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WSTĘP
W historii ukazywania się każdego czasopisma są momenty szczególne. Z takim momentem mamy do czynienia obecnie, ponieważ
w tym roku nasze pismo obchodzi 10-lecie swego istnienia. Jubileusze,
szczególnie te okrągłe są czasem, w którym warto cofnąć się w czasie i wspomnieć ważne momenty rozwoju „Warszawskich Studiów
Pastoralnych”.
Nie byłoby tego czasopisma gdyby nie redaktor naczelny ks. prof.
UKSW dr hab. Edmund Robek. To on właśnie z grupą „zapaleńców”
stworzył i do tej pory redaguje „Warszawskie Studia Pastoralne”.
Zaczątki naszego pisma nie były łatwe. Początkowo nasze Studia były
wydawane, jako półrocznik, bez angażowania w proces wydawniczy
Uniwersytetu. Ta oddolna inicjatywa doprowadziła nasze pismo
w czasie 10 lat istnienia do momentu, kiedy staliśmy się docenianym i czytanym przez szerokie grono naukowców i duszpasterzy
kwartalnikiem.
Warto wspomnieć także przez okres 10 lat nasz periodyk stał się
jednym ważnych z periodyków Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Świadczy o tym m. in. ocena ministerialna z 2013
roku. Warszawskie Studia Pastoralne zostały wtedy zakwalifikowane
do części B wykazu i przyznano nam 8 punktów.
Przy okazji cynowego jubileuszu „Warszawskich Studiów Pasto
ralnych” wartym odnotowania jest także fakt, że przez kilka lat nasze
czasopismo ukazywało się dwujęzycznie po polsku i po angielsku.
Obecnie w każdym numerze redakcja zamieszcza przynajmniej jeden
artykuł w którymś z języków kongresowych. Nasz kwartalnik posiada
także swoją stronę internetową (www.warszawskiestudiapastoralne.
pl). Na przestrzeni lat ewoluował także profil „Warszawskich Studiów
Pastoralnych”. Od pisma typowo teologicznego staliśmy się pismem
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interdyscyplinarnym gdyż na gruncie teologii pastoralnej pojawia
się coraz większy trend korzystania przez teologów praktycznych
z osiągnięć innych nauk. Dlatego też na łamach naszego czasopisma
publikowane są artykuły teologiczne, ale też prace badawcze z zakresu
szeroko pojętej tematyki religijnej, humanistycznej i społecznej. Nie
rzadko zdarza nam się publikować artykuły z obszaru nauk ścisłych,
przyrodniczych, technicznych i medycznych oraz nauk o sztuce. To
szerokie spektrum tematyczne stwarza możliwości publikowania
specjalistom z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, do których
jako przedstawiciel Redakcji kieruję zaproszenie do współpracy.
Dr Błażej Szostek
Sekretarz Redakcji

Życie Kościoła
Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
Rok X 2015 Nr 2 (27)

Ks. Marian Kowalczyk SAC
KONSEKRACJA PRZEZ PROFESJĘ RAD
EWANGELICZNYCH
Consecration through the profession of evangelical advice
Od 21 listopada 2014 r. do 2 lutego 2016 r. trwa w Kościele powszechnym, ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego.
Okazją do obchodów jego roku jest 50-lecie dekretu soborowego
Perfectae Caritatis o odnowie życia konsekrowanego w Kościele.
Zgodnie z zapowiedzią Kardynała Prefekta Kongregacji ds. Życia
Konsekrowanego i Sekretarz Generalny tejże Kongregacji głównymi
celami tego roku są:
–– dziękowanie Bogu za dar życia konsekrowanego, zwłaszcza za
50 lat jego odnowy zgodnie z nauczaniem Soboru.
–– przyjmowanie przyszłości z ufnością pokładaną w Panu, któremu konsekrowani ofiarowują całe swoje życie.
–– przeżywanie teraźniejszości z pasją, ewangelizując własne powołanie i dając w świecie świadectwo piękna podążania za
Chrystusem w różnorodnych formach, w jakich wyraża się
życie konsekrowane1.
Mając na uwadze przeżycia Roku Życia Konsekrowanego, podczas
sesji plenarnej Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego powiedział: „Nie zapominajcie dziękować Panu Winnicy, który powołał was do tego zadania.
Kontynuujcie dzieło odnowy, trwające już pięćdziesiąt lat, oceniając
każdą nowość w świetle Słowa Bożego, potrzeb Kościoła i współczesnego świata i wykorzystując wszystkie środki, które mądrość Kościoła
1 http://ichtis.info/rok-zycia-konsekrowanego/5596 (dostęp: 21 III 2015).
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daje wam do dyspozycji, aby postępować naprzód ku świętości osobistej i wspólnotowej”2.
Ukazując w duchu wytycznych papieża Franciszka eklezjalno-apostolski wymiar obchodów Roku Życia Konsekrowanego, zwrócimy uwagę na pojęcie konsekracji przez profesję rad ewangelicznych,
radykalne poświęcenie się Bogu w Chrystusie, Maryję jako doskonały
wzór konsekracji, istotną zmianę w życiu osoby konsekrowanej oraz
dyspozycyjność eklezjalną osoby konsekrowanej przez Chrystusa
w Duchu Świętym.
1. Posoborowe rozumienie konsekracji przez profesję rad
ewangelicznych
Między tym, co sakralne, a tym, co świeckie, istnieje przeciwieństwo,
którego nie można nie brać pod uwagę, również w wewnętrznych
strukturach Kościoła. Specjalny akt liturgiczny, mocą którego istnieje
możliwość uczynienia świętym tego, co należało do skażonej natury,
sprawia, że konsekracja (ofiarowanie) i uświęcenie (wyniesienie do
porządku nadprzyrodzonego) są synonimami. Wyjaśniając tę kwestię,
Marie-Dominique Chenu OP stwierdza: „Poświęcenie jest czynnością,
przez którą człowiek, upoważniony lub nie upoważniony przez jakąś
instytucję, wyłącza jakąś rzecz ze zwykłego jej użytku, albo jakąś
osobę od dotychczasowych jej zajęć, by ją móc zarezerwować dla
spraw boskich i przez to oddać hołd władzy Boga nad stworzeniem.
Jest to więc wyłączenie czegoś z jego pierwotnego celu, który miało
z prawa natury, prawa fizyki, struktury psychologicznej, społecznego zaangażowania, a jeśli chodzi o wolną osobę – od swobodnego
rozporządzania sobą. Jest to alienacja, w najlepszym (lub najgorszym) tego słowa znaczeniu, dokonywane przez przekazanie czegoś
najwyższemu Władcy, źródłu wszelkiego bytu, szczytowi wszelkiej
doskonałości. Przedmiot poświęcony, wyłączony w ten sposób jest
nietykalny, prawie w fizycznym sensie, tak, że wolno go dotykać tylko
2 Franciszek papież, Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds.
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, www.vatican.
va (dostęp: 14 II 2015).
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umówionymi gestami, „rytami”, które wskazują na jego wyłączenie”3.
Mimo mankamentu, jakim jest brak rozróżnienia konsekracji rzeczowej (dzisiaj już tak nie określanej4) od konsekracji osobowej (w całej
pełni realizowanej w życiu konsekrowanym), wyjaśnienie to może
być z powodzeniem punktem wyjścia dla naszych rozważań.
Pojęcie konsekracji przez profesję rad ewangelicznych wzbogaciło słownictwo eklezjalne dzięki inspiracji Soboru Watykańskiego
II, którego uczestnicy doszli do przekonania, że konsekracja osób
wprowadza ochrzczonych do „stanu kanonicznego”, uznanego wewnątrz Kościoła za „stan Bogu poświęcony”5. W ciągu kolejnych lat
i dziesięcioleci przekonanie to nabierało stopniowo coraz większego
znaczenia, zyskując tym samym coraz większą nośność duchową
i teologiczną. Wynika z niej, że osoby składające profesję określa
szczególna, rozpoznana przez Kościół, konsekracja swego życia Bogu.
Świadczy o tym oficjalna zmiana terminologii, w wyniku której
profesja rad ewangelicznych jest dzisiaj określana terminem „życie
konsekrowane”6. Termin „życie zakonne” stosuje się zaś tylko do
3 M.D. Chenu, Lud Boży w świecie, Kraków 1968, s. 66-67.
4 Po Soborze Watykańskim II, w odniesieniu do rzeczy mówi się o ich poświęceniu
(dedykacji), to jest przeznaczeniu do kultu Bożego tego, co należało do „świata”.
Dokonuje się tego według stosownego rytu. Natomiast w przypadku zbezczeszczenia miejsc lub rzeczy świętych nie godzi się sprawować kultu, dopóki zniewaga nie
zostanie naprawiona przez obrzęd pokutny, zgodnie z przepisami ksiąg liturgicznych. Por. J. Nowak, Prawo w służbie wydarzeń zbawczych. Zarys prawodawstwa
liturgicznego, Poznań 2004, s. 80-82.
5 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr
45 (dalej KK); por. J. A. Ihnatowicz, Profesja rad ewangelicznych jako konsekracja
w nauczaniu Drugiego Soboru Watykańskiego, Studia Theologica Varsaviensia
27(1989) nr 2, s. 63-80.
6 Zob. M. Kowalczyk, Komplementarność apostolskiej misji Kościoła w życiu
konsekrowanym, Ząbki 2005, s. 103-113. Przy okazji warto zwrócić uwagę na zmianę,
jaka się dokonała wraz z Soborem Watykańskim II w rozumieniu konsekracji: o ile
mianowicie wcześniej, aż do ostatniego Soboru, pojmowano konsek rację raczej
rzeczowo i odgórnie, mówiąc oficjalnie o konsekracji kościoła (świątyni), ołtarza,
dzwonów, kielicha itd. oraz rozciągając tak pojętą konsekrację także na ludzi (np.
konsekracja dziewic, biskupa, itp.), to już na Soborze nadano konsekracji wymiar
zdecydowanie osobowy i oddolny, traktując ją wyłącznie jako poświęcenie się
|9|
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jednej z form życia konsekrowanego, co nie jest jeszcze przez wszystkich wystarczająco zauważane.
Przesunięcie akcentów z życia zakonnego na życie konsekrowane
ma swoje ważne konsekwencje teologiczne. O ile bowiem tradycyjnie
używane w Kościele sformułowanie „życie zakonne” ma bardziej
bezpośrednie odniesienie do kultu i służby Bogu, wyrażających cnotę
religijności (włoskie vita religiosa), o tyle termin „życie konsekrowane”
nawiązuje bezpośrednio do działania Boga, który wybiera poszczególne osoby i czyni je swoimi narzędziami. Brak zrozumienia tej
„nowości” Soboru Watykańskiego II nie pozwala do końca odkryć
„prawdziwej natury życia konsekrowanego, polegającej nie tyle na
fakcie, iż ktoś «zachowuje» siebie dla Boga, lecz przede wszystkim
na tym, że to Bóg «zachowuje człowieka dla siebie» i czyni go swoją
własnością, miejscem swojej obecności, narzędziem swojego działania zbawczego; a to zakłada całkowicie inny sposób pojmowania
i porządkowania życia”7.
