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WSTęP

Na przestrzeni 9 lat istnienia Warszawskie Studia Pastoralne 
stają się coraz bardziej czasopismem interdyscyplinarnym. 
Jest to odpowiedź na współczesne wyzwania, jakie stają nie 
tylko przed teologią pastoralną, ale także Kościołem. Tempo 
życia współczesnego człowieka i zmiany zachodzące na 
świecie wymagają od Kościoła i teologii pastorlanej szukania 
nowych dróg dotarcia do ludzi z orędziem Ewangelii Jezusa 
Chrsytusa. Artykuły naukowe zawarte w 25 numerze 
Warszawskich Studiów Pastoralnych koncentrują się na dwóch 
kierunkach myśli teologicznej: refleksji o Kościele i refleksji 
o człowieku.

Pierwsza część zawiera teksty autorów, którzy analizują 
nauczanie Kościoła zawarte w dokumentach Soboru 
Watykańskiego II i papieży posoborowych. W tej części 
autorzy położyli szczególny nacisk na zagadnienia związany 
z tematyką liturgii, udziału świeckich w Kościele, ekumenizmu, 
prawa, wiary, a także sytuacji Kościoła w Syrii.

Artykuły w drugiej części odnosić się będą do trudnych 
sytuacji życiowych dotykających współczesnych ludzi – lęku, 
żałoby, prokreacji czy przemocy domowej. Autorzy będą 
poruszać się w przestrzeni medycyny pastoralnej i psychologii 
pastoralnej.
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Już w tym miejscu mogą Państwo zauważyć, że poszerzona 
tematyka badań pastorlanych otwiera łamy tego czasopisma 
zwłaszcza przed tymi Autorami, którzy podejmować będą 
naukową dyskusję o wszystkich problemach Kościoła i świata 
XXI wieku.

Teologia pastoralna jest bardzo dynamiczna. Widać to także 
po Autorach publikujących naukowe dysertacje teologiczno
-pastoralne. Coraz więcej jest w gronie pastoralistów będących 
osobami świeckimi, a to oznacza, że uprawiana dotychczas 
teologia pastoralna pod kątem przygotowania do duszpaster-
stwa, staje się teologią praktyczną, która ma służyć całemu 
Kościołowi. Ta niepozorna zmiana jakościowa stawia jednak 
nowe zadania także przed publikacjami teologicznymi. Mają 
one za zadanie nie tylko relacjonować stan badań, ale także 
wskazywać nowe zadania badawcze dla teologów.

Pastoraliści powinni być szczególnie wyczuleni na współ-
czesne wyzwania, jako stają przed Kościołem. Jednocześnie to 
ludzkość domaga się od nich pomocy intelektualnej w rozwią-
zywaniu problemów codzienności. Dlatego pastoralista, pozo-
stając na pierwszym miejscu teologiem, powinien uczyć się 
udzielania pomocy człowiekowi na jego drodze wiary. Temu 
celowi mają także służyć łamy „Warszawskich Studiów Pasto-
ralnych”, które są otwarte na autorów reprezentujących różne 
dziedziny nauki. 

Błażej Szostek
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Jakub Holnicki-Szulc

„REfORMA LITURGICZNA  
SObORU WATYKAńSKIEGO II – MIęDZY  

CIąGŁOŚCIą A ZERWANIEM.”1

Z DZIEjÓW REfORM KATOLICKIEGO KULTU.
„The liturgical Reform of the Second Vatican Council 

between continuity and rupture.”  
Reform of Catholic worship.

Reforma liturgiczna, jaka miała miejsce w Kościele katolic-
kim często nazywana jest reformą Vaticanum II, jednakże jest 
to w pewnym zakresie nadużycie2. Ruchy mające na celu re-
formę Ordo Missae pojawiły się w Kościele na długo przed 
soborem, a ich zwieńczeniem był I Synod Rzymski, który miał 

1 L. Szyndler, “Reforma liturgiczna Vaticanum secundum – między cią-
głością a zerwaniem”, temat wykładu wygłoszonego 22.02.2006 na Uniwer-
sytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ramach konferencji „Sobór Wa-
tykański II z perspektywy 40 lat”, w: Christianitas 26, s. l. 2006, s. 115-128.

2 „Późniejsze zmiany były bardziej radykalne, niż te zamierzone przez 
papieża Jana i biskupów, którzy uchwalili konstytucję o liturgii. Kazanie 
papieża Jana wygłoszone na zakończenie pierwszej sesji pokazuje, że nawet 
nie podejrzewał on tego, co planowali eksperci liturgiczni.” [w:] M. Davies, 
Liturgiczne bomby zegarowe, Warszawa 2004, s. 7.



10

Jakub Holnicki-Szulc

być wzorem dla Soboru Watykańskiego II3. Reformy toczyły 
się dalej zmieniając oblicze katolickiej liturgii w stopniu więk-
szym niż miało to miejsce kiedykolwiek w historii Kościoła. 
Jednocześnie nie sposób podać daty zakończenia reformy li-
turgicznej – wszystkie zmiany, dodatki, czy nowe edycje 
Mszału Rzymskiego (ostatnia wydana w 2008 roku), należało-
by raczej traktować jako kontynuację owej reformy. W tenże 
sam sposób należy traktować decyzje papieża Benedykta XVI 
liberalizujące zasady dotyczące stosowania przez kapłanów 
Mszału Rzymskiego wg edycji typicznej bł. Jana XXIII 
z 1962 r. 

Pierwszym etapem reformy liturgii zwanej reformą soboro-
wą, należałoby nazwać powstanie dokumentu, zwanego „sche-
matem o liturgii”, przygotowanego przez Przygotowawczą 
Komisję Liturgiczną. Był to wstępny dokument, w którym jed-
nakże ukazały się spory obecne podówczas wśród teologów, 
przede wszystkim dotyczące języka liturgicznego. Z jednej 
strony dokument wspominał o konieczności utrzymania łaciny 
jako języka mszalnego, z drugiej podkreślając wartość używa-
nia języków narodowych i postulując umożliwienie Konferen-
cjom Biskupów ich wprowadzania do liturgii. 

22 lutego 1962 roku Jan XXIII podpisał konstytucję apo-
stolską Veterum Sapientia, która podkreślała konieczność na-
uki i stosowania łaciny w życiu Kościoła:

„Z tego też względu przypominamy i postanawiamy odpo-
wiednimi wskazówkami zawartymi w tym wielkiej wagi do-
kumencie strzec tego, aby w całej mocy był zachowany stary 
zwyczaj posługiwania się językiem łacińskim, a gdzieby już 
prawie zanikał, tam należy go w pełni na nowo przywrócić. 

3 M.Poradowski, Trzydziestolecie Drugiego Soboru Watykańskiego, 
Wrocław 2004.
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(…) Biskupi w swojej ojcowskiej trosce powinni mieć się na 
baczności, by nikt w ich jurysdykcji nie był skłonny do rewo-
lucyjnych zmian, nie pisał przeciw używaniu łaciny w stu-
diach religijnych lub w liturgii (…).”4

Po rozpoczęciu obrad Soboru Watykańskiego II, które mia-
ło miejsce 11 października 1962 roku, Ojcowie jako pierw-
szym zajęli się dokumentem o liturgii. J. Ratzinger, będący 
najpierw asystentem kard. Fringsa, następnie zaś uczestniczył 
w pracach jako peritus, a więc oficjalny konsultant teologicz-
ny Soboru, twierdził, że przyczyną rozpoczęcia prac od sche-
matu o liturgii nie ze względu na pilne kwestie, jakie miały 
być w nim zawarte, ale przez przekonanie o jednomyślności 
w kwestiach liturgicznych wśród Ojców Soborowych, przez 
co praca w tej kwestii miała być swego rodzaju próbą metody 
pracy soborowej5.

W roku 1962, Jan XXIII zaaprobował i zadecydował o uka-
zaniu się nowej edycji Missale Romanum, przez wielu liturgi-
stów zwany ostatnim Mszałem przedsoborowym. Zmiany 
w nim wprowadzone były nieznaczne w stosunku do poprzed-
niej edycji Piusa XII z 1955 roku, a najważniejszą z nich było 
dodanie do Kanonu imienia św. Józefa. To właśnie tzw. Mszał 
Jana XXIII jest oficjalną wersją nadzwyczajnej formy rytu 
rzymskiego. 

Podczas drugiej sesji Soboru (29 listopada – 4 grudnia 
1963) kontynuowana była dyskusja dotycząca zmian w litur-
gii. W dniu zakończenia sesji przyjęta została Konstytucja 
o Liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. Na 2151 Ojców 

4 Jan XXIII, Konstytucja Apostolska Veterum Sapientiae, w: 
L’Osservatore Romano 4, 24.02.1962 r.

5 por. J.Ratzinger, wstep do: K.Gamber, Zwrocmy się ku Panu!, Po-
znań 1998.
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jedynie 4 głosy były przeciwne. Konstytucja zapowiedziała 
ogólną reformę liturgii, wraz z zapowiedzią zachowania 
wszystkich dotychczas obowiązujących rytów: 

„(…) Święty Sobór oświadcza, że święta Matka Kościół 
uważa za równe wszystkie w prawach i godności wszystkie 
prawnie uznane obrządki i chce je na przyszłość zachować 
i zapewnić im wszelki rozwój.”6

Jednocześnie Sobór nakazuje, aby wszelkie zmiany wyni-
kały z „form już istniejących”7 i pomimo, że dopuszcza uży-
wanie języków narodowych, ogranicza je tylko do czytań, mo-
dlitwy powszechnej oraz części, które „należą do wiernych”8, 
stwierdzając, że: 

„W obrzędach łacińskich zachowuje się używanie języka 
łacińskiego, poza wyjątkami określonymi przez prawo 
szczegółowe.”9

Jeśli chodzi o zmiany wprowadzone wprost przez Konsty-
tucję o Liturgii Świętej, wspomnieć należy kwestię koncele-
bry, której stosowanie zostało dopuszczone przez Ojców 
w znacznie szerszym stopniu10, oraz modlitwę powszechną 
przywróconą do Mszy świętej.11 Jednocześnie Sobór podkreśla 
pierwsze miejsce, jakie zajmuje chorał gregoriański, pośród 
muzyki, która ma ubogacać liturgiczne obrzędy12. 

25 stycznia 1964 roku Paweł VI wydał motu proprio Sa-
cram Liturgiam, które zapowiadało stworzenie Komisji, która 
będzie miała na celu realizację postanowień Vaticanum II za-

6 Sacrosanctum Concilium (SC) n. 4 .
7 Ibid. nr 23.
8 Ibid. nr 54.
9 Ibid. nr 36 § 1.
10 SC nr 57.
11 Ibid. nr 53.
12 Ibid. nr 116.
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wartych w Konstytucji o Liturgii Świętej. Dokument zazna-
czał, iż pewne reformy muszą zostać odłożone w czasie ze 
względu na konieczność przeprowadzenia koniecznych przy-
gotowań, co spowodowało wiele protestów biskupów chcą-
cych szybkiego wprowadzenia reform13.

29 lutego 1964 roku Paweł VI stworzył Radę ds. Wdrożenia 
Konstytucji o Świętej Liturgii, zwaną Concilium. Rada liczyła 
42 członków, którym przewodniczył kard. Lercaro, sekreta-
rzem zaś został Annibale Bugnini CM. I to właśnie ks. Bugni-
ni, od 1972 arcybiskup, odegrał decydującą rolę w kreowaniu 
reform liturgicznych do 1976 roku, kiedy to Paweł VI uczynił 
go pronuncjuszem w Teheranie. Concilium było de facto sa-
modzielnym organem, gdyż Kongregacja Rytów pełniła jedy-
nie funkcje zatwierdzającej decyzje Rady. Pierwsze reformy 
wprowadzone przez Concilium miały miejsce jeszcze w 1964 
roku: 24 kwietnia poprzez dekret Quod actuosius, Kongrega-
cja zatwierdziła skrócenie formuły używanej przy udzielania 
Komunii świętej, wprowadzając odpowiedź wiernego.

26 września 1964 roku Kongregacja Rytów wydała instruk-
cję Inter Oecumenici, przygotowaną wcześniej przez Conci-
lium14. Instrukcja miała na celu wprowadzenie niektórych re-
form zanim nastąpi wydanie zreformowanych ksiąg 
liturgicznych. Główne zmiany wprowadzone poprzez Inter 
Oecumenici dotyczyły: zniesienia oddzielnego odmawianych 
przez kapłana modlitw wypowiadanych przez lud, opuszczenie 
Introibo, zniesienie gestów ucałowania rąk kapłana przy ołta-
rzu, wprowadzenie głośnego odmawiania sekrety, zniesienie 

13 por. R.M. Wiltgen SVD, Ren wpada do Tybru, Warszawa 2001, 
s. 178-180.

14 Inter Oecumenici, [w:] Wiadomości Diecezjalne 11-12, Katowice 
1964, ss. 129-144.
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ostatniej Ewangelii oraz modlitw po Mszy (wprowadzonych 
przez Leona XIII), a także umożliwienie odczytywanie czytań 
mszalnych przez osoby świeckie. Dokument reguluje używanie 
języków narodowych w obrzędach liturgicznych ograniczając 
je do śpiewu części stałych, liturgii słowa, aklamacji i dialo-
gów. Poza tym instrukcja postuluje umiejscowienie ołtarza 
w sposób umożliwiający odprawianie versus populum. 

Po wprowadzeniu wspomnianych reform w życie, co miało 
miejsce w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu 1965 roku, po-
jawiły się pierwsze oznaki sprzeciwu i tęsknoty za liturgią 
sprzed reformy:

„Teraz jestem stary, lecz byłem młody, gdy przyjmowano 
mnie do Kościoła. Nie przyciągnął mnie wówczas splendor 
największych uroczystości kościelnych, który mógł być do-
brze podrobiony przez protestantów. Tym, co najbardziej po-
ciągało mnie w zewnętrznych i widzialnych działaniach Ko-
ścioła były czynności księdza i ministranta wykonywane 
podczas sprawowania cichej Mszy św. Ksiądz przystępujący 
do ołtarza bez jednego spojrzenia, które miałoby ocenić, jak 
wielu lub niewielu wiernych zgromadziło się na Mszy. Mistrz 
i jego czeladnik. Człowiek i zadanie, które tylko on był w sta-
nie wykonać. To jest właśnie Msza, do której poznania i umi-
łowania dorastałem. Zaiste pozwólcie hałaśliwym mieć swoje 
<<dialogi>>, ale nie pozwólcie też, abyśmy my, którzy ceni-
my ciszę, byli kompletnie zapomniani.”15 

27 stycznia 1965 roku Kongregacja Rytów wydała dekret 
o publikacji nowej edycji Mszału Rzymskiego z uwzględnie-
niem instrukcji Inter Oecumenici. Wkrótce potem, 3 marca 
1965 roku Paweł VI odprawił Mszę św. versus populum i po 
włosku. 

15 Gorzka próba Evelyn Waugh, w: Christianitas 8 2001, s. 75-87.
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Oprócz reakcji wielce pozytywnych, wśród osób duchow-
nych również widać pewnego rodzaju wątpliwości, o których 
pisze chociażby T. Merton: 

„Liturgie, nowa i stara. Dla młodszych braci nowa liturgia, 
pewne części mszy śpiewane w języku angielskim, homilia, 
ofertorium (procesja i śpiew), etc. W izbie chorych: stara litur-
gia, w gruncie rzeczy bardzo stara i jedyna w swoim rodzaju – 
a także bardzo wzruszająca na swój własny sposób. Ojciec S., 
na przykład, opiera się na ołtarzu, trzyma się go, szamoce się 
z nim, przesuwając się bokiem rzuca się na księgę nagłym zry-
wem, potem trzyma się z całej mocy, jakby tu chodziło o ży-
cie, i drżącym szeptem czyta wersety. Jego ministrant, brat L., 
głuchy kompletnie, klęka w przedziwnych miejscach, by wi-
dzieć i czytać z poruszenia warg, odpowiada piskliwą łaciną, 
której nie słyszał już od dłuższego czasu i która wskutek tego 
stała się samoistnym językiem liturgicznym. Wreszcie plebs 
sancta: brat J., w fotelu na kółkach, z czerwonym pledem wo-
kół ramion i z okularami zawieszonymi na końcu nosa; brat D. 
najstarszy ze wszystkich, sześćdziesiąt lat w klasztorze, zgar-
biony do przodu, bardzo nisko (…) Wczesna msza w izbie 
chorych (druga trzydzieści rano), jest to liturgia wręcz nieza-
pomniana. Nie masz niczego podobnego na całej kuli ziem-
skiej. Mszę u braci odprawia się teraz twarzą do ludu. Jeden 
z bardziej konserwatywnych ojców celebruje z widocznym 
rozgniewaniem, a przy nobis quoque peccatoribus uderza się 
gwałtownie pięścią w żołądek. Liturgiczne Hara-kiri?16”

Okres wydania Mszału roku 1965 był też okresem pierw-
szych, delikatnie jeszcze sceptycznych wypowiedzi abp 
M. Lefebvre’a, którego niepokój wiązał się z pośpiechem we 
wprowadzaniu reform, oraz ryzykiem, jakie z owym pospie-

16 T. Merton, Zapiski współwinnego widza, Poznań 1994, s . 472n.
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chem się wiązało. Należy jednak podkreślić, że abp Lefebvre 
w owym czasie był jednocześnie entuzjastą wielu reform litur-
gicznych. Uważał za konieczne wprowadzenie języków naro-
dowych do liturgii słowa, popierał wprowadzenie wspólnego 
śpiewu Gloria, Kyrie, i Credo przez kapłana i wiernych. Warto 
również zauważyć, że abp Lefebvre był jednym z Ojców sobo-
rowych, którzy w głosowaniu poparli wprowadzenie soboro-
wej Konstytucji Sacrosanctum Concilium17. 

3 września 1965 r. Paweł VI wydał encyklikę Mysterium 
Fidei, traktującą o Eucharystii. Papież zaleca w niej pogłębie-
nie kultu eucharystycznego, kapłanom natomiast nakazuje 
wierność tekstom i rubrykom Mszału. 25 lipca 1966 roku Kon-
gregacja Nauki Wiary wystosowała list Cum Oecumenicum 
Concilium, podpisany przez kard. Ottavianiego. List przestrze-
gał przed odejściem od faktu Rzeczywistej Obecności poprzez 
jego przemilczanie, a także przed stopniowym porzucaniem 
idei ofiary na rzecz idei agape. 

W następnych miesiącach Concilium, jak i sam Paweł VI 
kilkakrotnie zabierali głos piętnując panoszące się w liturgii 
nadużycia. Papież w przemówieniu z 19 kwietnia 1967 roku 
krytykując tendencje desakralizujące liturgię, udzielił mocne-
go wsparcia dla pracy Concilium18. Tego samego dnia sekre-
tarz Kongregacji Rytów, kard. Antonelli napisał w swym 
dzienniku odnośnie do przemówienia Papieża:

„(…) Paweł VI nie potrafił dostrzec, że wszystkie te problemy, 
o których wspomniał, pochodzą ze sposobu, w jaki organizuje się 
różne składniki tej reformy realizowanej przez Concilium.”19

17 O wypowiedziach i poglądach abpa M. Lefebvre’a przeczytać można 
w: B. Tissier – de Mallerais, Marcel Lefebvre. Życie, Dębogóra 2010.

18 por. Christianitas 41/42, s. 198.
19 Ibid. s.199.
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Kilka dnie później kard. Antonelli krytykuje metodę pracy 
Rady, zarzucając jej zbytni pospiech i chaotyczność.20 Wydaje 
się, że trafnie pracę Concilium scharakteryzował w roku 1977, 
nowy arcybiskup metropolita Monachium, kard. Ratzinger:

„Liturgia nie rodzi się z dekretów, i jedna ze słabości poso-
borowej reformy liturgii polega niewątpliwie na gorliwości 
profesorów, reżyserujących przy swych biurkach pracę, która 
wymagałaby życiowego wzrastania.21”

4 maja 1967 roku Kongregacja Rytów wydała kolejną in-
strukcję – Tres abhinc annos, która podkreślała wartość zmian 
1965 roku i wskazywała kierunki, w których potrzebna jest 
dalsza reforma.22 Instrukcja wprowadzała również szereg 
zmian. Usunięta została większość znaków krzyża, ucałowań 
ołtarza i gestów adoracji wykonywanych przez kapłana, znie-
siono także gest trzymania złączonych palców po konsekracji. 
Po raz pierwszy również umożliwiono głośne odmawianie Ka-
nonu Mszy w języku narodowym. Zlikwidowana zostaje ka-
płańska modlitwa Domine, non sum dignus, którą od teraz ka-
płan odmawia wraz z wiernymi. Błogosławieństwo 
przeniesione zostało przed Ite, missa est. Zniesiono również 
obowiązek noszenia manipularza, zaś przy koncelebrach 
umożliwiono używanie jedynie alby i stuły. Decyzje i zmiany 
zawarte w instrukcji weszły w życie 29 czerwca 1967 r. 

Po wydaniu instrukcji magazyn Kongregacji Rytów Notitiae 
zawierał artykuł, gdzie Msza po reformie nazwana została No-
vus Ordo Missae, która to nazwa po raz pierwszy pojawiła się 
wówczas w oficjalnym periodyku Stolicy Apostolskiej i zaczę-

20 Ibid, s. 199.
21 cyt. za: Christianitas 41/42 2009, s. 201.
22 Tres abhinc annos, w: Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie, 

Rok LVII, Sierpień 1967, ss. 169 – 173.
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ła określać porządek mszalny od czasu instrukcji Inter 
oecumenici. 

25 maja 1967 roku Kongregacja Rytów wydała stworzoną 
przez Concilium instrukcję Eucharisticum misterium23. In-
strukcja poleca unikanie odprawiania kilku Mszy św. jedno-
cześnie, zaleca za to kilka razy dziennie sprawowanie konce-
lebr. Odradza mnożenie ilości Mszy świętych w ciągu dnia, by 
nie sprawiać wrażenia „pustego kościoła”. Jednocześnie in-
strukcja zaleca, by kapłani budowali w wiernych wizję Mszy 
jako kultu Kościoła. 

Szeroki dostęp do koncelebr szybko zyskał wielu zwolenni-
ków, zwłaszcza w miastach i środowiskach akademickich. 
W 1967 roku x. Franciszek Blachnicki pisał o tym, jak wyglą-
dają kwestie liturgiczne w kościele akademickim Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, stąd wiemy, że koncelebry przyję-
ły się i były stosowane niemalże podczas każdej celebracji. 
Jednocześnie Blachnicki wyraża swój pogląd dotyczący Mszy 
równocześnie sprawowanych przy bocznych ołtarzach:

„(…) w wielu środowiskach jeszcze utrzymuje się przedpo-
borowa forma równoczesnego odprawiania wielu mszy św. 
„privato modo” przy bocznych ołtarzykach, wskutek nieznajo-
mości teologicznego sensu i wartości koncelebry, albo też po 
prostu wskutek jakiegoś nieuzasadnionego konserwatyzmu.”24 

Jednocześnie już wtedy, na mocy pozwolenia ad experi-
mentum cała liturgia mszalna w kościele akademickim odpra-
wiana była w języku polskim.

23 Święta Kongregacja Rytów, Eucharisticum Mysterium, AAS 59 
(1967) 5, s. 99-637. 

24 F. Blachnicki, Kronika odnowy, [w:] Collectanea Theologica 37 
1967, s. 161.
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W innym miejscu Blachnicki pisze: „Dlatego też msza św. 
koncelebrowana ma w życiu Kościoła większą wartość niż 
wiele mszy św. jednocześnie odprawianych przy bocznych 
ołtarzach.”25

Warto w tym miejscu przytoczyć odpowiedź Piusa XII:
„Nie brak takich, którzy twierdzą, iż kapłani nie mogą rów-

nocześnie odprawiać Mszy przy różnych ołtarzach, gdyż tym 
sposobem rozbijają społeczność, a jedność jej na szwank nara-
żają. (…) Niesłusznie odwołują się oni do charakteru społecz-
nego Ofiary Eucharystycznej. Ilekroć bowiem kapłan odnawia 
to, czego dokonał Boski Zbawiciel na Ostatniej Wieczerzy do-
konał, rzeczywiście spełnia się Ofiara. Ta Ofiara zawsze 
i wszędzie, koniecznie, i o z natury swojej, posiada charakter 
publiczny i społeczny; ten bowiem, który ją składa, działa 
w imię Chrystusa i wiernych, których Głową jest Boski Zba-
wiciel, i Bogu ją przedkłada za Kościół święty katolicki, tak za 
żywych, jak i za umarłych.”26

W drugiej połowie października 1967 roku w Rzymie obra-
dował Synod Biskupów. Synod ów stanowił wydarzenie nie-
zwykle ważne, gdyż w czasie jego trwania Annibale Bugnini 
odprawił w obecności Ojców synodalnych tzw. Missa norma-
tiva, która następnie została poddana opinii Ojców. Ów formu-
larz wprowadzał wiele istotnych i głębokich zmian w obrzę-
dach mszalnych. Sama Msza miała być odprawiana całkowicie 
w języku narodowym, versus populum, pominięte miały być 
modlitwy u stopni ołtarza, akt pokutny miał być ograniczony 
do Kyrie, które jednakże mogłoby być opuszczone, przy śpie-
wie Gloria. Czytania za wyjątkiem perykopy ewangelicznej 

25 F. Blachnicki, Koncelebra a życie kapłańskie, w: Collectanea The-
ologica 37, Warszawa 1967, s. 168. 

26 Pius XII, op.cit., ss. 50 – 51.
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wykonywane winny być przez lektorów, responsorium zaś, 
przez kantora na przemian z ludem. Po homilii następuje mo-
dlitwa wiernych, występująca podczas każdej Mszy świętej. 
Liturgia Eucharystyczna w Missa normativa była w znacznym 
stopniu zbieżna obowiązującą obecnie zwyczajną formą rytu 
rzymskiego. Nowa forma zyskała uznanie 71 Ojców, przy 43 
głosach przeciw i 62 wyrażających zastrzeżenia27, co wiązało 
się z odrzuceniem schematu. Kard. Antonelli w Święto 
Wszystkich Świętych 1967 roku napisał:

„1. Zamieszanie. Już nikt nie ma zmysłu sacrum i poczucia 
obowiązywalności prawa liturgicznego. Ciągłe zmiany (nie-
precyzyjne i nieraz zupełnie nielogiczne) oraz, w moim prze-
konaniu, godny potępienia system eksperymentów obaliły 
tamy, i wszyscy mniej lub bardziej ustawiają się w roli arbi-
trów; (…)

4. Praca nad desakralizacją, nazywaną teraz „sekularyza-
cją”, kontynuuje się w studiach na najwyższym szczeblu;

5. Te fakty pokazują, że kwestia liturgiczna, wywierając 
wielki wpływ na szybką ewolucję mentalności, przynależy 
z kolei ze swej strony do o wiele szerszej problematyki, która 
jest – w rzeczywistości – natury doktrynalnej;

6. Dlatego wielki kryzys, o który chodzi, to kryzys doktry-
ny tradycyjnej i Magisterium.”28

Odrzucenie schematu „Mszy normatywnej” przez Synod 
Biskupów nie zmienił kierunku prac Concilium, będącego jak-
by pewnym obrania słusznego kierunku zmian. 

Bardzo szybko tekst Missa normativa wypłynął i został roz-
prowadzony w całej Europie. W Polsce np. o. F. Pełka SI 
przedstawiając polskie tłumaczenie schematu stwierdził, że 

27 Christianitas 41/42 2009, s. 214.
28 cyt. za Christianitas 41/42 Warszawa 2009 , s. 215-216.
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wierni i zainteresowani liturgią winni się z nim zapoznać, by 
„uwrażliwić ich na kierunek nadchodzących zmian.”29 Cyto-
wany autor, wraz ze swoim artykułem pokazują, że schemat 
Missa normativa był w środowiskach eksperckich bardzo 
mocno forsowany. 

23 maja 1968 roku Kongregacja Rytów wydała dekret ze-
zwalający na stosowanie trzech nowych Modlitw Euchary-
stycznych, co miało być odpowiedzią na życzenia wyrażane 
przez wielu biskupów, kapłanów i wiernych. Wprowadzenie 
dodatkowych Modlitw Eucharystycznych stało się najistot-
niejszą zmianą od ok. 1600 lat, gdyż od takiego właśnie czasu 
stosowany był Kanon Rzymski, który nie przechodził niemal-
że żadnych przemian, za wyjątkiem kosmetycznych reform, 
jak na przykład dodanie przez Jana XXIII św. Józefa do modli-
twy wstawienniczej. Tenże Kanon nagle de facto przestał być 
stosowany nawet w niedziel i święta na rzecz II i III Modlitwy 
Eucharystycznej. 

16 września 1968 roku ks. H. Jedin wybitny badacz Kościo-
ła doby Kontrreformacji, napisał list do Konferencji Episkopa-
tu Niemiec, w którym ostrzegał biskupów wskazując podo-
bieństwo niektórych zmian w liturgii wraz ze sposobem ich 
wprowadzenie a podobnymi reformami wprowadzanymi pod-
czas reformacji. Jednocześnie Jedin apeluje, aby mimo wpro-
wadzania nowego rytu, w każdej parafii pozostawić jedną 
Mszę wg Mszału 1962 r.30 

6 listopada 1968 roku Papież Paweł VI zatwierdził Novus 
Ordo Missae, 3 kwietnia 1969 roku zaś podpisał Konstytucję 

29 F.Pełka, Missa normativa, w: Collectanea Theologica 38, Warszawa 
1968, s. 94 .

30 H. Jedin, List do Kardynała Döpfnera, [w:] Christianitas 29/30, War-
szawa 2006, s. 141-147.
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Apostolską Missale Romanum  ogłaszającą nowy Mszał Rzym-
ski.31 Konstytucja rozpoczyna się od pochwały Mszału św. Piu-
sa V, oraz przedstawia trzy zasadnicze zmiany wprowadzone 
przez nowy Mszał. Pierwszą są oczywiście nowe Modlitwy 
Eucharystyczne dodane do dotychczasowego Kanonu Rzym-
skiego, następną uproszczenie obrzędów mszalnych, zwłasz-
cza ofertorium, oraz dodanie elementów z przekazów Ojców 
Kościoła. Wprowadzony miał jednocześnie zostać Lekcjonarz 
mszalny o cyklu trzyletnim. Wydanie Lekcjonarza miało 
zwiększyć użycie tekstów biblijnych w obrzędach 
liturgicznych.32

6 kwietnia 1969 roku Święta Kongregacja Rytów ogłosiła 
wydanie nowego Mszału Rzymskiego, wraz z Institutio Gene-
ralis Missalis Romani. 

9-10 kwietnia 1969 roku nastąpiła ostatnia sesja Concilium, 
następnie znaczna część jej ekspertów podjęła pracę w Świętej 
Kongregacji Kultu Bożego, która została utworzona w miejsce 
dotychczasowej Świętej Kongregacji Rytów. Sekretarzem 
Kongregacji został x. Annibale Bugnini, dotychczasowy se-
kretarz Concilium, który od tej pory stał się jedną z osobistości 
o największym wpływie na życie liturgiczne Kościoła, zaś 
w 1972 roku nobilitowany został sakrą arcybiskupią. Warto 
odwołać się znów do kard. Antonellego, który w swoim dzien-
niku pisał o Bugninim:

„Chciałbym się pomylić, ale najbardziej znaczącym niedo-
statkiem u ks. Bugniniego jest brak formacji i zmysłu teolo-
gicznego. Jest to brak, a nawet poważny niedostatek, gdyż 
w liturgii każde słowo i każdy gest wyrażają jakąś ideę, będącą 

31 Paweł VI, Missale Romanum, AAS 61 (1969) 217 – 222.
32 zob. Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do Lekcjonarza mszal-

nego, Poznań 1981.
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ideą teologiczną. Mam wrażenie, że zwłaszcza w dziedzinie 
sakramentów poczyniono duże koncesje na rzecz mentalności 
protestanckiej.”33

W ten oto sposób zakończyła się pierwsza, zasadnicza część 
reformy liturgicznej Vaticanum II. Jednakże obrzędy ulegały 
dalszym modyfikacjom i przemianom, co ma miejsce do dnia 
dzisiejszego. W ten sposób rozpoczął się drugi etap dziejów 
Novus Ordo Missae, to jest modyfikacje istniejących już i sko-
dyfikowanych obrzędów. Nie sposób pominąć owych zmian 
i reform, ponieważ stanowią one niezaprzeczalne dziedzictwo 
Soboru Watykańskiego II, którego zalecenia wciąż są 
realizowane. 

Pierwsze modyfikacje, czy, by wyrażać się ściśle, możliwo-
ści modyfikacji, wprowadzone zostały jeszcze przed wejściem 
w życie obligatoryjności nowego Mszału. 29 maja 1969 roku 
wydana została przez Kongregację Kultu Bożego instrukcja Me-
moriale Domini, która dotyczyła kwestii udzielania Komunii 
świętej na rękę.34 Instrukcja ta podkreślała przyjmowanie Ko-
munii św. do ust jako właściwą formę, zaś Komunię na rękę na-
zywała nadużyciem, które pojawiło się w liturgii wbrew prawu 
i nauce Kościoła. Paradoksalnie jednak, instrukcja nazywając tę 
formę nadużyciem, zezwalała na jej pozostawienie we wspólno-
tach, gdzie została już utrwalona. Mimo, że dziś stanowisko 
przedstawicieli Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów również mówi o Komunii św. na rękę jako o przyczynie 
osłabienia czci Eucharystycznej35, zjawisko to osiągnęło zbyt 
szeroki rozwój, by móc je zatrzymać bez konsekwencji.

33 cyt. za: Christianitas 41/42, Warszawa 2009, s. 227.
34 Memoriale Domini, www.fidelitas.pl/dokumenty/MemorialeDomini.

pdf, dostęp 22 stycznia 2010 r.
35 M. Ranjith, Wprowadzenie, [w:] A. Schneider, Dominus est, Warsza-

wa 2008.



24

Jakub Holnicki-Szulc

25 września 1969 Kardynał Ottaviani, piastujący wysokie 
stanowiska w Świętym Oficjum i potem w Świętej Kongrega-
cji Nauki Wiary oraz Kardynał Bacci, skierowali do Papieża 
Pawła VI wspomniany już list w sprawie nowego Mszału. Do 
listu dołączona została część analityczna, zwana „Krótką Ana-
lizą Krytyczną Novus Ordo Missae.”36

7 lipca 1971 roku na łamach dziennika The Times ukazał się 
ekumeniczny list w obronie Mszy według Mszału Jana XXIII. 
List został podpisany przez niekatolików – Barbarę Hepworth, 
Agatę Christie, Yehudi Menuhina, Iris Murdoch, jak i katoli-
ków – Grahama Greena, Vladimira Ashkenazyego czy Willia-
ma Rees-Mogga, który później, na skutek spotkania z Matka 
Teresą z Kalkuty został katolikiem. List głosił:

„Jeśli zdarzyłoby się, że miałby zostać wydany nierozumny 
dekret o całkowitym lub częściowym zniszczeniu bazylik czy 
katedr, ludzie kultury – niezależnie od ich osobistych wierzeń 
– poderwaliby się pełni przerażenia, aby przeciwstawić się ta-
kiej ewentualności. Jest zaś faktem, że owe bazyliki i katedry 
zostały zbudowane dla celebrowania rytu, który jeszcze kilka 
miesięcy temu reprezentował żywą tradycję. Mówimy o kato-
lickiej Mszy rzymskiej. (…) Nie rozpatrujemy w tym momen-
cie religijnego lub duchowego doświadczenia milionów ludzi. 
Ryt, o który tu chodzi, wypowiedziany we wspaniałym tekście 
łacińskim, inspirował ogromną liczbę cennych dokonań 
w sztuce: dzieła nie tylko mistyków, ale i poetów, filozofów, 
muzyków, architektów, malarzy i rzeźbiarzy, we wszystkich 
krajach i epokach.”37 Jedna z krążących po Rzymie pogłosek 

36 Kard.Ottaviani, kard. Bacci, Krótka analiza krytyczna nowego Ordo 
Missae, [w:] Rzymski Katolik. Biuletyn wieluńskiego środowiska wiernych 
środowiska wiernych Tradycji łacińskiej 2, 2007.

37 http://www.traditio.com/tradlib/agatha.txt, dostęp 26.01.2012 r.
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mówi, że zgoda, jaką Paweł VI wydał na sprawowanie Mszy 
wg starego Mszału w Wielkiej Brytanii, motywowana była 
podpisem Agaty Christie, stąd też ów stan rzeczy w Zjedno-
czonym Królestwie nazywany był „indultem Agaty Christie”.

20 stycznia 1973 Kongregacja Kultu Bożego wydała kolejną 
instrukcję dotyczącą sprawowania Eucharystii – Immensae ca-
ritatis38. Instrukcja wprowadziła możliwość, w wypadkach ko-
nieczności, wyznaczania świeckich szafarzy Komunii świętej. 
Jednocześnie regulowała i określała zasadnicze kwestie dusz-
pasterskie związane z udzielaniem Komunii świętej na rękę. 

Także w roku 1973 Kongregacja Kultu Bożego wydała Dy-
rektorium o Mszach z dziećmi, które w znaczny sposób rewo-
lucjonizowało obrzędy, w których brały udział dzieci39. Dyrek-
torium pozwalało na sprawowanie mszalnej Ofiary 
w miejscach poza kościołem. Dopuszczone zostało również 
opuszczanie Glorii, Credo, Sanctus, Agnus Dei i zastępowanie 
ich innymi pieśniami. Zaleca się również różnego rodzaju pro-
cesje z udziałem dzieci w czasie celebracji. Jednocześnie, 
w trosce o dzieci, umożliwiono opuszczanie pewnych elemen-
tów obrzędu, na rzecz większego rozwinięcia innych, przy za-
strzeżeniu, że żadna z istotnych części liturgii nie może zostać 
opuszczona. Wprowadzona zostaje możliwość niemalże do-
wolnego doboru i redakcji tekstów czytań mszalnych a także 
możliwość zmiany modlitw z Mszału w celu dostosowania ich 
do poziomu intelektualnego dzieci. 

25 marca 1975 roku wydana została druga edycja typiczna 
Mszału Rzymskiego Pawła VI, która jednakże nie zawierała 

38 Kongregacja Kultu Bożego, Immensae caritatis, L’Osseravatore Ro-
mano, 30.03.1973.

39 Święta Kongregacja Kultu Bożego, Dyrektorium o Mszach z dziećmi, 
w: Wiadomości Diecezjalne 45, Katowice 1977, ss. 9-24.
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większych zmian w stosunku do edycji wcześniejszej, za wy-
jątkiem ilości zawartych Modlitw Eucharystycznych, która 
wzrosła o kolejne pięć. 

Warto wspomnieć fragment przemówienia Prymasa Kardy-
nała Wyszyńskiego, wygłoszonego w listopadzie 1972 roku 
w Rzymie:

„Ileż energii włożono w porządkowanie instytucji Kościoła, 
w dokonywanie zmian różnych form administracji kościelnej, 
w to „przestawianie mebli” w Kościele Bożym. Zdawało się 
wielu ludziom, że przez taki właśnie wysiłek dopełniają czegoś 
ważnego. A tymczasem można wszystko poprzestawiać, można 
wszystko urządzić inaczej, postawić nawet na głowie – i nie bę-
dzie to jeszcze odnowa soborowa. Jest to tylko pokusa dla umy-
słów płytkich, którym wydaje się, że dokonują czegoś donio-
słego, gdy zmieniają formy ustalone, zwane tradycyjnymi.”40

Stanisława Grabska, teolog o nowoczesnych poglądach, 
opowiadając o spotkaniu z Kardynałem Wyszyńskim, kiedy to 
w dyskusji próbowano nakłonić ks. Prymasa do przyspiesze-
nia zmian liturgicznych w Polskim Kościele, wspomina: 

„Powiedział nam, że Sobór wysunął teologię Ludu Bożego 
po prostu dlatego, że eklezjologia Ciała Mistycznego Chrystu-
sa z encykliki Piusa XII była za trudna, więc żeby ludziom 
pewne rzeczy ułatwić, zaczęto mówić o Ludzie Bożym. Pry-
mas starał się minimalizować wszelkie przełomy, wszelkie no-
wości. Był wychowany w teologii Ciała Mistycznego, wpa-
trzony w Piusa XII – bardzo go kochał i jego teologię Kościoła 
hierarchicznego, po prostu nią żył.”41

Poznanie historii przemian i reform w liturgii katolickiej, 
jest niezbędne dla poznania natury obrzędów. Naturalnie, nie-

40 S. Wyszyński, Kościół w dobie odnowy, w: Chrześcijaństwo żywych, 
Warszawa 1976, s. 12n.

41 Dzieci Soboru zadają pytania, Warszawa 1996.
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możliwym jest przedstawienie całego spektrum opinii teolo-
gów, hierarchów Kościoła i wiernych na temat Novus Ordo 
Missae, gdyż w tej sprawie nigdy nie było jednomyślności. Li-
turgia, kult Boży, „kult publiczny Ciała Mistycznego Jezusa 
Chrystusa”42 jest sprawą na tyle poważną i rozpalającą, że pró-
by jej reformy od początku budziły żywiołowe emocje, jak to 
dzieje się po dzień dzisiejszy. Owe spory trwające przez na-
stępne lata, pewne „przelicytowywanie się” na argumenty, 
prośby wysyłane do Pawła VI i Kongregacji Kultu Bożego 
z prośbą o pozwolenia na celebracją według Mszału niezrefor-
mowanego, odpowiedzi, czasem pozytywne, czasem negatyw-
ne, prośby wielu kapłanów o możliwość wyłącznego używa-
nia starego Mszału, sprawowanie przez wielu księży Mszy wg 
starego Mszału bez pozwolenia, jedynie na podstawie indultu 
Quo Primum Tempore43 dołączonego do Mszału Piusa V 
z 1570 roku, zostały wyciszone przez motu proprio Ecclesia 
Dei bł. Papieża Jana Pawła II, regulujące używanie edycji ty-
picznej Mszału z 1962 roku, oraz motu proprio Summorum 
Pontifcum Benedykta XVI, w którym to Papież ogłosił istnie-
nie dwóch, równoprawnych form rytu rzymskiego – zwyczaj-
nej i nadzwyczajnej.44

42 Pius XII, op. cit. 
43 Św. Pius V, Quo Primus tempore, Missale Romanum, Ratyzbona 

1924. 
44 Benedykt XVI, motu proprio Summorum Pontificum, www.vatican.

va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu
-proprio_20070707_summorum-pontificum_lt.html, dostęp : 07.01.2013.
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“Liturgical reforms started at Concilium Vaticanum II 
– between continuity and rupture. History of reforms of 

catholic worship.”  
Summary

Pontificate of Pope Benedict XVI had shown the history of 
the liturgy as continuity from the beginning of the Church. We 
can’t forget, that Catholic worship iun present times is a part of 
Church Tradition. That was great role of Joseph Cardinal 
Ratzinger as a Prefect of the Congregation for the Doctrine of 
the Faith and then as a Pope Benedict XVI. His thought and te-
aching should became the subject of study and reflection of the 
modern Church. Both forms of the Catholic rite of the Mass – 
Ordinary et Extraordinary are great harmony, so both of them 
are necessary for the Church to show than development of the 
liturgy can be put only in accordance with the Tradition.

Streszczenie

Pontyfikat Benedykta XVI ukazał historię liturgii jako cią-
głość od początku trwania Kościoła. Nie wolno zapominać, że 
współczesny kult katolicki stanowi część Tradycji Kościoła. 
To była wielka rola kardynała Josepha Ratzingera jako prefek-
ta Kongregacji Nauki Wiary, a następnie jako papieża Bene-
dykt XVI. Jego myśl i nauczanie powinno stać się przedmio-
tem badań i refleksji współczesnego Kościoła. Obie formy 
katolickiego rytu Mszy – Zwyczajna i nadzwyczajna stanowią 
doskonałą harmonię, zatem obie są niezbędne do Kościoła, 
aby pokazać, że rozwój liturgii można rozważać tylko zgodnie 
z tradycją.
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mgr lic. Jakub Holnicki-Szulc – doktorant teologii dogma-
tycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. W ramach prac badawczych zajmuje 
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snym dialogiem ekumenicznym.
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ORęDZIE O MIŁOŚCI bOGA  
W ŚWIETLE ENCYKLIK  

PAPIEżA bENEDYKTA XVI: 
Deus CarItas est  

I CarItas In VerItate  
The proclamation of God’s love in the light  

of Encyclicals Deus caritas est and Caritas in veritate  
by Pope Benedict XVI

Jest taka dziedzina, w której sekularyzacja okazuje się 
szczególnie rozpowszechniona i szkodliwa: to dziedzina miło-
ści. Sekularyzacja miłości polega na odrywaniu wszystkich jej 
postaci od Boga i na sprowadzaniu jej do rzeczywistości czy-
sto „świeckiej”, w której Bóg jest niepotrzebną „nadwyżką” 
albo nawet czymś wręcz dokuczliwym.

Temat miłości ma szczególne znaczenie nie tylko w dzie-
dzinie ewangelizacji, a więc w relacjach ze światem, lecz tak-
że, a nawet przede wszystkim, w wewnętrznym życiu Kościo-
ła, w uświęcaniu jego członków. Jest to perspektywa, w której 
usytuowane są encykliki Benedykta XVI Deus caritas est 
i Caritas in veritate.
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Idąc śladami dwu papieskich encyklik poświęconych tema-
towi miłości, za punkt wyjścia należy przyjąć pierwsze źródło 
miłości, Boga, ażeby w ten sposób ukazać piękno chrześcijań-
skiego ideału. Podstawowym orędziem, które Kościół powi-
nien głosić światu i którego świat oczekuje od niego, jest orę-
dzie o miłości Boga. Żeby jednak ewangelizatorzy byli zdolni 
przekazywać tę pewność, że „Bóg jest miłością” (1 J 4,16) 
sami muszą ją mieć głęboko w swym wnętrzu, musi ona być 
światłem ich życia. Niniejsza refleksja ma na celu w jakiś stop-
niu dopomóc w osiągnięciu tego celu. 

Miłość boga darem

Miłość Boga jest punktem kulminacyjnym i centrum chrze-
ścijańskiego życia moralnego. Centrum życia każdego chrze-
ścijanina stanowi objwienie miłości, obdarowanie miłością 
i wezwanie do miłości. „Miłość Boga jest sprawą zasadniczą 
dla życia i niesie ze sobą decydujące pytania o to, kim jest Bóg 
i kim my jesteśmy”.1 „Dlatego – jak słusznie uświadamia Be-
nedykt XVI w Deus caritas est – w pierwszej mojej encyklice 
pragnę mówić o miłości, którą Bóg nas napełnia i którą mamy 
przekazywać innym”.2

W przekonaniu papieża Benedykta człowiek ilekroć zbliży 
się do Boga, zawsze zostaje obdarowany miłością. „Miłość jest 
największym darem, jaki Bóg przekazał ludziom, jest jego 
obietnicą i naszą nadzieją”.3 Przyjmując ten dar, człowiek po-
winien przyjąć go z wdzięcznością i sercem otwartym, wtedy 

1 Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”, Kraków 2006, nr 2 
(dalej: DCE).

2 Tamże, nr 1.
3 Benedykt XVI, Encyklika „Caritas in veritate”, Tarnów 2009, nr 2 

(dalej: CiV).
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może żyć miłością i potrafi odpowiedzieć miłością na miłość. 
Tę prawdę uwydatnił papież bardzo wyraźnie we wspomnianej 
encyklice Deus caritas est: „Ponieważ Bóg pierwszy nas umi-
łował (por. 1 J 4,10), miłość nie jest już przykazaniem, ale od-
powiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi”.4 Po-
dobnie stwierdza nieco dalej: „W żywej wspólnocie wierzących 
doświadczamy miłości Boga, odczuwamy Jego obecność i tym 
samym uczymy się również rozpoznawać Go w naszej codzien-
ności. On pierwszy nas ukochał i nadal nas kocha jako pierw-
szy; dlatego my również możemy odpowiedzieć miłością (...). 
On nas kocha, pozwala, że możemy zobaczyć i odczuć Jego 
miłość i z tego ‘pierwszeństwa’ miłowania ze strony Boga 
może, jako odpowiedź, narodzić się miłość również w nas”.5 
Najważniejszą rzeczą związaną z miłością Bożą nie jest więc 
to, że człowiek kocha Boga, lecz to, że Bóg kocha człowieka 
i kocha go „jako pierwszy”. Podkreśla to Benedykt także w dru-
giej swej encyklice poświęconej miłości zatytułowanej Caritas 
in veritate: „Wszystko wywodzi się z miłości Bożej, dzięki niej 
wszystko przyjmuje kształt, do niej wszystko zmierza”.6 A więc 
od miłości Bożej zależy wszystko, włącznie z naszą zdolnością 
kochania Boga. Bóg najpierw czyni ludzi uczestnikami swojej 
miłości, a następnie wzywa człowieka do miłowania. Nikt bo-
wiem z ludzi nie będzie mógł w pełni odpowiedzieć na Boże 
wezwanie do miłości, jeśli nie przyjmie orędzia miłości, jeśli 
wprost nie spotka się z tą Miłością, którą jest sam Bóg, jeśli się 
tej miłości nie dotknie, jeśli nią nie napełni swojego życia.7

4 DCE 1.
5 Tamże, nr 17.
6 CiV 2. Podobnie pisze na innym miejscu tejże encykliki: „Miłość – 

ʻcaritasʼ – to nadzwyczajna siła (...) która ma swoje początki w Bogu – od-
wiecznej Miłości i absolutnej Prawdzie” (nr 1).

7 Por. Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis, Warszawa 1979, 
nr 10. Por. także: D. Bryl, Doświadczenie miłości objawionej w Chrystusie, 
Homo Dei 79(2010), nr 1, s. 13-14. 
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Miłość boga w wieczności

To wielkie orędzie o miłości Boga uwidacznia się – zda-
niem Benedykta – już w wieczności.8 Św. Jan Apostoł jest tym 
człowiekiem, który stawia w tej kwestii wielkie kroki. W od-
twarzaniu ziemskiej historii Chrystusa inni zatrzymali sie przy 
jego narodzeniu z Maryi, on tymczasem dokonuje wielkiego 
przeskoku do tyłu – od czasu do wieczności: „Na początku 
było Słowo” (J 1,1). Tak samo postępuje wobec miłości. Pod-
czas gdy wszyscy pozostali, ze św. Pawłem włącznie, mówili 
o miłości Boga, która przejawiała sie w historii i osiągnęła 
szczyt w śmierci Chrystusa, on wznosi się ponad historię. 
Św. Jan ukazuje bowiem nie tylko Boga, który miłuje, ale 
Boga, który jest miłością: „Na początku była miłość; miłość 
była u Boga i Bogiem była miłość” – tak można by sparafrazo-
wać jego stwierdzenie: „Bóg jest miłością” (1J, 4,16). Św. Au-
gustyn napisał o nim: „Choćby na kartach tego Listu nic wię-
cej nie było powiedziane na chwałę miłości, choćby nic więcej 
nie było powiedziane o niej na kartach Pisma św., gdybyśmy 
tylko to jedno słyszeli od Ducha Świętego, iż ‘Bóg jest miło-
ścią’, już o nic więcej nie musielibyśmy pytać”.9

Cała Biblia – jak słusznie zauważa Benedykt w Deus cari-
tas est – opowiada o miłości Boga. Bez końca prowadzone są 
dyskusje, czy Bóg istnieje, a wydaje się, że najważniejszą rze-
czą nie jest wiedzieć, czy Bóg istnieje, ale czy jest miłością. 
Gdyby istniał, a nie był miłością, trzeba by bardziej się lękać 
niż cieszyć Jego istnieniem – i tak rzeczywiście było u wielu 

8 Por. H. Szmulewicz, „Miłość dąży do wieczności”. Ponadczasowa 
droga miłości w świetle Encykliki „Deus caritas est”, Currenda 156(2006), 
nr 1, s. 75-76.

9 Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię i Pierwszy List św. Jana 7, 4, 
przekł. W. Szołdrski, W. Kania, Warszawa 1977, s. 485.
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ludów i w wielu kulturach. Wiara chrześcijańska upewnia nas 
w tej właśnie kwestii: Bóg istnieje i jest miłością. Kościół po-
przez objawienie chrześcijańskie dane przez Chrystusa wyraź-
nie wyjaśnia w Credo, że Bóg sam w sobie jest miłością, jesz-
cze przed czasem, ponieważ zawsze miał w sobie Syna, Słowo, 
które kocha miłością nieskończoną, a ona to Duch Święty. 
W każdej miłości zawierają się trzy elementy: kochający, ko-
chany i łącząca je miłość. 

Miłość boga w stworzeniu

W chwili kiedy ta odwieczna miłość realizuje się w czasie, 
zaczyna sie historia zbawienia. Według Benedykta XVI pierw-
szym etapem historii odwiecznej miłości Boga jest stworze-
nie.10 W adhortacji apostolskiej Verbum Domini papież stwier-
dza, że „świat stworzony jest miejscem w którym rozgrywa się 
cała historia miłości Boga i jego stworzenia”.11 Z kolei w en-
cyklice Caritas in veritate uczy, że „’caritas’ to miłość przyjęta 
i darowana (...). To miłość stwórcza, dzięki której istnieje-
my”.12 „Cała rzeczywistość w której żyjemy – utrzymuje pa-
pież – pochodzi od Boga, jest przez Niego stworzona. Z pew-
nością, idea stworzenia istnieje także gdzie indziej, ale jedynie 
tutaj wynika całkowicie jasno, że nie jakikolwiek bóg, ale je-
dyny prawdziwy Bóg, On sam, jest autorem całej rzeczywisto-
ści; pochodzi ona z potęgi jego stwórczego Słowa. To oznacza, 
że to jego stworzenie jest mu drogie dlatego właśnie, że przez 

10 Por. H. Szmulewicz, „Miłość dąży do wieczności”..., s. 74.
11 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Verbum Domini”, Kraków 

2010, nr 9 (dalej: VD).
12 CiV 5. Por. także: DCE 9, 11.
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Niego było chciane, przez Niego „uczynione”. W ten sposób 
pojawia się teraz drugi ważny element: ten Bóg kocha czło-
wieka”.13 Miłość jest ze swej natury diffusiva sui, to znaczy 
zmierza do udzielania się. A ponieważ „działanie odpowiada 
istocie”, to skoro Bóg jest miłością, z miłości również działa. 

„Dlaczego Bóg nas stworzył?” – takie było kiedyś pierwsze 
pytanie katechizmu, a odpowiedź brzmiała: „Stworzył nas po 
to, żebyśmy Go w tym życiu poznawali, kochali i służyli Mu 
i radowali się Nim w niebie”. Trzeba zaznaczyć, że odpowiedź 
ta jest poprawna, ale niepełna. Jest odpowiedzią na pytanie 
o przyczynę celową: „Po co, w jakim celu Bóg nas stworzył”. 
Natomiast nie odpowiada na przyczynę motywującą: „Dlacze-
go nas stworzył, co Go skłoniło do stworzenia nas?” Na to py-
tanie nie należy odpowiadać: „Żebyśmy Go kochali”, lecz 
trzeba powiedzieć: „Ponieważ nas kochał”. Benedykt podkre-
śla wyraźnie, że „Bóg jest w sensie absolutnym pierwotnym 
źródłem wszelkiego istnienia; ale ta zasada stwórcza wszyst-
kich rzeczy – Logos, pierwotna przyczyna – jest jednocześnie 
kimś, kto kocha z cała pasją właściwą prawdziwej miłości”.14

Miłość boga w objawieniu

Drugim niezwykle ważnym etapem historii miłości Bożej 
jest Objawienie.15 „’Caritas’ – pisze papież – to miłość obja-
wiona”.16 Bóg mówi o swojej miłości przede wszystkim u pro-

13 DCE 9.
14 Tamże, nr 10.
15 Por. A. Sikora, Miłość objawiona przez Boga i odkryta przez czło-

wieka. Tożsamość, podobieństwo, czy przeciwieństwo? Refleksje wokół 
„Deus caritas est”, Teologia i Moralność 1(2006), s. 28-30.

16 CiV 5.
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roków. Zdaniem Benedykta ten aspekt szczególnie mocno wy-
brzmiewa w proroctwie Ozeasza: „Miłowałem Izraela, gdy 
jeszcze był dzieckiem (...). Uczyłem chodzić Efraima, na swe 
ramiona ich brałem (...). Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, 
a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do 
swego policzka niemowlę, schyliłem się ku niemu i nakarmi-
łem je (...). Jakże cię mogę porzucić, Efraimie? (...). Moje ser-
ce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności” (Oz 
11,1-8). Ten sam język można odnaleźć u proroka Izajasza: 
„Czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, któ-
ra kocha syna swego łona?” (Iz 49,15) i u proroka Jeremiasza: 
„Czy Efraim nie jest dla Mnie drogim synem lub wybranym 
dzieckiem? Ilekroć bowiem się zwracam przeciw niemu, nie-
ustannie go wspominam. Dlatego się skłaniają ku niemu moje 
wnętrzności” (Jr 31,20).

W tych wyroczniach miłość Boga wyraża się jednocześnie 
jako miłość ojcowska i matczyna: zatroskana, wymagająca, 
upominająca, jak miłość każdego ojca; serdeczna, delikatna, 
pochylająca się i współczująca, jak miłość każdej matki. Czło-
wiek zna ze swego doświadczenia inny jeszcze typ miłości – 
tę, o której mówi się, że „jest potężna jak śmierć, a żar jej, to 
żar ognia” (zob. Pnp 8, 6). Także do niej w Biblii odwołał się 
Bóg, ażeby dać człowiekowi wyobrażenie swojej żarliwej mi-
łości. W tym celu Biblia mówi o wszystkich fazach i kolejach 
miłości małżeńskiej: zauroczenie na początku w narzeczeń-
stwie (por. Jr 2, 2); pełna radość w dniu zaślubin (por. Iz 62, 
5), dramat zerwania (por. Oz 2, 4 i n.), a wreszcie pełne na-
dziei odrodzenie dawnej więzi (por. Oz 2, 16; Iz 54, 8). 

Miłość małżeńska jest w zasadzie miłością pragnień i wy-
borów. Jeśli więc prawdą jest, że człowiek pragnie Boga, to 
prawdą jest też, że Bóg pragnie człowieka, chce Jego miłości 
i ją docenia, cieszy się nim tak, „jak oblubieniec weseli się 
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z oblubienicy”! (Iz 62, 5).17 Jak zauważa papież w encyklice 
Deus caritas est, metafora małżeńska, występująca niemal w 
całej Biblii i przenikająca język „przymierza”, jest najlepszym 
dowodem, że także miłość Boga ku nam jest erosem i agape, 
jest jednocześnie dawaniem i szukaniem. Nie można jej zredu-
kować do samego miłosierdzia, do okazania miłości człowie-
kowi, w najbardziej zubożonym znaczeniu tego słowa.18

Miłość boga we wcieleniu

W ten sposób dochodzimy do szczytowego etapu miłości 
Boga, do wcielenia. „Wszystko znajduje swój pełny sens w ta-
jemnicy Jego wcielenia, Jego stania się człowiekiem, dzielenia 
z nami ludzkiej słabości” – pisze Benedykt w Porta fidei.19 
W związku z wcieleniem narzuca się to samo pytanie, które 
zostało postawione w związku ze stworzeniem. Dlaczego Bóg 
stał się człowiekiem? Cur Deus homo? Przez długi czas odpo-
wiedź brzmiała: ażeby nas odkupić z grzechu. 

Wydaje się jednak, że odpowiedź ta nie jest pełna i musi zo-
stać uzupełniona na bazie tego, co o miłości Boga mówi Pi-
smo. Bóg chciał wcielenia Syna nie tylko po to, by mieć na ze-
wnątrz kogoś, kto by Go kochał w godny Go sposób, ale także 
i przede wszystkim po to, żeby mieć na zewnątrz kogoś, kogo 

17 Por. P. Kiejkowski, Motyw antropologiczny w encyklice Benedykta 
XVI “Deus caritas est”, Poznańskie Studia Teologiczne 22(2008), s. 156-158.

18 Por. DCE 7-11. Por. M. Machinek, Główne linie teologiczne encykli-
ki Benedykta XVI „Deus caritas est”, Teologia i Moralność 1(2006), s. 14; 
Cz. Rychlicki, Bóg jest miłością. Refleksja nad encykliką Benedykta XVI, 
Płock 2006, s. 13-17.

19 Benedykt XVI, List apostolski „Porta fidei”, Kraków 2012, nr 13 
(dalej: PF).
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On mógłby kochać na godny siebie sposób! A jest nim Syn, 
który stał się człowiekiem, w którym Ojciec „znajduje upodo-
banie”, a z Nim my wszyscy staliśmy się „synami w Synu”. 

Chrystus stanowi najwyższy dowód miłości Boga do czło-
wieka nie tylko w sensie obiektywnym, na podobieństwo ma-
terialnego przedmiotu dawanego komuś w dowód własnej mi-
łości; jest On nim także w sensie subiektywnym. Inaczej 
mówiąc, nie jest tylko dowodem miłości Boga, lecz jest samą 
Bożą miłością, która przyjęła kształt ludzi, ażeby móc kochać 
i być kochanym od wewnątrz naszej sytuacji. Na początku 
była miłość i „miłość stała się ciałem”: w ten sposób pewne 
bardzo stare pismo chrześcijańskie parafrazuje słowa Prologu 
Jana.20 Św. Paweł utworzył sformułowanie odpowiednio wyra-
żające ten nowy odcień miłości Boga: nazywa ją „miłością 
Boga, która jest w Chrystusie Jezusie” (Rz 8, 39). Jeśli, jak zo-
stało powiedziane wcześniej, każda nasza miłość do Boga po-
winna się odtąd wyrażać konkretnie w miłości do Chrystusa, 
to jest tak dlatego, że cała miłość Boga ku nam wyraziła się 
i skupiła najpierw w Chrystusie.21

Konieczność życia na miarę miłości boga

Ta „świadomość otrzymania daru, posiadania w Jezusie 
Chrystusie miłości Bożej, rodzi i ustawicznie podtrzymuje 
świadomą odpowiedź miłości ku Bogu i braciom”.22 Św. Jan 
wyraźnie wyznaje: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości jaką 

20 Por. Evangelium veritatis (z kodeksów Nag-Hammadi).
21 Por. P. Kiejkowski, Motyw antropologiczny w encyklice Benedykta 

XVI „Deus caritas est”...., s. 157-159.
22 Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splendor”, Wrocław 1993, nr 24 

(dalej: VS).
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Bóg ma ku nam. Bóg jest Miłością: kto trwa w miłości trwa 
w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4, 16).23 Stąd chrześcijanie nie 
mogą pozostać agnostykami co do miłości, nie mogą twier-
dzić, że nie można żyć na miarę tej miłości, którą zostali obda-
rowani. Albowiem są zdolni poznać miłość i uwierzyć miło-
ści.24 „Wszyscy ludzie – uświadamia papież w Caritas in 
veritate – doświadczają wewnetrznego impulsu do miłowania 
w sposób autentyczny”.25 A na innym miejscu tejże encykliki 
precyzuje: „Ludzie, będąc adresatami miłości Bożej stali się 
podmiotami miłości i są powołani, by stać się narzędziem ła-
ski, by szerzyc miłość Bożą i tworzyć więzy miłości”.26 Wiąże 
się to także z koniecznością szukania wyraźnie tego, co odsła-
nia istotne wymagania miłości. Trzeba zawsze pamiętać, że je-
śli Bóg jest najbardziej miłującym człowieka, to również naj-
bardziej zasługującym na miłość ze strony człowieka. Pobudkę 
do tak pełnej i konsekwentnie pojmowanej miłości widział pa-
pież Benedykt w osobie Jezusa Chrystusa, w którym objawiła 
się najdoskonalsza miłość Boga: „Jezus Chrystus (...) odsłania 
przed nami w całej pełni inicjatywę miłości i projekt prawdzi-
wego życia, jaki Bóg nam przygotował”.27

Chrystus jest więc z jednej strony objawieniem miłości 
Boga do ludzi, a z drugiej – jako Syn Boży, który stał się Czło-
wiekiem – ukazuje prawdziwą odpowiedź pełną miłości i jest 

23 Por. DCE 1.
24 Por. W. Przygoda, Chrześcijanin świadkiem miłości w świecie. Re-

fleksja pastoralna na podstawie encyklik papieża Benedykta XVI, Roczniki 
Pastoralno-Katechetyczne 3(2011), s. 338.

25 CiV 1.
26 Tamże, nr 5. Por. M. Olczyk, Czy można nakazać miłość? Impera-

tywny charakter przykazania miłości. Uwagi na marginesie „Deus caritas 
est”, Teologia i Moralność 1(2006), s. 52-58.

27 CiV 1. Por. DCE 7, 17.
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tym samym wzorem do naśladowania dla każdego chrześcija-
nina.28 Dzięki Chrystusowi otworzyła się przed człowiekiem 
nowa perspektywa dla wypełnienia zobowiązania miłowania 
Boga. Dlatego człowiek powinien całe swoje postępowanie 
przepoić miłością do Boga, bo Chrystus nas do tego stopnia 
umiłował, że wydał siebie samego za nas. Tę prawdę ukazał 
wyraźnie Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor: „Postę-
powanie Jezusa i Jego słowa, Jego czyny i Jego nakazy stano-
wią moralną regułę życia chrześcijańskiego. Czyny te bowiem, 
a zwłaszcza Jego męka i śmierć na krzyżu, są żywym objawie-
niem Jego miłości do Ojca i do ludzi. Jezus żąda, by tę właśnie 
miłość naśladowali ci, którzy idą za Nim. Jest to ‘nowe przy-
kazanie’”.29 Jezus stanowi więc osobową „miarę” miłości 
i drogę, którą powinien podążać. Zwrócił też na to uwagę Be-
nedykt XVI w Deus caritas est: „W Jego śmierci na krzyżu 
dokonuje się owo zwrócenie się Boga przeciwko samemu so-
bie, poprzez które On ofiarowuje siebie, aby podnieść człowie-
ka i go zbawić – jest to miłość w swej najbardziej radykalnej 
formie. Spojrzenie skierowane na przebity bok Chrystusa, 
o którym mówi św. Jan (por. 19, 37), zawiera to, co było punk-
tem wyjścia tej encykliki: „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8). To tu 
może być kontemplowana ta prawda. Wychodząc od tego 
można definiować czym jest miłość. Poczynając od tego spoj-
rzenia, chrześcijanin znajduje drogę swego życia i swojej 
miłości”.30

Jest rzeczą oczywistą, że miłość Boga jest obowiązkiem 
każdego człowieka. Benedykt XVI przypomniał o tym obo-

28 Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum carita-
tis”, Tarnów 2007, nr 1 (dalej: SC). Por także: PF 6-7.

29 VS 20.
30 DCE 12. Por. M. Machinek, Główne linie teologiczne encykliki Be-

nedykta XVI „Deus caritas est”..., s. 14-15.
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wiązku zarówno w encyklice Deus caritas est, jak i Caritas in 
veritate. Często mówił o tym także w swoich przemówieniach 
i homiliach. Obowiązek ten wynika z przykazania Bożego: 
„Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedyny. Bę-
dziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego ser-
ca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6,5).31 
Obowiązek miłowania Boga papież uzasadniał słowami z Pi-
sma Świętego. Z Nowego Testamentu wybierał cytaty mówią-
ce o pierwszeństwie umiłowania człowieka przez Boga.32 

Przymioty miłości względem boga

Miłość ku Bogu powinna charakteryzować odpowiednimi 
przymiotami i cechami. Stanowią one jednocześnie kompo-
nenty szeroko pojętej postawy miłości względem Boga. Jed-
nocześnie są to swoiste sprawdziany, czy mamy do czynienia 
naprawdę z prawdziwą miłością.

Z przekazu Benedykta wynika, że miłość do Boga ma 
przede wszystkim charakter nadprzyrodzony i powinna taką 
być, jeśli chce w pełni wyrazić relację człowieka do Boga. 
Człowiek więc powinien kochać Boga w sposób, który wykra-
cza ponad ludzkie siły i jego naturalne możliwości.33 Człowiek 
jest zdolny do takiej miłości, ponieważ został włączony w mi-
łość Boga w Trójcy Świętej (1 J 4, 9n). „Jeśli widzisz miłość, 
widzisz Trójcę”34 – przypomina Benedykt za św. Augustynem. 
„Duch Święty udziela ‘zadatku’, czyli ‘pierwocin’naszego 

31 Por. DCE 1. Por także: CiV 2.
32 Por. DCE 1; CiV 1, 2, 5.
33 Por. I. Mroczkowski, Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości 

człowieka, Płock 2012, s. 318.
34 DCE 19.
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dziedzictwa; jest nim samo życie Trójcy Świętej, zdolność mi-
łowania, jak ‘On nas umiłował’. Ta miłość (opisana w 1 Kor 
13) jest zasadą nowego życia w Chrystusie, które stało się 
możliwe, ponieważ otrzymaliśmy ‘Jego moc’ (Dz 1, 8), moc 
Ducha Świętego”.35 

Benedykt podkreśla też przymioty, jakimi powinna się cha-
rakteryzować miłość ku Bogu. Powinna być najwyższa, praw-
dziwa, całkowita, to znaczy obejmująca Boga sercem, rozu-
mem, myślą, wolą i uczynkami czyli wszystkimi władzami. 
„Do dojrzałej miłości – pisze papież w Deus caritas est – nale-
ży to, że angażuje wszystkie potencjalne możliwości człowie-
ka i włącza, by tak rzec, człowieka w swój całokształt. Spotka-
nie z widzialnymi przejawami miłości Boga może wzbudzić 
w nas uczucie radości, jakie rodzi się z doznania, że jest się 
kochanym. To spotkanie wymaga jednak również zaangażo-
wania naszej woli i naszego intelektu”.36 

Prawdziwa miłość Boga domaga się także miłości w pełni 
skutecznej. Jej skuteczność polega na tym, że nie może współ-
istnieć z grzechem śmiertelnym. Obie te rzeczywistości się 
wykluczają. „U większości ludzi – zauważa Benedykt – w naj-
głębszej sferze ich istoty jest obecne ostateczne wewnętrzne 
otwarcie na prawdę, na miłość, na Boga. Jednak w konkret-
nych wyborach życiowych jest ono przesłonięte przez coraz to 
nowe kompromisy ze złem”.37 W tym miejscu należy podkre-
ślić, że akt doskonałej miłości ku Bogu usuwa grzech śmiertel-
ny i usprawiedliwia człowieka.38 

35 KKK 735. Por. DCE 19.
36 DCE 17. 
37 Benedykt XVI, Encyklika „Spe salvi”, Tarnów 2007, nr 46 (dalej: SS). 
38 Katechizm Kościoła Katolickiego w numerze 1452 stwierdza: „Gdy 

żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany 
żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powsze-
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Miłość Boga wymaga też od ludzi, aby dostosowali swoją 
wolę do woli Bożej, czyli, aby chcieli tylko tego czego chce 
Bóg. „Rozpoznanie Boga żyjącego jest drogą wiodącą do mi-
łości, a „tak” naszej woli na Jego wolę łączy rozum, wolę 
i uczucie w ogarniający wszystko akt miłości. Jest to jednak 
proces, który pozostaje w ciągłym rozwoju: miłość nigdy nie 
jest „skończona” i spełniona; miłość zmienia się wraz z bie-
giem życia, dojrzewa i właśnie dlatego pozostaje wierna samej 
sobie (...). Historia miłości między Bogiem a człowiekiem po-
lega na fakcie, że wspólnota woli wzrasta w jedności myśli 
i uczuć, i w ten sposób nasza wola i wola Boga stają się coraz 
bardziej zbieżne: wola Boża przestaje być dla mnie obcą wolą, 
którą narzucają mi z zewnątrz przykazania, ale staje się moją 
własną wolą, która wychodzi z fundamentalnego doświadcze-
nia tego, że w rzeczywistości Bóg jest mi bardziej bliski niż ja 
sam”.39 W ten sposób wola Boża staje się dla człowieka na-
tchnieniem i normą życia moralnego.

