustąpieniu z urzędu właśnie przed 
kamerami telewizyjnymi. Uprawnione jest zatem twierdzenie, 
że i sam papież wyborem okoliczności oraz formy proklamacji 
abdykacji nadał temu wydarzeniu medialne znaczenie i wystą-
pił w roli jego reżysera, dobierając m. in.: miejsce, nieprzy-
padkową datę Światowego Dnia Chorego czy bezpośrednie 
grono odbiorców, a zwłaszcza język przekazu. Już tylko spe-
kulując można przypuszczać, iż Benedykt wyszedł niejako na-
przeciw redakcjom stacji telewizyjnych i portali interneto-
wych, które zarejestrowany materiał filmowy w Pałacu 
Apostolskim intensywnie eksploatowały w przygotowaniu 
serwisów informacyjnych i programów publicystycznych. 

101 JSz, Żadnych świętości, POLITYKA, nr 8/2013 (2896), s. 99.
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Niewątpliwie utrwalony obraz telewizyjny z papieżem w roli 
głównej w znaczący sposób ułatwił pracę dziennikarzom. Być 
może na takim wyborze sposobu ogłoszenia abdykacji Kościo-
łowi Powszechnemu i całemu światu zaważyła troska papieża 
o upowszechnienie przez media dokładnej treści jego wystą-
pienia, a w szczególności tych powodów dymisji, które sam 
chciał upublicznić, oraz dobrowolności i stopnia świadomości 
powziętej decyzji.

3. Społeczny odbiór abdykacji Benedykta XVI

Nie powołując się na konkretne wyniki badań opinii pu-
blicznej, częstokroć nie podając tożsamości autorów komenta-
rzy, ”Polityka” kreśli obraz społecznych nastrojów i zapatry-
wań na papieską abdykację. Przykładowo Szostkiewicz pisze: 
„wielu ludzi, nie tylko katolików uznało decyzję Benedykta za 
godną szacunku. Ta grupa raczej nie oczekuje od liderów po-
święcania się bez względu na okoliczności. Wyżej cenią kapi-
tana potrafiącego uratować statek, niż honorowo idącego z nim 
na dno.”102 Tak daleko idąca charakterystyka rzeczonej grupy 
sugeruje, iż wyżej sformułowana konstatacja jest rezultatem 
rzetelnych badań. Pozbawione koniecznej wymierności okre-
ślenia „wielu ludzi”, „wielu liderów” przewijają się przez ko-
lejne partie wypowiedzi prasowych publikowanych na łamach 
tygodnika. Dla potwierdzenia wystarczy przywołać inne spo-
strzeżenie Szostkiewicza: „Wymowne, że wielu liderów świec-
kich pogratulowało mu [papieżowi – PG] poczucia odpowie-
dzialności. Premierom i prezydentom łatwo się tu wykazać 

102 A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, POLITYKA, nr 8/2013 (2896), 
s. 17.
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empatią. Doskonale wiedzą, co to znaczy szefować wielkim 
instytucjom, jakie to są przeciążenia, ciemne noce duszy”.103 
Czytelnikowi pozostaje jedynie domyślać się, których to 
państw prezydenci i premierzy publicznie okazali wyrazy soli-
darności z Benedyktem XVI. Jedynie pochwała odwagi i god-
ności decyzji Ratzingera, wyrażona przez prezydenta Włoch 
Giorgio Napolitano, doczekała się identyfikacji tożsamości jej 
twórcy.104 Również bliżej nieuchwytna liczbowo grupa konser-
watywnych i tradycjonalistycznych katolików na wieść o ab-
dykacji papieża przeżyła szok i moralny zamęt.105 Rzesze kato-
lickie w całym świecie przez wieki miały przyzwyczaić się 
bowiem do dożywotnego pełnienia posługi biskupa Rzymu, co 
dawało im poczucie ciągłości Kościoła i stanowiło wzór bi-
skupiej lojalności względem niego.106Autorzy reportażu Sede 
vacante, nie podpierając się danymi jakiejkolwiek sondażow-
ni, opisują reakcję Włochów, pośród których abdykacja Bene-
dykta XVI z jednej strony miała wywołać szok i zdumienie, 

103 Tamże, s. 17. Posługując się określeniem „ciemne noce duszy,” pu-
blicysta pośrednio nawiązał do doktryny rozwoju życia duchowego hisz-
pańskiego karmelity bosego św. Jana od Krzyża. Należy się spodziewać, iż 
odwołując się do terminologii Doktora Mistycznego, Szostkiewicz miał 
raczej na myśli rozpatrywane w sensie egzystencjalnym stany wewnętrzne-
go niepokoju i psychiczny dyskomfort, których doświadcza dusza podda-
wana wewnętrznym próbom w procesie wzrostu duchowego, niż samą dy-
namikę życia teologalnego i relacji duszy z Bogiem. Zob. O. Filek OCD, 
Doktryna św. Jana od Krzyża, [w:] Święty Jan od Krzyża. Doktor Kościoła. 
Dzieła, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2010, s. 44-55.

104 Por. P. Kowalczuk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, POLITYKA, 
nr 7/2013 (2895), s. 8.

105 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, POLITYKA, nr 8/2013 
(2896), s. 17.

106 Por. Tamże, s. 17.
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z drugiej natomiast aprobatę.107 Cytują słowa anonimowej ko-
biety, zagadniętej na placu św. Piotra przez równie anonimo-
wego dziennikarza nieznanej stacji telewizyjnej, dowodzące, 
iż dopiero po ustąpieniu Benedykta z urzędu Włosi zoriento-
wali się, jaką sympatią darzyli tego skromnego, nieśmiałego, 
dobrego człowieka.108 Piotr Kowalczuk w podobnym tonie re-
feruje ustosunkowanie się Włochów do dymisji Josepha 
Ratzingera. Wybór polskiego kardynała Karola Wojtyły na pa-
pieża miał być dla włoskiej opinii publicznej o wiele więk-
szym zaskoczeniem niż abdykacja Benedykta XVI, schorowa-
nego i nieśmiałego profesora teologii, który z pewnością padł 
ofiarą intrygantów z kurii rzymskiej.109 

4. Dymisja papieża Ratzingera w tyglu komentarzy  
publicystów „Polityki” 

Formułując własną ocenę abdykacji Benedyka XVI, publi-
cyści ”Polityki” przywołują wypowiedzi polskich biskupów 
odnoszące się do niespodziewanej dymisji papieża, umiejętnie 
wkomponowując je w rozwijaną linię interpretacyjną całego 
wydarzenia, zgodną ze światopoglądem polityki redakcyjnej 
tygodnika. Mianem kościelnej dialektyki Adam Szostkiewicz 
określił głosy hierarchów sprzed ośmiu laty, komentujące wy-
trwałość papieża Wojtyły i jego przekonanie o bezdyskusyjnej 
konieczności heroicznego pełnienia urzędu papieskiego do 
śmierci oraz obecne, wartościujące emerytalne rozwiązania 

107 Por. P. Kowalczuk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, POLITYKA, 
nr 7/2013 (2895), s. 8. 

108 Por. Tamże, s. 8. 
109 Por. P. Kowalczuk, Włoski kocioł, POLITYKA, nr 9/2013 (2897), 

s. 44.
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papieża Ratzingera, zwanego niegdyś „pancernym kardyna-
łem”, z uwagi na jego konserwatywne poglądy na kwestie 
doktrynalne i dyscyplinę kościelną.110 „Kiedy Jan Paweł II 
przytłoczony ciężką chorobą trwał na tronie papieskim, mó-
wiono: niesie swój krzyż do końca, jakie to wielkie. Przekony-
wano się wzajemnie, że tak papież nas wychowuje do tajemni-
cy cierpienia i śmierci; że to źródło pociechy dla starych 
i chorych, lekcja męstwa i dojrzałości chrześcijańskiej. I co? 
Kiedy Benedykt XVI ogłosił, że zrzeka się urzędu, słyszymy 
od tych samych biskupów, że to decyzja odważna i dojrzała”111 
– porównuje publicysta. Oceniając wypowiedzi pasterzy Ko-
ścioła w Polsce, Szostkiewicz wyraża przekonanie o istnieniu 
dwóch opcji hermeneutycznych sposobu sprawowania papie-
skiej posługi: opcji krzyżowej, w którą wpisuje się bezkom-
promisowe świadectwo Wojtyły oraz opcji abdykacyjnej 
Ratzingera. Stawia przesycone ironią retoryczne pytanie, która 
z nich jest najbliższa misji papieża i tradycji tronu Piotrowego, 
skoro tak odległe od siebie w swej wewnętrznej logice, obie 
doczekały się uznania i gloryfikacji ze strony polskich bisku-
pów.112 Tygodnik przytacza pozytywne wypowiedzi i wspo-
mnienia o ustępującym papieżu metropolity lwowskiego abpa 
Mariana Mokrzyckiego, drugiego sekretarza osobistego Bene-
dykta XVI, i kard. Stanisława Nagiego, profesora teologii fun-
damentalnej, stwierdzając, że „wysyp laurek na cześć Bene-
dykta”113 nie odejmie kontrowersji i moralnych wątpliwości 
z narastającej dyskusji o jego abdykacji. Szostkiewicz kryty-
kuje strategię interpretacyjną wydarzeń za Spiżowej Bramy 

110 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, POLITYKA, nr 8/2013 
(2896), s. 16.

111 Tamże, s. 16. 
112 Por. Tamże, s. 16-17.
113 Tamże, s. 17.
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publicystów „Naszego Dziennika”, silących się – jego zda-
niem – na pokrętne tłumaczenia, wedle których Jan Paweł II 
uczył katolików cierpienia i godnego umierania, Benedykt 
XVI natomiast pokory i odpowiedzialności.114 Zabiegi katolic-
kiego dziennika, zmierzające do przyjęcia jak najbardziej neu-
tralnej postawy wobec papieskiej dymisji, komentator wprost 
nazwał próbą „rozbrojenia miny za pomocą dewocyjnych fra-
zesów i banałów.”115 

”Polityka” wydaje jednoznaczną ocenę abdykacji Benedyk-
ta XVI. W przekonaniu publicystów decyzja papieża o ustąpie-
niu z urzędu nosi dla tradycjonalistycznych katolików znamio-
na herezji, która trwający od lat kryzys Kościoła może 
przerodzić w kryzys wiary jego członków.116 Abdykacja jest ak-
tem demontażu hieratycznego papiestwa, zadziwiającym posu-
nięciem sekularyzacyjnym konserwatywnego papieża.117 Nie-
wątpliwie ujmuje ona znaczny ciężar z barków pontifeksa 
i czyni papieską posługę bardziej przystającą do mentalności 
człowieka obecnych czasów szeroko rozwiniętej demokracji, 
przyzwyczajonego do kadencyjności wszelkich urzędów.118 To 
rozwiązanie na wskroś rewolucyjne, szokujące i choć zgodne 
z prawem kościelnym 119, niesie ze sobą konsekwencje dla 
struktury instytucjonalnej Kościoła rzymskiego.120 Wydarzenie 

114 Por. Tamże, s. 17.
115 Tamże, s. 17.
116 Por. A. Krzemiński, Konserwator, POLITYKA, nr 10/2013 (2898), 

s. 49.
117 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, POLITYKA, nr 8/2013 

(2896), s. 17.
118 Por. P. Kowalczuk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, nr 7/2013 (2895), 

s. 10.
119 Por. Tamże, s. 9.
120 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, POLITYKA, nr 8/2013 

(2896), s. 17.
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doniosłe i bezdyskusyjnie wyróżniające się w nowożytnej hi-
storii Stolicy Apostolskiej, będące wyraźnym sygnałem, że po-
sługa biskupa Rzymu nie musi trwać do śmierci.121 Swoją nie-
spodziewaną rezygnacją Benedykt wstrząsnął kurią rzymską 
i wykazał postawę roszczeniową, domagając się dla siebie 
świeckiego prawa do emerytury.122 Najbardziej skrajną ocenę 
wydaje Adam Krzemiński stwierdzając, że ustępujący papież 
„biurokratycznym trybem może osiągnąć to, czego nie osiągnął 
Nietzsche swym patetycznym okrzykiem: Bóg jest martwy!”123 
Kontrowersje związane z abdykacją Szostkiewicz sprowadza 
do kwestii obyczaju, kultury korporacyjnej i oczekiwań zainte-
resowanych katolików.124 Publicyści dostrzegli realne zagroże-
nie rozłamu Kościoła na Kościół, który nigdy nie pogodzi się 
z dymisją niemieckiego papieża i nadal będzie uznawał Ratzin-
gera za prawowitego ordynariusza Rzymu oraz Kościół jego 
następcy.125 Wyrażali obawę, iż wkrótce może się rozwinąć kult 
Benedykta XVI jako świętego za życia, papieża zmuszonego 
przez masońskie koterie do rezygnacji, by jego miejsce mógł 
zająć antypapież.126 Dymisja ta roznieciła liczne teorie spisko-
we. „Uruchomiła tu i ówdzie katolickie szaleństwo o długiej, 
sięgającej średniowiecza historii szukania dowodów na walkę 
Szatana z Chrystusem.”127 Perswazyjne wyrażenie „tu i ów-

121 Por. Tamże, s. 17.
122 Por. A. Krzemiński, Konserwator, POLITYKA, nr 10/2013 (2898), 

s. 49.
123 Tamże, s. 49.
124 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, POLITYKA, nr 8/2013 

(2896), s. 17.
125 Por. Tamże, s. 18.
126 Por. Tamże, s. 18.
127 Tamże, s. 18.
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dzie” jest znamienne dla ogólnikowej formy prowadzenia przez 
autorów tygodnika dyskursu z czytelnikiem.

”Polityka” przypomina stanowisko kardynała Josepha Ratzin-
gera, wyrażone przed laty w wywiadzie udzielonym niemieckim 
dziennikarzom, odnoszące się do możliwości abdykacji papieża 
w sytuacji utraty przez niego sił fizycznych, psychicznych i du-
chowych. Benedykt sam wypełnił własne kryteria abdykacji i jej 
się poddał. Kowalczuk i Szostkiewicz wyrażają podziw i szacu-
nek wobec tej konsekwencji i stanowczości papieża.128 

Na łamach ”Polityki” niejednokrotnie pojawia się usilne 
przeświadczenie, że rezygnacja Benedykta XVI stwarza de-
mokratycznie zorientowanym purpuratom i kościelnym refor-
mistom nowe możliwości realizacji żądań większej kolegial-
ności w zarządzaniu Kościołem kosztem uprawnień papieża.129 
W tym kontekście abdykacja została rozpatrzona w katego-
riach daru, którego w żaden sposób nie można zmarnować, 
lecz wprost przeciwnie, należy go maksymalnie wykorzy-
stać.130 Decentralizacja kurii rzymskiej, redefinicja misji i ju-
rysdykcji papiestwa, liberalizacja doktryny i dyscypliny ko-
ścielnej, demokratyzacja struktur Kościoła Powszechnego 
i Kościołów lokalnych to istotne postulaty wpisujące się 
w ocenę abdykacji Benedykta XVI, sformułowaną przez pu-
blicystów postkomunistycznego, lewicowego tygodnika. Oce-
na ta, poza ukazaniem kontrowersyjności samej dymisji nie-
gdyś „pancernego kardynała”, jest w głównej mierze 
pozytywna, właśnie ze względu na tkwiące w niej możliwości 
przeszczepienia przez lewicujących reformistów na grunt ko-
ścielny rozwiązań liberalnej demokracji. 

128 Por. P. Kowalczuk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, POLITYKA, 
nr 7/2013 (2895), s. 10.

129 Por. Tamże, s. 10.
130 Por. Tamże, s. 10.
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Patrząc z perspektywy czasu, dodajmy, że dobrowolne i nie-
przymuszone – przynajmniej wedle oficjalnego stanowiska Wa-
tykanu – ustąpienie z urzędu ortodoksyjnego i tradycjonalistycz-
nego papieża, środowiska nowej lewicy wykorzystały jako 
niepodważalny argument propagandowy, dowodzący rzekomo 
konieczności zmiany dotychczasowej strukturalnej formy funk-
cjonowania papiestwa. Wbrew intencjom samego Josepha 
Ratzingera, środowiska te, w tym redakcje mediów opiniotwór-
czych, eksploatowały ów argument jako formę nacisku na kole-
gium kardynalskie, by dokonało poprzez konklawe wyboru oso-
by o bardziej liberalnych i lewicujących poglądach. Wypowiedzi 
prasowe autorów „Polityki” wpisały się w ten nurt propagando-
wy. Nie sposób w tym miejscu ponownie nie oddać głosu Ada-
mowi Szostkiewiczowi: „Wcale nie wiadomo, czy ta przygoda 
papiestwa nie okaże się początkiem jego schyłku. Bo w końcu 
w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich Watykan, dwór papie-
ski, prałaci i dykasterie nie figurują. Państwo kościelne nie naro-
dziło się w Palestynie Jezusa, tylko znacznie później w Europie. 
Kto wie, czy Jezus w pysze i przepychu papieskiego Rzymu nie 
poczułby się jak w jerozolimskiej świątyni, z której przegonił 
kupczących. Papiestwo w obecnym kształcie weszło w fazę 
dysfunkcjonalną. Jest bardziej problemem niż rozwiązaniem 
problemu. I to jest temat, jaki dla dobra Kościoła powinni byli 
podjąć kardynałowie na wspólnych zebraniach przed konklawe. 
Bo kiedy zamknęły się za nimi drzwi Sykstyny – konkluduje 
publicysta – czasu już na to nie ma”.131

131 A. Szostkiewicz, Papież doskonały, POLITYKA, nr 11/2013 (2899), 
s. 13. Rozważając w 2005 roku na łamach tygodnika możliwość abdykacji 
Jana Pawła II ze względu na pogarszający się stan jego zdrowia, Adam 
Szostkiewicz w odmienny sposób oceniał ewentualną papieską dymisję, 
która nie była dla niego podówczas tak rewolucyjnym i kontrowersyjnym 
rozwiązaniem, jak podjęta osiem lat później decyzja o ustąpieniu z urzędu 
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równie konserwatywnego papieża Benedykta XVI oraz nie upatrywał 
w niej szans na większą demokratyzację i liberalizację struktur Kościoła 
Powszechnego, w szczególności papiestwa. Publicysta wykazywał raczej, 
że postępująca choroba papieża stawiała przed kurią rzymską i nim samym 
poważne problemy związane z zarządzeniem Kościołem. Szostkiewicz 
podkreślał powagę sytuacji, w której pogłębiający się proces chorobowy 
może uniemożliwić papieżowi samodzielne podejmowanie decyzji, ode-
brać zdolność mowy oraz spowodować utratę świadomości na wiele mie-
sięcy lub nawet lat. Poszczególne dykasterie watykańskie i najbliżsi współ-
pracownicy papieża, jak Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo 
Sodano, prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Jozef Ratzinger, prefekt 
Kongregacji Biskupów kard. Giovanni Battista Re i wikariusz dla diecezji 
rzymskiej kard. Camilio Ruini, byli w stanie przez pewien czas wyręczać 
Jana Pawła II z niektórych jego obowiązków zarządzania Watykanem i Ko-
ściołem Powszechnym, jednak nie ze wszystkich. Odwołane pielgrzymki 
i podróże zagraniczne oraz audiencje generalne z udziałem wiernych nie 
stanowiły tak poważnego problemu, jak możliwy brak wymaganej prawem 
świadomej i dobrowolnej decyzyjności chorego papieża przy rozstrzyganiu 
choćby nominacji biskupich i kardynalskich. Niedająca się wykluczyć ab-
sencja papieża, w dłuższym okresie mogła sprawić, że abdykacja Jana Paw-
ła II stałaby się nieuchronną koniecznością. Spowodowana stanem zdrowia 
owa nieuchronna konieczność abdykacji dla dobra Kościoła, jest kluczem 
do zrozumienia sformułowanej w 2005 roku przez Adama Szostkiewicza 
oceny samego aktu ewentualnej papieskiej dymisji i związanych z nią oko-
liczności. Choć wielokrotnie kurialiści i hierarchowie niezwiązani wprost 
z kurią rzymską podnosili kwestię możliwości ustąpienia Jana Pawła II 
z urzędu, publicysta stał na stanowisku, że w 2005 roku na abdykację papie-
ża Wojtyły było już za późno i to z dwóch powodów. Po pierwsze, ze wzglę-
du na postawę Jana Pawła II wobec cierpienia i samej dymisji, którą sta-
nowczo odrzucał, rozpatrując podobnie jak Paweł VI posługę papieża 
w kategoriach ojcostwa, którego nie można się zrzec. Po drugie, do ważno-
ści abdykacji konieczna jest świadomość i dobrowolność decyzji papieża. 
Pogłoski o przekazaniu abpowi Stanisławowi Dziwiszowi listu abdykacyj-
nego, który rzekomo miał zostać upubliczniony w określonych przez papie-
ża okolicznościach, nasuwały wątpliwości, co do ważności wyrażonej 
w nim woli. Szostkiewicz uważał, iż Jan Paweł II pozostanie na tronie Pio-
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5. Ocena polityki informacyjnej Watykanu