Interesujące sugestie daje w omawianej kwestii Franz Courth SAC,
który istotę konsekracji według rad ewangelicznych widzi w dyspozycyjnym naśladowaniu Chrystusa. Nieodzownym warunkiem
takiego naśladowania Chrystusa jest odgórne działanie Boga, zwane
także „konsekracją boską”8. Działanie to dowodzi, że konsekracja
jest aktem Bożym. Bóg powołuje kogoś, udzielając mu potrzebnej
(oddanie się całkowite) człowieka Bogu, uznane i przyjęte przez Boga, który przyjmując dobrowolny dar człowieka z siebie przemienia jego wnętrze. Zniknęły przeto
z oficjalnego języka kościelnego wszystkie „konsekracje” rzeczowe, przedmiotowe,
określane obecnie jako „poświęcenia” (dedicatio) lub podobnie. Akcentuje się zaś
w ślad za Soborem konsekrację chrzcielną i zakonną (por. KK, nr 44; DZ, nr 5),
mówi się oficjalnie o „życiu konsekrowanym” oraz o „konsekracji dziewic”. L. Balter,
Przypis tłumacza, w: B. Testa, Sakramenty Kościoła, Poznań 1998, s. 306-307.
7 A. Pigna, Wprowadzenie do publikacji kard. Anastazego Alberta Ballestrero,
Konsekracja, Seria Vita consecrata nr 3, Kraków 2000, s. 7-8; por. tenże, La vita
religiosa. Teologia e Spiritualità, Roma 1982, s. 126-131; por. J. Kiciński, Powołanie
– konsekracja – misja: personalistyczny aspekt teologii życia konsekrowanego we
współczesnym Magisterium Kościoła, Wrocław 2008.
8 G.B. Hume, Życie konsekrowane i jego misja w świecie, L’Osservatore Romano,
wydanie polskie (dalej OsRomPol), 15(1995) nr 1, s. 19.
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łaski, ażeby na swoje powołanie mógł odpowiedzieć całym umysłem
i sercem. Wyrazem takiej odpowiedzi jest zupełność poświęcenia ze
strony człowieka, to znaczy dobrowolne oddanie całego siebie Bogu
przez Chrystusa w Duchu Świętym9. W takim ujęciu Bóg jawi się
jako podmiot sprawczy konsekracji, od którego wychodzi inicjatywa.
Człowiek zaś staje się świadkiem i apostołem Boga, dzięki „konsekracji osobistej”10, która odrywa go od spraw ziemskich, a przeznacza do służby Bożej. Konsekracja ta – będąc skutkiem „konsekracji
boskiej” – sprawia, że począwszy od jej złożenia ludzie, obdarzeni
łaską szczególnego powołania do życia konsekrowanego, decydują
się na permanentny akt konsekracji we wspólnocie eklezjalnej. Poza
oderwaniem od stworzeń (wymiar ascetyczny), polega on na pełnym
przylgnięciu do Boga (wymiar mistyczny) oraz na powrocie do braci
i sióstr (wymiar apostolski). „Ostatecznym wynikiem tych trzech
czynników jest niepodzielność, a w konsekwencji jedność życia opartego na Bogu”11.
Dzięki realizowanemu permanentnie aktowi konsekracji, życie
wszystkich wyznawców Chrystusa staje się niezwykle skutecznym
środkiem, którym Bóg posługuje się w realizacji swego zbawczego
dzieła w świecie. Dlatego też, wskazując na istotę konsekracji, św. Jan
Paweł II uwypukla potrójny jej charakter: paschalny, prorocki i wspólnotowy12. W każdym z nich chodzi o urzeczywistnianie apostolskiej
misji Kościoła, dzięki której osoby konsekrowane wprowadzają wielu
ludzi na drogę nawrócenia, wiary w Boga i doskonałości chrześcijańskiej na wzór samego Chrystusa. Nie zmienia to jednak faktu, że
konsekracja osobista, czyli całkowite poświęcenie się Bogu, sprawia, że życie konsekrowane ma sens samo w sobie, niezależnie od
9 Por. A. Ballestrero, Duch Święty jako zasada konsekracji, Życie konsekrowane
(dalej ŻK) 6(1998) nr 1, s. 13-18; Z. Pałys, Rozwój teologii konsekracji zakonnej,
Kraków 2008.
10 G.B. Hume, Życie konsekrowane..., s. 19; por. C.A. Valleyo, Świadkowie Boga,
OsRomPol 15 (1995) nr 1, s. 26; T. Paszkowska, Misterium konsekracji osób w perspektywie duchowości Soboru Watykańskiego II, Lublin 2005.
11 E. Gambri, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, Kraków 1998, s. 104.
12 Por. J. Zdrzałek, Trójca Święta źródłem życia zakonnego, Kraków 2002, s. 79-89.
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podejmowanej działalności. Mówi się wprost, że osoby konsekrowane
mają większy wpływ na życie Kościoła przez to, kim są, aniżeli przez
to, co robią13.
Do takiego twierdzenia upoważnia właśnie fakt, że konsekracja
nie tyle jest dziełem człowieka (jego odpowiedzi, samo-darowania
się Bogu), ale o wiele bardziej Boga (który jej dokonuje, udziela łaski
umożliwiającej człowiekowi udzielanie Mu odpowiedzi) – jest wielkim darem Bożym14. Dzięki autentycznej odpowiedzi człowieka, życie
konsekrowane nie jest jednak również abstrakcyjnym, nieosiągal
nym ideałem, ale rzeczywistym stanem osiągalnym w mocy Ducha
Świętego, kiedy to człowiek dochodzi do miłości doskonałej (caritas
perfecta). Środkiem do nabycia owej doskonałej miłości, wyrażającej
się w całkowitym darze z samego siebie dla Boga i w zaangażowaniu
w apostolską misję Kościoła, są rady ewangeliczne, radykalnie praktykowane w duchu charyzmatu własnego instytutu15.
Dopiero konsekracja, rozumiana jako czysty dar, zobowiązuje zainteresowaną osobę do złożenia w sposób nieodwołalny daru z siebie
samej, tj. udzielenia własnej odpowiedzi miłości i oddania się dla realizacji zbawczych zamiarów Boga. Podjęcie drogi życia konsekrowanego według rad ewangelicznych, na sposób właściwy dla tego stanu
życia w Kościele, jest w tym kontekście stylem dążenia do wzrostu
w miłości, aż do osiągnięcia jej doskonałej postaci16.

13 Por. B. W. Zubert, Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Księga II. Część III, Lublin
1990, s. 46. Wypada tu zauważyć, iż słowo „poświęca się”, jakiego użył polski tłumacz dokumentów soborowych, nie oddaje istoty łacińskiego słowa „consecratur”.
Według komentatorów lepiej byłoby użyć słowa polskiego: „jest konsekrowany”.
14 Por. S. Blackorow, R. Fariey SI, La rinascità della vita religiosa. Per un rinnovamento spirituale nel solco del dopoconcilio, Milano 1986, s. 73.
15 Por. B. Giemza, Apostolski wymiar życia konsekrowanego w nauczaniu Jana
Pawła II: studium teologiczno pastoralne, Wrocław 2012.
16 Por. DZ, nr 1; Cz. Parzyszek, Specyfika powołania osób konsekrowanych, ŻK
10(2002) nr 3, s. 27-36.
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2. Radykalne poświęcenie się Bogu w Chrystusie
Uroczyste potwierdzenie konsekracji przez profesję rad ewangelicznych ze strony Kościoła sprawia, że jej złożenie owocuje tak zwaną
„konsekracją obiektywną”17. Chodzi tu o stan życia, wynikający
z przyjętego daru, który zobowiązuje do specyficznego dla osób konsekrowanych apostolstwa. W różnych formach tego apostolstwa ma
się wyrażać całkowite oddanie się Bogu w niepodzielnej miłości oraz
wynikające z „konsekracji obiektywnej” urzeczywistnianie Królestwa
Bożego w Kościele i świecie. Mówi się wówczas o tak zwanej „konsekracji funkcjonalnej”18, czyli o miejscu, funkcji lub misji życia
konsekrowanego, w której ostatecznie chodzi o to wszystko, co wiąże
się z radykalnym pójściem za Chrystusem. W tym kontekście warto
przywołać myśl kardynała nominata, Hansa Ursa von Balthasara,
według którego życie radami ewangelicznymi jest przepojone „duchem całkowitości, a nie specjalistycznego udoskonalenia”19. Z czego
wyciąga on wniosek, że stan rad ewangelicznych stawia profesa do
dyspozycji całego Kościoła, a równocześnie w życiu tegoż profesa
jako chrześcijanina objawia się Misterium całego Chrystusa20.
Jak zauważa arcybiskup Bari i Turynu, kard. Anastazy Albert
Ballestrero OCD, czyli ojciec Anastazy od św. Różańca, wywodzący
się z zakonu karmelitów bosych, konsekracja człowieka rozpoczyna
się już od aktu stwórczego, kiedy Bóg powiedział: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam” (Rdz 1,26). Całe stworzenie
w sposób najbardziej wyrazisty głosi, że wszystko należy do Boga
i nosi w sobie Jego ślad, gdyż Bóg wyciska w stworzeniu „pieczęć
transcendencji swojego wiecznego ducha”21. W człowieku zaś „ślad
Boga wskazuje na podobieństwo międzyosobowe, dlatego wypełnia
go komunia, którą jest Bóg i dlatego człowiek nie może pozostać
17 G.B Hume, Życie konsekrowane…, s. 19; por. Rytuał Rzymski, Obrzęd ślubów
zakonnych Ordo professionis religiosae, 2.II.1970, Acta Apostolicae Sedis 62(1970),
s. 553.
18 G.B Hume, Życie konsekrowane…, s. 19.
19 H. U. von Balthasar, Sponsa Verbi, Einsiedeln; Johannes Verlag 1971, s. 422.
20 Por. tamże, s. 422-430.
21 A. Ballestrero, Konsekracja, Seria: Vita consecrata 3, Kraków 2000, s. 12.
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sam, bez Boga i bez innych ludzi. Potrzebuje on Boga, aby stać się
w pełni człowiekiem i żyć we wspólnocie ze wszystkimi, z którymi
łączy go ta sama ludzka natura”22. Dzięki takiej konsekracji człowiek,
stojący u szczytu dzieła stwórczego oraz uczestniczący w panowaniu
Boga nad stworzeniem, jest kimś, „do kogo Bóg może się zwrócić po
imieniu, kogo może kochać, objawiając mu siebie, i czyniąc go w ten
sposób uczestnikiem boskości”23.