Owoce miłości boga

Prawdziwa miłość względem Boga rodzi też pewne posta-
wy, które określane są jako owoce miłości. „Owocami miłości 
– jak podaje Katechizm Kościoła Katolickiego – są radość, po-
kój i miłosierdzie. Miłość wymaga dobroci i upomnienia bra-
terskiego; jest życzliwością; rodzi wzajemność; trwa bezinte-
resowna i hojna. Miłość jest przyjaźnią i komunią”.40 
Wyrażenie „owoce miłości” pochodzi z terminologi Pawła, 

dnie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera 
mocne postanowienie poprawy przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, 
gdy tylko będzie to możliwe”.

39 DCE 17.
40 KKK 1829.
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który nazywa te komponenty „owocem Ducha Świętego”. 
„Dzięki mocy Ducha dzieci Boże mogą przynosić owoc. Ten, 
który zaszczepił nas na prawdziwym krzewie winnym, sprawi, 
że będziemy przynosić owoc Ducha, którym jest: ‘miłość, ra-
dość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, ła-
godność, opanowanie’ (Ga 5,22-23). ‘Duch jest naszym ży-
ciem’; im bardziej wyrzekamy się siebie, tym bardziej 
‘stosujemy się do Ducha’ (Ga 5,25)”.41 

Według Benedykta szczególnym owocem miłości jest ra-
dość: „Uczestniczenie bowiem w życiu Boga, Trójcy Miłości, 
daje ‘pełną radość’(por. 1 J 1,4)”.42 Ta radość to niewypowie-
dziany dar, którego świat nie może ofiarować”.43 Miłość sta-
wia nas więc w ścisłej relacji z Bogiem, co wywołuje szcze-
gólną radość. Ponieważ miłość Boga rodzi się z poznania 
duchowego i sama ma przede wszystkim charakter duchowy, 
to także radość ma charakter duchowy. Jest to ostatecznie ra-
dość człowieka żywej wiary.44 Słuszne jest więc wołanie pa-
pieża o bardziej przekonujące zaangażowanie „Kościoła na 
rzecz nowej ewangelizacji, aby na nowo odkryć w wierzeniu 
radość i odnaleźć zapał do przekazywania wiary”.45 Bóg jed-
nak objawia się również w widzialnych dziełach swojego 
stworzenia i historii zbawienia, stąd radość w odniesieniu do 
Niego może i powinna się także dokonywać w sferze zmysło-
wej, gdzie człowiek rozpoznaje dotykalne znaki Jego 
dobroci.46

41 KKK 736.
42 VD 2.
43 VD 123. Por. DCE 17.
44 Por. P. Sokołowski, Miłość w nauczaniu Benedykta XVI i w teologii pro-

cesu – tożsamość czy przeciwieństwo, Studia Loviciensia 15(2013), s. 83-85.
45 PF 7.
46 Por. szerzej: DCE, część pierwsza Jedność miłości w stworzeniu i hi-

storii zbawienia, nr 2-18. 
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Chrześcijanie mają poważny obowiązek objawiać swoim 
bliźnim, że miłość Boga jest źródłem radości, aby w ten spo-
sób uczynić bardziej skutecznym świadectwo własnej wiary. 
„Wiara bowiem rośnie – przekonuje Benedykt – gdy jest prze-
żywana jako doświadczenie doznawanej miłości i kiedy jest 
przekazywana jako doświadczenie łaski i radości”.47 Do 
ukształtownia postawy radości płynącej z miłowania Boga ma 
zmierzać chrześcijańska formacja moralna człowieka.

Każda głęboka miłość rodzi też odpowiednią do niej gorli-
wość. Kto kocha szczerze, troszczy się gorliwie o szczęście 
osoby kochanej. Kto kocha Boga, gorliwie dąży do tego 
wszystkiego, co służy Jego chwale. Gdzie panuje oziębłość 
w miłości, tam także następuje zagubienie gorliwości. Słuszne 
są więc słowa papieża Benedykta zawarte w encyklice Deus 
caritas est: „Żywy kontakt z Chrystusem jest decydująca po-
mocą, aby pozostać na właściwej drodze”.48 A jeszcze wyraź-
niej pisze nieco dalej: Zażyłość z Bogiem osobowym i podda-
nie się Jego woli chronią przed degradacją człowieka”.49 Nie 
sposób zatem sobie wyobrazić prawdziwej miłości do Boga, 
bez rozwijania w sobie ducha gorliwości. 

Ten, kto naprawdę kocha, a przede wszystkim kiedy kocha 
prawdziwie Boga, wychodzi poza siebie, powierza siebie oso-
bie kochanej. To wyjście poza siebie i powierzenie siebie 
Bogu, daje szansę pełnego rozwoju własnego „ja”.50 Świado-
mość tego, że w Chrystusie „sam Bóg ofiarował się za nas aż 
do śmierci, powinna skłaniać nas do tego, byśmy nie żyli juz 

47 PF 7.
48 DCE 36.
49 Tamże, nr 37.
50 Por. J. Hadryś, Rola miłości Boga i bliźniego w procesie uświęcania 

w encyklice „Deus caritas est”, Teologia i Moralność 1(2006), s. 114-117.
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dla siebie samych, ale dla Niego”.51 W głębokiej miłości do 
Boga temu wyjściu poza siebie towarzyszy tzw. „zatopienie 
serca w Bogu”, które prowadzi do głębokiej przemiany we-
wnętrznej człowieka. Mówi się wówczas o miłości w wymia-
rze mistycznym. Ten wymiar miłości jest związany nie tyle 
z wysiłkiem człowieka (choć ten jest tutaj nieodzowny), co ra-
czej ze szczególnym darem Bożej miłości. Należy tu wskazać 
na licznych mistyków chrześcijańskich, którzy porzez kontem-
plację dochodzili do miłosnego zjednoczenia z Bogiem. „Bło-
gosławiona Matka Teresa z Kalkuty – jak podaje Benedykt – 
jest tego wymownym przykładem (...). W liście na Wielki Post 
1996 roku Błogosławiona pisała do swoich świeckich współ-
pracowników: ‘Potrzebujemy tej intymnej więzi z Bogiem 
w naszym codziennym życiu. Jak ją możemy nawiązac? Przez 
modlitwę’”.52 Wielcy święci stanowią wzór autentycznego 
zdążania do świętości poprzez głeboką więź i przyjaźń 
z Bogiem.53 

Wyrazem miłości do Boga jest także postawa wierności. 
Prawdziwie i w pełni wierny jest tylko Bóg.54 Podstawową od-
powiedzią na Bożą wierność jest zaufanie i zawierzenie. 
W perspektywie chrześcijańskiej zaufanie Bogu jest właśnie 
odpowiedzią na jego wierność.55 Wierność i zaufanie wyrasta 
z przekonania, że jest się kochanym przez Boga. Jak pisze Be-

51 DCE 33.
52 Tamże, nr 36.
53 Por. Benedykt XVI, „Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 

umiłowałem” (J 13, 34). Orędzie na XXII Światowy Dzień Młodzieży (Wa-
tykan – 7 lutego 2007), Sprawy Rodziny 2(2007), s. 23. 

54 Por. KKK 215.
55 Por. J. Nagórny, Wierność nie tylko małżeńska, w: Miłość, wierność 

i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła, red. K. Jeżyna. T. Za-
dykowicz, Lublin 2006, s. 134-144. 
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nedykt XVI, „historia polega na fakcie, że człowiek żyjąc 
w wierności jedynemu Bogu, doświadcza siebie samego jako 
kochanego przez Boga i odkrywa radość w prawdzie, w spra-
wiedliwości – radość w Bogu, która staje się jego istotnym 
szczęściem”.56 Wierność jest sprawdzianem, że człowiek bu-
duje swoją miłość na miłości samego Boga. 

W nauczaniu Benedyka prawdziwa miłość dąży do zjedno-
czenia i prowadzi do niego: „Tak, istnieje zjednoczenie czło-
wieka z Bogiem — pierwotne marzenie człowieka – ale to 
zjednoczenie nie jest jakimś stopieniem się, zatopieniem 
w anonimowym oceanie Boskości, ale związkiem, rodzącym 
miłość, w którym obie strony – Bóg i człowiek – pozostają 
sobą, a jednak stają się całkowicie jednym”.57 Człowiek miłu-
jący Boga w sposób konieczny zachowuje z Nim jedność. Kto 
bowiem odrzuca jedność z Bogiem poprzez miłość ten jedno-
cześnie zatraca szansę zbawienia, czyli wiecznie trwałej jed-
ności z Nim.

Miłość do Boga rodzi też pokój, który – jak uczy papież 
Benedykt – jest „nieprzetartym pragnieniem, obecnym w sercu 
człowieka”.58 Przede wszystkim jest to pokój między człowie-
kiem a Bogiem, płynący ze stanu łaski. Ale miłując Boga czło-
wiek jednocześnie odczuwa pokój ze sobą. Jest to pokój we-
wnętrzny z samym sobą. Ten porządek i spokój jaki panuje we 
wnętrzu człowieka rodzi właściwie pojęta hierarchia miłości. 
Miłość do Boga prowadzi także do pokoju z innymi ludźmi, 
ponieważ jest nieodłączna od miłości bliźniego.59

56 DCE 9.
57 Tamże, nr 10. Por. nr 14. Por także: PF 13.
58 SC 49.
59 Por. DCE 16. Por. także: CiV 5; Franciszek, Adhortacja apostolska 

„Evangelii gaudium”, Kraków 2013, nr 239.
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Zdaniem Benedykta miłość Boża wyraża się również 
w cierpieniu. Przykład takiego cierpienia dał sam Jezus Chry-
stus. „Jest to – jak podkreśla papież w Spe salvi – błogosławio-
ne cierpienie, w którym święta moc Jego miłości przenika nas 
jak ogień, abyśmy w końcu całkowicie należeli do siebie, 
a przez to całkowicie do Boga”.60 Cierpienie przepojone miło-
ścią Boga nabiera więc właściwego sensu i wartości. Ale we-
dług Benedykta w najdoskonalszy sposób miłość ku Bogu wy-
raża się w gotowości poświęcenia dla Niego własnego życia. 
Jest to jedyny środek zaspokojenia miłości Boga, a owocem 
takiej postawy jest zyskanie daru prawdziwego życia: „Kto 
chce znaleźć swe życie, starci je, a kto straci swe życie z Mego 
powodu, znajdzie je” (Mt 10, 39; por. Łk 17,33; Mk 8, 35; 
J 12,25).61

* * *

W świetle powyższych rozważań, trzeba z całym przekona-
niem powiedzieć, że w nauczaniu papieża Benedykta XVI mi-
łość Boża jest najważniejszą sprawą w życiu chrześcijańskim. 
Wobec miłości Boga wszystkie inne wartości schodzą na dale-
ki plan. 

Niestety współczesny świat coraz bardziej utrudnia wiarę 
w miłość. Coraz większy jest zastęp tych, którzy nie potrafią 
uwierzyć w miłość Boga – a nawet w żadną inną. Sceptycyzm 
i cynizm to piętno dzisiejszej świeckiej kultury. W tej perspek-
tywie „nie ma rzeczy ważniejszej od tego, by umożliwić na 
nowo dzisiejszemu człowiekowi dostęp do Boga – do Boga, 

60 SS 47.
61 Por. DCE 6.
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który przemawia i przekazuje nam swoją miłość, abyśmy mie-
li życie w obfitości (por. J 10,10)”.62 Ludziom potrzebna jest 
wiedza, że Bóg ich kocha, że kocha ich miłością miłosierną, 
i że nikt lepiej niż uczniowie Chrystusa nie potrafią przekazać 
im tej dobrej nowiny. 

Św. Paweł podpowiada współczesnemu człowiekowi meto-
dę stosowania światła miłości Boga do konkretnej egzystencji: 
„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapie-
nie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpie-
czeństwo czy miecz? (...). We wszystkim tym odnosimy pełne 
zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował” (Rz 8, 35-37). 
Wymienione przez niego niebezpieczeństwa – wrogowie miło-
ści Boga – to te, których on sam doświadczył w życiu. Apostoł 
dokonuje w myśli ich przeglądu i stwierdza, że żadne z nich 
nie jest tak wielkie, żeby wytrzymało porównanie z myślą 
o miłości Boga. Ze swego osobistego życia św. Paweł przenosi 
spojrzenie na otaczający świat: „Jestem pewien, że ani śmierć. 
ani życie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przy-
szłe, ani Moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakie-
kolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości 
Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8,38-
39). Z tego wynika, że wszystko można zakwestionować, 
oprócz jednego faktu: że Bóg kocha człowieka i jest silniejszy 
od tego wszystkiego, o czym wspomina św. Paweł. 

W końcu należy pamiętać, że uczestniczenie w życiu miło-
ści Boga pozwala człowiekowi pewnie osiągnąć doskonałość 
w myśl nakazu Chrystusa: „Bądźcie więc wy doskonali, jak 
doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48). Drogę wy-
znaczoną tym poleceniom Chrystusa otwiera wiara ożywiona 
dynamizmem łaski uświęcającej, ale kroczyć tą drogą – jak 

62 VD 2.
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uczył papież Benedykt – pozwala jedynie miłość, która jedno-
cześnie prowadzi do osiągnięcia szczęścia wiecznego 
w niebie.

Summary

The fundamental and innate calling of every human being is 
love. The vocation to love is a part of the internal dynamism of 
the human being. The theme of love is also of particular im-
portance in the field of evangelization, in the life of the Church, 
in the sanctification of its members. This is the perspective in 
which the encyclicals of Benedict XVI, Deus Caritas Est and 
Caritas in Veritate are located. 

Following in the footsteps of two papal encyclicals devoted 
to the idea of love, God, should be taken as a starting point as 
the first source of love, in order to show the beauty of the Chri-
stian ideal. The main message that the Church should proclaim 
to the world, and which the world expects of it, is the message 
of God’s love. Nonetheless, for the evangelists to be able to 
spread that certainty that God is love (1 John 4:16) they need 
to carry it deeply within themselves, it must be the light of the-
ir lives. The following reflection aims to help in achieving this 
goal in some degree. 

Key words: proclamation, God’s love, the encyclical, Bene-
dict XVI, Christian, moral life
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Orędzie o miłości boga w świetle encykliki papieża  
benedykta XVI Deus caritas est i Caritas in veritate  

Streszczenie

Podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty 
ludzkiej jest miłość. Powołanie do miłości jest częścią we-
wnętrznego dynamizmu ludzkiego bytu. Temat miłości ma też 
szczególne znaczenie w dziedzinie ewangelizacji, w życiu Ko-
ścioła, w uświęcaniu jego członków. Jest to perspektywa, 
w której usytuowane są encykliki Benedykta XVI Deus caritas 
est i Caritas in veritate.

Idąc śladami dwu papieskich encyklik poświęconych tema-
towi miłości, za punkt wyjścia należy przyjąć pierwsze źródło 
miłości, Boga, ażeby w ten sposób ukazać piękno chrześcijań-
skiego ideału. Podstawowym orędziem, które Kościół powi-
nien głosić światu i którego świat oczekuje od niego, jest orę-
dzie o miłości Boga. Żeby jednak ewangelizatorzy byli zdolni 
przekazywać tę pewność, że Bóg jest miłością (1 J 4,16) sami 
muszą ją mieć głęboko w swym wnętrzu, musi ona być świa-
tłem ich życia. Niniejsza refleksja ma na celu w jakiś stopniu 
dopomóc w osiągnięciu tego celu. 

Słowa klucze: orędzie, miłość Boga, encyklika, Benedykt 
XVI, chrześcijanin, życie moralne
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TOżSAMOŚć ŚWIECKICH W ŚWIETLE  
POSYNODALNEj ADHORTACjI  

„CHRISTIfIDELES LAICI”  
I TEORII SPOŁECZNEj

Identity of the lay in the light of Post-Synodal Apostolic 
Exhortation “Christifideles laici” and sociology theory

Soborowa nowość nauczania o świeckich

We wstępie do dekretu o apostolstwie świeckich, Ojcowie 
Soborowi postulują, by przestrzenie życia społecznego, kultu-
ralnego, czy gospodarczego, które ulegają procesowi sekulary-
zacji, podlegały jednocześnie laicyzacji1. Sobór rozumie ten 

1 Choć nie jest to miejsce na tego typu wyjaśnienia, wydaje się zasad-
ne rozwiać wątpliwości, co do rozumienia pojęcia sekularyzacji. Autor 
zwraca uwagę, że w cytowanym dokumencie Ojcowi Soborowi wskazują, 
iż słusznie liczne dziedziny życia ludzkiego „uniezależniły się”. W ten spo-
sób dokonują pozytywnej ogólnej oceny procesu sekularyzacji, którą nale-
ży odróżnić od zjawiska sekularyzmu, będącego, z punktu widzenia teolo-
gii, koncepcją ocenianą negatywnie. Autorzy dekretu wyraźnie odwołują 
się do ówczesnej myśli socjologicznej, która akcentowała poziom społecz-
ny i instytucjonalny sekularyzacji, realizujący się właśnie poprzez unieza-
leżnianie się kolejnych dziedzin życia ludzkiego spod panowania instytucji 
religijnych. Wielu socjologów wieszczących upadek religii musiało na pod-
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proces jako włączanie kolejnych przestrzeni życia i działania 
do dziedziny apostolstwa świeckich. Podkreślając moc tego 
zadania dokument w tym samym punkcie dostrzega, że w wie-
lu krajach, Kościół bez wysiłku świeckich przestałby prawie 
istnieć i działać (Dekret o apostolstwie świeckich, Apostoli-
cam Actuositatem, 1; dalej DA). Nowość soborowej tezy mo-
tywuje do postawienia fundamentalnych pytań, które przez 
swoją oczywistość umykają nie tylko świeckim, ale i duchow-
nym, czy osobom zakonnym. Skoro tak wielką wagę przykła-
da się do obecności świeckich w Kościele, wartym zastano-
wienia jest, jakie znaczenie przypisuje się świeckim, jaka jest 
ich tożsamość i specyfika obecności w świecie.

stawie empirii zweryfikować swoje tezy, przesuwając tym samym znacze-
nie zjawiska sekularyzacji. Współczesna socjologia religii nie potwierdza, 
że religia zniknie z życia społecznego, ale zmieni się jej charakter, wpływ, 
forma i funkcje (więcej na ten temat: Peter Ludwig Berger, Święty 
baldachim, Kraków 1997; Jose Casanova, Religie publiczne w nowocze-
snym świecie, Kraków 2005; Niklas Luhmann, Funkcja religii, Kraków 
2007; Thomas Luckmann, Niewidzialna religia, Kraków 2006). W takiej 
sytuacji, teologia pastoralna powinna podejmować dyskusję nad procesem 
sekularyzacji nie jako zagrożenie dla istnienia religii, ale jako rzeczywi-
stość, która jest wyzwaniem dla duszpasterstwa. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że Magisterium Kościoła zamiennie używa pojęć sekularyzacja 
(Ecclesia in Europa, 19) i sekularyzm (Christifideles laici 32, Evangelium 
vitae 21, Reconciliatio et paenitentia 17), dołączając jeszcze termin: laicy-
zacja (Novo millenio ineunte 6). Wydaje się, że w teologii pastoralnej ko-
nieczne jest usystematyzowanie tych stwierdzeń, odkrycie ich prawdziwe-
go znaczenia, przyczyn i skutków dla Kościoła.
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Tożsamość w naukach społecznych

Nauki społeczne zaczęły się zastanawiać nad tożsamością 
stosunkowo niedawno, bo pojęcie zyskało popularność dopie-
ro w drugiej połowie XX wieku, dzięki pracom Ericha Erikso-
na, który spojrzał na zagadnienie z perspektywy psychologicz-
nej, czy Zygmunta Baumanna, który podjął się analizy 
socjologicznej2.

Według Zygmunta Baumana, tożsamością zaczynamy się 
interesować dopiero wtedy, kiedy zaczynamy mieć problemy 
z odpowiedzeniem sobie na pytania „kim jestem?”, „gdzie jest 
moje miejsce?”. To nas stymuluje do zastanowienia i podjęcia 
głębszej refleksji nad swoją tożsamością. Potrzeba określenia 
własnej tożsamości jest ważna szczególnie wtedy, gdy nastę-
pują szybkie zmiany, gdy człowiek musi bardzo precyzyjnie 
zdefiniować siebie po to, by odnaleźć się wobec wyzwań 
współczesności, wymagających zmienności i ruchliwości. Bo 
oto nowe sytuacje powodują, że podziały i więzi społeczne 
różnicują się, nakładają i krzyżują. Wtedy jednostka potrzebu-
je określić własną jedność, całość i ciągłość, a przez także 
swoją odrębność i odmienność3. W psychologicznej teorii toż-
samości, to działanie nazwiemy autodefiniowaniem i polega 

2 Erik Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, Poznań 1997; Zygmunt 
Bauman, Tożsamość. Wtedy, teraz, po co? w: Idee a urządzanie świata spo-
łecznego, E. Nowicka, M. Chałubiński (red.), Warszawa 1999, s. 43. Marga-
ret S. Archer, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, Kraków 2013, s. 257. 
Jurgen Straub, Tożsamość osobista i zbiorowa. Analiza pojęciowa, 
w: Współczesne teorie socjologiczne, Tom 2, A. Jasińska-Kania, L.M. Nija-
kowsi, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Warszawa 2006, s. 1119.

3 Zob. Agnieszka Jasińska-Kania, Teorie tożsamości i różnicy, 
w: Współczesne teorie socjologiczne, Tom 2, A. Jasińska-Kania, L.M. Nija-
kowsi, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Warszawa 2006, s. 1113.
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na wypracowaniu zbioru wyobrażeń, sądów i przekonań o so-
bie samym. Erich Erikson twierdzi, że takie samookreślenie 
dokonuje się na przestrzeni całego życia, w miarę jak buduje-
my swój charakter. Realizując własny system wartości, który 
z biegiem lat życia, sami wypracowaliśmy bądź przyjęliśmy 
od innych, manifestujemy, ale i udowadniamy swoją odręb-
ność osobową, a więc to, kim jesteśmy. To znaczy, na co wska-
zywał Charles Taylor, warunkiem tożsamości jednostki jest 
posiadanie przez nią horyzontu moralnego, innymi słowy, je-
żeli rozróżniam dobro i zło, to wiem, kim jestem4. 

Kształtowanie tożsamości

Jednostka kształtująca własną tożsamość jest obecna w śro-
dowisku społecznym, w którym są także inni. Ci „inni” odgry-
wają w procesie kształtowania tożsamości istotną rolę, bo pre-
zentują spójną konstrukcję różnych tożsamości, pośród 
których jednostka będzie kształtowała własną. Nie jest to jed-
nak tożsamość narzucona normatywnie przez jakieś grupy, 
społeczeństwa czy narody, bo ci „inni” nie są w stanie sformu-
łować tożsamości jednostkowej człowieka, która jest wypad-
kową wielu ról i funkcji przyjmowanych w społeczeństwie. 
Prócz tożsamości indywidualnej odnajduje się także w ramach 

4 W tym kontekście teoria psychologiczna wskazuje, iż tożsamość 
może przybrać różne typy: tożsamości rozproszonej (treści doświadczenia 
są pomieszane, ich struktura nietrwała i niestabilna), tożsamości organizu-
jącej się całość (człowiek ma poczucie integralności i indywidualności oraz 
ciągłości istnienia), bądź tożsamości totalnej (granice są silne, sztywne 
i zdystansowane do otoczenia). Zob. Anna Brzezińska, Społeczna psycholo-
gia rozwoju, Warszawa 2007, s. 247-249.Zbigniew Bokszański, Tożsamość, 
w: Encyklopedia socjologii, Tom 4, Warszawa 2002, s. 252.
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tożsamości wspólnej. Jednostka, na podstawie własnych prze-
żyć, doświadczeń, postaw, zachowań określa w jakim stopniu 
identyfikuje się ze zbiorowością reprezentującą daną tożsa-
mość. Sama próbuje zrozumieć siebie i świat przedmiotów 
i na tej podstawie konstruuje i interpretuje tożsamość wspólną, 
po to by się z nią identyfikować. Ona wiąże razem pewnych 
ludzi, którzy opisują się wspólnymi, charakteryzującymi ich 
jako podobnych, cechami. Członkowie zbiorowości podzielają 
pochodzenie, tradycję, sposoby działania, style życia, orienta-
cje i oczekiwania5. Przy czym, należy pamiętać, że ze względu 
na interakcyjny sposób współistnienia różnych ról, stworzona 
z nich tożsamość zawsze jest indywidualna. Jak więc kształtu-
je się tożsamość jednostki? Możemy mówić o dwóch najważ-
niejszych czynnikach, które mają wpływ na ten proces, a mia-
nowicie: jaźń odzwierciedlona i identyfikacja z grupą „my”.

Kształtując własną tożsamość należy przyjrzeć się sobie 
z perspektywy własnych możliwości i skonfrontować je 
z oczekiwaniami, jakie stawia wobec siebie jednostka, ale 
i otoczenie6. Jest to główna zasada interakcjonizmu symbo-
licznego, według której myślimy o sobie to, co myślą o nas 
inni. Tym samym, osoba świecka ma poczucie jaźni, by wie-
dzieć, że oczekiwania wobec świeckich odnoszą się właśnie 
do niej. Świecki, jak każdy kto chce odkryć własną tożsamość 
definiuje siebie na podstawie tego, jak inni go odbierają. Od-

5 Jurgen Straub, Tożsamość osobista i zbiorowa. Analiza pojęciowa, 
w: Współczesne teorie socjologiczne, Tom 2, A. Jasińska-Kania, L.M. Nija-
kowsi, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Warszawa 2006, s. 1130, 1134. Jan 
Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsa-
mość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2008.

6 Zob. Zygmunt Bauman, Tożsamość. Wtedy, teraz, po co? w: Idee 
a urządzanie świata społecznego, E. Nowicka, M. Chałubiński (red.), War-
szawa 1999, s. 43.
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powiada sobie na pytanie, na ile w oczach innych jestem osobą 
świecką. Nie wystarczy bowiem mieć świadomość wypełnia-
nia jakieś roli i wynikającej z niej oczekiwań społecznych. 
Konieczne jest poczucie jaźni o tych oczekiwaniach, która po-
zwali je zinternalizować7. Warto w tym miejscu zauważyć, że 
taki nieuświadomiony proces myślowy, pozwala realizować 
cechy tożsamości świeckich, ale także zdefiniować siebie 
w sytuacji społecznej, a więc nieustannie tworzyć własną 
tożsamość.

Swoisty dla każdego udział w przestrzeni międzyludzkiej 
dyktuje poczucie, kim jestem, jakie jest moje miejsce w tej 
przestrzeni, z kim mi po drodze, o kim myślę „my”. Patrząc na 
innych z mojej własnej perspektywy, definiuję moją tożsamość 
społeczną poprzez porównywanie siebie (własnych zachowań 
i cech) z innymi z grupy odniesienia. Jednostka identyfikuje 
się z grupami, organizacjami, ruchami społecznymi, czy 
wspólnotami kościelnymi. Tożsamość tych zbiorowości za-
zwyczaj podkreśla jej odrębny i całościowy charakter oraz cią-
głość swojego istnienia, przez to nadają sens aspiracjom i dą-
żeniom8. Każdy z nas więc należy do jakichś zbiorowości, 
które nazwie „my”, nie jest to jedna grupa, bo „my” to studen-
ci, „my” to Polacy, „my” to członkowie KSM. Wiążemy się 
z innymi ludźmi, identyfikujemy się z ich celami, wartościami, 
zasadami postępowania. Podzielamy z innymi osobami także 
podobne kategorie opisu samego siebie oraz ich występowanie 
w kontaktach jednostki z jej otoczeniem społecznym. Ale iden-
tyfikacja kategorii „my” nie dokona się bez stanięcia w opozy-

7 Zob. Margaret S. Archer, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, 
Kraków 2013, s. 256.

8 Agnieszka Jasińska-Kania, Teorie tożsamości i różnicy, w: Współ-
czesne teorie socjologiczne, Tom 2, A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowsi, 
J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Warszawa 2006, s. 1113.
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cji do grup obcych. Dopiero w tej perspektywie możemy zoba-
czyć, co nas wyróżnia, charakteryzuje, w jakiej przestrzeni 
możemy zachowywać się konformistycznie, kogo będziemy 
postrzegać stereotypizująco.

Tożsamość społeczna jest gronem tych wszystkich, którzy 
o sobie nawzajem myślą „my” i odgradzają się od innych, 
o których myślą „oni”. To powoduje, że istnieje moja, nasza 
przestrzeń, w której czuję się dobrze, swobodnie, ale i „ich” 
przestrzeń, do której się dystansuję. Ten dystans wyznaczają 
konkretne granice: materialne, mentalne lub symboliczne, któ-
re odróżniają mnie i moją przestrzeń międzyludzką od innych. 
Kim są ci inni? Nauki społeczne, w zależności od skali inności 
wyróżniają cztery rodzaje inności: wrogowie, obcy, odmieńcy 
i sąsiedzi. Jednak ten podział, choć pomocny, wydaje się obec-
nie coraz mniej wyraźny.

O wątpliwościach teoretycznych na temat tożsamości 
świeckich

Obecnie tradycyjne wyznaczniki tożsamości, jak podział na 
swoich i obcych, poczucie wspólnoty i podobieństwa, pamięć 
historyczna, itd., tracą na znaczeniu. Mamy do czynienia z nie-
ustannym procesem autorekonstrukcji tożsamości, ciągłej 
zmiany. Do tej pory tożsamość była zdeterminowana pocho-
dzeniem, czy przynależnością do religii. Współcześnie nasza 
tożsamość ewoluuje, zależy od mobilności i otwartości na cią-
głe zmiany. Jak więc w tej perspektywie będziemy opisywać 
tożsamość świeckich? Czy w ogóle jest coś takiego, jak tożsa-
mość świeckich?

Już sam pobieżny przegląd zagadnienia mógł wśród wielu 
wzbudzić zastanowienie, ściśle teologiczne, na ile możemy mó-
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wić o tożsamości społecznej, skoro chrześcijaństwo, dzięki eks-
ponowaniu duszy doprowadziło do pełnej indywidualizacji oso-
by. Z drugiej strony, gdybyśmy się skupili jedynie na tożsamości 
numerycznie identyfikowalnych osób, czyli w naszym przypad-
ku wyznawców, nie bylibyśmy w stanie uchwycić nic stałego, 
prócz tego, co wyznacza pole tożsamości katolickiej9. Poza tym, 
jak można mówić o tożsamości świeckich indywidualnie, skoro 
jest to przedmiot wykładni Magisterium, a więc zakłada się, że 
świecki jest pewną identyfikacją charakterystyczną dla wielu 
osób. W tym momencie dochodzimy do jeszcze innego proble-
mu teoretycznego. Skoro bowiem, uznamy, że istnieje coś takie-
go jak tożsamość zbiorowa świeckich, winniśmy rozstrzygnąć, 
czy jest ona rekonstruktywna, czy normatywna. Innymi słowy, 
czy tożsamość świeckich jest taka, jacy są ci świeccy, jak pre-
zentują siebie jako świeccy, a więc jak sami, poprzez swoje po-
stawy, czy zachowania, definiują swoją świeckość10. Czy może 
tożsamość świeckich jest narzucona jej członkom tej zbiorowo-
ści przez zewnętrznych autorów. A skoro tak, jest ona w jakimś 
sensie zideologizowana, choćby poprzez wytyczne Magiste-
rium. Odnalezienie się między tymi wątpliwościami jest nie-
zwykle trudne, zwłaszcza że to nie jedyne trudności, jakie napo-
tyka badacz tożsamości świeckich. Nie należy się więc 
spodziewać, że uda się na te wszystkie pytania odpowiedzieć 
w tej prezentacji. Na pewno otwierają one szerszych pole do 
dyskusji nad ideą tożsamości świeckich, zaprezentowaną w do-
kumentach doktrynalnych, oraz realnym obrazem tożsamości 
świeckich, obecnych aktualnie w  świecie.

9 Zob. Zbigniew Stachowski, Chrześcijańska tożsamość narracyjna, 
w: Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje, Kraków 2008, s. 69.

10 Zob. Jürgen Straub, Tożsamość osobista i zbiorowa. Analiza pojęcio-
wa, w: Współczesne teorie socjologiczne, s. 1131.
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Poszukiwanie koncepcji tożsamości świeckich  
w dokumentach Magisterium

Spójrzmy do Katechizmu Kościoła Katolickiego, który po-
rządkuje nam wiedzę na temat świeckich. Okazuje się jednak, 
już na wstępie punktu dotyczącego wiernych świeckich, że są 
oni zdefiniowani negatywnie, jako wierni, „nie będący człon-
kami stanu kapłańskiego i stanu zakonnego”:

Pod nazwą świeckich rozumie się… wszystkich wiernych 
chrześcijan nie będących członkami stanu kapłańskiego i stanu 
zakonnego prawnie ustanowionego w Kościele, mianowicie 
wiernych chrześcijan, którzy jako wcieleni przez chrzest 
w Chrystusa, ustanowieni jako Lud Boży i uczynieni na swój 
sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskie-
go urzędu Chrystusowego, ze swej strony sprawują właściwe 
całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele 
i w świecie (Konstytucja dogmatyczna o Kościele, Lumen 
Gentium, 31)

Tak więc, tożsamość świeckich możemy zdefiniować jako 
tożsamość osób, które podjęły decyzję niepodejmowaniu drogi 
powołania zakonnego czy kapłańskiego. W ten sposób może-
my łatwo wyróżnić kategorię „my” – świeckich, będącą zbio-
rowością wyodrębnioną od innych kategorii, czyli „oni” – ka-
płanów i osób zakonnych11. Warto więc w tym miejscu 
zauważyć, że decyzja o wyborze powołania determinuje nasze 

11 Z pewnością taki podział jest efektem narastającego przez wieki roz-
różnienia między społeczność kościelną i świecką, czego wyrazem może 
być zapis w Dekrecie Gracjana z XII wieku, w którym czytamy, że: „dwa są 
rodzaje chrześcijan. Jeden rodzaj poświęca się na służbę Bożą i oddaje się 
kontemplacji i modlitwie. Przystoi więc, aby był wolny od wszelkiego 
zgiełku rzeczy doczesnych; są to właśnie kapłani oraz ci, którzy się Bogu 
oddali, a mianowicie zakonnicy [...] Drugim zaś rodzajem chrześcijan są 



62

Mateusz Jakub tutak

plany życiowe, drogę zawodową, czyli nasze wszystkie wysił-
ki w dążeniu do wyznaczonego celu, jakim jest zbawienie. 
Jaka więc jest ta droga? Jej opisu nie znajdziemy w cytowa-
nym punkcie katechizmu, bo jedynym wyróżnieniem, jakie 
znalazło się w tej definicji zaczerpniętej z Konstytucji Dogma-
tycznej o Kościele jest stwierdzenie, że są uczynieni na swój 
sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego 
urzędu Chrystusa (Konstytucja dogmatyczna o Kościele, Lu-
men Gentium 31, dalej LG). Katechizm nie pozostawia nas 
z nierozwiązaną kwestią i tę wyjątkowość świeckich ukazuje 
opisując ich cel, który jest wspólny z innymi stanami, ale jed-
nocześnie ukazując specyfikę powołania.

Katechizm definiuje wspólne powołanie wszystkich 
uczniów Chrystusa, jako powołanie do świętości i do misji 
ewangelizacji świata (KKK 1533). Jest to nieco inne ujęcie 
tego samego powołania, o którym Katechizm mówi w innym 
miejscu. Czytamy tam bowiem, że do wszystkich wiernych 
należy wypełnianie posłania, jakie Bóg powierzył Kościołowi 
w świecie (KKK 871). W tym samym rozdziale dokumentu 
pojawia się uszczegółowienie, które Katechizm odnosi do po-
wołania osób świeckich. Ciekawym jest jednak, że tylko w od-
niesieniu do tego stanu Katechizm zarysowuje zadanie wyni-
kające z powołania chrześcijańskiego. Katechizm Kościoła 
Katolickiego w numerze 898 punktu dotyczącego powołania 
świeckich pisze, że ich zadaniem jest szukać Królestwa Boże-
go, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli 
Bożej.

Magisterium Kościoła wypracowało osobny dokument, 
który jako rezultat Synodu Biskupów, w całości jest poświęco-

laicy. Laos bowiem znaczy tyle co lud. Wolno im posiadać dobra doczesne, 
lecz tylko dla użytku”.
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ny omawianemu tu zagadnieniu. W 1988 papież św. Jan Paweł 
II zaprezentował światu adhortację Christifideles laici, gdzie 
formułuje najważniejsze nauczanie o świeckich, próbując tak-
że ukazać ich specyficzne powołanie. Według tego dokumentu 
elementami konstruującymi człowieka świeckiego są chrzest, 
urzędy Chrystusa i pozostawanie w świecie.

Adhortacja przypomina, że chrzest12 nadaje każdemu życiu 
nowość, bo odradza do życia dzieci Bożych, jednoczy z Chry-
stusem i jego Ciałem oraz namaszcza w Duchu św. czyniąc 
świątynią (Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu 
i misji świeckich w kościele i w świecie dwadzieścia lat po So-
borze Watykańskim II, Christifideles laici 10, 13, dalej ChL). 
Ta nowość jest właściwa dla każdego stanu, a więc trudno 
wskazywać na jej specyfikę w kontekście powołania świec-
kich. Tak samo bowiem wszyscy ochrzczeni, jak pisze św. Pa-
weł, są święci, wybrani i umiłowani w Chrystusie (Rz 1,7). 
Ale tym samym dokument przypomina, że każdy stan, będąc 
duchową świątynią, jest sobie równy, bo wszystkie mają tę 
samą godność i powołanie do doskonałej miłości, wszystkie są 
powiązane z innymi i pełnią wobec siebie rolę służebną (ChL 
55). Jst to nawiązanie do biblijnego obrazu winnej latorośli, 
w której świeccy, podobnie jak wszyscy inni członkowie Ko-
ścioła, są latoroślami, trwającymi w Chrystusie, prawdziwym 
krzewie winnym, dawcy życia i ożywicielu (ChL 9). Christifi-
deles laici zwraca jednak uwagę, że na mocy tej wspólnej god-
ności, w ramach właściwego wiernym powołania, wszyscy, 
świeccy, kapłani, zakonnicy i zakonnice są współodpowie-

12 Magisterium próbuje jednak odnaleźć specyfikę pozostałych sakra-
mentów inicjacji chrześcijańskiej. Przyjęcie sakramentu bierzmowania 
świeckich zobowiązuje do mocniejszej obrony i szerzenia wiary słowem 
i czynem (KK 33). Zaś przyjmowanie Eucharystii jest źródłem godności 
i podstawą zaangażowania świeckich (ChL 16).
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dzialni za misję Kościoła. Posoborowe nauczanie przypomina 
myśl Piusa XII, że świeccy nie tylko to, że należą do Kościoła, 
ale że sami są Kościołem (ChL 9) i stanowią podmiot Jego bu-
dowania13. Mając to samo posłannictwo, różnią się natomiast 
posługiwaniem (DA, 2).

Nieco bardziej wyraźnie niż chrzest, tę tożsamość świec-
kich definiuje, wskazany w adhortacji, udział w prorockiej, 
królewskiej i kapłańskiej funkcji Chrystusa. Udział świeckich 
w urzędzie prorockim Chrystusa to przede wszystkim przyję-
cie Ewangelii i głoszenie jej słowem i czynem oraz zabiega-
nie, by jej nowość jaśniała w ich życiu, a także demaskowanie 
zła i dawanie nadziei na przyszłą chwałę (ChL 14). Dlatego 
wypełniając królewski urząd Chrystusa, świeccy mają ducho-
wo walczyć, by pokonać w sobie królestwo grzechu, a także 
mają służyć Jezusowi w braciach. Na szczególną uwagę zasłu-
guje spojrzenie na urząd kapłański, przez który świeccy, wcie-
leni w Chrystusowe Ciało, łączą się z Nim ofiarowując samych 
siebie, swoje uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia. 
W Eucharystii składają z ofiarą Ciała Pańskiego swoje życie 
rodzinne, codzienną pracę, wypoczynek i utrapienia życia. 
Christifideles laici w tym punkcie zwraca uwagę na jeszcze 
jedną, specyficzną dla świeckich obecność w posłudze Chry-
stusa, a jest nią sakralizacja świata. (ChL14).

Ponieważ głównym zadaniem Kościoła jest chrystianizacja 
współczesnego świata i jego struktur, jego wypełnienie zostało 
powierzone osobom świeckim. To one, będąc na pierwszym 
froncie, wewnątrz świata, swoją świętością uświęcają ten 
świat. Duchowni i osoby zakonne, będąc i uświęcając świat od 
zewnątrz, wspierają ich pośrednio, swoją posługą sakramen-
talną, przepowiadaniem słowa i ofiarą wynikającą ze swego 

13 Pius XII, Przemówienie do nowych kardynałów (20 lutego 1946), 
AAS 38 (1946), 149.
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charyzmatu14. W ten sposób zmieniamy optykę patrzenia na 
Kościół i jego misję zbawczą. By jednak dokonywała się sa-
kralizacja świata przez świeckich konieczna jest ich obecność 
w świecie. Na to wskazuje trzeci aspekt wskazany w adhorta-
cji, dotyczący osadzenia życia świeckich w świecie, który 
przecież także jest przeznaczony na to, by wysławiać Boga 
Ojca w Chrystusie.

Jeżeli przypomnimy sobie najważniejszy cel odkupieńcze-
go dzieła Chrystusa, którym jest zbawienie ludzi i odnowa po-
rządku doczesnego mamy możliwość odnaleźć miejsce Ko-
ścioła w tym dziele. Nie będąc z tego świata, siłą rzeczy żyje 
w tym świecie i kontynuuje odkupieńcze dzieło Chrystusa. 
Tym samym Kościół ma swój wymiar świecki, a przez to i po-
sługa wszystkich wiernych ma swoje odniesienie do tej świec-
kości. Jednak papież zwraca uwagę, że to właśnie przede 
wszystkim świeckim jest powierzona ta specyficzna właści-
wość Kościoła, czyli „charakter świecki” (ChL 15). W ten oto 
sposób „świat” staje się polem i narzędziem ludzi świeckich 
w realizacji ich chrześcijańskiego powołania (ChL 15).

Dopiero teraz, mając pełniejszą perspektywę różnych wy-
miarów życia osób świeckich, na które wskazuje adhortacja, 
możemy dostrzec właściwy i specyficzny sens wezwania, jakie 
Bóg kieruje do świeckich. Otóż nie muszą się oni wyrzekać 
swojego miejsca w świecie. „Bracia – mówi Paweł Apostoł – 
niech przeto każdy trwa u Boga w takim stanie, w jakim został 
powołany” (1 Kor 7, 24). Chrzest bowiem nie odrywa świeckich 
od świata, lecz powierza im powołanie, które właśnie w świecie, 
wewnątrz świata winno się urzeczywistniać, gdyż „tam ich Bóg 
powołuje, aby wykonując właściwe sobie zadania, kierowani 

14 Zob. Ryszard Kamiński, Powołanie katolików świeckich, w: Roczni-
ki Pastoralno-Katechetyczne, Tom 1(56) 2009, s. 12.



66

Mateusz Jakub tutak

duchem ewangelicznym przyczyniali się do uświęcenia świata 
na kształt zaczynu, od wewnątrz niejako, i w ten sposób przykła-
dem zwłaszcza swego życia promieniując wiarą, nadzieją i mi-
łością, ukazywali innym Chrystusa” (ChL 15).

Pojawia się tu jednak pewna wątpliwość duszpasterska, czy 
w tym kontekście nie za bardzo się przeakcentowuje pielgrzy-
mi charakter powołania człowieka, gdzie podkreśla się, że na-
sza Ojczyzna jest w Niebie, że mamy zostawić świat i żyć 
sprawami duchowymi. Wydaje się jednak, że ta wątpliwość 
może być rozwiany poprzez uwrażliwianie wiernych także 
o tej odpowiedzialności, jaka spoczywa na nich w świecie. To 
właśnie żyjąc w świecie, nie tylko w wymiarze antropologicz-
ny, czy socjologicznym, ale także teologicznym i kościelnym, 
co podkreśla papież, świeccy mogą realizować swoje życie du-
chowe. Adhortacja formułuje to w pięknym stwierdzeniem 
o świeckich, że żyjąc wewnątrz świata słyszą głos Boga, który 
objawia im swój plan i oznajmia szczególne powołanie do 
tego, by „szukali Królestwa Bożego zajmując się sprawami 
Bożymi i kierując nimi po myśli Bożej” (ChL 15). W ten spo-
sób Synod bardzo jasno stawia najważniejsze wyzwania dla 
świeckich. Mają przede wszystkim uczestniczyć w dziele 
stworzenia, wyzwalać je spod działania grzechu i dążyć do 
świętości (ChL 15).

Nie bez przyczyny, w kontekście zarysowanych wyżej wy-
jaśnień co do osób świeckich, możemy mówić o nowości, któ-
rą w kwestii świeckich wprowadził Sobór i nauczanie posobo-
rowe. Ich kościelny status zostaje w sposób radykalny 
określony poprzez chrześcijańską nowość a jego cechą wyróż-
niającą jest charakter świecki (ChL 15)15. Na tej podstawie za-
rysowuje się nowy styl współpracy między laikatem a kapła-

15 Osoby świeckie zaproszono do czynnego udziału w liturgii, w gło-
szeniu Słowa i katechezie. W tym kontekście warto zauważyć także, że Sy-
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nami i zakonnikami. Nowy charakter świecki posługi laikatu 
polega między innymi na świadczeniu i przypominaniu na 
swój sposób kapłanom, zakonnikom i zakonnicom znaczenia 
rzeczywistości ziemskich i doczesnych w zbawczym planie 
Boga. Gwarancję sakramentalnej obecności Chrystusa Odku-
piciela w tej rzeczywistości i czasie ma stanowić kapłaństwo 
urzędowe. Zaś osoby zakonne mają dawać świadectwo escha-
tologicznej natury Kościoła, czyli jego dążenia do Królestwa 
Bożego (ChL 55).

Biorąc pod uwagę wszystkie wskazania, jakie wobec świec-
kich formułuje nauczanie Magisterium, warto zastanowić się, 
jak określoną w dokumentach, ambitną i ważną posługę wy-
pełniają sami świeccy? Jak odpowiadają na Chrystusowe we-
zwanie do pracy w Jego winnicy? Jak odpowiadają na wezwa-
nie, by w włączyć się żywo, świadomie i odpowiedzialnie 
w misję Kościoła. Synod używa w tym momencie bardzo 
mocnego słowa „bierność”, która zawsze była postawą nie do 
przyjęcia, a dziś bardziej jeszcze staje się winą (ChL 3). W tym 
kontekście Ojcowie synodalni rysują obraz zaczerpnięty 
z przypowieści o robotnikach w winnicy. „Czemu tu stoicie 
cały dzień bezczynnie?”. „Bo nas nikt nie najął”. „Idźcie i wy 
do winnicy” (Mt 20, 6-7). Tu nie ma miejsca na bezczynność, 
bowiem zbyt wiele pracy czeka na wszystkich w winnicy Pań-
skiej (ChL 3). Ten fragment Ewangelii Mateuszowej jest 
umieszczony w rozdziale adhortacji zatytułowanym „Pilne po-
trzeby współczesnego świata”, a więc papież, za wskazaniami 
synodu dostrzega, że te potrzeby są nie tylko pilne, ale i wy-
magają zaangażowania osób, które są w tym świecie obecne 
całymi sobą. Skąd więc ta bierność, na którą tak mocno zwra-
ca się uwagę w dokumencie programowym dla świeckich?

nod zwrócił także uwagę na bardziej znaczący udział kobiet w życiu Ko-
ścioła i rozwoju społeczeństwa (ChL 2).
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Historia bierności świeckich w Kościele sięga ruchu grego-
riańskiego z XII wieku, który wprowadził teologię autorytetu, 
czego skutkiem hierarchowie kościelni upodabniali się do 
władców świeckich, zarówno poprzez formę rządów, ale także 
formę życia. Na domiar tego, w trakcie Soboru Trydenckiego, 
który miał za zadanie bronić prawd wiary tworzy się swoista 
hierarchologia, czyli apologia hierarchii i władzy jako tych, 
które mają bronić doktryny katolickiej. Obecnie, przełamując 
9 wieków absolutyzowania władzy kościelnej konieczne jest 
spojrzenie na Kościół w perspektywie eklezjologicznej. By 
tego dokonać, poza umieszczeniem w dyskursie naukowym 
i duszpasterskim, potrzeba bardzo konkretnego nawrócenia pa-
storalnego, by każdy wierny, zarówno świecki, jak i kapłan czy 
osoba zakonna, mógł we właściwym sobie stanie realizować 
swoje powołanie. Warto więc zwrócić uwagę na kilka elemen-
tów, które pomogą w rozróżnieniu i dowartościowaniu posługi 
trzech różnych stanów. Chodzi o uchwycenie istoty zbawienia, 
wypełnianie urzędów Chrystusa a także zarysowanie kompe-
tencji przekazanych świeckim, duchownym i zakonnikom.

Kształtowanie tożsamości świeckich

Postulat, który warunkuje nawrócenie pastoralne to odpo-
wiednie ujęcie istoty zbawienia. Należy w tym miejscu nawią-
zać do Pawłowego wezwania do „bycia w Chrystusie”. Waż-
nym więc jest odpowiednie akcentowanie chrześcijańskiej 
antropologii i egzystencji, a nie środków zbawienia, do któ-
rych należą między innymi hierarchia czy sakramenty. Nad-
mierne bowiem skupianie się tylko na pewnych aspektach od-
dala nas od istoty zbawienia, czyli bycia w Chrystusie. Dzięki 
takiemu podejściu, jesteśmy w stanie docenić równość powo-
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łań, jakimi zostaliśmy obdarzeni i podobną dostępność środ-
ków, które mają nas prowadzić ku zbawieniu16. Oczywiście, 
należy jednak pamiętać, że takie ujęcie, w nieodpowiedni spo-
sób interpretowane, może powodować rozmycie tych tożsa-
mości, jak to się po części stało, gdy przesunięto akcenty w ro-
zumieniu kapłaństwa.

Z niezrozumieniem spotkało się nauczanie Soboru Waty-
kańskiego II, gdzie zestawiono służebne kapłaństwo biskupów 
i prezbiterów z powszechnym, czyli królewskim kapłaństwem 
świeckich, jako członków Kościoła. Jednak w sytuacji poja-
wiających się w tym kontekście wątpliwości o tożsamość ka-
płańską księży17, należy zaakcentować wtórny wymiar wypeł-
niania przez świeckich urzędu Chrystusa. Realizacja przez 
świeckich funkcji kapłańskiej, prorockiej czy królewskiej ma 
wynikać z ich tożsamości i przyjmowanych przez nich ról. Na-
wiązujemy w ten sposób do ukazanej na początku teorii tożsa-
mości, która zwraca uwagę, że to nie tożsamość ma wynikać 
z pełnionych funkcji, ale funkcje są realizacją oczekiwań sta-
wianych wobec konkretnych tożsamości. Najpierw więc 
świecki spełnia się jako świecki i realizuje w świecie. Dopiero 

16 Adam L. Szafrański, Kairologia. Zarys nauki o Kościele w świecie 
współczesnym, Lublin 1990, s. 248.

17 Warto zajrzeć do Presbyterorum ordinis, gdzie próbuje się przywró-
cić równowagę w soborowej doktrynie dotyczącej posługi kapłańskiej bi-
skupów i roli świeckich w Kościele. Bowiem takie spojrzenie na kapłań-
stwo służebne okazało się problematyczne i wywołało pytania dotyczące 
tożsamości kapłańskiej księży. Józef Baniak twierdzi, że odejście od trady-
cji i zbyt słabe akcentowanie kapłańskiego charakteru prezbiterów spowo-
dowało przesadnie laickie i typowo „zawodowe” ujęcie posługi duszpaster-
skiej księży. Józef Baniak, Źródła i przyczyny kryzysu tożsamości 
kapłańskiej księży rzymskokatolickich w Polsce – studium socjologiczne, 
w: Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. Socjologiczne studium 
przypadków, M. Libiszowska-Żółtkowska (red.), Warszawa 2009, s. 69.
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w sposób wtórny bierze udział w królewskim kapłaństwie. 
Inaczej jest z duchownymi. O ich tożsamości świadczy wypeł-
nianie posługi kapłańskiej, nawet, jeżeli nazwiemy ją służeb-
ną. Dzięki temu łatwiej będzie dostrzec specyfikę powołania 
kapłańskiego, które nie jest jedynie zawodem, ale misją tak 
samo wyjątkową jak świeckich. Ci ostatni mają odzyskiwać 
swoje miejsce w Kościele i świecie realizując najpierw swoje 
świeckie zadania, w których jest obecna mocna nadzieja na 
żywot wieczny. W ten sposób wskazują i nadają światu wy-
miary i perspektywy eschatologiczne (Lumen gentium 35, 38). 

Należy więc w sposób prawdziwy odczytać swoją tożsa-
mość jako osoba świecka czy duchowna i odkrywać jego spe-
cyfikę. Jeżeli bowiem tożsamość jest kształtowana na zasadzie 
odrębności, czy odmienności wobec innych, to skoro świeccy 
są definiowani, jako ci, którzy mają żyć w świecie, inne stany, 
powinny żyć poza światem.

Świeccy zostają w świecie, a kapłani i zakonnicy wychodzą 
ze świata. Jest to zaplanowane przez Boga, by świeccy żyjąc 
w sposób zwyczajny, rozwijali swoją religijność oraz wcho-
dząc w sprawy doczesne chrystianizowali świat18. W tej per-
spektywie kapłan, przekazując swoją wiarę, jest pośrednikiem 
między Bogiem a ludźmi, jest apostołem i sługą społeczności 
kościelnej. Czym dusza dla ciała, tym kapłan dla wiernych 
(Grzegorz z Nazjanzu, Logoi 2, 3). Swoją modlitwą, postem, 
cierpieniem, angażuje się w pracę i sprawę Bożą, a całym swo-
im życiem przekazuje Ludowi to, co stanowi jego życie 
i skarb: wiarę i miłość Boga19.

18 Zob. Ryszard Kamiński, Powołanie katolików świeckich, w: Roczni-
ki Pastoralno-Katechetyczne, Tom 1(56) 2009, s. 11.

19 Adam L. Szafrański, Kairologia. Zarys nauki o Kościele w świecie 
współczesnym, Lublin 1990, s. 249
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Ma więc to być postawa służby kapłanów wobec Ludu Bo-
żego (Hbr 5,1). Istotnym jest jednak, by nie tylko kapłani pa-
trzyli na swoje powołanie w tej perspektywie. Koniecznym 
jest bowiem, by przede wszystkim świeccy posługę kapłanów 
uznali za element niezbędny dla swojego życia i swojego 
udziału w misji Kościoła (ChL 22). Na tym też ma polegać ko-
ścielna komunia, która jest wielkim darem Ducha Świętego. 
Poczucie odpowiedzialności za Kościół i docenienie posługi, 
jaką wobec nich sprawuje duchowieństwo, powinny motywo-
wać do udział w życiu i posłannictwie Kościoła, któremu słu-
żą, poprzez różne i komplementarne posługi oraz charyzmaty 
(ChL 20).

Zarysowane wyżej problemy zwracają uwagę na trudności, 
jakie w tej kwestii przeżywali świeccy, nieodpowiednio for-
mowani do przyjęcia eklezjologicznej nowości przesłania so-
borowego. Wypada tu przypomnieć przede wszystkim dwie 
pokusy, którym świeccy nie zawsze umieli stawić czoła: poku-
sa tak wielkiego angażowania się w posługi i zadania kościel-
ne, że prowadziło to często do zaniedbywania w praktyce spe-
cyficznych powinności na polu zawodowym, społecznym, 
gospodarczym, kulturalnym i politycznym, oraz pokusa uspra-
wiedliwiania niedopuszczalnego oddzielania wiary od życia, 
przyjęcia Ewangelii od konkretnych działań w sferze rzeczy-
wistości doczesnych i ziemskich (ChL 2). Tymczasem, jak to 
już pokazał Sobór, ani troski rodzinne, ani inne sprawy świec-
kie nie powinny pozostawać poza sferą ich życia duchowego 
według słów Apostoła: „Wszystko, cokolwiek czynicie w sło-
wie lub uczynku, wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa 
„czyńcie”, dziękując przez niego Bogu Ojcu” (Kol 3,17). 
W ten sposób należy dostrzec dążenie do świętości wśród 
świeckich pośród normalnych warunków życia zawodowego 
i społecznego. W tych codziennych sytuacjach mają oni rozwi-
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jać swoje życie duchowe i zbliżać się do Boga, spełniać Jego 
wolę oraz służyć innym ludziom, prowadząc ich do komunii 
z Bogiem (ChL 17).

Wyzwania duszpasterskie

Podsumowując podjęte zagadnienie, pojawia się kilka 
głównych wyzwań, przed którymi staje całe duszpasterstwo, 
sami świeccy oraz duchowni ich formujący. Z pewnością, na-
leży ukazywać specyfikę powołania świeckich, którzy są rów-
ni z innymi stanami w Kościele co do godności powołania. 
Wykorzystując zaprezentowaną teorię tożsamości zbiorowej 
należy to robić poprzez rozróżnienie charakteru i posług trzech 
stanów. Identyfikacja każdego stanu ze swoim „my”, pozwoli 
ugruntować w świeckich poczucie własnej, odrębnej i specy-
ficznej tożsamości. Dzięki temu, będą w stanie dostrzec obec-
nych wokół siebie innych „my”, czyli świeckich, oraz sformu-
łować konkretne oczekiwania, jakie stawia się im – świeckim. 
W dalszej kolejności, poczucie odrębności tożsamościowej, 
poprzez identyfikację z innymi świeckimi, może być przy-
czynkiem do mobilizacji tej zbiorowości do wspólnego 
działania.

Odrębną kwestią, związaną z budowaniem tożsamości 
świeckich, jest ukazanie, na czym polega wyjątkowość powo-
łania laikatu. Niezwykła i doniosła rola, jaką mają do odegra-
nia w świecie, uświęcając go, powinna być motywem ich co-
dziennego działania. Skoro sakralizacja świata jest 
najważniejszym oczekiwaniem, jakie stawia się świeckim, nie 
będą oni w stanie kształtować swojej tożsamości, dopóki nie 
zrozumieją tego powołania. Należy więc ukazywać komple-
mentarność, jaka zachodzi między powołaniami wszystkich 
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trzech stanów, jak każdy z tych stanów jest potrzebny pozosta-
łym, ale i całemu Kościołowi w jego zbawczej misji.

Wydaje się więc, że odkrywanie tożsamości świeckich jest 
dziś tak samo ważne, jak odkrywanie tożsamości duchownych 
czy osób zakonnych. Wszystkie te stany, realizując swoje od-
rębna powołania mają służyć Kościołowi w dziele zbawienia 
całego świata. Prezentowany wyżej posynodalny dokument 
wyjaśnia komplementarność trzech stanów i konieczność ich 
współistnienia. Zrozumienie tej współodpowiedzialności za 
zbawienie siebie i innych ludzi jest istotnym momentem 
w procesie nawrócenia pastoralnego każdego ochrzczonego. 
Jest to wezwanie skierowane do wszystkich wierzących, ale 
także Kościoła, jako instytucji, który dysponując środkami ko-
niecznymi w tej posłudze, ułatwia im realizację misyjnego po-
słannictwa. Potrzeba tworzenia duszpasterskiej przestrzeni 
w której świeccy, duchowni i osoby zakonne będą miały moż-
liwość przeżyć jedność w godności, odmienność w powołaniu 
i współzależność w misyjnej działalności. Przestrzeń, w której 
każdy stan będzie mógł czerpać konieczne wsparcie do jak 
najlepszej realizacji swojej posługi, na przykład we właściwej 
sobie pobożności: świeccy poprzez umocnienie sakramentami, 
duchowni w pogłębieniu swej duchowej motywacji zaś osoby 
zakonne w nadaniu sensu składanej ofierze życia. 

Wstęp zamiast zakończenia

Otwiera się w ten sposób całkiem nowe zagadnienie, które 
powinno zainicjować kolejną dyskusję na temat świeckich. 
W teologii wiele uwagi poświęca się pobożności kapłańskiej 
czy zakonnej. Wydaje się, że zaniedbana jest w tej refleksji po-
bożność świeckich. Do niedawna kluczową rolę odgrywała 
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pobożność ludowa, ale wraz z różnicowaniem się społe-
czeństw, trudno stwierdzić, by było to ujęcie wystarczające dla 
współczesnego świeckiego. Warto zauważyć, że dyskusję nad 
tą kwestią zainicjował już w XVI wieku św. Franciszek Sale-
zy, który pisał: nie ma miejsca w takich powołaniach, wszela-
ko poza tymi rodzajami pobożności są jeszcze inne, zdolne 
udoskonalić ludzi żyjących w zawodach świeckich (...). Gdzie-
kolwiek tedy jesteśmy, możemy i powinniśmy dążyć do życia 
doskonałego”. Perspektywa, którą ukazuje Święty Doktor Ko-
ścioła winna być inspiracją dla teologów, ale przede wszyst-
kim duszpasterzy, i samych świeckich do poszukiwania, na 
czym polega pobożność żyjących w świecie.

SUMMARY

After 10 centuries, Church in a new way looked at the role 
of the laity in the Church and in the world. This thought deepe-
ned Post-Synodal Apostolic Exhortation “Christifideles laici”, 
dedicated to the vocation and mission of the laity in the Church 
and in the world. Noting the diversity of their vocation from 
other states underlined sacralization task to lay the world in 
which they live every day, contrary to the clergy and religious. 
According to the theory of social awareness of their own iden-
tity laity, will allow them to see their separateness from other 
states, and thus involved in the pastoral mission of the Church. 
The issue of identity is particularly important for all the fa-
ithful in the perspective of pastoral conversion.
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Reforma liturgii zapoczątkowana przez Sobór Watykański 
II w wielu aspektach trwa w Kościele do dnia dzisiejszego, 
niemniej warto pochylić się nad owymi przemianami pod 
względem teologicznym, biorąc jednocześnie pod uwagę moż-
liwe skutki duszpasterskie. Wszelako to właśnie antropocen-
trycznie pojmowane dobro wiernych było spiritus movens ru-
chu liturgicznego XX wieku i reformy soborowej, będącej 
jego skutkiem. Wszystkie inicjatywy mające miejsce po sobo-
rze, miały na celu zmienienie obrzędu, w którym wierni są sta-
tystami, nie uczestnicząc w nim aktywnie. Dystans dzielący 
kapłana wraz z jego czynnościami miał zostać zmniejszony1. 
Postulatem wielu liturgistów stało się zdesakralizowanie litur-

1 J. Gręźlikowski, Główne wskazania instrukcji o Eucharystii Re-
demptionis Sacramentum, [w:] Teologia, ekumenizm,kultura. Księga pa-
miątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Hancowi z okazji 
65. rocznicy urodzin, Włocławek 2006, ss. 327-343.
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gii, wbrew wyraźnym wypowiedziom Magisterium Kościoła2, 
poprzez dodanie do sfery sacrum elementów profanum, czyli 
elementów „rzeczywistości doczesnej ze wszystkimi jej cha-
rakterystycznymi, współczesnymi znakami czasu.3” 

Jednak czy rzeczywiście wierni nie potrafili czynnie uczest-
niczyć we Mszy świętej? Wydaje się, że nie. Wielu posiadało 
mszalik prywatny, w Polsce czasem zwany benedyktyńskim 
(z racji na fakt wydawania owych mszalików w znacznej mie-
rze przez tynieckie opactwo), który zawierał wszystkie teksty 
mszalne wraz z czytaniami na niedziele i święta. Księgi owe 
zawierały również odpowiednie modlitwy, komentarze do tek-
stów mszalnych, bardzo często również ryciny przedstawiają-
ce widok ołtarza, wszystkie gesty kapłana oraz rozmieszczenie 
paramentów. Istniało również bardzo wiele pozycji mających 
wyjaśnić znaczenie obrzędów i pokazać właściwe sposoby ak-
tywnego uczestnictwa w Ofierze mszalnej4. Tego typu książki 
obecne były w Kościele już w okresie średniowiecza5. Idąc da-
lej, może się wydawać, że liturgia łacińska wpływała na ko-
nieczność używania przez wiernych ksiąg i zgłębiania wiedzy 
liturgicznej. Po Pierwszej Wojnie Światowej, we wszystkich 
krajach europejskich zaczęto stosować kartki zawierające tekst 
mszalny z danego dnia wraz z tłumaczeniem na język narodo-
wy. Wraz z wprowadzeniem do liturgii języków narodowych, 
zniknęła konieczność zgłębiania tego typu pozycji, co mogło 

2 zob. Liturgicae instaurationes 1970, w:Collectanea Theologica 45, 
Warszawa 1975.

3 J. Grześkowiak, Desakralizacja liturgii?, w: Collectanea Theologica 
45, Warszawa 1975, s. 80n.

4 zob. L. von Rudloff OSB, Mała dogmatyka dla świeckich, Warszawa 
1937; Nasz udział we Mszy Świętej, Poznań 1936; Reyland OSB, Żeby 
lepiej komunikować, Kraków 1950. 

5 J. Lydgate OSB, Interpretation and Virtue of the Mass, s.l. 1430-50
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mięć negatywny wpływ na świadomość liturgiczną wiernych, 
nawet jeśli język narodowy przekształcił liturgię w bardziej 
zrozumiałą semiotycznie. Wiemy również, że w czasach wcze-
śniejszych, gdy znaczna część wiernych była niepiśmienna, 
nie była możliwa pełna zbieżność między modlitwą osobistą 
a aktualną fazą liturgii. Jednakże każdy wierny odróżniał po-
szczególne części Mszy świętej, tym bardziej, iż były one sy-
gnalizowane dźwiękiem dzwonków. 

Język łaciński we Mszy świętej nie był z nią związany on-
tycznie, jednakże bardzo głęboki był związek historyczny. Ów 
związek historyczny jest tym, co najlepiej przystaje do charak-
teru Kościoła. Kościoła, którego powszechność nie zasadza się 
tylko na rozwinięciu geograficznym. Powszechność Kościoła 
jest skutkiem nowego Przymierza zawartego przez Chrystusa 
z Kościołem, którego jest Głową. To Przymierze jest „spo-
iwem”, które cały rodzaj ludzki utrzymuje w jedności. 

Spoiwem Kościoła był również język, w którym wszyscy 
katolicy się modlili, podobnie jak wszyscy muzułmanie uży-
wają staroarabskiego, żydzi hebrajskiego, bracia prawosławni 
zaś starocerkiewnosłowiańskiego. Dlatego też mimo, że Ko-
ściół działał na wszystkich kontynentach, w obawie przed 
zniszczeniem jedności nie mógł, jako swego języka ustanowić 
któregoś z języków lokalnych. Do podobnych wniosków do-
chodziły państwa kolonialne, które uzyskując niepodległość, 
przyjmowały język dawnych kolonizatorów, nie zaś jeden z lo-
kalnych dialektów, gdyż mogłoby to prowadzić do sporów. 

Kościół jest też niezmienny, co dobrze widać było w języku 
będącym zmiennym w dużo mniejszym zakresie niż inne języki. 
Jak głęboka jest zmienność języków narodowych pokazuje 
szybkość z jaką dzieła literackie stają się niezrozumiałe dla ko-
lejnych pokoleń. Zaś Kanon rzymski, który nie podlegał niemal-
że żadnym przemianom jest po dziś dzień w pełni zrozumiały.
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Język uważany przez Kościół musi być gorliwie pielęgno-
wany, musi posiadać swą sferę sacrum, gdyż służy do wyraża-
nia prawd i myśli, które są święte. Język Kościoła nie może 
być prostacki, wulgarny. Nie świadczy to żadną miarą o pogar-
dzie Kościoła względem ludzi prostych. Kościół uświęca 
i uwzniośla wszystkich, wśród których działa. Jednocześnie 
faktem jest iż pouczanie wiernych zawsze odbywało się w ję-
zyku narodowym. Ponadto, po łacinie formułowane są dogma-
ty, których strzeże Kościół. Łacina spełnia rolę przekaźnika 
dogmatów, ponieważ jest językiem, który nie podlega „na-
miętnościom, (…), które są przyczyną chwiejności umysłów, 
przeinaczania prawd, podziałów między ludźmi.”6

Wartość łaciny polega na tym, że posiada ona swoisty, ponad-
czasowy charakter. Ponadto jeszcze do niedawna łacina stanowiła 
uniwersalny język świata nauki i sztuki. Korzystanie z liturgicznej 
łaciny wybitnie podkreślało jedność Kościoła Chrystusowego.7

Odejście od łaciny posunęło się na tyle daleko, że nawet 
podczas Konsystorzów, Synodów, czy Kongregacji zakon-
nych8 przemówienia wygłaszane są w językach narodowych. 
Warto przypomnieć, że jeszcze Paweł VI próbował przywrócić 
łacinie status języka nauki, czemu służyć miało założenie dzie-
ła Latinitas9. Podobne działania przyświecały Benedyktowi 
XVI, kiedy zastąpił Fundację założoną przez Pawła VI Papie-
ską Akademią Języka Łacińskiego.10

6 R. Amerio, Iota unum. Analiza zmian w Kościele katolickim, Komo-
rów s.a. 

7 T. Toth, Wierzę w Kościół powszechny, Warszawa 2011, s. 58n.
8 por. XXXIII Kongregacja Generalna Towarzystwa Jezusowego, 

mowa na otwarcie.
9 zob.http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/lati-

nitas/documents/index_lt.htm.
10 Benedykt XVI, motu proprio Latina lingua, AAS 2012, 12.
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Wprowadzenie do liturgii języków narodowych zmieniło 
wszechobecną jedność obecną w katolickich kościołach na 
świecie. R. Amerio zauważa, że zmiany dotknęły nawet skład-
nię zdań, co widoczne jest na przykład w pewnego rodzaju 
„rozmyciu” wyraźnych związków przyczynowo-skutkowych. 
Przykładem może być prefacja adwentowa, która mówi: „a nam 
otworzył drogę wiecznego zbawienia (…) abyśmy otrzymali 
obiecane dary, których oczekujemy”. Wersja włoska zaś zawie-
ra tekst: „otworzył nam drogę (…) i otrzymamy(…)”. 