Choć wybór następcy Benedykta należy uznać zdaniem 
Adama Szostkiewicza za „pierwsze konklawe rozwiniętej epo-
ki cyfrowej”132, które żywotnie przykuło uwagę szeroko poję-
tej prasy, to politykę informacyjną133 Watykanu, szczególnie 

trowym do śmierci. Wskazywał również, że wyjątkowa pozycja biskupa 
Rzymu w Kościele katolickim nie pozwala, by odnosić do urzędu papie-
skiego analogie związane z prawnym funkcjonowaniem innych stolic bi-
skupich. Zazwyczaj bezsporna i nieprowadząca do schizmy obecność na 
terenie jednej diecezji zarówno nowego ordynariusza, jak i biskupa emery-
ta, zdaniem publicysty nie może zostać odniesiona do diecezji rzymskiej, 
historycznie naznaczonej dotkliwymi rozłamami spowodowanymi działal-
nością antypapieży, pomimo iż papież emeryt by do nich nie należał. W tym 
świetle bardzo wyraźnie rysuje się różnica podejścia Adama Szostkiewicza 
do abdykacji Benedykta XVI w 2013 roku, w której upatrywał szansę na 
decentralizację kurii rzymskiej, ograniczenie uprawnień papieża, wprowa-
dzenie kadencyjności papieskiego urzędu i przeszczepienie na grunt ko-
ścielny rozwiązań liberalnej demokracji oraz przyjętego przez niego stano-
wiska odnośnie do możliwej abdykacji Jana Pawła II w 2005 roku: bardziej 
wyważonego i ostrożnego w wysuwanych ocenach, niekontestującego pa-
piestwa w jego ówczesnym kształcie, wykazującego w pewnym stopniu 
zrozumienie natury posługi biskupa Rzymu, pozbawionego reformator-
skich roszczeń i wpisujących się w walkę światopoglądową językowych 
określeń (przykładowo – „katolickie szaleństwo”, „hieratyczne papie-
stwo”), które publicysta wraz z Edwinem Bendykiem, Piotrem Kowalczu-
kiem i Adamem Krzemińskim intensywnie eksploatował w swoich wypo-
wiedziach prasowych na łamach „Polityki” w 2013 roku. Por. 
A. Szostkiewicz, Kulisy cierpienia, POLITYKA, nr 8/2005 (2492), s.48-50.

132 A. Szostkiewicz, Papież doskonały, POLITYKA, nr 11/2013 (2899), 
s. 12.

133 Polityka informacyjna to „sfera działalności w dziedzinie organizo-
wania zinstytucjonalizowanego obiegu informacji społecznej i wpływania 
na jej obieg niezinstytucjonalizowany (spontaniczny). To sposoby i zasady 
upowszechniania wiadomości, informowanie społeczeństwa o problemach 
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ostatnich miesięcy pontyfikatu papieża Ratzingera, okresu 
sede vacante i elekcji Franciszka, tygodnik ocenił negatywnie 
jako anachroniczną. 

Na tej ocenie szczególnie zaważyły krótkotrwałe losy ini-
cjatywy kardynałów z USA, określonej mianem „praskiej wio-
sny w Watykanie”, trwającej niewiele ponad dobę. Hierarcho-
wie zaproponowali zwoływanie przed otwarciem konklawe 
regularnych, codziennych konferencji prasowych przedstawi-
cieli kolegium kardynalskiego. W ich trakcie dziennikarze wy-
czerpująco mieli być informowani o rezultatach spotkań i dys-
kusji purpuratów, przeprowadzanych w zamkniętym gronie 
w ramach kongregacji generalnych w Pałacu Apostolskim, od-
noszących się do aktualnych problemów Kościoła, wyzwań 
i zadań stojących przed nowym papieżem. Doniesienia za Spi-
żowej Bramy nie miały się więc ograniczać jedynie do lako-
nicznych oświadczeń rzecznika Watykanu, ks. Federico Lom-
bardiego. Projekt ten w opinii Szostkiewicza był przejawem 
zrozumienia przez północnoamerykańskich kardynałów 
anachroniczności dotychczasowego podejścia Kościoła do in-
formacji i kontaktu z mediami oraz wynikał z kontekstu kultu-
rowego kraju pochodzenia hierarchów, szeroko otwartego na 

politycznych, decyzjach, zamiarach i działaniach. Przedmiotem polityki in-
formacyjnej jest organizowanie i sterowanie przepływem informacji mię-
dzy systemem politycznym, grupami interesu, organizacjami społecznymi 
i opinią publiczną. Polityka informacyjna może być prowadzona na różnych 
poziomach: państwa, regionu, miasta czy konkretnej instytucji. Jej wykony-
wanie łączy się z selekcją przekazywanych odbiorcom wiadomości (GA-
TEKEEPING). Zasady doboru kryteriów selekcji uwarunkowane są różny-
mi czynnikami, m.in. przyjętymi założeniami i celami politycznymi, 
specyfikacją funkcjonowania danego medium czy instytucji lub oczekiwa-
niami i potrzebami odbiorców.” A. Hess, Polityka informacyjna, [w:] Słow-
nik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Wydawnictwo UNIVERSITAS, 
Kraków 2006, s. 151. 
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media, który ponad dwieście lat temu konstytucyjnie zagwa-
rantował wolność prasy i religii. Taka inicjatywa spotkała się 
ze sprzeciwem i natychmiastową reakcją kurii rzymskiej. 
Z tego powodu nie doszła do skutku, a jej pomysłodawcy 
w niespełna dobę po jej upublicznieniu musieli z niej się 
wycofać.134 

Tygodnik dostrzega nie tylko anachroniczność polityki in-
formacyjnej Watykanu, ale wskazuje również na wiele sprzecz-
ności w sposobie jej prowadzenia. Z jednej strony nosi ona 
znamiona sięgającej zenitu obsesji na punkcie medialnych 
przecieków, a zwłaszcza ingerencji czynników zewnętrznych 
w przebieg konklawe.135 „Pomieszczenia, gdzie spotykają się 
elektorzy – relacjonuje autor komentarza Papież doskonały – 
są naszpikowane elektroniką blokującą komunikacje ze świa-
tem. Funkcjonariusze bezpieczeństwa szukają wszędzie pod-
słuchów. Kardynałom elektorom nie wolno się oddalać do 
toalet w Muzeum Watykańskim.”136 Adam Szostkiewicz sta-
wia niepozbawione satyrycznego wydźwięku retoryczne pyta-
nia: „Kim jest ten Wielki Brat, przed którym Watykan chce 
chronić konklawe? Która współczesna demokracja chciałaby 
dziś wpływać na elekcję papieża?”.137 Publicysta wskazuje na 
bezpodstawność obaw przed próbami ewentualnych nacisków 
na obradujących kardynałów ze strony współczesnych moco-
dawców polityki międzynarodowej, którzy w swojej dyploma-
cji walczą przede wszystkim o interesy gospodarcze własnych 
państw, a ze Stolicą Świętą wystarczą im zaledwie poprawne 

134 Por. Tamże, s. 12.
135 Por. Tamże, s. 12.
136 Tamże, s. 12.
137 Tamże, s. 12.
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stosunki.138 Wiarygodność swojego stanowiska potwierdza 
okolicznością, że papieża okradł jego własny kamerdyner. „To 
on – pisze Szostkiewicz – zaufany człowiek dworu papieskie-
go, a nie agenci jakichś antyklerykalnych mocarstw, zadał po-
tężny cios wizerunkowi Watykanu.”139 Daleko idąca zacho-
wawczość kurii rzymskiej i samego papieża nie dotyczy tylko 
sytuacji tak strategicznych, jakim jest wybór nowego biskupa 
Rzymu, ale również innych sektorów działalności Stolicy 
Świętej, szczególnie odnoszących się do sposobu zarządzania 
Watykanem. „Pół świata dyskutuje w mediach o tajnym rapor-
cie trzech kardynałów dla Benedykta XVI o bałaganie w za-
rządzaniu Watykanem. Benedykt tak go utajnił, że nawet kar-
dynałowie elektorzy nie mają do niego dostępu. Jak mają sobie 
wyrobić zdanie o kondycji Kościoła Powszechnego? A prze-
cież wystarczyło opublikować przynajmniej streszczenie do-

138 Por. Tamże, s. 12. Przeciwstawne stanowisko Szostkiewicz zajął wo-
bec zainteresowania mediów i społeczności międzynarodowej wyborem 
następcy Jana Pawła II. Moralny i duchowy prestiż papiestwa, nieograniczona 
władza instytucjonalna biskupa Rzymu w strukturach największej 
organizacji religijnej świata oraz „demokratyczna wścibskość mediów”, 
w kwietniu 2005 roku były dla publicysty naturalnymi czynnikami rodzący-
mi liczne spekulacje odnoszące się do potencjalnych kandydatur na tron 
Piotrowy i przebiegu konklawe oraz wywołującymi żywe zainteresowanie 
szerokich kręgów społecznych i politycznych. „Kościół nie znosi 
personalnych spekulacji – tłumaczył przed dziewięciu laty czytelnikom 
„Polityki” – ale zachęca do nich nie tylko demokratyczna wścibskość me-
diów, lecz i sama natura papiestwa. Głowa Kościoła Powszechnego ma 
przecież tak wielki prestiż moralny i duchowy i tak wielką władzę instytu-
cjonalną, że świata nie może nie interesować, kto będzie kierował najwięk-
szą organizacją religijną na Ziemi.” A. Szostkiewicz, Klucznik świętego 
Piotra, POLITYKA, nr 14/2005 (2498), s. 13. 

139 A. Szostkiewicz, Papież doskonały, POLITYKA, nr 11/2013 (2899), 
s. 12.
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kumentu, by uciąć spekulacje”140 – puentuje publicysta. Skłon-
ność do obejmowania embargiem informacyjnym 
poszczególnych aspektów funkcjonowania Watykanu oraz sto-
sowanie lakonicznej i wybiórczej strategii udostępniania me-
diom informacji o wydarzeniach za Spiżowej Bramy, wpisują 
się więc w opinii tygodnika w charakterystyczne rysy polityki 
informacyjnej Kościoła.141 

Z drugiej strony, jak podkreśla Szostkiewicz, tak prowadzo-
na polityka informacyjna „paradoksalnie sprzyja temu, co tak 
denerwuje Watykan: mnożeniu się plotek i spekulacji w Ko-

140 Tamże, s. 12.
141 Równie krytycznie Sylwia Wysocka oceniła politykę informacyjną 

Watykanu w okresie ostatnich miesięcy życia Jana Pawła II. W marcu 2005 
roku na łamach „Polityki” donosiła, iż dyrektor biura prasowego Stolicy 
Świętej, Joaquin Navarro-Valls, notorycznie unikał spotkań z dziennikarza-
mi. Lekarze prowadzący hospitalizację papieża mieli otrzymać zakaz upu-
bliczniania reporterom informacji o stanie jego zdrowia, choć niektórzy 
medycy próbowali się porozumieć z dziennikarzami językiem niewerbal-
nym. Personel kliniki Gemelli i najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II 
otoczyli jego chorobę medialną ciszą. Reporterom oddano do dyspozycji 
jedynie lakoniczne i pozbawione konkretów biuletyny medyczne. W osą-
dzie Wysockiej praca dziennikarzy w realiach ówczesnego embarga infor-
macyjnego przypominała pogoń za każdą, nawet niepotwierdzoną wiado-
mością, z której dziennikarze najczęściej wychodzili przegrani. W tych 
okolicznościach reporterzy zostali zmuszeni do podjęcia starań o uzyskanie 
jakiejkolwiek informacji z wszelkich możliwych źródeł. Spotkali się jednak 
z dużą grupą albo źle poinformowanych, albo niechętnych dziennikarzom 
duchownych i świeckich, którzy niejednokrotnie celowo wprowadzali ich 
w błąd, wyrażając przy tym negatywne opinie na temat laickich mediów. 
Dla polskich dziennikarzy dostępnymi informatorami okazali się głównie 
ich zagraniczni, zwłaszcza włoscy koledzy. Ci z kolei poszukiwali informa-
torów wśród pracowników kliniki Gemelli. Por. S. Wysocka, Szumy i szep-
ty, POLITYKA, nr 10/2005 (2494), s. 97.
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ściele i poza nim”142. Dążenie do zapobiegania przeciekom 
medialnym, uniemożliwienie realizacji inicjatywy północno-
amerykańskich kardynałów zmierzającej do większego otwar-
cia Kościoła na media i utajnianie specjalnych raportów doty-
czących działania kurii rzymskiej, wykonanych na zlecenie 
papieża, mają stać w sprzeczności w ocenie publicysty z takty-
ką kontrolowanych przecieków, za pomocą których „włoscy 
kardynałowie świetnie umieją używać prasy w rozgrywce 
papieskiej”.143

 Próbując bezstronnie spojrzeć na ocenę polityki informa-
cyjnej Watykanu sformułowaną na łamach ”Polityki”, zwłasz-
cza przez Adama Szostkiewicza, należy stwierdzić, że nie jest 
ona w pełni obiektywna, szczególnie w formie jej wyrażenia 
i sposobie przedstawiania argumentów mających ją potwier-
dzić. Nie znajduje logicznego uzasadnienia ukazywanie nakre-
ślonych powyżej, jakkolwiek prawdziwych, wewnętrznych 
problemów Imperium Vaticanum144 – by posłużyć się określe-
niem Łukasza Wójcika – jako niespotykanych, wprawiających 
w osłupienie, a wręcz komicznych. Nie są one bowiem aż tak 
zadziwiające na tle praktyki funkcjonowania struktur państw 
demokratycznych, tym bardziej w jej polskich odcieniach, i aż 
tak odlegle od problemów, z którymi borykają się nawet doj-
rzałe demokracje. Konstatacja ta jest o tyle istotna, o ile weź-
mie się pod uwagę usilnie wysuwane przez publicystów tygo-
dnika postulaty demokratyzacji Kościoła. Kontrolowane 
”przecieki” do prasy, zwane też ”wyciekami” sensacyjnych in-
formacji z prokuratury, komisji parlamentarnych czy poszcze-

142 A. Szostkiewicz, Papież doskonały, POLITYKA, nr 11/2013 (2899), 
s. 12.

143 Tamże, s. 12.
144 Ł. Wójcik, Imperium Vaticanum, POLITYKA, nr 10/2013 (2898), 

s. 12.
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gólnych agend ministerialnych, przez sejmowe komisje śled-
cze co jakiś czas wstrząsają polską sceną polityczną. Sterowane 
„wycieki” stały się narzędziem walki politycznej, a powołane 
w ich skutek komisje śledcze wprost wpisują się w rozgrywki 
międzypartyjne. Niezrozumiałe jest zaskoczenie Adama Szost-
kiewicza daleko idącą ostrożnością i zapobiegliwością służb 
watykańskich w okresie poprzedzającym konklawe i w trakcie 
jego trwania, gdy równocześnie felietonista sam przywołuje 
ogromne zainteresowanie mediów światowych raportem 
trzech kardynałów ”detektywów”, podsumowującym wyniki 
śledztwa przeprowadzonego w Watykanie. Utajnianie doku-
mentów o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa pań-
stwa, działania służb specjalnych i mundurowych zmierzające 
do zabezpieczenia obrad, których niejawność motywowana 
jest interesem państwowym, utrzymywanie w tajemnicy decy-
zji personalnych do wyznaczonego terminu ich oficjalnego 
ogłoszenia, zwłaszcza tożsamości osób mających otrzymać 
teki ministerialne, i związane z tym spekulacje są czymś natu-
ralnym i na stałe wpisały się w funkcjonowanie polskiej demo-
kracji. Dokonując oceny polityki informacyjnej Watykanu, 
Szostkiewicz winien raczej stwierdzić, że choć jest ono pań-
stwem wyznaniowym o wybitnie monarchicznym ustroju, to 
jego wewnętrzne problemy nie odbiegają tak dalece od proble-
mów państw demokratycznych. 

Nie można jednak nie zauważyć, że problemy te, w szcze-
gólności intrygi urzędników kurii rzymskiej czy używanie pra-
sy do wzajemnych rozgrywek ścierających się obozów w kole-
gium kardynalskim, jeżeli faktycznie występują, z etycznego 
punktu widzenia same w sobie budzą kontrowersje, zwłaszcza 
dotycząc Stolicy Świętej, której moralny autorytet jest doce-
niany na arenie międzynarodowej. Pojawienie się tego typu 
nadużyć nie może zostać absolutnie przemilczane przez me-
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dia. Prowadziłoby to bowiem do fałszywej idealizacji wize-
runku Kościoła i jego kondycji moralnej przez systematyczne 
tuszowanie kompromitujących wydarzeń. Nade wszystko 
działania te byłyby niezgodne z eklezjologią Soboru Watykań-
skiego II, czyli samą nauką o Kościele, a więc z jego sa-
moświadomością, samozrozumieniem, samopoznaniem. Nie 
chodzi bowiem o przemilczanie wstydliwych problemów, ale 
ukazanie ich we właściwym kontekście. Mianowicie, prymat 
prawdy domaga się, owszem, napiętnowania gorszących zja-
wisk, ale prymat sprawiedliwości nie pozwala, aby przedsta-
wiać Kościół jako instytucję i wspólnotę, która nie dostrzega 
negatywnych wymiarów swojego funkcjonowania i tworzy 
złudny obraz swojej doskonałości etycznej.145 Tak bowiem nie 
jest. Ojcowie Vaticanum II, zadając sobie trud odpowiedzi na 
kluczowe pytanie soboru: „Kościele, powiedz co sądzisz, co 
dzisiaj sądzisz sam o sobie?”146, stwierdzili w Konstytucji dog-
matycznej o Kościele LUMEN GENTIUM: „Podczas gdy 
Chrystus, „święty, niewinny i nieskalany” (Hbr 7,26), nie znał 
grzechu (2 Kor 5,21), lecz przyszedł jedynie dla przebłagania 
za grzechy ludu (por. Hbr 2,17), Kościół, w którego łonie znaj-
dują się grzesznicy, święty i zarazem ciągle potrzebujący 
oczyszczenia, nieustannie podejmuje pokutę i odnowę.”147

145 Niewątpliwie konstatacja Adama Szostkiewcza o Kościele posiada-
jącym „twarz pedofila prawiącego wiernym morały”, przynależy do nega-
cyjnego sposobu kreowania wizerunku Kościoła. Por. A. Szostkiewicz, Szu-
flady Benedykta, POLITYKA, nr 8/2013 (2896), s. 18.

146 B. Kominek, Wprowadzenie. „Lumen gentium” czyli nowy okres Ko-
ścioła, [w:] Konstytucja dogmatyczna o Kościele LUMEN GENTIUM, Wy-
dawnictwo TUM, Wrocław 2004, s. 12. 