Racją trwania w istnieniu wszechświata i człowieka jest Chrystus,
„Pierworodny wszelkiego stworzenia” (Kol 1,15), w którym „wszystko
ma istnienie” (Kol 1,17). W konsekracyjnym aspekcie stworzenia
bardziej przekonujące są franciszkańskie tezy nauki o Wcieleniu,
głoszone zwłaszcza przez bł. Jana Dunsa Szkota, który uczył, że stworzenie istnieje w perspektywie przyjścia Syna Bożego, który staje
się człowiekiem24. Nie dziwi więc, że w posoborowym rozumieniu
konsekracji, najdoskonalszą osobą konsekrowaną i niedościgłym
wzorem życia konsekrowanego w ogóle jest Jezus, który przeżywał
swoją konsekrację jako Syn Boży: zależny od Ojca, miłujący Go ponad
wszystko i całkowicie oddany Jego woli. Ludzka natura Chrystusa
została konsekrowana przez zjednoczenie z naturą Boską w jednej
Osobie. Jezus, którego Ojciec w najbardziej wzniosły sposób konsekrował i posłał (por. J. 10,36), streszcza w sobie wszystkie konsekracje
starego prawa, które zapowiadały Jego konsekrację; w Nim zostaje
konsekrowany nowy lud Boży, odtąd w tajemniczy sposób z Nim
zjednoczony25.
Odpowiedzią Chrystusa na konsekrację dokonaną mocą unii hipostatycznej było świadome i dobrowolne przyjęcie zbawczej woli Ojca
i wypełnienie jej aż do śmierci krzyżowej. Doskonała ofiara Chrystusa, uwieńczona zmartwychwstaniem, nadaje wymiar konsek racji
22 Tamże, s. 13.
23 Tamże, s. 12.
24 Por. Z. Kijas, Początki świata i człowieka, Kraków 2004, s. 104-107.
25 Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Instrukcja o istotnych elementach
nauczania Kościoła na temat życia konsekrowanego w zastosowaniu do instytutów
oddających się pracy apostolskiej, nr 6; por. J. Zdrzałek, Trójca Święta źródłem życia
zakonnego, Kraków 2002, s. 75-76.
| 14 |

Konsekracja przez profesję rad ewangelicznych

wszystkim wydarzeniom Jego ziemskiego życia. „Przyjmując od Ojca
konsekrację, Syn ze swej strony konsekruje się Jemu dla ludzkości (por.
J 17,19): Jego życie w dziewictwie, posłuszeństwie i ubóstwie wyraża
Jego synowską i całkowitą wierność wobec zamysłu Ojca (por. J 10,30;
14,11). Więź Chrystusa z Ojcem to nieprzerwana komunia miłości.
Namaszczony przez Ojca Duchem Świętym i mocą (por. Dz 10,38)26.
Jezus przyjmuje wolę Ojca za swe najgłębsze pragnienie i zmierza
do urzeczywistnienia Jego zbawczych zamiarów względem świata
(por. J 4,34)27.
Między ofiarą Chrystusa, który do końca spełnił wolę Ojca, a ofiarą
osoby konsekrowanej istnieje wyraźna zbieżność. Na zbieżność tę
wskazuje już etymologia określeń ofiary i konsekracji. Nie jest dziełem
przypadku, że w języku łacińskim termin „ofiara” – sacrificium ma
ten sam źródłosłów, co „uświęcanie” (uczynienie świętym) – sacrare,
sacrificare. Oba te określenia należy więc traktować synonimicznie
i komplementarnie: uświęcenie – jako dar płynący z góry, wiąże człowieka z Bogiem; ofiara zaś, będąc wyrazem odpowiedzi na inicjatywę
Boga, oznacza wprost dar uczyniony z pewną stratą dla siebie, a nawet
oddanie samego siebie na ofiarę całopalną28.
Takie właśnie cechy konsekracji przez profesję rad ewangelicznych
miał na uwadze IX Zwyczajny Synod Biskupów, którego pokłosiem
jest adhortacja apostolska Jana Pawła II Vita consecrata. Ojcowie
Synodu doskonale zdawali sobie jednak sprawę, że rozumienie sensu
samego terminu „życie konsekrowane”, a zwłaszcza rzeczywistości, którą oznacza – nie jest bynajmniej oczywiste29. Byli przy tym
świadomi, iż brak oczywistości wynika przede wszystkim z faktu,
26 Por. Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego
Perfectae caritatis, nr 5 (dalej DZ); Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, Ząbki 2007.
27 Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Vita consecrata, Watykan 1996 (dalej VC),
nr 22.
28 Por. T. Paszkowska, Pasyjność – niezbywalny wymiar duchowości życia konsekrowanego, Słowo Krzyża 2(2008), s. 224-237.
29 G.B Hume, Życie konsekrowane i jego misja w świecie, OsRomPol 15 (1995) nr 1,
s. 17.
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że wspomniane aspekty konsekracji Jezusa jako Syna są udziałem
wszystkich chrześcijan, którzy są ontycznie uświęceni i ofiarowani
Trójcy Świętej na mocy charakteru sakramentu chrztu.
Z nauki Soboru Watykańskiego II wynika, że wszystkie formy życia konsekrowanego korzeniami swymi sięgają głęboko w konsekrację
chrztu i głębiej ją wyrażają30. Kościół nigdy nie uznał żadnej z form
konsekracji przez profesję rad ewangelicznych jako kolejnego sakramentu. Może to prowadzić do wniosku, że w przypadku konsekracji
przez profesję rad ewangelicznych nie mamy do czynienia z nową
konsekracją, różną od konsekracji chrztu, lecz tylko z jej radykalizacją w celu trwałego nawrócenia się i zdecydowanego naśladowania
Jezusa Chrystusa31. Nic więc dziwnego, iż wielu teologów twierdzi,
że wspomniane aspekty konsekracji Jezusa, w którym został konsekrowany cały nowy Lud Boży, są udziałem wszystkich chrześcijan
bez wyjątku. Tak rozumiana podstawowa konsekracja wszystkich
chrześcijan łączy się ściśle z ich kapłaństwem wspólnym, stanowiąc
w ten sposób dwa nierozdzielne i uzupełniające się nawzajem aspekty
charakteru chrztu. Zgodnie z orzeczeniem Konstytucji dogmatycznej
o Kościele, wszyscy konsekrowani przez chrzest „poświęcenie są przez
odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym, jako dom duchowy
i święte kapłaństwo, aby przez wszystkie właściwe chrześcijaninowi
uczynki, składać ofiary duchowe i głosić moc Tego, który wezwał ich
z ciemności do swego przedziwnego światła”32. Słowa te w żadnym
przypadku nie upoważniają do rezygnacji z profesji rad ewangelicznych. Wręcz przeciwnie, w ich świetle należy mocno wyakcentować

30 Por. J. Zbiciak, Świeckie życie konsekrowane, Ateneum Kapłańskie (dalej AK)
77(1985) t. 105, s. 207; A. M. Zalewski, Chrzest święty podstawa doskonałości osób
konsekrowanych, Lignum Vitae 10(2009), s. 105-114.
31 Por. B. Secondin, Obecny stan teologii życia konsekrowanego, ŻK 2(1994) nr 4-5,
s. 9-27, s. 16; L. Moriera Neves, Życie zakonne widzialnym znakiem miłości Jezusa
do ludzi, w: Apostolskie posłannictwo zakonów, Powołanie człowieka, t. 7, red. L.
Balter, wyd. Pallottinum, Poznań 1987 (dalej APZ), s. 234-236.
32 KK 10; por. M. Szymula, Chrześcijanin znaczy konsekrowany, Homo Dei 76(2006),
nr 4, s. 11-24.
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wyjątkową podatność konsekracji dokonującej się w sakramencie
chrztu na dalszy, wieloraki rozwój, stopniowanie i specjalizację33.
Konsekracja przez profesję rad ewangelicznych, jako definitywne
poświęcenie się Bogu w formie publicznego zobowiązania, zapewnia
bez cienia wątpliwości, iż egzystencja każdego bez wyjątku chrześcijanina jest konsekracją34. Według św. Jana Pawła II w konsekracji tej
wyraźnie jawi się „rys wyniszczenia, jaki zawiera w sobie praktyka
rad ewangelicznych, jest więc rysem na wskroś chrystocentrycznym.
I dlatego też Mistrz z Nazaretu wyraźnie wskazuje na Krzyż jako
warunek wstępowania w Jego ślady. Ten, który każdemu i każdej
z Was powiedział kiedyś: «Pójdź za Mną», powiedział także: «Jeśli
kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie
krzyż swój i niech Mnie naśladuje!» (wstępuje w moje ślady – Mk 8,34;
Mt 16,24). A mówił to do wszystkich swoich słuchaczy, nie tylko do
uczniów. Prawo wyrzeczenia należy więc do samej istoty powołania
chrześcijańskiego. W szczególny jednakże sposób należy ono do istoty
tego powołania, które jest związane z profesją rad ewangelicznych.
Do ludzi, którzy znajdują się na drodze tego powołania, przemawiają
zrozumiałym językiem także i te trudne słowa św. Pawła Apostoła,
zamieszczone w Liście do Filipian: «Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się
w Nim» (Flp 3,8-9)”35. W wymiarze ogólno-kościelnym, konsekrację
odnosi się przede wszystkim do Ojca: powołany zawierza się miłości
Boga, który go wzywa do swojej wyłącznej służby, i poświęca się całkowicie Jemu oraz zamysłowi zbawienia (por. 1 Kor 7,32-34). Przez
akt konsekracji wyznawca Chrystusa, konsekwentnie poszukujący
sacrum, „całkowicie (totaliter) oddaje się Bogu, aby żyć wyłącznie dla
33 Por. H. Szmigielska, Próby określenia istoty życia zakonnego w piśmiennictwie
teologicznym lat 1964-1974, Studia teologiczno-dogmatyczne, t. 4, ATK, Warszawa
1984, s. 343.
34 Por. L. Balter, Kapłaństwo Ludu Bożego, Warszawa 1982, s. 208-233; A. Zuberbier,
Nadprzyrodzona odpowiedź człowieka, w: Powołanie do apostolstwa. Powołanie
człowieka, t. 4, red. L. Balter, Poznań 1973, s. 24-34.
35 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Redemptionis donum (dalej RD), nr 10.
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Niego (soli Deo vivant)”36. Świadczy przez to, iż osoba konsekrowana
winna stać się znakiem obecności Boga, znakiem wybraństwa i zapowiedzią nowości Królestwa, zgodnie ze słowami Apostoła: „Wierny
jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim, Jezusem
Chrystusem” (l Kor l,9).
3. Maryja doskonałym wzorem konsekracji
Najwybitniejszym przykładem zrealizowanej konsekracji jest Maryja,
którą św. Jan Paweł II określił w adhortacji Vita consecrata jako
wzór życia konsekrowanego, pisząc dosłownie: „Maryja jest bowiem
wzniosłym przykładem doskonałej konsekracji, wyrażającej się pełną
przynależnością do Boga i całkowitym oddaniem się Jemu. Wybrana
przez Pana, który postanowił dokonać w Niej tajemnicy Wcielenia,
przypomina osobom konsekrowanym o pierwszeństwie Bożej inicjatywy. Zarazem Maryja, która wyraziła przyzwolenie na Boże
Słowo Wcielone w Jej łonie, jawi się jako wzór przyjęcia łaski przez
człowieka”37.