Pewne nowości „literackie” można też znaleźć w sferze lek-
sykalnej. Tak więc, jak twierdzi Amerio, pod wpływem nastro-
jów antymilitarystycznych Deus Sabaoth, stał się (w przeci-
wieństwie do polskiego tłumaczenia: Bóg zastępów) Bogiem 
Wszechświata, bez żadnych odwołań „wojskowych”. Podobnie, 
chwaleniem Pana zajmują się chóry anielskie, w miejsce militia 
coelestis. W roku 2009 głośnym stała się sprawa tłumaczeń słów 
konsekracji na poszczególne języki, np. włoski czy francuski. 
Tak więc formuła pro vobis et pro multis effundetur, po włosku 
zyskała brzmienie versato per voi e per tutti. Tak więc Krew 
Chrystusa nie jest wylana pro multi – za wielu, ale per tutti – za 
wszystkich. Teologicznie oczywiście owe tłumaczenie nie 
sprzeciwia się dogmatom wiary, aczkolwiek tylko ludzie, którzy 
przyjmują Ofiarę Chrystusa, mogą skorzystać z ekspiacji, jaką 
Ofiara ta przynosi. Jednakże tego typu tłumaczenia, mogą w słu-
chaczach obudzić przekonanie (naturalnie mylne) o powszech-
nej skuteczności Zbawienia. Łącząc to z tendencją, obecną 
głównie w Kościołach partykularnych zachodniej Europy, gdzie 
stopniowo przestaje się używać sformułowań grzech, czy pie-
kło, w ich miejsce mówiąc o bezgranicznym Miłosierdziu Bo-
żym, wierni bez odpowiedniej formacji teologicznej mogą dojść 
nawet do przekonań apokatastycznych.11 

11 por. C. Murphy - O’Connor. We’re not bound to believe that there’s 
anyone in hell. „The Catholic Herald”. 7 stycznia 2005. ss. 8-9.
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Zmiany dotknęły również treść modlitwy Domine, non sum 
dignus, która w tłumaczeniu włoskim i francuskim mówi teraz 
o niegodności uczestnictwa u uczcie Chrystusa. Jest to odej-
ście od podkreślenia, że we Mszy świętej Chrystus wchodzi do 
wnętrza człowieka. 

Nie do końca zrozumiałych przemian w tłumaczeniach ob-
rzędów jest niestety o wiele więcej. We francuskim tłumaczeniu 
Mszału consubstantialem Patris z Credo zostało zmienione na 
„z tej samej natury”, co jest oczywistym błędem teologicznym. 

Owe niejasności translatorskie, poddają w wątpliwość rów-
nież tezę, mówiącą, że wielość językowa stanowić ma gwaran-
cję dla jedności Kościoła, gdyż warunkiem zachowania czy 
podtrzymania owej jedności jest właśnie wierność oraz zgod-
ność tekstów liturgicznych, które, jak było to już wspomniane, 
stanowią środek wyrazu prawd wiary. Z drugiej strony, 
R. Amerio zadaje pytanie, dlaczego skoro różność języków 
buduje jedność Ludu nie wprowadzić również „pluralizmu 
w ruchach i gestach?”12 Jednakże tego typu działania byłyby 
sprzeczne z naturą liturgii, która sprawia, iż jest ona zewnętrz-
nym wyrazem i pokazem wewnętrznej modlitwy Ludu Boże-
go, zatem jest tym doskonalsza, im wewnętrzna jedność serc 
idzie w parze z jednością zewnętrzną. 

Z podanych faktów wypływa wniosek, że dzisiejsza liturgia 
jest bardziej „psychologistyczna niż ontologistyczna.”13 Ro-
śnie w niej rola odczuć wiernych, tego, jak postrzegają miste-
rium. Zdarza się, że ważniejszym czynnikiem staje się wspól-
nota wiernych niż obecność kapłana. 

Ów rosnący antropocentryzm, koncentracja się na roli i od-
czuciu wspólnoty, ciągnie za sobą kolejny czynnik, mianowi-

12 R. Amerio. op.cit., s. 724.
13 ibidem, s. 727.
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cie swoistą inkulturację religii poprzez dodanie do liturgii ele-
mentów poszczególnych kultur. Jednak tego typu 
przedsięwzięcie może doprowadzić do sytuacji, gdy „Obiek-
tywność liturgii, która polega na usunięciu się niejako w cień 
przed Przedmiotem absolutnym, miałaby zostać zastąpiona su-
biektywnością, wyeksponowaniem podmiotu pragnącego wy-
razić siebie.14” Naturalnie pewne przemiany liturgii były ko-
nieczne, jednak czym innym jest usunięcie z ceremoniału 
sakry biskupiej wezwania za „Najbardziej chrześcijańskiego 
Cesarza”, czym innym zaś przyjmowanie kryterium przystoso-
wania liturgii do mentalności odbiorcy. Jednak należy pamię-
tać, że liturgia jest przede wszystkim dziełem Chrystusa. Owa 
kreatywność przestała być w jakikolwiek sposób piętnowana 
czy penalizowana, wręcz zachęca się kapłanów do modyfikacji 
liturgii – tekstów i gestów, tak by stała się bardziej dostępna 
dla wiernych. 

Pojawia się ryzyko, iż Msza stanie się rodzajem przedsta-
wienia, które będzie dążyło jak największego uatrakcyjnienia 
celebry. Msza musi w tym celu stać się widowiskiem, musi zy-
skiwać nowe, coraz to bardziej oryginalne akcenty. Dochodzi 
do tego, że każda niemalże parafia posiada swoje, charaktery-
styczne dodatki do liturgii mszalnej, czy teksty, czy zmiany 
„techniczne”. Pojawiają się propozycje, aby czytania mszalne 
wzbogacić o możliwość odczytywania np. fragmentów dzieł 
autorów świeckich15. 

Wpływem tradycji protestanckich może również być zmiana 
ołtarza w formie kamienia, na stół, przy którym sprawować moż-
na ucztę ofiarną. Ołtarz, który przez Kościół wielokrotnie nazy-
wany był wyobrażeniem Chrystusa, został zastąpiony stołem, 

14 ibid., s.728.
15 Propozycja Synodu szwajcarskiego 1972 r., cyt.za: ibid., s. 735.
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który jak pisał Michael Davies, miał być drogą do odejścia od 
katolickiej Mszy – Ofiary na rzecz luterańskiej doktryny Wiecze-
rzy Pańskiej.16 Zmiana umiejscowienia ołtarza jest nieodłączna 
względem zmian psychologicznych u duchownych i wiernych 
świeckich. Ołtarz nie jest już odniesieniem do góry widzenia.17 
Nie jest już niewzruszonym kamieniem ofiarnym – wraz z przej-
ściem od teologii Ofiary ku teologii Uczty, ołtarz w większości 
kościołów przyjął formę prostego stołu. Stare ołtarze zostały ro-
zebrane, czasem zachowano tylko piękne retabula. 

Często zdarza się, że zamiast na podniesieniu, ołtarz 
umieszczany jest na sposób amfiteatralny, w otoczeniu wzno-
szących się rzędów ławek. 

Również tabernakula, niegdyś nierozerwalnie związane 
z ołtarzem, są dziś coraz częściej umieszczane w bocznej czę-
ści prezbiterium lub poza nim. Jeśli zaś Najświętszy Sakra-
ment przechowywany jest w centralnie położonym tabernaku-
lum, kapłan wraz z asystą podczas Mszy św. muszą stać 
odwróceni doń tyłem, co mimo wszelkich argumentów pasto-
ralno-teologicznych, musi budzić poważne wątpliwości. By 
poprzeć tę tezę, być może nie do końca zrozumiałą w dzisiej-
szych czasach, warto wrócić do praktyk dawnych, kiedy to 
chociażby ambony budowane były z boku prezbiterium, wła-
śnie po to, by kapłan nie stał tyłem do Najświętszego Sakra-
mentu podczas pouczania wiernych. W tym samym celu, gdy 
podczas adoracji wygłaszana była krótka nauka, monstrancja 
była zasłaniana. Dziś zaś zaleca się podczas Mszy świętej od-
dawanie czci ołtarzowi poprzez ukłon, zostawiając tabernaku-
lum, jeśli jest położone na osi kościoła, za sobą.18 

16 M. Davies, Pope Paul’s New Mass, Kansas 1992, s. 389.
17 Rdz 12,2-14.
18 IGMR 2002, 274-275.
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Również architektura sakralna uległa w XX wieku zdecy-
dowanym przemianom. Można wysnuć wniosek, iż owa prze-
miana wynikać może z faktu, iż coraz częściej projektowa-
niem budynków sakralnych zajmują się zajmują się architekci 
świeccy, nie mający żadnego przygotowania teologicznego, 
lub wręcz osoby niewierzące. Tego typu problem dotyczy ca-
łokształtu sztuki sakralnej. Trudno bowiem tworzyć dzieła ma-
jące chwalić wielkość i doskonałość Boga, nie czując owej 
wielkości i nie doświadczając jej we własnym życiu. Wydaje 
się, że głównym celem nowej architektury sakralnej jest re-
dukcja wymiaru sacrum do rzeczywistości ludzkiej. Coraz 
więcej kościołów jest obliczonych na sprostanie większej ilo-
ści zadań niż tylko sprawowanie kultu Bożego19. 

Rozważań na temat reformy liturgii katolickiej i wpływu, ją 
miała na nią teologia i liturgia protestancka nie sposób prowa-
dzić bez jakichkolwiek niejasności, bądź wątpliwości. 

Wiadomym jest, że w pracach Vaticanum II brali udział ob-
serwatorzy protestanccy. Podobnie przestawiciele Wspólnot 
reformowanych zaproszeni zostali do współpracy w Conci-
lium20. Abp Bugnini tłumaczył, że pełnili oni jedynie rolę ob-
serwatorów21, jednakże w wywiadzie udzielonym „Detroit 
News”, kard. Baum informował, że obserwatorzy pełnili funk-
cje konsultanckie, w pełni uczestnicząc w dyskusjach22. Świad-
czyło by to o zwiększeniu roli obserwatorów, gdyż w czasie 
Soboru nie mogli oni zabierać głosu, ani tym bardziej 
głosować. 

19 Koncert w archikatedrze św. Jana w Warszawie, www.rp.pl/arty-
kul/9145,776168.html, dostęp: 07.01.2012 r.

20 Zdjęcie na okładce „Le Documentation Catholique”, 3.05.1970 r., 
przedstawia Pawła VI z obserwatorami zaproszonymi do pracy w Concilium. 

21 Notitiae, lipiec-sierpień 1974 r., ss. 249-250.
22 Detroit News, 27 czerwca 1967 r.
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Wiele świadectw i wypowiedzi protestanckich stwierdza, iż 
Novus Ordo Missae nie kłóci się z doktryną protestancką. Roger 
Mehl, teolog protestancki wysnuwa tezę, iż po zmniejszeniu ak-
centacji ofiarności Mszy katolickiej, dopuszczenie używania no-
wych Modlitw Eucharystycznych, dopuszczalność Komunii św. 
pod dwiema postaciami (która, nota bene, istniała w Kościele 
już przed reformami) pozbawiła sensu zakaż uczestniczenia we 
Mszach katolickich dla protestantów23. Podobnie anglikański bi-
skup Southwark, który sam używał nowego Mszału i chciałby, 
aby był on dopuszczony do użytku dla Wspólnoty anglikańskiej. 
Profesor dogmatyki na wydziale teologii protestanckiej w Stras-
burgu, M. Siegvalt, twierdzi, że nic, co zawiera w sobie Mszał 
Pawła VI nie jest problemem dla ewangelików-augsburskich24. 
Luterański pastor F. Schutz twierdzi wręcz, że katolickie Modli-
twy Eucharystyczne, stworzone po reformie strukturalnie odpo-
wiadają mszy luterańskiej25. 

Wpływ doktryny, czy przekonań protestanckich dotyczą-
cych Eucharystii na liturgię katolicką omawiają Kard. Ottavia-
ni i Kard. Bacci we wspomnianym liście do Papieża Pawła VI z 
25 sierpnia 1969 roku. Dziś liturgiści są zgodni, że list ów miał 
pewien wpływ na ostateczny kształt nowej liturgii mszalnej. 
Wagę sygnalizowanych problemów charakteryzuje niejako wy-
jątek ze wstępu, gdzie Kardynałowie piszą o swoim „zobowią-
zaniu wobec Boga” aby zakomunikować Pawłowi VI swoje 
wątpliwości i zastrzeżenia. Głównym przesłaniem listu jest fakt 
iż nowa Msza „jako całość i w szczegółach w sposób uderzają-
cy oddala się od katolickiej teologii Mszy – takiej, jak została 
ona sformułowana na XXII Sesji Soboru Trydenckigo26. Jedno-
cześnie w zakończeniu listu Kardynałowie proszą, aby: 

23 Le Monde, 10 września 1970 r. 
24 Le Monde, 22 listopada 1969 r. 
25 cyt. za . Rewolucja liturgiczna. Problemy z nowym rytem Mszy, 

Warszawa 2003
26 Kard. Ottaviani, Kard. Bacci, op.cit.
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„(…) w czasie, gdy czystość wiary i jedność Kościoła cier-
pią okrutne rozdarcie (…) z największym przejęciem błagamy 
Waszą Świątobliwość, by nie pozbawiano na możliwości dal-
szego korzystania z integralnego i przebogatego Mszału św. 
Piusa V27. 

Do listu dołączona została Krótka analiza krytyczna Novus 
Ordo Missae, opracowana przez teologów związanym z kon-
serwatywną grupą Ojców Soborowych Coetus Internationalis 
Patrum, które to opracowanie wykazywało słabości nowego 
Mszału polegające na nieodpowiednich określeniach istoty 
Mszy czy marginalizowane jej ofiarnego charakteru. Ponadto, 
postawiony jest zarzut, iż Novus Ordo Missae w swej istocie 
jest powtórzeniem Missa normativa, która została odrzucona 
przez Ojców synodalnych, by wrócić później, z pominięciem 
drogi konsultacji. Ponadto z modlitw ofertorium znikły wszel-
kie stwierdzenia mówiącej obrzędzie, który ma być miłą Bogu 
ofiarą28. Autorzy analizy podkreślają ograniczenie ilości ge-
stów i modlitwa adoracyjnych Najświętszy Sakrament, co 
może musi być przyczyną osłabienia wiary w rzeczywistą 
obecność. Temu sprzyja również przesadna akcentacja obec-
ności Zbawiciela Słowie, a przede wszystkim we wspólnocie. 
Przeniesienie tabernakulum z wielkiego ołtarza w inne miej-
sce, w celu skoncentrowania uwagi wiernych na akcji mszal-
nej, „przeciwstawianie pobożności prywatnej pobożność litur-
giczną”29. W konsekracji „ton właściwy sakramentalnemu 
uobecnianiu został zastąpiony stylem opowiadania o wydarze-
niu, które się wspomina.”30 To potwierdza również nazwa, jaką 

27 Ibid.
28 KKK 1992.
29 Kard. Ottaviani, Kard. Bacci, op.cit.
30 Christianitas 41/42, 2009.
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określony jest w nowym Mszale centralny dział Kanonu, mia-
nowicie „opowiadanie o ustanowieniu.”31 Słabszy akcent poło-
żony jest również na przedstawienie dogmatu o obcowaniu 
świętych i ich wstawiennictwie w modlitwie. Krótka analiza 
krytyczna wskazywała również wspomniany już efekt nowej 
liturgii mszalnej, to jest pewnego rodzaju zamazanie różnicy 
między kapłaństwem sakramentalnym, a powszechnym ka-
płaństwem wszystkich wiernych. Na koniec w tekście zawarte 
jest ostrzeżenie, o możliwości pogorszeniu relacji z chrześcija-
nami obrządków wschodnich, dla których Mszał Pawła VI był 
niezwykle daleki. 

Liturgia katolicka przed reformą w znacznym zakresie róż-
niła się od tej znanej obecnie. Różnice najważniejsze a więc 
dotyczące konsekracji zostały wstępnie omówione. W Mszale 
Pawła VI pojawił się szczegół, z pozoru wręcz kosmetycznym 
jednakże przy głębszej analizie mogący być wpływem nauki 
protestanckiej. W Mszałach do 1969 roku po wypowiedzeniu 
słów Ustanowienia, kapłan przyklękał, aby oddać cześć chle-
bowi, który stał się już Ciałem Pańskim. Gest ów, poza zna-
czeniem adoracyjnym miał też wartość pedagogiczną – miano-
wicie wskazywał wiernym, iż Ustanowienie miało miejsce vi 
verborum – poprzez słowa kapłana, dopiero potem Ciało 
i Krew Pańska ukazywane są wiernym, by je adorowali. Na-
uka luterańska zaś mówi o Obecności substancjalnej Ciała 
Chrystusa w, z i pod postaciami chleba i wina. To stwierdzenie 
musi mieć jednak jeden kwantyfikator. Taki mianowicie, że do 
zajścia konsubstancjacji konieczna jest modlitwa wspólnoty. 
Dlatego też, w luterańskim Nabożeństwie głównym, od razu 
po odpowiadaniu o Ustanowieniu, Postaci ukazywane są ludo-
wi. Nauka luterańska mówi nawet, że gdy Nabożeństwo się 

31 Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 2009.
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kończy, Postaci tracą „boski pierwiastek” i na powrót stają się 
chlebem i winem. W Mszale Pawła VI również nie ma już 
przyklęknięcia kapłana między konsekracją a podniesieniem – 
oczywistym jest, że motywacją tej zmiany jest chęć ogranicze-
nia ilości gestów i wyeliminowanie ich powtórzeń. Jednakże 
w wiernych bez znajomości dokumentów soborowych i ele-
mentarnych podstaw teologii, zmiana tego typu może wywo-
łać niespodziewane wnioski, a naturalnym wręcz staje się 
przyjęcie iż momentem przeistoczenia jest chwila adoracji Ho-
stii przez wiernych.

Mniejsze znaczenie we Mszy św. ma cisza, tak bardzo odczu-
walna i ważna przed reformą. Magisterium Kościoła mówiło, że: 

„Jeśli ktoś twierdzi, że liturgiczne zarządzenie Kościoła 
rzymskiego, według którego część Kanonu i słowa konsekra-
cji odmawia się po cichu, jest godne potępienia (…) niech bę-
dzie wyklęty.”32 Dziś jednak Ogólne wprowadzenie do Mszału 
Rzymskiego mówi: 

„Natura modlitw <<przewodniczącego>> wymaga, aby 
były wypowiadane głośno i wyraźnie i by wszyscy uważnie ich 
słuchali.”33 Podobne stanowisko przejawiali reformatorzy pro-
testanccy, którzy, wierząc w, na swój sposób, sakramentalną 
akcję wspólnoty wiernych, nakazywali, by wszelkie obrzędy 
odbywały się w sposób zrozumiały i słyszalny dla wiernych.34 

Tematyka Komunii świętej została już poruszona na kar-
tach tej pracy. Warto jednakże zaznaczyć, iż zwyczaj ów zaist-
niał jako pierwszy we Wspólnotach protestanckich, jako od-
wołanie do tradycji czasów apostolskich. 

32 BF s. 417.
33 IGMR 2002, 32.
34 por. O istocie i przebiegu nabożeństwa luterańskiego, http://www.

luteranie.pl/www/biblioteka/dliturgika/1955/op.htm, dostęp: 18.12.2012 r. 
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Niezaprzeczalnym wpływem (świadomym lub nie) nauki 
protestanckiej na liturgię katolicką jest reforma kalendarza li-
turgicznego, cyklu czytań Słowa Bożego w Kościele, które zo-
stały wzbogacone i rozszerzone. Dwuletni cykl czytań na dni 
powszednie i trzyletni na niedziele, a także wprowadzenie 
trzech niedzielnych czytań mszalnych, pozwala na pełniejsze 
korzystanie z bogactwa Pisma Świętego i zapoznawanie z nim 
wiernych w jeszcze większym zakresie.

Często we współczesnym Kościele pojawiają się również 
twierdzenia, że budowa okazałych, rozwiniętych artystycznie 
kościołów, jest sprzeczna z ewangeliczną zasadą ubóstwa. 
Stąd, często nowoczesne kościoły przypominają reformowane 
zbory. Jednakże należy mieć na uwadze słowa Chrystusa: „Nie 
samym chlebem żyje człowiek.”35 Wzniosłe, majestatyczne 
kościoły zbliżają człowieka do Boga, zmuszają go do zadumy 
i refleksji nad potęgą i majestatem Boga.36 Jednocześnie nie 
można mylić ubóstwa, zalecanego przez Chrystusa, z pewną 
szarzyzną i powszedniością, jaka charakteryzuje współczesne 
czasy.37

Wpływ teologii luterańskiej na liturgię katolicką wydaje się 
być znaczny, od definicji, poprzez teksty modlitw aż po rubry-
ki. Nie sposób jednakże, ze względu na ograniczenia objęto-
ściowe niniejszego tekstu, przeanalizować owych wpływów 
w sposób szczegółowy, również ze względu na brak wydań 
źródeł wczesno luterańskich. 

35 Mt 4,4.
36 por. J. Ratzinger, Duch liturgii, Poznań 2002, ss. 84 – 101. 
37 D. von Hildebrand, Koń trojański w mieście Boga, s. 301n.
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Theological analysis of the changes in Catholic worship 
after the II Vatican Council. 

Summary

Reforms of catholic liturgy are the most controversial chan-
ges in Church which started after II Vatican Council. Con-
servatists claims that Novus Ordo Missae are rupture with Tra-
dition of the Church. Progressives considers that new liturgy 
isn’t enough reformed. Some of them would like to see liturgy 
closer to protestant Tradition. Theological analysis of the 
catholic worship must take into account that reforms of the li-
turgy must be subject to the hermeneutic of the continuity, 
which means it must agree with whole history of liturgy.

Streszczenie

Reformy katolickiej liturgii są najbardziej kontrowersyjne 
zmianami w Kościele po Soborze Watykańskim II. Konserwa-
tyści twierdzą, że Novus Ordo Missae stanowi zerwanie z Tra-
dycją Kościoła. Osoby usposobione bardziej postępowo uwa-
żają, że   nowa liturgia nie jest wystarczająco zreformowana. 
Niektórzy postulują, aby liturgię katolicką zbliżyć do tradycji 
protestanckiej. Teologiczna analiza katolickiego kultu powin-
na wziąć pod uwagę fakt, że reformy liturgii muszą podlegać 
hermeneutyce ciągłości, co oznacza, że musi zgadzać się z całą 
historią liturgii.

mgr lic. Jakub Holnicki-Szulc – doktorant Teologii dogma-
tycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. W ramach prac badawczych zajmuje 
się reformami zapoczątkowanymi przez Sobór Watykański II 
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i ich recepcją w Kościele powszechnym, a także współcze-
snym dialogiem ekumenicznym.

Dane kontaktowe: 05-120 Legionowo, Jana Matejki 24;
adres e-mail: jakub.holnicki@gmail.com; nr tel.: 

606.211.833.
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DUCHOWOŚć EKUMENICZNA  
W ConseCratIo munDI

Ecumenical spirituality in consecratio mundi

Wstęp

Misja Kościoła zawarta w słowach posłannictwa Jezusa 
Chrystusa (por. Mk 16, 15-18; Mt 28, 18-20) pozostaje w nie-
odwołalnej aktualności. Został on ustanowiony dla świata i do 
niego posłany by został przemieniony w Królestwo Boże (por. 
Łk 17, 20; Dz 8, 12; 14, 22; Tes 2, 12), zarówno w doczesno-
ści, jak również w ostatecznym wymiarze (por. Łk 21, 25-33; 
1 Kor 15, 24; Ap 11, 15; 12, 10; 19, 6). Świat bez wątpienia 
jest przestrzenią uświęcającą ale jednocześnie uświęcaną. Po-
słannictwo Kościoła wobec świata wiąże się z nieustanną mo-
dlitwą Jezusa Chrystusa o jedność (por. J 17, 20-26) oraz Jego 
asystencją (por. Mt 28, 20). W tym kontekście bardzo istotne 
są słowa Soboru Watykańskiego II zawarte w Dekrecie o eku-
menizmie Unitatis redintegratio, a także wypowiedziane przez 
bł. Jana Pawła II w jego encyklice Ut unum sint, w których 
stwierdza: „Wraz z wszystkimi uczniami Chrystusa Kościół 
katolicki opiera na zamyśle Bożym swoje ekumeniczne zaan-
gażowanie zmierzające do zgromadzenia wszystkich w jedno-



92

Marek TaTar

ści. Kościół nie jest rzeczywistością zamkniętą w sobie, ale 
ciągle otwartą na rozwój misyjny i ekumeniczny, ponieważ 
posłany jest do świata, aby głosić misterium komunii, która go 
konstytuuje, świadczyć o nim, aktualizować je i szerzyć: by 
gromadzić wszystkich i wszystko w Chrystusie; by być dla 
wszystkich <<nierozłącznym sakramentem jedności>>”1. To 
stwierdzenie jest kontynuacją soborowego wezwania dążenia 
do jedności, w którym opiera się on na słowach św. Pawła 
(1Kor 1, 13). Należy jednak podkreślić bardzo istotne słowa, 
które uzasadniają dążenia ekumeniczne: „Ten brak jedności 
jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgorszeniem dla 
świata, a przy tym szkodzi najwięcej sprawie przepowiadania 
Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”2. Rozwój duchowy ukie-
runkowany na dążenie do jedności z Bogiem jest odrzuceniem 
grzechu, a tym samym musi prowadzić do uświęcenia samego 
chrześcijanina oraz świata, w którym on żyje. Jest to jedyna 
droga, która wynika, jak naucza kard. J. Ratzinger, która opie-
ra się na miłości, wyznaniu wiary, życiu sakramentalnym oraz 
postawie wiarygodnych świadków3.

1. Świat przestrzenią uświęcaną i uświęcającą

Sięgając do Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen 
gentium, już na samym początku znajdujemy stwierdzenie, 
w którym ojcowie przekazują prawdę o celowości stworzenia 
świata oraz ludzkości: „Przedwieczny Ojciec, na skutek najzu-

1 Jan Paweł II, Enc. Ut unum sint (dalej UUS), Rzym 25.05.1995, 5.
2 DE 1.
3 Por. J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, [red.] 

S.O. Horn, V. Pinǖr, tł. W. Szymona, Kraków 2005, s. 240.
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pełniej wolnego i tajemnego zamysłu swej mądrości i dobroci, 
stworzył świat cały, a ludzi postanowił wznieść do uczestnic-
twa w życiu Bożym”4. Słowa te współbrzmią z niezwykle 
istotnymi stwierdzeniami tego samego dokumentu dotyczący-
mi powszechnego powołania do świętości: „Toteż wszyscy 
w Kościele, niezależnie od tego, czy należą do hierarchii, czy 
są przedmiotem jej funkcji pasterskiej, powołani są do święto-
ści”5. Wydaje się, że te słowa zawężają przestrzeń do tych, któ-
rzy związani są z Kościołem. Powstaje zatem bardzo poważny 
dylemat dotyczący tych, którzy z różnorodnych przyczyn poza 
nim pozostają. Należy jednak zauważyć, że w tym samym do-
kumencie Kościół bardzo klarownie wyjaśnia charakter związ-
ku z Kościołem i pozostawania w nim niekatolików chrześci-
jan, wyznawców innych religii, nieochrzczonych. Należy ten 
problem widzieć w kontekście posłanniczej natury Kościoła 
wynikającej ze słów Jezusa Chrystusa (por. J 20, 21; Mt 28, 
18-20) i wypełnianych w sposób uniwersalistyczny od począt-
ku (por. Dz 1, 8; 1Kor 9, 16) oraz nauki soborowej: „…po do-
głębnym rozważeniu tajemnicy Kościoła, kieruje bez wahania 
swe słowa już nie tylko do samych synów Kościoła i wszyst-
kich, którzy wzywają imienia Chrystusa, ale do wszystkich lu-
dzi; pragnie on wszystkim wyjaśnić w jaki sposób pojmuje 
obecność oraz działalność Kościoła w dzisiejszym świecie”6.

Skoro zatem świat, pojmowany nie tylko przestrzennie ale 
również czasowo, jest tak istotnym elementem w procesie 
uświęcającym i Kościół ma pozostawać „niejako sakramen-
tem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia 

4 KK 1. 
5 Tamże 39.
6 KDK 2.
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z Bogiem i jedności rodzaju ludzkiego”7, warto podkreślić 
jego teologiczne znaczenie.

Sięgając do Pisma św. możemy stwierdzić, idąc za 
D.M. Smithem, że w zależności od kontekstu ten termin 
„świat” posiada bardzo różne znaczenia. Zaznacza, że 
Stary Testament podkreśla prawdę o powołaniu do istnie-
nia (Rdz 1, 1-24). Mamy też opis tego co jest pod ziemią, 
na niej i ponad nią (por. Hi 38). Jak zaznacza, słowo hbr. 
erec (תוצרא) określa ziemię w znaczeniu lądu, krainy. 
Mamy także termin olam (םלוע) tłumaczony jako „świat” 
ale interpretacja jego stwarza duże problemy. Nowy Te-
stament, stosuje terminy: kosmos (κόσμος), oikumene 
(οικουμένη – świat zamieszkały) oraz aion (άἰών) – po-
siadający znaczenie czasu przyszłego. Największe zna-
czenie odgrywa termin pierwszy8. C. Lesquivit oraz 
P. Grelot dokonując analizy na gruncie biblijnym stwier-
dzają, że należy mówić o dwoistym charakterze świata. 
Przede wszystkim jest dziełem Boga i dlatego jest Jego 
świadectwem. Jednocześnie nie wolno go absolutyzować, 
ponieważ posiada wartość drugorzędną wobec człowieka. 

7 KK 1.
8 Por. D.M. Smith, Świat, w: Encyklopedia biblijna, [red.] 

P.J. Achtenmeier, tł. M. Bogusławska, Warszawa 1999, s. 1205-1206. Jak 
analizuje Autor, Sięgając do Ewangelii stwierdzamy, że świat jest jakby 
„prowokatorem” tajemnicy Odkupienia (por. J 3, 16; 12, 47), został powo-
łany do istnienia przy udziale Chrystusa (por. J 1.3.10), podlega Jego sądo-
wi (por. J 16, 8-11), uczniowie sa wyraźnie od niego oddzieleni (por. J 17, 
17) i nie mogą miłować go (por. 1J 2, 15-17) ale są do niego posłani (por. 
Mt 18 19). Należy podkreślić, że występuje jako wszechświat (por. Dz 17, 
24), ludzkość (por. Rz 1, 8), ten który ma być pojednany z Bogiem (por. 
2Kor 5, 19) ale także ten, który nie poznał Boga (por. 1Ko 1, 21), przestrze-
nią występowania grzechu (por. 1Kor 7, 31), nie może być wzorcem dla 
chrześcijanina (por. Rz 12, 2), tamże.
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Drugi wymiar dotyczy całego wymiaru grzechu zła oraz 
działania szatana. Można powiedzieć, że jest to obraz 
świata, który sprzeniewierzył się Bogu i Jego uświęcają-
cemu działaniu i oparł się na własnej mądrości9. Uwzględ-
niając jednak jego charakter pochodzeniowy (por. Rdz 1, 
1-24) oraz celowość, należy podkreślić, że jest areną, na 
której dokonują się dzieje zbawienia. Szczególnie w tym 
kontekście istotna jest prawda o Wcieleniu i Odkupieniu 
(por. J 1, 10), która nadaje mu charakter uświęcający10.

Proces uświęcający człowieka w świecie oraz świata może-
my określić mianem consecratio mundi i trzeba podkreślić, że 
pozostaje on w ścisłym związku z cnstructio mundi. Jest to 
kluczowy termin dla dokumentów Soboru Watykańskiego II 
zajmującego się relacją Kościoła i chrześcijanina wobec świa-
ta11. E. Weron podkreśla jednak, że w terminologii soborowej 
mamy do czynienia ze zwrotem sanctificatio12 dla uniknięcia 
wieloznaczności oraz nieporozumień w tym względzie13. 
Zwrotu consecratio użył Pius XII zwracając się do uczestni-
ków Światowego Kongresu Apostolstwa Świeckich w Rzymie 
(05-13.10.1957)14. Znajdujemy go także w wypowiedziach 
Jana Pawła I oraz takich teologów jak: M. D. Chenu, E. Ride-
au, G. Lazzati, K. Rahner, W. Dürig, Cz. Bartnik, K. Wojtyła 

9 Por. C. Lesquivit oraz P. Grelot, Świat, w: Słownik teologii biblijnej, 
[red.] X. Leon-Dufour, tł. K. Romaniuk, Poznań-Warszawa 1982, s. 955-956.

10 Por. T. Jelonek, Teologia biblijna, Kraków 2011, s. 149-150.
11 Por. KK 34, 48; KDK 35; E. Weron, Teologia życia wewnętrznego 

ludzi świeckich, Poznań-Warszawa 1980, 16-20.
12 Por. KK 31.
13 Por. E. Weron, Teologia życia, dz. cyt., s. 17.
14 Por Pius XII, Allocution de l’occasion du II Congrès mondial de l;a-

postolat de laics: Les laics dans la crise du monde maderne, Rzym 5-13 
października 1957.
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oraz J. Gocko. Ostatni z teologów zajmując się zagadnieniem 
consecratio mundi uważa, że punktem wyjścia do analizy pro-
blemu jest właśnie constructio mundi15. Consecratio mundi na-
leży odczytać w perspektywie Boga Stwórcy. To pierwszy 
istotny moment Przymierza, które Bóg zawiera ze światem. 
Idąc za myślą teologów należy go rozumieć w podwójnym 
wymiarze, tj. zewnętrzny oznaczający panowanie i rozporzą-
dzenie światem przez człowieka z ustanowienia Boga oraz we-
wnętrzny polegający na humanizacji świata w oparciu o od-
krywanie woli Boga. J. Gocko dodaje jeszcze jeden element, 
którym jest idea mesjańska. Misterium Wcielenia oraz Odku-
pienia jest wydarzeniem historio-zbawczym i koncentruje się 
nad przywróceniem światu obrazu zgodnego w zamiarem 
Boga16.

Bardzo istotnym czynnikiem w analizie consecratio mundi, 
który należy podkreślić, jest wymiar personalistyczny. Pozna-
jemy go w momencie powołania świata do istnienia przez oso-
bowego Boga, następnie we Wcieleniu, poprzez które Bóg 
bezpośrednio wkracza w historię świata oraz człowieka. Nale-
ży zauważyć trzeci wymiar personalizmu, którym jest rola 

15 Por. J. Gocko. Constructio et consecratio mundi – zapomniane idee 
teologii rzeczywistości (cz. I), RT, t. LV, z. 3(2008), s. 63-77. 

16 Por. Jan Paweł II, Enc. Redemptor hominis, (dalej RH), Rzym 
04.03.1974, 8. Papież podkreśla tę prawdę w słowach : „Redemptor mundi! 
W Nim objawiła się niejako na nowo ta podstawowa prawda o stworzeniu, 
którą Księga Rodzaju wyznaje, powtarzając po tylekroć: <<widział Bóg, że 
było dobre (...) że było bardzo dobre>> (por. Rdz 1). Dobro ma swoje źró-
dło w Mądrości i Miłości. W Jezusie Chrystusie świat widzialny, stworzony 
przez Boga dla człowieka (por. Rdz 1, 26 nn.) – świat, który wraz z grze-
chem został poddany marności - odzyskuje na nowo swą pierwotną więź 
z samym Boskim źródłem Mądrości i Miłości, tamże,; J. Gocko. Construc-
tio et consecratio mundi – zapomniane idee teologii rzeczywistości (cz. II), 
RT, t.1(56), (2009), s. 82.
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człowieka w kształtowaniu świata17. J. Gocko uważa, że bar-
dzo istotne w tym względzie jest rozróżnienie i doprecyzowa-
nie terminologiczne. Dokonał tego na podstawie teologii 
M.D. Chenu. Jednym z wymiarów consecratio jest poświęce-
nie (dedykowanie) jako oddanie Bogu. Uważa, że również 
bardzo ważne jest rozróżnienie terminów: święty i sakralny. 
Mimo, że czasem używano ich synonimiczne, występuje za-
sadnicza różnica, ponieważ pierwszy oznacza stan zjednocze-
nia z Bogiem, zaś drugi dotyczy sakralizowania czyli przebó-
stwienia świata, a to dokonuje się na drodze uświęcającej 
człowieka. To nie zmienia jednak natury świata i jego praw na-
turalnych. Jest to niezwykle cenne ponieważ chroni przed ubó-
stwieniem świata o charakterze panteistycznym, a jednocze-
śnie precyzuje zadanie człowieka i Kościoła wobec niego. 
E. Weron i M. Graczyk zaznaczają , że w tym miejscu szcze-
gólnie istotna jest rola Wcielenia, która podkreśla status czło-
wieka i charakter jego drogi uświęcającej w całej różnorodno-
ści działania w świecie. Ostatecznie idąc za św. Pawłem należy 
stwierdzić, że wszystko znajduje swoją rekapitulację w Jezusie 
Chrystusie18.

2. Grzech rozbicia chrześcijaństwa

W historii Kościoła mamy do czynienia od samego jego po-
czątku z powstającymi podziałami. Ślady zauważamy już 
w Nowym Testamencie (por. J 17, 20-23; J 11, 51-52; Mt 16, 

17 Por. DA 4; ChL 17.
18 Por. E. Weron, Teologia życia, dz. cyt., s. 18; M, Graczyk, Francuska 

teologia rzeczywistości ziemskich. Próba retrospekcji i reinterpretacji, 
Warszawa, 1992, s. 453.
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18; 18, 20; Hbr. 13, 8; 1Kor 1, 11n; 3, 1-7; 11, 22; 11, 18-19; 
Gal 1, 6-9; 1J 2, 18-19). Istnieją one także w Kościele pierw-
szych wieków19. Najmocniejsze jednak doświadczenie w tym 
względzie przeżył Kościół w bardzo konkretnych momentach, 
tj. rok 1054 – zerwanie jedności ze Wschodem, 1517 wystą-
pienie Marcina Lutra, 1530 – schizma Henryka VIII20. Należy 
podkreślić pojawienie się także tendencji reformatorsko-zjed-
noczeniowych, które znalazły swoje odzwierciedlenie w obra-
dach Soboru Trydenckiego. Inspiratorem samego ekumenizmu 
był Mikołaj Zinzedorf (1700-1760)21. Bardzo istotną postacią 
w tym względzie był ojciec duchowości ekumenicznej P. Co-
uturier (1881-1953)22. Nie bez znaczenia pozostają działania 
Piusa IX, Piusa XI, Benedykta XV na samym początku dzieła 
ekumenicznego.

Idąc za myślą Johna’a Tyson’a należy pokreślić powołanie 
wszystkich do jedności z Bogiem poprzez fakt stworzenia. 
Wskazuje, że prawda o Bogu Stworzycielu powinna znaleźć 
się u podstaw analizy duchowości jedności chrześcijańskiej. 
W tym kontekście rzucają poważne światło na sposób widze-
nia problemu słowa św. Ignacego Antiocheńskiego († 107): „ 
Gdzie jest podział i gniew, tam Bóg nie mieszka. (...) Zaklinam 

19 Por. DE 3; J.R. Tyson, Invitation to Christian Spirituality. An Ecu-
menical Anthology, New York-Oxford, 1999, s. 128-139.

20 Por. tamże, s. 204-68.
21 Por. S. Nagy, Kościół na drogach jedności, Wrocław 1985, s. 223-224.
22 Por. L. Vischer, The Ecumenical Movument and the Roman Catholic 

Church, [red.] Harold E. Fey, The Ecumenical advance. A History of the 
Ecumenical Movement 1948-1968, t. II, Geneva 1986, s. 321; G. Curtis, 
Paul Couturier and unity in Christ, Londyn 1964, s. 44-51; T. Burke, The 
Abbé Paul Couturier, Pioneer of Spiritual Ecumenism, w: The Unity of 
Christian: the Vision of Paul Couturier, [red.] Mark Woodruff, Oxford 
2003, s. 1-9.
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was, abyście niczego nie czynili w duchu kłótni, lecz według 
nauki Chrystusowej”23. Z tego względu nauka Soboru Waty-
kańskiego II bardzo wyraźnie używa w stosunku do powsta-
łych podziałów określenia „grzech”24 oraz „zgorszenie dla 
świata”25. W tym duchu wypowiada się bł. Jan Paweł II w swo-
jej ekumenicznej encyklice powołując się na słowa 1J, 10: „Je-
śli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie 
ma w nas Jego nauki”. Na podkreślenie zasługują następujące 
słowa papieża ekumenisty: „Jeśli grzechy całego świata zosta-
ły ogarnięte odkupieńczą ofiarą Chrystusa, to – wśród nich – 
również i wszystkie grzechy przeciwko jedności Kościoła: 
grzechy chrześcijan, grzechy pasterzy w tej samej mierze co 
grzechy wiernych. Zjednoczenie chrześcijan – także po 
wszystkich grzechach, które przyczyniły się do historycznych 
podziałów – jest możliwe. Warunkiem jest pokorna świado-
mość, że zgrzeszyliśmy przeciw jedności i przekonanie, że po-
trzebujemy nawrócenia. Zgładzone i przezwyciężone muszą 
być nie tylko grzechy osobiste, ale także grzechy społeczne, 
poniekąd <<struktury>> grzechu, które przyczyniły się i nadal 
mogą się przyczyniać do podziału i do jego utrwalenia”26. 

Z przytoczonych słów w sposób bardzo klarowny wyłania 
się podwójny wymiar grzechu w stosunku do jedności wierzą-
cych. Pierwszym jest prawda, że ze swej natury oddziela czło-
wieka od Boga burzy porządek wewnątrz człowieka oraz pro-
wadzi do skutków społecznych, a także do powstawania 

23 Ignacy Antiocheński, Ignacy do Kościoła w Filadelfii, w: Pierwsi 
świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, tł. A. Świderkówna, Kraków 1998, 
s. 134.

24 DE 3.
25 DE 1.
26 UUS 34.
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struktur grzechu. Jest wyraźnym sprzeciwem wobec zasadni-
czego przykazania miłości Boga i bliźniego27. 

Drugim wymiarem i zarazem przejawem grzechu jest roz-
bicie chrześcijaństwa. W sposób zdecydowany możemy wo-
bec tej postawy chrześcijan użyć pojęcia „grzech rozbicia i po-
działów” Stwierdzamy, że rozbicie chrześcijaństwa, jako 
wyraźny sprzeciw wobec Ewangelii niosącej słowa, postawy 
i gesty Jezusa Chrystusa, jest grzechem dotykającym nie tylko 
problemu ewangelizacyjnego oraz świadectwa. Grzech ten do-
tyka najgłębszych sfer wewnętrznych każdego człowieka iden-
tyfikującego się z Ewangelią. Tam rodzi się podstawowy po-
dział, który potwierdzają wydarzenia historyczno-religijne. 
Grzech braku postawy ekumenicznej wskazuje na głębokie 
pokłady indywidualistycznego traktowania życia wiarą28. 
Prawdę tę jednoznacznie podkreśla P. Couturier: „Ponieważ 
wszyscy chrześcijanie są w mniejszym czy większym stopniu 
odpowiedzialni za obecny stan podzielonego chrześcijaństwa, 
wobec Boga publicznie obrażonego i wobec ludzi słusznie 
zgorszonych trzeba koniecznie zbiorowej wspólnej 
naprawy”29.

Grzech podzielonego chrześcijaństwa i trwanie w nim 
w wyraźny sposób sprzeciwia się woli Boga wyrażonej w obja-
wieniu naturalnym oraz nadprzyrodzonym. W ten sposób desa-
kralizuje on obraz świata, który jest przestrzenią uświęcającą30. 

27 Por. A. Napiórkowski, Teologia jedności chrześcijan, Kraków 2011, 
s. 138-139.

28 Por. W. Hryniewicz, Duchowość całości, w: Ku chrześcijaństwu ju-
tra . Wprowadzenie do ekumenizmu, [red.] W. Hryniewicz, J.S. Gaik, 
S.J. Koza, Lublin 1997, s. 754; Y Congar, L’Eglise une, sainte, catolique et 
apostolique, w: Misterium salutis, Paris 1970, s. 78-104.

29 Cyt za: S. Nagy, Kościół, dz. cyt., s. 231.
30 Por. DE 1.
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3. Dążenie do świętości  
na drodze duchowości ekumenicznej

Powołaniem człowieka jest zjednoczenie z Bogiem, które 
w sposób pełny osiągalne jest w doświadczeniu eschatologicz-
nym. Oznacza to także dążenie do przemiany rzeczywistości 
doczesnej, które, jak zostało wcześniej podkreślone, jest sakra-
lizacyjnym procesem określanym jako consecratio mundi. 
Skoro grzech, z którego wynika podział i rozbicie chrześcijań-
stwa stoi w jaskrawej sprzeczności, rodzi się zasadniczy pro-
blem dotyczący koncepcji życia duchowego chrześcijanina. 
Z pewnością każde z wyznań we właściwy sobie sposób i po-
przez przyjmowane środki uświęcające stawia sobie za cel 
uświęcenie wyznawców. Warto jednak w tym kontekście pod-
jąć jeszcze jeden problem dotyczący poszukiwania możliwo-
ści korzystania ze wspólnoty dóbr duchowych wyznań chrze-
ścijańskich, unikając unionizmu, niebezpiecznej unifikacji, 
relatywizacji, fałszywego irenizmu, czy też indyferentyzmu 
wyznaniowego. W całym ruchu ekumenicznym mamy do czy-
nienia z trzema jego wymiarami, tj. doktrynalny, duchowy 
oraz praktyczny. Nauka Kościoła bardzo wyraźnie wskazuje 
na kluczową rolę tego drugiego: „To nawrócenie serca i świę-
tość życia łącznie z publicznymi i prywatnymi modlitwami 
o jedność chrześcijan należy uznać za dusze całego ruchu eku-
menicznego, a słusznie można je zwać ekumenizmem 
duchowym”31.

3.1. Kwestie terminologiczne

Analizując teksty soborowe dotyczące samego fenomenu 
ekumenizmu, jak również jego przejawów, form i poziomów 

31 DE 8.
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rozwoju w relacji różnych wyznań chrześcijańskich, dochodzi-
my do najbardziej interesującego terminu określającego rze-
czywistość „ekumenizmu duchowego”32. Definicja ta wskazu-
je na doświadczenie spotkania z Bogiem dokonujące się 
poprzez Jego interwencję i zaangażowanie wewnętrzne i ze-
wnętrzne człowieka. Przestrzenią tego ekumenicznego spotka-
nia człowieka w różnorodności jego chrześcijańskich wyznań 
i Boga pragnącego jedności, jest wnętrze człowieka. Termin 
soborowy, podobnie jak cały Dekret o ekumenizmie, posiadał 
charakter rewolucyjny stosunku Kościoła katolickiego do in-
nych wyznań. W takim kontekście analizuje ten termin W. Ka-
sper używając dokładnie soborowego pojęcia „ekumenizm du-
chowy”. Uzasadniając wskazuje na elementy takie jak: 
publiczne oraz prywatne modlitwy o jedność, które sprawowa-
ne są razem, przemiana serca oraz świętość życia, otwarcie na 
działanie Ducha Świętego i Jego prowadzenie w dążeniu do 
jedności33. Właściwie w ujęciu Kardynała mamy do czynienia 
z wyszczególnieniem i powtórzeniem elementów soborowych. 
Są one bardzo istotne jednakże nie wyjaśniają w sposób pełny 
terminu. Należy zatem stwierdzić, że dotyczy on pewnej for-
my ekumenizmu, która rozwija się w procesie rozwoju ducho-
wego chrześcijanina. Może jednak pozostawiać go w faktycz-
nej separacji wobec innych wyznań. 

Również w takim brzmieniu terminu tego używał Jan Pa-
weł II w Ut unum sint. W tej części dokumentu, który dotyczy 
duchowości zaznacza bardzo jednoznacznie: „Jednym z pod-
stawowych elementów dialogu ekumenicznego jest próba 
wprowadzenia chrześcijańskich Wspólnot w tę całkowicie we-
wnętrzną duchową przestrzeń, w której Chrystus w mocy Du-

32 Tamże.
33 Por. W. Kasper, A Handbook of Spiritual Ecumenism, New York, 

2007, s. 10-12.
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cha Świętego skłania je wszystkie, bez żadnych wyjątków, do 
przyjrzenia się samym sobie przed obliczem Ojca i do zastano-
wienia się, czy były wierne Jego zamysłowi wobec 
Kościoła”34. 

Sięgając do pionierów w tym zakresie, a w sposób szczegól-
ny P. Couturiera, któremu zawdzięczamy wprowadzenie termi-
nu „duchowość ekumeniczna” do analizy teologicznej, znajdu-
jemy podkreślenie konieczności pewnej dwutorowości 
w dążeniu do zrozumienia czym jest w swojej istocie. Jest to 
działanie na poziomie merytoryczno-teologicznym oraz „du-
chowości ekumenicznej”35. Emmanuel Sullivan także uważa, że 
należałoby przyjąć termin „duchowość ekumeniczna”. Według 
niego „...wyraża ona wspólne życie dzielone przez chrześcijan 
pomimo rozdziału ich Kościołów”36. Jest to jednak znaczne 
uproszczenie, ponieważ zawęża to pojęcie jedynie do wymiaru 
pragmatycznego, a duchowość redukuje do postawy zewnętrz-
nej. Régis Ladous natomiast opierając się na słowach Jezusa 
Chrystusa (J 17, 21) twierdzi, że jest to identyfikacja z Jezusem 
Chrystusem i otwarcie na działania Ducha Świętego dla wiary-
godnego głoszenia Ewangelii37. Równie kontrowersyjne jest 

34 UUS 82.
35 Por. G. H. Tavard, Two centuries of ecumenism, Indiana 1960, s. 153; 

D. Carter, Spirituality of ecumenical dialogue, A paper given to the London 
branch of the Society on 15 July 2000, Surrey 2000, s. 5.

36 E. Sullivan, Ecumenical spirituality, w: A Dictionary of Christian 
Spirituality, [red.] G.S. Wakefield, London 1983, s. 125-126. Autor wyraża 
tę myśl w następujących słowach: “Ecumenical spirituality express the 
common life shared by Christians in spite of the separation of their church-
es” (…) „Ecumenical spirituality focuses on the life of prayer and worship, 
especially prayer for unity”, tamże.

37 Por. R. Ladous, Spiritual ecumenism, w: Dictionary of ecumenical 
movement, [red.] L. Lossky, J.M. Bonino, J.S. Pobee, T.T. Stransky, 
G. Waiwright, London 1991, s. 948.
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wyjaśnienie, które proponują Gwen Cashmore oraz Joan Puls. 
Zastanawiając się nad kształtem Kościoła pojednanego konklu-
dują: „Duchowość musi być postrzegana bardziej jako zintegro-
wany i integrujący wymiar życia wiarą, jako rezultat różnych 
wpływów”38. Rozwiązanie przynosi ujęcie John’a R. Tyson’a. 
Twierdzi opierając się na uniwersalistycznej istocie duchowo-
ści, że: „<<Christian Spirituality>> describes the relationship, 
union, and conformity with God that a Christian experiences 
through his own reception of the grace of God, and a correspon-
ding willingness to turn from sin <<to walk according to the 
Spirit>>”39. Pojęcie “duchowość ekumeniczna” przyjmuje także 
W. Hryniewicz twierdząc, że duchowość ta odnosi sie do całości 
(kath’hólon), i jest pokrewna pojęciu οικουμένη (oikumene), bę-
dącego znamieniem Kościoła powszechnego. Kolejnym argu-
mentem jest właśnie natura Kościoła, którego duchowość zwią-
zana jest z jednością z Bogiem oraz jednością z drugim 
człowiekiem i oparta jest na miłości. Należy także dodać, że du-
chowość poszczególnych wyznań ukierunkowana jest na jed-
ność z Bogiem w Jezusie Chrystusie oraz poprzez działanie Du-
cha Świętego. Istotnym argumentem jest także doświadczenie 
i bogactwo duchowe każdego wyznania40.

Można także spotkać takie określenia jak: „duchowość eku-
menizmu”, która wydaje się być pewnym dopowiedzeniem do 
wymiany myśli ekumenicznej, czyli jakby posiada charakter 

38 Tamże. “Spirituality has come to be seen as a more integrated and in-
tegrative dimension of the life of faith as a result of several influences”, tamże.

39 J. R. Tyson, Invitation to Christian Spirituality, dz. cyt., s. 1.
40 Por. W. Hryniewicz, Duchowość całości, w: Ku chrześcijaństwu ju-

tra, dz. cyt., s. 750-751; M. Tatar, Katolik znaczy duchowy i ekumeniczny, 
w: Duchowość chrześcijanina, [red.] W. Gałązka, Warszawa 2009, s. 207-
226; W. Hanc, Ekumeniczny wymiar teologii w zakresie chrześcijańskiej 
duchowości, w: Studia Oecumenica 1(2001), s. 83-84.
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drugorzędny, sugerujący pierwotny charakter ekumenizmu, 
zaś rozwój jego duchowości dokonuje się na jego kanwie.

3.2. jedność istotą duchowości ekumenicznej w stosunku  
do consectario mundi

Wpływ rozwoju duchowości ekumenicznej na stan ducho-
wy świata domaga się przyjrzenia jej istocie. Chodzi zatem 
o samą wewnętrzna naturę jedności (hénosis, henótes). Podział 
i kontrowersje, które powstały w Kościele nie kwestionują dą-
żenia do jedności. Znakomitą podstawą do tej analizy jest mo-
dlitwa Jezusa Chrystusa, która stanowi fundament zarówno 
dla duchowości, jak również dla ekumenizmu (por. J 17, 20- 
-26). Podobnie takie fragmenty, jak: J 10, 38; 14, 9; 14, 26; 15, 
26; 16, 8. 13, świadczą o trynitarnych podstawach jedności. 
Duchowość jedności znajduje swój wzór, drogę oraz cel w jed-
ności i przenikaniu się (perihóresis) osób Bożych w miłości41. 
Z tego względu dążenie do jedności na drodze rozwoju ducho-
wego musi uwzględniać duchowość trynitarną, chrystologicz-
ną, pneumatologiczną oraz eklezjalną42. 

41 Por. W. Hryniewicz, Duchowość całości, dz. cyt., s. 753; John R. 
Tyson, Invitation to Christian Spirituality, dz. cyt., s. 1. Autor odwołując się 
do Karla Rahnera przytacza następujące jego słowa: „This experience in 
which Jesus becomes for a particular person the event of the unique and 
qualitatively unsurpassable and irreversible approach of God, is always af-
fected by the totality of its elements as a single entity even if each of the 
elements is not necessarily immediately present and explicitly and clearly in 
conscious awareness”, tamże.

J. R. Tyson, Invitation to Christian Spirituality, dz. cyt., s. 6. J. Kalwin 
w swoim dziele Institutes of the Christian Religion napisał: „…it is certain 
that man never achieves a clear knowledge [of himself] unless he has first 
looked upon God’s face, and then descended from contemplating him to 
scrutinize himself”, tamże, s. 30-31.

42 Por. A. Napiórkowski, Teologia jedności, dz. cyt., s. 128-136.
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Diane Kessler i Michael Kinnamon wskazują na poszuki-
wanie podstaw i środowiska, które sprzyjałoby otwarciu na 
jedność duchową wierzących w Jezusa Chrystusa. Zatem ist-
nieje praktyczna konieczność poszukiwania drogi w oparciu 
o otwarcie na osobę Boga, ponieważ to On jest rzeczywistym 
twórcą drogi duchowego ekumenizmu. Pozwalając na odpo-
znawanie prawdy o sobie pozwala spotkać się człowiekowi 
z drugim człowiekiem i w ten sposób, na drodze posłuszeń-
stwa Bogu, budować porządek świata43.

W dokumentach Soboru Watykańskiego II odnajdujemy teo-
logiczne podstawy jedności, a tym samym ontyczną jedność 
Kościoła. Jak już zostało wspomniane, wzorem budowania jed-
ności jest doskonałe, miłosne communio Trójcy Świętej44. Jeżeli 
zatem chcemy mówić o communio ecclesiae oraz communio 
ecclesiarum to: „Cały Kościół ukazuje się jako <<lud zjedno-
czony jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego>>”45. Z tego 
względu jest on rzeczywiście znakiem i narzędziem zjednocze-
nia z Bogiem oraz prowadzi do jedności rodzaju ludzkiego46. 

Katechizm Kościoła Katolickiego powołując się na naukę 
Soboru Watykańskiego II: Unitatis redintegratio (2); Lumen 
gentium (14) oraz Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 205), 
precyzuje więzy jedności Kościoła i należą do nich: „wyzna-
nie jednej wiary otrzymanej od Apostołów; wspólne celebro-
wanie kultu Bożego, przede wszystkim sakramentów; sukcesja 
apostolska za pomocą sakramentu święceń, która to sukcesja 
strzeże braterskiej zgody rodziny Bożej”47.

43 D. Kessler i M. Kinnamon, Councils of Churches and the Ecumeni-
cal Vision, Geneva 2000, s. 64-65

44 Por. DE 2.
45 KK 4.
46 Por. KK 1.
47 KKK 815.
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Należy podkreślić, że jedność nie może być rozumiana 
w kategoriach unifikacji. Jednakowość, jak twierdzi Beranard 
Leeming, jest zaprzeczeniem charyzmatycznego charakteru 
Kościoła48. Ks. prof. Bartnik w swoim opracowaniu rozważa 
bardzo szeroki kontekst jedności. Zaznacza wieloznaczność 
tego pojęcia i twierdzi, że można mówić o jedności w znacze-
niu matematycznym jako „jeden” „jedyność” (unicitas, singu-
laris). Można traktować, według autora, jedność w katego-
riach niepodzielności (individualis), co sugeruje niemożliwość 
rozdziału. Następnie można mówić o jedności jako całościo-
wości i zwartości (totalitas, unitas, essentiae). W przypadku 
tego terminu najczęstsze zastosowanie posiada termin unitas. 
Warto także zauważyć, za autorem, występowanie terminu 
jedność w znaczeniu jedności organicznej i niemożliwej do 
opisania głębi podmiotowości (unitas prosopoica). Zarówno 
poprzedni termin, który sugerował rozumienie jedności jako 
zwartości i całościowości, jak również ostatni, odwołujący się 
do jedności organicznej i głębi wewnętrznej można określić 
terminem unitas49. To prowadzi do kolejnego rozróżnienia, 
bardzo istotnego z punktu widzenia analizy terminologiczno
-treściowej, a mianowicie należy zauważyć występowanie jed-
ności w kategoriach wewnętrznych, które są niewidzialne oraz 
zewnętrznych odwołujących się do zewnętrznych cech konsty-
tuujących jedność. W przypadku tego ostatniego opisu można 
stwierdzić, że bardziej zbliżamy się w tym momencie do rozu-
mienia jedności jako podobieństwa lub jednakowości. Można 
też mówić o jedności statycznej, która jest jakimś stanem – 
trwałą konstrukcją, która nie podlega przeobrażeniom oraz ist-

48 Por. B. Leeming, The Churches and the Church. A study of ecu-
menism, London 1963, s. 68-69.

49 Por. Cz. Bartnik, Dogmatyka, t. II, Lublin 2003, s. 243.
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nieje jedność dynamiczna – to proces który nieustannie się do-
konuje, staje się i dąży do doskonałości50.

Swój ogromny wkład w wyjaśnienie tego aspektu posiada 
Jan Paweł II. Analizując zagadnienie: Droga ekumenizmu dro-
gą Kościoła w encyklice Ut unum sint, odwołuje się do tego 
podstawowego wezwania Jezusa Chrystusa, które niejedno-
krotnie było przytaczane (J 17, 21). Dla niego jedność zajmuje 
niezwykle istotne miejsce, co stwierdza w następujących sło-
wach: „Ta jedność, którą Pan dał swemu Kościołowi i którą 
pragnie ogarnąć wszystkich, nie jest czymś mało istotnym, ale 
stanowi centralny element Jego dzieła. Nie jest też drugorzęd-
nym przymiotem wspólnoty Jego uczniów, lecz należy do jej 
najgłębszej istoty. Bóg pragnie Kościoła, ponieważ pragnie 
jedności, i właśnie w jedności wyraża się cała głębia Jego 
agape”51.

 Ks. prof. Hryniewicz zajmując się problematyką podzielo-
nego Kościoła dostrzega konieczność odróżnienia jedności on-
tycznej od jedności empiryczno-widzialnej, będącej wtórną. 
Opisując ten pierwszy wymiar używa porównania, w którym 
analizuje symbolikę rozdartej szaty Jezusa Chrystusa. Szata – 
jak twierdzi – stanowi zewnętrzność. Rozdarcie jej nie dotyka 
samej głębi ciała, ale pozostaje niejako poza nim52. Kontynu-
ując swoją myśl dotyczącą jedności ontycznej twierdzi, że 
w najgłębszej istocie Kościół nie może ulec podziałowi, po-
nieważ to znaczyłoby, że Chrystus w swojej istocie jest po-
dzielny. Ludzki grzech spowodował naruszenie braterskich 
więzi międzywspólnotowych, dlatego podział pozostaje w sfe-
rze drugiego wymiaru jedności i uderza bezpośrednio w ten 

50 Por. tamże.
51 UUS 9.
52 Por. W. Hryniewicz, Od podziału do jedności, w: Ku chrześcijaństwu 

jutra, dz. cyt. s. 42.
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rodzaj53. Kościoły i Wspólnoty w swoim wyznaniu wiary cią-
gle ten atrybut podnoszą jako orzekający o rzeczywistości ale 
jednocześnie będący przedmiotem dążeń uświęcających czło-
wieka. Jedność w swojej najgłębszej istocie jest darem Boga 
i udziałem w Jego życiu, zatem jak możemy zauważyć, jest to 
zasadnicza treść powołania człowieka w każdej denominacji. 
Grzech natomiast jest przeszkodą w jedności z Bogiem a tym 
samym z bliźnim.

3.3. Konstytutywne znaczenie nawrócenia

Zagadnienie grzechu w konfrontacji z problemem jedności 
i dążenia do niej niejako wymusza podjęcie zagadnienia na-
wrócenia. Dążenie do jedności z Bogiem oraz jedności mię-
dzyludzkiej stawia nas wobec problemu communio Kościoła 
oraz Kościołów. W pewien sposób ten problem zaznaczyli 
Gwen Cashmore oraz Joan Puls stawiając pytanie o kształt 
Kościoła pojednanego. Sięgając do obrazów jakie prezentuje 
Sobór Watykański II znajdujemy typiczną prezentację jako: 
owczarni, roli uprawnej, wybranej winnicy, budowli Bożej, 
domu i rodziny , świątyni, górnego Jeruzalem, matki, Oblubie-
nicy, Mistycznego Ciała, którego Głowa jest Jezus Chrystus. 
Mamy też bardzo szczególne określenie, które stało się klu-
czowe dla kształtowania obrazu Kościoła i nawiązuje do jego 
podstawowego charakteru54. Jest nim communio. Można po-
wiedzieć, że stanowi ono klucz do zrozumienia eklezjologii 
oraz duchowości eklezjalnej w nauczaniu soborowym55. Ks. 
M. Jagodziński, idąc za teologią M. Kehla SJ, rozwinął na 
gruncie teologii dogmatycznej teologię komunijnego wymiaru 

53 Por. tamże.
54 Por. KK 6.
55 Por. tamże 7. 
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Kościoła i jego sakramentów. Jest to bardzo znaczące dla ca-
łości rozwijającej się teologii w tym duchowości i duchowości 
ekumenicznej56. W podobny sposób W. Kasper w swoim dziele 
A Handbook of Spiritual Ecumenism, bardzo wyraźnie wska-
zuje na konieczność rozwoju w duchu communio. Idąc za Ja-
nem Pawłem II twierdzi, że o wiele więcej nas łączy niż dzieli, 
wskazując na jedność wiary w Boga, w Jezusa Chrystusa, 
w Ducha Świętego, poprzez fundament chrztu i jego konse-
kwencje, dzięki przyjmowanemu słowu Bożemu, na drodze 
modlitwy, dojrzewania do akceptacji sakramentów św. w tym 
Eucharystii oraz podejmowania wspólnych dzieł na rzecz 
świata57. W takim też duchu widzi rozwój ekumenii kard. 
J. Ratzinger wchodząc w polemikę z „nowym paradygmatem 
ekumenicznym”, prezentowanym przez K. Raisnera postulują-
cego zawężenie współpracy międzywyznaniowej do wymiaru 
globalnego z jednoczesnym odejściem od poszukiwania kon-
wergencji i konsensusów58. J. Ratzinger zgadzając się na bar-
dzo istotne znaczenie świadectwa, stwierdza, że priorytetem 
jest prawda i prawo miłości. Stwierdza bardzo jednoznacznie: 
„Dzięki tym, aktualnie jeszcze nieprzezwyciężonym podzia-
łom, możemy się stawać wzajemnie dla siebie ostrzeżeniem 
i bodźcem do rachunku sumienia”59.

Jak wynika ze wskazań soborowych, zasadniczą rolę w ca-
łej przestrzeni duchowości ekumenicznej prowadzącej do con-

56 Por. M. Jagodziński, Communio dzięki komunikacji. Teologiczny wy-
miar teorii komunikatywnego działania w eklezjologii Medarda Kehla SJ, 
Radom 2002; Sakramenty w służbie communio, Warszawa 2008; Komunij-
na wizja Kościoła według Medarda Kehla SJ, Kraków 2009.

57 Por. W. Kasper, A Handbook of Spiritual Ecumenism, dz. cyt., s. 13-14.
58 Por. J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, dz. cyt., 

s. 238-240.
59 Tamże, s. 239.
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secratio mundi odgrywa nawrócenie. Skoro rozbicie chrześci-
jaństwa jest grzechem to należy stwierdzić, że dążenie do 
świętości, w której zawiera się jedność, domaga się odwróce-
nie od grzechu. Ojcowie soborowi stwierdzają wprost: „Nie 
ma prawdziwego ekumenizmu bez wewnętrznej przemiany”60 
oraz „To nawrócenie serca i świętość życia (…) należy uznać 
za duszę całego ruchu ekumenicznego, a słusznie można je na-
zwać ekumenizmem duchowym”61.

Należy podkreślić, że nawrócenie stanowi zasadniczy kieru-
nek rozwoju życia uświęcającego niezależnie od denominacji. 
Jest to posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi i Jego słowom 
(por. Mk 1, 15)62. Szczególnego charakteru nabiera ono w kon-
tekście duchowości ekumenicznej. Zagadnienie to zostało pod-
jęte i podkreślone przez Jana Pawła II w jego ekumenicznym 
dokumencie Ut unum sint63. Bardzo cenne jest podkreślenie ko-
nieczności nawrócenia w wymiarze indywidualnym oraz 
wspólnotowym w stosunku do wierności Ewangelii. „Odnowę 
umysłu”, którą podkreśla Unitatis redintegratio64, należy rozu-
mieć jako właściwe rozeznanie prawdy w duchu miłości. W ten 
sposób możliwe jest uczciwe dostrzeżenie tych elementów, 
które są dobrem. Jak twierdzi Jan Paweł II, na tej drodze odsła-
niają się te przestrzenie, które domagają się zauważenia w kon-
tekście nawrócenia, a są nimi: „świadomość istnienia pewnych 
podziałów, które ranią braterską miłość, przejawów nieumiejęt-
ności przebaczenia, pychy i antyewangelicznego, nieprzejedna-

60 DE 7.
61 DE 8.
62 Por. M. Tatar, Nawrócenie fundamentalną zasadą życia chrześcijań-

skiego, Colletanea Theologica 76(2006) nr 1, s. 57-77.
63 Por. UUS 15-17; J. Chlebowski, Ekumenizm duchowy w nauczaniu 

papieża Jana Pawła II, Lublin 2006, s. 87-107.
64 DE 7.
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nego potępienia „innych”, pogardy płynącej z chorobliwej 
pewności siebie”65.

Nawiązując do słów P. Couturiera, prekursora myśli sobo-
rowej66, który mówi o grzechu obciążającym wszystkich 
chrześcijan i konieczności „wspólnej naprawy”, należy pod-
kreślić indywidualny oraz wspólnotowy wymiar nawrócenia. 

Dążenie do zjednoczenia z Bogiem opiera się na rozwoju 
miłości i jednoczesnym nawróceniu odrzucającym wszystko 
co się jej sprzeciwia. Jednocześnie jest to postawa jak najgłęb-
szego oikumene. Na ten charakter wskazuje obserwacja przy-
kładów świętych i błogosławionych, np. bł. J.H. Newman67. 
Bardzo istotne są te elementy, które mają prowadzić do rozwo-
ju duchowego chrześcijanina, które wylicza Sobór Watykański 
II i zwracają na nie uwagę teologowie: nawrócenie, pokora, 
umartwienie, łagodność, wspaniałomyślność. Wraz z nawróce-
niem idzie w parze kształtowanie pokory, która jest przeci-
wieństwem pychy człowieka. Jak zostało podkreślone, naturą 
każdego grzechu jest pycha i dlatego nawrócenie pozwalające 
odkrywać i przyjmować prawdę kształtuje pokorę. Ta zaś musi 
znajdować się u podstaw każdego dialogu oraz działania eku-
menicznego, jak stwierdza W. Hanc68. Analizując wskazania 
Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących 
ekumenizmu (25 marca 1993), dostrzegamy, że formacja eku-

65 UUS 15.
66 Por. DE 4. „Wobec tego wszyscy katolicy powinni dążyć do chrze-

ścijańskiej doskonałości, a każdy – zależnie od swego stanu – ma dokładać 
starań, by Kościół nosząc w swym ciele Jezusowe uniżenie i umartwienie 
oczyszczał się z dnia na dzień i odnawiał, aż stanie się dla Chrystusa pełen 
chwały, bez skazy i bez zmarszczki”, tamże; S. Nagy, Kościół, dz. cyt., 
s. 231.

67 Por. E. Sullivan, Things old and new. An ecumenical reflection on the 
theology of John Henry Newman, Middlegreen 1993, s. 91-112.

68 Por. W. Hanc, Ekumeniczny wymiar teologii , dz. cyt., s. 81-82.
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meniczna budowana na głębokiej formacji wewnętrznej opiera 
się na żalu i skrusze, jako podstawach przemiany i nawróce-
nia69. Na kanwie tych prawd Luigi Sartori wysunął bardzo 
konkretne postulaty: a. otwarcie na Ducha Świętego w rozwo-
ju ducha komunii (koinonia); świadectwa (martyria) oraz pod-
jęcia konkretnych czynów poprzez służbę (diakonia); b. przy-
znanie pierwszeństwa miłości; c. dążenie do permanentnego 
rozwoju70.