147 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen 
gentium, nr 8.
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6. Spekulacje wyborcze przed konklawe i analiza układu 
sił w kolegium kardynalskim 

Publicyści „Polityki” odpierają zarzut, podnoszony przez 
ludzi Kościoła przeciwko pracownikom świeckich mediów, 
o niezrozumieniu istoty konklawe i rozpatrywaniu go wyłącz-
nie w kategoriach demokratycznej elekcji. Tak daleko idąca 
w swoim redukcjonizmie, laicka optyka interpretacji tego wy-
darzenia w przekazach medialnych, jest dla środowisk kościel-
nych nie do przyjęcia. Kościół chce widzieć w wyborze nowe-
go biskupa Rzymu rodzaj mistycznego obrzędu, w ramach 
którego przy realnym udziale czynnika nadprzyrodzonego kar-
dynałowie wyłonią spośród siebie najwłaściwszego kandyda-
ta. Tymczasem rzeczywistość konklawe jest dla Adama Szost-
kiewicza zgoła odmienna i bliższa realiom wyboru szefa 
skupiającej ponad miliard wiernych, 400 tys. duchownych 
i 5 tys. biskupów międzynarodowej firmy niż kontemplacyjnej 
ceremonii, w dodatku swą teatralnością przypominającej po-
kaz kościelnej mody z „Rzymu” Felliniego.148 

Skład kolegium kardynalskiego, w którym na 117 hierar-
chów uprawnionych do głosowania przypadało 28 purpuratów 
pochodzących z Włoch, mógł wskazywać na realną możliwość 
wyboru włoskiego kandydata. Nie tylko prosta kalkulacja 
składu osobowego konklawe, na którym co czwarty z kardy-
nałów elektorów należał do frakcji włoskiej, potęgowała tego 
typu przypuszczenia. Piotr Kowalczuk wyszczególnił jeszcze 
inne, nie mniej istotne, a niedwuznacznie przemawiające za ta-
kim wyborem przesłanki. Na czele kolegium kardynalskiego, 
pełniącego w okresie sede vacante najwyższą władzę w Ko-

148 Por. A. Szostkiewicz, Papież doskonały, POLITYKA, nr 11/2013 
(2899), s. 12-13. 
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ściele Powszechnym, stał kard. Angelo Sodano. Do czasu wy-
boru nowego papieża władzę administracyjną w Watykanie 
sprawował inny włoski kardynał, Tarcisio Bertone, pełniący 
równocześnie urząd sekretarza stanu. Z kolei rekolekcje wiel-
kopostne dla kurii rzymskiej tuż po ogłoszeniu abdykacji pa-
pieża wygłosił włoski biblista, kard. Gianfracno Ravasi, kieru-
jący Papieską Radą ds. Kultury. Zarówno kongregacjom 
generalnym, jak i konklawe również przewodniczyli Włosi. 
W przeświadczeniu publicysty okoliczności te stwarzały wło-
skim elektorom doskonałe warunki do lobbowania na rzecz 
swojego faworyta. Posiłkując się zgodnym poglądem anoni-
mowych watykanistów, postawił on zaskakującą tezę, że osta-
teczny wynik konklawe w rzeczywistości zostanie rozstrzy-
gnięty w ścisłym gronie trzech włoskich kardynałów: Angelo 
Sodano, Tarcisio Bertonego i byłego wieloletniego przewodni-
czącego włoskiego episkopatu Camilio Ruiniego. Także dys-
kretnie wysyłane przez Benedykta XVI w ostatnich miesią-
cach pontyfikatu sygnały, co do jego własnych zapatrywań, 
kogo widzi w roli swego sukcesora, wskazywały na włoskiego 
purpurata. Za akt namaszczenia następcy uznano nominację 
w 2011 roku dotychczasowego patriarchy weneckiego, kard. 
Angelo Scolę, na arcybiskupa prestiżowej, bo największej 
w Europie, diecezji mediolańskiej. W trakcie ostatniego spo-
tkania, 16 lutego 2013 roku, z delegacją biskupów lombardz-
kich, której przewodniczył właśnie metropolita Mediolanu, 
papież obfotografował się z włoskim hierarchą.149 Nie bez zna-
czenia dla podnoszonej kwestii jest fakt, iż w chwili ogłosze-
nia abdykacji kard. Scola siedział tuż obok Benedykta XVI.150 
To właśnie kardynalskie nominacje Ratzingera zwiększyły li-
czebnie w kolegium szeregi Europejczyków, a szczególnie 

149 Por. P. Kowalczuk, Włoski kocioł, POLITYKA, nr 9/2013 (2897), 
s. 42-43.

150 Por. P. Kowalczuk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, nr 7/2013 (2895), s. 10
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wzmocniły kontyngent włoski, co nie pozwalało publicystom 
wykluczyć możliwości elekcji kolejnego Europejczyka, w tym 
Włocha.151 Ponad połowa elektorów głosująca na konklawe 
w marciu 2013 roku reprezentowała bowiem Stary Kontynent. 
Na takim wyborze mogła także zaważyć troska kardynałów 
o powstrzymanie dramatycznej sekularyzacji postchrześcijań-
skiej Europy.152 Rozpatrując tę ewentualność, publicyści „Poli-
tyki”, oprócz włoskich kardynałów Angelo Scoli i Gianfranco 
Ravasiego, wymieniali również metropolitę Wiednia kard. 
Christopa Schoenborna i przychylnego środowiskom lewico-
wym niemieckiego kardynała Reinharda Marksa, zasiadające-
go w Komisji Biskupów przy Unii Europejskiej.153 

Powołując się na opinię znanych już z imienia i nazwiska 
znawców tematyki watykańskiej, mianowicie Giancarlo Svi-
dercoschiego i Marco Politiego, Piotr Kowalczuk wysunął 
przypuszczenie, że i tym razem matematyka konklawe może 
zawieść. Między włoskimi kardynałami istniały bowiem licz-
ne, trudne do przezwyciężenia podziały, które mogły uniemoż-
liwić wytypowanie jednego, silnego kandydata. Swojego fa-
woryta nie posiadała ani kuria rzymska ani włoski episkopat. 
Publicysta pisał wręcz o zimnej wojnie prowadzonej pomię-
dzy kurialistami skupionymi wokół kard. Tarcisia Bertonego 
i hierarchami diecezjalnymi na czele z ówczesnym przewodni-
czącym episkopatu kard. Angelo Bagnasco. Przedmiotem 
ostrego konfliktu stały się odmienne poglądy liderów frakcji 
na zapalne punkty kościelnej polityki: opracowania wspólnej 
strategii regulacji stosunków z włoskim rządem i partiami po-
litycznymi, powołania dużej partii katolickiej, obsady bi-
skupstw i arcybiskupstw, nominacji stanowisk kurialnych, po-

151 Por. Tamże, s. 10.
152 Por. P. Kowalczuk, Włoski kocioł, POLITYKA, nr 9/2013 (2897), s. 44.
153 Por. P. Kowalczuk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, POLITYKA, 

nr 7/2013 (2895), s. 10.
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łączenia w jednej organizm wybranych katolickich klinik 
i szpitali czy jurysdykcji nad niektórymi uniwersytetami kato-
lickimi. Włoski papież przypuszczalnie byłby konserwatystą, 
bowiem po śmierci jednego z nielicznych lewicujących purpu-
ratów, kard. Carla Mario Martiniego, cały włoski episkopat 
i pracujący w kurii kardynałowie reprezentowali poglądy kon-
serwatywne. Kowalczuk powielił pogląd Svidercoschiego, że 
Włosi mogli liczyć na wybór kogoś spośród własnego gre-
mium, jeżeli powtórzyłaby się sytuacja z konklawe z paździer-
nika 1978 roku. Podówczas włoscy faworyci, Giuseppe Siri 
i Giovanni Benelli, tak rozłożyli pomiędzy sobą głosy elekto-
rów, iż niemożliwym było osiągnięcie wymaganej większości, 
co skłoniło głosujących do poparcia Karola Wojtyły. Jeżeli na 
obecnym konklawe dwaj silni kandydaci, zapewne z Ameryki 
Północnej lub Południowej, polegliby z racji nieuzyskania 
w kolejnych głosowaniach koniecznej większości, istniała 
szansa na elekcję Włocha, choć zdaniem Svidercoschiego 
z wielką szkodą dla Kościoła Powszechnego.154 

Publicyści tygodnika odnotowali fakt przyjmowania przez 
bukmacherów zakładów dotyczących najbardziej prawdopo-
dobnych kandydatur na liście potencjalnych papabili.155 Lista 
ta, oprócz rutynowo i powielekroć zamieszczanych już w mi-
nionych latach nazwisk znanych hierarchów, tym razem wyra-
żała tęsknotę za wyborem kościelnego „Obamy”, czyli papieża 
spoza Europy.156 W tej roli widziano czarnoskórych kardyna-
łów: Francisa Arinzego z Nigerii i Petera Turksona z Ghany. 
Nie wykluczano również papieża Latynosa, Amerykanina lub 

154 Por. P. Kowalczuk, Włoski kocioł, POLITYKA, nr 9/2013 (2897), 
s. 42-44.

155 Por. P. Kowalczuk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, nr 7/2013 (2895), s. 10.
156 Por. Tamże, s. 10. 
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nawet Kanadyjczyka.157 Z Ameryki Łacińskiej sugerowano 
prefekta Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich kard. Le-
onarda Sandriego, z Kanady prefekta Kongregacji ds. Bisku-
pów kard. Marka Ouelleta, z USA metropolitę Nowego Jorku 
kard. Timothy’ego Dolana.158 Łukasz Wójcik uwydatnił wagę 
elekcji papieża niepochodzącego ze Starego Kontynentu dla 
geopolitycznej jedności Kościoła Powszechnego.159 Zwycię-
stwo Afrykańczyka, kard. Petera Turksona, w jego mniemaniu 
z jednej strony zostałoby odczytane jako symboliczny akt 
uznania dla obecnie najżywotniejszej i najpłodniejszej wspól-
noty kościelnej, z drugiej oznaczałoby oficjalne przyjęcie 
przez Watykan wojny, jaką radykałowie islamscy wytoczyli 
chrześcijanom z Afryki Subsaharyjskiej.160 Publicysta ostrze-
gał jednak, że obawy kolegium kardynalskiego może wzbu-
dzić nie dość ortodoksyjna postawa afrykańskiego prezbite-
rium wobec doktryny i dyscypliny kościelnej, głównie 
wymogu zachowania celibatu przez duchownych.161 Choć Ko-
ściół Afrykański rozwija się najszybciej, wszelako papieża La-
tynosa w ocenie Wójcika mogła podpowiadać coraz trudniej-
sza sytuacja Kościoła w Ameryce Łacińskiej, w której jest on 
systematycznie wypierany przez bogate i prężnie działające 
wspólnoty zielonoświątkowców.162 Publicysta rozważył po-
nadto szanse reprezentantów Kościoła Azjatyckiego i postawił 
zasadne pytanie: „Czy chiński papież nie byłby zbyt rewolu-

157 Por. Tamże, s. 10.
158 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, POLITYKA, nr 8/2013 

(2896), s. 18.
159 Por. Ł. Wójcik, Imperium Vaticanum, POLITYKA, nr 10/2013 

(2898), s. 14.
160 Por. Tamże, s. 14.
161 Por. Tamże, s. 14.
162 Por. Tamże, s. 14.
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cyjnym rozwiązaniem dla Watykanu?”163 W jego przekonaniu 
nie wiele większym od wyboru Karola Wojtyły.164 Takie roz-
strzygnięcie wydawało mu się najbardziej ryzykowne, a zara-
zem najbardziej dalekowzroczne i mogące okazać się równie 
genialne politycznie dla owładniętego ideologią komunistycz-
ną Państwa Środka i skuteczności watykańskiej dyplomacji 
w regionie, jak wyniesienie przed ponad 30. laty na tron papie-
ski hierarchy z kraju przynależącego do bloku sowieckiego.165 
Dla Kowalczuka i Szostkiewicza również było oczywistym, że 
oczekiwania na papieża nie-Europejczyka wzrastały szczegól-
nie silnie poza Europą, gdzie Kościół katolicki potrzebuje mo-
ralnego wsparcia do przezwyciężenia trudności ekonomicz-
nych, społecznych i kulturowych.166 Wywodzący się z tych 
kręgów kościelnych papież, wniósłby na tron Piotrowy do-
świadczenie wojny kultur, walki z nędzą i zacofaniem, zagra-
żającej egzystencji wspólnot katolickich ekspansji islamu, 
bezpośredniej konfrontacji z fundamentalistami hinduistycz-
nymi i muzułmańskimi, chrześcijańskimi ruchami sekciarski-
mi oraz zdołałby wyjść naprzeciw wyzwaniom Kościołów 
w krajach Trzeciego Świata.167 Tego typu problemy są obce dla 
kościelnych przywódców Starego Kontynentu.168 Byłby także 
wolny od obsesji narodowych, z którymi borykają się europej-

163 Tamże, s. 14.
164 Por. Tamże, s. 14.
165 Por. Tamże, s. 14.
166 Por. P. Kowalczuk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, nr 7/2013 (2895), 

s. 10.
167 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, POLITYKA, nr 8/2013 

(2896), s. 18.
168 Por. Tamże, s. 18.
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scy hierarchowie, naznaczeni historycznymi bolączkami kra-
jów pochodzenia.169 

„Polityce” nie udało się przewidzieć wyboru na Stolicę 
Apostolską prymasa Argentyny kard. Jorge Mario Bergoglia, 
typowanego w gronie papabili w 2005 roku.170 Niemniej jed-

169 Tamże, s. 18.
170 W chwili śmierci Jana Pawła II kolegium kardynalskie liczyło 194 

purpuratów. Karol Wojtyła po raz ostatni zwołał konsystorz w 2003 roku. 
Tożsamość jednego z nominowanych wówczas kardynałów wedle woli pa-
pieża pozostała nieznana. Przed zawiązaniem konklawe, które wyłoniło Be-
nedykta XVI, Adam Szostkiewicz nie odmawiał szans na zwycięstwo Euro-
pejczykowi. Kwestia wyboru na tron Piotrowy Europejczyka lub sięgnięcie 
po kandydatów spoza Europy, była dla publicysty najważniejszym proble-
mem konklawe 2005 roku. Nazwiska ewentualnych papabili schodziły na 
dalszy plan. Szostkiewicz spekulował, że jak tak po śmierci Jana Pawła I 
kardynałowie dojrzeli do wyboru osoby spoza Włoch, przerywając tym sa-
mym półtysiącletnią tradycję włoskich pontyfikatów, tak w pierwszym kon-
klawe trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa rozważą możliwość obsadzenia 
urzędu papieskiego liderem któregoś z najbardziej żywotnych współcześnie 
Kościołów w Afryce lub Ameryce Łacińskiej. Taki wynik konklawe okazał-
by się wielce przełomowy nie tylko z historycznego punktu widzenia: ze-
rwania z monopolem Europy. Wybór papieża-Latynosa byłyby wyraźnym 
sygnałem obrania przez Kościół katolicki u początków XXI wieku w dzia-
łaniach duszpasterskich kierunku solidarnej łączności z najuboższymi i spo-
łecznie upośledzonymi. Ponadto papież ten biegle posługiwałby się hisz-
pańskim – językiem najliczniejszej grupy katolików. Papież-Afrykanin, 
poza głębokim rozeznaniem potrzeb najbiedniejszych wspólnot kościel-
nych, zasiadłby na tronie papieskim z bogatym doświadczeniem prowadze-
nia dialogu międzyreligijnego w realiach konfrontacji afrykańskiego katoli-
cyzmu z islamem, do której nieuchronne Europa zmierza. Publicysta uważał 
jednak, że na papieża z Afryki jest jeszcze za wcześnie. Nie pominął w swo-
ich analizach także nielicznej grupy kardynałów wywodzących się z Azji, 
choć nie znalazł pośród nich na tyle silnego kandydata, by mógł on sprostać 
pozostałym rywalom. Nie sposób nie zwrócić uwagi na wyraźne sugestie 
Szostkiewicza dotyczące siły europejskich elektorów, zwłaszcza włoskich 
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kardynałów, których ewentualny wybór zdaniem reportażysty znajdował 
racjonalne uzasadnienie. Oni to bowiem najlepiej orientowali się w mecha-
nizmach funkcjonowania kurii rzymskiej i zarządzania Kościołem Po-
wszechnym. W trakcie konklawe kardynałowie mogli również dojść do 
wniosku, że Kościół w zlaicyzowanej Europie bardziej potrzebuje wzmoc-
nienia niż w krajach Trzeciego Świata, gdzie katolicyzm prężenie się rozwi-
ja. Europejscy hierarchowie wyróżniali się ponadto wciąż silną pozycją 
i byli dobrze znani. Zdecydowana większość elektorów, poprzez studia lub 
pracę w watykańskich dykasteriach, przez jakiś czas przebywała w Rzymie. 
Aczkolwiek ostatecznie urzędu papieskiego nie objął Włoch, lecz niemiecki 
kardynał Jozef Ratzinger, to przewidywania Szostkiewicza okazały się 
słuszne. Przed konklawe Benedykta XVI nadal dostrzegał on szansę na 
przejęcie sterów Kościoła Powszechnego przez purpurata wywodzącego się 
z europejskiego matecznika chrześcijaństwa łacińskiego, choć w tym przy-
padku przewidywał pontyfikat przejściowy. Przed konklawe Franciszka 
z kolei wyrażał przekonanie nie tylko o palącej potrzebie sięgnięcia po kan-
dydata spoza Europy, ale również o wysokim prawdopodobieństwie takiego 
wyboru. Pośród potencjalnych kandydatur w 2005 roku na łamach „Polity-
ki” wymieniano: z Europy patriarchę Wenecji kard. Angelo Scolę, prefekta 
Kongregacji Nauki Wiary kard. Jozefa Ratzingera, prefekta Kongregacji ds. 
Biskupów kard. Giovanniego Battistę Re, prezydenta Papieskiej Rady do 
spraw Popierania Jedności Chrześcijan kard. Waltera Kaspera, kard. Chri-
stopha Schoenborna z Austrii, kard. Karla Lehmanna z Moguncji, kard. 
Dionigia Tettamanziego z Mediolanu, kard. Godfrieda Dannelsa z Belgi, 
z Afryki kard. Francisa Arinzego z Nigerii, z Ameryki Łacińskiej kard. 
Oscara Rodriqueza Maradiagę z Hondurasu, kard. Alfonsa Lópeza Trujilla 
z Kolumbii, kard. Cláudia Hummesa z Brazyli oraz kard. Jorge Mario Ber-
goglia z Argentyny, którego konklawe po abdykacji Benedykta XVI 
obrało papieżem. Upowszechniona przez „Politykę” lista papabili 
z 2013 roku była bardzo zbliżona do sporządzonej osiem lat wcześniej 
przed elekcją Jozefa Ratzingera. Prawie wszyscy elektorzy głosujący 
na konklawe w 2005 roku otrzymali nominacje kardynalskie od Jana 
Pawła II. Szostkiewicz stał na stanowisku, że w sprawach doktryny na-
stępca Wojtyły pozostanie wierny jego linii i nie należało spodziewać się 
w tym względzie żadnych zmian. Por. A. Szostkiewicz, Klucznik świętego 
Piotra, POLITYKA, nr 14/2005 (2498), s. 13; A. Szostkiewicz, Pusty tron, 
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nak sprawdziła się sugestia Adama Szostkiewicza, iż nowy pa-
pież z pewnością będzie prezentował konserwatywne poglą-
dy.171 Niewątpliwie papież Franciszek do takich osób należy. 

POLITYKA, nr 15/2005 (2499), s. 22-25; A. Szostkiewicz, Zasady kardy-
nalne, POLITYKA, nr 16/2005 (2500), s. 14.