Nie jest dziełem przypadku, że list apostolski z okazji rozpoczynającego się Roku Życia Konsekrowanego papież Franciszek opublikował w liturgiczne wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi
Panny, 21 listopada 2014 roku. Dokument, noszący znamienny tytuł:
Świadkowie radości, nawiązujący wyraźnie do posynodalnej adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, traktującej o nowej ewangelizacji
w XXI wieku38, składa się z trzech części. W pierwszej omówione
zostały cele Roku Życia Konsekrowanego, w drugiej – oczekiwania,
36 DZ 5; M. Chmielewski, Poszukiwanie sacrum w życiu osób konsekrowanych,
Teologia i Człowiek 5(2005), s. 159-167; P. Wygralak, Contemptus mundi w życiu
dziewic konsekrowanych: analiza Reguły św. Leandra z Sewilli (+600), Studia
Paradyskie 16(2006), s. 197-203.
37 VC 28; por. L. Balter, Konsekracja Bogarodzicy wzorem konsekracji zakonnej, w:
APZ, s. 294-305; D. Wawrowska, Macierzyństwo Maryi jako wzór do naśladowania
dla dziewic konsekrowanych, AK 155(2010), z. 2, s. 288-299.
38 Por. I. Iwańska, Nowa ewangelizacja jako zadanie dla osób konsekrowanych,
Itinera Spiritualia 7(2014), s. 57-73; A. Wodka, Szczególny wkład osób konsekrowanych w nową ewangelizację, Studia Redemptorystowskie 3(2005), s. 261-272.
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a w trzeciej – perspektywy. Przedstawiając cele tego Roku, Franciszek
zachęcił do spojrzenia z wdzięcznością w przeszłość, aby odkryć na
nowo drogi minionych pokoleń, przywodząc na myśl przyszłość,
a jednocześnie dostrzec wezwanie do nawrócenia i wielbić Boga
za otrzymane dary. Papież zachęcił do przeżywania teraźniejszości
z pasją, do konfrontowania życia z Ewangelią, ożywienia miłości
Jezusa, w której jest także możliwe umiłowanie bliźnich i objęcie
przyszłości z nadzieją. W tekście Listu papież Franciszek nie ukrywa,
że zakony napotykają na szereg trudności, wskazując przy tym motyw
nadziei, jakim jest nasza wiara. Chodzi o to, aby nie ulegać pokusie
liczb i wydajności, przepowiedniom „proroków nieszczęścia”, ale by
osoby konsekrowane były – na wzór Maryi – „przebudzone i czujne”.
Kończąc List, papież zawierza Rok Życia Konsekrowanego Maryi
Dziewicy, słuchającej i kontemplującej, pierwszej uczennicy swego
umiłowanego Syna. Zachęca też do spoglądania na Maryję, umiłowaną córkę Ojca, przyobleczoną we wszystkie dary łaski, jako na
niezrównany wzór miłości do Boga i służenia innym.
Podobna myśl Rozważanie towarzyszyła św. Janowi Pawłowi II
w rozważaniu na Anioł Pański, 21 XI 1999 r. Papież Polak wspomniał
wówczas osoby całkowicie oddane kontemplacji: „Maryja jawi się
nam dzisiaj jako świątynia, w której Bóg umieścił swe zbawienie
i jako służebnica, która jest całkowicie poświęcona Panu. Każdego
roku tego dnia Wspólnota Kościoła na całym świecie wspomina
mniszki klauzurowe, które podjęły życie oddane całkowicie kontemplacji i żyją z tego co Opatrzność im przyniesie poprzez szczodrość wiernych. Przypominając każdemu o obowiązku zatroszczenia
się, by tym Bogu poświęconym siostrom nie brakowało duchowego
i materialnego wsparcia, przesyłam im moje ciepłe pozdrowienia
i podziękowania”39.
Maryja najpełniej ukazuje, że konsekracja przez profesję rad ewangelicznych jest wzorem doskonałego poświęcenia się osoby ludzkiej
Bogu, że jej złożenie jest tożsame z zawarciem przymierza oblubieńczej miłości. Osoba konsekrowana, która – jak każdy wyznawca
39 Jan Paweł II, Rozważanie na Anioł Pański, 21 XI 1999 r.
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Chrystusa – przyjęła już zobowiązania tego przymierza w sakramencie chrztu, przez nową konsekrację nie tylko potwierdza przymierze chrzcielne, lecz w sposób zupełnie wyjątkowy i uwznioślony
aktualizuje określone regułą powołanie do doskonałości w całym
swoim życiu i apostolstwie40.
W duchowości maryjnej nie chodzi zatem o relację do Maryi opartą na zewnętrznych aktach pobożności lub jako owoc osobistych
doświadczeń rodzinnych, np. psychologicznych potrzeb opieki, zrozumienia, pocieszenia ze strony matki, ale o wewnętrzny sposób bycia
uczniem Chrystusa, czy też – zgodnie z sugestią H.U. von Balthasara
– o maryjny profil (wymiar) bycia Kościołem41. Bez wątpienia świątynią było serce Maryi, a także dom, który po poślubieniu z Józefem
i narodzeniu Jezusa stanowił Kościół domowy. Zachowując święto
ofiarowania Maryi w posoborowej liturgii, Kościół pragnie więc przypomnieć prawdę, że Maryja od wieków była przeznaczona w planach
Bożych dla wypełnienia wielkiej zbawczej misji Matki Zbawiciela
i że przez swą misję macierzyńską stała się darem ofiarnym dla Ojcu
niebieskiego. Zdajemy sobie sprawę, że do swojej misji Maryja przygotowywała się bardzo pilnie i z całym oddaniem, o czym świadczą
słowa: „Oto ja służebnica Pańska” (Łk 1,38).
Rozważając zawierzenie i oddanie Maryi Bogu, w tajemnicy Jej
powinniśmy odkryć również naszą rolę w zbawczej misji Kościoła.
Bóg, powołując każdego bez wyjątku człowieka do świętości, oczekuje
od niego bezgranicznego zaufania. Chodzi szczególnie o dochowanie
wierności w każdej sytuacji życia, które za przyczyną Maryi winniśmy ofiarować Bogu Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym. Takie
rozumienie obecności Maryi w życiu osoby konsekrowanej (i każdego
40 E. Gambri, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, Kraków 1998, s. 106-107.
Autor zauważa tu, że poświęcenie się Maryi – zgodnie z nauką św. Ludwika Marii
de Montfort – jeszcze bardziej potęguje i ułatwia zakonną konsekrację. Dodajmy,
że ułatwia również i potęguje konsekrację chrztu. Por. K. Wojtyła, Komentarz do
Milenijnego Aktu Oddania się Maryi, w: Jej zawierzył Kościół i Naród, red. W. Moroz,
Kraków 1984, s. 50-65.
41 H.U. von Balthasar, Sponsa Verbi. Saggi teologici II, Brescia 1985, s. 153-162; B.
Leahy, Il principio mariano nella Chiesa, Roma 1999.
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chrześcijanina) pozwala nam zrozumieć Jej rolę odnośnie do naszej relacji z Chrystusem: To On objawia nam Maryję jako Matkę
i Wzór, abyśmy razem z Nią i za Jej przykładem, prowadzeni przez
Ducha Świętego, głębiej i radykalniej żyli tajemnicą Chrystusa. Św.
Jan Paweł II w Vita consecrata napisał: „Życie konsekrowane [...] ma
świadomość, że przylgnięcie do Chrystusa, do Jego «życia w ubóstwie
i dziewictwie» (KK 46) oznacza także naśladowanie życia Maryi”42.
Przypominając zaś o konieczności kontemplacji oblicza Chrystusa
wskazał na Maryję jako „niezawodną Przewodniczkę na naszej drodze”. „Musimy wspólnie naśladować kontemplację Maryi, która po
pielgrzymce do świętego miasta Jerozolimy powracała do domu
w Nazarecie, rozważając w sercu tajemnicę Syna (por. Łk 2,51)”43.
Należy mocno podkreślić, iż fakt, że – przez publiczną profesję
rad ewangelicznych, przyjętą przez Kościół – Bóg udziela niektórym
daru ściślejszego naśladowania Chrystusa w Jego ubóstwie, czystości
i posłuszeństwie, należy uznać za niezwykle doniosły. Chodzi o to,
by wraz z profesją rad ewangelicznych, w sposób daleko dojrzalszy
i bardziej świadomy, podjąć wezwanie do świętości oraz apostolstwa
w Kościele i dla Kościoła na wzór Maryi – Królowej Apostołów44.
Profesja rad ewangelicznych, uwyraźniając tytuł Maryi Królowej
Apostołów spośród wielu wezwań Litanii Loretańskiej, uświadamia
wszystkim wierzącym ten niezwykle nośny rys maryjnej tożsamości,
wzbogacając tym samym aktualnie przeżywaną duchowość chrześcijańską dzięki uzupełnieniu jej o przejaw Wieczernika45.
Warto zauważyć, że wybitnym czcicielem Matki Bożej Królowej
Apostołów był w XIX wieku św. Wincenty Pallottii, który obrał
Ją za Patronkę założonego przez siebie Zjednoczenia Apostolstwa
42 VC 28.
43 Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte (dalej NMI), nr 58.
44 Por. VC, nr 3; B. Hylla, K. Wójtowicz, Miłość doskonała, Kraków 2003, s. 55.
45 Por. E. Weron, Apostolstwo Katolickie, wyd. Pallottinum, Poznań 1987, s. 77. Autor
przytoczonej publikacji, jako prekursor apostolatu świeckich w Polsce, przekonująco uzasadnia dlaczego Maryją może być nazywana Królową Apostołów, a także
wskazuje na owoce wprowadzenia w apostolat ludu Bożego maryjnego wymiaru
apostolstwa.
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Katolickiego. Interesujące jest włączenie przez Pallottiego w krąg
Wieczernika Królowej Apostołów nie tylko uczniów i uczennic
Chrystusa, oczekujących na Zesłanie Ducha Świętego, lecz także
wszystkich stworzeń, a więc całego świata, co oznacza, że – według
Założyciela Dzieła Apostolstwa Katolickiego w Kościele – stworzonego przez Boga świata w żadnej mierze nie można utożsamiać ze
złem. We Wspólnocie wieczernikowej, która może być odwzorowaniem jedności wszystkich bez wyjątku osób konsekrowanych, „świat
jawi się jak «środowisko» życia i działania Ducha Świętego, które
mogą, oczywiście, zostać naruszone czy osłabione, jednak nie dadzą
się unicestwić. „Działanie Ducha charakteryzuje się więc pewną wiernością i stałością. Jego działanie jest nad wyraz dynamiczne i bogate,
jego różnorodność odpowiada różnorodności ludzkich powołań”46.