Podkreślając znaczenie wspólnotowego wymiaru w stosun-
ku do nawrócenia należy zwrócić uwagę na duchowość ekle-
zjalną. Wezwanie soborowe jest bardzo jednoznaczne: „O od-
nowienie jedności troszczyć się ma cały Kościół, zarówno 
wierni jak i ich pasterze, każdy wedle własnych sił, czy to 
w codziennym życiu chrześcijańskim, czy też w badaniach 
teologicznych i historycznych”71. To w historii Kościoła doko-
nały i dokonują się podziały i dlatego konieczne jest także 
podjecie autentycznego nawracania przez każdy z Kościołów 
i wspólnot chrześcijańskich. Z punktu widzenia Kościoła kato-
lickiego należy zwrócić uwagę na rzetelne poznanie prawdy 
o jego naturze, posłannictwie oraz duchowości72. Bardzo cen-
ne są w tym kontekście słowa, które wypowiedział kard. 
S. Nagy: „Kościół bowiem ostatecznie jest symbiozą zbawcze-

69 Por. DE 7; Papieska Rada do Spraw Jedności Chrześcijan, Dyrekto-
rium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu z 25 mar-
ca 1993, w: Ut unum. Dokumenty Kościoła Katolickiego na temat ekumeni-
zmu 1982-1998, pr. zb. pod red. S.C. Napiórkowskiego, K. Leśniewskiego, 
J. Leśniewskiej, Lublin 2000 (dalej Dyr. Ek.), 58.

70 Por. Tecle Vertali, Duchowość ekumeniczna i duchowość francisz-
kańska, tł. A. Kaznowski, Studia Oecumenica 4(2004), dz. cyt., s. 137; 
D. Kessler i M. Kinnamon, Councils of Churches, dz. cyt. , s.67.

71 DE 5.
72 Por. KKK 781-991.
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go działania Bożego i ludzkiej na to działanie odpowiedzi”73. 
Nie można jednak wykluczyć, jak zauważa Jan Paweł II, ele-
mentu ludzkiego z jego niedoskonałościami ujawniającymi się 
w życiu Kościoła74. Jednocześnie jest on powołany do uświę-
cającego dialogu, który u swoich początków posiada perma-
nentne nawracanie i prowadzenie do nawracania ku wierności 
zasadniczemu powołaniu75. Z pewnością przejawem pychy 
Kościoła w jego ludzkim wymiarze jest tryumfalizm z domi-
nacją, które mogą stanowić skuteczną przeszkodę w rozwoju 
duchowego ekumenizmu w jego łonie. To spowodowało we-
zwanie Jana Pawła II do żalu za grzechy i podjęcie „oczysz-
czenia pamięci”76. Bardzo istotne jest także zwrócenie uwagi 
katolików na zrozumienie, że: „Poza granicami wspólnoty ka-
tolickiej nie rozciąga się próżnia eklezjalna”77. W ten sposób 
możemy wyróżnić następujące przestrzenie w życiu Kościoła, 
w których musi dokonywać się refleksja duchowo-ekumenicz-
na: a. moralno-obyczajowy (odrzucenie uprzedzeń i kształto-
wanie postaw wynikających z miłości)78; b. religijno-społecz-

73 S. Nagy, Kościół, dz. cyt., s. 234.
74 Por. Jan Pawel II, Adhortacja Apostolska. Eccelesia in Europa, 

Watykan 28.06.2003, 7.
75 Por. DE 6. „Powód ruchów w stronę jedności tkwi niewątpliwie 

w tym, że każda odnowa Kościoła z istoty swej polega na wzroście wierno-
ści jego powołaniu”, tamże. 

76 Jan Pawel II, List Apostolski. Novo Millenio Ineunte, Watykan 
06.01.2001, 6; 12; Diane Kessler i Michael Kinnamon, Councils of Church-
es, dz. cyt., s. 66- 68.

77 UUS 13.
78 Por. tamże, 15. Papież stwierdza: „...rozszerzył się też zakres spraw, 

które domagają się pokuty: świadomość istnienia pewnych podziałów, któ-
re ranią braterską miłość, przejawów nieumiejętności przebaczenia, pychy 
i antyewangelicznego, nieprzejednanego potępienia <<innych>>, pogardy 
płynącej z chorobliwej pewności siebie”, tamże. 
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ny (dotyczy ustawodawstwa kościelnego)79; c. nauczanie na tle 
odnowy ekumenicznej w kontekście jej duchowego wymiaru 
czyli „sposób wyrażania doktryny”80.

Nawrócenie znajduje się u podstaw życia sakramentalnego, 
radykalnego życia słowem Bożym oraz rozwoju życia modli-
tewnego. Jednocześnie te środki służą rozwoju duchowemu 
i ekumenicznemu każdego chrześcijanina oraz Kościoła. Nie-
stety, szczególnie na gruncie życia sakramentalnego, a w spo-
sób wyjątkowy Eucharystii, znajdują się daleko idące rozbież-
ności nie pozwalające na przyjęcie pełnego communicatio in 
saris. Zasadnicza różnica istnieje w tym względzie w relacji 
do Kościołów Wschodnich oraz poreformacyjnych. Z tego 
względu Unitatis redintegratio dokonuje rozgraniczenia. Nie 
oznacza to jednak niemożliwości dążenia do jedności. W sto-
sunku do Kościołów poreformacyjnych pozostają takie środki, 
jak chrzest, wspólnota modlitwy, słowo Boże81.

79 Por. DE 6; UUS 11; W. Hryniewicz, Ku ekumenicznej duchowości, 
dz. cyt., s. 743. Bardzo cenne jest spostrzeżenie teologa-ekumenisty: „umie-
jętność bycia chrześcijaninem jest czymś więcej niż wiedzą i zbiorem abs-
trakcyjnych zasad postępowania. Jest owocem głębokiej duchowości, nada-
jącej wyraźne oblicze całemu życiu chrześcijanina”, tamże.

80 DE 6; Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Rzym 25 grudnia 
2005, 14. Papież stwierdza: „Zjednoczenie z Chrystusem jest jednocześnie 
zjednoczeniem z wszystkimi, którym On się daje. Nie mogę mieć Chrystusa 
tylko dla siebie samego; mogę do Niego należeć tylko w jedności z wszyst-
kimi, którzy już stali się lub staną Jego. Komunia wyprowadza mnie z kon-
centracji na sobie samym i kieruje ku Niemu, a przez to, jednocześnie, ku 
jedności z wszystkimi chrześcijanami”, tamże.

81 Por. W. Kasper, A Handbook of Spiritual Ecumenism, dz. cyt., s. 19-27; 
43-65.
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4. Świadectwo chrześcijan transformacją świata

Na rozwój consecratio mundi posiada wpływ świadectwo 
uświęcającego życia chrześcijańskiego wobec jego rzeczywi-
stości. Rola świadectwa na gruncie teologii duchowości jest 
niezaprzeczalna oraz niekwestionowalna i posiada bardzo 
gruntowne podstawy zarówno Starego, jak również Nowego 
Testamentu82. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia 
w kontekście duchowości ekumenicznej. Domaga się on jed-
nak zwrócenia uwagi na pewną dwuaspektowość, tj. na świa-
dectwo chrześcijan w dialogu międzyreligijnym oraz w relacji 
do życia społeczno-kulturowego człowieka.

4.1. IV.1. Podzieleni chrześcijanie wobec innych religii

Ta bardzo istotna przestrzeń wymaga prezentacji właściwe-
go obrazu chrześcijaństwa. Stajemy zatem wobec bardzo reali-
stycznego problemu, który dotyczy nie tylko pytania o repre-
zentatywność chrześcijaństwa ale jeszcze bardziej o prawdziwy 
wizerunek chrześcijaństwa niejako „na zewnątrz”. Światowa 
migracja ludności sprawia, że chrześcijaństwo nie pozostaje 
w jakiejś enklawie wyznaniowej na mapie świata. Oprócz tego 
istnieje o wiele ważniejszy motyw, tj. pewna konfrontacja 
Ewangelii z religiami świata. Jest to tym bardziej skompliko-
wane, że we współczesnej religiologii i religioznawstwie doko-
nuje się bardzo niebezpiecznego zabiegu jakim jest próba 
wprowadzenie indyferentyzmu religijnego. Należy wskazać 
także na dość zasadniczy składnik całego zagadnienia, a mia-
nowicie głoszenie Ewangelii w otoczeniu tychże religii. Chry-

82 Por. W. Słomka, Teologiczna interpretacja męczeństwa chrześcijań-
skiego, w: Homo meditans, t. XXV, [red.] M. Chmielewski, Lublin 2004, 
s. 29-38.
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stusowe skierowanie zawarte w Ewangelii dotyczy posłania 
„na cały świat i głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu” 
(Mk 16,15)83.

Jak stwierdza teologia ekumeniczna, wobec religii po-
zachrześcijańskich chrześcijaństwo może zająć potrójne stano-
wisko, tj. postawa polemiczno-krytyczna, synkretyczno-kon-
kordystyczna oraz opisowo-humanistyczna (inaczej dialogalna). 
Spośród nich najbardziej preferowaną jest ta ostatnia, ponieważ 
opiera się na poszukiwaniu prawdy84. Aspekt ten posiada swoje 
bardzo żywotne przełożenie na duchowość ekumeniczną, która 
w tym momencie przybiera postać duchowości dialogu między-
regijnego. Podjęcie dialogu wymaga od chrześcijanina ewange-
licznej postawy odchodzenia od egocentryzmu, ponieważ inna 
od dialogalnej postawa sprzeciwia się istocie chrześcijańskiego 
powołania. Do przedstawicieli takiego kierunku należą w Ko-
ściele katolickim, np. Papież Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI 
a w wyjątkowy sposób Jan Paweł II85, a także Benedykt XVII, 
biorąc pod uwagę choćby jego wizytę w synagodze Rzymskiej 
(17.01.2010)86. Można w tym kontekście wyróżnić dwa pozio-
my, a mianowicie: teoretyczno – doktrynalny oraz życiowo – 
pragmatyczny. W obu przypadkach nie chodzi o osiągnięcie dy-
plomatycznego i strategicznego konsensusu, ale o odkrywanie 
prawdy zakorzenionej w miłości, jak podkreśla kard. J. Ratzin-
ger87. Na temat relacji chrześcijaństwa i innych religii, pozostają 

83 Por. Dyr. Ek 9-17.
84 Por. M. Balwierz, Katolickie podstawy dialogu z religiami niechrze-

ścijańskimi, w : Ku chrześcijaństwu jutra, dz. cyt., s. 676.
85 Por. tamże, s. 677-681.
86 Por. http://ekai.pl/wydarzenia/komentarze/x25001/wizyta-benedyk-

ta-xvi-w-synagodze-sukcesem/, z dn. 21.01.2010.
87 Por. J. Ratzinger, Wiara-prawda-tolerancja. Chrześcijaństwo a reli-

gie świata, tł. R. Zajączkowski, Kielce 2004, s. 177-181.
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poważne rozbieżności teologów, których nie można pominąć. 
Jedni z nich podkreślają samą wagę dialogu będącego podstawą 
i zasadniczą treścią, zaś inni zaznaczają, że jest to wstępna faza 
wynikająca z posłania Jezusa Chrystusa zawartego w Ewangelii 
(por. Mt 28, 18-20)88.

Sobór Watykański II w swoim nauczaniu dotyczącym 
aspektów pastoralnych, uwypuklił konieczność pracy i forma-
cji w duchu ekumenicznym z uwzględnieniem dialogu mię-
dzyreliginego89. Odwołując się do ludzkości rozumianej jako 
całość społeczności, mówi o ostatecznym ukierunkowaniu 
ludzkiej egzystencji. Z kolei ta prawda implikuje istotne pyta-
nia dotyczące człowieka, sensu i celu istnienia, dobra i zła, 
cierpienia, szczęścia, śmierci, sprawiedliwości ostatecznej, 
a także o ostatecznej Przyczyny90. Dowartościowując znacze-
nie prawdy, potrzeba jednak daleko idącej mądrości oraz za-
stosowania cnoty roztropności. Uznanie wartości prawdy nie 

88 Por. M. Balwierz, Katolickie podstawy dialogu, dz. cyt., s. 693.
89 Por. DM 16. Ojcowie Soboru wyrazili ten fakt w następujących sło-

wach: „Umysły alumnów zatem należy otworzyć i uwrażliwić na to, aby 
dobrze poznali i umieli oceniać kulturę swego narodu. Podczas studium fi-
lozofii i teologii niech dokładnie poznają styczne między tradycjami i reli-
gią ojczystą a religią niechrześcijańską. (...)Trzeba ich wychowywać w du-
chu ekumenizmu i należycie przygotować do braterskiego dialogu 
z niechrześcijanami”, tamże.

90 Por. DRN 1. „Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach 
owych prawdziwe jest i święte. Ze szczerym szacunkiem odnosi się do 
owych sposobów działania i życia, do owych nakazów i doktryn, które cho-
ciaż w wielu wypadkach różnią się od zasad przez niego wyznawanych 
i głoszonych, nierzadko jednak odbijają promień owej Prawdy, która oświe-
ca wszystkich ludzi. Głosi zaś i obowiązany jest głosić bez przerwy Chry-
stusa, który jest <<drogą, prawdą i życiem>> (J 14,6), w którym ludzie 
znajdują pełnię życia religijnego i w którym Bóg wszystko z sobą pojed-
nał”, tamże 2.
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jest jednoznacznie z indyferentyzmem religijnym i nie można 
stosować zamiennie praktyk formacyjno-duchowych. Sobór 
podkreśla znaczenie miłości ale jednocześnie zaleca daleko 
idącą roztropność91. 

U podstaw świadectwa chrześcijanina musi się znajdować 
czynna miłość bliźniego, która wynika z wymagań Chrystusa 
w Ewangelii ( por. Mt 5: 38-42; Mt.22, 37-40; Łk 6, 27), a tak-
że wskazań apostolskich (por. 1J 4, 8; 1 P 2, 12). To właśnie 
z miłości wynika także poszanowanie wolności tych którzy są 
wyznawcami innych religii, zaś z drugiej strony jest to kryte-
rium, które nie pozwala na postawę rasistowską bądź niegodną 
człowieka Ewangelii92. Świadectwo chrześcijańskie wobec re-
ligii niechrześcijańskich uwzględnia zatem i przybiera kon-
kretne formy praktyczne93.

4.2. Chrześcijanie wobec życia społecznego-kulturalnego

Przestrzeń życia społeczno-kulturalnego ludzkiego stanowi 
kolejne wyzwanie wobec chrześcijaństwa. Jesteśmy świadkami 
postępującej dechrystianizacji i sekularyzmu, a także bardzo 
daleko idących transformacji w przestrzeni publicznej życia 

91 Por. tamże 2.
92 Por. M. Balwierz, Katolickie podstawy dialogu, dz. cyt., s. 696–700.
93 Por. Por. E. Sakowicz, Dialog międzyreligijny, w: Encyklopedia dia-

logu i ekumenizmu, pr. zb. pod red. E. Sakowicza, Radom 2006, s. 141. Jako 
egzemplifikację postawy otwartej na chrześcijański dialog z innymi religia-
mi warto przytoczyć takie wydarzenia jak spotkanie Jana Pawła II z mło-
dzieżą muzułmańską w Casablance Maroku (19.08.1985), obecność w Sy-
nagodze Większej w Rzymie (13.04.1986), Światowy Dzień Modlitwy 
o Pokój w Asyżu (27.10.1086), pielgrzymka do Jordanii i Izraela (20-
26.03.2000), nawiedzenie meczetu Omajjadów w Damaszku w Syrii 
(06.05.2001), kolejny Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu 
(24.01.2002), tamże.
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ludzkiego. Na forach publicznych atakowane są już nie tylko 
poszczególne Kościoły, Wspólnoty czy też wyznania. Mamy 
do czynienia z atakiem na chrześcijaństwo i wartości jakie ono 
wnosi w kulturę ogólnoludzką. Chrystusowa misja musi szcze-
gólnie obecnie być skierowana do tzw. „starego kontynentu”, 
który odrzucając swoje podstawy kultury opartej na chrześci-
jaństwie, traci swoją tożsamość94. Unitatis redintegratio, Sobo-
ru Watykańskiego II wyraźnie podkreśla ten element: „Ponie-
waż w dzisiejszych czasach na szeroką skalę organizuje się 
współpracę w dziedzinie społecznej, wszyscy ludzie powołani 
są do wspólnego wysiłku, szczególnie zaś ci, którzy wierzą 
w Boga, przede wszystkim zaś wszyscy chrześcijanie jako na-
znaczeni imieniem Chrystusa”95. W podobny sposób Dyrekto-
rium Ekumeniczne, które jest pewnym wyznacznikiem pracy 
nad budową zrębów duchowości ekumenicznej, stwierdza: 
„Kościół katolicki uważa, że współpraca ekumeniczna w życiu 
społecznym i kulturalnym stanowi ważny aspekt pracy na rzecz 
jedności”96. Można powiedzieć, że jest to rozwój wrażliwości 
na wartość i godność człowieka, rozwój pokoju jako dobra 
ogólnoludzkiego, wprowadzenie wartości ewangelicznych 
w życie społeczne a także artystyczne i naukowe. Działanie to 
musi przyjmować formę konkretnych aktów miłości bliźniego, 
zwłaszcza w sytuacjach głodu, niesprawiedliwości, niedostat-
ku, analfabetyzmu. Jednakże taka postawa wymaga kształto-
wania życia duchowego chrześcijanina w kierunku miłości 

94 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, Rzym 
28.06.2003, 58. S. Urbański, Nadzieja dla Europy zrodzona z miłosierdzia, 
w: Mistyka nadzieją Europy, [red.] A. Baran, Warszawa 2006, s. 28-37; 
M. Tatar, Uczeń Chrystusa w duchowym kryzysie świata, w: Warszawskie 
Studia Teologiczne XXI(2008), s. 59-74.

95 DE 12.
96 Dyr. Ek. 211.
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ofiarniczej97. Brak takiej postawy grozi poważnym spłyceniem 
działania. Istnieje wówczas bardzo realne zagrożenie ze strony 
aktywizmu opartego na teologizacji partykularnego Kościoła 
bądź wyznania. Jeszcze większym zagrożeniem równie reali-
stycznym jest upolitycznienie działania.

Warto zatem zadać pytanie dotyczące duchowego wymiaru 
działania wspólnoto-twórczego. Powstanie wspólnoty działania 
musi odwoływać się do motywu, a jest nim wspólna dla wszyst-
kich chrześcijan osoba Jezusa Chrystusa98. Sobór Watykański II 
poświęca temu zagadnieniu ogromną ilość miejsca w Konsty-
tucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gau-
dium et spes99. Dyrektorium nakreśla praktyczne przestrzenie, 
w których współpraca i międzywyznaniowa prowadzi do budo-
wania zewnętrznej i wewnętrznej komunii chrześcijan, stając 
się jednocześnie świadectwem wobec świata. Są nimi: kwestie 
społeczne i etyczne100, „współpraca w dziedzinie rozwoju po-
trzeb ludzkich i ochrony stworzenia”101, czynna miłość bliźnie-
go wobec ubogich, chorych, zepchniętych na margines, star-
szych i cierpiących z powodu braku sprawiedliwości, 
emigrantów, ofiary katastrof i kataklizmów102, zagadnienia 
z dziedziny medycznej, środki masowego przekazu103. Są to 

97 Por. DE 12.
98 Por. Jan Paweł II, Wspólne świadectwo Bożej tajemnicy, która jedy-

nym źródłem pokoju. Homilia podczas Myszy św. w Asyżu na zakończenie 
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 25 stycznia 1987 r., w: Ut Unum, 
dz. cyt., s. 405-408.

99 KDK 45.
100 Por. Dyr. Ek. 214.
101 Tamże 215; Jan Paweł Enc. Solicitudo rei socialis, Rzym 30.12.1987, 

34; RH 8; UUS 43
102 Por. Dyr. Ek. 215.
103 Por. tamże, s. 217-218; UUS 3; W. Hładowski, Wychowanie do eku-

menizmu, w: Ku chrześcijaństwu jutra, dz. cyt., s. 723-735.
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wskazania, które w sposób bardzo praktyczny pozwalają urze-
czywistniać duchowość każdego chrześcijanina oraz poszcze-
gólnych Kościołów i wyznań wobec współczesnych wyzwań 
kulturowo-cywilizacyjnych.

Podsumowanie i wnioski

Powszechność powołania do świętości zawiera w swojej 
treści duchowość ekumeniczną i jej działanie na rzecz conse-
cratio mundi. Jest to obowiązek wynikający z przyjęcia przez 
chrześcijan różnych wyznań słów Jezusa Chrystusa. Świat, jak 
wynika z objawienia, stanowi przestrzeń uświęcającą, ale jed-
nocześnie jest skutecznym narzędziem uświęcania się chrze-
ścijan. Z tego względu należy podkreślić, że zasadniczymi 
podstawami w relacji chrześcijan do świata jest jego creatio. 
Obok tego wydarzenia należy podkreślić wyjątkowe wydarze-
nia historio-zbawcze, którymi są Wcielenie oraz Odkupienie. 
Niewątpliwie tę jedność stwórczo-odkupieńczą rozbija grzech 
pychy, który jest zasadniczą podstawą podziałów chrześcijan. 
Ten podział należy określić jako „grzech rozbicia” i antyświa-
dectwo wobec świata. Jego odbudowa, która odwołuje się do 
woli stwórczej i zbawczej Boga, domaga się porządkowania 
jego struktur według myśli ewangelicznej. Dokonuje się to na 
drodze rozwoju duchowego chrześcijan. Z tego względu bar-
dzo istotną rolę odgrywa duchowość ekumeniczna, która roz-
wija się na fundamencie duchowości chrystocentrycznej, 
pneumatologicznej oraz eklezjalnej. Są to podstawy duchowo-
ści jedności chrześcijańskiej. Musi się ona opierać na dążeniu 
do prawdy w postawie miłości Boga i bliźniego. W ten sposób 
prowadzi do podjęcia przez chrześcijan nawrócenia, które jest 
owocem życia uświęcającego i do niego prowadzi. Tym sa-
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mym jest fundamentem w procesie consecratio mundi. Ducho-
wość ekumeniczna przeradza się w autentyczny ekumenizm 
praktyczny w relacji chrześcijan wobec innych religii oraz wo-
bec ciągłych wyzwań społeczno-kulturowych. Jest to proces 
uświęcającej przemiany świata, który możemy nazwać sukce-
sywnym consecratio mundi.

SUMMARY

 The universality of the vocation to holiness includes in its 
ecumenical spirituality content and its action in for consecra-
tio mundi. It is the obligation coming from receiving by the 
Christians of different denominations words of Jesus Christ. 
The world, as we know from Revelation, is sanctifying space, 
but at the same time, it is an effective tool to sanctify them-
selves Christians. It should be noted that the essential basics in 
the relationship of Christians to the world is their creative re-
source. In addition to this event, it should be pointed out the 
exceptional events which are the Incarnation and Redemption. 
This unity breaks up the sin of pride, which is a fundamental 
basis for divisions of the Christians. This partition we need 
specify as ‘sin break down’ and anti-testimony to the world. 
Rebuilding the unity of the world calls for organizing its struc-
tures according to the Evangelical thought. This is the way of 
the spiritual development of the Christians. A very important 
role in this process is played by Ecumenical spirituality that 
develops on the foundations of Christocentric, Pneumatologi-
cal and Ecclesial spirituality. These are the basics of spirituali-
ty of Christian unity. Ecumenical spirituality becomes authen-
tic practical ecumenism in relationship Christians to other 
religions and to socio-cultural challenges. This is a process of 
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transformation of sanctifying the world, which we can call the 
successive consecratio mundi.

Słowa kluczowe: duchowość ekumeniczna, duchowość, 
ekumenizm, jedność, konsekracja świata

Key words: ecumenical spirituality, spirituality, ecume-
nism, unity, consecration of the world
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PRAWO NATURALNE  
I PRAWO STANOWIONE

Natural laws and the constituted law

Każdy człowiek ma prawo. Ogólnie mówi się o prawach 
człowieka. Każdy człowiek źle reaguje na naruszenie swoich 
praw osobistych. Jest prawo państwowe, prawo międzynaro-
dowe. W niniejszym artykule zajmiemy się prawem natural-
nym i jego stosunku do prawa stanowionego.

Prawo naturalne, jego źródła i przeznaczenie

Prawo naturalne czasami jest utożsamione z prawem natu-
ry. Chrześcijanie oraz wyznawcy pozostałych religii monote-
istycznych uznają, że Prawo naturalne pochodzi od Boga. Jest 
ono powszechne i obowiązujące, gdyż Bóg jest stwórcą 
wszystkich ludzi i wyposażył ich w naturalne rozeznanie od-
różnienia dobra od zła. Znamienny jest tu fragment Pisma 
Świętego: „Bo gdy poganie, idąc za naturą, spełniają wymaga-
nia Prawa, choć Prawa nie znają sami dla siebie są prawem, 
okazując w ten sposób, że wymogi Prawa zostały wpisane 
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w ich sercach; świadczy o tym także sumienie, czyli myśli na 
przemian oskarżające i uniewinniające” (Rz 2,14-15). Zwróce-
nie uwagi, że poganie również potrafią postępować godziwie 
oznacza powszechność poznania prawa Bożego. Tomasz 
z Akwinu bierze za podstawę prawo istniejące odwiecznie (lex 
aeterna). Jest ono istniejące samo przez się (per se). Drugim 
typem prawa jest prawo ustanowione przez partycypacje czyli 
przez uczestnictwo (lex patricipationem). To prawo Akwinata 
dzieli na prawo naturalne (lex naturalis), prawo ludzkie (lex 
humana, lex positiva),i prawo Boskie (lex Divina)1. U św. To-
masza z Akwinu prawo naturalne jest prawem wtórnym w sto-
sunku do prawa odwiecznego. Występuje ono w kontekście ro-
zumu, który jest u Tomasza (primum principium), czyli 
podstawową zasadą czynów2.

Istota prawa są cele prawa. Celem prawa odwiecznego, Bo-
żego i w konsekwencji naturalnego jest ostatecznie cel tran-
scendentalny, czyli Bóg jako stwórca wszechrzeczy 

(KKK 360). Ma to swoje implikacje prawne, gdyż, jeśli 
prawo stanowione, pozytywne nie zgadza się z celem ostatecz-
nym prawa, człowiek używając rozumu może takie prawo od-
rzucić jako szkodliwe.

Dekalog to prawo Boże Objawione i jest „uprzywilejowa-
nym wyrazem prawa naturalnego”3. Dziesięć Słów to cztery 
rodzaje nakazów. Pierwszy rodzaj to zakaz traktowania czego-
kolwiek i kogokolwiek na równi z Bogiem. Także człowiek 
nie może pozwolić, aby coś rządziło nim gdyż jest to sprzecz-
ne z porządkiem natury. Drugi rodzaj nakazów to przykaza-
nia” rodzinne „– cześć dla rodziców i nakaz oddawania jedne-

1 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I-II q. 90 ,a 4.
2 Tamże, I, q.90,a.1.
3 Św. Ireneusz, Adversus haereses.IV,15,1.(za KKK 2070).
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go dnia w tygodniu Bogu. Według tej grupy przykazań rodzice 
są następni po Bogu. Trzecia grupa przykazań związana jest 
wyrażona w formie negatywnej, a co za tym idzie obowiązują-
cych zawsze i wszędzie (semper et pro semper), dotyczą same-
go życia i jego poczęcia (nie przez cudzołóstwo). Czwarta gru-
pa jest „społeczna”. Człowiek jest panem swego mienia i ma 
postępować w społecznych kontaktach zgodnie z prawdą. 
Kłamstwo niszczy społeczne więzi. Z prawa Objawionego, jak 
widzimy wynikają prawa obowiązujące uniwersalnie, a ich na-
ruszenie zawsze powoduje nieład4.

Kościół jest nośnikiem prawa Bożego, a co za tym idzie 
i prawa naturalnego5. Prawo naturalne funkcjonuje w obszarze 
przyrodzonej wolności człowieka6. Prawo naturalne prowadzi 
do Boga, a przez to skłania człowieka do uznania innej osoby 
ludzkiej za równa sobie (KKK1955).

Naczelną zasadą prawa naturalnego jest czynienie dobra 
i unikanie zła (KKK 1706).Celem prawa jest prawda i dobro7. 
Strażnikiem prawa naturalnego jest sumienie, które „jest 
pierwszym namiestnikiem Chrystusa8. W sumieniu człowiek 
odnajduje Boga jako świadka9. Celem prawa jest Chrystus 
(KKK1953). Uniwersalizm prawa naturalnego buduje godność 
osoby ludzkiej i określa jej fundamentalne prawa i obowiąz-
ki10. Jednym z tych praw jest prawo do wolności (KKK 1738). 
Kolejnymi prawami niezbywalnymi są jak już mówiliśmy pra-

4 Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, II-II,q.57, a. 1.
5 Leon XIII, enc. Immortale Dei (za KKK 2104).
6 Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 6.
7 Leon XIII, enc. Libertas praestantssimus. (za KKK 1954).
8 J.H. Newman, List do księcia Norfolku 5. (KKK 1778).
9 Św. Augustyn, In epistolum Johannis ad Parthos tractatus, 8,9 

(KKK1779).
10 Ciceron, De republica, 3,22,33. (KKK 1956).
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wo do życia, a także prawo do pracy, prawo do dóbr wytwo-
rzonych przez społeczeństwo: kultury. Prawa naturalne wypły-
wają z nadprzyrodzonej godności człowieka i charakteryzują 
się tym, że są wrodzone, nienaruszalne, niezbywalne i trwałe11. 
Nienaruszalność oznacza, że żadna władza nie może ich czło-
wieka pozbawić. Dana osoba nie może ich się zrzec. Nie-
zmienność praw naturalnych oznacza, że są one niezależne od 
czasów, od statusu osoby w społeczeństwie, koloru skóry itd. 
Prawa te zawsze obowiązywały, obowiązują i będą obowiązy-
wać. Niedoskonałość w odczytaniu tych praw polega na tym, 
że ich odkrywanie podlega rozwojowi. Integralność praw po-
lega na tym, że nie można ich podzielić i uznać że jedne są 
ważniejsze od drugich. Wszystkie one są tak samo ważne12. 
„Prawo naturalne powinno być poznawane z całą pewnością 
i bez domieszki błędu”13.

Często jest mylone prawo naturalne z prawem przyrody. 
Wysnuwa się z tego prawa szereg wniosków wrogich osobie 
ludzkiej. Przodują w tym ekolodzy, czyli ekologiczne. zideolo-
gizowane teorie ekologiczne. „Prawo naturalne nie równa się 
prawu natury istot nierozumnych..” (KKK 1955).

Prawa stanowione

Jakie jest popularne znaczenie określenia „prawo stanowio-
ne”? Spróbujmy w nietypowy sposób podejść do zagadnienia. 
Pytam osobę, która „jest pod ręką „o definicje tego prawa. – 

11 J. Majka, Etyka życia gospodarczego, Wrocław 1982, s. 29-30.
12 B. Różycka, Paweł VI. Orędzie do ONZ z okazji XXV rocznicy 

uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, nr 28/2. Marzec
-kwiecień 1974.

13 Pius XII, enc. Humani Generis: DS.3876 (KKK1960).
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Prawo stanowione? – Jest to prawo ustalone przez ludzi. Aby 
był porządek. Ale nie zawsze prawo takie jest pożyteczne. To 
zależy, kto je stanowi: jeśli dobrzy ludzie, z dobrą intencją – 
prawo będzie dobre, jeśli źli ludzie będą stanowić prawo – pra-
wo będzie złe, szkodliwe. Oczywiście prawo jest potrzebne, 
ale każdy wie i tak, co robić i jak robić, bo ma jakieś rozezna-
nie, co jest dobre, a co złe. Poza tym, patrząc nawet na to co 
z nami władza robi, to widać, że nasze prawo ustanowione nie 
jest dla nas, ale dla władzy. Przysyłają pisma, za parę groszy 
zaległych straszą, że do więzienia wpakują. My, nawet jeśli nie 
mamy pieniędzy – musimy płacić – kiedy ci od władzy kradną 
miliony – im uchodzi wszystko bezkarnie „14.

Spróbujmy zinterpretować tę wypowiedź w świetle defini-
cji prawa stanowionego.

Prawo stanowione jest autorstwa ludzkiego, w odróżnieniu 
od prawa naturalnego, które jest autorstwa Bosko-ludzkiego. 
Prawo to służy określonym grupom ludzi, porządkuje ich ży-
cie społeczne i stosunki miedzy nimi w wymiarach szczegóło-
wych i ogólnych. Prawo to powinno być pozytywne, powsta-
wać z pozytywnej woli prawodawcy. Musi ono być „dobre” 
czyli wypływać z prawa naturalnego, którego fundamentem 
jest prawo Objawione. Złe prawo niszczy strukturę społeczną 
i tak jak zły pieniądz, niszczy ustanowioną przez Boga, zasy-
milowaną przez ludzki rozum, moralność społeczną. Prawo 
stanowione ma bezpośredni związek z cnotą sprawiedliwości. 
Prawa stanowione, zwane prawem pozytywnym są ustanawia-
ne przez człowieka dla uregulowania szczegółowego postępo-
wania w coraz bardziej skomplikowanej strukturze społecznej. 
„Prawo naturalne służy do budowania pozostałych praw” 

14 G. Osiecka. Prawo stanowione – wywiad, Mieszkanka Suwalszczy-
zny, Słobódka. 12.06.2014.
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(KKK1959). Zadaniem wszystkich ludzi, a zwłaszcza prawo-
dawców jest poznawanie prawa naturalnego. Prawo ma być 
dla wszystkich, „takie samo dla cudzoziemca i rodowitego 
Izraelity „(Kpł. 24,22).

Jan Paweł II – dar Boga dla świata – w swoich przemówie-
niach noworocznych do Korpusu Dyplomatycznego przy Sto-
licy Apostolskiej wielokrotnie wspomina o roli prawa w po-
rządkach spraw ludzkich. Proponuje zastąpienie 
obowiązującego do tej pory „prawa wojny” „prawem pokoju”, 
które będzie owocem sprawiedliwości i solidarności”15.

Interesujące jest podejście do prawa stanowionego od strony 
tzw. „błędu antropologicznego”. Określenie to zostało po raz 
pierwszy użyte przez papieża Jana Pawła II w encyklice Centi-
simus annus (1991): „Skutkiem tej błędnej koncepcji osoby jest 
deformacja prawa” (13)16.” Błąd ten kryje się w koncepcji oso-
by. „Błąd ten kryje w koncepcji osoby. Skutkiem tej błędnej 
koncepcji jest deformacja prawa. (…). Błąd ten kryje się w kon-
cepcji ludzkiej wolności oderwanej od posłuszeństwa praw-
dzie, a zarazem od obowiązku poszanowania praw innych lu-
dzi. (…) Wolność staje się miłością samego siebie aż do 
odrzucenia Boga, drugiego człowieka. Tylko własna korzyść, 
żadne ograniczenia sprawiedliwości. Ten błąd doprowadził do 
serii wojen 1914–1945. Militaryzm, totalitaryzm, walka klas, 
nienawiść, zagłada narodów” (17) 17. Zatem zepsucie prawa, 
oderwanie go od prawa naturalnego, jak już wspominaliśmy, 
niesie destrukcje życia społecznego i pogardę dla życia ludz-
kiego. „Zgorszenie może przyjść przez prawo (KKK 2286).

15 Jan Paweł II, W służbie pokoju, sprawiedliwości i solidarności. Prze-
mówienie do korpusu dyplomatycznego przy Stolicy Apostolskiej – 
13.01.1997 r. Osservatore Romano wyd. Polskie,1997, nr 3, s. 22.

16 Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków, s. 638.
17 Tamże, s. 643.
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Papież kładzie nacisk na prawa narodów. Prawa te kształtu-
ją się przez wieki i są starsze niż regulacja porządku wewnętrz-
nego państw. Papież zaleca, prawa te chronić i stosować, gdyż 
inaczej „zapanuje prawo dżungli, czego konsekwencje nie-
trudno przewidzieć”18. Ojciec Święty upomina się o prawa ro-
dziny, które powinny być szanowane. Do rodziny należy wy-
chowanie dzieci i młodzieży w religii swoich przodków19. 
Prawa są doskonalone, maja charakter rozwojowy. Prawa zo-
stały dobrze opracowane, brakuje jedynie dobrej woli do ich 
wykonywania20. Dodajmy, że twórcą prawa narodów był Polak 
Paweł Włodkowic (1370–1436), nazywany też Pawłem synem 
Włodka z Brudzenia – Paulus Vladimiri, profesor i rektor Uni-
wersytetu Krakowskiego, obrońca sprawy polskiej w sporze 
krzyżacko-polskim na soborze w Konstancy (1414–1418). Jest 
autorem słynnej sentencji: „Wiara jest cnotą teologiczną, dla-
tego szerzenie jej należy do teologów, nie do wojowników”. 
Wyprzedził o 200 lat dzieła Grocjusza (Hugo Grotius, Hugo 
de Grot (1583–1645) traktujące o prawach narodów21.

Zakończenie i wnioski

Prawa są niezbędne dla funkcjonowania społeczeństw.
Prawa naturalne u podstaw, którego leży prawo Boże Obja-

wione ma być źródłem praw pozytywnych. Jeśli tak się nie 

18 Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone podczas dorocznego spotka-
nia z korpusem dyplomatycznym 13 stycznia w Watykanie 1997. Osservato-
re Romano wyd. Polskie,1997,nr 3, s. 22.

19 Tamże, s. 23.
20 Tamże, s. 23.
21 S. Wielgus, Paweł Włodkowic w Powsz. Encykl. Fil.,t,8.,Lublin 

2007, s. 69–74.



132

Zygmund Osiecki

dzieje, w sferę legislacyjną wnika tzw. „Błąd antropologicz-
ny”, który odrywa prawo od rzeczy. Prawo takie jest szkodli-
we i jest przyczyną wielkich zaburzeń społecznych w wymia-
rze jednostkowym, państwowym i ogólnoświatowym. 
Ludzkość powinna postępować zgodnie z prawem międzyna-
rodowym. Do jego przestrzegania jest potrzebna dobra wola 
narodów, a właściwie przywódców, której to woli czasem nie 
ma. Muszą zatem istnieć instytucje egzekwujące prawa naro-
dów. Instytucje te powinny do tego celu posiadać realną siłę. 
Prawo bez sprawiedliwości funkcjonować nie może, gdyż 
sprawiedliwość jest wykonawcą praw. Sprawiedliwość niekie-
dy musi sprzeciwić się prawu, jeśli godzi ono w podstawowe 
prawa człowieka wynikające z prawa Bożego, którego kodek-
sem jest sumienie.

Summary

Every man has the right. They generally are talking about 
human rights. Every man badly is reacting to the breach of his 
personal rights. There is a constitutional law, international law. 
In the present article we will deal with natural laws and of his 
attitude to constituted law.
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APERçU GéNéRAL SUR L’APOSTOLAT  
DE LA MISéRICORDE DIVINE EN fRANCE  

DE 1945 à 2011 
Ogólny zarys Apostolstwa Miłosierdzia Bożego  

we Francji w latach od 1945 do 2011

Au débit de nos réflexions il faut se poser une question : Po-
urquoi l’Apostolat de la Miséricorde Divine ? Ensuite il fau-
drait faire un aperçu rapide de la Miséricorde Divine à travers 
l’enseignement de l’Eglise (la Bible et le Magistère de l’Egli-
se). Or, l’Apostolat de la Miséricorde Divine c’est une des ac-
tivités des Pères Pallottins en France, c’est pourquoi il faut 
mentionner la Miséricorde Divine à travers la Règle de la So-
ciété de l’Apostolat Catholique et au sein de la Région de la 
Miséricorde Divine en France. Pour avoir une image complète 
sur l’Apostolat de la Miséricorde Divine en France il faut re-
garder le programme réalisé au quotidien. Le programme actu-
el de l’AMD indique les perspectives et prévoie l’avenir.
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1. Pourquoi l’Apostolat de la Miséricorde Divine?

L’apostolat universel lancé par saint Vincent Pallotti1 nous 
encourage à être attentif à la vie, pour apprendre à mieux servir 
Dieu et son prochain2. C’est pour cette raison que les fils spiri-
tuels de Saint Vincent Pallotti, les Pallottins, présents partout 
dans le monde, lisent les signes des temps, ils se mettent au 
service des besoins du monde qui est souvent désorienté, débo-
ussolé, assoiffé de vraies valeurs. 

Dans la vie quotidienne de nos contemporains, mais aussi 
dans la vie des chrétiens, on a oublié que Dieu existe et est 
miséricordieux.

Pour rappeler au monde que Dieu miséricordieux existe et 
pour accomplir leur mission, les Pallottins en France ont fondé 
en 1945 l’Apostolat de la Miséricorde Divine3. Dans les Sta-
tuts de l’Apostolat de la Miséricorde Divine, dans l’article n° 3 
nous lisons: «Cette association a pour objet de faire connaître 
la Miséricorde Divine, en particulier par l’approfondissement 
et la propagation du message du Christ relatif à la Miséricorde 
Divine et tel que rappelé au monde par l’intermédiaire de Sain-
te Faustine Kowalska. 

1 Saint Vincent Pallotti était un prêtre italien qui a vécu à Rome de 
1795 à 1850. Précurseur et initiateur de l’apostolat universel de tous les 
baptisés. «Tous les baptisés sont des apôtres », il créa en 1835 à Rome, 
l’Union de l’Apostolat Catholique et ensuite la Société de l’Apostolat Ca-
tholique. Il est aussi le fondateur de la communauté des Pallottins (frères et 
pères) et aussi des sœurs Pallottines.

2 C’est un appel à vivre les deux commandements divins: «d’aimer 
Dieu et d’aimer son prochain». Saint Vincent Pallotti a donné à ses disciples 
la «Règle Fondamentale» qui est d’imiter «la vie de notre Seigneur», cette 
règle met en pratique les deux commandements précédents.

3 Depuis la fondation jusqu’à 1993 la majorité des activités de l’AMD 
a été concentré à Osny près de Pontoise. 
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L’action de l’association concernant ce message, tel qu’il est 
reconnu par l’Eglise Catholique Romaine, s’exerce en pleine 
conformité avec l’enseignement de ladite Eglise. Elle s’inspire 
en toutes circonstances des directives du Magister de l’Eglise, 
plus particulièrement de celles données dans l’Encyclique «Di-
ves in misericordia», ainsi que de celles énoncées par le Pape Je-
an-Paul II lors de la béatification à Rome (le 18 avril 1993) et de 
la canonisation (le 30 avril 2000) de Sœur Faustine Kowalska.»

2. La Miséricorde Divine – Rapide aperçu à travers  
l’enseignement de l’Eglise (la bible et le Magistère  

de l’Eglise)

Les Pallottins à travers l’Apostolat de la Miséricorde Divi-
ne et leurs diverses activités, rappellent les lois éternelles de 
Dieu, de sa miséricorde. Ces lois qui sont inscrites dans la Bi-
ble et vécues dans la Tradition de l’Eglise. L’Apostolat invite 
tous les hommes d’aujourd’hui, à puiser en Dieu, cette Miséri-
corde infinie.

a). En s’appuyant sur la Bible, du Livre de la Genèse 
jusqu’au dernier livre de la Bible le Livre de l’Apocalypse de 
St Jean, nous rencontrons Dieu miséricordieux et sa Miséricor-
de. Plus précisément la Bible nous donne des indications 
précieuses pour mieux comprendre sa miséricorde. La miséri-
corde de Dieu est tellement riche en contenue que pour la dé-
crire les rédacteurs de la Bible utilise plusieurs mots.

Arrêtons-nous sur deux mots de l’Ancien Testament qui 
nous permettent de mieux comprendre la Miséricorde de Dieu : 
hesed et rahamim4. Ces deux mots rassemblent une très riche 

4 Des explications ci-dessus sont données d’après : Jean Paul II dans sa 
2ème Lettre Encyclique « Dives in misericordia » du 30 novembre 1980 ; voir 
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et très large signification qui nous permet d’approcher un peu 
mieux ce que recèle la profondeur de la miséricorde de Dieu. 
On y trouve les notions de bonté, tendresse, patience, com-
préhension, secours dans les dangers, remise des péchés, 
promptitude à accomplir sa promesse, espérance, compassion, 
pardon, pitié, grâce divine, amour, fidélité, unité, solidité, 
sécurité.

b). Dans le Magistère de l’Eglise, nous pouvons constater 
que nous n’avons rien à inventer au sujet de la miséricorde. 
Notre devoir c’est de professer et proclamer la miséricorde 
dans toute son ampleur. Le Saint Pape Jean Paul II dans l’En-
cyclique « Dives in Miséricordia » nous rappelle que « L’Egli-
se doit professer et proclamer la miséricorde divine dans sa 
vérité, telle qu’elle nous est annoncée par la révélation »5. Pro-
fesser et proclamer la miséricorde c’est le marqueur qui vérifie 
l’authenticité de la vie de l’Eglise. Ensuite « L’Eglise vit d’une 
vie authentique lorsqu’elle professe et proclame la miséricor-
de, attribut le plus admirable du Créateur et du Rédempteur ». 
Pour l’Eglise il ne suffit pas de professer et proclamer la mi-
séricorde, il faut que l’Eglise « conduise les hommes aux sour-
ces de la miséricorde du Sauveur ». En même temps, le Saint 
Père nous rappelle que l’Eglise est le dépositaire et « la dispen-
satrice de la Miséricorde Divine »6.

– Pape Benoit XVI – la miséricorde fait parti intégrante de 
la foi de l’Eglise catholique le 23 avril 2006: «Le culte de la 

ses explications sur hesed et rahamim, tiré de l’Ancien Testament et placées 
à la fin de l’encyclique.

5 Jean Paul II, Dives in misericordia, nr 13, Vatican 1980. 
6 Cf. id. 
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miséricorde divine n’est pas une dévotion secondaire mais une 
dimension intégrante de la foi et de la prière du chrétien», déc-
lare Benoît XVI en ce dimanche de la Miséricorde, anniversa-
ire «liturgique» de la mort de Jean-Paul II qui avait voulu 
transmettre ce message au IIIe millénaire et confier le monde à 
la divine miséricorde7. 

– Le pape François des le débit de son pontificat, au cours 
du premier « Angelus » a annoncé : « Un peu de miséricorde 
rend le monde moins froid et plus juste »8. 

3. La Miséricorde Divine à travers la Loi de la Société  
de l’Apostolat Catholique et au sein de la Région de la 

Miséricorde Divine en france

L’Apostolat de la Miséricorde Divine est l’une des bran-
ches, parmi les grandes activités de Pallottins, qui réalise le but 
de la Société de l’Apostolat Catholique9, décrit par Saint Vin-
cent Pallotti. 

Société de l’Apostolat Catholique (Pères Pallottins) existe 
en France en forme de la Région de la Miséricorde Divine et 
de par son titre, est obligée de pratiquer et proclamer la Miséri-
corde Divine, c’est pourquoi en 1945 elle a créé l’Apostolat de 
la Miséricorde Divine. Citons les Pères Pallottins qui ont bien 

7 http://www.zenit.org/fr/articles/le-culte-de-la-misericorde-divine-n-
est-pas-une-devotion-secondaire (accessible le 22.11.2014)

8 François, L’Angelus, le dimanche 17 mars 2013. http://w2.vatican.
va/content/francesco/fr/angelus/2013/documents/papa-francesco_an-
gelus_20130317.html (accessible le 22.11.2014).

9 La Loi de la Société de l’Apostolat Catholique, p.1 ; Rome 1995.
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contribué au développement de l’A.M.D. : le père François 
Cegiełka, le père Stanisłas Suwała, le père Czesław Wedzioch, 
et surtout le père Aloïs Misiak qui en fut le président pendant 
presque cinquante ans jusqu’à sa mort (1955-2004). Les Pal-
lottins en France ont regroupé différents idées et avis sur ce 
qu’on devait préparer comme construction, édifice destiné au 
culte de la Miséricorde Divine à Osny (rappelons-nous 
qu’Osny se trouve au nord de Paris près de Pontoise). Parmi 
les Pallottins qui travaillaient au milieu des immigrés polonais 
venus chercher du travail en France, se développait l’idée de 
construire « une Porte de la Miséricorde » sur le modèle de la 
porte « Ostra Brama » de Vilnius10. Une autre idée était de con-
struire un centre et une église consacrée en Sanctuaire de la 
Miséricorde Divine à Osny sur le domaine des Pallottins11. 

La riche tradition du passé, le grand dynamisme actuel et 
les perspectives stimulantes pour l’avenir furent à l’origine 
d’une importante décision prise au cours de l’Assemblée Ré-
gionale des Pallottins en France (du 16 au 20 février 1998), 
à savoir que l’A.M.D. est l’une des activités prioritaires des 
Pallottins en France12.

10 Sanctuaire de «Ostra Brama» à Vilnius, jusqu’à la deuxième guerre 
mondiale, c’était l’un des plus grands sanctuaires mariales de Pologne 
(après Jasna Góra à Częstochowa). Vilnius et tout le territoire Est de Po-
logne ont été envahis et annexés à l’Union Soviétique le 17 septembre 1939. 
Après la chute de l’Union Soviétique, Vilnius est devenue la capitale de la 
Lituanie. 

11 Voir: Père Aloïs Misiak, s.a.c., «O Miłosierdziu Bożym”, Paryż 
1955r. («Au sujet de la Miséricorde Divine»), p. 154 : «Mamy zamiar zbu-
dowania w Osny Sanktuarium (kaplicę względnie kościół) Miłosierdzia Bo-
żego». «Nous avons l’intention de construire à Osny un Sanctuaire (une 
chapelle ou une église) de la Miséricorde Divine».

12 Par suite, la même décision fut confirmée dans les quatre chapitres 
qui se succédront. 
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4. Le programme actuel de l’Apostolat de la Miséricorde 
Divine

Les révélations de Jésus Christ à Sainte Faustine furent une 
immense source d’inspiration pour les activités de l’Apostolat 
de la Miséricorde Divine. Au début ce sont des révélations pri-
vées mais qui furent ensuite reconnues par le Magistère de 
l’Eglise en 199313. Grâce aux révélations transcrites fidèlement 
par sœur Faustine, Jésus nous donne des moyens par lesquels 
nous pouvons puiser la Miséricorde Divine, ce sont : l’image 
de Jésus avec l’inscription « Jésus, j’ai confiance en Toi ! »14 ; 
la Fête de la Miséricorde Divine le premier dimanche après 
Pâques15 ; le Chapelet à la Miséricorde Divine16 ; l’Heure de la 
Grande Miséricorde17 (l’heure du Golgotha à 15h). 

La béatification de Sœur Faustine18 en 1993, a donné un no-
uvel élan au développement, en France et dans le monde en-
tier, du culte de la Miséricorde Divine. Ce culte est devenu po-
pulaire et est adopté désormais par de plus en plus de fidèles, 
(prêtres, religieux, religieuses, et laïcs). 

Le Pape Jean-Paul II a ouvert un centre de la Spiritualité de 
la Miséricorde Divine à l’église dite du «Sante Spirito in Sas-

13 Dans ce domaine il faut mentionner le procès de béatification de 
sœur Faustine Kowalska au niveau de l’Eglise Locale dans l’archidiocèse 
de Cracovie en Pologne et ensuit au niveau de l’Eglise Universelle au Vati-
can. Ce procès a constaté que les écrits de sœur Faustine sont en accord avec 
la Bible, La Tradition de l’Eglise, le Magistère de l’Eglise. 

14 Sainte Faustine M Kowalska, Petit Journal, Paris, 2009. p. 47.
15 Idem. p. 49.
16 Idem. P. 475.
17 Idem, p. 1572.
18 Le 18 avril 1993 à Rome
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sia» au 12, via Penitenziari, à Rome, près du Vatican. Ce fait 
est très significatif car on peut l’interpréter comme étant un si-
gne d’encouragement adressé aux évêques, comme si le Saint 
Père leur disait: «faites de même dans vos diocèses».

Bien avant la béatification de sœur Faustine, de nombreuses 
congrégations religieuses s’occupaient de ce culte dans le 
monde, parmi elles on peut citer : les Pères Jésuites, les Pères 
Marianistes, et bien sûr les Pallottins. Les Pères Marianistes 
éditent aux Etats Unis d’Amérique, une revue consacrée à la 
Miséricorde Divine, tirée à plus d’un million d’exemplaires.

L’Année Jubilaire de 2000 qui voit la canonisation19 de la 
bienheureuse sœur Faustine, ainsi que l’institutionnalisation 
pour l’Eglise Universelle de la Fête de la Miséricorde Divine20 
sur l’appellation «Dimanche de la Miséricorde Divine» a été 
comme un nouveau coup d’envoi pour l’accélération du déve-
loppement du culte de la Miséricorde Divine dans le monde 
entier. 

Dans le même sens, de nombreux mouvements et institu-
tions religieuses sont très actifs en France, on peut citer: 
«Les Béatitudes», «La Communauté de l’Emmanuel», «La 
Communauté Saint Jean», «Les Missionnaires de Notre-Dame 
des Neiges», etc … On soulignera également que les religieux 

19 Le 30 avril 2000 à Rome. 
20 En répondant à la demande de centaine de milliers des fidèles du 

monde entier, le pape Jean Paul II, le premier dimanche après Pâques, le 
30 avril 2000, pendant la canonisation de sœur Faustine, au cours de son 
homélie a annoncé « Il est alors important que nous recevions entièrement 
le message qui provient de la Parole de Dieu en ce deuxième Dimanche de 
Pâques, qui dorénavant, dans toute l’Eglise, prendra le nom de ‘Dimanche 
de la Miséricorde divine’ ». (http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_
ii/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000430_faustina_fr.html) 
(Accessible le 27.10.2014). 
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et le clergé diocésain sont de plus en plus engagés à vivre le 
Culte de la Miséricorde Divine. On ne peut oublier l’engage-
ment de nombreux laïcs, et remarquer leur dévouement et le 
rôle essentiel qu’ils jouent dans le développement du culte de 
la Miséricorde Divine dans l’Eglise locale. 

Enrichi par ses expériences passées, répondant à l’invita-
tion de Jésus et de notre Saint Fondateur, Saint Vincent Pallot-
ti, soucieux des besoins de l’homme d’aujourd’hui et écoutant 
la nécessité de «la nouvelle évangélisation», l’Apostolat de la 
Miséricorde Divine anime les nombreuses activités. Ces acti-
vités menées par les Père Pallottins à travers de l’A.M.D., ont 
été réalisés, en principe, à Paris ou à Osny21. 

Parmi les activités de l’Apostolat de la Miséricorde Divine, 
on peut souligner la quantité très importante de courriers reçus. 
La réponse individuelle aux milliers de lettres reçues a fait par-
tie des occupations quotidiennes du père Aloïs Misiak et des 
autres prêtres engagés dans l’A.M.D en France. 

Parmi les réponses on peut citer : des précisions apportées 
sur le culte de la Miséricorde Divine et son expression, des let-
tres d’encouragements à persévérer, des consolations dispen-
sées aux personnes très malheureuses, voire désespérés, des 
conseils prodigués pour essayer de soulager les nombreuses 
souffrances, enfin des enseignements et instructions concer-
nant le développement du culte de la Miséricorde Divine. 

Un autre aspect très important auquel les prêtres de 
l’A.M.D. se sont dépensés, concerne la formation spirituelle: 
ils ont organisés des récollections, prêchés des retraites pour 

21 Les deux villes citées, ou sont présent les Pères Pallottins et ont l’es-
pace pour accueillir des fidèles. 
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des personnes consacrées et laïcs, non seulement en France, 
mais aussi en Belgique, en Grande Bretagne, et en Suisse. Tous 
ces travaux ont grandement contribué au développement du 
culte et du message de la Miséricorde Divine.

Voici la liste des activités de l’Apostolat de la Miséricorde 
Divine, qui pour la plupart ont été développées après la béatifi-
cation de sœur Faustine  

– La Veillée à la Miséricorde Divine à Paris (depuis 1993) – 
le troisième vendredi du mois à 20H30; (Initialement les ve-
illées se déroulaient au 9 rue Cler, 75007 Paris, à la chapelle 
des Sœur : Les Filles de Charité. Ensuite ces célébrations ont 
été transférée au 25 rue Surcouf, 75007 Paris, chez les Pères 
Pallottis). La veillée, c’était un temps pour implorer la Miséri-
corde de Dieu pour nous et pour le monde entier. Au program-
me : Adoration du Très Saint Sacrement, Chapelet à la Miséri-
corde Divine, temps pour la confession, Messe.
– La journée des Amis du Christ Miséricordieux à Osny 
(depuis 1995) – le deuxième et quatrième dimanche du mois. 
Il faut remarquer que jusqu’à présent à Osny des fidèles vena-
ient une fois par an – le premier dimanche après Pâques, pour 
participer à la Fête de la Miséricorde Divine. Or, à Osny, pour 
donner plus des possibilités aux fidèles de venir et implorer la 
Miséricorde du Seigneur auprès de l’icône de Jésus Miséricor-
dieux bénit en 1956 par le pape Pie XII à Rome, nous avons 
commencé « La journée des Amis du Christi Miséricordieux à 
Osny ». Au programme : procession, adoration du très Saint 
Sacrement, temps pour la confession, conférence, Messe, Cha-
pelet à la Vierge Marie, Chemin de Croix, Le chapelet de la 
Miséricorde Divine, l’Heure de la Miséricorde. 
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– La journée des Amis du Christ Miséricordieux en pro-
vince (depuis 1996) ; cette initiative a été lancée dans le but de 
développer le culte de la Miséricorde Divine « dans le terra-
in », en coopération avec des personnes ou des groupes loca-
les. La réalisation de ce but se fait par : l’enseignement, prières, 
célébrations, l’apprentissage, l’encouragement et la fondation 
d’un group local. Le nombre de déplacement en province et de 
lieu de rencontre est en fonction de demandes, et des 
invitations.
– L’Heure de la Miséricorde à Paris (depuis 1998) – le tro-
isième vendredi du mois à 15H00. Quelques année plus tard, 
l’Heure de la Miséricorde commençait à être célébrer aussi le 
quatrième vendredi du mois. Célébration est liée à l’heure de 
la mort de Jésus Christ. Par sainte Faustine Jésus a donné 
l’Heure Grande de la Miséricorde Divine22 – comme instru-
ment par lequel nous pouvons puiser la miséricorde pour nous 
et l’implorer pour notre prochain à l’heure de la mort de Jésus. 

22 Sainte Faustine Kowalska, Petit Journal, Paris 1999, n° 1572. «Je te 
rappelle, ma fille, que chaque fois que tu entendras l’horloge sonner trois 
heures, immerge-toi tout entière en ma miséricorde en l’adorant et en la 
glorifiant; fais appel à sa toute-puissance pour le monde entier et particu-
lièrement pour les pauvres pécheurs, car à ce moment elle est grande ou-
verte à toutes les âmes. A cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et 
pour les autres; à cette heure, la grâce a été donnée au monde entier la 
miséricorde l’emporta sur la justice. Ma fille, essaie à cette heure-là de 
faire le chemin de croix autant que tes occupations te le permettent; mais 
si tu ne peux pas faire le chemin de croix, entre au moins un moment à la 
chapelle et célèbre mon cœur qui est plein de miséricorde dans le Très 
Saint Sacrement; et si tu ne peux entrer à la chapelle, plonge-toi dans la 
prière là où tu te trouves, ne serait-ce que pour un tout petit moment. 
J’exige de toute créature de vénérer ma miséricorde, mais de toi d’abord, 
car je t’ai fait connaître le plus profondément ce mystère.»
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Au programme: Adoration du Très Saint Sacrement, temps 
pour la confession, l’Heure de la Grande Miséricorde, Messe.
– Le Messager de la Miséricorde Divine – revue trimestrielle 
fondée en 1955 et était éditée jusqu’à 1959, au total 11 numéros 
furent édités. Les Pallottins en France ont cessé d’éditer la 
revue en obéissant à la décision de la Sainte Office du Vatican 
en 195923, qui était « la mise en garde » du culte de la Miséri-
corde Divine selon les indications de sœur Faustine.
L’impression du Messager de la Miséricorde Divine a été re-
prise à l’occasion de la béatification de sœur Faustine le 
18.04.1993. Depuis la reprise de l’édition du Messager. . . . le 
tirage a été fixé à 15.000 exemplaires chaque numéro. Jusqu’au 
mars 2011 ont été édités 73 numéros. Les Pallottins de France 
ont aussi inspiré et aidé différentes versions étrangères, à appa-
raître, entre autres : polonaise, russe, ukrainienne, slovaque, 
portugaise, brésilienne, espagnole pour l’Amérique Latine, 
coréenne, kinyarwandaise, et tchèque.
– La Nuit de la Miséricorde Divine à Paris (depuis 1996). 
Elle se déroule du samedi au dimanche aux alentours du 5 oc-
tobre, à la date anniversaire de la mort de Sainte Faustine en 
1938.24 C’est la paroisse et l’église de Saint Pierre du Gros Ca-
illou qui ouvre ses portes pour que la Nuit de la Miséricorde 
puisse avoir lieu. Dans le paysage de différentes célébrations 
parisiennes cette Nuit a commençait à prendre une ampleur. 
C’est devenu normal, que pendant toute la Nuit de la Miséri-
corde Divine les gens viennent de Paris, de la région parisien-
ne et parfois de très loin en grand nombre et restent toute la 
Nuit en implorant la Miséricorde du Seigneur.

23 Le 6 mars 1959. Notificatione. De la Suprema Sacra Congregazione 
del Sant’Offizio.

24 Ici il faut souligner qu’après la canonisation de la bienheureuse sœur 
Faustine, sa fête liturgique a été fixé pour le 5 octobre.
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– Le Pèlerinage de la Miséricorde Divine en Pologne (de-
puis 1994) ; sur les pas de Sainte Faustine et de Saint Jean
-Paul II. Ce pèlerinage est une grande occasion qui donne la 
possibilité d’enseigner et d’approfondir le message de la Mi-
séricorde Divine transis au monde par sœur Faustine. Aussi 
c’est une possibilité de « regarder de près » sur les « grandes et 
saints apôtres de la Miséricorde Divine : sœur Faustine et Jean 
Paul II et vivre avec eux ce message si actuel pour nous et nos 
contemporains. Au début c’était un pèlerinage contenant la Po-
logne et la Lituanie. Après une mure réflexion et avec le temps 
le programme a été modifié. Deux formules sont proposées : 
La première, c’est le sud de la Pologne (Cracovie, Wadowice, 
Kalwaria Zebrzydowska, Auschwitz, Zakopane), La seconde : 
c’est la Pologne centrale et Vilnius – la capitale de la Lituanie. 
(Varsovie, Niepokalanów, Płock ; Swinice Warckie, ))) 
– La Retraite à Montmorency (depuis 1994) ; c’est un temps 
de réflexion et de formation sur un week-end. Cette retraite ac-
complissait plusieurs fonctions. Surtout c’est une possibilité 
de se former dans l’esprit de la Miséricorde Divine. Ensuite, 
chaque année c’était une occasion de vivre ensemble un temps 
« après le pèlerinage » qu’on a réalisé dernièrement. 
– Le Trésor de la Miséricorde Divine (depuis 1996) ; prières 
perpétuelles / permanente à la Miséricorde Divine. Les fidèles 
de tous les coins du monde, sans exception ont la possibilité 
d’y participer en s’inscrivant à un créneau horaire un jour 
précis de la semaine25. Ces prières se font aux intentions du Sa-
int Père, de l’Eglise universelle, de l’Eglise locale, de 
l’A.M.D., des Pères Pallottins, pour les vocations religieuse et 
sacerdotales et aux intentions individuelles qui nous sont con-
fiées. Avec le nombre encouragent d’environ 2.100 personnes 

25 Nous demandons de choisir 30 minutes dans la semaine. 
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inscrites, la prière permanente du Trésor de la Miséricorde Di-
vine, continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
– La fête de la Miséricorde Divine à Osny Elle est célébrée 
depuis 1947 chaque année sans interruption – le premier di-
manche après Pâques. Chronologiquement, après la Fête de la 
Miséricorde Divine célébrée en Pologne et aux Etats Unis, la 
Fête à Osny est l’une des plus anciennes célébrée dans l’Eglise 
et dans le monde. Le programme de la Fête, élaboré par le père 
Aloïs Misiak et ensuite un peu modifié, en coopération avec 
ses confrères, dans les années quatre-vingt-dix est bien vécu 
par des nombreux fidèles venus de France et de l’étranger. Au 
programme : Laudes, procession, vénération du tableau de 
Jésus Miséricordieux, Messe, Chemin de Croix, l’Heure de la 
Grande Miséricorde, Chapelet, temps pour la confession ; Cet-
te Fête célébrée à Osny depuis des années a une renommée. 
Les nombres de participants augmentent systématiquement. 
Dans la région de Paris, c’est un de plus grands rassemble-
ments liturgique qui se déroule de 9H00 à 18H00. Parfois, le 
nombre des participants atteint plusieurs milliers, au grès des 
années.
– La fête-Dieu à Osny (depuis 1997). Elle fut célébrée, dès le 
débit, ensemble avec l’aumônerie polonaise des familles. Au 
début de l’initiative, il faut souligner que c’est une de pre-
mières célébrations de la Fête-Dieu avec la procession eucha-
ristique dans la région parisienne. Cette Fête réveille la proces-
sion et l’adoration publique du Très Saint Sacrement (en 
France – laissée, oubliée) et engage des fidèles, même toutes 
les familles à la préparation et au bon déroulement. Au pro-
gramme : Messe, procession Eucharistique, temps pour la con-
fession, chapelet, l’Heure de la Miséricorde.
– Le Pèlerinage des Reliques de Sainte faustine (depuis 
1997). En 1997, pendant la Fête de la Miséricorde Divine à 
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Osny, une délégation de Sœurs de Notre Dame de la Miséri-
corde de Cracovie26 a transmis des reliques de Sainte Faustine 
au Nonce Apostolique en France l’archevêque Mario Ta-
gliaferri27. Ce Nonce a remis ces reliques aux Pallottins en leur 
demandant qu’ils fassent connaître et venir des Français à la 
Miséricorde Divine. Ces reliques de Sainte Faustine sont 
vénérées pendant des célébrations que nous organisons à Osny 
et à Paris au cours de l’année. Mais il y a des nombreuses de-
mandes pour faire venir ces reliques en province. Et ce ainsi 
débutait ce pèlerinage des reliques de Sainte Faustine en 
province.

Ce pèlerinage a commencé par la « visite de 50 sanctu-
aires en France et dans les pays francophones». Auparavant les 
Pallottins à travers de l’AMD ont remis l’une de « 50 icônes 
bénies par le pape Jean Paul II en 1996 à Rome » à une église, 
une communauté ou un oratoire. Or, ces lieux qui ont reçu 
l’une des ces icônes sont devenus de lieu du culte de la Miséri-
corde ou ‘petits sanctuaires’ de Jésus Miséricordieux. 
– Le Congrès de la Miséricorde Divine à Paris (depuis 
1999). C’est une occasion d’approfondissement, de réflexion 
et aussi un temps pour implorer la Miséricorde Divine. Les 
thèmes de Congrès ont été choisis et adaptés en fonction de 
thèmes donnés par le Saint Père pour chaque année. La source 
d’inspiration de thèmes c’était l’encyclique «Dives in miseri-

26 Cette délégation a été composé de : Sr Beata Piekut et sr Ancilla... .
27 Mgr Mario Tagliaferri, Nonce Apostolique en France (1995-1999), 

pendant la 50ème Fête de la Miséricorde Divine à Osny, le 6 avril 1997, a ex-
primé ses soucies pour l’avenir de la diffusion de la Miséricorde Divine en 
France par les Pallottins, en écrivant dans «Le livre d’Or» du Sanctuaire de 
la Miséricorde Divine à Osny: «Que le Seigneur leur donne beaucoup de 
vocations afin qu’on puisse avoir toujours des ministres de la Miséricorde 
Divine».
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cordia» du pape Jean-Paul II. Parmi les conférenciers: ont été 
choisi des personnes consacrées et des laïcs. C’est-à-dire: des 
évêques, des professeurs, des prêtres, des religieux, des reli-
gieuses, des laïcs ont prononcé des conférences. Le program-
me du Congrès se déroule sur 3 jours pleins avec 6 conféren-
ces et du temps pour des questions-réponses. Toujours la messe 
à mi-journée, le repas, l’heure de la Miséricorde et un temps 
pour la confession. 

Pour donner une possibilité, aux participants, de se procurer 
d’un livre ou d’un objet du culte/de piété, li y a un stand ven-
dant des livres et des objets religieux sur le thème de la 
Miséricorde. 
– La journée de prières pour le Pape et pour l’Eglise 
à Osny (depuis 2003) La date choisie c’est le dernier diman-
che du mois d’octobre. Le jubilé de 25ème anniversaire du pon-
tificat du pape Jean Paul II28 a été à l’origine de cette célébra-
tion. Les années suivantes nous avons reprise cette célébration 
comme une prière pour le Pape et pour l’Eglise. C’est une 
façon d’exprimer notre : soutien par les prières, ainsi que notre 
attachement et notre communion avec le Saint Père et l’Eglise 
Universelle. 
– Un site internet qui contient des explications : sur le messa-
ge de la Miséricorde Divine reçu par sœur Faustine Kowalska 
et donné par Jésus Christ, ensuite sur les grands apôtres de la 
Miséricorde (sainte Faustine, saint Jean Paul II et le bienheu-
reux Michel Sopocko), et aussi le programme des activités de 
l’Apostolat de la Miséricorde Divine et une librairie en ligne.

28 La première Journée de prières pour le Pape et pour l’Eglise organi-
sée en 2003, a été présidé par Mgr Jean Yves Riocreux – évêque de Pon-
toise. Pendant cette célébration, à l’occasion du Jubilé du Saint Père Jean-
Paul II, a été signée une lettre et envoyé au Vatican. 
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– La Soirée avec Sainte faustine à Paris (depuis 2007) – so-
irée de formation mensuelle s’appuyant sur la lecture du «Petit 
Journal».
– jAjMO (jeunes Avec jésus Miséricordieux à Osny) (de-
puis 2007); Les soucis d’amener des jeunes auprès de Jésus 
Miséricordieux et de leur montrer la route vers la Miséricorde 
Divine nous a conduit à l’idée d’organiser une journée annuel-
le pour les jeunes à Osny. 
– La journée des Amis du Christ Miséricordieux pour les 
antillais, américains, asiatiques, européens, . . . . à Osny 
(depuis 2006) 
Nos célébrations réunissent des fidèles qui sont d’origine de 
diffèrent continents, pays et cultures. Pour qu’ils puissent se 
retrouver entre eux, prier et implorer la Miséricorde Divine 
pour les leurs et leurs pays et leur continent nous avons com-
mencé à organiser cette journée. Ces célébrations ont un grand 
succès. 
– Une floraison de supports pour vivre le culte de la Miséri-
corde – depuis des années cinquante du dernier siècle les Père 
Pallottins en commencé l’éditions des: images, brochures, dé-
pliants, livres divers de prières, de formation, … sans oublier 
l’édition française officielle du «Petit Journal» de Sainte 
Faustine.
– Notre participation dynamique aux activités organisées 
par d’autres associations, instituts, famille religieuses … 
(Association des Pèlerins de Fatima, Association «Pour 
l’Unité», Famille de Jésus, conférences diverses données selon 
les invitations …)
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5. Les perspectives pour l’avenir de la Miséricorde Divine

Considérant la multiplication des différents mouvements, 
groupes, congrégations qui s’engagent dans le développement 
du culte de la Miséricorde, nous nous obligeons à rester ouverts 
à toutes les bonnes propositions et initiatives et à faire preuve 
de toujours plus d’inventivité dans les moyens utilisés pour ac-
complir notre apostolat29.