171 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, POLITYKA, nr 8/2013 
(2896), s. 18.
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7. Papież doskonały – oczekiwania względem nowego 
papieża

Sylwetkę idealnego, najbardziej pożądanego dla Kościoła 
i świata papieża tygodnik sporządził opierając się na głosach 
internautów zaczerpniętych z nieznanych czytelnikom interne-
towych grup dyskusyjnych, na podstawie niewiadomego po-
chodzenia statystyk i wyników ankiet socjologicznych przepro-
wadzonych przez równie anonimowe ośrodki badań opinii 
publicznej oraz bogato przytaczanych wypowiedzi kościelnych 
hierarchów i dziennikarzy, tym razem o ustalonej już tożsamo-
ści. Byłby to zatem papież noszący imiona Benedykta XVII 
albo Jana Pawła III, skuteczny w przekazie katolickiej wiary, 
z medialną charyzmą Wojtyły i konserwatyzmem Ratzingera, 
stanowiący syntezę pontyfikatów dwóch ostatnich papieży. 
Człowiek głębokiej wiary i duchowości, umacniający braci 
w wierze duszpasterz i kaznodzieja, żarliwy ewangelizator, 
w mniejszym stopniu akademik, erudyta czy sztywny doktry-
ner. Papież podejmujący kategoryczną walkę z nadużyciami 
seksualnymi duchowieństwa, wyczulony na los biednych i spo-
łecznie wykluczonych, gotowy do gruntownej reformy Waty-
kanu i kolegialnego zarządzania Kościołem. Spodziewano się 
pragmatyka broniącego życia, walczącego z fanatyzmem reli-
gijnym i narodowym, otwartego na dyskusję o antykoncepcji, 
kapłaństwie kobiet, złagodzeniu celibatu. Oczekiwano biskupa 
Rzymu odważnie wychodzącego naprzeciw współczesnemu 
kryzysowi wiary, podejmującego intensywne działania zmie-
rzające do zatrzymania spadku powołań kapłańskich i zakon-
nych, zapewnienia posługi sakramentalnej borykającym się 
z brakiem księży wspólnotom kościelnym, pobudzenia praktyk 
religijnych wśród Europejczyków i aktywizacji w życiu Ko-
ścioła młodych katolików. Kolor skóry czy kraj pochodzenia 
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nie należały do istotnych kryteriów wyboru. Sylwetka ta, ujęta 
jedynie w szkicowym zarysie, łączyła w sobie oczekiwania nie-
jednokrotnie przeciwstawnych światopoglądowo środowisk. 
Stanowiła mozaikę zróżnicowanych postulatów, dotykających 
najbardziej pożądanych społecznie, przynajmniej w doborze 
publicystów tygodnika, potencjalnych obszarów zaangażowa-
nia przyszłego papieża.172 

172 Por. A. Szostkiewicz, Papież doskonały, POLITYKA, nr 11/2013 
(2899), s. 13. W 2005 roku Adam Szostkiewicz sporządził katalog doktry-
nalnych i dyscyplinarnych wyzwań, z jakimi w jego przeświadczeniu przyj-
dzie się zmierzyć następcy Jana Pawła II. Nie odbiegają one dalece od ocze-
kiwań, jakie komentatorzy „Polityki” jeszcze przed rozpoczęciem konklawe 
wysuwali pod adresem sukcesora Benedykta XVI i w ogólności wiązali  
z abdykacją Jozefa Ratzingera. Jednym z istotnych problemów, dostrzeżo-
nych przez Szostkiewicza po śmierci Karola Wojtyły, była powracająca 
kwestia zwołania po blisko 40 latach nowego soboru powszechnego. Osta-
teczne rozstrzygnięcie tej ewentualności miało być decydujące dla właści-
wego ukierunkowania Kościoła na przyszłość, albo drogą kontynuacji re-
form Soboru Watykańskiego II albo realizacji wskazań duszpasterskich 
opracowanych na nowym soborze. Oczekiwano jednoznacznego stanowi-
ska papieża-elekta odnośnie do zniesienia celibatu księży, dopuszczenia 
sztucznej antykoncepcji i kapłaństwa kobiet, zwiększenia udziału świec-
kich w życiu Kościoła, terroryzmu, plagi AIDS, konfliktów etniczno-religij-
nych, gospodarczych i kulturalnych skutków globalizacji, ograniczenia roli 
Watykanu w zarządzaniu Kościołem Powszechnym poprzez przekazanie 
szerszych uprawnień konferencjom krajowych episkopatów. Nowy papież 
miał stanąć przed koniecznością określenia nowych założeń i form 
prowadzenia dialogu z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i religiami, 
a zwłaszcza ze środowiskami muzułmańskimi po tragicznych wydarzeniach 
z 11 września 2001 roku. Nieuchronnie musiał przedsięwziąć pilne działa-
nia zmierzające do zatrzymania masowej konwersji katolików do kościo-
łów protestanckich w Ameryce Łacińskiej oraz zapewnienia chrześcijanom 
wolności religijnej w krajach muzułmańskich i komunistycznych. Palącym 
wyzwaniem stała się również pogłębiająca laicyzacja „postchrześcijań-
skiej” już Europy i związany z nią drastyczny spadek powołań kapłańskich 
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8. Medialny obraz konklawe Franciszka

Konklawe następcy Benedykta XVI odbywało się w szcze-
gólnych, iście niestandardowych okolicznościach, porówny-
walnych w osądzie Adama Szostkiewicza z fikcyjną fabułą ko-
medii filmowej „Habemus papam”. Produkcja Nanniego 
Morrettiego, ukazująca ucieczkę z Watykanu nieczującego się 
na silach sprawować urzędu nowo wybranego papieża, okaza-
ła się dziełem proroczym. Publicysta twierdził wręcz, że Bene-
dykt XVI poszedł w ślady filmowego bohatera.173 

Przebieg głosowań w Kaplicy Sykstyńskiej prowadzących 
do elekcji Franciszka, nie uszedł uwagi włoskiej prasy. Pomi-
mo złożenia przez elektorów przysięgi zachowania pod karą 
ekskomuniki w tajemnicy wszystkiego, co odnosi się do wy-
boru nowego papieża, cytowany przez „Politykę” turyński 
dziennik ”La Stampa” dotarł do informacji wskazujących na 
niekorzystny dla metropolity Mediolanu, kard. Angelo Scoli, 
wynik pierwszego głosowania konklawe. Watykanista Giaco-
mo Galeazzi stwierdził na łamach pisma, że kardynał Scola, 
wymieniany jako najpoważniejszy kandydat na tron papieski 
z grona papabili, „został zdradzony przez włoskich kardyna-
łów już w pierwszym głosowaniu.”174 W kontekście tych do-

i zakonnych na Starym Kontynencie. W przekonaniu Szostkiewicza naj-
trudniejszym zadaniem następcy Jana Pawła II była ocena całego dziedzic-
twa pontyfikatu polskiego papieża i dokonanie wyboru tych priorytetów 
duszpasterskich, które zechce dalej podjąć oraz wskazanie tych obszarów 
życia Kościoła, które zamierza zreformować. Por. A. Szostkiewicz, Klucz-
nik świętego Piotra, POLITYKA, nr 14/2005 (2498), s. 13; A. Szostkie-
wicz, Encykliki i pomniki, POLITYKA, nr 16/2005 (2500), s. 17.

173 Por. A. Szostkiewicz, Papież doskonały, POLITYKA, nr 11/2013 
(2899), s. 12.

174 A. Szostkiewicz, PAPA F., POLITYKA, nr 12/2013 (2900), s. 10-11. 
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niesień Adam Szostkiewicz w „Polityce” wysuwał przypusz-
czenie o niespodziewanej zmianie zawartych przed konklawe 
sojuszy między członkami dwóch ścierających się obozów: 
dążącego do zachowania status quo w Kościele i postulujące-
go jego odnowę drogą realizacji koniecznych reform. W rezul-
tacie wybrano wariant kompromisowy, którym okazała się 
osoba arcybiskupa Buenos Aires, kard. Jorge Mario 
Bergoglia.175 

Wybór prymasa Argentyny był niespodzianką dla publicy-
stów tygodnika. Ogłaszając czytelnikom wyrok konklawe, 
Adam Szostkiewicz ukazał niespotykaną dotychczas złożo-
ność sytuacji, w jakiej znalazł się Watykan po elekcji Francisz-
ka: „Witajcie w katolickim postmodernizmie: jezuita zostaje 
papieżem, telefonuje do poprzednika na emeryturze i przybie-
ra imię twórcy innego zakonu.”176 Nie tylko wybór pierwszego 

175 Por. Tamże, s. 10-11.
176 Tamże, s. 10. Inauguracja pontyfikatu Benedykta XVI została nad-

zwyczaj pozytywnie odebrana przez Adama Szostkiewicza. Twierdził on, 
że pomimo utrwalonego wizerunku „wielkiego inkwizytora”, Jozef Ratzin-
ger rozpoczął swoją papieską posługę niezwykle spokojnie i łagodnie. 
W prostocie, a zarazem głębi homilii inauguracyjnej upatrywał znamion 
talentu ewangelizacyjnego nowej głowy Kościoła. Publicysta zwrócił uwa-
gę na owacyjne przyjęcie papieża przez dziennikarzy w trakcie audiencji 
udzielonej tuż po wyborze w Auli Pawła VI. Benedykt XVI miał niemal 
rzucić na kolana reporterów i zjednać do wspólnej modlitwy. Szostkiewicz 
dostrzegł daleko idącą przemianę w zachowaniu elekta. „Niemiecki owcza-
rek okazał się łagodnym spanielem” – obwieścił na łamach „Polityki” nie-
spełna kilka dni po liturgicznym objęciu urzędu przez nowego papieża. Do-
tychczas ortodoksyjny i nieustępliwy kardynał – przynajmniej takim był 
postrzegany – jako biskup Rzymu zaprezentował postawę otwartego i zy-
skującego sobie przychylność duszpasterza. Dla reportażysty nie był to tyl-
ko chwilowy zabieg wizerunkowy, ale zapowiedź zmian, jakie na osobowo-
ści Jozefa Ratzingera wywarł wybór na Stolicę Piotrową. Na tronie 
papieskim zasiadł wybitny teolog i to było dla Szostkiewicza oczywiste. 
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w historii jezuity czyniły ją wyjątkową. Jezuici w rozumieniu 
publicysty mieli stanowić służbę specjalną papiestwa, ale nie 
pełnić urzędu papieskiego. Historyczność decyzji konklawe 
wyrażała się nade wszystko w rodzącej nadzieje na możliwość 
głębszych zmian w Kościele elekcji kardynała spoza europej-
skiego matecznika katolicyzmu. Na równi z pochodzeniem, 
osobowość i zachowanie elekta wzbudzała żywe zaintereso-
wanie Szostkiewicza. Relacjonując czytelnikom nadzwyczaj-
ne z historycznego punktu wiedzenia okoliczności wyboru 
Franciszka, uwidocznił on istotne rysy usposobienia papieża. 

Teolog, któremu w nowej, nieporównywalnej z żadną inną roli, przyjdzie 
się wykazać także jako duszpasterz. Zapewne nie przejmie on stylu posługi 
swego poprzednika, ale podejmie zasadnicze kwestie jego pontyfikatu. Pu-
blicysta przewidywał, że właśnie teologia będzie najistotniejszym obsza-
rem zaangażowania papieża. Podejmowane przez Ratzingera jeszcze jako 
prefekta Kongregacji Nauki Wary działania zmierzające do zachowania 
nienaruszonego depozytu katolickiej ortodoksji, w ocenie publicysty znajdą 
swoją kontynuację w posłudze Benedykta XVI, którego solidne przygoto-
wanie teologiczne i filozoficzne było atutem i siłą. Jako zwolennik reform 
Soboru Watykańskiego II, z pewnością podąży on drogą nie szybkiej i do-
głębnej modernizacji, lecz oczyszczenia Kościoła i powrotu do źródeł – 
Ewangelii i Ojców Kościoła. Z wyborem papieża Niemca Szostkiewicz 
wiązał nadzieję na przezwyciężenie trudności w relacjach polsko-
niemieckich. Papieską elekcję niemieckiego hierarchy odczytał jako 
swoisty znak czasu, bowiem przypadła ona w 25 rocznicę powstania 
Solidarności i 40-lecie powojennego listu biskupów polskich do katolickich 
biskupów niemieckich. Całą syntezę oceny konklawe Benedykta XVI, 
którą w 2005 roku dokonał publicysta, można zawrzeć w jego lakonicznej 
konstatacji: „Wybór Josepha Ratzingera na papieża oznacza, że na konklawe 
wygrały teologia, Europa i dziedzictwo Jana Pawła II. To będzie kolejny 
niezwykły pontyfikat.” Nie sposób nie dostrzec pozytywnego 
ustosunkowania się reportażysty do elekta, które jednoznacznie daje się od-
czytać z przytoczonej wypowiedzi. Por. A. Szostkiewicz, Czas Benedykta, 
POLITYKA, nr 17/2005 (2501), s. 20-22.
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Swoją uwagę skupił na franciszkańskich gestach, którymi Ber-
goglio miał zjednać sobie powszechną sympatię opinii pu-
blicznej i przychylność mediów. Choć zdaniem publicysty nie 
zastąpią one kluczowych decyzji, nominacji i reform otwiera-
jącego się pontyfikatu, to jednak tworzyły jakiś nowy styl 
sprawowania posługi Piotrowej. To dzięki nim Franciszek za-
wdzięczał bonus wizerunkowy, którym nie mógł cieszyć się 
przed ośmiu laty kard. Jozef Ratzinger. Szostkiewicz dostrzegł 
wyraźną różnicę w medialnym odbiorze wyboru Franciszka 
i Benedykta XVI, na korzyść tego pierwszego. Stwierdził 
wręcz, że poJorge Bergoglio od pierwszych chwil pontyfikatu 
odnosił medialne sukcesy. Zyskał ponadto aprobatę tak odle-
głych od siebie światopoglądowo środowisk jak Opus Dei, 
Światowy Kongres Żydów czy ekumeniczna wspólnota Taizé. 
W przekonaniu reportażysty franciszkanizm papieża może nie 
wystarczyć Kościołowi do przezwyciężenia trudności, przed 
jakimi stanie nowy pontyfikat. Łatwiej bowiem być duszpaste-
rzem ubogich w Buenos Aires niż w Watykanie.177 Kościół 
chce jednak traktować Franciszka jako swą nową twarz, która 
połączy „twardy konserwatyzm obyczajowy z alterglobali-
styczną wrażliwością społeczną i krytyką wolnorynkowego 
kapitalizmu.”178 Przyrównując osobę papieża do św. Francisz-
ka, Szostkiewicz upatrywał w jego posłudze rolę „odnowiciela 
chrześcijaństwa łacińskiego w granicach katolickiej ortodok-
sji”179, jaką w średniowiecznym Kościele odegrał biedaczyna 
z Asyżu. Franciszkanizm Bergoglia jest dla publicysty kościel-
nie niepolityczny w tym znaczeniu, iż nie odwołuje się do 

177 Por. A. Szostkiewicz, PAPA F., POLITYKA, nr 12/2013 (2900), 
s. 10-11

178 Tamże, s. 11.
179 A. Szostkiewicz, Brat Bieda, POLITYKA, nr 13/2013 (2901), s. 15.
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kwestii redefinicji władzy w Kościele.180 Nie przewidywał on 
również otwartej konfrontacji papieża z bogatymi kręgami ko-
ścielnymi, lecz utwierdzanie Kościoła ubogich przez popula-
ryzację jego przesłania.181 Komentator zauważa, że będąc ka-
tolikiem ortodoksyjnie konserwatywnym, nazywającym 
„szatańskimi machinacjami” legalizację w Argentynie mał-
żeństw jednopłciowych i nawołującym do wypowiedzenia 
„świętej wojny” rewolucji obyczajowej, odnośnie do kleryka-
lizmu czy chrztu dzieci pozamałżeńskich Franciszek zajmuje 
stanowisko wprawiające w zakłopotanie wielu katolików 
w Polsce. Szostkiewicz zastanawiał się, czy zmiany wprowa-
dzone w Watykanie przez następcę Benedykta XVI znajdą 
swoje przedłużenie w polskim Kościele.182 

Ta kwestia nurtowała pośrednio również Janinę Paradow-
ską. Publicystka sygnalizowała, że podnoszone przez różne 
środowiska problemy dotyczące tożsamości kapłańskiej, kręgi 
kościelne traktowały dotychczas jako atak na Kościół. W chwi-
li, gdy sam papież skłania duchownych do refleksji, czy oby 
z duszpasterzy nie zamienili się w „kolekcjonerów antyków”, 
dylematy tożsamościowe nabierają mocniejszego wydźwięku 
i z konieczną powagą winny zostać przez hierarchów rozwa-
żone.183 Podobne stanowisko zajął ks. Tadeusz Isakowicz-Za-
leski, którego wypowiedź dla „Gazety Polskiej” redaktorzy 
cytują na łamach „Polityki”. Duchowny spekulował, że w sy-
tuacji, gdy władze kościelne zaproszą Franciszka do Polski, 

180 Por. Tamże, s. 15.
181 Por. Tamże, s. 15.
182 Por. A. Szostkiewicz, PAPA F., POLITYKA, nr 12/2013 (2900), 

s. 10-11; A. Szostkiewicz, Brat Bieda, POLITYKA, nr 13/2013 (2901), 
s. 12-15.

183 Por. J. Paradowska, Seria bolesnych pytań, POLITYKA, nr 14/2013 
(2902), s. 7.
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przed przyjazdem papieża będą zmuszone uporać się z przeja-
wami zamożności Kościoła, do których zaliczył Świątynię 
Opatrzności Bożej.184 Piotr Sarzyński dokonał przeglądu bi-
skupich rezydencji i kurii diecezjalnych, z pilnością poszuku-
jąc tych, które swym luksusem mogłyby wprawić w zakłopo-
tanie nowego papieża.185 Ostateczna ocena majętności 
polskiego Kościoła okazała się pozytywna. Publicysta doszedł 
do wniosku, iż w większości biskupi – w przeciwieństwie do 
niektórych proboszczów – nie wykazują skłonności do wy-
stawnego stylu życia i luksusu.186 „Polityka” przywołuje pro-
wokacyjne w jej ocenie pytanie skierowane przez redaktorów 
„Tygodnika Powszechnego” do kard. Kazimierza Nycza, czy 
ten pod wpływem przykładu Franciszka nie opuści pałacu bi-
skupów warszawskich i nie przesiądzie się do metra.187 Z kolei 
ks. Adam Boniecki, również w „Tygodniku Powszechnym”, 
humorystycznie nawoływał do czujności, by nie przegapić 
ewentualnej obecności w środkach komunikacji miejskiej bi-
skupów, a może nawet samego papieża.188 Świadectwo prosto-
ty życia i materialnego ubóstwa Franciszka niektóre polskie 
dzienniki i tygodniki, w tym także „Polityka”, wykorzystały 
do poczynienia swoistego rozrachunku zamożności polskiego 
duchowieństwa i instytucji Kościoła katolickiego w Polsce. 
Widoczny jest jednak pewien niedosyt ilości miejsca poświę-

184 Por. rubryka Polityka i obyczaje, POLITYKA, nr 14/2013 (2902), 
s. 106 (niemożność identyfikacji autora).

185 Por. P. Sarzyński, U pana biskupa za piecem, POLITYKA, nr 14/2013 
(2902), s. 70-73.

186 Por. Tamże, s. 73.
187 Por. rubryka Polityka i obyczaje, POLITYKA, nr 17-18/2013 (2905), 

s. 162 (niemożność identyfikacji autora).
188 Por. rubryka Polityka i obyczaje, POLITYKA, nr 16/2013 (2904), 

s. 106 (niemożność identyfikacji autora).



412

Piotr Guzdek

conego w „Polityce” stosunku polskich mediów, zwłaszcza 
mediów elektronicznych, stacji radiowych i telewizyjnych do 
obu papieży. Publicyści cytują prasę drukowaną, w tym głów-
nie wybrane tytuły zagraniczne, niekoniecznie o najwyższych 
nakładach. Nie odwołują się do najbardziej poczytnych i roz-
poznawalnych tytułów polsko- i obcojęzycznych. 