4. Istotna zmiana w życiu osoby konsekrowanej
Nowa konsekracja, rozumiana jako akt Boga, który – powołując
człowieka – oddziela go od innych spraw, potwierdza powołanie danej
osoby i daje jej siły do wytrwania w nim, żeby w specjalny sposób się
poświęciła zleconej jej specjalnie misji eklezjalnej47. Zgodnie z myślą
46 Z. J. Kijas, Przebóstwienie człowieka i świata, wyd. PAT, Kraków 2000, s. 199; por.
M. Rosik, Obecność Maryi w narodzinach Kościoła w świetle Nowego Testamentu,
Salvatoris Mater 9(2007), nr 3-4, s. 11-28; Cz. Parzyszek, Maryja Królowa Apostołów
w życiu i pismach św. Wincentego Pallottiego, Salvatoris Mater 9(2007), nr 3-4, s 329;
M. Kowalczyk, Maryjny wymiar pallotyńskiej duchowości i apostolatu, w: W służbie
Bogarodzicy. 10-lecie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego (1999-2009), red. G.
M. Bartosik, wyd. PTM, Częstochowa 2009, s. 289-316.
47 Por. EE, nr 5. Wypada dodać, iż różne były formy profesji rad ewangelicznych
w Kościele. Mimo że istniała ona od początków życia zakonnego, to początkowo
przybierała ona rodzaj tzw. profesji milczącej, która polegała na tym, że kandydat,
który ukończył nowicjat, przywdziewał habit i przyłączał się do wspólnoty bez
formalnego włączenia. Por. B. Kuca, Obowiązki konsekrowanych wynikające
z profesji zakonnej w świetle prawodawstwa Jana Pawła II: studium teologiczno-kanoniczne, Warszawa 1999, s. 13. Strój zakonny, jako znak konsekracji, ukazują
również: soborowy dekret Perfectae caritatis, nr 17 i Ordo professionis religiosae, nr
5, który przewiduje obleczenie nowicjusza w strój zakonny i wręczenie mu innych
oznak stanu zakonnego.
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Elio Gambri istotna zmiana w chrześcijanina, który przez konsekrację
swoje serce zakotwicza bezpośrednio i wyłącznie w Bogu, polega na
tym, że „życie radami ewangelicznymi cechuje całkowitość, równoznaczna z niepodzielnością. To zaś, co jest właściwe dla życia radami,
jest po to, aby się oddać do dyspozycji «wszystkiego», co stanowi
doskonałą miłość”48.
Wiele wskazuje na to, że właśnie takie rozumienie istotnej zmiany
na skutek konsekracji przez profesję rad ewangelicznych preferuje, wydany 50 lat temu, soborowy dekret Perfectae caritatis, według którego
konsekracja ta jest zupełnym, całkowitym poświęceniem siebie Bogu,
gdyż tylko Jemu można słusznie złożyć pełny dar z ludzkiej osoby.
Jest to oddanie siebie, które obejmuje całe życie. Nieposzlakowanym
ideałem życia konsekrowanego jest w tym kontekście upodobnienie
się do Pana Jezusa i do Jego całkowitej ofiary z siebie49. Dopiero
w takiej całkowitej ofierze z siebie (holocaustum), zupełnym powierzeniu się Bogu w miłości, dopełnia się konsekracja50. Te same myśli towarzyszyły Pawłowi VI w Evangelica testificatione, gdy pisał
o „całkowitym poświęceniu się”, czy też o „wspaniałomyślnym i bez
zastrzeżeń” poświęceniu51. Jeśli jeszcze do tego dorzuci się „totaliter
mancipantur” z Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium,
w pełni usprawiedliwionym będzie nazwanie konsekracji zakonnej
całopalną ofiarą, oddaniem bez reszty całego siebie umiłowanemu
nade wszystko Bogu.
Takie ujęcie omawianego zagadnienia pogłębił i zmodyfikował
św. Jan Paweł II, według którego konsekracja przez profesję rad ewangelicznych „w swej konstytutywnej treści jest nową konsekracją”52.
48 E. Gambri, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, Kraków 1998, s. 101.
49 Por. DZ, nr 1. 5; VC, nr 65.
50 Por. L. M. Neves, Życie zakonne widzialnym znakiem miłości Jezusa do ludzi, w:
APZ, s. 238.
51 Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelica testificatione (dalej ET), nr 7.
52 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Redemptionis donum, Watykan 1984 (dalej
RD), nr 7; por. VC, nr 30; P. Spiller, Konsekracja zakonna, w: Formacja zakonna.
Seria Karmelitańskiego Instytutu Duchowości, red. J.W. Gogola, Kraków 1995-2002
(dalej FZ), t. 3, s. 137-165.
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W posynodalnej adhortacji Vita consecrata Papież wyjaśnia, iż konsekracja przez profesję rad ewangelicznych, będąc „szczególnym
i owocnym pogłębieniem konsekracji chrzcielnej”, wprowadza istotną
zmianę w życiu osoby, która ją składa, gdyż pozwala jej na osiągnięcie
głębszej niż dotychczas (tj. wynikającej z mocy chrztu świętego) jedności z Chrystusem, a nawet przeobrażenia się w Niego53.
O specyfice konsekracji przez profesję rad ewangelicznych w odniesieniu do sakramentu chrztu świadczy chociażby to, że sam chrzest
nie zobowiązuje do życia w celibacie ani do rezygnacji z prawa do
posiadania i do posłuszeństwa w specyficznej formie przełożonemu54.
Również z tej racji konsekracja przez profesję rad ewangelicznych nie
może być jedynie koniecznym następstwem konsekracji chrzcielnej,
ale – jakby na potwierdzenie swej wyjątkowości – pełniej tę konsekrację wyraża (plenius exprimit), dzięki czemu jest „znakiem wywyższonym” wobec świata, podczas gdy życie świeckich wyznawców
Chrystusa jest znakiem „zanurzonym w świecie”55. Z tego względu
słusznie mówi się o ontologicznej wyższości życia zakonnego nad
życiem chrześcijan „w świecie”, podkreślając przy tym, że w „zakonności” Jezusa Chrystusa w inny sposób uczestniczą „świeccy
chrześcijanie”, a w inny „konsekrowani przez zakonną konsekrację”56.
Z nauczania Magisterium Kościoła niedwuznacznie wynika, że
skrajne opinie co do rozumienia konsekracji trzeba odrzucić. Nie wydaje się jednak, iż miałoby tu chodzić o kategoryczne wyeliminowanie
wszelkich różnic pomiędzy formą życia osób zakonnych a formą życia
wiernych świeckich, gdyż mogłoby to doprowadzić do zupełnego
ogołocenia ze specyficznej treści, myśli przewodniej życia konsekrowanego, które pogrążyłoby się w ten sposób w jeszcze większym
53 Por. VC, nr 30. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy tu o przeżywaniu „bardziej
wewnętrznej” konsekracji: KKK, nr 916.
54 Por. VC, nr 30.
55 ET 4; zob. B. Secondin, Obecny stan teologii..., s. 13.
56 S. R. Rybicki, Pasachalny charakter zakonnej konsekracji, w: APZ, s. 196; por.
R. Forycki, Życie zakonne jako szczególne zobowiązanie do życia w pełni chrześcijańskiego, w: APZ, s. 45-61; J. Zbiciak, Świeckie życie konsekrowane, AK 77(1985)
t. 105, s. 202-213.
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kryzysie. Nie da się jednak również na tej podstawie bezkrytycznie
twierdzić, że tylko osoby zakonne mogą się cieszyć przywilejem świętości czy doskonałości, gdyż prowadziłoby to do jawnego konfliktu
z nauczaniem piątego rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele
Soboru Watykańskiego II, który zdecydowanie uczy o powszechnym
powołaniu do świętości.
Według wskazań oficjalnej nauki Kościoła, za przyjęciem przynajmniej pewnych odmienności pomiędzy rodzajami konsekracji
przemawia fakt, że wierni są konsekrowani nie tylko w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego, ale również według własnego
stanu. Skoro więc hierarchia kościelna jest konsekrowana w sakramencie święceń, ludzie świeccy zaś w sakramencie małżeństwa, to
osoby przynależące do instytutów życia konsekrowanego – pozostając
poza zasięgiem przynajmniej Bożego daru małżeństwa – są szczególnie oddane umiłowanemu nade wszystko Bogu, przez przyjętą na
mocy prawa profesję rad ewangelicznych57.
Istotne jest tu stwierdzenie, iż dzięki całkowitości i radykalizmowi,
jakie ją cechują, konsekracja przez profesję rad ewangelicznych może
zmieścić w sobie i rozwinąć zarówno konsekrację kapłańską, jak
i oddanie się apostolstwu przez osoby świeckie, albowiem stawia
osobę konsekrowaną, jako bez reszty związaną z Bogiem, do zupełnej dyspozycji braci. Taki sposób życia „w wyższym stopniu ukazuje
wszystkim wierzącym dobra niebiańskie już na tym świecie obecne”58.
W ten sposób chrześcijanie prowadzący na różne sposoby życie braterskie „dają wspaniałe i zaszczytne świadectwo temu, iż świat nie
może się przemienić i ofiarować się Bogu bez ducha ewangelicznych
błogosławieństw”59.

57 Por. VC, nr 31.
58 KK, nr 44.
59 KK, nr 31; por. A. Skorupa, Nowe formy życia konsekrowanego, Studia Prawnicze
KUL 4(2007), s. 91-104; B. Szewczul, Życie braterskie oraz życie braterskie we wspólnocie w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego,
Prawo Kanoniczne 55(2012), nr 2, s. 13-27.
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5. Dyspozycyjność eklezjalna przez Chrystusa w Duchu
Świętym
Potwierdzając nauczanie Magisterium, w świetle którego konsekracja
przez profesję rad ewangelicznych ukazuje światu charakterystyczne
cechy Jezusa, bł. Paweł VI uczył, że „w życiu zakonnym są pewne elementy istotne, które odpowiadają wytycznym Ewangelii i które umożliwiają dawanie w sercu Kościoła świadectwa, nie dającego się niczym
zastąpić. Są to między innymi: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo”60.
Kardynał Anastazy Albert Ballestrero pisał w tym samym duchu, że
„Kościół nie uznaje żadnej formy życia konsekrowanego, która nie
zakłada świętego zobowiązania, przyjętego przed Bogiem, do życia
w posłuszeństwie, czystości i ubóstwie”61. Według zapisów prawa
kanonicznego wspomniane śluby (lub przyrzeczenia) wyrażają konsekrację62. Nawiązując do historycznych źródeł tej formy życia, należy
zauważyć, że zawsze istniała konsekracja (lub jej równoważnik) która
„wyrażała się w różnej formie, aż do chwili ustalenia trzech ślubów:
ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, które jednak nie wyczerpują całości konsekracji. Można by powiedzieć, że pod względem duchowym
i wewnętrznym powołanie Boże dokonuje konsekracji, a od strony
prawnej i kościelnej dokonują jej śluby”63.