Pour être fidèle au Seigneur et à notre Fondateur nous 
allons:
– continuer et développer les activités présentes;
– sensibiliser le clergé local au culte de la Miséricorde 

Divine;
– collaborer avec d’autres Associations en France et à 

l’étranger.;
– utiliser tous les moyens de communication pour transmettre 

et développer le culte de la Miséricorde Divine (Presse écri-
te, radio, TV, internet…);

– organiser des Congrès nationaux et internationaux de la Mi-
séricorde Divine (cette idée fut lancée par les Pallottins en 
1997 à Paris). Le congrès annuel de l’Apostolat de la Mi-
séricorde est organisé par les Pallottins à Paris depuis 1999. 

– organiser à Osny, ou ailleurs, un Centre International de la 
Miséricorde Divine;

– trouver une église ou une chapelle à Paris pour développer 
un Centre de la Miséricorde Divine

En s’aidant des structures de la Société de l’Apostolat 
Catholique:

29 Cf. La Loi de la Société de l’Apostolat Catholique, p. 3. 
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dans la Région de la Miséricorde Divine:
– proposer au Père Supérieur de former un Secrétariat AMD;
– proposer aux autres provinces de former des Centres Natio-

naux de la Miséricorde dans leur propre pays, idée à étendre 
ensuite à toute la Société de l’Apostolat Catholique ; si cet 
idée trouve un intérêt auprès des provinces, et des autres 
Régions, on pourra proposer au Père Général de former un 
Secrétariat de l’AMD à Rome pour soutenir la collaboration 
entre les différentes structures;

– former «un groupe interprovincial, interrégional pour 
échanger des expériences, les coordonner, s’entraider dans 
ce domaine (en attendant la décision du Père Général);

dans les pays francophones :
– proposer des centres de la Miséricorde Divine au niveau 

diocésain, régional, national, et international;

– entreprendre une démarche pour obtenir le ‘droit pontifical’ 
pour l’A.M.D.
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CHARAKTERYSTYKA WIARY W REfLEKSjI 
KS. jÓZEfA TISCHNERA

(Characterisation of faith in reflection  
of Joseph Tischner)

Zagadnieniu wiary poświęcił ks. Tischner ogromną część 
swoich tekstów. Temat wiary, tak jak i pozostałych dwóch cnót 
teologalnych, stale przewija się w jego refleksji. Tischner po-
wtarzał za Mistrzem Eckhartem, że wiara przenosi w we-
wnętrzne życie Boga, pozwala człowiekowi na uczestniczenie 
w nim1. Wiara jest rdzeniem życia2. 

W niniejszym artykule podjęta zostanie próba pokazania, 
jak ks. Tischner postrzegał wiarę religijną, jakie wymieniał 
warunki, konieczne do zaistnienia wiary, a także cechy wiary 
wyodrębniał. 

1 Por. J. Tischner, Miłość nas rozumie: rok liturgiczny z księdzem Ti-
schnerem, wyd. Znak, Kraków 2001, s. 74.

2 Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota 
Zańko i Jarosław Gowin, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 
1999, s. 9.
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1. WIARA RELIGIjNA

Istnieje Bóg, który stworzył człowieka. Człowiek ma do 
niego powrócić. Uznanie tych prawd to właśnie wiara religij-
na. Jej istotą zaś jest poddanie siebie Bogu, czyn ofiarny z sa-
mego siebie3. Co to oznacza? Nie chodzi tu o jakąś formę znie-
wolenia, które wywołuje strach, o uczucie paraliżującej 
zależności, uległości wobec siły, która raczej przeraża, niż wy-
wołuje pragnienie by jej szukać, by do niej przylgnąć. Nie taki 
jest Bóg i nie na tym polega poddanie Mu siebie. Tischner 
podkreślał to wielokrotnie. Wiara religijna dotyczy więzi. Re-
ligia jest więzią, jest łaską. Temat łaski, jako jednego z czynni-
ków wiary religijnej, zostanie jeszcze omówiony w dalszej 
części artykułu. Czym jednak jest wspomniana ofiara z siebie 
Bogu, skoro nie jest wywołującym strach zniewoleniem? Jest 
poddaniem zrodzonym z miłości, z łaski danej przez Boga 
i przyjętej przez człowieka. W tym poddaniu rodzi się pełnia 
ludzkiej wolności. Wyrzeczenie się siebie to jej ostatni krok. 
„Wyrzec się siebie, pozbyć się tego ostatniego punktu, jakim 
we mnie jest moje ja. Powierzyć swoje ja Bogu. Co się wtedy 
stanie? Wtedy Bóg przyjdzie i zwróci ci to, co Mu powierzy-
łeś”4. By jednak zrozumieć to i odnaleźć w sobie, potrzeba 
wiary autentycznej. By ta zaś mogła zaistnieć, potrzeba trzech 
czynników: łaski, rozumu i woli.

Stale powinno się wsłuchiwać w autentyczność swej wiary, 
by religia mogła stać się żywą relacją z Bogiem. Autentycz-
ność to słowo kluczowe do rozeznania w kondycji swojej wia-

3 Zob. J. Tischner, Jak żyć?, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni 
Archidiecezjalnej, Wrocław 1990, s. 202.

4 J. Tischner, Miłość niemiłowana, Wydawnictwo Sławomira Groto-
mirskiego, Kraków 1993, s. 112-113.
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ry. Nie może chodzić o to, by podtrzymać w sobie jedynie po-
słuszeństwo dla samych nakazów religijnych bez sięgania do 
ich sensu, do ich źródła. By posilać ducha zewnętrzną tylko 
warstwą rytuałów bez ich rozumienia, bez wchodzenia w ich 
głębie. To nie jest wiara religijna, lecz jej pozór. Wiara „jest 
więzią-żywą, konkretną, codzienną więzią człowieka i Chry-
stusa”5. By ta więź istniała, konieczna jest autentyczność wia-
ry. By jednak wiara autentyczna mogła zaistnieć, konieczna 
jest obecność pewnych podstawowych warunków.

2. WARUNKI WIARY

Trzy czynniki wymienia Tischner jako konieczne, by 
w człowieku mogła narodzić się wiara – autentyczna wiara, 
nie zaś złudzenie wiary czy jej surogat. Te trzy warunki wiary 
to rozum, łaska i wola. „Sam akt wiary to akt uznania tego, co 
Bóg o sobie człowiekowi powiedział”6. Rozum, łaska i wola 
współdziałają ze sobą, uzupełniają się i nie sposób, by które-
goś z nich zabrakło w autentycznym doświadczeniu wiary.

2.1. ŁASKA

Wiara jest łaską. Nie można do niej zmusić. „ Nie ma takie-
go argumentu, nie ma dowodu, nie ma siły, która by rodziła 
wiarę”7. Nie jest ona też fatum, lecz dzięki łasce właśnie ma 
w sobie moment wolności8. Łaska to siła, która wyzwala. Każ-

5 Tamże, s. 8-9.
6 J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 200.
7 J. Tischner, Zrozumieć własną wiarę, wyd. Znak, Kraków 2006, 

s. 36.
8  Przekonać..., dz. cyt., s. 19.
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da łaska otrzymana od Boga niesie ze sobą pewne wyzwolenie 
i zarazem każda włącza człowieka w jakąś służbę9. Każdy 
człowiek, niezależnie od swoich win i zasług, pomimo swych 
błędów i grzechów, może doświadczyć łaski objawienia10. 
Oznacza ona, że można zacząć od nowa. Nie chodzi o to, że 
jesteśmy bezwolni, że nie wybieramy, że nie decydujemy, bo 
albo otrzymujemy łaskę, albo nie. Po pierwsze, ta łaska już 
jest nam dana. Jest dana każdemu, a to, że jest dana zależy od 
Boga, nie od nas11. Od nas zależy, czy ją dostrzeżemy, czy 
otworzymy się na nią, czy ją przyjmiemy. I to odpowiedź na 
drugą wątpliwość, czy aby nie jesteśmy bezwolni. Łaska to 
właśnie apel do ludzkiej wolności. Nie do jego nawyków, od-
ruchów, lecz do pełni jego wolnej woli. „Musi się coś wyda-
rzyć, ktoś musi przejść naszą drogą”12, ale człowiek musi doj-
rzeć, że ktoś przechodzi. Zauważyć i zareagować. „Nie ma nic 
gorszego jak łaska nieodkryta”13. To nasza wola ma wybrać ła-
skę14. Wybrać lub odrzucić. To ważne i często podkreślane 
przez Tischnera zestawienie naszej i Boskiej wolności – ludz-
ka wolność wyznacza granice Boskiej potęgi, bowiem „decy-
dując się na stworzenie wolnej istoty, Bóg ograniczył własną 
wszechmoc”15. Łaska odwołuje się do naszej wolności i zara-
zem rodzi naszą wolność. Spotkanie z nią „otwiera doświad-
czenie wyzwalania – z prozy życia, ze zła, z grzechu.(...) Ła-

9 J. Tischner, Miłość niemiłowana, dz. cyt., s. 13.
10 Por. Tamże, s. 95.
11 Por. J. Tischner, J. Żakowski, Tischner czyta Katechizm, wyd. Znak, 

Kraków 1997, s. 125-126.
12 Przekonać, dz. cyt., s. 19.
13 Tamże.
14 J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 200.
15 Wokół Biblii. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Ewelina Puczek, 

wyd. Znak, Kraków 2005, s. 186.
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ska buduje wolność. Można powiedzieć, że gdyby wchodząc 
do kościoła, ktoś się nie wyzwalał, to nie powinien tam wcho-
dzić. Bo łaska działa jako wyzwolenie”16. To jedno z najwięk-
szych odkryć w dziedzinie teologii.

Łask jest niezliczona ilość. Tischner mówi, że dostajemy 
ich więcej, niż możemy wykorzystać17. Łaska wiary jest już 
dana i czeka na nasz wybór. Trzeba uwierzyć w ten tajemniczy 
dar. Pomocą niech będą dla nas znaki łaski, poprzez które 
wchodzi na świat zbawienie- sakramenty, z nich zaś nade 
wszystko Eucharystia18. Łaska wprowadza nas w Boże życie19, 
jest Boskim działaniem, które ma moc zbawczą20. Człowiek 
może przygotować się na jej działanie tylko wówczas, gdy 
otworzy się na bliźniego. Uczy nas tego Chrystus, pokazując, 
że ten drugi to dar. Wiara jest na ten dar odpowiedzią21.

„Łaska Boża przychodzi do człowieka jako jakieś oświece-
nie, (…) pobudza do życia ludzki rozum. Zaprasza do rozu-
mienia. Bóg chce być rozumiany Proponuje wiarę, ale taką 
wiarę, która szuka rozumienia. Masz światło – szukaj 
rozumienia”22. 

2.2. ROZUM

Wiara szuka rozumienia – to znana augustyńska formuła. 
Rozum jest od wiary nieodłączny. Mówi nam o treści prawd, 
w które mamy wierzyć. Nadto mówi nam, że nierozumnie jest 

16 J. Tischner, J. Żakowski, Tischner czyta..., dz. cyt., s. 128-129.
17 Por. Przekonać..., dz. cyt., s. 28.
18 Por. J. Tischner, J. Żakowski, Tischner czyta..., dz. cyt., s. 131.
19 Tamże, s. 128.
20 Tamże, s. 125.
21 Przekonać..., dz. cyt., s. 20-21.
22 J. Tischner, Miłość niemiłowana, dz. cyt., s. 94.
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Bogu nie wierzyć. Pisząc o tym, Tischner używa metafory dro-
gowskazów. „Rozum nie widzi Boga, ale odczytuje dro-
gowskazy wskazujące kierunek. Ponieważ drogowskazy 
w gruncie rzeczy pochodzą od Boga, nierozumnie byłoby nie 
wierzyć drogowskazom”23. Jednak wiele osób bagatelizuje 
rolę rozumu w wierze. Są przekonani, że rozum i wiara to zu-
pełnie dwie różne płaszczyzny, które nie dość, że się nie spoty-
kają, to jeszcze wykluczają się. Z takiego myślenia wyrastają 
dwa błędy: umniejszanie wiary jako bezrozumnej, będącej 
wbrew rozumowi, a zatem niewiarygodnej (sic!). To częsty ar-
gument tych, którzy odrzucają wiarę religijną w swoim życiu. 
Drugi błąd, to przekonanie, że włączając rozum do spraw wia-
ry, niejako te sprawy „obrazimy”, okażemy zwątpienie, nieuf-
ność. Tischner i o tym wspomina, tłumacząc, dlaczego myśle-
nie takie jest mylne. Mówi, że wolno nam dociekać, 
dopytywać. „Wszystkie wielkie biblijne świadectwa wiary 
wiązały się z pytaniem. Nawet Matka Boska zapytała: «Jak mi 
się to stanie?» W chrześcijaństwie natychmiast pojawia się py-
tanie «jak?». Na tym polega właśnie fides quarens intellec-
tum”24 . I dalej tłumaczy: „Stawianie Bogu pytań nie przekre-
śla mojego zawierzenia się Mu. Który z proroków nie pytał? 
(…) Pytanie potwierdza wiarygodność pytanego. Nie pytam 
tego, komu nie wierzę. Jeśli ktoś chce ufać ślepo, znaczy to, że 
nie potrzebuje Objawienia. Ono adresowane jest przecież do 
naszej rozumności, oświeca ją. Pan Bóg chce, byśmy szli do 
Niego z otwartymi oczyma. Właśnie w imię wiary chrześcija-
nin powinien uznać moc rozumu”25. Wiara „z góry zatem wie, 
że nic nie wie, w związku z tym pyta drugiego, czeka na wyja-

23 J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 199.
24 Przekonać..., dz. cyt., s. 22-23.
25 Tamże.I Warszawskie Studia Pastr
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śnienia”26. To przede wszystkim do rozumu kieruje się obja-
wienie. To rozum ma nam pomóc w odróżnieniu Boga od boż-
ka, wiary autentycznej od fałszywej. Dzięki niemu 
dowiadujemy się też o Tajemnicy, która jest tym, co znajduje 
się ponad rozumem27. Tak więc rozum to jeden z warunków 
koniecznych, by zaistniała autentyczna wiara. Ale zarazem jest 
także odwrotnie, „dopiero gdy jest wiara przychodzi czas ro-
zumienia. Tak: rozum budzi się, gdy zaufasz”28. By zrozumieć, 
trzeba zaufać. Natomiast to, czy człowiek zaufa, tak jak i to, 
czy otworzy się na łaskę, zależy od jego woli.

2.3. WOLA

Wola to trzeci warunek, niezbędny, by w człowieku zrodzi-
ła się wiara. Gdy człowiek stanie u stóp drogowskazu, to od 
niego zależy, czy zdecyduje się na marsz. Tu do głosu docho-
dzi jego wola. To ona ma dokonać wyboru – ta, która stale 
musi wybierać, „ma wybrać uznanie prawdy lub jej odrzuce-
nie. Wybierając uznanie prawdy, wybiera poddanie się jej. Wy-
biera przeobrażenie siebie na obraz prawdy. Wybiera nowe ży-
cie. Bez decyzji woli nie ma wiary. (…) Podejmując swobodnie 
decyzję, człowiek staje po stronie prawdy”29. Wolną wolą czło-
wiek wybiera otwarcie się na łaskę. Korzysta z daru pełnej 
wolności. „Można powiedzieć: Bóg stworzył człowieka, ale 
nie dokończył dzieła – ciąg dalszy spoczywa w ręku samego 
człowieka. Człowiek musi dokończyć dzieła stworzenia i wy-

26 Przekonać..., dz. cyt., s. 31.
27 Zob. J. Tischner, Ksiądz na manowcach, wyd. Znak, Kraków 1999, 

s. 115.
28 J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 200.
29 Tamże.
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brać swoją wolność”30. W tym zawiera się dojrzałość wiary – 
w świadomym wyborze, w moim chceniu, w mojej dobrowol-
nej wolnej odpowiedzi. Ostatnim aktem naszej wewnętrznej 
wolności jest zjednoczenie z Synem Bożym w Eucharystii. 
Wolny człowiek przyjmuje do serca wolnego Boga. Te dwie 
wolności – boska i ludzka – spotykają się31. Gdyby zabrakło 
tej ludzkiej wolności wyboru, jaką wartość miałaby jego wia-
ra? Wolność jest kluczem do wiary. 

Dla Tischnera kwestia ludzkiej wolności była ogromnie 
istotna. Mówił, że wolność jest „wartością podstawową, bez 
której nie można być sobą, nie można być pełnym człowie-
kiem. Wolność to podstawowa wartość naszego 
człowieczeństwa”32. 

Wolność została nam przecież dana przez Boga, On chce, 
byśmy wybierali Go z głębi swej wolności. Tylko wtedy wiara 
człowieka może być wiarą dojrzałą. „Do świata wiary wkracza 
się zawsze tylko poprzez bramę wolności”33.

Łaska, rozum i wola to warunki konieczne, by narodziła się 
prawdziwa wiara. Są one jednak niezbędne nie tylko w mo-
mencie zrodzenia wiary, ale muszą stale jej towarzyszyć, by 
wiara mogła trwać i się rozwijać. Jednak nie tylko te trzy wa-
runki są potrzebne. Jest jeszcze szereg innych cech, które cha-
rakteryzują wiarę, i których nie może w autentycznej wierze 
zabraknąć.

30 J. Tischner, Miłość niemiłowana, dz. cyt., . 103.
31 Zob. Tamże, s. 114.
32 Tamże, s. 99.
33  J. Tischner, W krainie schorowanej wyobraźni, Wyd. Znak, Kraków 

1997, s. 70.
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3. CECHY WIARY

W tej części artykułu zostaną omówione poszczególne ce-
chy wiary, które obok podstawowych warunków wiary, czyli 
łaski, rozumu i woli, są dla wiary niezbędne i pozwalają wiarę 
autentyczną odróżnić od wiary fałszywej, od pozorów wiary. 
Do tych cech zalicza się ufność, wierność, doświadczenie do-
bra i doświadczenie międzyosobowe. Nieodzowne dla wiary 
są też dialog i modlitwa. Jaką rolę w wierze pełni każda z tych 
cnót? Czy wiara mogłaby istnieć bez którejś z nich? Analiza 
każdej z cech będzie próbą odpowiedzi na te pytania.

3.1. UfNOŚć

Słowo „zaufanie” jest symbolem wiary religijnej34. Tisch-
ner uważnie przyjrzał się temu zagadnieniu, mówiąc, że „ni-
gdy dość refleksji nad naszą zdolnością i niezdolnością do za-
ufania”35. Ufność, z jaką otwieramy się na innych, jest przecież 
podstawowym wymiarem naszej egzystencji. Jednak współ-
cześnie ufność coraz częściej wypiera tak trudna, wręcz nie-
możliwa do pokonania podejrzliwość. Zagadnienie podejrzli-
wości zostanie jeszcze omówione w kontekście religijności 
sekciarskiej jako jednego z zagrożeń wiary. Czym jednak jest 
owa nieodzowna dla wiary ufność? Jest jedną z więzi. Jest – 
o czym było już wspomniane przy okazji omawiania rozumu 
– niezbędna, by zrozumieć. Dopiero wtedy, gdy człowiek za-
ufa, budzi się jego rozum36. Dopiero, gdy człowiek ufa, jest 
zdolny otworzyć się na łaskę. Kiedy człowiek zabije w sobie 

34 Por. J. Tischner, Zrozumieć własną wiarę, dz. cyt., s. 21.
35 Tamże.
36 Por. J. Tischner, J. Żakowski, Tischner czyta..., dz. cyt., s. 23.
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zdolność ufności, wówczas „łaska rzeczywiście nie ma się 
o co zaczepić”37. 

Ufność to klucz do prawdziwej wiary. „Jeżeli ktoś jest nie-
zdolny do tego, aby ufać ludziom, jeśli nie doświadczył nigdy 
zaufania, to nie zrozumie istoty chrześcijaństwa. Będzie szu-
kał Boga w scenie, w przedmiotach – nie w ludziach. (…) Im 
mniej będzie ufał innym, tym mocniej ucieknie w scenę, tym 
bardziej się przed Bogiem skryje”38. Wiara jest ufnością dobrej 
woli39. Zatem w wierze istnieje założenie, że jest dobro i że to 
dobro mogę obdarzyć zaufaniem. 

Wymiar ufności jest „boskością ludzkiego wnętrza (…). 
Ufność kieruje nas ku ludziom i zamienia «innych» w «bliź-
nich». Jest «boska», ponieważ w niej, jak w jakimś zwiercia-
dle, odbija się niezwykła tajemnica Boga – tajemnica Jego 
wiary w człowieka”40. 

3.2. WIERNOŚć

„Powiedziałem: wiara szuka rozumienia. To stara augustyń-
ska formuła. Wiara znaczy tu: fides. A fides to po prostu wier-
ność”41. Zatem wiara jest wiernością, to „wierność temu, kto 
poświadcza, wierność Chrystusowi”42. Jednak by istniała wier-
ność, muszą pojawiać się próby wierności. W próbie wierność 
może potwierdzić samą siebie, określić, czym jest. Tą próbą 
jest porzucanie. Tischner pokazuje to na przykładzie sceny, 
w której konający na krzyżu Chrystus doświadcza opuszczenia 

37 Przekonać..., dz. cyt., s. 20.
38 J. Tischner, J. Żakowski, Tischner czyta..., dz. cyt., s. 22-23.
39 Zob. J. Tischner, Zrozumieć własną wiarę, d. cyt., s. 34.
40 Tamże, s. 24.
41 Tamże, s. 13.
42 Przekonać..., dz. cyt., s. 31.
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przez Ojca. Z głębi swej samotności woła: „Boże mój, Boże 
mój, czemuś Mnie opuścił?”43. Ale zaraz potem mówi: 
„W Twoje ręce oddaję ducha mojego”44. Dokonuje wyboru. 
„Chwila opuszczenia stała się chwilą ponowionego wybra-
nia”45. Potrzeba człowiekowi próby, potrzeba takiego doświad-
czenia, by z jego głębi mógł wybrać Boga i tym samym na 
nowo potwierdzić swoją wierność. „Wtedy dopiero wybiera 
się Boga, gdy się Go wybiera z pełni opuszczenia. Dojrzała 
wiara tworzy się wtedy, gdy oczarowanie znika, pozostaje 
krzyż i ten krzyk: opuściłeś mnie. Lecz zarazem w tym opusz-
czeniu – stworzyłeś”46.

3.3. DOŚWIADCZENIE DObRA

Istnieje ścisłe powiązanie ludzkiej wiary z dobrocią47. Do-
świadczenie dobra to kamień węgielny wiary48. Sprawa dobra 
i zła jest kluczem do sprawy wiary49. „Drogę do Boga otwiera 
niepewność co do własnej dobroci. Człowiek szuka Boga, gdy 
widzi, że wcale nie jest lepszy, nie tylko do Boga, ale i od in-
nych ludzi. A chciałby być lepszy-lepszy w pracy, w domu, na 
ulicy”50. Człowiek, podejmujący taką refleksję nad samym 
sobą, widząc, że nie jest tak dobry, jakby chciał, zaczyna za-
stanawiać się, że może jednak nie cały jest zły, może jest 
w nim jakiś pierwiastek dobra i dzięki temu Dobro nieskoń-
czone uchroni go od zguby, „nie może przecież być tak, by 

43 Zob. Mk 15, 34.
44 Zob. Łk 23, 46.
45 J. Tischner, Miłość niemiłowana, dz. cyt., s. 112.
46 Tamże, s. 103-104.
47 Por. J. Tischner, Ksiądz na manowcach, dz. cyt., s. 188.
48 Por. J. Tischner, J. Żakowski, Tischner czyta..., dz. cyt., s. 34.
49 Por. Tamże, s. 32-33.
50 Tamże. 
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ostatnie słowo należało do zła”51. I w tym stwierdzeniu wyraża 
się wspomniana wcześniej ufność. Wiara jest autentyczna 
wówczas, gdy pozwala człowiekowi, by stawał się dobrym. 
Słowa: „zło dobrem zwyciężaj” stają się kluczem do tego 
autentyzmu52.

3.4. DOŚWIADCZENIE MIęDZYOSObOWE

Wszystko to, co w wierze istotne, zaczyna się od doświad-
czeń międzyosobowych. By mieć jakieś pojęcie o tym, czym 
jest wiara, „trzeba spojrzeć w duszę tego, kto nam ufa, i tego, 
komu my ufamy”53. W Biblii wiara to odpowiedź na objawie-
nie. „Objawienie idzie w parze z wiarą, wiara z objawieniem. 
Czym jest objawienie? «Objawić się» nie znaczy «objawić 
coś», lecz zawsze «objawić siebie». Objawienie to wydarzenie 
między mną a innym. Człowiek staje wobec innego”54. Ten 
inny w objawieniu objawia od razu, na początku, całego sie-
bie. „Są takie słowa i takie czyny, w których objawia się cały 
Bóg. (…) Pewnego dnia Abraham usłyszał wołanie: «Abraha-
mie, Abrahamie!» I nic więcej nie usłyszał. W tym wołaniu 
był jednak cały Bóg. Abraham odpowiedział: «Oto jestem!». 
W tej odpowiedzi był cały Abraham”55. Objawienie jest daro-
waniem siebie. Nie można więc darować siebie po kawałku. 
Można albo objawić całość, albo nie objawić nic56. A zatem 
„inny”, który mi się objawia, jest darem. Człowiek może otwo-
rzyć się na działanie łaski tylko, gdy otworzy się na ten dar. 

51 Tamże.
52 J. Tischner, Ksiądz na manowcach, dz. cyt., s. 187-188.
53 J. Tischner, Zrozumieć własną wiarę, dz. cyt., s. 45.
54 Tamże, s. 45-46.
55 Tamże, s. 47.
56 Tamże, s. 47-48.
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A to może dokonać się dzięki Chrystusowi, który jest „szkołą 
innego”57. Ten „inny” odgrywa w wierze istotną rolę. Jest da-
rem, a wiara jest na ten dar odpowiedzią. „W wierze powie-
rzam Bogu dar – skarb, który mnie ubogacił. Powierzam uko-
chaną osobę (…) Bogu, aby «miał ją w opiece».(...) Dlatego 
ludziom, którzy mają pustynię w duszy, tak trudno znaleźć 
Boga. Nie mają Bogu nic do powierzenia oprócz... własnego 
egoizmu”58. 

Tischner podkreślał, że „wierzymy z innymi, (…) zawsze 
z kimś wierzymy. Wierzę, to znaczy, że moje «oto jestem» jest 
z Abrahamem, jest w jakimś sensie z Lutrem, w jakimś sensie 
z Chrystusem, który mówi: «czemuś mnie opuścił», i także 
z matką Jezusa, która mimo wszystko po tych słowach nie od-
chodzi od krzyża”59. Tu wyłania się tak ważny aspekt wiary – 
jej wspólnotowość. Nie istnieje wiara samotna. „Kościół to ci, 
co wierzą, ci, którzy mówią: «jestem» ”60. Ta wspólnotowość, 
ta relacja z innymi, pociąga za sobą konieczność dialogu.

3.5. DIALOG

Wiara to w istocie dialog – dialog Boga z człowiekiem, 
a także dialog wierzącego z wierzącym. „W dialogu różnice 
nie niszczą, lecz służą budowaniu pojednania”61. Dialog pro-
wadzi też do odnalezienia podobieństw i ich podkreślania. Ti-
schner uważał, że zadanie dla dzisiejszego Kościoła to właśnie 

57 Por. Przekonać..., dz. cyt., s. 20.
58 Tamże, s. 21.
59 J. Tischner, J. Żakowski, Tischner czyta..., dz. cyt., s. 31.
60 Tamże.
61 J. Tischner, Ksiądz na manowcach, dz. cyt., s. 29.
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wejście w rzetelny dialog ze światem i podkreślanie podo-
bieństw, a poprzez to ˗ odnajdywanie tożsamości Kościoła62. 

Dialog to konieczny etap na drodze do prawdy, tak potrzeb-
ny wierze człowieka. „Spotykając Boga, przyjmujemy Go za-
wsze we wnętrze naszej subiektywności. (…) Ale Bóg jedno-
cześnie wydobywa mnie z mojej subiektywności, otwiera mnie 
na świat. Nie wolno Boga uwięzić we własnym sercu. Trzeba 
się poddać działaniu łaski i patrzyć na świat oczami innych 
i Boga. To jest dialog”63. Poprzez dialog z innymi wiernymi 
człowiek może przyjrzeć się dokładnie swojej wierze i w porę 
zorientować się, gdy zacznie zbaczać z właściwej ścieżki. Dia-
log ubogaca, otwiera oczy na inny punkt widzenia, pozwala 
widzieć szerzej i dalej. Dzięki niemu – i tylko w nim – docho-
dzi się do prawdy. Więc by uniknąć pomyłki, powinno się słu-
chać tych, którzy mają inne zdanie, i jednocześnie czytając 
objawienie64.

3.6. MODLITWA

Modlitwa jest żywym oddechem wiary. Tischner uważał, że 
nie można o wierze powiedzieć niczego, co nie byłoby jedno-
cześnie powiedzeniem czegoś o modlitwie. Autentyczną mo-
dlitwą jest to wszystko, co człowiek czyni zgodnie z Bożą 
wolą. To ważne, by modlić się czynem, bowiem „modlitwa 
czynu to modlitwa życia zgodnego z wolą Bożą. (…) Modlisz 
się wtedy, gdy zwalczasz pokusę do grzechu, nienawiści. Bóg 
jest ukryty w modlitwie tego codziennego trudu. Trzeba nam 
odkryć Boga w modlitwie ludzkiego czynu”65. Tischner pod-

62 Zob. Tamże.
63 J. Tischner, Miłość niemiłowana, dz. cyt., s. 118.
64 Zob. J. Tischner, J. Żakowski, Tischner czyta..., dz. cyt., s. 66.
65 J. Tischner, Jak żyć?, cz. cyt., s. 203-204.
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kreślał też ogromne znaczenie modlitwy słowa, w której „duch 
ludzki składa hołd Bogu”66. Modlitwa słowa to najdoskonalsza 
forma modlitwy, wymaga ona bowiem, by „modlący miał 
w sobie doskonałość ducha. (…) Gdyby zabrakło modlitwy 
słowa w powszechnej harmonii modlitw nastąpiłby pewien 
zgrzyt, dysonans i pustka”67. W przekonaniu Tischnera wzo-
rem modlitwy jest msza, ponieważ w niej jest wszystko: prze-
prosiny, głoszenie chwały Bożej, słuchanie głosu Pana, ofiara 
i komunia68. 

„Modlitwa integralna to nic innego jak wiara i słowo. To 
wiara, że Bóg jest w modlitwie świata i w modlitwie twego 
ludzkiego czynu. To słowo, którym włączysz swego ducha 
w powszechną modlitwę świata”69.

PODSUMOWANIE

Wiara jest rdzeniem ludzkiego życia. Dzięki niej człowiek 
może uczestniczyć w życiu samego Boga. Jest zarazem wiel-
kim wewnętrznym zmaganiem człowieka, sporem we wnętrzu 
jego duszy. W tym zmaganiu warto pytać siebie samego, czy 
moja wiara wciąż jest wiarą autentyczną, czy umie odpowie-
dzieć na wołanie Boga, czy nadal oddycha modlitwą. O ile ła-
twiej odpowiedzieć na te pytania, jeśli uświadomimy sobie, co 
powinno cechować prawdziwą wiarę. Warunkami konieczny-
mi, by wiara nie tylko zrodziła się, ale mogła trwać, są łaska, 
rozum i wola. Łaska apeluje do rozumu i woli. Rozum nazywa 

66 Tamże.
67 Tamże.
68 Zob. Przekonać..., dz. cyt., s. 183.
69 J. Tischner, Jak żyć?, dz. cyt., s. 205.
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to, na co otworzyć ma się wola. Wola przyjmuje łaskę, doko-
nuje wyboru. 

Oprócz tych warunków, są jeszcze pewne cechy, które po-
winny charakteryzować wiarę. Ufność, będąca kluczem wiary, 
jest konieczna, by człowiek mógł otworzyć się na łaskę. Wier-
ność pomaga przetrzymać próby wiary i zarazem w próbach 
na nowo potwierdza się ta wierność. Doświadczenie dobra 
także jest niezbędne, bo wiara autentyczna to ta, która powo-
duje, że człowiek wzrasta w dobru. Od doświadczeń między-
osobowych zaczyna się wszystko, co w wierze istotne, jest 
możliwa odpowiedź na objawienie, wejście w relację z Bo-
giem, a także wspólnotowość wiary. Jeśli wspólnotowość, jeśli 
odpowiedź dana Bogu, to znaczy, że także i dialog, także mo-
dlitwa są tym, co konstytuuje wiarę. 

Analiza każdej z wymienionych cech, określenie roli, jaką 
każda z nich pełni w rozwoju wiary i wpływu, jaki ma na kon-
dycję wiary, nie pozostawia wątpliwości, że każda z nich ma 
dla wiary ogromne znaczenie, każda jest niezastąpiona, a brak 
którejkolwiek powoduje, że nie można mówić o pełni wiary.

Summary

Huge portion of Joseph Tischner’s reflection is dedicated to 
the contemplation of faith, hope and love- theological virtues, 
fundamental for Christianity. The article describes how Tisch-
ner characterized faith. According to him, faith needs to pos-
sess certain features to be authentic: grace, sense and free will 
are requirements for faith. Trustfulness, faithfulness, experien-
ce of goodness, interpersonal experience, dialogue and prayer 
are also indispensable attributes.
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SYRYjSKIE SPOŁECZNOŚCI RELIGIjNE  
WObEC REżIMU bASZSZARA AL-ASSADA

Syrian religious communities in the face of the regime 
Bashar al-Assad

Syria od najdawniejszych czasów była państwem o zróżni-
cowanej strukturze etnicznej i religijnej. Na początku VII wie-
ku, w kilka lat po ukształtowaniu się islamu, została podbita 
przez Arabów, którzy w Damaszku ustanowili stolicę, zarazem 
stając się centrum kulturalnym ówczesnego świata muzułmań-
skiego. Po przejęciu władzy w Imperium Muzułmańskim 
przez dynastię Abbasydów, którzy stolicę przenieśli do Bagda-
du, Syria stała się jedynie prowincją. Przez kolejne wieki, te-
rytoria doświadczane były przez różnych najeźdźców i oku-
pantów, co doprowadziło do wyludnienia kraju. W wieku XVI 
Syria włączona została do Imperium Osmańskiego. Wielowie-
kowa historia kraju, wypracowała modele współżycia przed-
stawicieli różnych religii, obok siebie w zgodzie i wzajemnym 
poszanowaniu.

Wieloletni reżim rodziny al-Assadów uciskający mieszkań-
ców Syrii, spotęgowany wydarzeniami arabskiego przebudze-
nia w Afryce Północnej w grudniu 2010 roku, zapoczątkował 
przewrót w państwie, którego celem było obalenie dotychcza-
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sowego prezydenta. Społeczne demonstracje były jednak 
krwawo tłumione przez władzę, zmieniając się w trwającą do 
chwili obecnej w krwawą wojnę domową, w której ofiarami 
stali się zwykli obywatele Syrii.

Celem niniejszego artykułu jest podjęcie próby dokonania 
analizy aktualnej sytuacji w Syrii, ogarniętej działaniami wo-
jennymi, które w 2014 roku stały się jeszcze bardziej skompli-
kowane. Przeciwko prezydentowi Baszszarowi al-Assadowi, 
wystąpiła nie tylko opozycja antyreżimowa, ale również 
w walce przeciwko ludności cywilnej coraz bardziej agresyw-
nie działają dżihadyści z proklamowanego 29 czerwca 2014 
roku samozwańczego Państwa Islamskiego. Podjęty temat 
analizy jest niezwykle ważny i aktualny, bowiem często infor-
macje medialne są powierzchowne i nie omawiają dokładnego 
podłoża konfliktu w Syrii.

W artykule wykorzystano metodę analizy historycznej oraz 
metodę analizy źródeł, w zakresie najnowszej historii Syrii. 
Podstawową literaturę wykorzystaną w artykule stanowią 
opracowania dotyczące systemu politycznego państw Bliskie-
go Wschodu oraz jego historii po upadku Imperium Osmań-
skiego, a także bieżące informacje doniesień agencyjnych, pu-
blikowane w Internecie.

1. Syria – informacje ogólne

Syryjska Republika Arabska, państwo bliskowschodnie, 
w południowo-zachodniej Azji, usytuowane na wschodnim 
wybrzeżu Morza Śródziemnego, graniczące z Turcją, Irakiem, 
Jordanią, Izraelem i Libanem. Stolicą kraju jest Damaszek1, 

1 Damaszek zamieszkiwało do początku zamieszek w 2011 r. ok. 1,7 
mln mieszkańców.



171

SyryjSkie Społeczności religijne wobec reżimu...

zaś największym miastem jest położone na północy Aleppo2. 
Pozostałe istotne miasta to: Hims, Hama, Idlib, Al-Hasaka, 
Dayr al-Zawr, Latakia, Dara, Al-Rakka, Tartus. Łącznie pań-
stwo zamieszkiwane było przez ok. 21 mln ludzi o zróżnico-
wanej strukturze etnicznej, w której można wyróżnić Arabów, 
uchodźców palestyńskich i irackich stanowiących łącznie bli-
sko 90% ludności kraju. Społeczeństwo syryjskie to także 9% 
populacja Kurdów, nadto Ormianie i Turkmeni. Językiem 
urzędowym jest arabski, ale wykształceni Syryjczycy mówią 
także po angielsku i francusku. Społeczność Kurdów, posługu-
je się zakazanym językiem kurdyjskim. Ludność mieszkająca 
w miastach to ok. 50% społeczeństwa Syrii. Kraj posiadał wy-
soki przyrost naturalny: w latach 80. XX wieku było to 400/00, 
a od lat 90. XX wieku przyrost maleje, bowiem w 2006 r. wy-
niósł już tylko 230/00. Jednak ów czasowy wzrost spowodował, 
że społeczeństwo jest młode, bo aż 37% ludności syryjskiej to 
osoby poniżej 15 roku życia. Przeciętna długość życia: 70 lat 
mężczyźni i 73 lata kobiety. Edukacja jest trzystopniowa: sze-
ścioletnia szkoła podstawowa, trzyletni okres przygotowaw-
czy lub szkolenie zawodowe oraz trzyletni okres szkoły śred-
niej. Dwukrotne okresy trzyletniej szkoły przygotowawczej 
i średniej są obowiązkowe do kontynuowania nauki na stu-
diach wyższych. Największy uniwersytet syryjski znajduje się 
w Damaszku. Edukacja jest bezpłatna i obowiązkowa w wieku 
6-12 lat, dzięki czemu frekwencja nauczania wynosiła 97,9%, 
ale nadal kraj posiada wysokie wskaźniki analfabetyzmu: 
wśród mężczyzn jest to 9,3%, zaś wśród kobiet 17,8%.3

2 W Aleppo mieszkało do 2011 r. ok. 4,6 mln mieszkańców.
3 Por. K. Czajkowska, A. Diawoł-Sitko, Systemy polityczne wybranych 

państw Bliskiego Wschodu, Warszawa 2012, s. 200-201.
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Kraj posiada bogactwa naturalne, do których należą złoża 
ropy naftowej i gazu ziemnego, a także fosforaty, rudy chromu 
i manganu, rudy żelaza, soli kamiennej, gipsu i marmuru.

2. Struktura religijna i etniczna

Różnorodność etniczna kraju, odzwierciedlona jest także 
w strukturze religijnej ludności. Sunniccy muzułmanie stano-
wią 72%, a zarazem najliczniejszą grupę religijną, 14% to ala-
wici, 12% stanowią chrześcijanie, 2% druzowie i szyici. 
Dniem wolnym od pracy jest piątek, bowiem do południa od-
bywają się modlitwy wspólnotowe w meczetach, z tego wzglę-
du większość sklepów jest zamknięta. Wyjątek stanowią dziel-
nice chrześcijańskie. 

Sunnici – muzułmanie, należący do największego, bowiem 
stanowią niemal 90% wszystkich muzułmanów na świecie, or-
todoksyjnego odłamu islamu, zwanego sunnizmem. Wyznaw-
cy ci, pozostają wierni tradycji Mahometa, określanej mianem 
Sunna, co z arabskiego oznacza ścieżka, droga, tradycja. Uzna-
ją także zwierzchnictwo nad społecznością wierzących wszyst-
kich kalifów do 1258 roku4, jako prawowitych następców Ma-
hometa. Sunnici uważają siebie za najbardziej prawowiernych 
kontynuatorów tradycji proroka, określając siebie jako „ludzi 
tradycji i wspólnoty”. Oprócz Koranu i Sunny, podstawę pra-
wa stanowi zgodna opinia wspólnoty religijnej, a więc zgodne 
ustalenie uczonych w prawie, żyjących po śmierci Mahometa, 
postępowania w określonym przypadku, którego nie wyjaśnia 
Koran ani Sunna. W społeczności tej praktykowana jest zasa-

4 Rok 1258 jest końcem dominującego panowania nad światem mu-
zułmańskim przez dynastię Abbasydów.
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da: „Ktokolwiek słucha Posłańca, ten słucha Boga” (4,80)5. 
Mahomet pozostawił zgodę na dostosowywanie prawa do ak-
tualnych warunków wraz z jej wiążącą oraz nieomylną opinią, 
wydaną przez prawników, wyrażoną w słowach: „Moja spo-
łeczność nie będzie zgodna w błędnej nauce”. 

Islam nie jest religią jednolitą. Pierwszy podział w ummie 
nastąpił po śmierci Mahometa, który nie wskazał swojego na-
stępcy, ani nie określił sposobu sukcesji władzy. Część wierzą-
cych uważała, że władzę nad społecznością religijną może 
sprawować tylko ktoś z rodziny proroka, wspierając tym sa-
mym zięcia Mahometa – Alego, z tego względu jego zwolen-
ników (z arab. szi’a) nazwano szyitami. Większa grupa ummy 
zaakceptowała Abu Bakra, towarzysza proroka na jego następ-
cę, określając go mianem chalifat an-nabi, co znaczy następca, 
zastępca proroka. Tym samym uznano, że każdy wierny, wła-
ściwie postępujący i przestrzegający zasad Koranu muzułma-
nin, zasłużony dla islamu (arab. ar-raszidun, ozn. sprawiedli-
wy) może sprawować władzę nad społecznością wiernych 
Allaha. W sunnizmie wykształciły się szkoły teologiczne, któ-
rych przedstawiciele uważali, za jedyne źródło prawdziwej 
wiary i nauki Koran oraz Tradycję proroka. Odstępstwo od tej 
drogi traktowane jest jako herezja, z arab. bid’a. Tradycjonali-
ści uważają, że człowiek musi postępować drogą Boga i nie 
może pogłębiać nauki wiary własnymi siłami.

Szyici – z powyższą koncepcją zwierzchnictwa nad spo-
łecznością muzułmańską nie zgadzali się pozostający w mniej-
szości stronnicy, a więc zwolennicy Alego. Islam pretendując 
do miana całościowego zbioru zasad postępowania przede 

5 W niniejszym artykule wszystkie odwołania do Koranu pochodzą 
z wydania: Koran z języka arabskiego przełożył i komentarzem opatrzył 
Józef Bielawski, Warszawa 2007.
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wszystkim religijnego, ale także politycznego, kulturalnego 
i społecznego, w sposób szczególny doceniał osobę zwierzch-
nika nad społecznością wierzących, będącego jednocześnie 
osobą sprawującą władzę. Jak już wspomniano, problemy do-
minacji nad wierzącymi zapoczątkowała śmierć proroka, który 
nie wyznaczył swojego następcy, a także nie sformułował za-
sady w jaki sposób ma obowiązywać prawo przy obejmowa-
niu przywództwa nad muzułmanami. Ten brak organizacyjny 
spowodował nieporozumienia w społeczności wiernych, po-
nieważ wielu zasłużonych współpracowników Mahometa pra-
gnęło pełnić rolę przywódcy ummy, a zarazem sprawować 
władzę. Spory te nasiliły się jeszcze bardziej po śmierci zięcia 
Mahometa Alego w 661 roku. Większa część muzułmanów 
uważała, że zwierzchnictwo nad społecznością może sprawo-
wać każdy dobry muzułmanin, charakteryzujący się właściwą 
moralnością oraz uznaniem ummy. W mniejszości natomiast 
byli ci, którzy twierdzili, że następcą Mahometa może być tyl-
ko ktoś z jego rodziny, a zatem istotne były więzy krwi, a tak-
że pokrewieństwo z prorokiem. Tak więc pierwotnie doskona-
ły system religijno-społeczno-polityczny jaki stanowił islam, 
uległ rozłamowi na dwa główne nurty: sunnicki i szyicki.6 

Szyizm w języku arabskim oznacza stronnictwo, a dokład-
niej stronnictwo Alego. Ali ibn Ali Talib był mężem córki Ma-
hometa – Fatimy oraz ojcem wnuków proroka: Husajna i Has-
sana. Ali przez część wyznawców islamu, zwłaszcza przez 
szyitów postrzegany jest jako najważniejsza po Mahomecie 
osoba wczesnego okresu kształtowania się społeczności mu-
zułmańskiej.7 Szyici pozostają mniejszością muzułmańską. 

6 Por. J. Jasińska, Szyici, w: Mały słownik kultury świata arabskiego, 
red. J. Bielawski, Warszawa 1971, s. 488-489.

7 Por. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007, 
s. 260.
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Szacuje się, że grupa ta stanowi ok. 10% wszystkich wyznaw-
ców Allaha na świecie. Przedstawiciele tej społeczności są 
obecni w różnych krajach muzułmańskich, takich jak: Jemen, 
Syria i Liban. Natomiast państwem, w którym mieszka naj-
więcej szyitów jest Iran. Stanowią oni aż 90% wszystkich wy-
znawców islamu w tym kraju.

Podstawowym powodem rozłamu były spory o władzę nad 
ummą, często wymuszane, a nawet przejmowane w wyniku 
morderstwa. Z czasem dołączyły również różnice doktrynalne. 
Wydarzenia z pierwszego okresu kształtowania społeczności 
szyickiej, stały się fundamentem kreującym koncepcję prze-
chodzenia władzy z ojca na najstarszego syna. Tak zrodziła się 
dynastia szyickich władców, określanych mianem imamów, 
którzy często ze względu na brak akceptacji tradycjonalistów 
działali w ukryciu. Rozdźwięk w pojmowaniu i interpretowa-
niu religii spowodował dalsze rozłamy, a w historii było nawet 
70 ugrupowań. Obecnie funkcjonuje kilka różnych frakcji isla-
mu szyickiego. Najliczniejszą grupę stanowią dwunastowcy, 
zwani imamitami, którzy dominują w Iranie, natomiast drugą 
istotną społecznością są isma’ilici, potocznie, ale błędnie na-
zywani siedmiowcami.8 Natomiast w Syrii, szczególną pozy-
cję osiągnęli, wywodzący się z tradycji szyickiej – alawici.

Alawici – najmłodsze ugrupowanie szyickie. Należy zazna-
czyć, że tradycja muzułmańska przypisuje Mahometowi okre-
ślenie, informujące o liczbie wszystkich sekt w łonie islamu, 
których będzie 73, ale tylko jedna będzie prawa, pozostałe zaś 
piekielne, czyli heretyckie.9 Przyjmuje się, że grupa ta ukształ-
towała się na przełomie XV i XVI wieku, w Iraku i północnej 

8 Por. A. Khoury, Szyici, w: Leksykon religii. Zjawiska, dzieje, idee, 
red. H. Waldenfels, Warszawa 1997, s. 451-452.

9 Por. Z. Landowski, Islam – nurty, odłamy, sekty, Warszawa 2008, s. 7.



176

AldonA MAriA Piwko

Syrii, jednak ugrupowanie wiąże swoją historię z żyjącym 
w IX wieku (zm. 864) teologiem Muhammadem ibn Nusaj-
rem, aczkolwiek niektórzy alawici negują historyczność Nu-
sajrego10, twierdząc, że stronnictwo wywodzi się od samego 
Alego (zięcia i kuzyna Mahometa). Problematyczna pozostaje 
także kwestia nazwy grupy, bowiem pierwsza brzmiała wła-
śnie nusajryci. Natomiast ortodoksyjna sunnicka społeczność 
muzułmanów określa alawitów terminem nasrani, co w arab-
skim oznacza chrześcijanie, ze względu na fakt kultywowania 
przez alawitów świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, 
a także nadawania dzieciom imion typowo chrześcijańskich, 
jak Mateusz, Jan, Katarzyna11.

Historia alawitów ściśle związana jest z Syrią, która do dziś 
pozostaje główną siedzibą ugrupowania, zwłaszcza wybrzeże 
Morza Śródziemnego. Należy jednak podkreślić, że w czasach 
osmańskich sekta była bardzo prześladowana przez sunnickich 
władców. Natomiast najnowsza historia Syrii, ściśle powiązana 
jest z alawizmem. Ludność alawicka była biedna, bowiem 
głównie zajmowała się rolnictwem, uprawiając bawełnę, tytoń, 
pszenicę i winogrona. Nadto nadal żyła w poczuciu pogardy ze 
strony sunnitów. Dlatego też w czasach dominacji francuskiej 
nad Syrią, szansą dla alawitów była służba w armii. Francuzi 
specjalnie powoływali do wojska alawitów, chrześcijan oraz 
druzów, a więc przedstawicieli mniejszości religijnych i etnicz-
nych, aby w ten sposób przeciwstawić armię sunnickiej elicie 
rządzącej. Po odzyskaniu niepodległośi przez Syrię, armia skła-
dała się głównie z alawitów, bowiem sunnickie elity ziemiań-

10 Być może podważanie historyczności ibn Nusajrego wiąże się z jego 
niezbyt prawowiernymi poglądami. Uważał on, że dozwolone są człowie-
kowi grzeszne postępowania, jak chociażby homoseksualizm mężczyzn, 
ponieważ Bóg nie zakazał namiętności.

11 Por. J. Jasińska, Alawici, w: Mały słownik kultury świata…, s. 42.
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skie nie były zainteresowane służbą w armii. Taka struktura sił 
w państwie, umożliwiła przejęcie władzy w Syrii mniejszości 
religijnej, którą do dziś pozostają alawici.12

Postrzeganie alawitów w świecie islamu nie jest jedno-
znaczne. Teolodzy odmawiają alawitom statusu ugrupowania 
muzułmańskiego, bowiem ich wierzenia znacząco dobiegają 
od zasad religii przekazanej przez Archanioła Gabriela. Ele-
mentem wspólnym z islamem jest uznawanie jedynobóstwa 
Boga (tawhid).13

Doktryna alawizmu – Bóg nie ma konkretnego imienia, 
określany jest mianem znaczenie lub najwspanialszy Bóg, bę-
dący istnieniem odwiecznym, a także występującym w róż-
nych wcieleniach. Dzieje ludzkości pozostają w łączności 
z koncepcją Boga i zostały podzielone na siedem er, w których 
istnieją trójce: Ma’na, czyli Bóg, Ism pełniący funkcję proroka 
oraz Bab, czyli pomocnik. Ostatnia siódma14 era to czas isla-
mu, która zdominowana została przez Alego, Mahometa i Sal-
mana al-Farisi15. Zgodnie z tą koncepcją Ali jest Bogiem i stoi 
w hierarchii wyżej aniżeli Mahomet, przez co Ali jest bardziej 
szanowany. Taka wizja interpretacji religijnej, stoi w sprzecz-

12 Por. J. Zdanowski, Historia Bliskiego Wschodu XX wieku, Wrocław 
2010, s. 231-233.

13 Por. J. Danecki, Podstawowe wiadomości…, s. 353.
14 Pierwszą erę stanowili: Abel, Adam i Gabriel; zaś szóstą Szymon 

Piotr, Jezus, Rawzaba ibn al-Marzuban.
15 Salman al-Farisi – towarzysz proroka Mahometa, był w niewoli ży-

dowskiej, lecz został uwolniony dzięki staraniom proroka. Urodzony w Per-
sji w okolicach miasta Isfahan, w rodzinie zaratustriańskiej, on sam w mło-
dości przeszedł na chrześcijaństwo, a wraz z nastaniem islamu nawrócił się 
na nową religię. Był pomysłodawcą wykopania fosy, której zadaniem była 
ochrona Medyny przed najazdem wojsk agresora pod wodzą Abu Sufjana 
w 627 r. Salman al-Farisi jako pierwszy człowiek przetłumaczył Koran z ję-
zyka arabskiego na język obcy, którym był perski. Por. M. Gaudefroy-De-
mombynes, Narodziny islamu, Warszawa 1988, s. 111.
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ności z fundamentalną tradycją muzułmańską. Owa trójca 
tworzy nierozłączną jedność, zaś istotą Boga jest światło. 
Z tego względu alawici widzą w słońcu i księżycu miejsce 
przebywania Alego, Mahometa i Salmana, dlatego też modli-
twy odprawiane są, patrząc w słońce.

Pochodzenie alawitów – przed stworzeniem świata alawici 
byli światłami. Uwierzyli, że są najszlachetniejszymi stworze-
niami i tym samym popełnili pierwszy ciężki grzech – dumy, 
kolejnym grzechem było uznanie siebie za równych Alemu, 
a więc Bogu, z tego powodu zostali strąceni na ziemię pod po-
stacią ludzi. Z buntu alawitów Ali stworzył szatany, zaś szatan 
z grzechów jakie popełniali alawici stworzył kobiety. Intere-
sujacą jest także alawicka koncepcja wędrówki dusz, zgodnie 
z zasadą, że to co było dobre się doskonali, zaś co złe ulega 
dalszej degradacji. Alawici wierzą, że dusza umierającego 
uchodzi przez usta i przenosi się do innych stworzeń: ludzi, 
zwierząt oraz roślin. Zapewne z tego powodu wierzący boją 
się śmierci przez uduszenia, np. przez powieszenie, bowiem 
wówczas zgodnie z wierzeniami, dusza nie może wydostać się 
z ciała. Zgodnie z wierzeniami, dusza zmarłego prawego ala-
wity przenosi się do ciała innego człowieka, zwykle doskonal-
szego, od zmarłego. Natomiast dusza grzesznika alawickiego 
umieszcza się w ciele bydlęcym, zwłaszcza zwierząt jadalnych 
przez człowieka. Dusza kobiety może wcielić się tylko w du-
szę innej kobiety. Natomiast dusze niealawitów umiejscawiają 
się w ciałach zwierząt, zgodnie z zasadą: dusze uczonych mu-
zułmańskich w ciałach osłów, dusze uczonych chrześcijań-
skich w ciałach świń, zaś dusze uczonych żydowskich w cia-
łach małp. Natomiast wrogowie Alego odradzają się w ciałach 
zwierząt nieczystych, a więc psów.16

16 Por. J. Danecki, Podstawowe wiadomości…, s. 357-358.
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Alawizm odrzuca muzułmańskie prawo religijne, twier-
dząc, że i tak sami posiadają pełnię zrozumienia zasad prawa. 
Z tego względu nie stosują zakazu spożywania alkoholu. Prak-
tyki religijne także postrzegane są mniej rygorystycznie, niż 
wśród sunnitów. Owszem modlitwa posiada znaczenie, ale 
mniejsze niż w nurtach większościowych. Alawici mogą mo-
dlić się wspólnie z innymi muzułmanami, bowiem Koran po-
siada boskie pochodzenie. Alawickie święta mają charakter 
synkretyczny i są związane z islamem, chrześcijaństwem oraz 
zwyczajami perskimi. Najważniejsze są oczywiście te wyda-
rzenia, które upamiętniają Alego.17

Podobnie struktura etniczna Syrii jest zróżnicowana. Fun-
dament społeczeństwa stanowią Arabowie 89%, ponadto Kur-
dowie 6%, Ormianie 3% oraz Palestyńczycy, Cyganie i Asy-
ryjczycy 2%.

3. Partia Socjalistycznego Odrodzenia Arabskiego Al-baas 

W czasie zimnej wojny, Syria podobnie jak Egipt, znalazła 
się w radzieckiej strefie wpływów. Stąd też charakter władzy 
syryjskiej ukierunkowany był w stronę socjalizmu, co podkre-
ślone zostało w konstytucji państwowej, określającej Syrię 
jako republikę socjalistyczną, dążącą do jedności arabskiej.

Polityczna rola i siła alawitów zaczyna dominować od lat 
50. XX wieku. Umocniona została w 1970 r. zdobyciem wła-
dzy, dzięki poparciu Partii Socjalistycznego Odrodzenia Arab-
skiego Al-Baas i wygraniu referendum prezydenckiego przez 
Hafiza al-Asada, wywodzącego się właśnie z rodu alawickie-
go. Od tego momentu Syrią rządzi mniejszościowe ugrupowa-

17 Tamże, s. 359-360.
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nie, stając się jednocześnie główną siłą polityczną kraju. Ala-
wici dążyli do uznania ich ugrupowania jako muzułmańskiego, 
bowiem brak takiej akceptacji mogło być interpretowane jako 
brak tolerancji islamu.18 

Wraz z nastaniem rządów partii Al-Baas oraz Hafiza al-A-
sada, dokonano zmian w konstytucji, aby tym samym umocnić 
jego pozycję władcy w państwie. Prezydent rozpoczął swoje 
rządy od oczyszczenia gabinetów z przeciwników, pacyfikując 
ludność muzułmańską oraz kurdyjską. Intensywna kontrola 
państwowa nad organizacjami polityczno-wojskowymi, 
zwłaszcza palestyńskimi, sprawiła niemal całkowite zniknię-
cie wszelkich manifestacji publicznych przeciwko władzy. Sy-
ria angażował się w kolejne wojny i interwencje zbrojne: 
w 1967 r. w Wojnie Sześciodniowej utraciła na rzecz Izraela 
Wzgórza Golan, w latach 70. XX wieku była zaangażowana 
w domową wojnę w Libanie, której celem było utrzymanie 
właściwych proporcji sił w Libanie oraz niedopuszczenie do 
przejęcia władzy w państwie przez organizacje palestyńskie. 
Hafiz al-Asad rozwinął także współpracę z ZSRR, obejmując 
pozycję lidera w regionie. Po irackiej inwazji na Kuwejt 
w 1990 roku, Syria potępiła działania Iraku, a tym samym 
zbliżyła się w stosunkach międzynarodowych do Zachodu 
i USA. Podjęła także negocjacje z Izraelem, w kwestii odzy-
skania Wzgórz Golan. Jednak w wyniku braku porozumienia, 
a także zawiązania współpracy między Turcją i Izraelem, Syria 
zaczęła umacniać własne sojusze z Iranem i Irakiem, a także 
Arabią Saudyjską.19 Po atakach na World Trade Center 
11 września 2001 roku, podjęto ograniczoną współpracę 

18 Por. J. Zdanowski, Historia Bliskiego Wschodu…, s. 238-240.
19 Por. K. Czajkowska, A. Diawoł-Sitko, Systemy polityczne wybra-

nych…, s. 204-206.
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z USA na rzecz zwalczania terroryzmu, ale syryjski sprzeciw 
wobec wojny w Iraku w 2003 r. pogorszył wzajemne relacje 
między oboma państwami, tym bardziej, że Stany Zjednoczo-
ne umieściły Syrię na liście państw wspierających terroryzm.

4. baszszar al-Asad

Prezydent Hafiz al-Asad, zmarł 10 czerwca 2000 roku, po 
30 latach sprawowania władzy nad krajem. Po jego śmierci 
zmieniono konstytucję, obniżając minimalny wiek kandydata 
na urząd prezydenta z 40 na 34 lata. Stało się tak dlatego, aby 
władzę mógł objąć syn zmarłego – Baszszar al-Asad20. Młody 
i wykształcony w zachodniej uczelni prezydent, był zwolenni-
kiem nowoczesnych technologii. Swoją postawą zyskał przy-
chylność społeczeństwa, bowiem pozwolił na dostęp do Inter-
netu, który wcześniej był zakazany, a także nie sprzeciwiał się 
instalowaniu anten satelitarnych. Zapoczątkował tym samym 
nowy rozdział w historii kraju, otwierając go na nowoczesność 
i świat.21 Te dyplomatyczne postawy przywódcy, były koniecz-
ne, aby zyskał poparcie narodu dla autorytarnych rządów reżi-
mowych. Początek prezydentury nacechowany był reformami 
ekonomicznymi kraju, jednak po 11 września 2001 roku, Basz-
szar al-Asad stał się obrońcą spraw muzułmańskich przed do-
minacją świata Zachodu. Takie stanowisko umocniło jego po-
zycję zarówno w Syrii, jak również w regionie Bliskiego 
Wschodu. W 2007 roku został ponownie wybrany na drugą 

20 W referendum prezydenckim zyskał 97,29% głosów.
21 Por. M. Kaczorowska, Syria – dyktatura o krok od demokracji, 

w: Bliski Wschód coraz bliżej, red. J. Danecki, S. Sulowski, Warszawa 
2011, s. 294.
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kadencję prezydencką i tym samym zapoczątkował zmiany 
w swojej polityce zagranicznej. Baszszar al-Asad dążył do 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi oraz Unią Europejską, 
zaś problematyczne pozostawały nadal kwestie z Izraelem 
oraz Libanem.22

5. Wojna domowa w Syrii od 2011 roku

17 grudnia 2010 roku w Tunezji w proteście przeciwko bra-
kowi perspektyw życiowych podpalił się bezrobotny sprze-
dawca uliczny Mohamed Bouazizi. Mohamed z handlu straga-
nowego osiągał dochód ok. 140 dolarów amerykańskich, 
dzięki którym wspierał matkę oraz pięcioro rodzeństwa. Przy-
czyną podpalenia była zniewaga której doznał od policjantki 
(publicznie uderzyła mężczyznę w twarz) i konfiskata straga-
nu. Tak zapoczątkowane zostały wydarzenia, określane termi-
nami: arabska wiosna, arabska zima ludów, arabskie przebu-
dzenie. Ogólne niezadowolenie obywateli państw Afryki 
Północnej odnoszące się do złych warunków życiowych, bez-
robocie, rosnące ceny żywności, a także korupcja i nepotyzm 
władzy, do tego ograniczanie swobód obywatelskich przez 
reżimy, stały się początkiem fali niezadowolenia wśród społe-
czeństwa. Protesty w Tunezji, stały się inspiracją dla pozosta-
łych państw w regionie, a tym samym rozprzestrzeniły się na 
Egipt, Libię, Algierię, a także państwa Bliskiego Wschodu: Je-
men, Jordanię oraz Syrię. Niektóre z tych państw załagodziły 
sytuację sprawnie, zapobiegając zintensyfikowanej niechęci 
społeczeństwa, odwołując ze stanowisk kontrowersyjnych po-

22 Por. K. Czajkowska, A. Diawoł-Sitko, Systemy polityczne wybra-
nych…, s. 206-207.
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lityków, tak stało się w Jordanii. W innych, jak chociażby 
w Libii, Egipcie oraz Jemenie, protesty trwały długo, zaś osią-
gnięte rezultaty nie do końca były zbieżne z oczekiwaniami 
protestujących. Niewątpliwie w najtrudniejszej sytuacji znala-
zła się Syria, która od 15 marca 2011 roku pozostaje w stanie 
wojny domowej.

Prezydent Baszszar al-Asad rozpoczął krwawe tłumienie 
wystąpień opozycji. Nie pomogły sankcje nałożone na kraj 
przez Ligę Państw Arabskich, która zawiesiła Syrię w prawach 
członka. Siły rządowe rozpoczęły działania przeciwko rebe-
liantom, w wyniku których ginęły tysiące ludzi. Brak zdecydo-
wanej reakcji sił międzynarodowych sprawił, że reżim Basz-
szara al-Asada doprowadził do krwawej wojny domowej, 
trwającej nieprzerwanie do 2011 roku.

Bezpośrednią przyczyną wystąpień społeczeństwa syryj-
skiego było zablokowanie przez służby państwowe niektórych 
stron internetowych, jak chociażby Facebook, Wikipedia, 
YouTube. Głównym postulatem protestujących było ustąpie-
nie prezydenta oraz zniesienie stanu wyjątkowego, a także 
wprowadzenie reform polityczno-gospodarczych i podjęcie 
działań antykorupcyjnych, zwłaszcza w instytucjach publicz-
nych. Odpowiedzią władz państwowych było krwawe tłumie-
nie demonstracji, w wyniku których ginęły znaczące liczby 
osób. Wprowadzono także inne represje: odcinano dostęp 
wody, energii elektrycznej, konfiskowano żywność oraz dobra 
prywatne.23

Niepokoje społeczne w Syrii narastały od wielu lat. Naj-
poważniejszym czynnikiem oddziałującym bezpośrednio na 
ludność były aspekty ekonomiczne oraz łamanie praw czło-
wieka. Instytucje zajmujące się ochroną praw człowieka, do-

23 Por. M. Kaczorowska, Syria – dyktatura…, s. 297.
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tychczas w kraju rządzonym przez Baszszara al-Asada nie mo-
gły działać oficjalnie.24 Do tego i tak już niełatwego problemu, 
dołączyły także aspekty kulturowo-religijne. Niechęć społecz-
na uwydatniła się wśród większości sunnickiej, która pozosta-
je od wielu dziesiątek lat pod rządami mniejszości alawickiej. 
Opozycja antyreżimowa uznała, że jedyną drogą do wprowa-
dzenia zmian w państwie jest wojna domowa i w jej wyniku 
obalenie autokracji. Uznając tym samym, że transformacja na 
drodze demokratycznej, nie jest możliwa w warunkach pań-
stwa arabskiego, bowiem sprawdza się tylko w Europie.25

Należy podkreślić, że Syria należy do tych państw, które 
prowadzą badania lub są w posiadaniu broni jądrowej, a także 
broni chemicznej. Syryjski reżim zastosował przeciwko ludno-
ści cywilnej atak gazowy w Ghucie, 21 sierpnia 2013 roku. 
Okolice te zdominowane są przez rolnictwo i zamieszkiwane 
przez sunnitów. W opinii obserwatorów w ataku gazowym 
zginęło do 355 do 1821 osób. Użycie tego rodzaju broni wo-
bec cywilów jest niewątpliwie aktem niepokojącym, ale nale-
ży pamiętać, że broń ta może się dostać w ręce dżihadystów 
z Państwa Islamskiego. Z tego względu obserwatorzy i wy-
wiadowcy zachodnich państw prowadzą szeroko zakrojony 
monitoring syryjskiej broni chemicznej.

6. Chrześcijanie w Syrii

Do czasu wybuchu wojny, Syria należała do tych bliskow-
schodnich państw, w których muzułmanie i chrześcijanie żyli 

24 Por. J. Zdanowski, Bliski Wschód 2011: Bunt czy rewolucja, Kraków 
2011, s. 19.

25 Por. S. Niedziela, Konflikty i napięcia w świecie arabskim, Warszawa 
2012, s. 244.
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w dobrych, sąsiedzkich relacjach. Partia Baas zapewniała 
chrześcijanom wolność religijną, wierni mogli uczestniczyć 
w nabożeństwach oraz Mszach świętych, a także remontować 
i budować kościoły. Muzułmańskie władze akceptowały histo-
ryczne odwołania chrześcijan do tych terenów. To właśnie 
w drodze do Damaszku Szaweł, spotkał Jezusa i nawrócił się 
na chrześcijaństwo. Warto także pamiętać, że Jezus posługiwał 
się językiem aramejskim, którym wówczas posługiwała się 
ludność syryjska. Nadto właśnie w Antiochii, będącej stolicą 
rzymskiej prowincji syryjskiej, nazwano po raz pierwszy 
chrześcijanami tych, którzy uznali Jezusa Chrystusa oraz przy-
jęli chrzest. Także z terenów Syrii wywodziło się wielu chrze-
ścijańskich świętych, a wśród nich: św. Sergiusz, św. Arse-
niusz, św. Jan Damasceński. Wreszcie wybitny uczony 
wczesnego okresu chrześcijaństwa Orygenes, także pochodził 
z Syrii.26 Wspólna wielowiekowa historia wyznawców religii 
monoteistycznych, pozwalała możliwie dobrze żyć obok sie-
bie oraz praktykować własne zwyczaje związane z kultem. 
Zgodnie z zapisami konstytucji syryjskiej państwo nie jest kra-
jem wyznaniowym, a zatem nie posiada też religii państwo-
wej, wobec czego status wszystkich religii jest równy. Jednak 
mimo takiego prawa, chrześcijanin nie może ubiegać się 
o funkcję prezydenta kraju, ze względu na dominację islamu 
w państwie.

Jednak w ostatnim czasie grupą szczególnie narażoną na 
zagrożenie ze strony opozycji stały się gminy chrześcijańskie, 
bowiem są postrzegane jako wrogowie sunnickich muzułma-
nów oraz zwolennicy rządów Baszszara al-Asada, stając się 
tym samym obcymi we własnym domu. Zagrożenie społecz-
ności chrześcijańskiej, nasila się ze strony fanatycznych rebe-

26 Por. J. Żebrowski, Dzieje Syrii, Warszawa 2011, s. 71.
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liantów muzułmańskich, często przybywających spoza Syrii, 
dążących do utworzenia państwa religijnego. Coraz częściej 
chrześcijanie są uprowadzani, torturowani i zabijani przez mu-
zułmańskich prześladowców. Również bardzo powszechnym 
stają się gwałty wobec kobiet i młodych dziewcząt na oczach 
ich mężów oraz rodziców. Taka sytuacja zmusza liczne grupy 
chrześcijan do opuszczenia własnych domów i emigracji.

Chrześcijaństwo w Syrii, do czasu wybuch wojny domowej, 
mającej na celu obalenie rządów Baszszara al-Assada, reprezen-
towane było przez około 10% mieszkańców kraju. Do najważ-
niejszych kościołów chrześcijańskich, należy zaliczyć: Prawo-
sławny Patriarchat Antiocheński, Katolickie Kościoły 
Wschodnie oraz niezbyt liczne grupy kościołów protestanckich.

Do czasu wybuchu wojny w 2011 roku, liczna społeczność 
chrześcijan zamieszkująca Damaszek nie spotykała się z trud-
nościami związanymi z praktykowaniem religii. Co prawda 
niedziela nie jest dniem wolnym od pracy w Syrii, ze względu 
na muzułmański charakter państwa, to jednak nabożeństwa 
oraz msze święte, w licznych kościołach damasceńskich, odby-
wały się bez przeszkód. Warto podkreślić, że muzułmańskie 
władze, szanowały zwyczaje religijne chrześcijan, tym samym 
umożliwiano pracownikom administracji państwowej, uczest-
niczenie w niedzielnych obrzędach. Uroczystość Bożego Naro-
dzenia 25 grudnia, jest dniem wolnym od pracy i świętem pań-
stwowym.27 Jednocześnie należy podkreślić, że chrześcijanie 
nie mogą nawracać muzułmanów na własne religię, co także 
było respektowane. Syryjscy chrześcijanie posiadali także wła-
sne sądy, których prawo oparte zostało na Biblii. Urzędy te 
orzekają w sprawach rodzinnych, małżeńskich, rozwodowych. 