Artur Domosławski przeprowadził szeroką analizę stosun-
ku Kościoła katolickiego do zbrodniczej działalności w Argen-
tynie junty gen. Jorge Videli w latach 1976-1983, przypadają-
cej w okresie, gdy o. Jorge Bergoglio sprawował w tym kraju 
urząd prowincjała Towarzystwa Jezusowego. Dyskusja na te-
mat relacji argentyńskiego episkopatu z przywódcami reżimu 
i prowadzonej na szeroką skalę kolaboracji duchowieństwa 
z wojskowymi działaczami Procesu Odbudowy Narodowej 
rozgorzała w mediach na nowo po konklawe Franciszka. Ide-
ologia gen. Videli była swoistym połączeniem nacjonalizmu, 
integrystycznego katolicyzmu i państwowego terroryzmu 
wprowadzanego metodą straszliwych tortur stosowanych wo-
bec przeciwników politycznych. Przychylną postawę kościel-
nych hierarchów dla działań argentyńskiego dyktatora i całego 
systemu represji względem oponentów reżimu, trudno w opi-
nii publicysty nazwać jedynie milczącym poparciem. Cieniem 
na życiorysie o. Bergoglia położyła się historia zaangażowa-
nych w latynoską teologię wyzwolenia dwóch jezuitów, o. Or-
landa Yoria i o. Francisca Jalicsa, którzy w 1976 roku zamiesz-
kali w slumsach Buenos Aires. W niedługim czasie zakonnicy 
zostali porwani przez żołnierzy junty. W ciągu pięciu miesięcy 
uwięzienia byli zastraszani, katowani, głodzeni, a ostatecznie 
porzucono ich na peryferiach. Ojca Bergoglia, podówczas pro-
wincjała jezuitów, obarczano współwiną za porwanie współ-
braci i namawianie biskupów, by nie lobbowali na rzecz uwol-
nienia więźniów. W artykule Bergoglio i osobliwi kibice, 
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opublikowanym niespełna kilka dni po konklawe na łamach 
gazety „Página/12”, przytoczono wypowiedź adwokata rodzin 
ofiar junty, wskazującą, iż Jorge Bergoglio był jednym z du-
chowych ojców 44 wojskowych reżimu gen. Videli sądzonych 
za zbrodnie przeciw ludzkości, którzy na rozprawę sądową 
wstawili się ze wstążeczkami w barwach flagi watykańskiej. 
Nie powołując się na konkretne wyniki badań opinii publicz-
nej, Domosławski uwidacznia zróżnicowanie postaw Argen-
tyńczyków względem elekcji Franciszka. Część z nich z zado-
woleniem przyjęła wiadomość o wyborze ich prymasa na tron 
papieski. Pojawiły się również głosy oczekujące od nowego 
papieża skruchy za niejasną historię jego relacji z ofiarami 
reżimu.189 

Szerokim echem odbiła się w polskich mediach wulgarna 
wypowiedź dyrektora Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, Ewy 
Wójcik, pod adresem Franciszka, nawiązująca do dwuznacz-
nego w swej wymowie epizodu życia papieża z czasów junty. 
Sławomir Mizerski nie bez ironii dokumentował w „Polityce” 
skalę zainteresowania prasy wpisem artystki na Facebooku. 
Zachowaniu Wójcik poświęcono wiele miejsca w dziennikach 
informacyjnych, felietonach, programach telewizji śniadanio-
wych, komentarzach polityków i środowisk artystycznych róż-
nych orientacji światopoglądowych.190 Dodać należy, iż na 
kanwie całego kontekstu zdarzenia podjęto istotne zagadnie-
nie, czy social media można traktować jako przestrzeń pry-
watną uczestników grup dyskusyjnych i czy nie przynależą 
one jednak do przestrzeni publicznej wraz z obowiązującymi 
w niej rygorami kultury języka i etyki życia społecznego. 

189 Por. A. Domosławski, Franciszek wychodzi z cienia, POLITYKA, 
nr 12/2013 (2900), s. 12-14.

190 Por. S. Mizerski, Cha cha cha, POLITYKA, nr 14/2013 (2902), s. 4.
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Przez lata kard. Bergoglio, a tuż po wyborze na papieża tak-
że Watykan, odpierał wysuwane zarzuty zaniedbań względem 
porwanych współbraci, uznając je za oszczercze kalumnie an-
tyklerykalnej lewicy.191 W obronie Franciszka wystąpił nie-
przychylny Kościołowi noblista Adolfo Perez Esquivel i bra-
zylijski franciszkanin Leonardo Boff, legendarny krzewiciel 
teologii wyzwolenia.192 Sprzyjający papieżowi głos zabrał tak-
że jeden z pokrzywdzonych jezuitów, o. Jalics, który całą spra-
wę uznał za zamkniętą i przesłał elektowi okolicznościowe 
gratulacje.193 Dla Szostkiewicza jest jasne, iż przeszłość Fran-
ciszka stawia Watykan w kłopotliwej sytuacji i nie chodzi tu 
tylko o problemy wizerunkowe, ale o tak ważną kwestię jak 
globalna wiarygodność nowego biskupa Rzymu.194 Domo-
sławski twierdził wręcz, że „papieża ścigają upiory” dyktatury 
z lat 1976-83.195 W odczuciu publicysty przekaz polityczny 
Franciszka u progu pontyfikatu jest nieklarowny i pełen ambi-
walencji.196 Z jednej strony nawołuje on bowiem do ubóstwa, 
które osobiście praktykuje, z drugiej natomiast w konflikcie 
agrobiznesu z rządem Cristiny o wysokość podatku nałożone-
go na eksporterów soi, z których dochód miał zostać przezna-
czony na program wyrównywania szans, kard. Bergoglio opo-
wiedział się po stronie wielkiego biznesu, co podważyło jego 

191 Por. A. Domosławski, Franciszek wychodzi z cienia, POLITYKA, 
nr 12/2013 (2900), s. 14.

192 Por. A. Szostkiewicz, Papa F., POLITYKA, nr 12/2013 (2900), s. 11.
193 Por. A. Domosławski, Franciszek wychodzi z cienia, POLITYKA, 

nr 12/2013 (2900), s. 14. 
194 Por. A. Szostkiewicz, Papa F., POLITYKA, nr 12/2013 (2900), s. 11.
195 Por. A. Domosławski, Franciszek wychodzi z cienia, POLITYKA, 

nr 12/2013 (2900), s. 12.
196 Por. A. Domosławski, Lud bez wodza, POLITYKA, nr 17-18/2013 

(2905), s. 69.
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wiarygodność obrońcy ubogich.197 Już jako papież smucił się 
z powodu śmierci Margaret Thatcher, dla której wartości chrze-
ścijańskie stanowiły trwalszy fundament jedności Europy niż 
traktaty wspólnotowe.198 Pomimo przychylnych chrześcijań-
stwu poglądów Żelaznej Damy, które mogłyby tłumaczyć po-
stawę papieża, zasmucenie Franciszka jej śmiercią Szostkie-
wicz nazwał „grymasem historii”, zważywszy, że to właśnie 
premier Wielkiej Brytanii wypowiedziała Argentynie wojnę 
o Falklandy.199 Wraz z wyborem na tron papieski Latynosa 
w ocenie Domosławskiego pojawił się na południowoamery-
kańskiej scenie politycznej nowy aktor, który może podjąć pró-
bę zneutralizowania skutków progresywnych zmian lewico-
wych rządów w regionie. Powołując się na opinie brazylijskiego 
teologa brata Betto i ks. Ricardo Rezende, profesora socjologii 
w Uniwersytecie Federalnym w Rio de Janeiro, publicysta snuł 
domysły, na ile Franciszek może stać się polityczno-duchowym 
caudillo, zarówno w Kościele Powszechnym, jak i w latyno-
amerykańskiej polityce.200 W pozytywnym ustosunkowaniu się 
niektórych europejskich polityków do osoby nowego papieża, 
Filip Gańczak dostrzegł elementy politycznej kalkulacji.201 
W ten sposób zakwalifikował przychylne Franciszkowi wypo-
wiedzi kanclerz Niemiec Angeli Merkel, które w jego odczuciu 
nie stanowiły wyłącznie zwyczajowej kurtuazji, lecz były pró-
bą pozyskania dla CDU katolickiego elektoratu przed przypa-

197 Por. A. Domosławski, Franciszek wychodzi z cienia, POLITYKA, 
nr 12/2013 (2900), s. 14.

198 Por. A. Szostkiewicz, Tańce i łzy, POLITYKA, nr 16/2013 (2904), 
s. 51-52.

199 Por. Tamże, s. 51-52.
200 Por. A. Domosławski, Lud bez wodza, POLITYKA, nr 17-18/2013 

(2905), s. 69.
201 Por. F. Gańczak, Ile C w CDU?, POLITYKA, nr 14/2013 (2902), 

s. 54.
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dającymi jesienią 2013 roku wyborami do parlamentu federal-
nego. Konstatacja ta wydaje się zasadna, zważywszy na fakt 
spadku poparcia dla partii Merkel ze strony środowisk 
katolickich.202 

Po konklawe w prasie pojawiły się wskazania-porady mają-
ce w zamierzeniu ich autorów ukierunkować Franciszka na 
konkretne obszary zaangażowania, które nowy papież winien 
podjąć w trakcie swojej posługi. „Polityka” przywołuje „dobre 
rady” amerykańskiego tygodnika jezuitów „America”. Tygo-
dnik radził papieżowi, by wsłuchał się w głos teologów, gejów, 
lesbijek, ubogich, ofiar księży pedofilów oraz zezwolił kobie-
tom na pełnienie wybranych urzędów kurii rzymskiej, do spra-
wowania których nie są wymagane święcenia kapłańskie.203 
Amerykański teolog i biograf Jana Pawła II, George Weigel, 
nie oczekiwał od Franciszka usankcjonowania zmian obycza-
jowych, lecz zdyscyplinowania administracji Watykańskiej 
i uzyskania większej wydajności pracy osób w niej zatrudnio-
nych.”Polityka” ukazała roszczenia Weigla w iście humory-
stycznym i kolokwialnym tonie.204 

Zakończenie

W analizowanych wypowiedziach prasowych, odnoszących 
się do abdykacji Benedykta XVI i konklawe Franciszka, publi-
cyści „Polityki” przywołują wielokrotnie pewną liczbę głosów 
i opinii z zewnątrz, mających stworzyć pozór pluralizmu pre-
zentowanych poglądów i obiektywizmu przedstawiania tema-

202 Por. Tamże, s. 54.
203 Por. A. Szostkiewicz, PAPA F., POLITYKA, nr 12/2013 (2900), s. 11.
204 Por. Dobre rady dla Franciszka, POLITYKA, nr 14/2013 (2902), 

s. 10 (niemożność identyfikacji autora).
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tu. Tym samym cytują sądy wartościujące osób nieprzychyl-
nych Kościołowi katolickiemu, w żaden sposób z nim 
niezwiązanych, postaci, które wystąpiły ze wspólnoty kościel-
nej, szczególnie byłych duchownych, jak i wysoko sytuowa-
nych hierarchów kościelnych, różnych orientacji światopoglą-
dowych. Odnotowują komentarze mediów krajowych 
i zagranicznych, internautów, zwykłych przechodniów lub też 
bogato czerpią z niewiadomego pochodzenia wyników badań 
opinii publicznej. Przemilczają często tożsamość autorów cy-
towanych komentarzy, co podważa ich autentyczność. Dla 
spotęgowania skali i zakresu danego zjawiska intensywnie 
eksploatują pozbawione koniecznej wymierności uogólniające 
określenia (np. wielu ludzi, wielu liderów), stawiając w wąt-
pliwym świetle wiarygodność sporządzonych relacji. Argu-
menty, którymi posługują się publicyści, najczęściej mają cha-
rakter faktograficzny. Algorytm ich doboru i forma prezentacji, 
zawsze perswazyjna i narzucająca określony sposób ich rozu-
mienia, przez konkretyzację wyrażanych stanowisk, mają czy-
nić je bardziej realnymi, bliższymi życiu, odpowiadającymi 
obiektywnej prawdzie. Wielość przytaczanych tego typu argu-
mentów ma sprawiać wrażenie osadzenia danej wypowiedzi 
prasowej na twardym materiale dowodowym, a przez to do-
wieść rzetelności autora. Przytaczane opinie i argumenty są 
zawsze podporządkowane w formie ich ujęcia nadrzędnej linii 
interpretacyjnej danego wydarzenia kościelnego, narzuconej 
przez politykę redakcyjną tygodnika. W ten oto sposób w jed-
nej wypowiedzi prasowej czytelnik odnajdzie sądy osób o nie-
rzadko przeciwstawnych światopoglądach, rozmyślnie wkom-
ponowane w konstruowaną całość i potwierdzające tok 
rozwijanej przez autora narracji. Publicyści cytują komentarze 
bądź to celem ich kontestacji, która służy uzasadnieniu sfor-
mułowanej tezy bądź też charakter przytaczanej wypowiedzi 
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jest zgodny z zamierzeniem autora i pozwala uwiarygodnić 
budowany przez niego obraz świata. Grono komentatorów 
głoszących lewicowe i antykościelne poglądy, których opinie 
sowicie są przytaczane w tygodniku, jest liczebnie ograniczo-
ne i stanowi stały skład ekspercki. 

Autorzy „Polityki” zarzucający bohaterom sowich tekstów, 
zwłaszcza Benedyktowi XVI, brak postawy otwartego dialogu 
wobec inaczej myślących, w publikowanych wypowiedziach 
prasowych sami nie wykazują tej postawy. Usilnie chcą prze-
bić się do szerszego grona czytelników z własnym poglądem 
na świat. Nie powinno to dziwić. Takie jest bowiem zadanie 
tygodnika opinii, by zjednać dla upowszechnianych przekonań 
jak największą grupę odbiorców. Nie można jednak nie do-
strzec sytuacji, w której publicyści wytykając określonemu 
środowisku i jego czołowym postaciom niechęć do prowadze-
nia dialogu, równocześnie sami od niego stronią. Nie uściślają 
przy tym samego pojęcia dialogu. Analizując poszczególne 
wypowiedzi prasowe odnosi się wrażanie, iż dialog dla auto-
rów tygodnika ogranicza się do żądania akceptacji ich poglą-
dów i realizacji stawianych postulatów, w rzeczywistości bę-
dąc jednostronnym monologiem, prowadzącym do absolutnej 
kontestacji strony kościelnej i całkowitej negacji papiestwa. 
To zanegowanie strony kościelnej w przedabdykacyjnym 
kształcie jej funkcjonowania, wzmocnione licznymi głosami 
ekspertów, także przynależących do Kościoła, tworzących po-
zór pluralizmu opinii, jest szczególnie uderzające i potwier-
dzające zarazem brak postawy dialogicznej u publicystów 
„Polityki”. Dialog domaga się bowiem pewnego minimum 
afirmacji interlokutora. Tymczasem na łamach tygodnika do-
puszczono się daleko idącej negacji instytucji Kościoła i jego 
liderów, od których równocześnie oczekuje się uznania i reali-
zacji wysuwanych roszczeń, mających zrekonstruować zasady 
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działania i struktury funkcjonowania tej instytucji. Trudno za-
tem mówić o jakimkolwiek dialogu, gdy negacja wypiera 
afirmację. 

SUMMARY

The weekly is relating circumstances of the papal resigna-
tion. Into last Saturday preceding abdication, XVI Benedict 
met with president Włoch, with Giorgio Napolitano, after the 
concert organised on the occasion of 87. of anniversary of si-
gning pacts laterańskich. The Pope was supposed to complain 
for the president on impotence for performing exhausting du-
ties. However he was silent about plans of yielding ex officio. 
On Monday 11 February 2013 in the course of the audience 
granted the group of cardinals attracted in Rome on the lasting 
just consistory, XVI Benedict is giving the formula of the resi-
gnation after the Latin.
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ART AS A PASTORAL TOOL – THE CASE OF M. 
TUSZYńSKA’S WORK

We are used to the stereotype that Christian art is merely 
about contemplative and aesthetic exhibits in temples and gal-
leries. Such a stereotype stems from the fact that Christian art 
deals with specific subjects and aesthetic categories of beauty, 
emotions, feelings, etc. Yet – as the work of many artists 
shows, especially those of a younger generation – artistic work 
can help to develop creative personality and individual faith as 
well as be an effective tool in pastoral work. In this light, the 
broad and multifaceted work of Małgorzata Tuszyńska, an ar-
tist from Olsztyn, defies the stereotypes about Christian art; it 
reflects the limitless potential of art and the possibilities of its 
pastoral application. Tuszyńska’s art can be characterized by 
a great deal of warmth, emotions and humanity; the topics ra-
ised by Tuszyńska express her inner feelings and thoughts, and 
focus on discovering God.

Artistic and religious self-awareness 

The chief aim of Christian art i.e. getting us closer to Christ, 
who is “the way, the truth and the life” (Jn 14, 6), helps us re-
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alize the importance of Christian religious art. Each man is be-
loved by God, and therefore every man can be redeemed by 
the incarnate Son of God. In this sense, art leads us to get to 
know the mystery of Christ (the way-truth-life) and join in 
God’s life. For art gives us the opportunity to purge emotions 
and improve morally; it gives us the feeling of happiness, 
which is the beginning of eternal joy; art, therefore, fulfills 
a quasi-religious role. Małgorzata Tuszyńska believes that 
Christianity is not only a religion, but a real way leading to 
God; in this sense, art is a kind of a signpost on the way, which 
guides us to eternal attributes of God: beauty, goodness and 
truth; even more than that, art represents God (according to the 
theology of icons) and is a way leading to God, who accompa-
nies us on this way – it is a way through image leading to the 
prime image of God: “As we all know - Tuszyńska says in an 
interview - there are a lot of different ways to God throughout 
the world, in Christianity we have several of them. Everyone 
has their own way to God: through faith in the family, persona-
lity, the closest communities and even through the climate 
zone in which one lives. If, as I believe, Christianity is not 
a religion, but a way, a process of progressive changes, then 
analogously art is a way walked with God and leading to him”.

Tuszyńska – contrary to contemporary trends in art – does 
not agree with the thesis that everything has already been done 
in art, that nothing new can be offered, and that today all we 
can do is shock in order to get our message to the audience. 
Those who depreciate traditional art also reject its supernatural 
sources and cut themselves from these sources. Tuszyńska wri-
tes: “if an artist wants to appeal to beauty and values through 
his works, he should start from himself, from a genuine me-
eting with himself and from looking at the truth deeply rooted 
in him that the source of his works is God-the Creator of the 
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universe, the genius that no one and nothing observed by man 
in the world throughout centuries can compare and compete 
with”. To her, these words are not clichés: in her work and life 
she continually certifies that she does not want to overshadow 
Christ but just wants to be a tool in the hands of God. She calls 
her paintings “contemporary icons” – such a statement is a real 
commitment to live like an icon – with prayer, fast and con-
templation. And indeed this is what she does. She says: “I have 
developed a routine of praying before I paint or give a drawing 
lesson, which really moves me and has become a necessity to 
me . I am convinced that when I start with prayer, with this 
meeting with my God The Father, I follow the flow of this par-
ticular creative activity and that he watches over me. This ge-
sture of the Holy Cross made over canvas takes me on a won-
derful adventure of meeting with the greatest artist who knows 
best how to guide me. Yes, I trust in God and his guidance, I do 
not consider myself a ‘complete artist’, true, I have some expe-
rience, but I develop all the time, searching and asking the qu-
estion in my heart: ‚Father, God, is it good? ... Is this how 
I should create? ... what do you think? ...’”.