Dokumenty Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego jednoznacznie podkreślają, iż
osoba konsekrowana, podejmując ze względu na Królestwo niebieskie
życie ewangeliczną radą czystości, umieszcza w centrum swego życia
uczuciowego „bardziej bezpośrednio” więź z Bogiem przez Chrystusa
w Duchu Świętym. Daje przez to świadectwo, że miłość można przeżywać jako całkowity dar z siebie, niekoniecznie wyrażając ją poprzez
dziedzinę płciowości. Z tekstów wspomnianej Kongregacji jasno
wynika, że konsekracja zobowiązuje człowieka do właściwej postawy
60 Paweł VI, Charyzmat życia zakonnego, Poznań – Warszawa 1974, s. 74.
61 A. Ballestrero, Konsekracja, Seria Vita consecrata 3, Kraków 2000, s. 50.
62 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, Watykan 1983, kan. 573.
63 E. Gambri, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, Kraków 1998, s. 99; por.
J. Kałowski, Życie braterskie we wspólnocie, Warszawa 1999, s. 58.
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wobec własnego powołania eklezjalnego i stoi na straży, zgodnego
z nakazem Stwórcy, bytowania osoby ludzkiej: mężczyzny i kobiety.
Przywołując tak rozumianą dyspozycyjność eklezjalną, warto
zwrócić uwagę na miłość Boga i bliźniego jako główny motyw komplementarnie ujętej apostolskiej misji Kościoła. Konsekracja stanowi
odpowiedź i odwzajemnienie się względem nieskończonej miłości
i miłosierdzia Boga. Wyraźnie pisał o tym św. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Redemptionis Donum, ucząc, iż „duszą nieustannego zwiększania doskonałości konsekracji jest miłość oblubieńcza
– miłość oddania, która jest oblubieńcza i odkupieńcza zarazem”64.
Taka właśnie miłość dochodzi do głosu i konkretyzuje się w ślubowanych Bogu w obliczu Kościoła radach ewangelicznych, począwszy
od pierwszej profesji. Definitywny jest jednak jedyny i najważniejszy
akt wieczystej konsekracji, który powinien być „poprzedzony bezpośrednim, dostatecznie długim przygotowaniem, spędzonym w odosobnieniu i na modlitwie, tak, by przygotowanie to było jak gdyby
drugim nowicjatem”65. Według Ordo professionis religiosae, profesja
wieczysta jest obrazem nierozerwalnych więzów, łączących Chrystusa
z Kościołem, Jego Oblubieńcem66. Do osób konsekrowanych można
więc odnieść słowa św. Pawła z Listu do Efezjan: „Mężowie miłujcie
żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał z niego samego siebie,
aby go uświęcić” (Ef 5,25-26).
Ksiądz Lucjan Napoleon Balter ma bez wątpienia rację, kiedy
– wyjaśniając to zagadnienie w aspekcie zbawczym – pisze, iż należałoby zwrócić uwagę na niestosowność używanych dotychczas
w wielu zgromadzeniach formuł konsekracyjnych, uwypuklających
64 RD 8; por. A. Sicari, Święta historia miłości, Communio (dalej Com) 15(1995)
nr 5, s. 3-17.
65 Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Instrukcja o odnowie formacji
zakonnej Renovationis causam, Watykan 1969 (dalej RC), nr 7; por. RD, nr 9; W.
Kiwior, Etapy formacji zakonnej, w: FZ, t. 1, Kraków 1995, s. 73-130. Według instrukcji Renovationis causam, nr 7 profesja pierwszych ślubów czyni kandydata w pełni
uczestnikiem konsekracji właściwej stanowi zakonnemu, chociaż jako czasowa,
zachowuje charakter próbny.
66 Ordo professionis religiosae, nr 6.
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jako istotny cel osobistego poświęcenia się Bogu, chwałę Bożą i zbawienie własne, osobiste. Skoro bowiem w konsekracji dokonuje się
– zgodnie z jej wewnętrzną naturą – obumarcie człowieka dla siebie,
świadome i dobrowolne zanurzenie się w zbawczą śmierć Chrystusa,
której jedynym celem było, „aby życie miały i miały je w obfitości”
(J 10,10), to nie może w niej chodzić w pierwszym rzędzie o siebie,
ale o innych. Uwzględniając komplementarność apostolskiej misji
Kościoła, trzeba dodać, iż w przypadku wszystkich chrześcijan, taką
właśnie zbawczą troskę o innych zakłada sakrament bierzmowania67.
Oczywiście nie wyklucza się z tego rozumienia konsekracji, czy charakteru bierzmowania (confirmatio), zbawienia własnego. Najbardziej
istotne jest przeświadczenie, iż bezpośrednim celem konsekracji nie
jest troska o siebie i o osobiste zabezpieczenie się na przyszłość, ale
troska o innych w aspekcie życia wiecznego. Realizuje się wówczas
jeden z paradoksów życia chrześcijańskiego, który polega właśnie na
tym, że człowiek nie jest w stanie osiągnąć świętości, a tym samym
własnego zbawienia, nie oglądając się na bliźniego i nie ustępując
mu pierwszeństwa. Kapitalne w tym względzie są słowa Chrystusa:
«Kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je» (Mk 8,35). Troska o zbawienie
bliźniego, posunięta aż do całkowitego zapomnienia o sobie, jawi się
w tej perspektywie jako jedyna droga wiodąca do własnego uświęcenia. Zaniedbywanie zaś starań o zbawienie innych utożsamia się
w praktyce z brakiem troski o własne zbawienie. Nie trzeba dodawać,
że jest to równoznaczne z troską lub brakiem troski o apostolską misję
Kościoła, która jest obowiązkiem każdego wyznawcy Chrystusa68.
Zgodnie z instrukcją Renovationis causam, w trosce o zbawienie innych chodzi konkretnie o to, aby „realizować pełnię miłości
apostolskiej, która powinna mobilizować i ożywiać, czy to w życiu
67 Por. R. Puigdollers, „Chrzest w Duchu” a bierzmowanie, Com 12(1992) nr 2,
s. 20-43.
68 Por. L. Balter, Apostolstwo w Kościele współczesnym, w: Stowarzyszenie Apostolstwa
Katolickiego. Jubileusz Wspólnoty Ołtarzewskiej, 1927-1977, Poznań-Warszawa 1977,
s. 137-145.
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wyłącznie kontemplacyjnym, czy aktywnym”69. Niewątpliwie konsekracja wspiera każdego, kto się nią związał, by tym gorliwiej podejmował konkretne prace apostolskie w Kościele i świecie. Z drugiej
strony, trzeba jednak przyznać, że nawet w instytutach czynnych,
w których działalność apostolska i dobroczynna należy do istoty życia
zakonnego, nie stanowi ona głównego celu profesji. Tym głównym
celem jest bowiem realizowanie pełni wiary, kształtowanej darem
miłości apostolskiej, która w świetle cnót zakonnych polega na „traceniu życia z powodu Jezusa i Ewangelii”, a nie podejmowaniu dzieł,
możliwych do wypełnienia także bez konsekracji70. Na początku trzeciego tysiąclecia zwraca na to uwagę instrukcja Ripartire da Christo,
kiedy spadek liczebny osób konsekrowanych w niektórych miejscach
(z czym wielokrotnie wiąże się konieczność rezygnacji z wielu dotychczasowych dzieł) odczytuje nawet jako „znak opatrznościowy, który
zaprasza, by odnaleźć własne, podstawowe zadanie bycia zaczynem,
fermentem, znakiem i proroctwem. Im więcej jest ciasta do zarobienia, tym bogatsza musi być jakość fermentu ewangelicznego i tym
lepsze musi stawać się świadectwo życia i służby charyzmatycznej
osób konsekrowanych”71.
Mając na uwadze dyspozycyjność eklezjalną, warto wreszcie przywołać słowa Benedykta XVI skierowane do osób konsekrowanych
z okazji Roku Wiary. Papież, który wkrótce ustąpił ze stolicy św. Piotra,
zachęcał po pierwsze do podtrzymywania wiary, tak aby mogła
ona oświecać powołanie konsekrowanych. Zachęcał więc was, aby
przypomnieli sobie, jakby w pielgrzymce wewnętrznej o „pierwszej
69 RC 2; por. W. Cichosz, J. Lisica, Życie konsekrowane zwiastunem nieba: promocja
życia konsekrowanego w Adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Redemptionis donum”
i „Vita consecrata”, Com 33(2013), nr 3, s. 155-172.
70 Por. E. Ziemann, Wiara w życiu duchowym osoby konsekrowanej, Sympozjum
17(2013), nr 2, s. 139-151; A. Derdziuk, Aretologia konsekrowana czyli Cnoty zakonne,
Kraków 2003.
71 Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego, Instrukcja Rozpocząć na nowo od Chrystusa Ripartire da Cristo,
Watykan 2002, (dalej RdC) nr 13; por. P. Spiller, Charyzmat życia zakonnego
w Kościele, w: FZ, t. 4, Kraków 1998, s. 259-294.
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miłości”, którą Pan Jezus Chrystus rozpalił ich serce. Z tego względu
Benedykt XVI zachęca, aby przebywać z Chrystusem w ciszy adoracji
i rozbudzić w ten sposób wolę i radość dzielenia Jego życia, wyborów,
posłuszeństwa wiary, błogosławieństwa ubogich, radykalnej miłości.
Wychodząc nieustannie na nowo od tego spotkania miłości Papież
powołuje się na św. Jana Pawła II, który nakazuje porzucić wszystko,
aby być z Nim i tak jak On oddać się na służbę Bogu i braciom72.
Po drugie, papież Benedykt XVI zachęcał osoby konsekrowane
do wiary, która umie rozpoznać mądrość słabości. W radościach
i smutkach obecnego czasu, kiedy dają się odczuć twardość i ciężar
krzyża, nie można wątpić, że kenoza Chrystusa jest już zwycięstwem
paschalnym. Właśnie w ograniczeniach i w ludzkiej słabości jesteśmy powołani do życia na wzór Chrystusa, we wszechogarniającym
napięciu, uprzedzającym na ile to możliwe w czasie, eschatologiczną
doskonałość. W społeczeństwach skuteczności i sukcesu, życie osób
konsekrowanych powinno być naznaczone „małością” i słabością
maluczkich, współczuciem z tymi, którzy pozbawieni są głosu, powinno stawać się ewangelicznym znakiem sprzeciwu73.