27 Por. K. Czajkowska, A. Diawoł-Sitko, Systemy polityczne wybra-
nych…, s. 202.
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Między chrześcijanami a muzułmanami syryjskimi były wy-
raźne różnice dotyczące statusu społecznego, miejsca zamiesz-
kania oraz wykształcenia. Znacznie lepiej wyedukowanymi Sy-
ryjczykami są chrześcijanie, oni też zazwyczaj uczęszczają do 
szkół prywatnych. Ponadto chrześcijanie zamieszkiwali duże 
miasta, jak chociażby Damaszek, Latakia, Aleppo oraz Hama.

Mimo różnorodności denominacji chrześcijańskich, wyni-
kających z wielowiekowych uwarunkowań historycznych, 
przedstawiciele Kościołów obecnych w Syrii współpracowali 
ze sobą. W wyniku interwencji wojskowych w trakcie trwania 
wojny domowej oraz coraz bardziej aktywnych działań Pań-
stwa Islamskiego na terenie Syrii, chrześcijanie, bez względu 
na przynależność do Kościoła, doświadczają prześladowań, ze 
strony agresorów, zwłaszcza zwolenników Państwa Islamskie-
go. Sytuacja ta jest tym bardziej bolesna, że do 2011 roku Sy-
ria obok Libanu, była bliskowschodnim państwem, w którym 
chrześcijanie nie byli prześladowani oraz dyskryminowani. 
Sytuacja uległa znaczącej zmianie wraz ze wzrostem znacze-
nia w tym rejonie radykalnych zwolenników Państwa Islam-
skiego. W listopadzie 2013 roku w pobliżu miasta Homs, za-
mieszkiwanego przez syryjskich chrześcijan prawosławnych 
dokonana została największa masakra na ludności chrześcijań-
skiej, od początku wojny w Syrii. Dżihadyści zamordowali 45 
osób, grzebiąc ich w masowych grobach, zaś 1500 rodzin zo-
stało wykorzystanych przez bojowników Państwa Islamskiego 
jako żywe tarcze. W następnych tygodniach, media donosiły 
o kolejnych prześladowaniach ludności chrześcijańskiej, zaś 
patriarcha Grzegorz III Laham informował o kolejnych mę-
czennikach, którzy ponieśli śmierć za wyznawaną wiarę.28

28 Por. VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym poświęco-
ny Syrii [online], [dostępne 19.12.2014] w Word Wide Web http://pkwp.org/
VI-dszkp-syria-2014
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7. Aktualna sytuacja w Syrii

Syria znajduje się w głębokiej destrukcji, spowodowanej 
kilkuletnią wojną domową. Według szacunków każdego dnia 
z kraju ucieka 5 tysięcy mieszkańców, co każde przypuszczać, 
że wkrótce blisko 10 mln społeczność syryjska będzie posia-
dać status uchodźcy i będzie wymagać opieki oraz wsparcia 
innych państw. 

Istotną siłą walczącej opozycji są sunnici, stanowiący naj-
liczniejszą grupę religijną w Syrii, do czasu wybuchu wojny. 
Obecnie coraz wyraźniejsze stają się sunnickie dążenia do po-
wołania kalifatu, którego podstawą będzie szaria, jako wy-
znacznik sposobu życia wszystkich mieszkańców kraju. 
W przekazach medialnych ukazywany jest czarno-biały świat 
Syrii, w którym czarnym charakterem jest prezydent Baszszar 
al-Asad, zaś białym rebelianci, walczący o wolność całego na-
rodu. Jednak przekaz ten nie do końca oddaje stan rzeczywisty 
syryjskich wydarzeń. Owszem cały naród, bez wyjątku i po-
działów religijno-etnicznych cierpi bombardowanie, zamachy 
oraz dramat wojny. Dane ONZ wskazują, że w wyniku działań 
zbrojnych życie straciło już blisko 200 tysięcy osób.29

Sytuacja ludności syryjskiej jest dramatyczna. Najnowsze 
dane opublikowane przez UNHCR30 informują, że obecnie 
liczba uchodźców z Syrii i Iraku stanowi 13,6 mln. Osoby te są 
często pozbawione jedzenie oraz domu, co staje się szczegól-
nie dramatycznym, wobec zbliżającej się zimy. Tym bardziej, 
że Światowy Program Żywnościowy musiał zmniejszyć racje 

29 Por. ONZ ponad 191 tysięcy ofiar wojny w Syrii [online], [dostępne 
11.11.2014] w Word Wide Web http://wiadomosci.onet.pl/swiat/onz-ponad-
191-tys-ofiar-wojny-w-syrii/z765z

30 UNHCR – The United Nations High Commissioner for Refugees – 
Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców.
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żywnościowe, dla 4 mln ludzi. Potrzeby UNHCR są ogromne, 
bowiem aby przygotować się do nadchodzącej zimy, potrzeba 
prawie 60 mln dolarów. Jednocześnie ONZ podkreśla, że naj-
większymi darczyńcami są Unia Europejska, Stany Zjedno-
czone, Japonia, Norwegia oraz niektóre kraje Zatoki Perskiej. 
Odpowiadając na apel ONZu, solidarność z cierpiącymi 
uchodźcami syryjskimi, okazał król Arabii Saudyjskiej Abd 
Allah ibn Abd al-Aziz Al Su’ud31, który ofiarował na pomoc 
żywnościową dla 1,7 mln uchodźców różnych wyznań 104 
mln dolarów.32

Mimo, że liczby są ogromne, UNHCR dostrzega ogólną 
obojętność społeczeństwa międzynarodowego na ten problem. 
Tylko w Syrii ponad 7 mln ludzi to wewnętrzni uchodźcy, któ-
rzy z rozmaitych przyczyn, najczęściej prześladowań, zmusze-
ni zostali do opuszczenia własnych domów. Ponad 3 mln Sy-
ryjczyków uciekło za granicę. Tylko w 2014 roku prawie 2 mln 
Irakijczyków straciło dach nad głową, w wyniku walk na tle 
wyznaniowych oraz rozprzestrzeniania się wypływów Pań-
stwa Islamskiego. Tym samym w Iraku 2,9 mln ludzi to 
uchodźcy wewnętrzni. 

31 Abd Allah ibn Abd al-Aziz Al Su’ud ur 1.08.1924 r. w Rijadzie, od 
1.08.2005 r. król Arabii Saudyjskiej. Wcześniej był dowódcą Gwardii Kró-
lewskiej, wicepremierem oraz szefem dyplomacji saudyjskiej. Postrzegany 
jest za zwolennika współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Jest pobożnym 
muzułmaninem. Zgodnie z prawem szarii ma cztery żony, siedmiu synów 
i piętnaście córek. Miłośnik kultury i sztuki. Fundator bibliotek muzułmań-
skich w Rijadzie i Casablance. Znany z działalności dobroczynnej. Jest fun-
datorem operacji rozdzielenia polskich bliźniaczek syjamskich w 2005 
roku, za co na wniosek polskich dzieci otrzymał Order Uśmiechu.

32 Por. 100 milionów dla saudyjskich uchodźców od króla Arabii Sau-
dyjskiej [online], [dostępne 11.12.2014] w Word Wide Web http://www.
tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/wojna-w-syrii-krol-arabii-saudyjskiej
-pomaga-uchodzcom,497594.html
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Uchodźcy kierują się do Libanu (1,14 mln), Jordanii (608 
tys.), Iraku i Turcji (815 tys.), to te kraje przyjmują największą 
liczbę ludności uciekającej z zagrożonych terenów. Przedsta-
wiciele ONZ apelują do innych państw, o otwarcie granic dla 
uchodźców.

Zakończenie

Reasumując do czasu rozpoczęcia zamieszek w Syrii 
w 2011 roku, które przerodziły się w krwawą wojnę domową, 
status wyznawców różnych religii oraz mieszkańców kraju na-
leżących do rozmaitych grup etnicznych był poprawny. Mniej-
szości religijne posiadały prawo praktykowania własnych ry-
tuałów związanych z kultem religijnym, a w przypadku 
chrześcijan, muzułmańskie władze wykazywały się wyrozu-
miałością wobec pracowników, umożliwiając im uczestnicze-
nie w nabożeństwach niedzielnych. Dopiero nasilające się pro-
blemy związane ze stanem wyjątkowym, wprowadziły chaos 
w życie ludności syryjskiej. Prześladowaniom podlegają obec-
nie niemal wszyscy mieszkańcy kraju, którzy myślą inaczej 
aniżeli rebelianci utożsamiający się z Państwem Islamskim. 
Należy podkreślić, że obecnie prześladowani są nie tylko 
chrześcijanie, ale także muzułmańscy szyici oraz jazydzi. Zaś 
nade wszystko cierpią ludzie, bez względu na wyznawaną reli-
gię, wiele milionów obywateli Syrii musiało opuścić swoje 
domy i miasta, aby ocalić życie. 
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Summary

Syrian religious communities in the face of the regime 
Bashar al-Assad The article undertakes the analysis of the cu-
rrent situation in Syria. In the surrounded by the war country, 
the confessors of religion: Christianity and Islam are persecu-
ted. Many millions people had to run away from own houses 
and cities to save the life. The severity of the humanitarian di-
saster in Syria has been outlined by the UN and many interna-
tional organizations. More than 6.5 million Syrians have been 
displaced, more than 3 million Syrians have fled the country to 
countries such as Lebanon, Jordan, Turkey, Egypt, and Iraq 
and become refugees, and millions more have been left in poor 
living conditions with shortages of food and drinking water. 
The Syrian Civil War, also known as the Syrian Uprising, is an 
ongoing armed conflict taking place in Syria. The unrest began 
in the early spring of 2011 within the context of Arab Spring 
protests, with nationwide protests against President Bashar 
al-Assad’s government, whose forces responded with violent 
crackdowns. The conflict gradually morphed from popular 
protests to an armed rebellion after months of military sieges.
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ŚWIECCY W DUSZPASTERSTWIE MISYjNYM 
W OPARCIU O NAUCZANIE  

PAPIEżA fRANCISZKA
Lay people in the missionary ministry based  

on the teaching of pope Francis

Główną ideą zawartą w adhortacji apostolskiej Evangelii 
gaudium papieża Franciszka jest wezwanie do nawrócenia pa-
storalnego i duszpasterstwa realizowanego w kluczu misyj-
nym2. Podjęte działania mają się wpisywać w realizację głów-

1 Ks. dr hab. Tomasz Wielebski – prezbiter diecezji warszawsko-pra-
skiej; kierownik Katedry Prakseologii Pastoralnej i Organizacji Duszpaster-
stwa Instytutu Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego UKSW; wykła-
dowca Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej; 
kierunki badań: świętowanie niedzieli, duszpasterstwo chorych, służby zdro-
wia i hospicyjne, współpraca teologii pastoralnej z naukami pozateologiczny-
mi; autor monografii Dzień Pański w życiu katolików w Polsce i wielu artyku-
łów z zakresu teologii pastoralnej; członek Stowarzyszenia Pastoralistów 
Polskich. E-mail: tomwielebski@gmail.com.

2 Wezwanie do nawrócenia pastoralnego oraz duszpasterstwa misyjne-
go znalazło się w dokumencie końcowym V Ogólnej Konferencji Episkopa-
tów Ameryki Łacińskiej i Karaibów w Aparecidzie w 2007 roku. Celem tej 
konferencji było przywrócenie świadomości Kościoła w Ameryce Łaciń-
skiej i ożywienie zapału ewangelizacyjnego. W jej przygotowaniu brał 
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nego zadania Kościoła, jakim jest ewangelizacja. Wydaje się, 
że w niewystarczającym stopniu to wezwanie jest realizowane 
w życiu poszczególnych Kościołów partykularnych. Przyczy-
ny tego stanu rzeczy mogą być różne, choć są one ze sobą po-
wiązane. Brakuje między innymi pewnych wzorców ukazują-
cych, jak w konkretnych uwarunkowaniach eklezjalnych 
realizować powyższe wyzwanie. Oczekuje się zatem na to, że 
inni pokażą nam, jak to czynić. Może też jeszcze nie dojrzeli-
śmy do nawrócenia pastoralnego, będącego złożonym proce-
sem, na który składa się nasze osobiste nawrócenie, co w kon-
sekwencji sprawi, że bez lęków otworzymy się na działanie 
Ducha Świętego, stając się ewangelizatorami z Duchem, któ-
rzy modlą się i pracują (EG 262). 

Warto, odwołując się do nauczania papieża Franciszka, 
wskazać, jaka jest rola świeckich w duszpasterstwie misyj-
nym. Prowadzone rozważania ukażą najpierw, czym jest dusz-
pasterstwo misyjne w kontekście wezwania Kościoła do ewan-

czynny udział kardynał Bergolio, obecny papież Franciszek, który prze-
wodniczył zespołowi redagującemu wersję końcową. Wiązał on wielkie 
nadzieje z przesłaniem konferencji w Aparecidzie, nazywając je Evangelii 
nuntiandi Ameryki Łacińskiej. Dokument został napisany z zastosowaniem 
metody widzieć – oceniać – działać. Zawiera on zarówno pogłębioną anali-
zę zachodzących zmian społeczno-kulturowych, ekonomicznych i politycz-
nych w Ameryce Łacińskiej, jak i propozycję wielu konkretnych działań 
pastoralnych, będących konkretnych odpowiedzią Kościoła na te zmiany, 
co wiąże się z realizacją wezwania do nawrócenia duszpasterskiego i misyj-
nej odnowy Kościoła. Z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Nowej Ewangelizacji, w 2014 roku ukazało się polskie tłumaczenie tego 
dokumentu. Zob. APARECIDA. V Ogólna Konferencja Episkopatów Ame-
ryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument końcowy Jesteśmy uczniami i misjo-
narzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w nim życie, Gubin 
2014 (dalej skrót AP); Jose Mario Bergolio, „L’Osservatore Romano” 2013, 
nr 5, s. 5. 
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gelizacji, następnie nakreślą rolę i miejsce świeckich w tym 
procesie. Zwieńczeniem refleksji będzie wyprowadzenie pew-
nych wniosków oraz postulatów pastoralnych. Prowadzona re-
fleksja wpisuje się w wezwanie Franciszka, kierowane do 
wszystkich teologów, a szczególnie teologów pastoralistów, 
aby uprawiając teologię, mieli na celu ewangelizacyjny cel ist-
nienia Kościoła, nie zadawalając się teologią uprawianą przy 
biurku3.

Duszpasterstwo misyjne w kontekście wezwania Kościoła 
do ewangelizacji

Głównym celem działania Kościoła jest głoszenie Ewange-
lii i prowadzenie ludzi we wspólnocie do zbawienia Dokonuje 
się to przez podejmowanie różnorakich działań duszpaster-
skich. W kontekście zauważanego powszechnie kryzysu wiary 
wielu ludzi widocznym jest, iż prowadzone do tej pory działa-
nia duszpasterskie nie wystarczają, będąc nieraz konserwowa-
niem istniejącej rzeczywistości. Często są one skierowane tyl-
ko do osób przychodzących do kościoła, nie ogarniając tych, 
którzy z różnych przyczyn znaleźli się na peryferiach. W tym 
kontekście pojawia się postulat realizacji duszpasterstwa mi-
syjnego, u źródeł którego leży nawrócenie pastoralne. Per-
spektywą, w jaką mają wpisywać się te działania, ma być 
ewangelizacja. Warto zdefiniować przywołane pojęcia, które 
stały się jednymi z kluczowych dla pontyfikatu obecnego 
papieża. 

3 Franciszek, Adhortacja Evangelii gadium o głoszeniu Ewangelii we 
współczesnym świecie, Częstochowa 2014, nr 133 (dalej skrót EG).
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Definiując podstawowe pojęcia, należy najpierw doprecy-
zować pojęcie ewangelizacji, na której usługach ma być dusz-
pasterstwo misyjne. Owocem Synodu Biskupów poświęcone-
go nowej ewangelizacji, który odbył się w 2013 roku, jest 
adhortacja apostolska papieża Franciszka Evangelii gaudium 
z 2014 roku. Papież trochę inaczej niż jego poprzednicy defi-
niuje to pojęcie4. W swojej adhortacji Franciszek wymienia 
trzy obszary, w których urzeczywistnia się nowa ewangeliza-
cja, umiejscawiając w nich cztery grupy jej odbiorców. Do 
pierwszego z nich zalicza obszar duszpasterstwa zwyczajnego, 
które swoim zasięgiem obejmuje zarówno osoby regularnie 
uczestniczące w życiu Kościoła i korzystające z sakramentu 

4 Paweł VI w adhortacji Evangelii nuntiandi, będącej podsumowa-
niem III Synod Biskupów z 1974 roku, obradującego na temat Ewangeliza-
cji w świecie współczesnym, próbując ukazać bogatą i złożoną rzeczywi-
stość ewangelizacji, zdefiniował ją jako zanoszenie Dobrej Nowiny do 
wszystkich kręgów ludzi, aby przemieniając ich od wewnątrz, uczynić 
z nich nową ludzkość, a także jako pokazywanie Jezusa Chrystusa tym, któ-
rzy Go nie znają jako kaznodziejstwo, katechizację, chrzest i udzielanie in-
nych sakramentów (EN 17-18). Z kolei Jan Paweł II, rozwijając nauczanie 
II Soboru Watykańskiego oraz wątki zawarte w przywoływanej adhortacji, 
a także biorąc pod uwagę adresatów, do których jest ona skierowana, wy-
różnił trzy typy ewangelizacji: misyjną, zwana też pierwszą ewangelizacją, 
misjami lub misją ad gentes, a polegającą na objawieniu Jezusa Chrystusa 
i Jego Ewangelii tym, którzy ich nie znają (zob. DM6; EN 51; 53; RMi 31; 
33); pastoralną, zwracającą się do tych, którzy mając od dawna związek 
z Ewangelią, są chrześcijanami – jej zadaniem jest pogłębienie, umocnie-
nie, ożywienie i czynienie dojrzalszej ich wiary (zob. EN 54; RMi 31); 
nową ewangelizację, zwaną też ewangelizacją powtórną, reewangelizacją, 
drugą ewangelizacją, ewangelizacją 2000 – jest ona skierowana do tych 
chrześcijan, dla których ewangeliczne orędzie przestało być już Dobrą No-
winą (zob. EN 54; RMi 33). Zob. W. Przyczyna, Ewangelizacja, w: R. Ka-
miński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), Leksykon teologii pastoralnej, 
Lublin 2006, s. 254-257. 
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Eucharystii, jak też wiernych zachowujących żywą i szczerą 
wiarę katolicką, ale często nie uczestniczące w kulcie. Drugi 
obszar stanowią osoby ochrzczone, które nie żyją zgodnie 
z wymogami chrztu, nie przynależą całym sercem do Kościoła 
i nie doświadczają pocieszenia płynącego z wiary. Trzeci ob-
szar ewangelizacji dotyczy głoszenia Ewangelii tym, którzy 
nie znają Jezusa Chrystusa lub zawsze Go odrzucali (EG 14). 
Należy podkreślić, że w porównaniu z nauczaniem Jana Pawła 
II zawartym w Redemptoris missio, według którego nowa 
ewangelizacja jest skierowana do tych chrześcijan, dla których 
ewangeliczne orędzie przestało być już Dobrą Nowiną (zob. 
RMi 33), papież Franciszek, idąc za głosami Ojców Synodu 
Biskupów z 2013 roku, zdecydowanie poszerzył krąg odbior-
ców nowej ewangelizacji. Według niego nowa ewangelizacja 
stała się w pewnym sensie synonimem wszystkich typów 
ewangelizacji. 

Drugie ważne pojęcie to nawrócenie pastoralne i wiążące 
się z nim duszpasterstwo misyjne. Pojawiło się ono w doku-
mencie podsumowującym V Ogólną Konferencję Episkopa-
tów Ameryki Łacińskiej, zwanym dokumentem z Aparecidy, 
w którym podkreśla się, że ten proces ma obejmować wszyst-
kie struktury eklezjalne oraz plany pastoralne diecezji, parafii, 
wspólnot zakonnych, ruchów i innych instytucji kościelnych. 
Dokument zwraca uwagę na to, że osobiste nawrócenie 
wszystkich członków Kościoła, a więc biskupów, kapłanów, 
stałych diakonów, zakonników i zakonnic oraz świeckich, zro-
dzi umiejętność podporządkowania wszystkiego w służbie 
urzeczywistnia się Królestwa życia (AP 366), co wiązać się też 
będzie z promowaniem duchowości komunii i uczestnictwa, 
będącą ważną zasadą wychowawczą (AP 368). Nawrócenie 
pastoralne wymaga od wspólnot pastoralnych, aby były wspól-
notami uczniów-misjonarzy wokół Jezusa Chrystusa, Mistrza 
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i Pasterza (tamże). Nawrócenie pastoralne, co bardzo dobitnie 
podkreśla dokument z Aparecidy, wymaga przejścia z duszpa-
sterstwa jedynie zachowawczego do duszpasterstwa zdecydo-
wanie misyjnego (AP 370). 

Wspomniana kwestię podjął w swojej adhortacji Ewangelii 
gaudium Franciszek, pokazując, że jest to główny kierunek 
pracy Kościoła (EG 28-30). Papież, zwracając się do wiernych 
chrześcijan, zaprasza ich do nowego etapu ewangelizacji zwią-
zanego z radością, u źródeł której stoi spotkanie z Jezusem 
Chrystusem (EG 1). Ukazując drogę, którą ma podążać będący 
wspólnotą misyjną uczniów Kościół w najbliższych latach, 
Franciszek zwraca uwagę na to, że ma to być Kościół wyru-
szający w drogę (EG 24). Ma on podążać drogą duszpaster-
skiego i misyjnego nawrócenia, które nie może pozostawić rze-
czy w takim stanie, w jakim są (EG 25). Wiąże się to miedzy 
innymi z koniecznością reform struktur, które mają stać się 
bardziej misyjne, by duszpasterstwo zwyczajne we wszystkich 
swoich formach było bardziej ekspansywne i otwarte, by do-
prowadziło pracujących w duszpasterstwie do przyjmowania 
postawy „wyjścia” (EG 27). W ślad za nauczaniem II Soboru 
Watykańskiego papież przypomina, że nawrócenie Kościoła 
polega na nieustannej reformie samego siebie ze względu na 
wierność Jesusowi Chrystusowi (EG 26). Nawrócenie pasto-
ralne winno objąć każdy Kościół partykularny, czyli wszystkie 
diecezje, parafie, wspólnoty i ruchy religijne, co wymaga wej-
ścia w zdecydowany proces rozeznania, oczyszczenia i reformy 
(EG 28-30). Papież Franciszek, podkreślając, że duszpaster-
stwo w kluczu misyjnym wymaga rezygnacji z wygodnego 
kryterium duszpasterskiego, że „zawsze się tak robiło”, zachę-
ca do przemyślenia na nowo celów, stylu i metod ewangeliza-
cyjnych swojej wspólnoty (EG 33). Do nawrócenia pastoralne-
go jest wezwany każdy Kościół partykularny, zarówno na 
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poziomie diecezji, jak i parafii (EG 28; 30). Ten proces musi 
dotknąć także wszystkie wszelkie wspólnoty, ruchy i stowa-
rzyszenia, które nie mogą utracić kontaktu z rzeczywistością 
parafialną (EG 29). Mało gościnne struktury parafii i niektó-
rych wspólnot oraz panujący w nich klimat sprawia, że część 
osób ochrzczonych nie doświadcza swojej przynależności do 
Kościoła (EG 63). 

W wielu swoich wypowiedziach papież doprecyzowuje, jak 
rozumie pojęcie ewangelizacji, w służbie której ma być reali-
zowane, związane z nawróceniem pastoralnym, duszpaster-
stwo misyjne. Mówiąc o nowej ewangelizacji, Franciszek 
stwierdza, że celem działalności ewangelizacyjnej Kościoła 
jest przekazywanie wiary chrześcijańskiej5. Zwraca on także 
uwagę na to, że określenie nowa ewangelizacja wskazuje na 
konieczność głoszenia na nowo Ewangelii w krajach o dawnej 
tradycji chrześcijańskiej, co ma doprowadzić do spotkanie 
z Chrystusem. Powinno to mieć swoje konsekwencje w dzia-
łalności duszpasterskiej. Nawiązując do adhortacji Pawła VI 
Evangelii nuntiandi, Franciszek podkreśla, że tekst ten nie 
stracił nic ze swojej aktualności6. Według papieża nowa ewan-
gelizacja to rozbudzanie w sercach i umysłach współcześnie 
żyjących ludzi życia wiary7. Warto w tym kontekście zwrócić 
uwagę na fakt, że Franciszek w swoich wystąpieniach ciągle 

5 Przemówienie Franciszka podczas audiencji dla członków XIII Rady 
Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów Kolegialność 
w służbie misji, Watykan 13 VII 2013, „L’Osservatore Romano” 2013, 
nr 8-9, s. 31. 

6 Tamże.
7 Przemówienie Franciszka podczas audiencji dla uczestników zgro-

madzenia plenarnego papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji 
Potrzebny jest tlen Ewangelii, Watykan 14 X 2013, „L’Osservatore Roma-
no” 2013, nr 12, s. 18.
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mówi o ewangelizacji, nie posługując się właściwie pojęciem 
nowa ewangelizacja8. 

Warto podkreślić, że w nauczaniu papieża znajduje się prze-
stroga przed podejmowaniem działań ewangelizacyjnych 
w duchu niewłaściwie rozumianego indywidualizmu: ewange-
lizowanie nigdy nie jest aktem odosobnionym, indywidualnym, 
prywatnym, ale zawsze eklezjalnym9. Franciszek, odwołując 
się do nauczania papieża Pawła VI, który pisząc o różnych 
działaniach duszpasterskich podejmowanych przez poszcze-
gólne osoby, podkreśla, że działają oni zawsze w łączności 
z posłannictwem Kościoła i w jego imieniu, zaznacza, że to 
właśnie daje moc misji i pozwala każdemu misjonarzowi i gło-
sicielowi Ewangelii odczuć, że (…) stanowi część jednego Cia-
ła ożywianego przez Ducha Świętego10. 

Mówiąc o dziele ewangelizacji, papież wskazuje na to, 
z czym jest związana jej skuteczność: otwarcie się na Ducha 
Świętego, który jest prawdziwym motorem ewangelizacji 
w naszym życiu i w Kościele11. Papież podkreśla, że ewangeli-
zujący Kościół musi rozpoczynać swoje działania od modli-
twy o ogień Ducha Świętego, gdyż bez modlitwy nasze działa-
nie staje się puste12. Zwraca uwagę na to, że sami bez Jezusa, 
nic nie możemy uczynić! W dziele apostolskim nie wystarczą 
nasze siły, nasze zasoby, nasze struktury, pomimo że są ko-
nieczne. Bez obecności Pana i mocy jego Ducha nasza praca, 

8 H. Waldenfels, Na imię Mu Franciszek. Papież ubogich, Poznań 
2014, s. 80. 

9 Orędzie Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2013 r., „L’Osserva-
tore Romano” 2013, nr 10, s. 11.

10 Tamże.
11 Przemówienie Franciszka podczas audiencji generalnej Język pojed-

nania, Watykan 22 V 2013, „L’Osservatore Romano” 2013, nr 7, s. 48.
12 Tamże, s. 49. 
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nawet dobrze zorganizowana, okazuje się nieskuteczna13. Ko-
ściół w dziele ewangelizacji ma prowadzić modlitwa do Jezu-
sa. Planowanie ewangelizacji, obmyślanie jej strategii oraz 
tworzenie programów jest tworzeniem drugorzędnych narzę-
dzi – najistotniejszą kwestią jest zaufanie Jezusowi i podpo-
rządkowania się Jego działaniu, a także świadectwo życia14. 
Według papieża ewangelizację prowadzi się na kolanach, na-
śladując Jezusa, który w przededniu każdej decyzji czy wyda-
rzenia udawał się na intensywną i długotrwałą modlitwę15. 
Owoce działania apostolskiego nie zależą wprost od kreatyw-
ności duszpasterskiej, wspólnych spotkań i planowania dzia-
łalności, ale przede wszystkim od wierności Jezusowi na mo-
dlitwie, adoracji i przyjmowaniu Go w Eucharystii16. Papież, 
podkreślając, że potrzebna jest wytrwałość, trud, praca, pla-
nowanie, organizowanie, zwraca uwagę na to, iż: siła Kościoła 
nie tkwi w nim samym, ale kryje się w głębokich wodach Boga, 
w których jest on powołany do zarzucenia sieci17.

13 Franciszek niedzielne rozważanie przed Anioł Pański Jezus jest za-
wsze u boku każdego z nas, Watykan 1 VI 2014, http://ekai.pl/wydarzenia/
temat_dnia/x79151/jezus-jest-zawsze-u-boku-kazdego-z-nas/ (data pobra-
nia: 12.01.2015). 

14 Przemówienie Franciszka podczas czuwania modlitewnego z okazji 
dnia ruchów, nowych wspólnot i stowarzyszeń kościelnych Kościół wycho-
dzi naprzeciw wszystkim, Watykan 18 V 2013, „L’Osservatore Romano” 
2013, nr 7, s. 18. 

15 Homilia Franciszka podczas mszy św. dla seminarzystów, nowicju-
szy i nowicjuszek Ewangelizacja dokonuje się na klęczkach, Watykan 7 VII 
2013, „L’Osservatore Romano” 2013, nr 8-9, s. 46. 

16 Homilia Franciszka podczas mszy św. biskupów, kapłanów, zakonni-
ków, zakonnic i seminarzystów Idźmy na rozstaje dróg, Watykan 27 VII 
2013, „L’Osservatore Romano” 2013, nr 10, s. 17. 

17 Przemówienie Franciszka podczas spotkania z episkopatem Brazylii 
Duszpasterstwo to realizowanie macierzyństwa Kościoła, Rio de Janeiro 
27 VII 2013, „L’Osservatore Romano” 2013, nr 10, s. 20. 
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W wypowiedziach papieża pojawia się też doprecyzowanie 
istoty duszpasterstwa i nawrócenia pastoralnego. Duszpaster-
stwo jest realizowaniem macierzyństwa Kościoła rodzącego, 
karmiącego, wychowującego, korygującego, prowadzącego za 
rękę. Ma on ciągle odkrywać swoje macierzyńskie miłosier-
dzie, bo bez tego nie wejdzie w świat ludzi poranionych, po-
trzebujących zrozumienia, przebaczenia i miłości18. Franci-
szek, wyjaśniając istotę duszpasterstwa, odwołuje się do 
modelu wielościanu. Twierdzi, że ono, tak jak ten model, od-
zwierciedla położenie wszystkich partykularyzmów, które za-
chowują w nim oryginalność tego, co najlepsze (EG 236). Mó-
wiąc z kolei o nawróceniu pastoralnym, zwraca uwagę na 
konieczność wyjścia na zewnątrz swojej wspólnoty, kierując 
się w stronę peryferii egzystencji19. Według papieża chrześci-
janie tworzący Kościół nie mogą być ludźmi zamykającymi 
się w parafii, ruchu, kręgu przyjaciół i osób myślących podob-
nie jak oni, ale mają być Kościołem wychodzącym poza sie-
bie, właśnie w stronę peryferii egzystencji. Wiąże się to co 
prawda z możliwością wypadku, ale według papieża, lepszy 
jest Kościół poobijany niż chory z powodu zamknięcia20. Ko-
ściół realizujący duszpasterstwo ma być Kościołem otwartych 
drzwi, w którym nie będzie ósmego sakramentu duszpaster-
skiego urzędu celnego związanego tylko z kładzeniem nacisku 
na wymogi formalne21. Trzeba wyjść do tych, którzy są na pe-
ryferiach i zwykle nie przychodzą do parafii – oni są zaproszo-

18 Tamże, s. 23. 
19 Przemówienie Franciszka podczas czuwania modlitewnego z okazji 

dnia ruchów, nowych wspólnot i stowarzyszeń kościelnych Kościół wycho-
dzi naprzeciw wszystkim, dz. cyt., s. 18. 

20 Tamże, s. 18-19.
21 Rozważanie Franciszka podczas mszy św. w domu św. Marty Chrze-

ścijańska otwartość, Watykan 25 V 2013, „L’Osservatore Romano” 2013, 
nr 7, s. 43-44. 
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nymi VIP-ami, których mamy szukać na obrzeżach dróg22. Na-
wiązując do opisu ukazującego wędrówkę uczniów do Emaus 
(Łk 24, 13-15), papież zwraca uwagę na to, że w dzisiejszych 
czasach jest dużo ludzi przypominających tamtych uczniów. 
Dla niektórych z nich Kościół jawi się daleki od ich potrzeb, 
zimny, zbyt skoncentrowany na sobie, nie odpowiadający na 
nowe pytania, używający zbyt surowego języka. Według Fran-
ciszka Kościół powinien wejść w ich noc, prowadzić z nimi 
rozmowę i dialog oraz (…) towarzyszyć w drodze powrotnej 
do domu23. 

Rola i miejsce świeckich w ewangelizacji

Pragnąć ukazać zadania, jakie mają do realizacji w Koście-
le i świecie ludzie świeccy podejmujący dzieło ewangelizacji, 
należy wyjść od eklezjologii głoszonej przez papieża Francisz-
ka. Patrzy on na Kościół w świetle eklezjologii II Soboru Wa-
tykańskiego zawartej w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele 
Lumen Gentium, stwierdzając: podoba mi się wizja Kościoła 
jako świętego i wiernego ludu Bożego. Sam często posługuje 
się tą definicją, która zawarta jest w Lumen Gentium24. 

Według papieża zadaniem całego Kościoła, a więc zarówno 
osób duchownych, jak i wiernych świeckich tworzących Lud 
Boży, jest ewangelizacja (EG 111). Podkreśla on, że wszyscy 
jesteśmy powołani do tego, abyśmy się przyczyniali do rodze-

22 Homilia Franciszka podczas mszy św. biskupów, kapłanów, zakonni-
ków, zakonnic i seminarzystów Idźmy na rozstaje dróg, dz. cyt., s. 18.

23 Przemówienie Franciszka podczas spotkania z episkopatem Brazylii 
Duszpasterstwo to realizowanie macierzyństwa Kościoła, dz. cyt., s. 21-22. 

24 H. Waldenfels, Na imię Mu Franciszek. Papież ubogich, dz. cyt., 
s. 114-115. 
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nia do wiary nowych chrześcijan25. Wszyscy mamy być piel-
grzymami niosącymi z radością Ewangelię każdemu człowie-
kowi26. Każdy członek Ludu Bożego jest zawsze uczniem 
i misjonarzem27. Papież zwraca uwagę, że na mocy chrztu każ-
dy stał się uczniem-misjonarzem i niezależnie od swojej funk-
cji w Kościele i stopnia wykształcenia w wierze jest aktyw-
nym podmiotem ewangelizacji (EG 120). Papież podkreśla, że 
czymś niestosownym byłoby myśleć o schemacie ewangeliza-
cji prowadzonej przez wykwalifikowanych pracowników, pod-
czas gdy reszta ludu byłaby tylko odbiorcą tych działań (EG 
120). Nikt tworzący Lud Boży nie może wyrzekać się swojego 
udziału w ewangelizacji, bo przecież jeżeli ktoś doświadczył 
miłości Boga, ma zacząć to zaraz głosić. Każdy z nas otrzymał 
od Boga różne talenty duchowe, intelektualne i materialne, 
które ma wykorzystywać nie dla samego siebie, ale dla Niego, 
Kościoła i innych, troszcząc się o pomnażanie dobra w świe-
cie28. Duch Święty, tworzący komunię i harmonię Ludu Boże-

25 Przemówienie Franciszka podczas audiencji generalnej Kiedy Ko-
ściół nas zrodził, Watykan 11 IX 2013, „L’Osservatore Romano” 2013, 
nr 11, s. 51. 

26 Przesłanie Franciszka do kościelnych wspólnot podstawowych 
w Brazylii o ewangelizacji i jedności z Kościołem lokalnym, Watykan 7 I 
2014, za: Radio Watykańskie 7 I 2014, http://pl.radiovaticana.va/
news/2014/01/07/franciszek_do_ko%C5%9Bcielnych_wsp%C3%B3lnot_
podstawowych_w_brazylii_o/pol-761925 (data pobrania: 12.01.2015). 

27 Przesłanie Franciszka do uczestników kongresu zorganizowanego 
przez diecezję rzymską Misja wiernych świeckich w mieście, Watykan 7 III 
2014, za: Radio Watykańskie 7 III 2014, http://pl.radiovaticana.va/
news/2014/03/08/ojciec_%C5%9Bwi%C4%99ty_zach%C4%99ca_stowa-
rzyszenia_ko%C5%9Bcielne_laikatu_i_parafie_swej/pol-779835 (data po-
brania: 12.01.2105).

28 Przemówienie Franciszka podczas audiencji generalnej Życie 
uśpionych chrześcijan jest życiem smutnym, Watykan 24 IV 2013, 
„L’Osservatore Romano” 2013, nr 6, s. 43. 
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go, rozbudza wielorakie i zróżnicowane bogactwo darów, któ-
re wyraża się w określonej szacie kulturowej (EG 130). Duch 
Święty ubogaca cały Kościół, który ewangelizuje przez chary-
zmaty, będące darem dla jego odnawiania i budowania (EG 
130). Nikt z chrześcijan nie jest bezużyteczny ani drugorzędny 
w Kościele – wszyscy są potrzebni do tego, aby razem go two-
rzyć i budować29. Nie możemy przyczyniać się do te go, że 
Kościół będzie w stanie uśpienia30. 

W jaki sposób ma się dokonywać prowadzona przez Ko-
ściół ewangelizacja? Papież w swoim nauczaniu zwraca przede 
wszystkim uwagę na konieczność składania świadectwa. Pod-
kreśla on, że moc Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy 
w czasie sakramentu chrztu ma nas popychać naprzód, aby 
głosić Jezusa życiem, świadectwem i słowami (EG 120). Po-
trzeba dawania innym wyraźnego świadectwa o zbawczej mi-
łości Pana. Działalność misyjna stanowi bodziec, by nie go-
dzić się z przeciętnością i stale wzrastać (EG 121). 
Ewangelizować to świadczyć z radością i prostotą o tym, kim 
jesteśmy i w co wierzymy31. Sercem ewangelizacji jest dawa-
nie świadectwa o wierze i miłości. Chrześcijanin ma posługi-
wać się językiem miłosierdzia, na który składają się przede 
wszystkim gesty i postawy, a potem słowa32. Bóg powierzył 
chrześcijanom misję którą mają spełniać wobec wszystkich lu-

29 Przemówienie Franciszka podczas audiencji generalnej Świątynia 
Ducha, gdzie wszyscy jesteśmy równi i nikt nie jest bezużyteczny, Watykan 
26 VI 2013, „L’Osservatore Romano” 2013, nr 8-9, s. 54. 

30 Homilia Franciszka podczas mszy św. w domu św. Marty Kościół nie 
może być nianką, Watykan 17 IV 2013, https://homilezycie.wordpress.com/
tag/papiez-franciszek/ 9 (data pobrania: 12.01.2015). 

31 Franciszek, wpis w serwisie Twitter z 5 V 2014. 
32 Przemówienie Franciszka podczas audiencji dla uczestników zgro-

madzenia plenarnego papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji 
Potrzebny jest tlen Ewangelii, dz. cyt., s. 18.
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dzi-przez wiarę i miłość mogą ludzkość ukierunkowywać 
i uświęcać. Wszyscy ochrzczeni są uczniami i misjonarzami 
powołanymi do tego, aby stawać się w świecie żywą Ewange-
lią: przez święte życie maja nadawać smak różnym środowi-
skom i chronić je, jak sól, od zepsucia. Mają oni nieść światu 
światło Chrystusa33.

Franciszek w swoim nauczaniu podkreśla, że do dawania 
świadectwa są wezwani wszyscy chrześcijanie. Większość 
z nich żyje w rodzinach, uczy się lub studiuje, część przynależy 
do różnych grup i wspólnot, realizując swoją życiową misję 
w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Warto teraz 
przywołać nauczanie Franciszka kierowane do różnych środo-
wisk osób świeckich, aby wydobyć z niego istotne wątki. 

Według Franciszka ważną rolę w ewangelizacji odgrywa 
rodzina, głosząc świadectwem swojego życia dobrą nowinę 
o rodzinie34. Pierwszymi katechetami dla swoich dzieci mają 
być rodzice, wychowując ich do wiary przez świadectwo i sło-
wo35. Mówiąc o roli ojca i matki w wychowywaniu religijnym 
orz uczuciowym dzieci, które konfrontując się z męskością 
i kobiecością osiągają swoją dojrzałość, Franciszek podkreśla 
konieczność wspierania praw rodziców do wychowywania 
swojego potomstwa36. Ponieważ rodzina jest pierwszą komór-

33 Przemówienie Franciszka podczas modlitwy Anioł Pański Jak zapa-
lone lampy, Watykan 9 II 2014, „L’Osservatore Romano” 2013, nr 3-4, s. 51.

34 Przemówienie Franciszka do uczestników zgromadzenia plenarnego 
Papieskiej Rady ds. Rodziny W rodzinie uczymy się kochać i bronić życie, 
Watykan 25 X 2013, „L’Osservatore Romano” 2013, nr 12, s. 28. 

35 Przemówienie Franciszka podczas audiencji dla uczestników zgro-
madzenia plenarnego papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji 
Potrzebny jest tlen Ewangelii, dz. cyt., s. 19.

36 Przemówienie Franciszka do członków delegacji Międzynarodowe-
go Biura Katolickiego ds. Dzieci Trzeba bronić dzieci, Watykan 11 IV 2014, 
„L’Osservatore Romano” 2014, nr 5, s. 27. 
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ką relacji dotyczącej więzi z rodzicami i rodzeństwem37, pa-
pież przestrzega przed wychowawczymi eksperymentami 
dzieci i młodzieży, które pod pretekstem nowoczesności kieru-
ją je na dyktatorską drogę jedynego słusznego myślenia38. 
Pierwszą społecznością uzupełniającą rodzinę jest szkoła, 
w której spotykając się z osobami różniącymi się wiekiem, 
kulturą, pochodzeniem, pochodzeniem i umiejętnościami, 
dzieci nawiązują relacje społeczne. Papież podkreśla, że rodzi-
na i szkoła nie powinny być sobie przeciwstawiane, ale mają 
ze sobą współpracować, wzajemnie się szanując39. W swoich 
wystąpieniach papież odwołuje się do osobistych doświad-
czeń, wspominając swoją babcię, od której po raz pierwszy 
usłyszał przesłanie chrześcijańskie o zmartwychwstałym 
Chrystusie40. Według Franciszka do charakterystycznych cech 
rodziny chrześcijańskiej należy modlitwa, strzeżenie swojej 
wiary i życie radością. Chrześcijańskie rodziny mają być ro-
dzinami misyjnymi w codziennym życiu: wykonując codzien-
ne czynności, mają do nich dodawać soli i zaczynu wiary41. 
Rodzina jest nauczycielką otwartości i solidarności, w której 

37 Przemówienie Franciszka podczas spotkania z uczniami i nauczycie-
lami szkół włoskich Dlaczego mam kochać szkołę?, „L’Osservatore Roma-
no” 2013, nr 6, s. 44.

38 Przemówienie Franciszka do członków delegacji Międzynarodowe-
go Biura Katolickiego ds. Dzieci Trzeba bronić dzieci, dz. cyt., s. 27. 

39 Przemówienie Franciszka podczas spotkania z uczniami i nauczycie-
lami szkół włoskich Dlaczego mam kochać szkołę?, dz. cyt., s. 44. 

40 Przemówienie Franciszka podczas czuwania modlitewnego z okazji 
dnia ruchów, nowych wspólnot i stowarzyszeń kościelnych Kościół wycho-
dzi naprzeciw wszystkim, Watykan 18 V 2013, „L’Osservatore Romano” 
2013, nr 7, s. 16. 

41 Homilia Franciszka podczas mszy św. dla rodzin Miłość cierpliwa, 
która rodzi radość, Watykan 27 X 2013, „L’Osservatore Romano” 2013, 
nr 12, s. 13.
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można się nauczyć, jak nie popaść w indywidualizm, zacho-
wując równowagę między ja i my. Rodzina odgrywa ważną 
rolę opiekując się ludźmi w podeszłym wieku, składając w ten 
sposób świadectwo wobec całego społeczeństwa dotyczące 
ich znaczenia jako podmiotu wspólnoty42. Trzeba troszczyć się 
o dziadków, gdyż posiadają mądrość dziejów i są pamięcią 
ludu43. Sposób traktowania ludzi starszych jest wskaźnikiem 
pozwalającym zobaczyć jakość społeczeństwa44. Ważną rolę 
w kształtowaniu relacji rodzinnych odgrywa między innymi 
dobrze przeżyta niedziela, która służy budowaniu relacji Bo-
giem, wspólnotą i bliskimi. W tym kontekście papież postulu-
je, aby zastanowić się, czy praca w niedziele, poza konieczny-
mi usługami, jest prawdziwą wolnością45. 

Według Franciszka w przekazywaniu wiary kluczową rolę 
odgrywają kobiety. Papież wzywa Kościół do tego, aby nie 
ograniczać zaangażowania kobiet w Kościele, ale promować 
ich aktywną rolę. Franciszek podkreśla, że jeśli Kościół utraci 
kobiety, to grozi mu bezpłodność46. Według niego Kościół bez 

42 Przesłanie Franciszka z okazji 20-lecia Papieskiej Akademii „Pro 
Vita” Najcięższą chorobą, na jaką są narażone osoby starsze, jest opuszcze-
nie, „L’Osservatore Romano” 2014, nr 3-4, s. 21. 

43 Przemówienie Franciszka do członków włoskiego Ruchu na rzecz 
Życia Dzieci i dziadkowie są nadzieją ludu, Watykan 11 IV 2104, 
„L’Osservatore Romano” 2014, nr 5, s. 28. 

44 Przemówienie Franciszka do Wspólnoty Św. Idziego Prawdziwą re-
wolucją jest współczucie, Watykan 15 VI 2014, „L’Osservatore Romano” 
2014, nr 7, s. 19.

45 Przemówienie Franciszka podczas spotkania z przedstawicielami 
świata pracy i przedsiębiorcami regionu Molise na uniwersytecie w Campo-
basso Najważniejsza jest godność człowieka, Campobasso 5 VII 2014, 
„L’Osservatore Romano” 2014, nr 7, s. 36.

46 Przemówienie Franciszka podczas spotkania z episkopatem Brazylii 
Duszpasterstwo to realizowanie macierzyństwa Kościoła, dz. cyt., s. 23.
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kobiet to jak kolegium apostolskie bez Maryi. Papież postuluje 
wypracowanie głębokiej teologii kobiety, wyjaśniając jej rolę 
i charyzmat, bo nie chodzi tylko o to, aby kobiety były mini-
strantami, były dopuszczane do czytania słowa Bożego w Ko-
ściele czy były przewodniczącymi Caritasu. Według Francisz-
ka nie można rozumieć Kościoła bez aktywnych kobiet ze 
swoim profilem, prowadzących ku przyszłości47. Według papie-
ża ważną rolę ma również do odegrania w rodzinie, Kościele 
i społeczeństwie mężczyzna jako ojciec, pracownik i obywa-
tel48. Szczególnie ważna jest kwestia bycia dobrym ojcem, któ-
ry będąc blisko swoich dzieci, staje się prawdziwym wycho-
wawcą. Wzorem dla ojców ma być św. Józef49. 

Franciszek zwraca się często do młodzieży. Apeluje, aby 
przykładała się ona do swoich codziennych obowiązków, na-
uki i pracy, pomagała innym50. Szczególnie ona jest powołana 
do tego, aby szła na cały świat do wszystkich ludzi, przekazu-
jąc orędzie Ewangelii, które nie może być zamknięte w małej 
grupie parafialnej, ruchu czy wspólnocie51. Papież podkreśla, 
że Kościół potrzebuje entuzjazmu, kreatywności i radości mło-
dzieży, która jest najlepszym narzędziem do ewangelizowania 

47 Konferencja prasowa Franciszka podczas lotu do Rzymu 28 VII 
2013, „L’Osservatore Romano” 2013, nr 10, s. 35. 

48 Przemówienie Franciszka podczas spotkania z episkopatem Brazylii 
Duszpasterstwo to realizowanie macierzyństwa Kościoła, dz. cyt., s. 23.

49 Przemówienie Franciszka podczas audiencji generalnej Św. Józef 
i jego misja opiekuna, Watykan 19 III 2014, „L’Osservatore Romano” 2014, 
nr 3-4, s. 49.

50 Przemówienie Franciszka podczas audiencji generalnej Praca ma 
służyć godności osoby, Watykan 1 V 2013, „L’Osservatore Romano” 2013, 
nr 6, s. 45. 

51 Homilia Franciszka podczas mszy św. na zakończenie XXVIII Świa-
towego Dnia Młodzieży Bez obawy, idźcie służyć, Rio de Janerio 28 VII 
2013, „L’Osservatore Romano” 2013, nr 8-9, s. 17. 
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innych młodych ludzi52. Młodzież ma czynić hałas w diece-
zjach, wychodząc na ulice i bronić Kościół przed światowo-
ścią, bezruchem, wygodą, klerykalizmem i zamknięciem53.

Ważną rolę w ewangelizacji odgrywają uniwersytety i szko-
ły, w tym szkoły katolickie (EG 134). Według Franciszka 
wspomniane instytucje, odpowiedzialne za wyrażanie żywej 
obecności Ewangelii w dziedzinie wychowania, nauki i kultu-
ry, nie mogą izolować się od świata, ale wchodzić na areopagi 
współczesnych kultur i włączać się w dialog54. Szczególnie 
uniwersytet ma być miejscem w którym dokonuje się, na pod-
stawie kryteriów etycznych, rozeznanie rzeczywistości, two-
rzenie kultury spotkania oraz formuje się do solidarności55. 
Mówiąc o cechach dobrego wychowawcy, papież zwraca uwa-
gę na to, że wychowywanie jest aktem miłości i dawaniem ży-
cia. Wychowawca powinien być kompetentny, dobrze wy-
kształcony i odznaczający się wielkim człowieczeństwem. 
Potrafi on obcować z młodzieżą i odwołując się do wartości, 
wspomaga jej rozwój pod kątem ludzkim i duchowym. Jed-
nym z najważniejszych cech wychowawcy ma być konse-

52 Homilia Franciszka podczas mszy św. na zakończenie XXVIII Świa-
towego Dnia Młodzieży Bez obawy, idźcie służyć, Rio de Janerio 28 VII 
2013, „L’Osservatore Romano” 2013, nr 8-9, s. 18. 

53 Przemówienie Franciszka podczas spotkania z młodzieżą argentyń-
ską Niech was będzie słychać, Rio de Janeiro 25 VII 2013, „L’Osservatore 
Romano” 2013, nr 8-9, s.8. 

54 Przemówienie Franciszka podczas audiencji dla uczestników zgro-
madzenia plenarnego Kongregacji Edukacji Katolickiej Otwarty plac budo-
wy w świecie, Watykan 13 II 2014, „L’Osservatore Romano” 2014, nr 3-4, 
s. 16-17. 

55 Przemówienie Franciszka do przedstawicieli świata akademickiego 
i kultury Apokalipsa, która nie nastąpi, Caglairi 22 IX 2013, „L’Osservato-
re Romano” 2013, nr 11, s. 27-29. 
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kwencja. W związku z tym sami wychowawcy potrzebują nie-
ustannej formacji56. 

Ważną rolę w dziele ewangelizacji mają do odegrania 
wspólnoty, ruchy i inne formy stowarzyszeń stanowiące bo-
gactwo Kościoła, które Duch Święty wzbudza dla ewangelizo-
wania wszystkich środowisk i dziedzin życia. Nie mogą one 
tracić kontaktu z parafią, a powinny włączać się do organicz-
nego duszpasterstwa Kościoła partykularnego (EG 29). Wszy-
scy ewangelizujący, a szczególnie rodziny i wspólnoty mają 
ewangelizować z miłością, troszcząc się wzajemnie o siebie, 
pamiętając o najuboższych, ucząc się języka kultur tych, do 
których są posłani przez Ducha Świętego, szanując zarazem 
ich wolność57. Wspólnoty chrześcijańskie mają angażować się 
w odważne apostolstwo, dając świadectwo wiary w Jezusa58. 
Członkowie różnych wspólnot i ruchów mają wyjść na ulice, 
gdzie będą ewangelizować i dotykać zranionego ciała ubo-
gich. W swoich działaniach grupy i ruchy maja zachowywać 
jedność, trwać we wzajemnej miłości, być otwartymi na ubo-
gich i potrzebujących59.

56 Przemówienie Franciszka podczas audiencji dla uczestników zgro-
madzenia plenarnego Kongregacji Edukacji Katolickiej Otwarty plac budo-
wy w świecie, dz. cyt., s. 17. 

57 Przemówienie Franciszka podczas audiencji dla członków Drogi 
Neokatechumenalnej Rzeczą istotną jest komunia, Watykan 1 II 2014, 
„L’Osservatore Romano” 2014, nr 2, s. 25. 

58 Przemówienie Franciszka podczas audiencji dla wolontariuszy po-
sługujących podczas Roku Wiary Niech chrześcijanie niosą miłość i nadzie-
ję, Watykan 25 XI 2013, http://odnowa.przemyska.pl/2013/11/franciszek-
niech-chrzecijanie-nios-mio-i-nadziej/ (data pobrania: 12.01.2015). 

59 Przemówienie Franciszka do członków Katolickiej Odnowy Chary-
zmatycznej Ducha Świętego nie można zamknąć w klatce, Watykan 1 VI 
2014, „L’Osservatore Romano” 2014, nr 7, s. 26-27. 
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Świeccy są powołani do wypełnienia swojej misji w życiu 
społecznym, gospodarczym i politycznym. Przedsiębiorcy 
chrześcijańscy mają dawać świadectwo w dziedzinie zaangażo-
wania w świecie pracy, wprowadzając zasady etyki chrześci-
jańskiej w aktualną sytuację świata pracy. Aby tak się działo, 
potrzeba zakorzenienia sumienia przedsiębiorcy w Ewangelii, 
poświęcenia odpowiedniego czasu na modlitwę, w szczególno-
ści do Ducha Świętego o dar rady60. Papież zarazem zauważa, 
że politycy, przedsiębiorcy, związkowcy powinni mieć oparcie 
w parafiach, diecezjach i stowarzyszeniach, czerpiąc z nich ży-
ciodajną limfę dla umacniania swojego zaangażowania61. Pa-
pież zachęca wszystkich do solidarności z ludźmi bezrobotny-
mi, zwracając szczególnie uwagę osobom odpowiedzialnym za 
sprawy publiczne, aby troszcząc się o godność osoby, przyczy-
niali się do wzrostu zatrudnienia oraz opowiadali się przeciwko 
handlowi ludźmi, z którym wiąże się ich niewolnicza praca62. 
Wszyscy są powołani do przezwyciężania żądzy posiadania, 
dzieląc się z swoimi bogactwami tak, aby służyły planom soli-
darności i rozwoju63. 

Papież zwraca też uwagę na to, że w dziele ewangelizacji 
ważna rolę odgrywa krzyż, bez którego nie ma owocnej pracy 

60 Przemówienie Franciszka do uczestników kongresu Fundacji „Cen-
tessimis Annus – Pro Pontifice” Wartość solidarności, Watykan 10 V 2014, 
„L’Osservatore Romano” 2014, nr 6, s. 43. 

61 Tamże. 
62 Przemówienie Franciszka podczas audiencji generalnej Praca ma 

służyć godności osoby, Watykan 1 V 2013, „L’Osservatore Romano” 2013, 
nr 6, s. 44-45. 

63 Przemówienie Franciszka podczas modlitwy Anioł Pański Opatrz-
ność Boża i solidarność, Watykan 2 III 2014, „L’Osservatore Romano” 
2014, nr 3-4, s. 53. 
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apostolskiej64. Papież podkreśla, że duszpasterska owocność 
głoszenia Ewangelii zależy od przyswojenia sobie logiki Jezu-
sowego krzyża, która jest logiką wychodzenia z siebie i czy-
nienia z siebie daru miłości65. W tym kontekście warto zwrócić 
uwagę na słowa Franciszka kierowane do chorych i niepełno-
sprawnych, którzy będąc czynnymi i odpowiedzialnymi pod-
miotami dzieła ewangelizacji i zbawienia, mają włączać swoje 
cierpienia w działalność apostolską, przez co mogą stać się 
podporą i światem dla innych cierpiących oraz duszpasterzy66. 

Mówiąc o formach ewangelizacji, papież zwraca uwagę na 
to, że istnieje wielość formuł służących przekazywania orędzia 
ewangelicznego, tak że niemożliwe jest ich opisanie lub skata-
logowanie (EG 129). Kładzie nacisk na konieczność dużego 
dynamizmu ewangelizacyjnego. Zwraca uwagę, że mieszkań-
cy parafii powinni wyjść z przesłaniem Ewangelii na ulice, bo 
skończą jako organizacje pozarządowe, a Kościół nie może 
być organizacja pozarządową67. Wśród wielu form ewangeli-
zacyjnych podkreśla role przepowiadania dokonywanego od 
osoby do osoby, dokonującego się spontanicznie podczas roz-
mowy w każdym miejscu, na ulicy, placu, przy pracy i na dro-
dze (EG 127). Zwraca uwagę na to, że ta forma realizuje się 

64 Franciszek o znaczeniu krzyża w życiu chrześcijańskim Naśladowa-
nie Jezusa prowadzi do krzyża, Homilia wygłoszona podczas mszy św. 
w domu św. Marty, Watykan 28 IX 2013, http://www.naszdziennik.pl/wiara
-stolica-apostolska/55307,nasladowanie-jezusa-prowadzi-do-krzyza.html 
(data pobrania: 12.01.2015). 

65 Homilia Franciszka podczas mszy św. dla seminarzystów, nowicju-
szy i nowicjuszek Ewangelizacja dokonuje się na klęczkach, dz. cyt., s. 46. 

66 Przemówienie Franciszka do członków stowarzyszeń założonych 
przez bł. Ludwika Novarese Jak przeżywać cierpienie, „L’Osservatore Ro-
mano” 2014, nr 6, s. 47.

67 Przemówienie Franciszka podczas spotkania z młodzieżą argentyń-
ską Niech was będzie słychać, dz. cyt., s. 8.
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w osobistym dialogu, w którym najpierw mamy słuchać dru-
giej osoby, dzielącej się z nami swoimi radościami, nadzieja-
mi, troskami o najbliższych i wieloma sprawami leżącymi na 
sercu. Dopiero później można jej przedstawić fragment Pisma 
Świętego lub opowiadania, które przypomną o miłości Boga. 
Potrzeba otwarcia się na działanie Ducha Świętego, który pod-
sunie nam odpowiednia formie, łącznie z osobistym świadec-
twem i gestem. Dobrze jest to spotkanie zakończyć krótką mo-
dlitwa ogarniającą wyrażeni troski (EG 129). Mówiąc o roli 
osobistej relacji w prowadzonej ewangelizacji, papież zwraca 
uwagę na to, że nie tylko duszpasterze, ale wszystkie osoby 
działające w duszpasterstwie mogą uobecniać zapach bliskiej 
obecności Jezusa i Jego osobiste spojrzenie. Mamy uczyć się 
sztuki towarzyszenia, aby zdejmować sandały wobec świętej 
ziemi drugiego (EG 169) oraz uczyć się sztuki słuchania, które 
jest czymś więcej niż słyszeniem (EG 171). Potrzeba dostoso-
wania kroku do możliwości spotykanych osób i umiejętności 
bycia zawsze blisko68. 

Wszyscy członkowie Ludu Bożego, jako wezwanymi do 
tego, aby być ewangelizatorami, mają rozwijać się, starać 
o lepszą formację (EG 121). Prowadzona na dobrym pozio-
mie, w ramach właściwych struktur formacja osób duchow-
nych i świeckich ma kształtować ewangelizatorów potrafią-
cych wchodzić w noc ludzi rozczarowanych, rozbitych 
i zdezintegrowanych69. U źródeł ewangelizacji ma być słucha-
nie słowa Bożego: świeccy mają formować się w tym kierun-
ku, co wiąże się z propagowaniem modlitewnego czytania Pi-
sma Świętego w diecezjach, parafiach i wspólnotach 
katolickich (EG 174-175). Papież zachęca też chrześcijan do 

68 Przemówienie Franciszka podczas spotkania z episkopatem Brazylii 
Duszpasterstwo to realizowanie macierzyństwa Kościoła, dz. cyt., s. 22. 

69 Tamże, s. 22-23. 
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noszenia ze sobą w kieszeni czy torbie małej Ewangelii i regu-
larnego czytania jej każdego dnia, aby usłyszeć głos Jezusa70.

Warto zauważyć, że zwracając się do różnych środowisk 
osób świeckich i wskazując na ich rolę w dziele ewangelizacji 
i duszpasterstwie misyjnym, Franciszek ciągle podkreśla rolę 
chrześcijańskiego świadectwa. To ono leży u źródeł ewangeli-
zacji, co już podkreślał Paweł VI w Evangelii nuntiandii pi-
sząc, że człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków 
aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są 
świadkami (EN 41). To świadectwo w szczególny sposób jest 
związane ze służbą osobom ubogim którym Kościół ma nie-
ustannie służyć. 

W wystąpieniach papieża pojawia się często termin kultura 
spotkania, któremu przeciwstawia określenie kultura odrzuca-
nia, rozbicia, konfliktu, wykluczenia. Kultura spotkania, która 
ma być budowana wiarą chrześcijan, dotyczy zarówno odnie-
sienia do ludzi ubogich, starszych jak i myślących inaczej niż 
my oraz wyznających inną wiarę. Związana jest ona z wycho-
dzeniem wszystkim na spotkanie bez rezygnowania z naszej 
przynależności71. Papież podkreśla, że postawa dobrego ewan-
gelizatora, na wzór Jezusa, jest związana z otwartością na 
wszystkich ludzi, których trzeba wysłuchać. Wśród osób, któ-
re przykładowo trzeba szczególnie wysłuchać, wymienia oso-

70 Przemówienie Franciszka podczas modlitwy Anioł Pański Z Ewan-
gelią w kieszeni, Watykan 16 III 2014, „L’Osservatore Romano” 2014, 
nr 3-4, s. 55. 

71 Przemówienie Franciszka podczas czuwania modlitewnego z okazji 
dnia ruchów, nowych wspólnot i stowarzyszeń kościelnych Kościół wycho-
dzi naprzeciw wszystkim, Watykan 18 V 2013, „L’Osservatore Romano” 
2013, nr 7, s. 19. 
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by nie mające ślubu kościelnego czy ateistów72. W tworzeniu 
kultury spotkania ważną rolę mają do odegrania media, dzięki 
którym Ewangelia może przekraczać próg świątyni i wycho-
dzić wszystkim naprzeciw. Nie można bać się zamieszkania 
w świecie cyfrowym, przez który można też otworzyć drzwi 
kościołów, prowadząc dialog z dzisiejszym światem, kierując 
go zarazem ku spotkaniu z Chrystusem73.

Ważną grupą osób, która ma być otoczona kulturą spotka-
nia, są ludzie ubodzy, co wiąże się to ze społecznym wymia-
rem ewangelizacji. Zaraz po wyborze na papieża Franciszek 
podkreślił, że pragnie Kościoła ubogiego dla ubogich74. Swoją 
myśl rozwinął w adhortacji Ewangelii gaudium, podkreślając, 
że głoszenie kerygmy ma społeczne i wspólnotowe reperkusje. 
Istnieje ścisły związek między przyjęciem orędzia zbawczego 
a czynną miłością braterską, na co zwracają teksty Pisma 
Świetego (Mt 25,40). Teksty te, wzywające do wyście poza 
siebie ku bratu przypominają, że posługa miłości jest konsty-
tutywnym wymiarem misji Kościoła i nieodzownym wyrazem 
jego istoty (EG 180). Nie chodzi tylko o sumę małych osobi-
stych gestów wobec kogoś potrzebującego, co mogłoby stano-
wić serię działań zmierzających jedynie do uspokojenia wła-
snego sumienia, ale o miłowanie Boga królującego w świecie 
(EG 180). Papież podkreśla, że z naszej wiary w Chrystusa, 

72 Rozważanie Franciszka podczas mszy św. w domu św. Marty Jezus 
nikogo nie wyklucza, Watykan 8 V 2013, „L’Osservatore Romano” 2013, 
nr 7, s. 31. 

73 Orędzie Franciszka na XLVIII Światowy Dzień Środków Społeczne-
go Przekazu 2014 r. Przekaz w służbie kultury spotkania, Watykan 24 I 
2014, „L’Osservatore Romano” 2014, nr 2, s. 7-8. 

74 Przemówienie Franciszka na spotkaniu z dziennikarzami Kościół 
ubogi i dla ubogich, Watykan 16 III 2013, „L’Osservatore Romano” 2013, 
nr 5, s. 13. 
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który stał się ubogim, będąc zawsze blisko ubogich i wykluczo-
nych, wypływa troska o integralny rozwój osób najbardziej 
opuszczonych przez społeczeństwo (EG 186). Wszyscy są we-
zwani do tego, aby być narzędziami Boga na rzecz wyzwolenia 
i promocji ubogich tak, by mogli oni w pełni włączyć się w spo-
łeczeństwo (EG 187). Według papieża: Dla Kościoła opcja na 
rzecz ubogich jest bardziej kategorią teologiczna niż kulturo-
wą, socjologiczną, polityczną czy filozoficzna. Jest ona pojmo-
wana jako specjalna forma pierwszeństwa w praktykowaniu 
miłości chrześcijańskiej, poświadczona przez tradycję Kościo-
ła (EG 198). Franciszek pragnie Kościoła ubogiego dla ubo-
gich, którzy mogą nas wiele nauczyć – dobrze znają bowiem 
Chrystusa cierpiącego. Mamy pozwolić się przez nich ewan-
gelizować (EG 198). Papież podkreśla, że najgorszą dyskrymi-
nacją, jakiej doświadczają ubodzy, jest brak opieki duchowej, 
a większość z nich jest otwarta szczególnie na wiarę – potrze-
bują Boga. Nie możemy im nie ofiarować Jego przyjaźni, sło-
wa, sakramentów i propozycji drogi rozwoju i dojrzewania 
w wierze. Opcja preferencyjna musi przyjąć przede wszystkim 
formę uprzywilejowanej i priorytetowej opieki duchowej (EG 
200). Trzeba być blisko nowych form ubóstw i słabości, w któ-
rych powinniśmy rozpoznać cierpiącego Chrystusa, nawet je-
śli pozornie nie przynosi to nam żadnych namacalnych i na-
tychmiastowych korzyści (EG 210). 

Wnioski i postulaty pastoralne

Po przedstawieniu istoty duszpasterstwa misyjnego w kon-
tekście ewangelizacyjnego celu istnienia Kościoła oraz zadań, 
jakie kreśli przed świeckimi Franciszek, postaramy się połą-
czyć te dwie rzeczywistości i wyprowadzić pewne wnioski 
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oraz postulaty pastoralne. Punktem wyjścia w podejmowanych 
działaniach ma być nawrócenie pastoralne, punktem dojścia 
ma być perspektywa zbawienia dokonującego się przez podej-
mowanie duszpasterstwa misyjnego przesiąkniętego duchem 
ewangelizacyjnym. Nie wolno zapominać, że nawrócenie 
duszpasterskie związane jest z osobistym nawróceniem do 
Chrystusa i Ducha Świętego każdego członka Kościoła, za-
równo osób duchownych, jak i świeckich. W tym kontekście 
trzeba też pamiętać o prymacie łaski we wszelkiej działalności 
Kościoła.

Aby zachować właściwe priorytety w działalności duszpa-
sterskiej i nie zagubić jej istoty, potrzeba wszechstronnej for-
macji, zarówno osób duchownych, jak i świeckich. Franciszek 
zwraca się z apelem do świeckich, aby takiej formacji doma-
gali się od duchownych. Mówiąc o tej kwestii, papież odwołu-
je się do tekstu św. Cezarego z Arles, gdzie mowa jest o głod-
nym cielątku – podchodzi ono do krowy-matki, od której chce 
się napić mleka. Według świętego, gdy krowa nie daje od razu 
tego mleka, bo chce je zachować dla siebie, cielątko uderza 
nosem w wymię, aby go nakarmiła. Dalej święty pisze: tak po-
winniście sie zachowywać wobec pasterzy: zawsze pukać do 
ich drzwi, do ich serca, aby dawali wam mleko doktryny, mle-
ko łaski i kierownictwa75. Odwołując się do tych słów, Franci-
szek apeluje do świeckich: naprzykrzajcie się pasterzom, prze-
szkadzajcie pasterzom, wszystkim nam pasterzom, abyśmy 
mogli dawać wam mleko łaski, doktryny i kierownictwa76. 
W ramach tej formacji trzeba poznawać właściwą teologiczną 

75 Przemówienie Franciszka podczas modlitwy Anioł Pański Paste-
rzom trzeba się naprzykrzać, Watykan 11 V 2014, „L’Osservatore Romano” 
2014, nr 6, s. 52.

76 Tamże. 
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wizję Kościoła rozumianą jako communio, w ramach którego, 
każdy, zarówno świecki, jak i duchowny, znając dobrze swoją 
specyficzną tożsamość i zadania wypływające z przyjętych sa-
kramentów, ma podejmować działania służące jego 
urzeczywistnianiu. 

W świecie w którym kładzie się przede wszystkim nacisk 
na wymierne działanie, Kościół powinien zwracać uwagę na 
rolę świadectwa życia chrześcijan, które ma największą moc 
przekonywania, szczególnie osoby które przeżywają kryzys 
swojej wiary spowodowany brakiem wiarygodnych świadków 
Ewangelii. Do tego świadectwa są wezwani wszyscy chrześci-
janie, którzy podejmując obowiązki swojego stanu i zawodu, 
będą przekonywającymi ewangelizatorami środowisk w któ-
rych przebywają na co dzień, stając się solą ziemi i światłem 
świata (Mt 5, 13-16). Na rolę takiego świadectwa należy zwra-
cać uwagę w wielorakiej formacji świeckich, prowadzonej 
podczas głoszonych homilii i kazań, rekolekcji oraz misji jak 
też katechezy dorosłych. Mówiąc o ewangelizacyjnym znacze-
niu stylu życia chrześcijan, należy nie tylko głosić jego potrze-
bę, ale ukazywać na konkretnych przykładach, jak on ma wy-
glądać. Warto w tym kontekście odwoływać się do postaci 
znanych dziennikarzy, aktorów czy polityków którzy nie wsty-
dzą się przyznawać do Kościoła, realizując w codzienności 
jego nauczanie. 