In her art, Tuszyńska searches for and finds God and uni-
versal truths that she deeply reflects upon; her art reveals the 
human nature and shows the way to the GOOD, TRUTH and 
BEAUTY, as well as to the names of God mentioned by Dio-
nysius the Areopagite. Although Tuszyńska’s art formally be-
longs to the realm of the world (the sphere of the profane), it 
already represents holiness. Considering the ontological struc-
ture of being, it should be noted that nothing is purely secular, 
because everything can be sanctified; God incarnated himself 
in flesh and, thus, through incarnation he sanctified all the fle-
sh. As noted by Balthasar, the word “profane” is related to the 
Latin profanus and means ‘everything that is on the outside, 
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outside of (or in front of) the sacred’. In this sense, the prefix 
pro means that we are not yet inside, but we already stand face
-to-face with the holiness, or at least we are moving into its 
direction and the difference between the sacred and the profa-
ne disappears. According to Balthasar, transcendentalists, who 
predict the total secularization of the world, are wrong and so 
are the followers of Teilhard de Chardin at the opposite pole, 
proclaiming the total sacredness of space. Therefore, Tuszyń-
ska’s paintings can be considered small steps toward hope: 
through a creative act, which is also an act of obedience in fa-
ith, the artist makes herself nothing in order to stand in front of 
the holiness. To her, the sacrum and its expressions are “simple 
and pure, and, thus, clear, stable and immortal reality. It is God 
the Father in the Trinity that is sacred. Every person, place, 
creature on this earth and in space that is imbued with his pre-
sence is sacred. I believe that everything is permeated with this 
longing for being truly sacred, because God gave us the seeds 
of immortality. Every man who does not come to God because 
of his own free will, longs for him deep down in his being”.

Artistic and religious work

According to theological theories, the redemptive holiness 
of God reveals itself at various dimensions of religious life. 
The basic ones are: historical-eschatological, Eucharistic and 
ecclesial dimensions. Tuszyńska’s large-scale religious and ar-
tistic work relate to all of these dimensions. Her artistic, social 
and religious work can be viewed from a historical-eschatolo-
gical perspective, as it is grounded “here and now” and at the 
same time it focuses on eternity. It is also a Eucharistic activi-
ty, because it is the Eucharist that gives the artist her creative 
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power. And finally, the artist works within the community of 
the universal, local and parochial Church (ecclesial dimension) 
as well as in various artistic and religious groups that function 
in a parish and are strongly embedded in the structure of the 
Church.

For Tuszyńska, painting plays an essential role in experien-
cing faith. In her paintings, God does not manifest himself me-
rely as an idea, truth, good or wisdom, but as a concrete beauty 
in the perception of the world – God’s brilliant work. Tuszyń-
ska’s painting is an attempt to synthesize theology that discus-
ses more or less abstract and somehow timeless, fundamental 
ideas and the principles of spirituality which looks at the events 
of Jesus’s life and the history of salvation together. 

Małgorzata Tuszyńska’s art is well-thought-out, imbued 
with creative passion; poetry and music resound in her paintin-
gs and, therefore, they refer to the Wagnerian concept of Ge-
samtkunstwerk. As she writes: “Color ... composition ... what a 
challenge ... to hide music and poetry and philosophy in a pa-
inting ... what a challenge ... I have my own history of life and 
work, though my thoughts go back to the beloved masters … I 
have my own technique and, in my own unique way, I perceive 
of everything that I would like to present on a plain piece of 
paper and cheapest canvas ...”.

Tuszyńska conveys unique meaning using simple forms 
and articulation; in a way, she distances herself from an over-
load of symbolism, attributes, and prefiguration used in pre
-modern art, including sacred art. Tuszyńska characterizes her 
art in the following way: “juiciness, dripping, ecstasy, passion, 
harmony, sensuality, fulfillment, delicacy, fire, mysticism, ten-
derness, psychedelic experience, simplicity”. Tuszyńska paints 
abstraction, anonymous women, nudes, famous men, landsca-
pes, flowers, still life, etc. She paints (especially on canvas 
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using acrylic paints), draws and uses her own technique of dra-
wing and painting. In addition to painting, she loves the pencil, 
sepia and ink; she appreciates a good drawing; a drawing tech-
nique is also reflected in her painting. As she writes: “When I 
draw, I master shapes and proportions over and over again in 
order to process them according to my own vision of an artistic 
work, whether it’s created on canvas or a fancy packaging, or 
simply it’s the next drawing ...”. Her favorite painting style is 
impasto - thick, full of textures, allowing you to give your pa-
inting a three-dimensional look and highlighting the play of li-
ght and shadows. Impastoed paintings are characterized by 
a certain dose of expression, thanks to curved structures and 
the contrasting of local colors. Tuszyńska likes warm colors, 
especially orange, ultramarine, violet, silver matte, shades of 
gray, ecru, purple, golden bright matte, brown and chocolate 
brown, blood-red. Thanks to such colors, paintings are warm 
and the themes they present become familiar to the audience. 
Similarly, lines are strongly curved and local colors are made 
dynamic. Shapes that often recur in Tuszyńska’s art are: ellip-
se, circle, almond, bow and wavy line. Tuszyńska’a compo-
sitions are rather quiet and the forms she uses appear to be 
decorative.

Tuszyńska looks for inspiration in people and the world 
around her, in everything, because – as she says – “God is the 
creator of everything! If I am a daughter of God, who put 
a pencil and a brush in my hands, then anything that inspires 
me belongs to him from the beginning, a flower or a remarka-
ble human being. I would like to emphasize now, how much 
I am amazed by compositions or pieces of nature, or the musi-
cality of summer wind, or even by the colors of a rainbow that 
cannot be found anywhere else on earth, they are colors in the-
ir purest form. In conclusion, I am inspired by the creative ge-
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nius of God and his approach to every creature on earth and in 
space, which he perfected to the smallest detail”.

The artist lets herself be guided completely by God – the 
Supreme Artist. She recognizes the special relationship be-
tween her and God, which is based on the father – child rela-
tionship. She believes that she does not create anything on her 
own, because it is only God that can create; instead, she cre-
ates according to God’s plans. As she writes: “God is the most 
brilliant artist, he is the one who is all and is in all ... whenever 
my soul is inspired to create, it ends up with a humble thought 
that God the Father has already designed and predicted it all in 
every bit. How beautiful it is, how admirable and wonderful it 
is that despite these God’s pre-existing designs, he gives me 
enough space to create and draw on the resources of his genius 
...”. 

Tuszyńska does not only paint or draw, but also teaches pa-
inting. In addition, she writes poems. Some of them are inspi-
red by the paintings of great masters such as Vincent van 
Gogh, the portrait of Chopin, Edith Stein – St. Teresa Benedic-
ta of the Cross, Paul Gauguin’s painting.

On her website, in Myśli twórcze [Creative thoughts] sec-
tion, Tuszyńska posts her favourite aphorisms – her own as 
well as other people’s. Tuszyńska’a thoughts reveal her sen-
sitivity and creative process, which manifests itself especially 
through poetry and art.

M. Tuszyńska’s work is known to the wider public thanks 
to social communication media. At the beginning of Novem-
ber 2012, together with the representatives of PAN (Poszukuą-
cy Artyści Niezależni) [Independent Seeking Artists], she was 
invited to Catholic “Plus” Radio to talk about “Mam Talent 
Absolutnie” [Absolutely Got Talent] project (the interview 
was conducted by Aneta Kasperek-Palińska). On June 13, 
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2012 she gave an interview for “Plus” Radio; the interview 
was conducted by Krzysztof Guzek and concerned the project 
called “Miłość to Arcydzieło” [Love is a Masterpiece]. In ad-
dition, Radio Plus agreed to inform once a month about the 
Eucharist and meetings with artists at the Church of the Mother 
of God Queen of Poland in Olsztyn. She also writes for “Głos 
Brata Alberta” [The Voice of Brother Albert] bulletin published 
by Albertine Sisters in Cracow. In her publications, she focu-
ses on the historical and iconographic analysis of the works of 
Bl. Albert Chmielowski. Tuszyńska also writes „Pre-lekcje” 
[Pre-lessons] and Listy do artystów [Letters to Artists], which 
are modeled on St. John Paul II’s Letter to Artists. 

Organizational and pastoral work 

Tuszyńska fulfills her Christian vocation to active and con-
scious participation in the life of the Church, mainly through 
artistic, social and religious work, as well as by participating in 
various associations and groups. Tuszyńska belongs to nine as-
sociations and groups of artists; she participated in 27 exhi-
bitions, competitions and artistic projects. The artist on her 
own, as well as in cooperation with the PAN group, is involved 
in ecclesial life, especially at the local parish in Olsztyn; she 
works at the Institute of Christian Culture in Olsztyn (Coperni-
cus 47 Street), is currently setting up a PAN branch in Warsaw 
under the name Albertanie; she closely cooperates with Alber-
tine Sisters in Cracow. These are only a few examples of Tu-
szyńska’s organizational and socio-artistic work.

The above-mentioned PAN group plays a very important 
role in the artist’s work. Each anniversary of the group’s esta-
blishment is a religious, artistic and social event. There is the 
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Eucharist and the Act of Thanksgiving. The group is the result 
of the artist’s maturation process. For the last several years, 
she has been observing how art and music developed in certain 
regions of Poland, what galleries have to offer, how vernissa-
ges and music concerts are prepared and experienced by the 
audience. Tuszyńska herself admits that the idea grew from the 
desire to found a community of artists – people endowed with 
the charism of a unique sensitivity; she had an inner conviction 
that she would like to meet these people, help them, and enrich 
herself with their talents, to develop relations with them in an 
atmosphere of kindness, mutual respect, appreciation and love. 
A major step forward was moving to Olsztyn and meeting Ali-
cja Kostka in 2011, who offered Tuszyńska a job as a visual 
artist in her publishing house. Tuszyńska accepted this propo-
sal all the more gladly that the publishing house holds Catholic 
values and derives from the Schoenstatt Movement, in which 
the artist herself has found her place. In the meantime, she be-
came confident that she wanted to set up an artistic group ba-
sed on God’s values. On June 17, 2011, on St. Albert’s feast 
day, Tuszyńska went to the Cathedral of Olsztyn in order to 
begin her work, to which she was - as she confesses - called by 
God. Being full of trust, she brought a palette, brush, canvas, 
paper and pencil, as well as Akt Zawierzenia się Bogu jako 
Najgenialniejszemu Artyście [Act of Trust to God as The Most 
Brilliant Artist] written by herself a few days earlier. The act 
and painting tools were consecrated. The image of Mater Ter 
Admirabilis (MTA) of the Schoenstatt Movement accompa-
nied her all the time. From September 1-3, 2011, she took part 
in an individual artistic retreat based on St. John Paul II’s book 
Ewangelia a sztuka. Rekolekcje dla artystów [The Gospel and 
Art. Retreat for Artists]. Afterwards, she completed three art 
projects based on the name of Mary – MTA by the end of 2011.
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In her parish, Tuszyńska organizes regular rosary devotions 
for the intention of artists; together with the PAN group, she 
prepared meditations for the Stations of the Cross (the devotion 
was celebrated on March 14, 2014), and she intends to pursue 
this initiative in the future. The kindness and positive attitude 
of the parish priest, Fr. Zbigniew Czernik, who is also an art 
historian, certainly help her to do artistic work in the parish. 
She cooperates with the parish on purely artistic projects. For 
example, she was a co-organizer of a pastoral initiative called 
“Bukiet dla mamy” [A Bouquet for Mom] organized on 
Mother’s Day. The program included an art contest for child-
ren, awards ceremony and the exhibition of the winners’ 
works. In addition, she organizes occasional contests and art 
exhibitions. An example of such a successful initiative is the 
already mentioned MTA project, which is of particular impor-
tance to the artist. The second edition of the MTA initiative 
was entitled “MTA II, może teraz alternatywnie po raz dru-
gi...” [MTA II - maybe now alternatively for the second time 
...] and its subtitle read: “We are free thanks to love and we 
choose art based on God, who is Love”. This art project was 
a part of the Student Cultural Meetings entitled “Tożsamość” 
[Identity], which were held on April 19, 2013 in Olsztyn – 
Kortowo. The program included an art exhibition, live poetry 
and live music. “MTA, Maryja Towarzyszką artystów” [MTA, 
Mary the companion of artists], the third edition of the MTA 
project, was an art exhibition held on Sunday, October 27, 
2014, after the 12.00 Eucharist in the parish church.

Tuszyńska co-organizes regular meetings of the PAN gro-
up, which are held on the fourth Friday of the month and begin 
at 6 p.m. with the Mass celebrated in the parish church. Tu-
szyńska and other artists actively participate in the Eucharist 
by reading Scripture lessons and preparing the Prayer of the 
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Faithful; the prayers are updated and published on the blog. 
She also engages herself in decorating the temple for some ho-
lidays (e.g. the tombs of the Lord, nativity scenes etc.).

With respect to the contemplative dimension, Tuszyńska 
prays every day, especially for artists. It is a prayer of thanks-
giving and supplication. Thanks are given for the achieve-
ments of all artists in the world that deepen and strengthen the 
relationship with Christ the Divine Artist and his Mother Thri-
ce Admirable. The supplication prayer focuses primarily on 
the atonement for sins of the artists who, in particular, serve 
various anti-Christian ideologies. Akt poświęcenia się Bogu 
Najgenialniejszemu Artyście [The Act of Trust to God as The 
Most Brilliant Artist] reveals the importance of this atonement 
prayer.

Tuszyńska’s artistic and religious work is not only perfor-
med in the parish, but also nationwide and on an international 
scale. On March 7, 2014, PAN posted that they prayed for 
Ukraine suffering from escalation of the civil war, bringing ar-
tists from all over Poland into this prayer. Developing close re-
lations with various centers of Christian art in Poland, and, 
most of all, using modern communication media, is a great 
help in expanding the scope of Tuszyńska’s artistic and religio-
us influence on the entire country. Tuszyńska runs a Christian 
blog, where she actively raises artistic, cultural and philoso-
phical issues; she also edits Miriam-art website and co-edits 
the PAN group’s page. Without a doubt, her huge enthusiasm 
to undertake various artistic and religious initiatives is reflec-
ted in her activity on the Internet, which is a universal medium 
accessible to virtually anyone. This also shows that, in addition 
to the content itself, no matter how important it is, one needs to 
know how to reach the target audience with the message; one 
must use communication channels that would interest the po-
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tential audience as well as offer them something more – the 
opportunity to engage in pastoral work in a given parish or 
community.

The versatility of talents and her active involvement in arti-
stic, religious, pastoral and organizational work, make Małgo-
rzata Tuszyńska, an artist from Olsztyn, a precursor of the new 
evangelization in Poland that effectively makes use of art as 
a fruitful tool for bringing the Gospel to contemporary people, 
both believing and seeking.

Summary

The dedicated and multifaceted work of Małgorzata Tu-
szyńska, an artist from Olsztyn, defies some of the contempo-
rary stereotypes reducing Christian art exclusively to the inte-
riors of temples and galleries. The artist’s work reflects the 
limitless potential of Christian art, and the possibilities of its 
pastoral application. Tuszyńska’s art can be characterized by 
a great deal of warmth, emotions and humanity; the topics she 
raises express her inner feelings and thoughts, and focus on di-
scovering God. In addition, the artist is actively engaged in so-
cial, religious and educational work. She has started a close 
cooperation with the parish where she lives. She participates in 
artistic and religious events in the whole country. Her activity 
extends to the whole world thanks to her blog as well as the 
websites she edits. The versatility of talents and her active 
involvement in artistic, religious, pastoral and organizational 
work, make Małgorzata Tuszyńska, an artist from Olsztyn, 
a precursor of the new evangelization in Poland that effecti-
vely makes use of art as a fruitful tool for bringing the Gospel 
to contemporary people, both believing and seeking.
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RELIGIOUS ADVERTISING 

Religious advertising is not a popular subject to write about in 

Poland. To answer the question of why this is the case, we need to 

consider the following issues. Firstly, is there any definition of 

religious advertising, like, for example, the definition of political 

advertising? Secondly, what is the real purpose of religious 

advertising? Surely, it is not economic profit. Thirdly, is religious 

advertising the same as advertising of religion or advertising of the 

Church? What is advertising in the Catholic Church? Finally, 

perhaps the most controversial question posed by some theologians: 

does God need advertising? 

Seeking answers to these questions, we should note that there is 

neither a definition of religious advertising in the humanities nor 

economics; there is not any such definition in the communication 

theory or theology either. What’s more, theologians’ disputes on this 

subject show a variety of often contradictory attitudes, including the 

view that religious advertising should not be discussed at all, 

because God does not need any advertising. 

Indeed, the definition of religious advertising - even a descriptive 

one - is nowhere to be found, so I will try to define or specify this 

term myself. To avoid any errors, let us first look at the definition of 

advertising in general, and then see if the 
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adjective “religious” can be added to specify the purpose of 

advertising. 

Different definitions of advertising and religious 

advertising 

Referring to various definitions of advertising we need to 

consider the etymology of the word itself (in Polish reklama), which 

is rarely remembered today. It comes from the Latin clamo, which 

means to cry loud, shout, make noise, call.
1
 The first advertisements 

were, in fact, nothing else but calling out, yelling at the market, 

street or fair, where traders hawked their wares and services. In 

addition, in ancient Greece and Rome elements of rhetoric, drawings 

(signs-symbols) and later also posters and written word were used 

for advertising purposes.
2
 Without going into the details of the 

history of advertising from antiquity to modern times, let us look at 

some of its definitions. 

The European Convention on Transfrontier Television of May 5, 

1989 reads: “advertising means any public announcement in return 

for payment or similar consideration or for self -promotional 

purposes, which is intended to promote the sale, purchase or rental 

of a product or service, to advance a cause or idea, or to bring about 

some other effect desired by the advertiser or the broadcaster itself’.
3
 

The current Polish Broadcasting Act of December 29, 1992 states 

that “advertising shall mean a commercial communication, aimed at 

promoting the sale or use of goods or services, causes or ideas, or 

achieving the targeted effect in return for payment of any sort”.
4
 

“Marketing” by Philip Kotler, one of the basic works in the field, 

defines advertising as “any paid form of non-personal 
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presentation and promotion of ideas, goods, or services by an 

identified sponsor”.
5
 The Pontifical Council For Social Com-

munications in Ethics in Advertising gives the following definition 

of advertisement: “in general terms, an advertisement is simply a 

public notice meant to convey information and invite patronage or 

some other response”.
6
 In the subsequent sections of this document, 

we can read “(...) advertising itself is of several different kinds: 

commercial advertising for products and services; public service 

advertising on behalf of various institutions, programs, and causes; 

and — a phenomenon of growing importance today — political 

advertising in the interests of parties and candidates”.
7
 The Council 

does not define religious advertising, but in Section 8 of the 

document we can read: “In many cases, too, benevolent social 

institutions, including those of a religious nature, use advertising to 

communicate their messages — messages of faith, of patriotism, of 

tolerance, compassion and neighborly service, of charity toward the 

needy, messages concerning health and education, constructive and 

helpful messages that educate and motivate people in a variety of 

beneficial ways”.
8
 

So what is religious advertising? The most general definition of 

religious advertising would be as follows: religious advertising is 

one of the elements of religious marketing, the marketing of a 

given religion, Church or denomination, the purpose of which is 

to provide information and promote values, ideas, and services 

of a religious nature, as well as to shape attitudes and behaviors 

relevant to a particular religion, Church or denomination. Such 

advertising is not aimed at economic profit, thus it is non-

commercial. Religious advertising is often equated with social 

advertising that uses various channels of information, including the 

means of social communication, to elicit socially desirable attitudes 

or beha 
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viors. The effectiveness of religious advertising is immeasurable, as 

evaluation tools are difficult to apply in this case. 

Since religious advertising informs about a particular religion, 

Church or denomination, and promotes particular values and 

services of a pastoral nature, we should, therefore, speak about 

religious advertising of a given religion (e.g. Christianity, Islam or 

Hinduism) and religious advertising of a given Church (e.g. Catholic 

or Anglican). All religious advertisements inform about particular 

religions or Churches, but sometimes they promote different values, 

ideas, attitudes and services performed as part of the Church’s 

mission, which are often called religious ministry (though they can 

also be the same or similar). Advertising, however, does not involve 

the teaching of a doctrine, but the manner of its promotion. Within 

religious advertising we can, therefore, broadly distinguish 

advertising of religion and advertising of the Church. And this 

division seems to be the clearest and most understandable. 