W końcu Benedykt XVI zachęcał do odnowienia wiary, która
sprawia, że osoby konsekrowane są pielgrzymami ku przyszłości. Ze
swej natury życie konsekrowane jest pielgrzymką ducha, w poszukiwaniu Oblicza, które niekiedy się ujawnia, a niekiedy jest skryte
Faciem Tuam, Domine, requiram (Ps 27(26),8). [Szukam, o Panie,
Twojego oblicza]. Papież, który dziś sam prowadzi życie mnicha
prosił wówczas, aby to poszukiwanie oblicza Pana było niezmiennym pragnieniem serca konsekrowanych, podstawowym kryterium,
ukierunkowującym ich drogę, czy to w małych codziennych krokach czy też w najważniejszych decyzjach. Dlatego nawoływał, aby
konsekrowani przez profesję rad ewangelicznych nie dołączali do
proroków klęski, głoszących koniec, czy też brak sensu życia konsekrowanego w Kościele naszych czasów. Odrzucając podobne pokusy,
72 Benedykt XVI do osób konsekrowanych, http://www.niedziela.pl/artykul/3873/
Benedykt-XVI-do-osob-konsekrowanych (dostęp 12 X 2013); por. VC, nr 1.
73 Benedykt XVI do osób konsekrowanych, dz. cyt.
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powinni przyoblekać się w Jezusa Chrystusa i nakładać zbroję światła
– jak napominał św. Paweł (por. Rz 13,11-14) – będąc przebudzonymi
i czuwającymi. Swoje wskazania Benedykt XVI zakończył sowami
świętego Chromancjusza z Akwilei, który napisał: „Oddal od nas,
o Panie, takie niebezpieczeństwo, abyśmy nigdy sobie nie pozwolili
na obciążenie snem niewierności, ale udziel nam swojej łaski i miłosierdzia, abyśmy zawsze mogli czuwać w wierności Tobie. Bowiem
nasza wierność może czuwać w Chrystusie” (Kazanie 32,4)74.
Wyciągając wnioski z powyższej argumentacji, należy stwierdzić,
iż najważniejszym znamieniem eklezjalno-apostolskiego wymiaru
konsekracji przez rady ewangeliczne jest – powtórzmy to jeszcze raz
– uszanowanie motywu miłości apostolskiej i dawanie ewangelicznego świadectwa. W aspekcie liturgicznym poświadcza to modlitwa
odmawiana na zakończenie litanii błagalnej podczas obrzędów ślubów zakonnic: „Panie Boże (...) niech ogień Ducha Świętego oczyści
z wszelkiej zmazy i rozpali wielkim płomieniem miłości serca, które
mają się Tobie poświęcić”75. Należy niewątpliwie uznać słuszność
supozycji, iż „dzisiejsze wyzwania mogą stać się potężnym apelem,
aby przeżywać głębiej własną konsekrację, której świadectwo jest
dziś bardziej niż kiedykolwiek konieczne”76.
Przeżywany w Kościele z woli papieża Franciszka Rok Życia
Konsekrowanego upewnia nas w przekonaniu, że „wymiar charyzmatyczny różnych form życia konsekrowanego, chociaż będącego
ciągle w rozwoju, który się nie kończy, przygotowuje w Kościele, we
współdziałaniu z Parakletem, nowy adwent Tego, który ma przyjść,
Tego, który już jest przyszłością ludzkości w drodze. Jak Matka
Najświętsza, pierwsza konsekrowana, za sprawą Ducha Świętego
i czyniąc całkowity dar z siebie, porodziła Chrystusa dla odkupienia ludzkości poprzez dar miłości, tak samo osoby konsekrowane,
trwając w otwartości na Ducha Stworzyciela, z pokorną uległością,
są dziś wezwane do stawiania na miłość, do podejmowania dzieł
74 Tamże; por. Benedykt XVI, Myśli o życiu konsekrowanym, Kraków 2010.
75 Ordo professionis religiosae, nr 67.
76 RdC, nr 13.
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czynnej i konkretnej miłości wobec każdego człowieka”77. Jedno
jest pewne: „Istnieje szczególna więź życia i dynamizmu pomiędzy
Duchem Świętym a życiem konsekrowanym, dlatego też zakonnicy
i zakonnice muszą trwać w uległości Duchowi Stworzycielowi. On
działa, wypełniając wolę Ojca ku chwale łaski, jaka została im dana
w Umiłowanym Synu. I jest to ten sam Duch, który promienieje
blaskiem tajemnicy nad całym ich życiem, poświęconym Królestwu
Bożemu i dobru rzesz potrzebujących i opuszczonych. Przyszłość
życia konsekrowanego jest także powierzona dynamizmowi Ducha
Świętego, autorowi i dawcy charyzmatów w Kościele, aby służyły ku
pełni poznania i aktualizowania Ewangelii Jezusa Chrystusa
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KATOLICKA ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
W ASPEKCIE TEOLOGICZNO-APOSTOLSKIM
Catholic Renewal in the Holy Spirit aspect of the theological and
apostolic
Aspekty teologiczno-apostolskie katolickiej Odnowy w Duchu
Święt ym1 odpowiadają etapom formacji jej członków. Formacja ta
składa się w gruncie rzeczy z czterech etapów. Są nimi: 1) spotkanie
z Jezusem; 2) otwarcie się na moc Ducha Świętego; 3) uzdrowienie
wewnętrzne; 4) „drugie nawrócenie” oraz wejście w misję Chrystusa
i podjęcie służby. Niezwykłą rolę spełniają regularne, zasadniczo cotygodniowe, spotkania modlitewne oraz uwrażliwienie ich uczestników
na biblijne podstawy ruchu. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w działalności formacyjnej Ruchu, poza rekolekcjami ewangelizacyjnymi Odnowy, jest Seminarium Odnowy Życia w Duchu
Świętym, związane z tzw. „chrztem w Duchu Świętym” oraz „wylaniem Ducha”. Zresztą owoce zarówno rekolekcji ewangelizacyjnych,
1 Określenie „Odnowa w Duchu Świętym” było zastępowane słowami „Odnowa
Charyzmatyczna”, co słusznie wzbudzało nieporozumienia, sugerując, że wymiar
charyzmatyczny jest zawłaszczany dla jakiegoś wąskiego grona czy jakiejś grupy,
a nie charakteryzuje – jak jest rzeczywiście – całego Kościoła. Tymczasem charyzmatyczność Kościoła wynika z samej jego natury, pojawiając się u każdego wierzącego,
zwłaszcza po przyjęciu sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, w tym bierzmowania,
określanego jako sakrament Ducha Świętego. Nazwa „Odnowa Charyzmatyczna”
może więc sugerować, że ten ruch ma w tej dziedzinie monopol, gdy tymczasem
chodzi o odnowę całego życia chrześcijańskiego w mocy darów Ducha Świętego.
Także odnowy w Duchu Świętym nie należy identyfikować jedynie z ruchem
Odnowy, gdyż obejmuje ona każdego kogo Duch Święty zechce odnowić. Sam zaś
ruch Odnowy w Duchu Świętym uwrażliwia na wielorakie działanie Ducha.
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jak i seminariów Odnowy w Duchu Świętym mogą być identyczne.
Formacja odzwierciedla się w ściśle apostolskim i ewangelizacyjnym zaangażowaniu członków katolickiego ruchu odnowy w Duchu
Świętym2. Będzie to przedmiotem wywodów drugiego paragrafu.
1. Chrzest „w Duchu Świętym” („wylanie Ducha”)
Pojęcie „Chrzest w Duchu Świętym” stało się w niemal całej Odnowie
pojęciem opisującym pierwsze doświadczenie Ducha Świętego, czyli
„łaskę Zielonych Świąt”, dzięki której działanie Ducha Świętego staje
się doświadczoną rzeczywistością w życiu osoby oraz wspólnoty
wiary. To doświadczenie Zielonych Świąt z biegiem czasu zaczęto
nazywać po prostu „wylaniem Ducha”, albowiem każdy chrześcijanin
jest uznawany za mieszkanie Ducha od chwili swego chrztu3. Często
towarzyszy temu mówienie językami [„glosolalia”] (por. l Kor 14),
a niekiedy dar łez, czyli zwykłe ludzkie emocje, towarzyszące od
kryciu Bożej dobroci i miłosierdzia. Decydującym wprowadzeniem
w odnowioną percepcję zrozumienia Bożej obecności oraz działania
w życiu osobistym w świecie jest „wylanie Ducha Świętego”, to znaczy
ponowne odkrycie przez doświadczenie w wierze, że Jezus jest Panem
dzięki mocy Ducha, na chwałę Ojca.
Chrzest w Duchu Świętym” jest wydarzeniem pozasakramentalnym. Kościół katolicki utrzymuje, że do łączności z Bogiem i do
wspólnoty z ludem Bożym doprowadzają sakramenty wiary: chrztu
i bierzmowania wraz z Eucharystią, które są sakramentami inicjacji
chrześcijańskiej4. Trzeba jednak przyznać, że – na skutek udzielania
chrztu w wieku niemowlęcym, a bierzmowania w wieku niepełnej
2 Por. A. Grefkowicz, Odnowa w Duchu Świętym, Pastores (2002), nr 3, s. 128-135.
3 Por. E. Garin, Odnowa charyzmatyczna i nowe wspólnoty, w: Duch Odnowiciel,
red. L. Balter, Kolekcja Communio t. 12, Poznań 1988 s. 283; K. Mc Donnell, I. G.
Montague, Inicjacja chrześcijańska a chrzest w Duchu Świętym, wydawnictwo „M”,
Kraków 1997; G. Bentivegna, Ojcowie Kościoła o napełnieniu Duchem Świętym, w:
Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym nr 16, Kraków 1997, s. 26-35.
4 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 1212; Z. Zimowski,
„Katechizm Kościoła Katolickiego” Księgą wiary Kościoła; Zeszyty Formacji Katechetów
(2004), nr 1, s. 34-37.
| 34 |

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym…

jeszcze dojrzałości – zbyt często osoby ochrzczone nie mają odpowiedniego przygotowania apostolskiego i nigdy nie doświadczyły
autentycznego żywego spotkania z Panem5. Dlatego w kościele katolickim „pewna liczba dzieci nie jest kierowana jeszcze żadnym
wyraźnym i osobistym związkiem z Jezusem Chrystusem”6. Tak więc
„chrzest w Duchu”7, jako odnowienie łaski inicjacji chrześcijańskiej
w osobistym spotkaniu z Panem Jezusem, wymaga nowej ewangelizacji, w celu faktycznego poznania osoby, nauczania i zbawczych
dzieł Chrystusa. Inaczej mówiąc, chodzi tu o poznanie Jego słowa
oraz teologiczno-apostolskiego nauczania Jego Kościoła, chociaż
może być też interpretowany wbrew Kościołowi8.
Samo wyrażenie „wspólnota Ducha Świętego” pochodzi od
św. Pawła, który na zakończenie Drugiego Listu do Koryntian
zapisuje słowa trynitarnego błogosławieństwa: „ Łaska Pana Jezusa
Chrystusa, miłość Boga (przypisywana osobie Ojca) i wspólnota
w Duchu Świętym (he koinonía tou Hagíou Pneumatos) niech będą
z wami wszystkimi” (2Kor 13,13). Koinonía tou Hagíou Pneumatos
(genitivus subjectivus) to wspólnota, której początkiem i sprawcą jest
Duch Święty. Użyte przez Apostoła Pawła błogosławieństwo trynitarne wskazuje na fakt, że jedność Kościoła musi być rozumiana na
wzór pierwotnej jedności trynitarnej: „Kościół to lud zjednoczony
jednością Ojca i Syna i Ducha Świętego”9. Dzięki Darowi Ducha,
który przez wiarę i sakramenty daje wierzącym udział w całym
misterium trynitarnym Kościół słusznie jest nazywany ikoną Trójcy

5 Por. R. Puigdollers, Chrzest w Duchu Świętym a Bierzmowanie, Communio
12(1992), nr 2, s. 67-80.