Nawrócenie duszpasterskie związane ze zwróceniem się ku 
Chrystusowi, jak też właściwa formacja obejmująca znajo-
mość eklezjologii, jak i kierownictwo duchowe, winny owoco-
wać w działaniach rad duszpasterskich, które mają stawać sie 
przestrzenią podejmowania odpowiedzialności za życie Ko-
ścioła na różnych jego poziomach (DA 10; 26; DP 9; ChL 27; 
EG 31). W tym kontekście trzeba przywołać przestrogę Fran-
ciszka przestrzegającego przed klerykalizmem, który jest jed-
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ną bolączek Kościoła. Według papieża jest to zło obopólne: 
księża lubią pokusę klerykalizowania świeckich, a wielu świec-
kich na kolanach prosi o to, aby ich klerykalizowano, bo to jest 
wygodniejsze77. Papież wzywa do pokonywania tej pokusy, 
podkreślając, że świecki ma zachować swoją tożsamość wyni-
kającą z przyjętego sakramentu chrztu. Zwracając uwagę na 
konieczność uczenia się harmonii we współpracy między oso-
bami duchownymi a ludźmi świeckim, Franciszek podkreśla, 
że przestrzenią jej uczenia się parafialne oraz diecezjalne rady 
duszpasterskie i ekonomiczne. Według papieża parafie, w któ-
rych nie ma takich rad nie są dobrymi parafiami, bo brakuje 
w nich życia78. Podkreśla, że ani proboszcz, ani biskup nie 
mogą kierować diecezja i parafią bez rad duszpasterskich79.

Warto w tym kontekście odwołać się pytań, które stawia pa-
pież Franciszek do całego Kościoła, zarówno osób duchow-
nych, jak i świeckich. Osoby duchowne pyta: Czy w praktyce 
czynimy wiernych świeckich uczestnikami misji? Czy diece-
zjalne i parafialne rady duszpasterskie i ekonomiczne są rze-
czywistymi przestrzeniami uczestnictwa świeckich w konsulta-
cji, organizacji i planowaniu duszpasterskim? Czy mają one 
świadomość i przekonanie do misji wiernych świeckich, dając 
im swobodę rozeznawania, zgodnie z ich drogą uczniów, misji, 
jaką im powierza Pan? Czy ich wspieramy i im towarzyszymy, 
przezwyciężając wszelkie pokusy manipulacji lub bezprawne-
go podporządkowania? Z kolei do osób świeckich papież kie-

77 Przemówienie Franciszka podczas spotkania z członkami stowarzy-
szenia „Corallo” Potrzebujemy prawdy, dobra i piękna, Watykan 22 III 
2014, „L’Osservatore Romano” 2014, nr 3-4, s. 35. 

78 Tamże. 
79 Przemówienie Franciszka do księży, zakonników i zakonnic Kościół 

wzrasta dzięki atrakcyjności świadectwa, Asyż 4 X 2013, „L’Osservatore 
Romano” 2013, nr 11, s. 13.
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ruje inne pytanie: Czy czują się częścią Kościoła, utożsamia-
jąc się z nim i przybliżają go osobom ochrzczonym, dalekim 
i tym, którzy się od niego oddalili?80. 

Rady duszpasterskie działające na wielu płaszczyznach 
mają dokonać właściwej diagnozy sytuacji, umożliwiając wła-
ściwe odczytanie znaków czasu, do czego wzywał II Sobór 
Watykański (KDK 4; 44). Jednym z nich jest zwiększająca się 
liczba osób przeżywających wielorakie ubóstwo. Właśnie na 
te osoby powinna być zwrócona uwaga Kościoła, gdyż według 
Franciszka świadectwo miłości jest główną drogą ewangeliza-
cji81. To szczególnie świeccy, działając indywidualnie i zespo-
łowo, mają wyjść na peryferie egzystencji, aby ukazać pocie-
szającą obecność Pana, nie ograniczając się tylko do pomocy 
charytatywnej, ale troszcząc się o rozwój całego człowieka, 
przeciwstawiając się kulturze pieniądza82. 

Kolejnym postulatem jest konieczność otwierania się na 
Ducha Świętego przy poszukiwaniu adekwatnych do odczyty-
wanych wyzwań metod i form działania. Będąc związane ze 
świadectwem życia osób indywidualnych, grup i ruchów, 
mogą one zaowocować ożywaniem wiary tych ludzi, u któ-
rych wiara wygasła. Podejmując wielorakie działanie nie moż-
na zapominać, że na pierwsze miejsce ma się wysunąć głosze-

80 Przemówienie Franciszka podczas spotkania z członkami komitetu 
koordynującego CELAM Nie należy ignorować „rewolucji czułości”, która 
spowodowała wcielenie Słowa, Rio de Janeiro 28 VII 2013, „L’Osservatore 
Romano” 2013, nr 10, s. 26.

81 Homilia Franciszka podczas mszy św. na dawnym stadionie miej-
skim w Campobasso Wobec godności osoby wszystko inne jest drugorzęd-
ne, Campobasso 5 VII 2014, „L’Osservatore Romano” 2014, nr 7, s. 37. 

82 Przemówienie Franciszka podczas spotkania z liderami apostolstwa 
świeckich Godność zarabiania na chleb powszedni, Kkottongnae, 16 VIII 
2014, „L’Osservatore Romano” 2014, nr 8-9, s. 17. 
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nie kerygmy, dokonujące się zarówno w przepowiadaniu 
homilijnym, jak też w indywidualnym głoszeniu Chrystusa 
zmartwychwstałego od osoby do osoby (EN 46; EG 127-128). 
Nigdy nie wolno zapomnieć, że wszystkie prowadzone działa-
nia duszpasterskie, mają wpisać w główny cel istnienia Ko-
ścioła jakim jest prowadzenie ludzi do zbawienia dokonujące 
się przez ewangelizację. 

*** 

W orędziu na Światowy Dzień Misyjny 2014 Franciszek 
odwołuje się do rzeczywistości misyjnej ad gentes w kontek-
ście działań podejmowanych wśród osób jeszcze nie znają-
cych Chrystusa. Papież podkreśla jednak, że pewne inicjatywy 
dotyczą także działań podejmowanych przez ludzi świeckich 
w ramach duszpasterstwa misyjnego realizowanego wobec 
i wśród ludzi ochrzczonych, których wiara stała się martwa. 
Zachęca on wspólnoty parafialne, stowarzyszenia i grupy do 
intensywnego życia w braterstwie, opartego na miłości do Je-
zusa i wrażliwości na potrzeby tych, którzy przezywają naj-
większe trudności. Tam, gdzie jest radość, zapał, pragnienie by 
nieść Chrystusa innym, rodzą się autentyczne powołania. 
A wśród nich nie należy zapominać o świeckich powołaniach 
misyjnych. Dojrzała już świadomość tożsamości i misji wier-
nych świeckich w Kościele, a także świadomość tego, że są oni 
powołani do odgrywania coraz bardziej znaczącej roli w sze-
rzeniu Ewangelii83. W tym kontekście papież apeluje, aby za-

83 Orędzie Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2014 Dom i matka 
wszystkich, „L’Osservatore Romano” 2014, nr 7, s. 5.



223

Świeccy w duszpasterstwie misyjnym w oparciu o nauczanie papieża Franciszka

pewnić świeckim odpowiednią formację, by ich działalność 
apostolska była skuteczna84. 

Z kolei w przemówieniu do uczestników sympozjum na te-
mat projektu duszpasterskiego „Evangelii gaudium” Franci-
szek apelował: Nie podążajmy (…) za głosem syren, które na-
wołują do tego, aby z duszpasterstwa uczynić serię 
gorączkowych inicjatyw, nie umiejąc uchwycić tego, co istotne 
w pracy ewangelizacyjnej. Niekiedy wydaje się, że bardziej za-
biegamy o mnożenie form działania, zamiast troszczyć się 
o osoby i ich spotkanie z Bogiem (…). Duszpasterstwo bez mo-
dlitwy i kontemplacji nie będzie mogło nigdy dotrzeć do serca 
osób (…) W chwilach trudności i rozczarowań, które nierzad-
ko występują w naszej pracy duszpasterskiej, nie może nigdy 
zabraknąć ufności w Panu i modlitwy (…). Zasiewajmy i daj-
my świadectwo. Świadectwo jest początkiem ewangelizacji85. 
Wydaje się, że otwarcie na działalnie łaski Bożej oraz wspólne 
podjęcie odpowiedzialności za dzieło duszpasterstwa misyjne-
go duchownych i ściśle współpracujących z nimi świeckich 
jest główną drogą Kościoła, którą powinien kroczyć w obec-
nych czasach.

SUMMARY 

The main idea of the Apostolic Exhortation Evangelii gau-
dium issued by Pope Francis is an appeal for pastoral conver-
sion and ministry performed by missionary activity, which 

84 Tamże. 
85 Przemówienie Franciszka do uczestników międzynarodowego spo-

tkania nt. „Evangelii gaudium” Kościół ma być znakiem miłosierdzia Pana, 
„L’Osservatore Romano” 2014, nr 10, s. 33.
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should remain in accordance with the main task of the Church, 
i.e. the evangelization. Lay pastoral workers also play an im-
portant role in this process. The author presents the characteri-
stics of the missionary ministry in the context of the call for 
evangelization expressed by the Church, and then discusses 
the tasks he sets for the lay people. His reflection is crowned 
with outlining of the pastoral conclusions and postulates. This 
cogitation corresponds with the appeal of Pope Francis addres-
sed to all theologians, especially to the pastoral theologians, 
who - while preaching – should always have in mind the evan-
gelization purpose of existence of the Church and who must 
not be content with the theology practiced at the desk (see EG 
133).

Key words: evangelization, new evangelization, teaching 
of Pope Francis, lay and laity, missionary ministry, pastoral 
conversion. 
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SYTUACjA żYCIOWA KObIETY  
jAKO OfIARY PRZEMOCY DOMOWEj  

W ŚWIETLE CHRZEŚCIjAńSKIEj TEORII CNÓT
Life situation of women as victims of domestic violence  

in the light of the theory of Christian virtues

Streszczenie:

W artykule została opisana sytuacja życiowa kobiety, która 
zmaga się z chorobą alkoholową swojego męża, bądź ojca. Po-
przez wspólne życie z alkoholikiem zauważalny jest u nich 
mechanizm współuzależnienia od partnera. Ważną rolę w ży-
ciu takich kobiet odgrywają praktyki religijne oraz pielęgno-
wanie chrześcijańskich cnót. Osoby, wobec których stosowana 
jest przemoc, szukają oparcia w Bogu. Takie postępowanie po-
zwala dostrzec, że alkoholik, to nie tylko agresor, ale również 
człowiek, który cierpi i potrzebuje pomocy.

Słowa kluczowe: cnota, alkoholizm, przemoc, ofiara, agre-
sor, uzależnienie
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1. TEORETYCZNY KONTEKST bADAń WŁASNYCH

W rodzinie dysfunkcyjnej jednym z problemów często oka-
zuje się być alkoholizm przynajmniej jednego z jej członków. 
Problem ten staje się tym bardziej poważny, jeśli w rodzinie 
znajdują się dzieci. W patologicznych warunkach środowisko-
wych, jak i szczególnie trudnych relacjach rodzinnych, człon-
kowie wcielają się w odpowiednie role, gdyż tak działa me-
chanizm przemocy w rodzinie. W niniejszym artykule należy 
zwrócić uwagę na dwie podstawowe kwestie, a mianowicie 
przemoc domową oraz sytuację ofiary.

Przemoc mężczyzn wobec kobiet ma swoje ukształtowane 
podłoże historyczne, spowodowane nierównościami społecz-
nymi między traktowaniem kobiet i mężczyzn. Od lat głowę 
rodziny, jak i władzę w niej stanowili mężczyźni. Kobiety zo-
stały wykluczone z życia społecznego, a decyzje wyboru mał-
żonka były podejmowane przez ojca młodej dziewczyny. Ta-
kie podejście przez wiele lat wzbudzało w społeczeństwie 
pogląd, że kobieta powinna być posłuszna swojemu mężowi1.

Anna Lipowska-Teutsch, przytaczając definicję Anne Gan-
ley określa przemoc, jako ,,zespół atakujących, nadzorujących 
i kontrolujących zachowań, obejmujących przemoc fizyczną, 
przemoc seksualną i przemoc emocjonalną. Jest to spójna ca-
łość, ciąg zachowań o charakterze zamierzonym i instrumen-
talnym, których celem jest zniewolenie ofiary, wyeliminowa-
nie jej suwerennych myśli i działań, podporządkowanie jej 
żądaniom i potrzebom sprawcy”2. Ze zjawiskiem przemocy 

1 M. Jóźwik, Przemoc w rodzinie. Niezbędnik psychologa, Centrum 
Praw Kobiet, Warszawa 2007, s. 10.

2 J. Mazur, Przemoc w rodzinie teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo 
Akademickie Żak, Warszawa 2002, s. 13.
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wiąże się pojęcie tzw. teorii ocalonej (teorii przetrwania). „[…] 
ofiary ocalałe wykazują dużą aktywność, próbując poradzić 
sobie z sytuacją przemocy”3. Charakterystyczny jest również 
fakt, iż u kobiet – ofiar przemocy domowej, często diagnozuje 
się problemy ze zdrowiem psychicznym, czy zmiany w sferze 
emocjonalnej tj.: poczucie bezradności, myśli samobójcze, 
nierealistyczne przypisywanie władzy sprawcy, izolacja, ze-
rwanie związków z innymi osobami, paradoksalna wdzięcz-
ność, czy poczucie napiętnowania4. Również ryzyko doświad-
czenia przemocy domowej ze strony męża wzrasta w miarę 
wzrostu dysproporcji w zakresie tężyzny fizycznej partnera. 
Oznacza to, że im kobieta jest drobniejsza, tym częściej wobec 
niej stosowana jest przemoc fizyczna5.

Jedną z teorii wyjaśniających zjawisko przemocy w rodzi-
nie jest teoria społecznego uczenia się, która wskazuje na fakt, 
iż przyczyną przemocy w małżeństwie jest nieszczęśliwe dzie-
ciństwo, czyli przykre doświadczenia przemocy w rodzinie ge-
neracyjnej. Zgodnie z tą teorią ludzie uczą się agresywnego 
zachowania poprzez obserwowanie różnych zachowań6. Przy-
kłady postępowania zaczerpnięte z domu rodzinnego, bywają 
więc odzwierciedlane w rodzinach prokreacyjnych. Istotnym 
faktem jest to, że ,,alkohol zaostrza istniejące już u sprawcy 

3 K. Jabłońska, Wywiad z kobietą – ofiarą przemocy domowej, [w:] 
K. Stemplewska-Żakowicz, K. Krejtz, Wywiad psychologiczny 3, Pracow-
nia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 
Warszawa 2005, s. 106-107.

4 Tamże, s. 109.
5 I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, Wydawnictwo Szkolne i Pedago-

giczne, Warszawa 1994, s. 67.
6 K. Browne, M. Herbert, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Pań-

stwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 
1999, s. 45.
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problemy emocjonalne i zaburzenia w zakresie kontroli, co 
zwiększa tym samym prawdopodobieństwo wystąpienia po-
ważnych obrażeń u ofiar”7.

1.1. Sytuacja kobiety – ofiary przemocy w rodzinie

W rodzinie dysfunkcyjnej, w której występuje choroba al-
koholowa, a sprawca stosuje przemoc fizyczną, psychiczną, 
czy emocjonalną, mamy do czynienia z cyklem przemocy. 
Faza pierwsza tego cyklu nazywana jest narastaniem napięcia. 
W tej fazie praktycznie nie dochodzi do incydentów przemocy 
lub też mogą mieć one małą szkodliwość np. krytyczne uwagi. 
Sprawca w tym cyklu ,,zbiera” w sobie wszystkie emocje 
i trudne sytuacje, z którymi nie może sobie poradzić. Faza dru-
ga to rozładowanie napięcia, trwa ona najkrócej w całym cy-
klu. Dochodzi w niej do gwałtownego wybuchu wszelkich 
uczuć, sprawca jest wtedy bardzo agresywny. Często zdarza 
się, że po wielu latach związku, ofiara jest w stanie wyczuć 
moment, w którym faza ta ma nastąpić. Trzecia faza, którą jest 
tzw. miodowy miesiąc trwa w zależności od tego, co i jak dłu-
go przeżywa sprawca. Zdaje on sobie wtedy sprawę co zrobił, 
zaczyna przepraszać, wynagradzać zło ofierze. Po jej rozłado-
waniu sprawca czuje się bardzo dobrze i okazuje to swoim bli-
skim poprzez troskę, czułość i pomoc. U ofiary zauważyć 
można syndrom osoby bitej – wyuczonej bezradności i upadku 
motywacji do przeciwstawienia się sprawcy8. Z upływem lat 
stosowania przemocy, ofiara traci nadzieję, że coś może się 
zmienić w jej sytuacji, dlatego staje się bezradna, bezsilna 
i bierna wobec działań zapobiegawczych. Ofiara, jako osoba 

7 Tamże s. 51.
8 M. Szlauer, Zjawisko przemocy domowej wobec kobiet, Wydawnic-

two Szkoły Policji, Katowice 2010, s. 38.
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przemocy, daje przyzwolenie sprawcy na stosowanie jej kolej-
ny raz. Wieloletnie ciosy i uderzenia sprawiają, że funkcjono-
wanie ofiary zmienia się diametralnie, gdyż następuje moment, 
w którym jednostka doznaje totalnego załamania, co osłabia 
jej szanse na przerwanie przemocy wobec niej9. Innym syn-
dromem, występującym u ofiary jest tzw. syndrom sztokholm-
ski. Mechanizm ten zaobserwowano u ofiar zamachu terrory-
stycznego w Sztokholmie. Zakładnicy zaangażowali się 
w proces obrony swoich oprawców, jedna z ofiar zawarła na-
wet związek małżeński z oprawcą. Mamy tu do czynienia z pa-
tologiczną wdzięcznością, co zauważyć można u ofiar przemo-
cy w rodzinie, które są wdzięczne sprawcom przemocy m.in. 
za miodowe miesiące, czy za to, że żyją, gdyż sprawca gdyby 
chciał, mógłby je nawet zabić. Z tym syndromem wiąże się 
zjawisko ,,prania mózgu”, które stosowane jest w celu zmiany 
przekonań, poglądów, osobowości drugiej osoby w taki spo-
sób, aby poprzez manipulację działała ona zgodnie z oczeki-
waniami sprawcy. Konsekwencją tego jest zniekształcony ob-
raz własnej osoby przez ofiarę, poczucie bycia winnym 
i odpowiedzialnym za przemoc10.

Kobiety bywają więc częściej ofiarami przemocy w rodzi-
nie ze strony męża, na co wskazują poniższe statystyki.

9 Z. Garbat, Przemoc w rodzinie. Odrzućmy mity – poznajmy fakty, 
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Jaworzno 2006, s. 25.

10 K. Jabłońska, Wywiad z kobietą, dz. cyt., s. 106-108.
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Tabela nr 1. Ofiary przemocy w rodzinie w latach 2001-2011

(źródło: strona internetowa: http://www.policja.pl)

Z poniższej tabeli wynika, iż w ostatnich latach liczba prze-
mocy domowej ogólnie maleje. Z roku na rok przemoc wobec 
kobiet wzrasta i odpowiednio maleje. Zdecydowanie mniejsza 
jest liczba mężczyzn, jako ofiar przemocy domowej. Zjawisko 
to zdecydowanie częściej stosowane jest w stosunku do ko-
biet. W roku 2011 najczęstszymi ofiarami przemocy domowej 
były kobiety oraz dzieci do lat 13. Taki sam procent mężczyzn 
oraz nieletnich od 13 do 18 lat był ofiarami przemocy 
domowej.

Sprawcami przemocy domowej częściej bywają mężczyź-
ni, co przedstawia poniższa tabela.
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Tabela nr 2. Sprawcy przemocy w rodzinie w latach 
2001-2011

(źródło: strona internetowa: http://www.policja.pl)

Sprawcami przemocy domowej zdecydowanie najczęściej 
bywają mężczyźni. Liczba mężczyzn, jako sprawców przemo-
cy maleje w przeciągu ostatnich lat. Kobiety znacznie rzadziej 
bywają sprawczyniami przemocy domowej, a najmniej spraw-
ców tego zjawiska to małoletni od 13 do 18 lat. Należy zauwa-
żyć, iż z ostatnimi latami liczba kobiet – sprawczyń przemocy 
domowej nieco wzrosła.

Zgodnie z teorią uczenia się stwierdzono, że niektóre ko-
biety-ofiary przemocy domowej, uczą się akceptowania zacho-
wań agresywnych popełnianych względem nich. U niektórych 
ofiar agresja jest też wyrazem przywiązania do sprawcy11. In-

11 K. Browne, M. Herbert, Zapobieganie przemocy, dz. cyt., s. 46-47.
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nym ważnym zjawiskiem jest teoria przetrwania, w świetle 
której ofiara pozostaje w związku, w którym stosowana jest 
przemoc, ponieważ nie znalazła innego wyjścia z tej sytuacji. 
Na swojej drodze ofiara mogła spotkać się także z np. niewła-
ściwą pomocą instytucjonalną. Przyjęta próba reagowania, za-
kończona niepowodzeniem już za pierwszym razem urucha-
mia w ofierze myślenie, iż nikt, ani nic nie jest w stanie jej 
pomóc, więc trzeba funkcjonować w sytuacji, w jakiej się jest, 
by przetrwać12.

1.2. Chrześcijańska teoria cnót

Cnota jest etyczną zdolnością człowieka do posługiwania 
się władzami moralnymi. Greckie areté pochodzi od słowa 
czcić, bo człowiek czci-godny to ten, który właśnie obdarzony 
jest cnotami13. Ukazują one cel życia ludzkiego, jakim jest 
zbawienie i odnoszą się do drugiego człowieka. Do cnót teolo-
gicznych zaliczamy cnotę: wiary, nadziei i miłości. W 1 Liście 
do Koryntian św. Paweł wymienia je w hymnie o miłości. We-
dług św. Tomasza z Akwinu te trzy cnoty ukazują cel życia 
ostatecznego, jakim jest zbawienie i osiągnięcie życia wiecz-
nego. Jeśli człowiek kieruje się w życiu cnotami, doskonali on 
swoją moralność. ,,Bo cnota właśnie w wirze i zakamarkach 
życia ułatwia człowiekowi rozpoznanie i czynienie dobra, 
a unikanie zła”14.

12 E. Majewska, Przemoc wobec kobiet w rodzinie i relacjach intym-
nych. Podstawowe informacje, Amnesty International, Warszawa 2005, 
s. 14.

13 M. Krąpiec, S. Kamiński, Z. Zdybicka, A. Maryniarczyk, P. Jaro-
szyński, Wprowadzenie do filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 
2008, s. 541.

14 Tamże, s. 541.
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Na cnotę miłości wskazuje przysięga małżeńska. Bycie ze 
sobą na dobre i na złe musi być dojrzałą decyzją. ,,Człowiek 
nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą 
niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie ob-
jawi mu się Miłość, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś 
sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnic-
twa”15. Miłość musi być podstawą szczególnie takiego związ-
ku, jakim jest małżeństwo. Z upływem lat nie może dochodzić 
do pokazywania swojej wyższości nad drugą osobą, ponieważ 
jest to ingerowanie w jej godność.

Kolejna cnota, jaką jest nadzieja pozwala na oczekiwanie. 
Człowiek czekając na jakiś cel realizuje go także poprzez samo 
przygotowywanie się do niego. Czas oczekiwania wprowadza 
pewne napięcie w drodze ku osiągnięciu celu. ,,Na szczególną 
uwagę zasługuje pogląd Władysława Witwickiego, iż nadzieja 
jako uczucie pozytywne – będące przeciwieństwem obawy – 
reguluje zachowanie jednostki i pełni funkcje motywacyjne”16. 
To ona jest w stanie wzbudzić człowieka do działania, ponie-
waż ten wyobraża sobie, że na końcu zmagania z daną sytu-
acją jest on w stanie osiągnąć korzyść, a nie ulec przegraniu. 
Sama ta cnota zawiera w sobie kilka składników, które opisują 
ją w różnych kontekstach i ukazują powiązanie z innymi pod-
miotami i przedmiotami. ,,Składnik poznawczy nadziei – sys-
tem przekonań o osiągnięciu w przyszłości doniosłego celu; 
emocjonalny – przekonanie o osiągnięciu celu jest nasycone 
emocjami, uczuciami i namiętnościami; temporalny – nadzieja 
skoncentrowana na przyszłość; afiliatywny – inni ludzie: ro-
dzice, przyjaciele, nauczyciele, ludzkość, dzieła kultury, ko-

15 Jan Paweł II, Redemptor hominis, 10.
16 J. Kozielecki, Psychologia nadziei, Wydawnictwo Akademickie 

Żak, Warszawa 2006, s. 34.
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ścioły, Bóg; sprawczy – wpływa na sens życia, zwiększa ak-
tywność człowieka”17.

Cnota wiary również odnosi się do Boga, a także do drugie-
go człowieka. Pozwala ona na takie kierowanie władzami 
umysłu, że realne jest wierzenie w coś lub kogoś bez istnienia 
materialnego dowodu. Często mając do czegoś predyspozycje 
nasze myślenie je neguje. ,,Jeśli wierzysz, że jesteś nędznym 
robakiem, ludzie będą cię deptać i traktować tak, jak sam sie-
bie traktujesz”18. Aby być kimś w oczach drugiego człowieka, 
trzeba najpierw w sobie odkrywać wartości, które podkreślały-
by naszą godność. Wiara zależy więc od naszych czynów i po-
dejścia do niej. Nie można nawet w myślach dopuszczać zwąt-
pienia, ponieważ wtedy stajemy się przegranymi w naszej 
psychice, co osłabi działanie.

W Księdze Mądrości zawarte są cztery cnoty kardynalne. 
Są to: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie oraz mę-
stwo. Przymioty te w pełni odnoszą się do człowieka. Świado-
mość człowieka powinna być wzbudzana poprzez ćwiczenie 
się w cnotach. ,,Cnota to przyzwyczajenie. Jak każde przy-
zwyczajenie, nabywasz ją dzięki powtarzaniu”19. Ćwiczenie 
się w cnotach kształtuje moralność i stabilność człowieka.

Cnota męstwa wskazuje na waleczność, na walkę dobra ze 
złem. W małżeństwie należy więc znać potrzeby każdego 
z członków, które nieustannie się zmieniają. Znaczącą rolę od-
grywa w nim ,,[...] męstwo, którego zadaniem jest panowanie 
nad uczuciami strachu i bólu, gdyż te, podobnie jak poprzed-
nie, popchnąć nas mogą w niewłaściwym kierunku”20. Wszy-

17 Tamże, s. 43–46.
18 J. Murphy, Magia wiary, Wydawnictwo Ravi, Warszawa 1997, s. 137.
19 A. Havard, Etyka przywódcy. Trening doskonalenia osobowości, 

MSM Studio, Gdańsk 2011, s. 164.
20 M. Krąpiec, S. Wprowadzenie, dz. cyt., s. 544.
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scy członkowie rodziny odzwierciedlają wybrane przez siebie 
męstwo: agresor posługuje się atakiem, a ofiara cierpieniem 
w imię dobra pozostałych członków rodziny.

Sprawiedliwość jest oddaniem każdemu tego, co mu się na-
leży. ,,Sprawiedliwy człowiek jest oddany czynieniu dobra, 
gdy uczciwie realizuje swoje zadania zawodowe, rodzinne, 
społeczne i religijne”21. Sprawiedliwość odnosi się do postaw 
moralnych, takich jak chociażby szacunek dla drugiego czło-
wieka. Nie można poniżać więc godności nikogo, wmawiając 
sobie, że działa się w imię tego, by uzyskać sprawiedliwy wy-
nik. Działania alkoholika, jak również jego ofiary, doprowa-
dzają do tego, że postrzeganie świata takich osób zostaje nieja-
ko zniekształcone pod wpływem silnych emocji oraz przemocy 
i agresji, stosowanych w relacji międzyludzkiej.

Następną cnotą jest posłuszeństwo. W rodzinach dysfunk-
cyjnych bardzo łatwo przekroczyć można granice wolności 
drugiego człowieka. ,,Prawdziwie posłuszny doświadcza po-
czucia niezmiernego bezpieczeństwa i spokoju duszy”22. Ofia-
ra zawsze chce działać idealnie względem sprawcy przemocy 
w rodzinie, by nie doprowadzić do eskalacji konfliktu. Jest to 
złe postrzeganie tej cnoty, ponieważ poprzez swoje działanie, 
przyzwolenie na takie myślenie zarówno u siebie, jak i alkoho-
lika, tak naprawdę nie powstrzyma napięcia, które i tak zosta-
nie rozładowane.

,,Cierpliwość – zdaniem św. Augustyna – jest cnotą polega-
jącą na spokojnym znoszeniu przykrości i przeciwieństw, któ-
re na nas spadają bez naszej winy”23. Nie każdy od początku 

21 A. Harvard, Etyka, dz. cyt., s. 141.
22 F. Arias, Gwiazda zaranna czyli o naśladowaniu dziesięciu cnót Naj-

świętszej Maryi Panny, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, 
s. 160.

23 Tamże, s. 176.
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rozumie, że każdy ból i nawet złe sytuacje są wpisane w życie 
człowieka, by ten uczył się z własnego doświadczenia. Nikt 
nie może przeżyć życia za drugą osobę. Nikt też nie może wy-
brać sobie życia z momentem poczęcia, lecz dostaje je takie, 
jakim jest mu ono przeznaczone.

Cnota boleści ukazuje ludzkie cierpienie i umartwianie się. 
Boleść to głęboki stan umartwiania się psychicznego, który łą-
czy się również ze stanem fizycznym. Oznacza to również 
znoszenie ataków fizycznych, które tym bardziej trudne jest, 
gdy staje się dokonywane od osób, które deklarują miłość. 
Przemoc przybiera różne formy, jednakże z psychiki ludzkiej 
trudno jest ująć szczególnie trudne momenty z życia, ponie-
waż łączyły się one z przyzwoleniem na wkroczenie w czyjąś 
godność, a często przekroczenie granic moralnych i zasad 
współżycia międzyludzkiego.

2. METODOLOGIA bADAń WŁASNYCH

Celem przeprowadzanych przeze mnie badań było określe-
nie znaczenia wiary kobiet deklarujących się jako głęboko 
wierzące, znajdujących się w sytuacji przemocy w rodzinie 
i alkoholizmu męża, dla trwałości ich małżeństwa. Przedmio-
tem zaś była sytuacja życiowa, na którą składały się doświad-
czenia z mężczyzną-alkoholikiem, przebyte od momentu dzie-
ciństwa (córka), jak i w późniejszych latach, czyli praca 
zawodowa, obowiązki domowe oraz relacje łączące małżon-
ków (żona). Niniejsza metodologia stworzona została w nurcie 
badań jakościowych.

Problem główny stanowił refleksję na temat tego, P ogólny : 
jakie znaczenie ma wiara w życiu kobiet dla trwałości ich 
związków, w których doświadczają one przemocy: fizycznej, 
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psychicznej oraz materialnej? Od problemu głównego zostały 
wyprowadzone następujące problemy szczegółowe:

Ps1 jakie znaczenie dla trwałości małżeństw kobiet, które są 
ofiarami przemocy, mają praktyki religijne, cnoty oraz 
przykazania?

Ps2 Jak kobiety znajdujące się w sytuacji przemocy traktują 
znaczenie przysięgi małżeńskiej? 

Ps3 Czy kobiety znajdujące się w sytuacji przemocy, odno-
szą się do jakiejkolwiek postaci męczeńskiej?

W pracy zostały sformułowane następujące hipotezy 
badawcze: 

H ogólna: Wiara w życiu kobiet, które znajdują się w sytuacji 
przemocy jest ważnym czynnikiem trwałości i ciągłości ich 
małżeństw. Przypuszczenie to wynika z obserwacji, iż skoro 
grupa kobiet, które wzięły udział w badaniach to kobiety czyn-
nie angażujące się w działalność ruchów religijnych, są to oso-
by bardzo religijne, to z tego faktu będzie wynikać postawa 
cechująca się nadzieją na zmianę ich sytuacji życiowej, co ma 
przełożenie na trwałość i ciągłość ich małżeństw pomimo 
kryzysów.

Hs1: Praktyki religijne, cnoty oraz przykazania stanowią 
źródło pewnych wskazówek i rad dla ofiar, dotyczących spo-
sobów znoszenia bólu od osoby bliskiej, w tym przypadku 
małżonka.

Hs2: Przysięga małżeńska stanowi dla ofiar przemocy waż-
ne zobowiązanie, wzmocnione głębokim przekonaniem, że są 
one osobami wierzącymi i m.in. również z tego względu nie 
chcą one rozstawać się ze swoim partnerem.

Hs3: W znoszeniu bólu i cierpień kobiety mogą porówny-
wać się do niektórych postaci biblijnych, których wiara i wy-
trwałość były doświadczane przez Boga w celu osiągnięcia na 
końcu wynagrodzenia za wszystkie doznane cierpienia.
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Metodą wykorzystaną w badaniach była metoda indywidu-
alnego przypadku, w ramach której posłużono się techniką 
wywiadu. Badaną grupę stanowiło 20 kobiet, w tym 12 córek 
i 8 matek, głęboko wierzących i praktykujących. Kobiety zo-
stały poproszone o przedstawienie swojej sytuacji rodzinnej, 
w szczególności odpowiedzenie na pytanie: czy w ich rodzi-
nach generacyjnych był obecny alkohol i w jakim stopniu? czy 
obecnie należą one do ruchu religijnego? jak rozwijała się ich 
religijność? jak wyglądają ich obecne praktyki religijne? co 
daje im uczestnictwo w spotkaniach wspólnoty religijnej? Za-
stosowanie pytań otwartych pozwoliło kobietom na swobodne 
(pisemne) przedstawienie swoich przemyśleń na temat ich sy-
tuacji życiowej, w której funkcjonują jako ofiary przemocy 
domowej. Osoby badane zostały poproszone również o napi-
sanie świadectwa swojego życia, które dotyczyło funkcjono-
wania w rodzinie z problemem alkoholowym i przedstawienia, 
w jaki sposób wiara chrześcijańska pozwoliła znosić im trudną 
codzienność.

Badania zostały przeprowadzone wśród kobiet należących 
do religijnego Ruchu Światło-Życie, działającego przy para-
fiach na terenie województwa mazowieckiego.

Córki alkoholików uczestniczą w spotkaniach Ruchu wraz 
ze swoimi rówieśnikami z podobnymi problemami raz w tygo-
dniu. W trakcie spotkań mają okazję rozmowy na temat swo-
ich problemów z innymi osobami (młodzież, księży, siostry 
zakonne).

Matki, uczestniczące w badaniach również wywodziły się z 
tego Ruchu. Obecnie samodzielnie praktykują swoją wiarę lub 
też uczestniczą w spotkaniach przy parafiach dla osób doro-
słych, m.in. we wspólnocie neokatechumenalnej.
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3. SYTUACjA KObIETY jAKO OfIARY PRZEMOCY 
W RODZINIE W ŚWIETLE WYNIKÓW  

bADAń WŁASNYCH

Podczas analizy 20 wywiadów okazało się, że wszystkie ko-
biety miały w rodzinie generacyjnej ojca alkoholika, a córki 
mają go obecnie, przy czym alkoholik w każdym z tych przy-
padków nie przyznaje się do swojej choroby, nie korzysta ze 
specjalistycznego leczenia i uważa, że nie ma problemu z alko-
holem. Oprócz działalności w Ruchu Światło-Życie, kobiety 
uczęszczają na Mszę świętą kilka razy w tygodniu, a także dbają 
o regularne korzystanie z sakramentów spowiedzi i eucharystii. 
W swoich przemyśleniach bardzo często zwracają się do Boga z 
prośbami o wytrwałość i o zmianę własnej sytuacji, o nawróce-
nie się alkoholika, który jest osobą niepraktykującą.

Żony alkoholików trwają w związku małżeńskim z alkoho-
likiem minimum 10 lat, maximum 30 lat. Mają one tradycyjne 
podejście do związku małżeńskiego, nie myślą poważnie 
o rozstaniu się z alkoholikiem. 70% respondentek to osoby 
bezrobotne, a więc uzależnione finansowo od męża, dlatego 
szkoda jest im również zostawić wspólny dobytek. Wskazuje 
to również na swego rodzaju wdzięczność dla alkoholika, że 
dzięki niemu maja one gdzie mieszkać. Córki alkoholików 
mają dwojakie myśli. Z jednej strony chcą jak najszybciej za-
łożyć własną rodzinę, by uciec jak najdalej od sytuacji prze-
mocowych. Niestety jednak nawet religia nie sprawia, że za-
wsze wiążą się one z odpowiednim mężczyzną, który albo 
pochodzi z rodziny, w której również obecny jest alkohol, albo 
nie okazuje wystarczającego szacunku wobec nich. Z drugiej 
zaś strony niektóre córki nie chcą wiązać się z mężczyznami, 
a w przyszłości zakładać własnej rodziny, gdyż obawiają się 
one tego, że ich życie będzie wyglądało tak samo, jak dotych-
czasowe, czyli że będą one ofiarami przemocy, a ich mąż bę-
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dzie alkoholikiem. Z jednej strony miłość jest więc postrzega-
na jako chęć znalezienia bezpieczeństwa w zakładanym przez 
siebie związku, z drugiej zaś chęć podzielenia się ,,swoją za-
sobnością”, a więc radościami i trudami oraz niwelowaniem 
tych trudności w założonym przez siebie związku i czasami 
zbyt wyolbrzymionej wizji stworzenia idealnej rodziny24.

Zarówno matki, jak i córki, wczytując się w Biblię twier-
dzą, że ich życie, choć jest bardzo trudne i pełne łez, jest rów-
nież doświadczeniem, które zsyła na nie sam Bóg. Niekiedy 
dostrzegają one, że alkoholik to człowiek chory, któremu trze-
ba pomóc, nie mają one jednak wystarczająco dużo siły, aby 
udać się po pomoc do określonych instytucji lub skierować al-
koholika na przymusowe leczenie. Wzorem postępowania dla 
kobiet jest Maryja, która posiada w sobie wszystkie cnoty, któ-
re starają się pielęgnować takie kobiety. Mimo wszystko wy-
kazują one mechanizm współuzależnienia od małżonka/ojca, 
który niekiedy objawia się w ten sposób, że podporządkowują 
one całe swoje życie do sytuacji alkoholika.

Jedna z córek alkoholika wyznała, że próbowała po wielu 
latach współuzależnienia od ojca zgłosić się do Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, podjąć rozmowę z psychologiem 
oraz spotkała się z policją, by uzyskać informacje o możliwo-
ści zmiany swojej sytuacji. Gdy podczas awantury jej matka 
powiedziała o działaniach córki mężowi, on się uspokoił, a na-
stępnie podszedł do córki i zapytał ,,byłabyś w stanie zamknąć 
własnego ojca w więzieniu?”25. Na tym przykładzie można za-
uważyć ogromną zależność emocjonalną od sprawcy przemo-
cy oraz manipulację, jaką posługuje się członek rodziny. In-
nym przykładem okazała się sytuacja kolejnej młodej 
dziewczyny, która twierdzi, że jej ojciec, zawsze po awanturze 

24 I. Pospiszyl, Przemoc, dz. cyt., Warszawa 1994, s. 122-125.
25 Wypowiedź uzyskana w trakcie rozmowy z ofiarą przemocy domowej.
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pod wpływem alkoholu, gdy uspokajał się, siadał obok córki 
i pytał ją: ,,Czy mnie kochasz?”. Dziewczyna zawsze odpo-
wiadała, że go kocha, lecz był to jej zdaniem „niepełny wyraz 
miłości”. Jak twierdzi mówiła tak, by nie wdawać się w niepo-
trzebne dyskusje z ojcem, pod wpływem alkoholu.

Jedna z kobiet, bardzo mocno związana z Kościołem opo-
wiadając o swoim dzieciństwie mówiła, że był w jej życiu mo-
ment, gdy miała dostęp do różnych środków chemicznych, bo 
pomagała nauczycielce w szkole je porządkować. Wtedy w jej 
umyśle pojawił się pomysł, aby wziąć niebezpieczny środek 
i podać ojcu, który od wielu lat znęcał się nad nią i jej rodziną. 
Wiele razy zastanawiała się, że taki środek może być jej po-
trzebny w sytuacji, gdy nie będzie już sobie dawała rady z tym 
problemem. Odezwał się w niej jednak głos, że nie warto jest 
walczyć z tym problemem takimi brutalnymi metodami26. 
Wiara okazała się więc determinantem, powstrzymującym od 
wyrządzenia krzywdy sprawcy przemocy oraz sobie samej.

Ofiary przemocy domowej wstydzą się tego, iż nie potrafią 
postawić oporu przeciw znęcaniu się nad nimi, co powoduje, że 
o przebytej awanturze, czy pobiciu, nie mówią one nikomu o za-
istniałej sytuacji. Ukrywają ten problem zarówno przed dalszą 
rodziną, a zdecydowanie nie zgłaszają go na policji. Każdy 
z członków rodziny uważa, że przemoc to ich własna tajemnica. 
Znaczna większość z powyższych rodzin to wspólnoty dobrze 
prosperujące społecznie i pozytywnie oceniane w oczach in-
nych. Sprawca, stosując przemoc fizyczną, zadaje ją w taki spo-
sób, że nie widać jej objawów. Najczęstszymi miejscami ude-
rzeń są głowa, plecy, a niekoniecznie twarz, na której można by 
zauważyć znaki pobicia. Żadna z ofiar przemocy nie zasłużyła 
sobie na takie poniżenie, choć większość ofiar zdecydowanie 
miewa momenty, w których obwiniają siebie za całą sytuację ro-

26 Wypowiedź uzyskana w trakcie rozmowy z ofiarą przemocy domowej.
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dzinną. Takim działaniem ofiary dają przyzwolenie na przemoc, 
co często jest powodem konfliktu ofiara i jej dziecko, które po 
wspieraniu jej podczas ataku sprawcy przemocy, niekiedy za 
chwilę samo atakuje pytaniami i pretensjami, czemu ofiara trwa 
w związku z takim człowiekiem. Spowodowane jest do kiero-
waniem się różnorodnością emocji i dużą uczuciowością w sto-
sunku do sprawcy. Ofiary, szczególnie jeśli są to pierwsze lata 
związku małżeńskiego wierzą, że taka przemoc była jednorazo-
wym incydentem. W związkach z większym stażem ofiary nie-
kiedy same, przemyślanie doprowadzają do awantury domowej, 
gdyż wyczuwają one fazę narastania napięcia i chcą jak naj-
szybciej mieć ją za sobą. Więź między sprawcą, a ofiarą jest tak 
silna, że oboje twierdzą, iż się kochają. Sprawca zazwyczaj 
przeprasza za zaatakowanie, często właśnie wtedy wyznając 
swe szczere uczucia wobec ofiary. Uzależnienie od alkoholu, 
z jakim problem ma agresor, nie zwalnia go nigdy od odpowie-
dzialności za czyn, który dokonuje pod jego wpływem. W opi-
niach ofiar, sprawca zachowuje się zupełnie inaczej, gdy przez 
dłuższy okres (choć trwający nie dłużej niż 1 tydzień), nie ma 
on kontaktu z alkoholem. Ofiary odbierają swoich współmał-
żonków, jako osoby chore psychicznie, gdyż ich działania mogą 
być naprawdę nieprzewidywalne.

Przypuszczalne hipotezy postawione w niniejszych bada-
niach zostały potwierdzone. Okazało się, że wiara chrześcijań-
ska, częste praktyki religijne oraz kontakt z Bogiem (zwraca-
nie się do niego szczególnie w trudnych sytuacjach), pozwalają 
na pewną refleksję u ofiar nad własną sytuacją życiową i sta-
nowią swego rodzaju oparcie w przezwyciężaniu trudności. 
Wzorem wytrwałości dla tych kobiet staje się Maryja i to 
z Niej biorą one przykład, pielęgnując poszczególne cnoty 
ewangeliczne. Małżeństwo jest dla nich sakramentem, który 
może przerwać tylko śmierć. Jedną z przyczyn takiego myśle-
nia jest uzależnienie finansowe od małżonka. Ofiary nie są 
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w stanie zmienić swojej sytuacji, gdyż pokładają nadzieje 
w tym, że ich cierpienie zostanie wynagrodzone, że przyjdzie 
taki moment w ich życiu, iż małżonek zrozumie i zaprzestanie 
nadużywania alkoholu. Ofiary nie potrafią uwolnić się od 
sprawców przemocy także poprzez to, że w małżeństwie są 
obecne dzieci, dlatego też nie mają one wizji innego życia, nie 
wyobrażają sobie, jak ich życie potoczyłoby się, gdyby ich 
związek się rozpadł. Ofiary nie chciałyby niczego utracić. Ze 
sprawcą łączy ich silna więź emocjonalna, co sprawia, że nie 
chcą one zmieniać swojej sytuacji.

Summary:

The article has been described life situation of a woman 
who struggles with alcoholism, her husband or father. Through 
the shared life with an alcoholic is noticeable in their cycle of 
dependency from the partner. An important role in the life of 
such women are religious practices and nurture the christian 
virtues. The person to whom violence is looking for a foothold 
in God. This allows you to see that an alcoholic, it’s not just 
the attacker, but also a man who is suffering and needs help.

Key words: virtue, alcoholism, violence, victim, attacker, 
addiction
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PIELęGNOWANIE ZDROWIA  
PROKREACYjNEGO U KObIET I MężCZYZN

NURTURE THE PROCREATIVE HEALTH IN WOMEN 
AND MEN

WSTęP

Zgodnie z definicją przyjętą na Międzynarodowej Konfe-
rencji na rzecz Ludności i Rozwoju w Kairze, zdrowie prokre-
acyjne zostało określone jako stan dobrego samopoczucia 
w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym, a nie wy-
łącznie brak choroby lub niedomagań, we wszystkich sferach 
związanych z układem rozrodczym. Oznacza to, że ludzie 
mogą prowadzić satysfakcjonujące i bezpieczne życie seksual-
ne oraz że są zdolni do prokreacji.1 Płodność jest naturalną ce-

(1) położna, magister pielęgniarstwa, doktor nauk medycznych, adiunkt 
w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej (2) magister położ-
nictwa, doktorant na Wydziale Nauki o Zdrowiu, (3) profesor dr hab. n. 
med., Prodziekan Kierunku Położnictwo, Kierownik Zakładu Dydaktyki 
Ginekologiczno-Położniczej.

1 Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5–13 September 1994, United Nations, New York.



246

Grażyna Bączek, radosław niedźwiedż, ewa dmoch-Gajzlerska

chą określającą zdolność do poczęcia podczas prawidłowego 
przebiegu cyklu menstruacyjnego kobiety. Jednakże, jak wyni-
ka ze statystyk demograficznych, w ostatnich latach w wielu 
krajach zwiększyła się liczba par małżeńskich, które wymaga-
ją leczenia z powodu problemu z płodnością. Szacuje się, że 
na świecie problem ten dotyczy ok. 60–80 mln kobiet, a co 
roku przybywa kolejne 2 mln.2 Według różnych źródeł nie-
płodność dotyczy co piątego małżeństwa na świecie i wystę-
puje np. w USA u 13–14% związków, we Francji u 18,4%, 
w Wielkiej Brytanii u 16,8%, natomiast najwyższy odsetek 
spotyka się w krajach afrykańskich i Ameryki Południowej. 
W Polsce ocenia się, że prawie 2,4 mln kobiet i mężczyzn ma 
problemy z płodnością, przy czym w 40% dotyczy kobiet, 
w 40% mężczyzn, a pozostałe 20% to przyczyny zależne od 
obojga partnerów lub niewyjaśnione.3

Warto więc zwrócić uwagę na poziom wiedzy młodych ko-
biet i mężczyzn z zakresu czynników mogących wpływać na 
płodność. Wiedza na temat płodności pozwala unikać sytuacji 
ryzykownych i utrzymać indywidualną płodność każdego 
człowieka na jak najwyższym poziome.4 

Do czynników, które negatywnie wpływają na zdrowie pro-
kreacyjne należą: praca zmianowa i brak snu, intensywna ak-
tywność fizyczna, otyłość, spożywanie alkoholu, palenie pa-
pierosów, niezdrowe odżywianie, choroby przenoszone drogą 
płciową, pestycydy, stres, niebezpieczne zachowania seksual-

2 J. Przysławski, I. Górna, E. Florek: Rola wybranych składników po-
żywienia w profilaktyce niepłodności u kobiet. BROMAT. CHEM. TOK-
SYKOL. – XLIII, 2010, 2, 138-144.

3 Tamże.
4 M. Makara-Studzińska, A. Koślak , M. Wołyniak i wsp.: Ocena po-

ziomu wiedzy młodych kobiet i mężczyzn w zakresie czynników mających 
wpływ na płodność. Zdrowie Publiczne 2008;118(1): 15-17.
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ne. Natomiast na zdrowie prokreacyjne pozytywnie wpływa 
zdrowy styl życia, czyli odpowiednie odżywianie, aktywność 
fizyczną, a także unikanie negatywnych czynników, wyżej 
wymienionych.5

ROZWINIęCIE

Zdrowie prokreacyjne obejmuje całokształt zagadnień 
związanych z układem rozrodczym u obu płci we wszystkich 
fazach życia. Stan zdrowia prokreacyjnego kobiety albo męż-
czyzny związany jest z obecnością chorób lub deficytów (nie-
domagań) w sferze układu rozrodczego, odnosi się również do 
jej (jego) samopoczucia fizycznego, psychicznego 
i społecznego. 

Zdrowie prokreacyjne kobiet obejmuje: 
• problemy zdrowotne dziewcząt, 
• zagadnienia planowania rodziny, 
• niepłodność, 
• poronienia samoistne i aborcję, 
• zakażenia narządów płciowych w tym choroby przenoszo-

ne drogą płciową, 
• opiekę podczas ciąży, porodu i po porodzie, 
• zagrożenia zawodowe prokreacji, zapobieganie i leczenie 

nowotworów narządów płciowych i piersi, 
• choroby kobiet w starszym wieku związane z menopauzą.6

Pielęgnowanie zdrowia prokreacyjnego to proces wymaga-
jący przede wszystkim zasobu wiedzy z zakresu fizjologii 
płodności i czynników wzmacniających i zakłócających tę sfe-

5 Tamże.
6 B. Chazan: Poprawa stanu zdrowia matek oraz dzieci przed urodze-

niem i noworodków. [W] Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa. Red. 
J. Szymborski. Rządowa Rada Ludnościowa Warszawa 2012.
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rę życia człowieka. Elementem koniecznym są również umie-
jętności realizacji prozdrowotnego trybu życia. Kwestią zaś 
nadrzędną są postawy człowieka, zwłaszcza młodego, wobec 
wyboru właściwych zachowań – wzmacniających zdrowie 
prokreacyjne lub je destruujących. Ponieważ istotnym elemen-
tem postawy jest jej komponent poznawczy przedstawiono po-
niżej wybrane informacje na temat czynników wpływających 
na zdrowie prokreacyjne. 

Aktywność fizyczna 

Wpływ pozytywny aktywności fizycznej na zdrowie pro-
kreacyjne potwierdza szereg doniesień. Okazuje się, że już go-
dzina ćwiczeń dziennie może pozytywnie wpłynąć na poprawę 
płodności u kobiet. Dodatkowo aktywność fizyczna sprzyja 
rozładowaniu stres i reguluje poziom cukru we krwi. Z drugiej 
strony należy wiedzieć, że zbyt intensywny wysiłek fizyczny, 
ciężka praca, treningi, męczące ćwiczenia mogą prowadzić do 
anowulacji (braku owulacji) lub nieregularnych miesiączek, 
a w konsekwencji do czasowej niepłodności 7

Obserwuje się, że u kobiet czynnie uprawiających sport 
często dochodzi do zaburzeń cyklu związanych z dysfunkcją 
osi podwzgórze – przysadka – jajnik. Pod wpływem intensyw-
nego wysiłku fizycznego oraz stresu, który towarzyszy zawo-
dom sportowym, dochodzi do zaburzeń wydzielania żeńskich 
hormonów płciowych. Jednocześnie wyczerpujące treningi 
powodują także pobudzenie osi podwzgórze – przysadka – 
nadnercza, co prowadzi do zwiększenia wydzielania kortyzolu 
i androgenów (męskich hormonów płciowych). Nawet nie-
wielkie zwiększenie stężenia androgenów może powodować 

7 J. Przysławski, I. Górna, E. Florek: Rola wybranych składników po-
żywienia … 
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zaburzenia miesiączkowania, a niski poziom estrogenów (żeń-
skich hormonów płciowych) może powodować osteopenię, 
czyli zmniejszenie masy kostnej, co z kolei może prowadzić 
do zwiększenia ryzyka wystąpienia złamań zmęczeniowych 
kości u kobiet czynnie uprawiających sport.8 

W przypadku tej grupy kobiet i dziewcząt zaburzeniom cy-
klu hormonalnego często towarzyszą zaburzenia odżywiania, 
co wiąże się z obniżonym wskaźnikiem BMI (Body Mass In-
dex). Towarzyszący intensywnym treningom wysiłek i stres 
sprzyja zwiększonemu wydatkowi energetycznemu. Jeśli to-
warzyszy temu dieta uboga w tłuszcz oraz niedobór kalorii za-
chodzi poważna dysproporcja pomiędzy zasobami energetycz-
nymi organizmu a ich wydatkowaniem. Stan taki może 
prowadzić hipoglikemii, hipoinsulinemii, hipotyroidemii 
i w rezultacie do zmniejszenia tłuszczu ustrojowego nawet do 
15% (a zachowanie cyklicznej czynności osi podwzgórze – 
przysadka – jajnik możliwe jest przy poziomie 22% ustrojowej 
tkanki tłuszczowej]. 9

Alkohol

Do problemów zdrowia prokreacyjnego powodowanych 
przez alkohol należą zaburzenia miesiączkowania, rak piersi, 
bezpłodność oraz zaburzenia mające wpływ na przebieg ciąży 
i płód (m.in. poronienia, urodzenia z małą masą urodzeniową, 
alkoholowy zespół płodowy – FAS). 

Szczególnie niebezpieczne jest spożywanie alkoholu przez 
dojrzewającą młodzież. Konsumpcja alkoholu ma wpływ na 

8 M. Jurczyk, A. Borawska: Ocena wpływu wysiłku fizycznego na za-
burzenia cyklu menstruacyjnego sportsmenek i pozostałych kobiet. Gin 
Prakt 2010;18 (1): 20-22.

9 Tamże.
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zaburzenia cyklu menstruacyjnego u około 10–12% kobiet, ry-
zyko bezpłodności związanej z alkoholem obejmuje 2–3% ko-
biet, podobnie kilka procent kobiet ma – w związku ze stałą 
ekspozycją na alkohol – podwyższone ryzyko raka piersi.

Zwiększenie rozpowszechnienia picia wśród dzieci i mło-
dzieży, względnie wczesna inicjacja alkoholowa znacznego 
odsetka dzieci poniżej 14 roku życia może mieć wpływ na za-
burzenia dojrzewania płciowego. Można szacować, że około 
10–12% kobiet (jednorazowa konsumpcja powyżej 80 ml al-
koholu) ma większe ryzyko bolesnych dolegliwości w czasie 
miesiączki i innych zaburzeń cyklu menstruacyjnego. Ryzyko 
bezpłodności związanej z alkoholem obejmuje ok. 2–3% ko-
biet (roczna konsumpcja powyżej 9 litrów etanolu). Podobnie 
kilka procent kobiet ma podwyższone ryzyko raka piersi 
w związku ze stałą ekspozycją na alkohol.10

Choroby przenoszone droga płciową i niebezpieczne zachowa-
nia seksualne

Zakażenia przenoszone drogą płciową (sexually transmitted 
infections, STI) są ważnym czynnikiem wpływającym na 
zdrowie prokreacyjne. Mogą prowadzić do bezpłodności, po-
ronień, ciężkich zakażeń płodu i noworodka, ciąż pozamacicz-
nych, a także sprzyjać rozwojowi nowotworów złośliwych. 
Ponadto wykazano, że choroby przenoszone drogą płciową 
zwiększają prawdopodobieństwo zakażenia HIV.

Do najczęstszych chorób przenoszonych drogą płciową wy-
stępujących w Polsce należą kolejno: zakażenia genitalnymi 
typami ludzkich wirusów brodawczaka (HPV), opryszczka na-

10 J. Moskalewicz: Problemy zdrowia prokreacyjnego związane z kon-
sumpcją alkoholu. Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20, nr 1, 55-63.
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rządów płciowych, nierzeżączkowe zapalenie cewki moczo-
wej (NGU), rzeżączka, kiła oraz zakażenie HIV. 11

Dokonujące się w okresie dojrzewania zmiany hormonalne 
powodują gwałtowne zmiany w seksualności młodego czło-
wieka. Silne napięcie seksualne i fizjologiczna dojrzałość do 
jego rozładowania znacznie wyprzedza dojrzałość psychiczną 
i społeczną młodych ludzi. Niepokojącym zjawiskiem jest 
również społeczne przyzwolenie ludzi dorosłych na przed-
wczesną inicjację seksualną wśród młodzieży. Wobec braku 
mocnego wsparcia i oddziaływań prawdziwie wychowaw-
czych (a nie wszechobecnej liberalizacji zachowań) nastolatki 
znajdują się w sytuacji ostrego konfliktu. Podejmowanie 
przedwcześnie współżycia seksualnego może prowadzić do 
wielu różnorodnych problemów (szkód) zdrowotnych, moral-
nych i społecznych. W tej kategorii możemy mówić o skut-
kach bezpośrednich i pośrednich. 

Do skutków bezpośrednich zaliczymy:
• niechcianą ciążę (i skutki społeczne przedwczesnego ma-

cierzyństwa dla matki, jej dziecka i rodziny), 
• zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową, w tym 

HIV, 
• zapalenia narządów miednicy mniejszej.

Skutki pośrednie to:
• wzrost ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy u kobiet 

wcześnie rozpoczynających współżycie seksualne i posia-
dających wielu partnerów w następstwie większego praw-
dopodobieństwa zakażenia HPV,

• niepłodność, 
• ciąża pozamaciczna i inne skutki przebytych infekcji; 

11 Raport „Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15-49 lat. Polska 
2006”. Warszawa 2007.
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• dysfunkcje psychoseksualne w następstwie negatywnych, 
przedwczesnych doświadczeń.12

Odżywianie

W ostatnich latach prowadzonych jest szereg badań na te-
mat związku zachowań żywieniowych z niepłodnością. Donie-
sienia podają, że odpowiednie zachowania żywieniowe i inne 
składowe stylu życia mogą zmniejszyć problemy związane 
z zajściem w ciążę aż o 80%. Zalecenia dotyczące zmniejsze-
nia ryzyka niepłodności u kobiet odnoszą się między innymi 
do poziomu spożycia podstawowych składników odżywczych, 
stosowanej suplementacji, wskaźnika BMI oraz aktywności fi-
zycznej. Składniki pokarmowe obecne w pożywieniu w istot-
ny sposób wpływają na poziom hormonów, w szczególności 
insuliny. Zdaniem wielu badaczy wrażliwość insulinowa może 
być ważnym wyznacznikiem owulacji i płodności. 13

Węglowodany w stopniu większym niż inne składniki od-
żywcze decydują o poziomie glukozy i insuliny we krwi. Gdy 
ich stężenia są zbyt wysokie, dochodzi do zakłócenia równo-
wagi hormonów odpowiedzialnych za płodność, co może po-
wodować zaburzenia owulacji. Insulina wydzielana przez 
trzustkę wraz z towarzyszącym jej insulinopodobnym czynni-
kiem wzrostu (IGF-1) hamuje produkcję białka, które wiąże 
we krwi hormony płciowe, zwłaszcza męskie. Gdy stężenie 
tego białka jest zbyt niskie, w krwiobiegu kobiety zaczynają 
przeważać hormony męskie (głównie testosteron). Taka sytu-
acja prowadzi do zakłócenia równowagi hormonalnej kobiety. 
Przyczyna tego stanu jest dieta, w której zaczynają przeważać 

12 Tamże.
13 J. Przysławski, I. Górna, E. Florek: Rola wybranych składników po-

żywienia …
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przemysłowo przetworzone i łatwo przyswajalne węglowoda-
ny (m.in. białe pieczywo, ryż, kluski, makaron, słodycze oraz 
słodkie napoje gazowane). Zamiast nich należy do jadłospisu 
włączyć produkty nieprzetworzone, np. bogate w błonnik pie-
czywo razowe, makaron razowy, niełuskany ryż, rośliny 
strączkowe oraz świeże warzywa i owoce. Badania przepro-
wadzone w Stanach Zjednoczonych podają, że u kobiet, które 
miały większe obciążenie glikemiczne niepłodność owulacyj-
na występowała z prawdopodobieństwem wyższym o 92% niż 
u kobiet z grupy niskiego obciążenia glikemicznego. 

Na poziom cukru i insuliny we krwi, a tym samym na stęże-
nie insulinopodobnego czynniku wzrostu, ma również wpływ 
spożywane białko. Badania przeprowadzone na Harvard 
School of Public Health podają, że kobiety, które spożywały 
więcej białka zwierzęcego niż roślinnego były bardziej nara-
żone na ryzyko niepłodności. Wykazano, że dodając do jadło-
spisu jedną dodatkową porcję mięsa czerwonego lub drobiu, 
spowodowano wzrost ryzyka zaburzeń owulacji o 32%. Doda-
nie porcji ryb lub jajek nie wiązało się z zaburzeniami owula-
cji, natomiast dodatkowa porcja warzyw bogatych w białko 
(fasola, groszek, orzechy) była w niewielkim stopniu powiąza-
na ze spadkiem wystąpienia zaburzeń owulacji.

Gospodarkę hormonalną kobiety może zaburzać również 
spożywanie odtłuszczonych produktów mlecznych. Produkty 
te zawierają mniejsze ilości witaminy D, która pozytywnie 
wpływa na płodność. Dodatkowo procesy technologiczne za-
chodzące podczas usuwania tłuszczu z mleka zmieniają jego 
skład hormonalny - zmniejszają zawartość estrogenów i pro-
gesteronu, a pozostawiają nadmiar męskich hormonów zabu-
rzających owulację. Wyniki badań wskazują, że spożywanie 
jednej porcji dziennie produktów mlecznych o obniżonej za-
wartości tłuszczu lub beztłuszczowych wiąże się ze zwiększo-
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nym ryzykiem zaburzeń owulacyjnych (o 11%), natomiast jed-
na porcja dziennie produktu pełnotłustego, a zwłaszcza 
pełnego mleka, zmniejszała je o 22%. Należy jednocześnie 
podkreślić, że pełnotłuste produkty mleczne mogą wpływają 
nie korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, dlatego należy 
pamiętać o urozmaiceniu i prawidłowym zbilansowaniu diety, 
przede wszystkim pod względem energetycznym.

Zagrożenie stanowią również izomery trans kwasów tłusz-
czowych powstające podczas procesów przemysłowego prze-
twarzania żywności. Ich źródłem są przede wszystkim wyroby 
cukiernicze, słone i słodkie przekąski, produkty typu „fast 
food”, twarde margaryny i smażone potrawy. 14

Otyłość

Otyłość u dzieci i młodzieży jest epidemicznie narastają-
cym problemem. Problematyczne są również związki otyłości 
z zaburzeniami płodności. Badane są relacje pomiędzy otyło-
ścią u dzieci i młodzieży a występowaniem zaburzeń czynno-
ściowych układu płciowego u dorosłych. U płci żeńskiej naj-
częściej przytaczanym problemem jest hiperandrogenizacja 
i zespół policystycznych jajników (PCOS), które ujawniają się 
u dziewcząt wraz z otyłością. Okazuje się, że zaburzenia hor-
monalne cyklu miesięcznego w przebiegu otyłości kojarzą się 
z nadmiarem androgenów i PCOS i mogą prowadzić do upo-
śledzenia możliwości prokreacyjnych. 15

Badania wskazują, że ok. 10–50% kobiet z PCOS ma 
wskaźnik BMI powyżej akceptowalnej normy (19–25). U ko-

14 Tamże.
15 P. Fichna, B. Skowrońska: Otyłość u dzieci i młodzieży a zaburzenia 

prokreacji wieku dojrzałego – spojrzenie pediatry. Forum Zaburzeń Meta-
bolicznych 2010, tom 1, nr 1, 46-54.
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biet otyłych niepłodność często powiązana jest z zaburzeniami 
hormonalnymi ( obniżenie wydzielania FSH - hormon foliku-
lotropowego, LH - lutropiny i zmniejszeniu sekrecji progeste-
ronu przez ciałko żółte). Estrogeny są również produkowane 
w tkance tłuszczowej – ich nadprodukcja wpływa niekorzyst-
nie na przebieg cyklu płciowego. Za główną przyczynę nie-
płodności u kobiet otyłych uważa się insulionoporność i hipe-
rinsulinemię, dlatego prawidłowa masa ciała może poprawić 
wrażliwość na insulinę, ale również poziom cholesterolu, ci-
śnienie krwi i funkcjonowanie nerek.16

Papierosy

Tytoń jest główną przyczyną zagrożenia zdrowia ludności, 
a palenie tytoniu jest jednym z najbardziej upowszechnionych 
antyzdrowotnych elementów stylu życia człowieka. Szacuje 
się, że uzależnienie od nikotyny jest w Polsce przyczyną co 
drugiego zgonu mężczyzn w wieku 35-69 lat.

Skutki palenia papierosów są rozległe i liczne. 
Nikotynizm:
• jest głównym czynnikiem patogenetycznym przewlekłej 

obturacyjnej choroby płuc, 
• trzykrotnie zwiększa ryzyko zawału serca i udaru 

mózgowego,
• prowadzi do zwiększenia zawartości cholesterolu, rozwoju 

blaszek miażdżycowych i schorzeń naczyń obwodowych,
• jest przyczyną impotencji mężczyzn, 
• jest przyczyną zaburzeń płodności u kobiet, 
• zwiększa ryzyko powikłań w czasie stosowania tabletek 

antykoncepcyjnych, 

16 J. Przysławski, I. Górna, E. Florek: Rola wybranych składników po-
żywienia …
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• zmniejsza skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego,
• u kobiet ciężarnych dym tytoniowy przenikając przez łoży-

sko może być przyczyną zespołu nagłej śmierci 
noworodka.17

Pestycydy

Praca w gospodarstwach ogrodniczych odbywa się w wyso-
kich temperaturach, nawet do 35oC, przy dużej wilgotności po-
wietrza przekraczającej okresowo 90%. Wysoka temperatura 
i wilgotność powietrza w połączeniu z ciężką pracą może do-
datkowo zwiększać ekspozycję pracowników szklarni na środ-
ki ochrony roślin. Problem ten jest szczególnie istotny dla pra-
cujących w szklarniach kobiet w ciąży lub osób planujących 
potomstwo. 

Artykuł 18. Konwencji nr 184 Międzynarodowej Organiza-
cji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w rolnictwie 
z 2001 r. mówi o konieczności podjęcia niezbędnych środków 
uwzględniających specyficzne potrzeby kobiet pracujących 
przed porodem i po nim w rolnictwie dotyczące ciąży, okresu 
karmienia i ochrony zdrowia związanego z prokreacją. W celu 
realizowania tego artykułu należy zapewnić ocenę ryzyka 
w miejscu pracy, która jest podstawą zapewnienia bezpieczeń-
stwa i zdrowia kobiet ciężarnych lub kobiet opiekujących się 
dziećmi. 

Badania prowadzone na świecie od kilku lat mają na celu 
określenie ryzyka zaburzeń funkcji rozrodczych w populacji 
kobiet, które pracują w rolnictwie i gospodarstwach ogrodni-
czych, i są eksponowane na środki ochrony roślin. Szczególnie 

17 K. Wójtowicz, M. Kowal, A. Borzęcki: Problem nikotynizmu wśród 
pacjentów hospitalizowanych w SPSK 4 w Lublinie. Przegląd Lekarski 
2008/65/10, 609-611
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ważne są problemy związane z pracą w obiektach szklarnio-
wych, które z racji występującej w nich dużej wilgotności po-
wietrza, wysokiej temperatury oraz ograniczonej wentylacji 
mogą być miejscem wysokich ekspozycji na środki ochrony 
roślin. Skutki takiego narażenia u ludzi obecnie bardzo rzadko 
manifestują się zatruciami ostrymi. Coraz liczniejsze badania 
epidemiologiczne wskazują jednak, że nadal możliwe są odle-
głe następstwa, np. w postaci zaburzeń płodności czy nieko-
rzystnego wpływu na przebieg i wynik ciąży. 

Unikanie ekspozycji przez osoby, które pracują w naraże-
niu na pestycydy i planują potomstwo jest konieczne. Istnieje 
zatem potrzeba zwiększenia świadomości osób stosujących 
środki ochrony roślin dotyczącej potencjalnych skutków zdro-
wotnych, w tym zaburzeń reprodukcji. W okresie planowania 
ciąży konieczne jest ograniczanie do minimum ekspozycji na 
pestycydy zarówno mężczyzn, jak i kobiet.18

Praca zmianowa – brak snu

Praca jest dla człowieka źródłem korzyści zarówno mate-
rialnych jak i społecznych, Może mieć ona jednak także nieko-
rzystny, a nawet szkodliwy wpływ na zdrowie i samopoczucie. 
W pracy zmianowej występuje znamiennie więcej czynników 
szkodliwych niż w pracy dziennej. Inny od naturalnego roz-
kład czasu pracy wpływa na takie aspekty życia pracownika, 
jak: sen, sposób odżywiania, funkcjonowanie układu pokar-
mowego, nerwowego, a także ogólne samopoczucie, kondycję 
psychiczną oraz cykl miesięczny u kobiet. Negatywne skutki 

18 W. Hanke, J. Jurewicz: Ryzyko zaburzeń reprodukcji wśród osób 
pracujących w gospodarstwach ogrodniczych. Medycyna Pracy 2007; 
58(5): 433-434, 436-437.
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dla zdrowia pracownika zmianowego pogłębiają się wraz z ro-
snącym stażem pracy.

Od 1951 roku zniesiono w Polsce zakaz pracy nocnej ko-
biet. Kobieta, częściej niż mężczyzna musi dzielić swoją ak-
tywność życiową na czas roli pracownika oraz czas żony i/lub 
matki zajmującej się domem. Mężczyźni częściej korzystają 
z wypoczynku po pracy, podczas gdy kobieta zajmująca się 
wtedy dziećmi lub innymi czynnościami związanymi z prowa-
dzeniem domu. Kobiety czynne zawodowo poświęcają 3-krot-
nie więcej czasu na prace domowe, niż czynni zawodowo 
mężczyźni. W związku z tym narażone są na większy deficyt 
snu w ilości uznawanej za wystarczającą. 