Thus, the question that interests us most is: what is religious 

advertising in the Catholic Church? Using the language of theology, 

we can assume that a religious advertisement in the Catholic Church 

is the message that forms attitudes and behaviors characteristic of 

people who believe in God who has revealed himself in Jesus Christ. 

The message aims to promote the knowledge of God and his 

revelation as well as teach Catholic morals and truths of faith. 

Such advertising may be considered a kind of evangelization or 

re-evangelization, as it enables us to personally meet God and accept 

him through the truths revealed in Jesus Christ and his teaching, as 

well as through the way of life proposed by the community of the 

Church where we choose to belong and ministries (services) which 

we want to take advantage of. 
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Such advertising is a form of communication of the modern Catholic 

Church with man living here and now. 

According to its definition, advertising has, in general, two main 

functions: informative and persuasive. Other functions of advertising 

stem from these two. Similarly, religious advertising informs and 

encourages us to live according to the values of a given religion or 

Church and to take advantage of its ministries. 

Philip Kotler, on the other hand, writes that advertisements can 

be divided into four categories, depending on whether they inform, 

persuade, remind and reinforce our decision; and this division 

applies to different levels of the hierarchy of effects.
9
 The objectives 

of religious advertising are as follows: 

• making the audience aware of their spiritual needs and arousing 

the desire to satisfy them, 

• showing the apetibilitas i.e. attractiveness of a particular 

religion, 

• developing preferences and providing rational arguments for 

choosing a particular religion or Church, 

• promoting a positive image of the advertiser, 

• encouraging a specific action consistent with the purpose of 

advertising, 

• taking advantage of ministries 

Basing on the type of audience and content passed in religious 

advertisements of the Catholic Church, we can distinguish four types 

of advertising: kerygmatic, evangelistic, pastoral and fundraising. 

• kerygmatic advertising - its content is the Kerygma i.e. the truth 

of salvation, which was fulfilled in Jesus Christ, and its audience 

are those who do not yet know the revelation, 
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• evangelistic advertising - focused on evangelization or re -

evangelization of those who have become part of the Church 

through baptism, 

• pastoral advertising - its content are all pastoral initiatives and 

the target audience is the community of the faithful, 

• fundraising advertising - addressed to all people and aimed at 

raising money for the Church’s activities. 

Religious advertising versus social advertising 

Religious advertising is often equated with social advertising. 

Actually, it would be better to call it non-commercial advertising 

than social advertising, because religious advertising is not aimed at 

economic profit, and not every social advertisement is non-profit, as 

will be shown below. 

As defined by Dominika Maison and Norbert Maliszewski, 

social advertising “is a process of persuasive communication, whose 

main aim is to induce socially desirable attitudes or behaviors”,10 

whereas religious advertising is not intended to induce socially 

desirable attitudes and behaviors, but very specific attitudes and 

behaviors resulting from the teaching a particular religion or 

professed faith. A social advertisement stands out from other 

advertisements with regard to originality and content message - as 

W. Gwozda writes; social advertising uses the mass media, through 

which the audience is not encouraged to specific consumer 

behaviors but pro-social activities.
11

 Obviously, a religious 

advertisement also can encourage pro-social activities, e.g. in the 

case of fundraising advertising. However, fundraising advertising is 

not the only kind of religious advertising, as mentioned above. 

Religious advertising concerns issues that are most relevant to the 

human being and issues that 
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go beyond the present and earthly reality; what is more, in the final 

and most important message, it offers the benefit that the audience 

will not receive in this life, namely the eternal life with Christ. And 

this is why religious advertising is so unique. L. Stafief emphasizes 

that “social advertising refers to serious and fundamental issues of 

human intimacy, suffering and moral choices. It works primarily on 

our emotions. Therefore, first of all, it requires honesty and 

authenticity, not intellectual coquetry”.
12

 Religious advertising, 

though, deals with the issues that are most personal and important to 

the audience, i.e. man- God relationship. 

The attitude towards advertising in general is worth mentioning 

in order to emphasize the intentions that accompany, or are assigned 

to, religious advertisers. Advertising is associated with manipulation 

and propaganda, sometimes even with lies and conning customers 

into buying unnecessary things, and that is why most people are 

biased toward advertising. In the case of religious advertising, what 

is important is the authority of the sender and the intentions 

attributed to the sender as well as the type of benefits, which are not 

as simple and do not require as much effort as in the case of 

commercial advertising. Religious advertising promises either long-

term benefits, which concern eternity and, thus, are difficult to 

visualize or verify, or benefits that are spiritual, and extremely 

personal and subjective. 

Małgorzata Bogunia-Borowska divides social advertising into 

commercial social advertising and ideological social advertising. 

The former promotes not only certain ideas, but also a particular 

company’s brand. The latter promotes ideas and knowledge on a 

specific topic; they question existing stereotypes and can broaden 

the audience’s horizons with a new theme. Such campaigns perform 

only the function of infor 
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ming.
13

 In the case of religious advertising in the Catholic Church a 

similar division cannot be applied, and this is another difference 

between social and religious advertising, because it is difficult to 

promote certain ideas, teaching or behavior without simultaneous 

identification with the institution of the Church, so as not to say 

God, who revealed himself in Jesus Christ. 

Evangelization in the Catholic Church 

The question of what is religious advertising in the Catholic 

Church requires us to look more carefully into the teaching and 

important documents of the Catholic Church that in some way 

describe its mission. 

The main mission of the Church is evangelization. Christ and his 

disciples engaged in evangelization i.e. proclamation of the Good 

News of salvation. In his apostolic exhortation “Ewangelii 

nuntiandi”, which thoroughly explains the evangelizing mission of 

the Church, Pope Paul VI’s writes that evangelization means 

“bringing the Good News into all the strata of humanity, and 

through its influence transforming humanity from within and 

making it new”.
14

 Evangelizing is not just proclaiming the Good 

News of salvation and human dignity to those who have accepted 

Christ and his teachings, but bringing it to all people. Evangelization 

is, therefore, universal in scope. Moreover, the Church also talks 

about re-evangelization or re -proclamation of the Good News to 

those who are baptized but do not live according to the faith 

accepted in baptism. Today, this is often the case in rich countries, 

which are rooted in the Christian culture and Christ’s teaching, but 

have gone far from it in everyday life. 
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Thanks to evangelization, man can learn the truth about himself, 

his dignity and destiny. To be effective, evangelization needs to 

speak to man who lives here and now, in particular conditions, 

environment, culture, but above all must speak contemporary 

language that is understandable. The Church today more and more 

acknowledges the role of the media in evangelization, including 

advertising. Through evangelization, God communicates with man 

of particular times and life circumstances. It is, therefore, based on 

interpersonal communication that primarily makes use of language, 

but also relies on images. Christ is an excellent model of 

communication for the Church. What he said, to whom, in what 

way, and with what results exemplify a classic persuasive message - 

a kind of message in which achieving the sender’s intended effect is 

particularly important. And although the word persuasion comes 

with negative connotations in the Church, it should be emphasized 

that persuasion is the art of convincing someone to our own beliefs 

(Lat. persuasio) and does not need to have anything to do with 

manipulation. 

On the threshold of the New Millennium, the Church with its 

work of the New Evangelization started to appreciate the media and 

the changes they have brought into the realm of communication. 

Modern technologies of communication that appeared in the 

second half of the twentieth century stood a sort of a challenge for 

the Church, mainly because they created a new language of 

communication, which has become a universal means and carrier of 

communication for the modern man. Evangelization is based 

primarily on language, words, but also on images; Christ preached 

his Gospel by painting images with words. 
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The Church was skeptical about the new media that emerged in 

the era of mass communication. The first official papal statements 

related to the press.
15

 Then the movie appeared and two encyclicals 

of Pope Pius XI, and finally the official statement of Pius XII, in 

which the means of social communication were treated as a whole - 

as a new and important phenomenon of the modern world.
16

 The 

breakthrough came during the Second Vatican Council. In Inter 

mirfica, a decree of 1963 on the media of social communications, 

the Council Fathers state that the media of social communication are 

a manifestation of human genius and play a significant role in 

shaping both spirituality and mentality of people. That is why, the 

Church “considers it one of its duties to announce the Good News of 

salvation also with the help of the media of social 

communication”.
17

 

Important documents which are the pillars of the Church’s post-

conciliar teaching on the means of social communication and a new 

discipline of theology that emerged later - the theology of the mass 

media - were the Vatican Instruction Com- munio et progressio of 

1971, and Aetatis nova published in 1992. However, until now, the 

only official document on advertising is the already mentioned 

instruction “Ethics in Advertising” published in 1997 by the 

Pontifical Council for Social Communications, headed by 

Archbishop John Patrick Foley. Since, as we can read in this 

document, the Church observes that religious institutions use 

advertising, why do the idea of religious advertising and its use in 

the work of evangelization raise so much controversy among 

theologians? The authors of the instruction write: “For the Church, 

involvement in media-related activities, including advertising, is 

today a necessary part of a comprehensive pastoral strategy. This 

includes both the Church’s own media — Catholic press and pu-

blishing, television and radio broadcasting, film and 
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audiovisual production, and the rest — and also her participation in 

secular media. The media <<can and should be instruments in the 

Church’s program of re-evangelization and new evangelization in 

the contemporary world>>. While much remains to be done, many 

positive efforts of this kind already are underway. With reference to 

advertising itself, Pope Paul VI once said that it is desirable that 

Catholic institutions <<follow with constant attention the 

development of the modern techniques of advertising and... know 

how to make opportune use of them in order to spread the Gospel 

message in a manner which answers the expectations and needs of 

contemporary man>>”.
18

 

This pontifical document distinguishes various kinds of 

advertising: “commercial advertising for products and services; 

public service advertising on behalf of various institutions, 

programs, and causes; and — a phenomenon of growing importance 

today — political advertising in the interests of parties and 

candidates”.
19

 So why not add religious advertising to this 

classification? Religious advertising, though still rarely appearing in 

the Catholic Church , should be a challenge for the Church, as were 

the mass media in the past. 

And this raises the question: what, then, is religious advertising 

in the Catholic Church? Is religious advertising everything that 

promotes the Church, everything that provides information about the 

Church and encourages to live according to its teachings? We should 

separate the teaching of the Church, including the teaching through 

the mass media, from the promotion of the Church, which is an 

encouragement to live according to the Gospel and take advantage of 

various forms of participation in the life of the Church, e.g. 

sacraments, retreats, pilgrimages and other pastoral activities. The 

difference is subtle, but crucially important. Teaching is 

evangelizing, while 
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advertising is using different channels of information in order to 

encourage the audience to choose the path of the evangelical 

counsels and the faith proclaimed by the Catholic Church i.e. 

evangelization. This is the promotion of the Catholic Church, which, 

in my opinion, is very important in the modern world with 

increasing attacks on the Catholic Church. 

The document of the Pontifical Council was signed by Ar-

chbishop Foley. In the book entitled “God in the global village”, 

which is a comprehensive interview with Foley, we can read Foley’s 

opinion on religious advertising: “I think we should buy advertising 

time in the media to evangelize, to invite people to the Church . But 

I also think that real evangelization is done by personal contact. (...) 

I am a supporter of the Church’s presence in all media”.
20

 

So, why is there so much distrust and reserve among the people 

of the Church towards religious advertising? Probably, it results 

from the common view of advertising as a tool of persuasion, and 

persuasion is sometimes confused with manipulation or propaganda. 

Besides, talking about religious advertising requires some feel and 

delicacy. The feel of the recipient and the delicacy in talking about 

such subtle issues as God and human spiritual sphere. Since 

advertising is neither good nor bad in itself, why not use it as a good 

promotional tool to serve religion and the Church in the modern 

secularized world. 

Religious advertising campaigns 

A perfect example of a religious advertising campaign is the 

campaign carried out in Singapore in 2002 by the Christian 

churches, which is probably the biggest advertising campaign run in 

this country. The task of “reviving” the image of God in 
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a country whose main religion is shopping was entrusted to one of 

the largest advertising agencies in the world - Ogilvy. The 

campaign’s creators assumed that people needed to see God that is 

close, omnipresent, who is with them every day. In the press and on 

the Internet people could read the announcements: “This is not the 

end of the world. At least - until I say so. God”, “I hate rules, so I 

created only ten of them. God”. On the days when the rain was 

forecasted, such an advertisement appeared: “Don’t forget an 

umbrella. I can water the plants today”, while before Christmas 

posters saying “All I want for Christmas, is your presence” 

appeared. In supermarkets people could buy apples with a barely 

perceptible slogan placed on a sticker: “I grew this apple specially 

for you. God”. On the streets, people wore T-shirts with a humorous 

reference to the philosopher Friedrich Nietzsche’s words that God is 

dead - “Nietzsche is dead. God”. A special website was also created 

that contained links to television commercials and testimonies of 

various people about their experience of faith.
21

 “It was obvious for 

the advertisers that in society immersed in modernity - like the 

people of Singapore - the campaign had to make use of short text 

messages as a means of communication. Text messages became a 

medium through which the presence of God could reveal itself in an 

unconventional way. People of Singapore, therefore, received such 

messages: << Have a nice day. I made it specially for you. >> or << 

Even I rested on the seventh day. Enjoy it. God >> or << Thank God 

it’s Friday. God >>. On Sunday, the following message came << 

Are you coming to see me today? God. >>”.
22

 

But not only in Singapore did such a large-scale religious 

advertising campaign take place. Two years later, in 2004, “The 

Evangelical Church of Berlin-Brandenburg and Silesian Upper 

Lusatia started an important project in the basements of 
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the Berlin subway. Short videos encouraging people to convert and 

join the Church were shown four times per hour. Some time later, 

the Roman Catholic Archdiocese of Berlin launched their 

evangelizing campaign on the Internet. The US bishops, concerned 

about the decline in the number of priestly vocations, also resorted to 

advertising. An advertising agency created a commercial 

encouraging young men to serve God, which was broadcast on local 

channels as well as nationwide television”.
23

 

We could find many other instances of religious advertising, 

especially among Protestant Churches. The United Church of Christ 

(UCC) in the USA can be one example. The Church was founded in 

1957 as a result of the union of the Evangelical and Reformed 

Church and Congregational Christian Churches. The history of the 

UCC is inextricably linked with the history of the United States and 

American Protestantism. Although there is a clash between 

conservative and liberal congregations in the UCC, and some of the 

faithful have left the Church in recent years, 0.5% of US citizens are 

still members of the Church. Probably due to the declining number 

of believers, the UCC have been running a large advertising 

campaign since 2004, which arouses much controversy among its 

conservative members. 

The first commercials of the campaign entitled “God is still 

speaking” appeared in 2004. They showed universality and openness 

of the UCC, and were based on the common view that gay people, 

people of color and people with disabilities were discriminated in 

other Churches. Other controversial spots of the same campaign 

appeared in early 2011. 

The first commercials showed people going to the Sunday 

service. There is selection at the entrance to the church. Two 

bodyguards select among those who try to enter the temple. 

448 



 

RELIGIOUS ADVERTISING 

Anyone who is of “color”, homosexual or disabled is rejected. The 

advert ends with the words “Jesus did not turn people away. Neither 

do we”. And then the voice-over repeats these words and adds, 

“United Church of Christ. Whoever you are, and wherever you are 

on life’s journey, you are welcome here”.
24

 In the new commercial 

of 2011, which was a continuation of the campaign “God is still 

speaking” of 2004, an “invisible hand” presses a launcher throwing 

people who do not “match” the rest of the faithful out of the church: 

people of color, an old woman, a pair of gay people, a disabled 

person. At the end of the commercial, the following sentences 

appear “God doesn’t reject people. Neither do we”. And the same 

voice repeats the words: “Christ did not reject anyone. Neither do 

we. The United Church of Christ. Whoever you are, and wherever 

you are on life’s journey, you’re welcome here”.
25

 

Advertising in the Catholic Church in Poland 

In the Catholic Church we can also find some examples of this 

kind of communication with the modern man. Particularly 

noteworthy is the visual evangelization - a series of posters prepared 

by the Foundation of St. Francis of Assisi and the Franciscan 

fathers’ publishing house “Bratni Zew”. The posters have been 

continually shown since April 1994. The foundation’s website says 

that “if we want to proclaim Christ and his teaching effectively, we 

must take into account the modern mass media, as well as the fact 

that we preach Christ to people living at the end of the twentieth 

century, people who are brought up by the mass media, including the 

street poster. The street poster is one of the most effective forms of 

information transfer. If we want to be responsible for preaching the 

Gospel 
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to the world dominated by the mass media, we need to use the means 

the world has to offer”. The posters of “visual evangelization”, 

which are 2m wide and 1.4m high, are published once a month and 

their content relates to particular periods of the liturgical year and 

events connected with the life of the Church. It is worth noting that 

this evangelizing campaign has been carried out already for 10 years. 

The first poster included, like most posters, a concise text of the 

Scripture, “Come to me, all you who are weary and burdened, and I 

will give you rest” and presented the Merciful Jesus. What is 

important, posters are usually located in the immediate vicinity of a 

church, which strongly suggests a place that the message should be 

associated with. The posters include images from various works of 

art, as well as specially prepared images depicting a family, children, 

or elements of nature, for instance, a poster showing a stormy sky 

with a lightning and a concise statement “God is”, or a poster with 

figures standing under the cross and the words “You crucified 

Jesus”. 

However, the most famous religious advertising campaign in 

Poland is the “Papal Day”. The first Papal Day, organized by the 

Polish Episcopal Conference’s Foundation “Dzieło Nowego 

Tysiąclecia”, was celebrated in Poland in 2001 under the slogan 

John Paul II- the pontificate of breakthroughs. Across the country 

volunteers - scouts and members of the Catholic Action - gathered 

funds intended for scholarships for talented young people from the 

poorest families. The fundraising campaign “Let’s share love” 

collected more than 2 million PLN. Also, scholarly sessions, 

meetings and cultural events took place on this day. On the eve of 

the Papal Day, 13 October, a scholarly session devoted to our great 

Pope was held in Warsaw; its special guest was prof. George 

Weigel, the author of a monograph dedicated to John Paul II 

“Witness to Hope”. Pocz- 
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ta Polska [Polish Post] released a commemorative stamp with John 

Paul II on the occasion of the Papal Day. 

The Papal Day is a big campaign in the media across the country. 

All accompanying events such as Totus awards ceremony, actions 

supporting the collection of funds, scholarly sessions and concerts, 

are not only advertised in the Catholic media but also on public 

television, which was the partner of the project. 

Similarly, the youth meetings in Lednica are a great religious 

event, which is widely advertised and covered in the media. 

Other famous religious advertisements in Poland, associated with 

the Catholic Church, include: Stop, this transience makes sense, 

Life is eternal, The Church not for idiots - which caused a lot of 

controversy among the clergy and was stopped by the Bishop of 

Legnica, The Ten Commandments or We are not angels. 

The advertising campaign Stop, this transience makes sense, 

organized by the Centre for Thought of John Paul II in Warsaw, was 

intended to be a social campaign; its main aim was to remind about 

the anniversary of the Polish Pope’s death. The slogan “Stop, this 

transience makes sense” appeared on advertising pillars in the center 

of the capital and in all means of public transport. The campaign was 

divided in two stages, the first was to make people reflect on the 

pace of life, while in the next stage the campaign informed about the 

events connected with the second anniversary of the pope’s death. 

Although the ad appeared during the anniversary of the pope’s death, 

its purpose was to promote the teaching of John Paul II. A year later, 

the same organization conducted an advertising campaign under the 

slogan Life is eternal. 
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The Church not for idiots is an advertisement of a retreat for 

young people. The slogan referred to a controversial advertising 

campaign of Media Markt and appeared on posters advertising the 

retreat in Polkowice. The slogan was prepared by young people from 

the Catholic Youth Association. Though similar slogans were earlier 

used in advertisements of retreats in some parishes in Poland, for 

example Retreat not for idiots, the slogan The Church not for 

idiots aroused so much controversy in the Diocese of Legnica that 

all posters ended up in the trash and were not used in the campaign 

eventually. 