Zdaniem badaczy praca zmianowa ma odmienny wpływ na 
organizm kobiety, niż mężczyzny. U kobiet stwierdzono czę-
ściej nadciśnienie tętnicze, żylaki kończyn dolnych, nie-
dokrwistość niedobarwliwą, otyłość, zaburzenia nerwowe, do-
legliwości układu kostno-stawowego oraz choroby pęcherzyka 
żółciowego. Obserwowano także zaburzenia cyklu menstru-
acyjnego, zmiany zapalne układu rozrodczego, przedwczesne 
porody, wcześniejsze występowanie menopauzy oraz zmiany 
patologiczne sutka, w porównaniu do pracownic dziennych. 
Istnieje przypuszczenie, ż praca w systemie zmianowym może 
wydłużać czas oczekiwania na pierwsze dziecko. Wśród ko-
biet pracujących w tym systemie zaznacza się dłuższy czas od 
zawarcia związku małżeńskiego do urodzenia pierwszego 
dziecka, w porównaniu do kobiet pracujących w zwyczajo-
wych godzinach. Może mieć to związek z większą liczbą po-
ronień w grupie pracownic zmianowych. 19

19 A. Kucharska, B. Sińska, K. Zacharewicz: Konsekwencje zdrowotne 
pracy w systemie zmianowym, Zdrowie Publiczne, 2011;121(4): 431-436.
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Stres

Obecny rozwój kultury, między innymi techniki, mass me-
diów, oraz współczesne czasy, przyczyniają się do rozwoju 
różnych chorób, tak zwanych cywilizacyjnych. Taka sytuacja 
wpływa na stan psychiki, a w konsekwencji na rozwój chorób 
i zaburzeń, których przyczyny zaczynamy sobie powoli 
uświadamiać. 

Jeżeli chodzi o wpływ stresu na problemy życia seksualne-
go, to należy poruszyć istnienie zależności między rozwojem 
psychoseksualnym a problemem stresu w ginekologii dziecię-
cej, ponieważ okres pokwitania, zwłaszcza u dziewcząt, jest 
czasem szczególnej labilności emocjonalnej i wyjątkowego 
narażenia na stres. Dotychczas przeprowadzono wiele badań, 
w których wykazano znaczącą rolę czynników psychogennych 
w powstawaniu zaburzeń miesiączkowania, zwłaszcza u ko-
biet w wieku rozwojowym, ponieważ w stanach stresu stwier-
dzono występowanie podwyższonego stężenia b-endorfiny, 
kortyzolu i katecholamin. 

Istnieją takie specyficzne rodzaje stresu dla płci żeńskiej, 
które zaczynają się ujawniać w okresie pokwitania, jak: stres 
związany z fizjologią pokwitania, stres towarzyszący pojawie-
niu się potrzeby seksualnej, potrzeby więzi emocjonalnej 
z partnerem i stres związany ze szkołą czy sytuacją rodzinną. 
Objawami stresu u dziewcząt mogą być zaburzenia miesiącz-
kowania (miesiączki zbyt rzadkie lub ich brak), zespół napię-
cia przedmiesiączkowego i zaburzenia jedzenia (anoreksja, 
bulimia). 

Beta-endorfina uczestniczy w regulacji prawidłowego cy-
klu miesiączkowego. Jej zakłócenie przez czynnik stresu po-
woduje zaburzenia miesiączkowania. Nieprawidłowości 
w wydzielaniu b-endorfiny odgrywają rolę w patogenezie róż-
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norodnych dysfunkcji rozrodczych. W okresie pokwitania za-
chodzą zmiany hormonalne i somatyczne, które prowadzą do 
osiągnięcia biologicznej dojrzałości płciowej. Wraz z dyna-
micznymi przemianami hormonalnymi tego okresu następuje 
rozwój emocjonalny. W tym wieku dziewczęta są szczególnie 
narażone na stres. Przyczyną stresu młodzieńczego mogą być 
konflikty w rodzinie, w grupie rówieśniczej, konflikty z na-
uczycielami oraz niepowodzenia w nauce. Z wielu doniesień 
dotyczących rozwoju psychoseksualnego wiadomo, że lata po-
przedzające okres pokwitania służą gromadzeniu doświadczeń 
ogólnych, ukształtowaniu podstawowych cech osobowości, 
które będą się ujawniać w przyszłości we wszystkich formach 
zachowania. Stres może zaburzyć ten proces i przyczynić się 
do patologii. Swoistym rodzajem sytuacji stresowej dla doj-
rzewającej dziewczyny są zmiany somatyczne następujące 
pod wpływem hormonów, ponieważ informacje związane ze 
stresem są przekazywane do podwzgórza, które aktywuje sys-
tem hormonalny. 

Innym problemem, który należy poruszyć jest nieustanne 
przebywanie w warunkach stresowych z uwagi na przykład na 
wykonywaną pracę, co zdecydowanie negatywnie wpływa na 
możliwość zajścia w ciążę lub jej ewentualne donoszenie. 
Wpływ czynników psychogennych na niepłodność u kobiet 
i mężczyzn nabiera coraz większego znaczenia.20

20 Z. Zdrojewicz, K. Lelakowska: Rola stresu w problemach, zaburze-
niach i preferencjach seksualnych. Seksuologia Polska 2006, 4,2, 69-79.
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ZAKOńCZENIE:

Przedstawione powyżej dane na temat wpływu różnych 
czynników na zdrowie prokreacyjne pozwalają na zrozumie-
nie lub chociaż dostrzeżenie związków przyczynowo – skut-
kowych pomiędzy naszym stylem życia a naszym zdrowiem, 
w tym przypadku zdrowiem prokreacyjnym. 

Warto podkreślić, że do czynników obniżających płodność 
kobiety zaliczamy: 
• Wiek, 

– Infekcje przenoszone drogą płciową,
– Zaburzenia funkcji jajników,
– Choroby ogólnoustrojowe (cukrzyca, niedoczynność lub 

nadczynność tarczycy),
– Niektóre leki (neuroleptyki),
– Zanieczyszczenie środowiska (kadm, rtęć, ołów, 

herbicydy),
– Tytoń, alkohol, narkotyki,
– Sposób odżywiania się, zaburzenia odżywiania.
Czynniki wpływające na obniżenie płodności u mężczyzn 

to:
– Operacje chirurgiczne w ok. miednicy mniejszej (np. 

przepuklina pachwinowa)
– Papierosy, alkohol, narkotyki
– Długotrwałe narażenie na wysoką temperaturę, promie-

niowanie x, mikrofale (czynniki zawodowe)
– Kontakt z substancjami toksycznymi (ołów, kadm, rtęć, 

herbicydy)
– Steroidy anaboliczne (sportowcy)
Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu ochrony zdrowia 

przed czynnikami niepożądanymi i szkodliwymi pozwala 
człowiekowi na podejmowanie stosownych prozdrowotnych 
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zachowań. Ukształtowane w procesie wychowania postawy 
wzmocnione komponentem intelektualnym mają szansę utrwa-
lić się i zaadaptować w postaci prozdrowotnego stylu życia. 

Doskonałym przykładem działań wzmacniających zdrowie 
prokreacyjne w wymiarze nie tylko biologicznym, ale przede 
wszystkim społecznym i duchowym, jest poniższa „mapa” 
ekologii prokreacji autorstwa prof. Fijałkowskiego. Jest to mo-
delowe ujęcie programu szkoły rodzenia, ale w rzeczywistości 
jest to model funkcjonowania rodziny zgodny z porządkiem 
biologicznym, psychologicznym, społecznym i duchowym.

EKOLOGIA 
PROKREACJI

PRZYSPOSOBIENIE 
DO NATURALNEGO 

PORODU

PRZYGOTOWANIE 
DO RÓL 

RODZICIELSKICH

EKOLOGICZNE 
KARMIENIE

ZHARMONIZOWANE 
DWURODZICIELSTWOPROGENEZA

WYCHOWANIE 
DO INTEGRACJI 

SEKSUALNEJ

ODPOWIEDZIALNE 
RODZICIELSTWO

Ryc. 1. MODEL PROGRAMU SZKOŁY RODZENIA  
wg fijałkowskiego21

21 W. Fijałkowski: Ekologia rodziny. Wydawnictwo „Rubikon” 2011
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SUMMARY 

The factors that reduce fertility in women include age, sexu-
ally transmitted infections, abnormal ovarian function, syste-
mic illness, certain medications, pollution, tobacco, alcohol, 
drugs, eating habits, eating disorders. Factors that lower fertili-
ty in men are: surgical operations in approximately pelvic, ci-
garettes, alcohol, drugs, prolonged exposure to high tempera-
ture, radiation, x, microwaves, contact with toxic substances, 
anabolic steroids. Having a basic knowledge of health protec-
tion against unwanted and harmful factors allows a person to 
make appropriate health-related behaviors.
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DUSZPASTERSKA POMOC OSObOM  
PRZEżYWAjACYM żAŁObę W OPARCIU  

O RODZICÓW PO STRACIE DZIECKA.  
WYNIKI bADAń WŁASNYCH

Pastoral people who help experiencing bereavement 
based on parent child after loss

The results of their own

Jednymi z pierwszych osób oraz instytucji, do których 
przychodzi osoba informująca o śmierci swojej najbliższej 
osoby jest kapłan oraz kancelaria parafialna, w której to pracu-
ją duszpasterze, siostry i bracia zakonnie oraz świeccy. Sytu-
acja ta wpisuje się w codzienne życie parafii, do której jest po-
wołana. Jak ważnym jest prawidłowe podejście duszpasterskie 
do osoby, która przeżywa w tych godzinach największy ból 
i tęsknotę za bliską osobą. Już Stary Testament mówi nam: 
„Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, 
wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, 
w obronie wdowy stawajcie!” (Iz 1,17). W przypowieściach 
Jezusa często pojawia się obraz wdowy, będącej w ówczesnym 
społeczeństwie zdaną na łaskę i niełaskę otoczenia (por. Mk 
12,40; Mk 12,42-43; Łk 2,37; Łk 4,25-26; Łk 18,3-5; Łk 
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20,28; Łk 20,47; Łk 21,2-3). Jak wielką tragedią jest dla rodzi-
ców śmierć dziecka, następnie jego pogrzeb i życie bez niego; 
jest to odwrócony bieg życia. Należy postarać się postawić 
w roli osoby przeżywającej żałobę i wczuć się w jej pragnienia 
i być z nią w trudnej chwili.

żałoba w odniesieniu do rodzica po stracie dziecka

Przede wszystkim na wstępie należy poznać definicję „ro-
dzica po stracie”. W literaturze nie ma jasno sprecyzowanej 
definicji, więc autorzy postanowili ją stworzyć i opublikować 
po raz pierwszy w monografii pt. „Rodzina po stracie”: „Po-
tocznie o rodzicu po stracie mówi się, kiedy umiera jego biolo-
giczne dziecko. Precyzując jednak to pojęcie, według obser-
wacji za rodzica po starcie uznaję się osobę będącą opiekunem 
prawnym, której w skutek poronienia, martwego porodu, cho-
roby, wypadku, samobójstwa lub innych okoliczności dziecko 
umarło. Również rodzica po starcie można zdefiniować, że jest 
to osoba, która niezależnie od formy, wieku, płci i okoliczno-
ści śmierci dziecka przeżyła jego śmierć, na skutek, której nie 
pogodzi się psychicznie ani emocjonalnie aż do swojej 
śmierci”.

W czasach, kiedy postęp medyczny pozwala na wiele do tej 
pory nie możliwych działań, śmierć dziecka wydaje się odreal-
niona. Mimo tego coraz częściej niż w poprzednich wiekach 
słyszymy o śmierci dzieci. Ci, którzy odeszli za wcześnie to 
dzieci nie tylko te, co się urodziły, ale to też te, które zostały 
poczęte. Śmierć dziecka dotyka całe otoczenie związane ze 
zmarłym dzieckiem – rodziców, rodzeństwo, dziadków, dalszą 
rodzinę, przyjaciół i ludzi zaangażowanych w opiekę i pomoc. 
Pojawia się wówczas poczucie zaburzenia naturalnej kolei rze-



267

Duszpasterska pomoc osobom przeżywającym żałobę w oparciu o roDziców...

czy, które należy prawidłowo przepracować, aby móc na nowo 
nauczyć się żyć. Przejecie przez etapy żałoby dla rodzica po 
stracie dziecka jest bardzo trudne i ciężkie.

„Żałoba jest procesem trwającym w czasie, którego istotą 
pozostaje zmaganie się z bólem i cierpieniem po stracie bli-
skiej osoby”1. Jest to oznaka społecznego wyrazu reakcji na 
utratę bliskiej osoby, usankcjonowany typowymi dla danej 
społeczności obyczajami, takimi jak: czarny ubiór, wycofanie 
z życia społecznego, unikanie zabaw, zamawianie mszy świę-
tych, itp. Według Sanders „żałoba niesie w sobie pewien szcze-
gólny, pokrewny wstydowi piętna wynikający z traktowania 
śmierci, jako kary. W żadnej innej sytuacji nie jest to tak oczy-
wiste, jak w wypadku utraty dziecka”2. Rodzice, którzy utraci-
li swoje dziecko mają poczucie napiętnowanych, ale do tego 
dochodzi również poczucie winy, wyrzuty sumienia i żal. „Żal 
po starcie to złożona i długotrwała reakcja na utratę bliskiej 
osoby, zaczynająca się od zaprzeczania, a zakończona pogo-
dzeniem się z utratą”3. Jak w przypadku straty osoby starszej 
uzasadnione jest stwierdzenie „pogodzenia się z utratą” tak 
w przypadku rodziców, którzy stracili dziecko jest bezpod-
stawne. Rodzic po starcie dziecka nigdy nie pogodzi się z utra-
ta swojego potomka, on tylko nauczy się żyć w nowej sytuacji, 
w jakiej przyszło mu się zmierzyć. Niemniej jednak, aby mógł 
znaleźć się w tej sytuacji musi przeżyć odpowiednio stratę 
i przejść wszystkie etapy żałoby. Należy pamiętać, że w prze-
ciwieństwie do żałoby, która jest dyktowana kulturowo lub re-

1 D. Kubacka-Jasiecka, Interwencja Kryzysowa. Pomoc w kryzysach 
psychologicznych, Warszawa 2010, s. 268.

2 C. Sanders, Jak przeżyć stratę dziecka. Powrót nadziei, Gdańsk 2001, 
s. 28.

3 A. Dodziuk, Żal po stracie, czyli o przeżywaniu żałoby, Warszawa 
2000, s. 16.
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ligijnie, przeżywanie straty jest bardzo indywidualnym proce-
sem i nie ma określonego limitu czasowego. Ponadto, 
przeżywanie straty nie jest procesem linearnym, w którym 
przechodzi się od jednego etapu to drugiego, ale przypomina 
raczej fale i nawroty – z różną intensywnością i częstotliwo-
ścią. Bez względu na to, jaki czas minął od śmierci dziecka, 
nasilony smutek i żal mogą pojawiać się w okolicy rocznicy 
śmierci, urodzin, świąt, Święta Zmarłych i innych ważnych 
dla żałobnika. 

W literaturze specjaliści wyróżniają różne etapy żałoby. 
Według Elizabeth Kubler-Ross jest to pięć etapów żałoby:
1. Zaprzeczenie „Brak akceptacji sytuacji, jaka ma miejsce…” 

– Nie, to nie może być prawda. To na pewno jakaś 
pomyłka.

2. Gniew i poczucie winy – pojawienie się pytań, Dlaczego?
3. Targowanie się i składanie obietnic „coś za coś” –Jak będę 

się więcej modlił, to wyzdrowieję.
4. Depresja – Zwątpienie, poddanie się, brak motywacji i chę-

ci do działań. To wszystko nie ma najmniejszego sensu.
5. Akceptacja – Zaakceptowanie i pogodzenie się z faktem za-

istniałej sytuacji, powrót do codzienności. Teraz już nic nie 
zmienię, muszę się pogodzić z losem.

Catherine M. Sanders (amerykańska psycholożka) wyróż-
niła inne etapy żałoby:
1. Szok. Psychiczne dystansowanie się w tym okresie ma 

działanie ochronne. Rodzice mówią, że czują się jakby byli 
za szybą, jakby widzieli siebie z zewnątrz.

2. Uświadomienie sobie straty. Pełne uświadomienie sobie 
straty dziecka powoduje nieznośny ból, dezorganizację 
emocjonalną. To faza największej fluktuacji emocji, odczu-
wanie złości, tęsknoty, gniewu, wstydu, poczucia winy.
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3. Chronienie siebie. Problemy polegają na tym, że rodzice 
nie wiedzą, że odpoczynek może mieć znaczenie pozytyw-
ne. Reakcja fizyczna przypomina depresję, ale w tym mo-
mencie jest czymś naturalnym. Jest to właściwy czas na 
wycofanie się z kontaktów z innymi ludźmi, spędzanie cza-
su w samotności i dłuższy sen.

4. Powracanie do zdrowia. Proces powrotu do zdrowia prze-
biega powoli, czasami wręcz niedostrzegalnie, stopniowo 
odczuwany jest przypływ energii. Rodzice zaczynają się 
czymś interesować, przejmować kontrolę nad własnym 
życiem.

5. Odnowa. Rodzice mówią, że po pewnym czasie (np. kilka 
lat) nauczyli się żyć na nowo, zaakceptowali niezmienność 
faktu, jakim jest śmierć dziecka, i żyją, pracują, potrafią się 
śmiać bez poczucia winy.

Jednak najbliższe etapy/kroki, jakie czekają rodzica po stra-
cie dziecka przedstawia poniższy rysunek:
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Rys. 1 Źródło: www.naglesami.org.pl

Niestety występuje też nieprawidłowy przebieg żałoby. 
„Patologiczny żal obejmuje występowanie pewnych zależnych 
od żalu objawów, przekraczających swym trwaniem czas 
mieszczący się w ramach okresu adaptacyjnego. Można posta-
wić hipotezę, że trwanie pewnych objawów powyżej 6 miesię-
cy umieszcza osobę będącą w żałobie w grupie zwiększonego 
ryzyka przetrwałego upośledzenia socjalnego, psychologicz-
nego i medycznego”4. 

Czynniki predysponujące do wystąpienia patologicznej ża-
łoby to:
1. Osobiste związane z daną okolicznością (nagła nieoczeki-

wana śmierć, gdy jest przypadkowa, śmierć z powodu bar-
dzo długo trwającej choroby, śmierć dziecka, przekonanie, 
że śmierci można było zapobiec);

2. Historyczne (poczucie braku bezpieczeństwa, doświadcze-
nie patologicznego żalu w przeszłości);

3. Związane z osobowością (bardzo niska tolerancja sytuacji 
stresujących, brak umiejętności przyjmowania pomocy);

4. Społeczne (śmierć nieakceptowana społecznie np. samo-
bójstwo, strata społecznie negowana np. poronienie we 
wczesnej ciąży, brak wsparcia społecznego.)
Patologicznej żałobie mogą towarzyszyć: objawy depresji, 

lęku, ciągłe myślenie o zmarłym dziecku, niedowierzanie, 
uczucie oszołomienia, brak akceptacji śmierci, poszukiwanie 
zmarłej osoby, płacz, długotrwałe upośledzenie funkcjonalne, 

4 H. Prigerson i współpracownicy Patient-oncologist alliance as pro-
tection against suicidal ideation in young adults with advanced cancer., 
2014 r., s. 35, 
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pielęgnowanie grobu i nagminne przebywanie na cmentarzu, 
nadmierny i zbyt długo trwający intensywny żal, odtwarzanie 
lub nie zmienianie miejsca dziecka np. pokoiku. 

Aspekt wiary u rodziców po stracie dziecka

Wiara w chrześcijańskiej refleksji jest poręką tych dóbr, 
których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, któ-
rych nie widzimy (Hbr 11, 1). Większość definicji wiary for-
mułowanych w ciągu historii chrześcijańskiej teologii była po-
chodną tego sformułowania biblijnego5. Jest cnotą 
teologalną nadprzyrodzonego pochodzenia – razem z nadzie-
ją i miłością. Według Biblii wiara jest zasadniczą przyczyną 
wszelkiego życia religijnego, jego źródłem i ośrodkiem. Zróż-
nicowana terminologia hebrajska odnosząca się do wia-
ry, aman oraz batah, sugeruje dwubiegunowość tego pojęcia:
1. Zaufanie do osoby „wiernej”, w które zaangażowany jest 

cały człowiek
2. Oraz pewien akt intelektualny, dzięki któremu przez słowo 

i odpowiednie znaki można dotrzeć do rzeczywistości nie-
widzialnej (Hbr 11,1).
Chcąc dowiedzieć się, jaki jest faktyczny stosunek rodzi-

ców po stracie do wiary, Kościoła i duszpasterzy autorzy bada-
nia (Olga Komarnicka-Jędzrejewska, Kamil Bomber) postano-
wili przeprowadzić ankietę na ten temat. Grupą badawczą byli 
rodzice po stracie dzieci w okresie od poronienia aż do śmierci 
dziecka dorosłego. Badania zostały przeprowadzone w formie 
elektronicznej, przy czym formularze zostały umieszczone 
w grupach społecznych, do których należą tylko i wyłącznie 

5 Faith, W: Encyklopedia Britannica 2011, T.9. s. 40-41.
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rodzice po stracie dzieci. Takimi portalami była Fundacja „By 
Dalej Iść”, Organizacja „Dlaczego”, Portal „Chcemy Być Ro-
dzicami”, jak również grupy społecznościowe, takie jak „Je-
stem Rodzicem Aniołka”, „Ku Pamięci Naszym Aniołkom”, 
„Aniołkowi rodzice” i „Nasze na Zawsze”. W kontekście po-
wyższych rozważań analizowano wyniki uzyskane podczas 
przeprowadzenia badań ilościowych z wykorzystaniem kwe-
stionariusza standaryzowanego wśród rodziców po stracie 
dziecka. Badanie pilotażowe zostało przeprowadzone w okre-
sie od 8 do 12 grudnia 2014 roku w formie ankiety, która za-
wierała 8 pytań (6 pytań zamkniętych oraz 2 pytania otwarte). 
Pytania otwarte obejmowały podanie wyznania w przypadku 
rodziców wierzących oraz oczekiwania wobec duszpasterzy 
po stracie dziecka). Na pytania odpowiedziało 105 responden-
tów, w tym 93 osoby (89%) stanowiły kobiety, a 12 osób 
(11%) to mężczyźni. W metryczce na potrzeby niniejszych ba-
dań poza płcią badanego istotny był tylko wiek dziecka lub 
etap ciąży, w którym zmarło dziecko (Rys. 1). Znaczna część 
osób, w sumie 30% (32 os.) straciła dziecko małe, czyli nowo-
rodek/niemowlę, które w nomenklaturze medycznej nazywane 
jest dzieckiem do 1 roku życia. Statystycznie straty w przy-
padku straty ciąży kształtują się następująco:
– 16 ankietowanych (15%) I trymestr ciąży tzw. Poronienia
– 17 ankietowanych (16%) II trymestr ciąży tzw. Przedwcze-

sny poród
– 15 ankietowanych (14%) III trymestr ciąży tzw. Martwy 

poród
Biorąc pod uwagę sumę ankietowanych podczas przebiegu 

całego okresu 40 tygodni, jakim jest okres ciąży to jest to naj-
liczniejsza grupa ankietowanych (48 osób).

Kolejne przedziały wiekowe dla zmarłych dzieci to:
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– 11 ankietowanych (10%) dziecko w wieku od 1 roku życia 
do 5 lat

– 4 ankietowanych (4%) dziecko w wieku od 6 lat do 10 lat
– 7 ankietowanych (7%) dziecko od 11 lat do 18 lat
– 3 ankietowanych (3%) dziecko powyżej 18 roku życia

Rys.1 Wykres kołowy dla wieku zmarłego dziecka.  
Źródło własne.

Aby móc wysunąć jakiekolwiek wnioski na temat wiary po 
stracie dziecka u rodziców po stracie istotnym pytaniem dla 
niniejszej ankiety było pytanie o wiarę tych rodziców sprzed 
straty dziecka. Jak pokazały badania zdecydowana większość 
ankietowanych, bo aż 101 osób (96%) była osobami wierzący-
mi, a tylko 4 osoby (4%) były osobami niewierzącymi. Na py-
tanie o wyznawaną wiarę 101 osób podało wyznanie wiary 
chrześcijańskiej.

Kolejnym pytaniem a zarazem hipotezą badawczą było za-
łożenie, że po śmierci dziecka zmienia się stosunek do wiary 
u osób wcześniej wierzących. Hipoteza ta potwierdziła się, po-
nieważ aż 73 badanych (70%) odpowiedziało, że zmienił się 
stosunek do wiary. Tylko 30% (32 osoby badane) odpowie-
działy, że wiara i stosunek do niej nie zmienił się. (Rys. 2)
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Wykres kołowy dla stosunku dla wiary po stracie dziecka.  
Źródło własne.

Kolejną hipotezą, jaka pojawiła się w moich badaniach było 
wskazanie, co w tej wierze zmieniło się po śmierci dziecka. 
Założeniem autorów był fakt, że wiara ta znaczenie się osłabi-
ła. Hipoteza potwierdziła się, ponieważ, 45 badanych (43%) 
odpowiedziało, że wiara po stracie dziecka osłabiła się, ale też 
i 16 badanych (15%) odpowiedziało, że przestało wierzyć 
w ogóle. Wynika to „obrazy” na Wszechmogącego, za zabra-
nie do siebie ich dziecka. U 25 osób (24% badanych) wiara się 
zmieniła, 18 osób (17%) nie zauważyło zmian, a 1 badany 
zmienił w związku ze stratą wyznanie.(Rys. 3)

Rys. 3 Wykres kołowy dotyczący zmian w wierze po stracie 
dziecka. Źródło własne.
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Niestety, kiedy umiera dziecko umiera część rodzica. Obec-
nie społeczeństwo, które otacza osieroconego jest kompletnie 
nieprzygotowane do niesienia pomocy rodzicom. Dlatego 
moim kolejnym pytaniem w ankiecie było pytanie dotyczące 
kontaktu z duszpasterzem po stracie dziecka. Ponieważ jak 
wiadomo dla osób wyznania katolickiego kontakt taki jest nie-
zbędny w celu ochrzczenia dziecka lub jego pochowania. Dla-
tego idea tego pytania była taka, aby poznać w kolejnym pyta-
niu jak rodzice po stracie oceniają ten tak niezmiernie ważny 
kontakt z duszpasterzem. W związku, z czym 65 badanych 
(62%) odpowiedziało, że po śmierci dziecka miały kontakt 
z duszpasterzem, ale bardziej znacząca dla badania jest odpo-
wiedź ankietowanych na pytanie jak oceniają ten kontakt. Nie-
stety przewaga jest odpowiedzi, że taki kontakt niestety roz-
czarował rodziców po stracie (29 badanych 28% Rys. 4). Daje 
to dużo do myślenia, ponieważ Ci, którzy niejednokrotnie są 
„zaraz” po lekarzach, czasami i przed nimi są kolejną grupą, 
która rani rodziców po stracie a nie pomaga. (Z badań przepro-
wadzonych na poczet innego artykułu wynikało, że zarówno 
lekarze, jak i położne czy pielęgniarki są osobami kompletnie 
nieprzygotowanymi do niesienia wsparcia rodzicom po stra-
cie, i przyczyniają się, jako jedne z pierwszych osób do pogłę-
biania traumy u rodziców.) Aby potwierdzić ważność i wy-
dźwięk tego pytania, kolejne pytanie w badaniu tylko potwier-
dziło od lat znaną hipotezę (przynajmniej w środowisku 
rodziców po stracie), że Kościół i jego przedstawiciele, są 
kompletnie nieprzygotowani do niesienia pomocy rodzicom 
po stracie dziecka (Rys. 5). Wynika to z nieumiejętnego roz-
mawiania z osieroconym np. padają słowa, „Wasze dziecko 
jest szczęśliwe, bo jest z Panem Bogiem”, lub „Wasze dziecko 
nie zazna już cierpienia”. Jak rodzice, których wiara się osłabi-
ła lub przestali wierzyć mogą uwierzyć, że dziecko jest szczę-
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śliwe z Panem Bogiem skoro dla tych rodziców on nie istnie-
je? Warto się tutaj zastanowić nad tym, co zrobić, aby ten 
kontakt z rodzicem i wiedzę duszpasterzy poprawić.

Rys. 4 Wykres kołowy dla kontaktu z duszpasterzem po stracie 
dziecka. Źródło własne.

Rys. 5 Wykres kołowy dla przygotowania Kościoła i duszpasterzy 
do niesienia pomocy rodzicom po stracie dziecka. Źródło własne.

Oczekiwania rodziców po stracie dziecka  
wobec Kościoła i osób duchownych

W powyższym podrozdziale badania pokazały, jaka jest 
wiara rodziców po stracie oraz ich stosunek do duszpasterzy. 
Aby móc bliżej zrozumieć, co tak naprawdę oczekują rodzice 
po stracie od Kościoła i ich przedstawicieli zadano pytanie: 
„Jakie są Twoje oczekiwania wobec duszpasterzy na podsta-
wie Twoich doświadczeń, jako rodzica po stracie?”. Najwięcej 
odpowiedzi pojawiało się, które dotyczyły najzwyklejszej 
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w świecie empatii. Ponadto rodzice oczekują od Kościoła i du-
chownych, aby:
• Nauczyli się słuchać osieroconych,
• Byli wyrozumiali,
• Ciepłego słowa. (My niestety usłyszeliśmy tylko tyle, że 

trzeba zapłacić za dowóz księdza na cmentarz),
• Potrafili podejść do tego tematu po „ludzku”
• Posiadali w sobie więcej pokładów empatii i wsparcia,
• Mieli większą tolerancja dla osieroconych, którzy stracili 

wiarę,
• Bardziej pomagali przy pochówku,
• Powinni posiadać psychologiczne przygotowanie w pomo-

cy w sytuacji kryzysowej, jaką jest śmierć dziecka
• Aby nie mówili, że „tak miało być”, „Wasze dziecko jest 

z Bogiem”, „To szczęście być rodzicem aniołka”, „ Bóg tak 
chciał”,

• Potrafili racjonalnie wytłumaczyć gdzie jest teraz ich dziec-
ko, dlaczego Bóg wybiera takie dziecko/rodziny, czy jak 
będzie wyglądać pogrzeb,

• Wykazali zrozumienie, wysłuchali, nie nawracali i nie mó-
wili wzniosłymi tekstami,

• Traktowali dzieci ze wczesnych poronień jak dzieci nie 
zarodki,

• Mieli wiedzę o fundacjach i kierować rodziców do nich,
• Uwzględniali temat poronienia w naukach przedmałżeńskich, 
• Odbywały się specjalne nabożeństwa dla Rodziców po 

Stracie,
• Nie utrudniali pochówku dziecka, szczególnie na wcze-

snych etapach ciąży,
• Pomagali i organizowali spotkania rodziców po stracie 

w ich parafiach, 
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• Potrafili umiejętnie i racjonalnie udzielić odpowiedzi, „dla-
czego Bóg pozwolił na cierpienie dziecka i na jego śmierć”
Ponadto warto przytoczyć kilka bezpośrednich wypowiedzi 

badanych, którzy odpowiedzieli na to pytanie:
– „Uważam, że opieką duszpasterską powinni się zająć ci, 

którzy przeżyli śmierć dziecka, czyli mamy lub ojcowie po 
stracie, którzy chcą pomagać innym. Nie umiem się wypo-
wiedzieć w sprawie księży, ponieważ odeszłam z kościoła 
katolickiego”,

– „W szpitalu po stracie synka przyszedł do mnie Ksiądz 
i wręczył mi tylko obrazek i sobie poszedł. Księża mogliby 
w szpitalach bardziej się przyłożyć do rozmów, kontaktów 
z rodzicami po stracie dziecka”,

– „Nie potrafią rozumieć, bo jeżeli sami nie są rodzicami to, 
co mogą powiedzieć. Tak naprawdę nie trzeba być duszpa-
sterzem, żeby mówić od rzeczy. Mój ksiądz podszedł do 
nas z jakimś współczuciem, starał się nas zrozumieć, widać 
było, że też jemu jest ciężko, ale nic poza tym. Na temat 
wiary nic mi nie mógł powiedzieć, a ja nie naciskałam, bo 
wiem, że nie jest osobą, z którą mogłabym porozmawiać”

– „Aby wspierali więź małżeńską – w tak trudnej chwili, jaką 
jest poronienie czy operacja po poronieniu (mięśniaki) a nie 
angażować męża w multum spraw kościelnych jak zbiera-
nie żywności, ochronki czy koncerty. Ja po poronieniu i po 
operacji zostałam sama skazana na pomoc sąsiadów i sio-
stry. Mam tyle do powiedzenia. Pewnie nie wszyscy tacy 
księża są, ale w parafiach (liczba mnoga), w których mąż 
się udziela, mimo moich telefonów z prośbami o pomoc 
księża mi nie pomogli”,

– „Brak wsparcia, brak jakiejkolwiek pokrzepiającej odpo-
wiedzi. Długo po śmierci Syna nie mogłam pójść do spo-
wiedzi, gdy zdecydowałam się pójść liczyłam na to, ze 
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ksiądz słysząc moje wątpliwości porozmawia ze mną, jedy-
ne, co powiedział ,, w chwilach słabości musimy odnaleźć 
sile w Bogu, jako pokutę odmów...” 
Ważnym aspektem przezwyciężania bólu są obrzędy i rytu-

ały, do których zalicza się pogrzeb. To właśnie duszpasterz jest 
ceremoniarzem uroczystości i to od niego wiele zależy jak głę-
boko uczestnicy ceremonii przeżyją ją. Równie ważne jest mo-
dlitewne czuwanie przy zmarłym, czas na osobiste pożegnanie 
z nim oraz tradycyjne spotkanie rodziny i przyjaciół po po-
grzebie. Od duszpasterzy wymaga się szczególnej wrażliwości 
i taktu w spotkaniach z osobami przychodzącymi z informacją 
o zgonie i proszących o pogrzeb. Często ksiądz jest pierwszą 
osobą, której rodzina opowiada historię ostatnich dni i godzin 
życia zmarłej osoby, a także o okolicznościach śmierci. Osoby 
przychodzące w sprawie pogrzebu najczęściej nie wiedzą, jak 
się zachować i uciekają się do omawiania szczegółów pogrze-
bu w obawie przed bolesnym doświadczeniem rozmowy, obar-
czonej wieloma pytaniami, na które trudno jest dać odpowiedź. 
Choć każde spotkanie związane ze śmiercią i planowaniem 
pogrzebu wymaga od duszpasterza kultury, szacunku i odpo-
wiedniego czasu na przeprowadzenie rozmowy, to istnieją sy-
tuacje wymagające szczególnej uwagi i troski6. Katechizm 
Kościoła Katolickiego jasno stwierdza, że obrzędy pogrzebu, 
mimo że uwzględniają sytuacje i tradycje różnych regionów, 
wyrażają paschalny charakter śmierci chrześcijańskiej w na-
dziei zmartwychwstania i sens łączności ze zmarłym, szcze-
gólnie poprzez modlitwę o oczyszczenie jego duszy. Dzień 
śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia, do-
pełnieniem jego nowego życia rozpoczętego po chrzcie. 
Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Śmierci 

6 P. Krakowiak, Strata, osierocenie, żałoba, Gdańsk 2008, s. 93.



280

Olga KOmOrnicKa-JędrzeJewsKa, Kamil BOmBer

i Zmartwychwstania Chrystusa, naszą jedyną nadzieją: chrze-
ścijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie „opuszcza ciało 
i staje w obliczu Pana” (1 Kor 5,8). Obrzędy pogrzebu zawie-
rają zazwyczaj cztery główne momenty: pozdrowienie wspól-
noty słowami pocieszenia i nadziei, liturgia słowa, Ofiara eu-
charystyczna i pożegnanie zmarłego, w którym jego dusza 
polecana jest Bogu – źródle życia wiecznego, podczas gdy 
jego ciało zostaje złożone do grobu w oczekiwaniu na zmar-
twychwstanie7. Obowiązkiem Kościoła jest troska i pomoc 
osobom po stracie. To wspólnota ludzi wierzących zobowiąza-
na jest do poszukiwania współczesnych form pomocy. Nowo-
czesną formą jest przygotowanie i prowadzenie spotkań w for-
mie grup wsparcia w żałobie. Szkolenia dla osób pragnących 
prowadzić grupy wsparcia w żałobie i skuteczniej pomagać 
osobom po stracie odbywają się w formie warsztatowej, pro-
wadzonej przez psychologów i duszpasterzy – ekspertów 
w dziedzinie. Przykładem może być już wieloletnia działal-
ność Fundacji „By dalej iść”. Fundacja powstała, aby wspierać 
rodziny po stracie dziecka. Pomaga rodzicom i opiekunom 
zrozumieć stan emocjonalny, którego doświadczają po śmierci 
dziecka oraz wyjaśnia i przygotowuje do tego, aby mogli 
przejść okres żałoby a w konsekwencji pogodzić się z nieod-
wracalnością straty i wrócić do funkcjonowania w społeczeń-
stwie. Poprzez interwencje telefoniczne, konsultacje i uczest-
nictwo w grupach wsparcia pragnie otoczyć profesjonalną 
pomocą zarówno rodziców jak i osierocone dzieci. Ponadto 
proponuje szkolenia z zakresu pomocy i wsparcia w temacie 
szeroko rozumianej straty. Czym są grupy wsparcia? To specy-
ficzne spotkania dla osób, które doświadczyły traumy utraty 

7 J. Pisiewicz, Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kil-
ce 2005, s. 116.
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dziecka. Dobrze zorganizowana, działająca pod kontrolą do-
świadczonych psychologów grupa stanowi nie tylko niewy-
czerpalne źródło wsparcia emocjonalnego, ale daje także bez-
pieczną przestrzeń do dzielenia się uczuciami, które 
w warunkach zewnętrznych są z różnych powodów tłumione. 
W grupie każdy uczestnik traktowany jest indywidualnie 
i podmiotowo, z zachowaniem głębokiego szacunku wobec 
sposobu przeżywania straty, wyznania, potrzeb, gotowości do 
mówienia o śmierci bądź jej braku, a także oczekiwań. Grupy 
wsparcia zapewniają poczucie uniwersalności problemu oraz 
łagodzą społeczne piętno stygmatyzacji rodziców, których 
dzieci popełniły samobójstwo. Uczestnictwo w spotkaniach 
wymaga dużego wysiłku emocjonalnego, gotowości na skon-
frontowanie się z osobistą prawdą i faktem nieodwracalności 
śmierci dziecka. Jednocześnie daje uczestnikom poznawczą 
wiedzę, że napięcie emocjonalne nie będzie trwało bez końca. 
Grupy organizowane przez Fundację koncentrują się na urazie, 
w związku z tym terapeutki przede wszystkim dbają, by stwo-
rzyć atmosferę bezpieczeństwa, intymności, zachowania ta-
jemnicy oraz zapewniania ochrony wszystkim uczestnikom8.

PASTORAL PEOPLE WHO HELP experiencing  
bereavement bASED ON PARENT CHILD AfTER LOSS 

– The results of their own

Jednymi z pierwszych osób oraz instytucji, do których 
przychodzi osoba informująca o śmierci swojej najbliższej 
osoby jest kapłan. Sytuacja ta wpisuje się w codzienne życie 
parafii, do której jest powołana. Jak ważnym jest prawidłowe 

8 www.bydalejisc.org.pl, z dnia 16.12.2014 r.
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podejście duszpasterskie do osoby, która przeżywa w tych go-
dzinach największy ból i tęsknotę za bliską osobą. Duszpaster-
ska troska o osoby w żałobie jest powinnością wypływającą 
z czcigodnej tradycji Kościoła, ale jest także szansą na ewan-
gelizację osób, które mogły oddalić się od wspólnoty Kościo-
ła. To bardzo często osoby oddalone od Kościoła czują we-
wnętrznie, iż muszą godnie pożegnać zmarłą osobę. 
Duszpasterz powinien być kompetentny, otwarty, czuły, wyro-
zumiały oraz towarzyszyć wszystkim, „którzy się źle mają” 
(Łk 5, 32).

Summary

One of the first persons and institutions to which the person 
comes to informing about the death of your loved one is 
a priest. This situation is part of the daily life of the parish, to 
which it is established. How important is proper pastoral ap-
proach to the person who is experiencing in these times the 
greatest pain and longing for a loved one. Pastoral care for the 
bereaved is a duty flowing from the venerable tradition of the 
Church, but it is also an opportunity for evangelization of pe-
ople who could move away from the community of the Church. 
It’s very often people away from the Church internally feel 
that they need to say goodbye to the deceased person with di-
gnity. Chaplain should be competent, open, sensitive, under-
standing, and accompanied by all, “ who are sick “ (Lk 5 , 32).
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LęK W PRAKTYCE  
PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNEj

Anxiety in the psychological and pastoral practice

Każdy człowiek w swoim życiu doznaje lęku, który może-
my określić jako stan niepokoju, któremu towarzyszy dysforia 
i somatyczne oznaki napięcia. Lęk w naszym życiu wywoły-
wany jest najczęściej przez przewidywanie przez człowieka 
porażki, nieszczęścia lub niebezpieczeństwa. Takich momen-
tów w naszym życiu jest naprawdę bardzo wiele. Można po-
wiedzieć, że człowiek XXI wieku „choruje na lęk” i nie rzad-
ko odczuwa lęk w sytuacjach w których racjonalnie powinien 
odczuwać spokój i błogość. Analizując postawy wielu bohate-
rów książek i utworów powstałych w czasach średniowiecz-
nych lub trochę później można stwierdzić, że lęk, a szczegól-
nie lęk przed śmiercią był mniejszy niż obecnie. Śmierć 
w średniowieczu była na porządku dziennym. Nie tylko dlate-
go, że władcy państw ze swoim ludem często prowadzili mię-
dzy sobą wojny, lecz również z powodu zatrważająco niskiego 
poziomu medycyny i higieny. „Chlebem powszednim” było 
rodzenie dzieci w polu, co dziś wydaje się nam czymś zupeł-
nie abstrakcyjnym. A jednak takie rzeczy miały miejsce. Na to 
wszystko patrzyły dzieci. Nie utrzymywano przed nimi w ta-
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jemnicy, że umierała ich matka, gdyż następnego dnia mogła 
przyjść kolej na nie i musiały być tego świadome. Ludzie tam-
tych czasów obcowali z lękiem na co dzień można powiedzieć, 
że byli z tym lękiem oswojeni.1

Współczesne czasy, w których przyszło nam żyć to wbrew 
pozorom czasy bardzo pokojowe. Oczywiście, obecna sytu-
acja polityczna, gospodarcza i społeczna wielu krajów euro-
pejskich w tym Polski zmienia się i robi się coraz bardziej nie-
spokojna to jednak patrząc z perspektywy historycznej okres 
czasu od II Wojny Światowej to czas względnego spokoju.

Czym jest lęk? Jak pomóc człowiekowi, który cierpi na 
nadmierny lęk i szuka pomocy w osobie duszpasterza? 

Niniejszy artykuł będzie próbą spojrzenia naukowego na 
lęk z perspektywy psychologiczno – pastoralnej i odpowiedzią 
na zadane wyżej pytania.

1. 1. Strach - lęk - stres

Istnieje wiele rodzajów lęku zależnie od sytuacji go wywo-
łujących np.: lęk automatyczny, egzaminacyjny, egzystencjal-
ny, dotyczący sensu życia, neurotyczny, przed obcymi, przed 
rozłąką, etc.2

Negatywna emocja jaką jest lęk nie rzadko błędnie utożsa-
miana jest ze strachem dlatego bardzo często te dwa terminy 
są używane zamiennie. Strach ma najczęściej inne właściwo-
ści niż lęk, a różnice przejawiają się przede wszystkim: cza-
sem trwania, przyczynami powstawania. Podobieństwa lęku 
i strachu to: napięcie i nieprzyjemne oczekiwanie na coś co 
może nam w jakiś sposób zagrażać. Strach odnosi się do kon-

1 Por. Śmierć jako jedna z kategorii kultury średniowiecza, http://
www.jezz.neostrada.pl/TALES/smierc_jako_kat.htm (13. 12.2014 r.).

2 Zob. A. Colman, Słownik psychologii, Warszawa 2009, s. 357-358.



287

Lęk w praktyce psychoLogiczno-pastoraLnej

kretnego i namacalnego zagrożenia i wywołuje bardzo silną 
reakcję emocjonalną, w której poziom pobudzenia gwałtownie 
wzrasta.3

Do zaburzeń związanych ze strachem należą fobie oraz ze-
spół stresu pourazowego. W przypadku fobii osoba okazuje ir-
racjonalny strach wobec obiektu, który bardzo często nie stwa-
rza zagrożenia, a odpowiedź jest nieadekwatna do siły 
działania tego bodźca. W przypadku stresu pourazowego (post
-traumatic stress disorder) osoba cierpi z powodu depresji, 
uczucia odrętwienia i stałej traumy po doświadczeniach jakieś 
katastrofy, czy innej sytuacji traumatycznej, której była uczest-
nikiem lub świadkiem.4

Oprócz fobii i zespołu pourazowego człowiek może do-
świadczać jednostki zwanej lękiem uogólnionym. Jest to prze-
wlekły stan, który może trwać miesiącami z mniej lub bardziej 
stałymi elementami. Korzystając z DSM-IV5, można zdiagno-
zować ten rodzaj lęku, występuje on wtedy jeżeli przez okres 
sześciu miesięcy, większość dni przepełniona jest obawami 
i nasilonym lękiem.

Człowiek cierpiący na uogólnione zaburzenia lękowe nie 
potrafi opanować niepokoju i lęku, co jest przyczyną dyskom-
fortu przejawiającego się w złym samopoczuciu i w relacji 
z ludźmi. Na poziomie emocjonalnym osoba chora odczuwa 

3 Por. S. Rachman, Zaburzenia lękowe, Gdańsk 2005, s. 10-11.
4 Por. D.L. Rosenhan, M. Seligman, Psychopatologia, T.1, Warszawa 

1994, s. 221-222.
5 DSM–IV–TR to czwarta edycja klasyfikacji zaburzeń psychicz-

nych Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), której 
rewizja została dokonana w 2000 roku. Klasyfikacja, opublikowana została 
przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, zawiera kryteria naj-
częściej wykorzystywane w Stanach Zjednoczonych w celu klasyfikowania 
zaburzeń psychicznych.
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bezradność, napięcie i zdenerwowanie, czujność i ciągłe roz-
drażnienie. Na poziomie poznawczym dominuje oczekiwanie 
na coś strasznego, lecz osoba nie wie, czym ta straszna rzecz 
będzie. W sferze fizycznej przeważa napięcia mięśni. Badania 
EEG wykazują zwiększoną aktywność beta w płatach czoło-
wych mózgu, szczególnie w lewej półkuli co wskazuje na pod-
wyższony niepokój. Osoby takie łatwo się meczą, koncentrują 
i mają problemy z bezsennością.6

Reakcja strachu składa się z czterech rodzajów składników: 
poznawczych czyli oczekiwania związanego z zagrażającą sy-
tuacją; somatycznych czyli reakcji alarmowych organizmu na 
niebezpieczeństwo i zmian w wyglądzie zewnętrznym (m.in. 
zaczerwienienie twarzy, drżenie rąk); emocjonalnych czyli 
uczuć silnego przerażania i obawy oraz behawioralnych mo-
gących się wyrażać w chęci ucieczki i walki. Można wyodręb-
nić dwa typy zachowań ucieczkowych: wycofanie polegające 
na tym, że osoba narażona na niebezpieczeństwo opuszcza 
miejsce w którym doświadcza niebezpieczeństwa oraz unika-
nie kiedy osoba wycofuje się przed niebezpieczeństwem, które 
dopiero może nadejść.

Strach i lęk mają identycznie składniki, a różnice można 
uwypuklić w aspekcie poznawczym. Otóż lęk w odróżnieniu 
od strachu, jako składnik poznawczy posiada oczekiwanie za-
grożenia o znacznie rozmazanym charakterze. Somatyczny 
składnik lęku jest ten sam co w przypadku strachu, chodzi tu 
przede wszystkim o elementy reakcji alarmowej. Emocjonalne 
składniki lęku są te same: uczucie ciężaru w żołądku, obawa, 
przerażenie. Również behawioralne elementy takie jak uciecz-
ka czy walka są identyczne, lecz w odróżnieniu od strachu 

6 M. Seligman, E. Walker, D.L. Rosenhan, Psychopatologia, Poznań 
2003, s. 219-220. 
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w lęku obiekt zagrażający jest pozbawiony konkretnej formy. 
Można powiedzieć, że lęk jest osadzony w sferze irracjonalno-
ści a jego źródłem w przeciwieństwie do strachu jest jakieś 
bardzo słabo zarysowane niebezpieczeństwo.7

Lęk w życiu człowieka jest czymś naturalnym i koniecz-
nym. Jest częścią składową naszych emocji. Pojawia się on 
najczęściej jako sygnał alarmowy w związku z zagrożeniami 
na jakie narażany jest człowiek w ciągu jego życia. Modyfiku-
je on zachowanie, reakcje organizmu, emocje oraz sprawność 
intelektu. 

W prehistorii jak i teraz lęk odgrywa bardzo ważną role 
jako inicjatora obrony, ucieczki, bez niego człowiek byłby na-
rażony na ogromne niebezpieczeństwo. Reakcja lękowa może 
zostać spowodowana niebezpieczeństwem zewnętrznym lub 
wewnętrznym. Zagrażające mogą być własne myśli, emocje, 
wyobrażenia. Czasami można doświadczyć lęku przed lękiem 
psychologia kliniczna nazywa lękiem antycypacyjnym.8

Zdarza się, że to czego ludzie się lękają jest tak naprawdę 
przedmiotem ich pragnień. Dzięki lękom człowiek może się 
dowiedzieć o wypartych i ukrytych ze świadomości potrze-
bach. Ujawnianie lęku może być też formą obrony, a często 
lęk staje się integralną i istotną częścią czyjegoś życia do tego 
stopnia, że gdy go zabraknie zaczyna lęku poszukiwać. Jako 
przykład na podświadome poszukiwanie przez człowieka lęku, 
może służyć sytuacja w której dziewczęta dotknięte syndro-
mem DDA wychodzą za mąż za alkoholików. Jedną z przy-
czyn takiego zachowania jest właśnie lęk, który jest im w pe-
wien sposób niezbędny do życia.

7 D.L. Rosenhan, M. Seligman, Psychopatologia, dz. cyt., s. 223-228.
8 Por. J. Kołodziej, Oblicza Lęku, Charaktery nr 9 (116) 2006, s. 30. 
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Lęk może być również wykorzystywany przez ludzi do ma-
nipulowania otoczeniem. Niektórzy ludzie uwidaczniają lęk, 
aby ukazać własna bezbronność i bezradność i zmusić otocze-
nie do spełnienia ich pragnień. Jest to sposób na zdobycie nie-
ograniczonej władzy i kontroli nad osobą manipulowaną.

Ofiary silnej agresji, które w swoim życiu początkowo są 
podporządkowane agresorowi, w pewnym momencie stają się 
agresywne – po to, aby nie doświadczać lęku przed agresja in-
nych. Zdarza się, że osiągają władzę i staja się prześladowca-
mi i tyranami dla swojego otoczenia. Ten rodzaj władzy wyni-
ka z chęci kontrolowania zewnętrznego zagrożenia: „Kiedy ja 
będę posiadał kontrolę nad innymi, to oni nie będą mieli kon-
troli nade mną”. Brawura, agresja i przemoc mogą być w ta-
kim przypadku elementami zaprzeczenia wewnętrznym sta-
nom lękowym.9 

Reakcje lękowe są często podobne lub nawet tożsame z po-
jęciem stresu. Stres wywołuje podobne reakcje fizjologiczne 
jak lęk czy strach. W trudnych, znacznie obciążających aparat 
psychiczny sytuacjach dochodzi do silnych reakcji streso-
wych. Wzrost napięcia ma za zadanie w pierwszym rzędzie 
przygotować organizm do jak najszybszej reakcji. Kiedy bo-
dziec obciążający zniknie z pola uwagi lub zostaną usunięte 
z niego przyczyny stresu, pobudzenie powoli znika, zgodnie 
z zasadą, że czym większy czynnik pobudzający tym ten po-
wrót będzie relatywnie wolniejszy. Reakcje stresowe i lękowe 
trwać więc mogą albo krótko jak np. reakcja przerażenia, kie-
dy jesteśmy świadkami jakieś niebezpiecznej sytuacji, albo 
dłużej, kiedy pełni obaw czekamy na wynik badań lekarskich. 
Reakcje lękowe i stresowe bardzo często są zależne od nasze-
go aktualnego stanu organizmu. Inaczej będziemy przeżywać 

9 Por. Tamże, s.31.
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poważną sytuacje kiedy jesteśmy odprężeni, a nasz poziom 
napięcia jest niski, a inaczej w stanie zmęczenia i intensywne-
go napięcia, kiedy to nawet przy drobnych wydarzeniach mo-
żemy odczuć lęk, który oceniamy jako bardzo silny.10

Lęk jest jednym z najważniejszych objawów psychopatolo-
gicznych, jednak ma duże znaczenie poza praktyką psycholo-
giczną lub psychiatryczną. Bardzo często występuje jako zna-
czący składnik obrazu klinicznego w chorobach układu 
sercowego oraz oddechowego. Skłonność do lęku na ogół 
zwiększa się z procesem starzenia człowieka. Zaburzenia ukła-
du krążenia potęgują tę skłonność, a bardzo często na dnie ob-
jawów nerwicowych czai się właśnie lęk.11

Bardzo częstym objawem osiowym nerwicy jest właśnie 
lęk, towarzyszy również schizofrenii i depresji, toteż przy opi-
sie zaburzeń psychicznych, który osią jest lęk bardzo trudno 
oddzielić lęk w czystej postaci, a w praktyce rozpoznaje się go 
zamiennie z nerwicami.

Do zespołów lękowych predysponuje osobowość neuro-
tyczna, której istotnym elementem jest nieharmonijny rozwój 
poszczególnych części składowych. Charakteryzuje się ona 
również przewagą lęku w stosunku do pozostałych cech oso-
bowości. Nadmiar lęku upośledza u takich osób w znacznej 
mierze społeczne funkcjonowanie i nie pozwala na realizację 
potencjalnych możliwości intelektualnych.12

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

11 T. Bilikiewicz, Psychiatria kliniczna I, Warszawa 1998, s. 158-159.
12 Por. A. Bilikiewicz, J. Landowski, P. Radziwiłłowicz, Psychiatria. 

Repetytorium., Warszawa 2006, s. 121-122.
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2. Etiologia i wybrane teorie lęku 

Lęk i zaburzenia lękowe rozpowszechnione są w populacji 
na poziomie 2-5 %, u pacjentów z zaburzeniami kardiologicz-
nymi 10-15 %, w praktyce ogólnolekarskiej 6 %, u pacjentów 
nerwicowych około 20 %. Zaburzenia lękowe występują czę-
ściej u kobiet, nierzadko u dzieci. U dzieci zaburzenia lękowe 
są szczególnie dostrzegalne kiedy wychowują się w rodzinach 
dysfunkcyjnych i o niekorzystnych układach. Może być to 
związane z obawami przed utratą lub oddzieleniem od jednego 
z rodziców. Często lęk jest wynikiem niekorzystnych oddzia-
ływań grupy rówieśniczej lub przykrych doświadczeń szkol-
nych. Najczęstszy okres rozpoznania stanów lękowych u doro-
słych umiejscowić można pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. 
Doświadczenia klinicystów wskazują, że objawy lękowe 
u chorego trwają przed rozpoznaniem już kilka lat. Ponad 30% 
osób dotkniętych stanami lękowymi deklaruje, że podobny 
problem dotykał ich rodzin a szczególnie matki. Może być to 
związane z procesami warunkowego „wyuczenia” się reakcji 
lękowej.

Mechanizmem napędzającym niepokój mogą być różne do-
legliwości ciała. Takimi dolegliwościami może być nadmierny 
wysiłek, brak snu, przebyte zakażenie lub inna choroba).13

Wzbudzanie i przeżywanie lęku składa się z różnorodnych 
elementów i jest to przede wszystkim proces, a nie wydarzenie 
kategoryczne, które występuje lub nie występuje. Zakłada się, 
że różni ludzie mają odmienną skłonność do doświadczania 
lęku. Podatność ta wyraża się przez nadmierną czujność w no-
wej lub potencjalnie zagrażającej sytuacji. Polega to na tym, 

13 Por. A. Bilikiewicz, Psychiatria dla studentów medycyny. Podręcz-
nik, Warszawa 2000, s. 288.
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że osoba szybko przeszukuje sytuacje i kiedy dostrzeże zagro-
żenie zawęża na nim uwagę, czemu towarzyszy wrażliwość 
percepcyjna, a bardzo często zniekształcenie percepcji. Zagra-
żające obiekty wydają się wtedy bardziej wyostrzone, a wy-
krycie zagrożenia uwidacznia się w postaci czujnego znieru-
chomienia i bardzo wysokiego pobudzenia. Jeśli osoba uzna, 
że jest bezpieczna, może kontynuować przerwane zachowanie, 
ale jeśli spostrzeże w sytuacji niebezpieczeństwo, pojawi się 
u niej lęk, którego następstwem może być próba radzenia so-
bie z nim za pomocą ucieczki lub unikania.14

Teoria Eysencka i Wolpego położyły podwaliny dla psy-
chologii leku. Osadzili oni swoje teorie w ramach teorii ucze-
nia się, akcentując rolę procesów warunkowania. Eysenck 
utrzymywał, że największe ryzyko nabywania warunkowych 
reakcji lękowych cechuje niezrównoważonych introwertyków, 
podczas gdy u niezrównoważonych ekstrawertyków bardzo 
często występują zaburzenia zachowania, oraz zaburzenia oso-
bowości i histerii.

Eysenck odwoływał się w swoich badaniach do dwuwy-
miarowego modelu osobowości, na którego krańcach znajduje 
się niezrównoważenie emocjonalne-neurotyczność oraz intro-
wersja-ekstrawersja. Twierdził, że u neurotyków warunkowa-
nie zachodzi łatwiej i dlatego łatwiej niż u innych ludzi docho-
dzi u nich do uwarunkowania lęku i strachu. Uwarunkowane 
reakcje lęku są wynikiem całej serii subtraumatycznych zda-
rzeń, a czasami nawet jednego traumatycznego wydarzenia. 
Odbywa się to na drodze skojarzenia bodźca neutralnego 
z bodźcem bezwarunkowym, wywołującym wyżej wspomnia-
ne traumatyczne reakcje emocjonalne. 

14 Por. S. Rachman, Zaburzenia lękowe…dz.cyt., s. 36-37.
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Teoria nerwic Wolpego podobnie jak u Eysencka opiera się 
na procesie warunkowania jako przyczynie lęku i odwołuje się 
teorii Mowrera dotyczącej wzmacniania przez redukcję lęku. 
Opracował on laboratoryjne techniki hamowania unikowych 
reakcji lęku, przez systematyczną desensytyzację, która znala-
zła stałe miejsce i stanowiła podwaliny pod terapię 
behawioralną.15

Najwybitniejszy uczeń Eysenca Jeffrey Gray przeprowadził 
totalną krytykę sformułowanej przez swojego nauczyciela teo-
rii ekstrawersji i neurotyczności. Stworzył on własną neurofi-
zjologiczną teorie temperamentu/osobowości16. Teoria jego 
kładzie większy nacisk na mechanizmy związane z fizjologią. 
Najważniejszą rzeczą zakwestionowaną przez Greya był po-
stulat dotyczący podatności na warunkowanie oraz fizjologicz-
ne mechanizmy pośredniczące w powstawaniu neurotyczności 
i ekstrawersji. 

Prowadząc badania na szczurach wywnioskował, że zmien-
ną pośredniczącą w powstawaniu lęku jako cechy jest wrażli-
wość na sygnał kary, braku nagrody bądź nowości. Lęk jest 
tym wyższy im większa wrażliwość. Ekstrawersja to kombina-
cja niskiego poziomu lęku i wysokiego poziomu impulsywno-
ści, neurotyczność zaś to wypadkowa poziomu leku i wysokie-
go poziomu impulsywności.17

Kagan i jego współpracownicy skoncentrowali się na trwa-
le behawioralnie hamowanej w okresie dzieciństwa ekspresji 
temperamentu jako czynniku podatnościowym rozwoju zabu-
rzeń lękowych. Na takie zahamowanie składa się wiele róż-

15 Por. Tamże, s.64-66.
16 Jaffrey Gray używał zamiennie terminów teoria temperamentu-teo-

ria osobowości.
17 Por. J. Sterlau, Psychologia temperamentu, Warszawa 1998, s. 155-158.
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nych zachowań, które pojawiają się pod wpływem nieznanych 
lub nowych bodźców. Wycofanie, popadanie w milczenie, po-
szukiwanie wsparcia i pocieszenia, stan podwyższonego 
wzbudzenia autonomicznego, stwierdzono o około 10-15% 
białych dzieci w USA. Wykazano zwiększone ryzyko zabu-
rzeń lękowych u dzieci o zahamowaniach behawioralnych, 
a zwłaszcza wtedy kiedy to zahamowanie jest trwałe.18

Pierwszą spójną i całościową próbę zrozumienia mechani-
zmów powstawania zaburzeń, a przed wszystkim nerwico-
wych i lękowych była koncepcja psychoanalityczna w wyda-
niu freudowskim. Pojęcie lęku zajmowało w niej centralną 
role. We Wstępie do Psychoanalizy Freud napisał: „(…) pro-
blem lęku stanowi punkt węzłowy, w którym, w którym spoty-
kają się najrozmaitsze i najważniejsze zagadnienia, jest zagad-
ką, której rozwiązanie musiałoby rzucić światło na całe nasze 
życie psychiczne”.19

Na przestrzeni lat Freud opracował różne modele teoretycz-
ne w celu wyjaśnienia funkcji lęku i mechanizmów go wywo-
łujących. Jego pojęcie lęku bardzo ewoluowało-od poglądu, że 
jest on wyrazem zatamowanego libido, po przez odwołanie się 
do Otto Ranka i twierdzenia, że uraz narodzin jest przyczyną 
wszystkich przeżyć nerwowych20, a kończąc na rewizji lęku, 
której dokonał w dziele z 1926 roku Hemmung, Symptom Und 
Angst , który w ogólnym zarysie funkcjonuje do dziś. Przypi-
suje on zjawisku sygnału lęku zasadnicze i kluczowe znacze-

18 Por. J. Piacentini, R. Bergman, J. Aikins, Poznawczo-behawioralne 
interwencje w terapii zaburzeń lękowych okresu dzieciństwa, w: M. Reinec-
ke, D. Clark (red.),Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce, Gdańsk 
2005, s. 442.

19 Z. Freud, Wstęp do psychoanalizy, Warszawa 2003, s. 354.
20 Freud odrzuca jednak skrajne stanowisko Ranka i twierdzi, że mo-

ment przyjścia na świat jest tylko jedną z sytuacji urazowych.
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nie. Mobilizuje on ego do oddalenia za pomocą mechanizmów 
obronnych oraz celowego działania-zagrażającego niebezpie-
czeństwa. Opisuje on kilka sytuacji lękowych, na które nara-
żone jest dziecko w trakcie prawidłowego rozwoju. Nowona-
rodzony człowiek znajdujący się w stanie bezradności, jest 
początkowo całkowicie zależny od opiekuna, a jego choćby 
krótkotrwała nieobecność odczuwana jest jako zagrożenie, 
które może wywołać tzw. lęk separacyjny. Później pojawia się 
po kolei lęk przed kastracją, związany z kompleksem Edypa, 
a po rozwiązaniu owego kompleksu i ukształtowaniu superego 
człowiek odczuwa lęku superego przed karą lub przed porzu-
ceniem przez własne superego. Pozostałości wyobrażeń i fan-
tazji wywołanych tymi zagrożeniami występują w sferze pod-
świadomej dorosłego człowieka, a towarzyszy temu lęk 
utajony. Niektóre sytuacje często nawet dość luźno powiązane 
z wczesnodziecięcym poczuciem zagrożenia mogą powodo-
wać te pierwsze przeżycia. Najpierw pojawia się lęk sygnało-
wy, który mobilizuje gotowość obronną ego, co prowadzi do 
zahamowania rozwijania się lęku. W przypadku słabego ego 
i przy występowaniu silnych bodźców zewnętrznych i we-
wnętrznych dochodzi do wybuchu lęku panicznego, który do-
prowadza do dysfunkcyjnego ego.21

W psychoanalitycznym podejściu do lęku, bardzo istotnym 
elementem są zaburzenia nerwicowe. Były one dzielone na 
dwie grupy: psychonerwice i nerwice aktualne, w których 
skład wchodziła m.in. nerwica lękowa.

Przyczyna nerwic aktualnych tkwi w teraźniejszości, a nie 
w konfliktach wczesnodziecięcych. Twierdzono, że jest konse-
kwencją frustracji popędów, przede wszystkim zaburzeń w ak-

21 Por. S. Fhanér, Słownik psychoanalizy, Gdańsk 1996, s. 93-94.
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tualnym życiu seksualnym. W postaci nerwicy lękowej przy-
czyną miał być brak wyładowania podniecenia seksualnego.

Powstawanie objawów nerwic aktualnych uznawano za 
proces somatyczny tzn., nie mają one charakteru symbolicznej 
ekspresji nieświadomych konfliktów, lecz są konsekwencją 
braku satysfakcji seksualnej. Przykładem może być tu akumu-
lacja pobudzenia seksualnego, która przechodzi bezpośrednio 
w lęk, który nie ma w tym przypadku symbolicznego znacze-
nia lub w ekwiwalenty somatyczne (bicie serca, duszność, za-
wroty głowy). Niedostateczny rozwój seksualności psychicz-
nej i jej tłumienie, brak związku między seksualnością fizyczną 
i seksualnością psychiczną uniemożliwiają zamianę pobudze-
nia seksualno-somatycznego, w „libido psychiczne” w inny 
sposób niż poprzez związanie go z reprezentacjami seksualny-
mi. Dlatego właśnie pojawia się lęk, na płaszczyźnie soma-
tycznej. Jego szczególnymi odmianami miały byś „lęki dzie-
wic”, a także lęki foniczne, w których lęk wiąże się z jakąś 
reprezentacją bez możliwości rozpoznania w niej symbolicz-
nego substytutu stłumionej reprezentacji.22

3. Lęk w praktyce duszpasterskiej

Prezbiter i osoby pracujące w duszpasterstwie dość często 
napotykają osoby dotknięte lękiem. Na początku warto rozróż-
nić dwa pojęcia: lęk w odpowiedzi na sytuację trudną, która 
rzeczywiście miała miejsce oraz lęk będący częścią zaburzeń 
nerwicowych. Oba rodzaje lęku często wymagają interwencji 
duszpasterskiej, lecz w lęku, który jest składnikiem nerwicy 

22 Por. J. Aleksandrowicz, Zaburzenia nerwicowe, Warszawa 1998, 
s. 143-157.
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konieczna jest przede wszystkim pomoc psychiatryczna 
i psychologiczna. 

Do najczęstszych przypadków osób z patologicznym lę-
kiem spotykanych w pracy duszpasterskiej należą 
skrupulanci. 

Skrupulanctwo to dość powszechne zjawisko u katolików.23 
Należy jednak rozróżnić skrupulanctwo mogące być defektem 
moralnym od skrupulanctwa, które może być wypadkową ner-
wicy. Jest to o tyle ważne, że definiując kategorie z zakresu 
psychologii pastoralnej nie można ograniczyć się tylko i wy-
łącznie do jednego wymiaru (tylko duchowego lub tylko 
psychologicznego).24

Skrupulant to osoba posiadająca nieodpartą myśl, że per-
manentnie popada w grzech ciężki. Jest to myśl na tyle silna 
i intensywna, że taka osoba nie może się od tej myśli uwolnić, 
można powiedzieć, że myślenie o winie zajmuje jej większą 
część dnia. Zdarza się, że skrupulant zaczyna zaniedbywać co-
dzienne obowiązki, więzi rodzinne poświęcając się ciągłym 
rozważaniom: czy popełniłem (–am) grzech ciężki czy był to 
jeszcze grzech lekki. Najczęściej jest tak, że osoba zmagająca 
się ze skrupułami religijnymi szuka pomocy w konfesjonale, 
lecz jest to chwilowe rozwiązanie gdyż kilka chwil po odejściu 
od kratek konfesjonału pojawiają się kolejne myśli o charakte-
rze nerwicowym. Nierzadko skrupulant przystępuje do sakra-
mentu pojednania kilka razy w tygodniu. Spowiedź w tym 
przypadku może stać się ale penitenta czynnością obsesyjno-
-kompulsywną dającą chwilową ulgę przy jednoczesnym 
wzmocnieniu dysfunkcyjnych przekonań.

23 Zob. R. Kugelmann, Psychologia i katolicyzm. Historia relacji, Kra-
ków 2013, s. 528.

24 Tamże. 
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Lęk w praktyce psychoLogiczno-pastoraLnej

Skrupulantyzm jest krzyżem nie tylko dla człowieka, który 
się z nim zmaga, ale także dla rodziny i znajomych chorego. 
Krzyż ten dźwigają także spowiednicy, którzy są bezradni 
w relacji ze swoim penitentem. 

Co może zrobić duszpasterz, aby pomóc osobie dotkniętej 
skrupułami ? Po pierwsze warto, aby miał świadomości, że 
skrupulantyzm jest zaburzeniem psychicznym który jest tłem 
nerwicy i jako taki powinien podlegać leczeniu specjalistycz-
nemu. Istotną rzeczą jest, aby podejście do osoby chorej było 
całościowe tzn. holistyczne. W procesie pomocowym powi-
nien brać udział lekarz psychiatra, psycholog-psychoterapeuta 
i ksiądz. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest aby spe-
cjaliści i duszpasterz mieli z sobą jakiś kontakt dzięki któremu 
będzie możliwe śledzenie zmian w funkcjonowaniu osoby 
chorej (przy zachowaniu tajemnicy spowiedzi i zgody chorego 
na takie działanie). Po drugie postawa duszpasterza pełna em-
patii przy pewnej stanowczości mogą dać choremu odwagę, 
żeby szukać pomocy u lekarza lub psychologa. Warto w tym 
miejscu wspomnieć o poczuciu bezradności pojawiającym się 
u spowiedników. Mogą oni doświadczać w relacji ze skrupu-
lantem braku szybkich efektów niewspółmiernych do poświę-
conego czasu i wysiłku. Zdarza się, że u osoby chorej po okre-
sie względnej poprawy można na nowo zaobserwować myśli 
natrętne o charakterze skrupulanckim. Opisywana bezradność 
może się wiązać z postawą, że „tylko ja mogę pomóc skrupu-
lantowi” lub „robię tak wiele a nic się nie zmienia”. pomoc 
specjalistyczna połączona z opieką duszpasterską nad chorym 
przynosi najbardziej optymalne efekty.

Niniejszy tekst był próbą zasygnalizowania zjawiska lęku 
i skrupulantyzmu w praktyce pastoralnej. Można powiedzieć, 
że osób z depresją oraz z patologicznym lękiem będzie w na-
szym społeczeństwem coraz więcej. Związane jest to z szyb-
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kim trybem życia, przenoszeniem się więzi między ludzkich 
w przestrzeń wirtualną etc. Kościół powinien w miarę możli-
wości odpowiadać na ten znak naszych czasów m.in. tworząc 
katolickie poradnie skupiające lekarzy, psychologów oraz 
duszpasterzy.

SUMMARY

This article applies to help people with anxiety disorders. 
The first part contains a description of the psychological fear, 
in the second part of the phenomenon of religious scruples. 
The text aims to provide pastors in understanding and effective 
assistance to the sick person.
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