In 2007, the Pastoral Department of Metropolitan Curia in 

Warsaw announced a competition for a series of billboards under the 

title “The Ten Commandments”. The posters appeared on the streets 

of Cracow advertising the Divine Mercy Sunday, and later - in 

Warsaw. Both billboards, in Warsaw and Cracow, were simple in 

form and passed a clear message. 

We should also mention advertising campaigns promoting the 

vocation to priesthood, run by some diocesan seminaries and 

religious orders . “We are not angels. We just do their job - Jesuits 

“, “Become a cleric ... for 48 hours”, “Only for real men”, “ 

We’re playing for the highest stake. Join us” - these are just some 

examples of slogans appearing in advertising campaigns promoting 

the priestly vocation in Poland. Like the French (My boss is Jesus) 

and Irish campaigns (Have you ever thought...?), the Polish 

campaigns encourage men to confidently respond to the divine call 

to ministry. 

Conclusion 

There is no shortage of believers in the Catholic Church in 

Poland yet, though many people already announced the decli 
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ne of religiosity in our country. Maybe this is the reason why 

religious marketing and religious advertising are treated with so 

much reserve. However, it is worth noting that the New 

Evangelization is not about the new content but new forms of 

evangelizing. The world around us is developing and changing at an 

amazing pace. All innovations in technology, electronics, media and 

all that is the carrier of information interest and absorb the modern 

man. Therefore, the Church should take various measures to 

advertise itself and take care of its image, using the tools and means 

that are at hand to the vast majority of people, especially the young. 

We can humorously say that Jesus would not have spoken to us 

today in parables but advertisements showing the beauty of God’s 

Kingdom. And although the word advertising still evokes many 

negative connotations, it should be a tool in the hands of the Church 

and evangelizers. Historically, roadside crosses, shrines, statues of 

saints or lovely pictures with pious saints were to remind the faithful 

of their vocation and the ultimate purpose of their pilgrimage 

through life; today, there are billboards, commercials, campaigns 

promoting the values and ideas of the Gospel, and they should be a 

carrier of religious messages. 

Religious advertising is not a tool of religious propaganda or 

religious persuasion in the common understanding of these terms. It 

is a tool promoting values, reminding about ideals and changing not 

only the image of the Church, which is often wrongly perceived as 

an institution and not a community of believers in Christ, but also 

the attitudes and behavior of the modern man who wants to be a man 

of success, who has his own ambitions and noble goals. 

Probably, the near future will witness the times when, also in 

Poland, large advertising agencies will create advertising 
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campaigns that follow the requirements and expectations of man 

living in an iconosphere and a complex system of information 

highways. 
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Jan Kazimierz Przybyłowski, Recenzja książki: Ks. Ja-
nusz Borucki, Recepcja kościelnego prawa powszechnego 
w ustawodawstwie i działalności duszpasterskiej diecezji wło-
cławskiej po Soborze Watykańskim II, Włocławskie Wydaw-
nictwo Diecezjalne, Włocławek 2010, ss. 335.

Diecezja Włocławska zasługuje na życzliwe zainteresowa-
nie naukowców z wielu względów. Nie przeceniając znaczenia 
jej starożytnych dziejów, jako walor dowartościować też nale-
ży jej wielowiekowe bogactwo duszpasterskie. To stało się 
wyzwaniem badawczym dla ks. Janusza Boruckiego, który 
przebadał recepcję prawa kościelnego w ustawodawstwie 
i duszpasterstwie Diecezji Włocławskiej po II Soborze Waty-
kańskim. Wybór czasokresu nie jest przypadkowy. W 2012 
roku przypada 50 rocznica rozpoczęcia obrad tego Soboru, 
który zainicjował odnowę życia kościelnej wspólnoty katolic-
kiej i jej działalności w świecie współczesnym. Po Soborze 
Kościół otrzymał jeszcze dwa ważne dokumenty: Kodeks Pra-
wa Kanonicznego i Katechizm Kościoła Katolickiego. Nie bę-
dzie w tym przesady, jeżeli uzna się te dokumenty za owoc so-
borowego aggiornamento. Szczególną rolę odegrał nowy 
Kodeks, który można nazwać kanonicznym narzędziem dusz-
pasterskim. Prawo kanoniczne reguluje różna obszary życia 
i działalności Kościoła, ale nie zawiera odpowiedzi na wszyst-
kie pytania i nie posiada recept na rozwiązanie wszystkich 
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problemów Kościołów lokalnych. Stąd tak ważna misja usta-
wodawstwa diecezjalnego. 

Autor recenzowanej publikacji, powołując się na nauczanie 
soborowe, słusznie zauważa, że Kościół może być reformowa-
ny jedynie jako instytucja ludzka i ziemska. To jednak zakła-
da, że w podstawowym znaczeniu jest on nadprzyrodzoną 
wspólnotą zbawczą. Te dwa wymiary: wspólnotowo-społecz-
ne, czynią z Kościoła jedyny w swoim rodzaju organizm Bo-
sko-ludzki. Taka też jest działalność kościelna, którą wykonują 
ludzie, ale kieruje nią Duch Święty. 

O ile łatwo sobie wyobrazić stworzenie regulacji prawnych 
dla organizacji działań ludzkich, o tyle niemożliwe jest podda-
nie obecności i działalności Ducha Świętego w Kościele regu-
lacjom prawnym, bo Duch wieje, kędy chce. Duszpasterstwo 
potrzebuje jednak nieustannego monitorowania, gdyż zmienia-
ją się warunki, w jakich Kościół żyje i wypełnia swoją misję 
zbawczą. 

To, co niezmienne w duszpasterskiej działalności, pochodzi 
z nadania Chrystusowego. Kościół jedynie potwierdza waż-
ność i niezmienność tych poleceń swojego Założyciela. W cią-
gu dziejów Kościół wypracował też swoisty kanon czynności 
kultycznych. W centrum znajduje się Eucharystia, która jest 
źródłem i szczytem życia Kościoła. Wokół Mszy św. Kościół 
buduje swoją liturgię, do której zalicza się pozostałe sakra-
menty i Liturgię Godzin. Uzupełnieniem liturgii jest poboż-
ność ludowa z całym bogactwem form i treści nabożeństw ko-
ścielnych i prywatnych. Autor recenzowanej książki przeniósł 
Liturgię Godzin do pozostałych aktów kultu. Może jednak 
warto byłoby zachować wspomniany wcześniej kanon czyn-
ności kultycznych i połączyć tę wspólnotową modlitwę Ko-
ścioła z liturgią. Można też zasugerować, aby zmienić tytuł 
rozdziału trzeciego na: Liturgia Kościoła, a czwartego na: Po-
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bożność ludowa. Jest to jednak tylko propozycja pastoralisty, 
który doskonale rozumie sposób myślenia kanonisty i akceptu-
je porządek merytoryczny zagadnień, przyjęty zgodnie z zasa-
dami kanonicznymi. 

Struktura pracy została oparta na schemacie misji pośrednic-
twa zbawczego. Trzon rozprawy stanowią bowiem rozdziały 
poświęcone funkcji prorockiej (przekaz wiary i nauczanie – 
rozdział II), funkcji kapłańskiej (sprawowanie i przyjmowanie 
sakramentów – rozdział III; pozostałe akty kultu Bożego oraz 
miejsca święte – rozdział IV) i funkcji pasterskiej (życie i po-
sługa kapłanów – rozdział V, apostolstwo świeckich – rozdział 
VI, zarządzenie administracyjne – rozdział VII). Rozdział 
pierwszy ma charakter wstępny i przedstawia kontekst histo-
ryczny Diecezji Włocławskiej na przełomie wieków. Ten kla-
rowny schemat ukazuje zamysł merytoryczny i funkcjonalny 
wobec tematu rozprawy. Jet to także „mapa drogowa” celów 
badawczych i dróg, które prowadzą do ich osiągnięcia. Autor 
jawi się natomiast jako „Przewodnik”, który nie tylko doskona-
le zna „teren”, na który wprowadza Czytelnika, ale też posiada 
kwalifikacje naukowe i umiejętności badawcze do opracowania 
wyznaczonych zadań z teorii i praktyki ustawodawstwa i dusz-
pasterstwa Diecezji Włocławskiej.

Odnosząc się do zastosowanej w pracy zasady wyboru pro-
blemów badawczych, podkreślić należy, że inwentarz wydzie-
lonych zagadnień głównych i uzupełniających i zastosowane 
podziały są logiczne i przejrzyste. Autor ma świadomość wagi 
i pozycji omawianych lematów, które precyzyjnie i zrozumiale 
zatytułował i rozmieścił. Plan pracy pomaga zorientować się 
nie tylko w omawianej tematyce, ale ułatwia także dokonywa-
nie wyborów cząstkowych w zapoznawaniu się z treścią pracy. 
Jest to kolejny walor tego dzieła. Konstrukcja poszczególnych 
tematów tak została pomyślana, aby stanowiły zamknięty 
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„kompleks”, a jednocześnie dobrze pasowały do całości pracy. 
Można powiedzieć, że jest to konstrukcja modułowa, bardzo 
twórcza, ale także wymagająca pod względem umiejętności 
redakcyjnych ich Autora. 

Praca ks. Janusza Boruckiego jest dziełem naukowym, ale 
jednocześnie swoją tematyką dotyka najwrażliwszych miejsc 
Kościoła lokalnego włocławskiej diecezji. Na tę pracę należy 
zatem patrzeć oczami badacza – teoretyka i duszpasterza – 
praktyka. Jeden i drugi będzie usatysfakcjonowany treścią tej 
rozprawy. Naukowiec poszerzy swoją wiedzę, która została 
wypracowana zgodnie z wszystkimi rygorami metodologii na-
ukowej, a praktyk odkryje bogactwo najnowszej historii dusz-
pasterstwa w Diecezji Włocławskiej zgodnie z zasadą, że hi-
storia jest nauczycielką życia. 

Rozprawę ks. Janusza Boruckiego można zatem wpisać na 
listę dzieł, które tworzą historię Diecezji Włocławskiej, a jed-
nocześnie stanowią zachętę dla kolejnych naukowców, którzy 
kochają Kościół, ale kochają też naukę prowadząca do 
Prawdy. 

Ks. Jan Przybyłowski
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Jan Kazimierz Przybyłowski, Recenzja książki: ks. 
Adam Skreczko, Rola Kościoła katolickiego w kształtowaniu 
kultury pedagogicznej rodziców w Polsce, Białystok 2011, 
ss. 540 (Trans Humana. Wydawnictwo Uniwersyteckie).

Meritum tej dysertacji jest próba odpowiedzi na pytanie: 
jaką pomoc rodzinie polskiej w wypełnianiu jej funkcji wy-
chowawczej niesie Kościół katolicki? (s. 15). Z tak postawio-
nego problemu wyłaniają się konkretne zadania badawcze, 
które wskazują, że Autor będzie miał przed sobą do wykona-
nia bardzo trudną pracę poznawczą. Przed ks. A. Skreczko sta-
nął bowiem ambitny, naukowy cel, jakim jest stworzenie stu-
dium, które będzie ważnym elementem pedagogiki rodziny. 
Nauka ta, według Autora, stara się rozpoznać współczesną sy-
tuację rodziców, aby zaradzać ich problemom. „Dlatego – pi-
sze we Wstępie Autor – w swojej refleksji i badaniach podej-
muje tematykę kultury pedagogicznej rodziców, opisując jej 
formy i rezultaty kształtowania” (s. 15). W pewien sposób uza-
sadnia to wybór terminu: kultura pedagogiczna, który znalazł 
się w tytule książki. Dzięki temu pojęciu treść książki wydaje 
się być obiecująca dla jej adresatów, którymi według Autora są 
rodzice, nauczyciele, wychowawcy i duszpasterze. Kultura pe-
dagogiczna bowiem to coś więcej niż tylko umiejętności, zdol-
ności czy nawet talent pedagogiczny. Z założenia etymolo-
gicznego w kulturze pedagogicznej chodzi o proces, w czasie 
którego naturalne zdolności opiekuńcze człowieka przekształ-
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cone zostaną w kwalifikowane przygotowanie wychowawcze. 
Kandydat wyjaśnia to bliżej w rozdziale pierwszym swojej 
pracy. Druga część książki profesorskiej ukazuje szczegółową 
analizę kultury pedagogicznej rodziców w społeczeństwie pol-
skim. Autor traktuje cztery kolejne rozdziały jako element ka-
irologiczny zastosowanego w pracy sylogizmu praktycznego. 
Mają one charakter historyczno-socjologiczny. Trzeci element 
sylogizmu, tzw. postulatywny, stanowi rozdział szósty. 

Szczegółowa analiza podziału wydzielonych części na za-
gadnienia główne i szczegółowe ukazuje logiczny zamysł me-
rytoryczny i funkcjonalny wobec tematu pracy. Bliższego wy-
jaśnienia domaga się pojęcie „historia”, które Autor używa 
w intytulacji. Pojęcie „historia” w teologii pastoralnej dotyczy 
przede wszystkim współczesności. Oczywiste jest, że to, co 
dzieje się aktualnie, ma swoją przeszłość, a także przyszłość. 
Kontekst historii, który uwzględnia się w badaniach teologicz-
nopastoralnych, oznacza współczesny świat, ale w bezpośred-
niej relacji do Kościoła, który w nim żyje i działa. Świat ma 
swoje dzieje i Kościół ma swoją tradycję i doświadczenie, 
z którego płynie mądrość działania pastoralnego. Te dwie rze-
czywistości łączą się w pojęciu historii, którym posługuje się 
teologia pastoralna. Kontekstualność historii w ujęciu pasto-
ralnym dotyczy wszystkich wymiarów życia i działalności Ko-
ścioła i społeczeństwa. Dzieje Kościoła i dzieje świata rozpo-
czynają się w akcie stworzenia. Jednak misja Kościoła 
związana jest z Wcieleniem i Odkupieniem, czyli historią 
zbawczą. Historia w teologii pastoralnej to zatem nie tylko 
fakty i wydarzenia, to także działanie Boga, który jest Panem 
historii. Takie pojęcie historii wyjaśnia, dlaczego Autor w czę-
ści historycznej skupia się na najnowszej historii. Można za-
tem uznać, że Autor, sięgając do takiej historii, potwierdził 
znaną zasadę: historia est magistra vitae, która to reguła jest 
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zgodna z celem praktycznych nauk teologicznych. Teologia 
pastoralna zajmuje się urzeczywistnianiem Kościoła w aktual-
nej rzeczywistości, dlatego traktuje historię jako kontekst 
współczesności, która stawia własne wymagania. Stąd w bada-
niach Autora znalazło się miejsce dla respektowania zasady, 
która obowiązuje w szeroko pojętej teologii pastoralnej, do 
której również zalicza się pedagogika pastoralna i pedagogia 
rodziny. Według tej zasady historia próspicit, non réspicit (hi-
storia przewiduje naprzód, a nie wstecz). Od tak pojętej histo-
rii już tylko „krok” dzieli od ustalenia paradygmatów dla 
współczesnej kultury pedagogicznej rodziny. 

Ks. Adam Skreczko podjął w swojej książce oryginalny te-
mat kultury pedagogicznej, która powinna stanowić właściwy 
wymiar wypełniania przez rodziców misji wychowawczej. 
Autor opracował tę problematykę w perspektywie wychowaw-
czej roli katolickiej wspólnoty kościelnej, która może wspo-
magać wysiłki rodziców związane z integralnym wychowaniu 
dzieci i młodzieży. Trzeba tutaj podkreślić, że problem kultury 
wychowania zakorzeniony jest zarówno w teologii, jak i w pe-
dagogicznych naukach, dlatego praca ma charakter interdyscy-
plinarny. Kandydat zdaje sobie przy tym sprawę, że w wypra-
cowaniu kultury działania pedagogicznego rodziców 
niezbędne jest korzystanie z nauczania Kościoła, które umożli-
wia stworzenie solidnej podbudowy stawianych tez, wymaga-
jących rzetelnego uzasadniania teologicznego. Jednocześnie 
Autor świadom jest konieczności uwzględnienia w prowadzo-
nych przez siebie badaniach osiągnięć nauk pomocniczych dla 
teologii pastoralnej, zwłaszcza psychologii i socjologii. Wyko-
rzystanie dorobku tych nauk obiektywizuje badania prowadzo-
ne przez Kandydata oraz uwiarygodnia wysuwane przez niego 
postulaty co do inicjatyw Kościoła związanych z kształtowa-
niem kultury wychowawczej rodziców katolickich. 
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Autor sięgnął ponadto do historycznych i społecznych uwa-
runkowań, aby w tej perspektywie ukazać aktualną sytuację 
działalności Kościoła katolickiego, który współpracuje z rodzi-
cami w wypełnianiu funkcji wychowawczej. Ten historyczno-
socjologiczny kontekst stał się właściwą podstawą do teolo-
gicznopastoralnych dociekań nad rolą Kościoła w kształtowaniu 
kultury pedagogicznej polskich rodziców. 

Problematyka rodzinna jest dziś obszarem niezmiernie waż-
nym w badaniach teologicznych i pasterskiej misji Kościoła. 
Przekonujące przedstawienie stanowiska Kościoła w kwestii 
kultury wychowawczej rodziców jest bardzo potrzebne w obli-
czu współczesnej konfrontacji nauczania kościelnego z poglą-
dami deprecjonującymi tradycyjne rozumienie Kościoła i ro-
dziny. Ks. A. Skreczko w swojej książce starał się uwzględnić 
wszystkie możliwe aspekty związków między kulturą wycho-
wawczą rodziców i misją Kościoła. Efektem jego badań jest 
całościowa wizja teologicznopastoralnych i pedagogicznych 
elementów tego obrazu, którą można traktować jako kompen-
dium podjętej w pracy problematyki. 

Stworzenie takiej całościowej wizji zagadnienia skazało 
Autora pracy na bardzo skrótowe potraktowanie niekiedy waż-
nych aspektów działalności Kościoła, który powinien kształto-
wać kulturę wychowawczą rodziców. Niektóre z przedstawia-
nych skrótowo zagadnień są przedmiotem żywych dyskusji 
w teologii i pedagogice, czego wyrazem jest bogata literatura 
na ten temat. Mam tu na myśli m.in. problematykę mediów ka-
tolickich. Skrótowość w jej potraktowaniu nie pozwoliła Auto-
rowi sięgnąć do ciekawych nurtów tych dyskusji. Pewien nie-
dosyt pozostawia także rozdział szósty, traktujący na temat 
perspektyw współpracy podmiotów kościelnych z rodzicami 
w kształtowaniu ich kultury pedagogicznej. Poza tym po lek-
turze książki można odnieść wrażenie, że Autor zbyt słabo 



463

Recenzje

podkreśla znaczenie współpracy, bardziej skupiając się na do-
minującej roli Kościoła w relacji między nim a rodzicami. Ta-
kie podejście tłumaczy częściowo tytuł książki: „rola Kościo-
ła”. Niemniej Kościół jest wspólnotą zbawczą i społecznością 
ludzką, i w każdym z tych wymiarów najodpowiedniejszą for-
mą działania jest szeroko pojęta współpraca oparta na dialogu 
wszystkich członków Kościoła. 

Książka ks. A. Skreczki ma niekwestionowaną wartość na-
ukową. Jest ona propozycją ciekawej i nowatorskiej wizji kul-
tury wychowawczej rodziców, która jest efektem ich współ-
pracy z podmiotami kościelnymi w dziele wychowania 
chrześcijańskiego. Jest to najnowsze, całościowe opracowanie 
tego tematu i dlatego jest to praca adresowana nie tylko do fa-
chowców, ale może być przydatna tym osobom, które w róż-
nych sytuacjach i uwarunkowaniach biorą na siebie trud reali-
zacji wychowania chrześcijańskiego. W sumie książka 
zasługuje na wysoką ocenę zarówno pod względem meryto-
rycznym, jak i formalno-metodycznym. Jest ona znaczącym 
wkładem w badania teologicznopastoralne w zakresie pedago-
giki pastoralnej.

Ks. Jan Przybyłowski
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