6 Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Catehesi Tradende, nr 19.
7 Por. W. Żmudziński, Chrzest w Duchu Świętym, List 5(1994), s. 30-31; A.
Kuliberda, Duszpasterskie znaczenie chrztu w Duchu Świętym, Częstochowskie
Studia Teologiczne 37(2009), s. 85-100.
8 Por. A. Siemieniewski, Chrzest w Duchu Świętym wbrew Kościołowi?: „consolamentum” średniowiecznych katarów, Wrocławski Przegląd Teologiczny 14(2006),
nr 2, s. 7-17.
9 Sobór Watykański II, Dekret o Ekumenizmie, nr 2.
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Przenajświętszej10. Właśnie dlatego dokumenty Kościoła, zwłaszcza
encyklika papieża Franciszka, przygotowana w znacznej części przez
Benedykta XVI, pod wymownym tytułem Lumen fidei, odwołują się
do życia w Duchu, które winno wpływać na rozbudzenie pragnienia życia w świetle prawdy i miłości przez wszystkich chrześcijan.
Wskazują one w tym kontekście na udział w eklezjalnym misterium
trynitarnym jako na drogę a Patre ad Patrem w ikonie Przemienienia,
która jest bardzo bliska teologii wschodniej11.
Należy dodać, że ćwiczenia duchowe w katolickich grupach modlitewnych oraz wspólnotach Odnowy, którym służą „seminaria życia
w Duchu”, stają się swoistą katechezą dla młodzieży i dorosłych, która
trwa przez okres kilku tygodni, a jej celem jest nie tylko przypomnienie głównych podstaw wiary, ale także zainspirowanie bardziej
osobistego oddania się Panu Jezusowi oraz oczekiwanie na doświadczenie pierwotnego Kościoła w tajemnicy Zielonych Świąt, czyli w tzw.
„wylaniu Ducha”, połączonym zwykle z doświadczeniem przyjęcia
darów profetycznych, przeważnie daru języków i proroctwa12.

10 Por. Kongregacja Instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia
apostolskiego, Życie braterskie we wspólnocie, nr 9; W. Barwiński, Moje spotkanie
z ikoną „Trójcy Swiętej” A. Rublowa – próba odczytania, Zeszyty Karmelitańskie
8(2000) nr 2, s. 98-107; S. Babolin, Ikona Świętej Trójcy Rublowa. Od Przedwiecznej
Rady do Uczty Eucharystycznej, Com 20 (2000), nr 2, s. 8-17; J. Moltmann, Bogaty
w relacje, W drodze 30(2002) nr 9, s. 18-21.
11 Por. Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja apostolska Vita Consecrata, nr 14.
17; tenże, List apostolski Orientale Lumen, nr 15; We wzmiankowanym numerze
Listu apostolskiego „Orientale Lumen”, św. Jan Paweł II trafnie przywołuje intuicję Ojców Wschodnich, wymieniając św. Ireneusza, Adversus haereses, w: A.
Bober, Antologia patrystyczna, , s. 29-56; oraz św. Atanazego, Przeciw poganom,
Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 62(2000); tenże, O wcieleniu Słowa, Pisma
Starochrześcijańskich Pisarzy 51(1998).
12 Por. G. Polok, Nauka o obecności i działaniu Ducha Świętego w Kościele w świadomości uczestników Odnowy w Duchu Świętym, Studia Pastoralne 1(2005), nr 1,
s. 246-256.
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1.1. Miejsce i formy Seminariów Życia w Duchu Świętym
Seminaria w Duchu Świętym w Kościele katolickim odbywają się
stacjonarnie i eksternistycznie13:
1) Seminarium stacjonarne prowadzone jest dla danej grupy osób
w spotkaniach cotygodniowych. Składa się na nie: orędzie apostolsko-ewangelizacyjne, spotkanie w małych grupach, osobisty
kontakt z animatorem, codzienna modlitwa w oparciu o komplementarne teksty Pisma Świętego i książek z serii „Żyć Dobrą
Nowiną”. Seminarium trwa dziesięć tygodni, choć np. Heribert
Mühlen, mówiąc o wdrożeniu w podstawowe doświadczenie
chrześcijańskie, proponuje cykl siedmiotygodniowy14.
Po zakończeniu czwartego tygodnia, czyli etapu nawrócenia i uzdrowienia, przewidywana jest spowiedź generalna oraz modlitwa o uzdrowienie15. Po szóstym tygodniu zwykle proponuje się nabożeństwo
odnowienia wiary, w którym, nawiązując do przyrzeczeń chrzcielnych, uczestnik osobiście wyznaje wobec wspólnoty Kościoła, że
Jezus jest Panem. Po ósmym tygodniu odbywa się modlitwa „chrztu
w Duchu Świętym” w nawiązaniu do sakramentu bierzmowania, co
ma miejsce przed Najświętszym Sakramentem.
2) Seminarium eksternistyczne – po uprzedniej akceptacji przez
liderów Ruchu – uczestnicy odbywają w miejscu swojego pobytu.
Na podstawie Podręcznika Życie w Duchu Świętym16czytają wprowadzenie w dany tydzień, a następnie w ciągu tygodnia rozważają
(minimum 30 minut) zaproponowane treści przeznaczone do
osobistej modlitwy. Uczestnik Seminarium bierze udział w dwóch
całodniowych sesjach, z których jedna poświęcona jest nawróceniu
13 Por. A. Petrowa-Wasilewska, Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele, Katolicka
Agencja Informacyjna, Warszawa 2000, s. 29.
14 H. Mühlen, Odnowa w Duchu Świętym, Kraków 1983, ss. 221.
15 Por. A. Kryński, Pedagogika ukierunkowana: próg wiary, Pedagogia Christiana
(2003), t. 2, s. 65-73.
16 Por. J. Kozłowski, Życie w Duchu Świętym, Łódź 1998.
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i uzdrowieniu, druga zaś odnowieniu wiary w Jezusa Chrystusa
i napełnieniu przez chrzest w Duchu Świętym.
Seminarium Życia w Duchu Świętym traktuje się w kościele katolickim jako pierwszy etap formacji, proponowanej przez Szkołę
Ewangelizacji i Rozeznania Duchowego. Osobę, która przeżyła
Seminarium, zaprasza się następnie do udziału w Ćwiczeniach duchownych np. według św. Ignacego Loyoli17 (w domach rekolekcyjnych OO. Jezuitów), w połączeniu z doświadczeniem Odnowy
Charyzmatycznej18. Pogłębienie etapu nawrócenia i uzdrowienia
dokonuje się podczas pierwszego tygodnia Ćwiczeń duchownych.
Należy przy tym mocno podkreślić, że dla Magisterium Kościoła
katolickiego ważniejsze jest wykorzystanie „chrztu w Duchu Świętym”
do pogłębienia życia łaski, wraz z przyjęciem charyzmatu jako
integralnej części chrześcijańskiej inicjacji lub jako ponownego pojawienia się, bądź poruszenia, w kontekście nie sakramentalnym,
tego, co zostało już przyjęte podczas inicjacji19. Potwierdza to fakt,
że „chrzest w Duchu Świętym” nie należy do jakiegokolwiek ruchu wewnątrz Kościoła, ale do samego Kościoła. Ponadto Kościół
katolicki podkreśla, że subiektywne doświadczenie wiary mające
niewątpliwie miejsce w przypadku „chrztu w Duchu Świętym”, nie
może nikogo uwolnić od konieczności dążenia do zrozumienia i zaakceptowania „obiektywnej treści wiary”, która została objawiona.
Kościół daje również wiernym szukającym duchowego doświadczenia nieodzowne prowadzenie i ukierunkowanie. Zgodnie z wytycznymi Magisterium, Kościół jest w stanie sam z siebie zagwarantować
prawdy wiary, bowiem Jemu dana jest obietnica Pana, że On zachowa
17 Por. św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, Kraków 1994.
18 Por. E. Miszczak, Rola charyzmatów w katolickim ruchu Odnowy w Duchu
Świętym, Przegląd Religioznawczy (2005), nr 2, s. 85-96.
19 Por. P.J. Cordes, Niech zstąpi Duch Twój, Wydawnictwo M, Kraków 1998, s. 3745. Dla wyjaśnienia pojęcia „chrzest w Duchu”, kard. P.J. Cordes odsyła m..in.
do egzegetyczno-patrystyczne studium autorstwa Kilian McDonnell i George T.
Montague, Christian Initiation and Baptism in the Holy Spirit: Evidence from the
First Eight Centuries, Collegville 1995.
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Go w prawdzie20. Tak więc osoba i apostolska wspólnota pozostają
uzależnione od Kościoła21.
1.2. Owoce „chrztu w Duchu Świętym”
1) Niezwykle pożytecznym dla Kościoła katolickiego owocem
„chrztu w Duchu Świętym” jest niewątpliwie ponowne odkrycie
Pisma Świętego, które sprawia, że słowa Jezusa ponownie stają się
doświadczeniem: „Jeżeli więc być chrześcijaninem, znaczy to samo,
co przyświadczyć Chrystusowi, to powinniśmy pamiętać, że to
przyświadczenie dokonuje się w dwojaki sposób: przez zawierzenie Słowu Bożemu i oparcie się na Nim, ale także i przez troskę
o wciąż lepsze zrozumienie najgłębszego znaczenia tego Słowa”22.
Pismo Święte jest „źródłem czyst ym i stałym życia duchowego”
(Konstytucja dogmatyczna Vaticanum II o Objawieniu Bożym, 21).
Z tego to powodu kapłani oraz kompetentni świeccy w Odnowie
muszą rozwinąć i zachować to poznanie Pisma w świetle Tradycji
i nauczania Kościoła. Uchroni to członków Odnowy przed posądzeniami o „fundamentalizm”, to znaczy, o takie podejście do
Pisma Świętego, które jest zbyt literalne i zbyt bezpośrednie.
2) Jako kolejny owoc „chrztu w Duchu Świętym” Kościół katolicki uznaje tworzenie się w ramach Odnowy licznych wspólnot
20 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium,
nr 12; J. Królikowski, Credo: przedmiotowe wymiary aktu wiary, Tarnów 2002.
21 Tamże, s. 45; Dla lepszego zrozumienia rzeczywistości „chrztu w Duchu Świętym”,
kard. Paul Josef Cordes odsyła do tego, co tradycja chrześcijańska często nazywa
„powtórnym nawróceniem” (Klemens Aleksandryjski, Stromate 7,10; PC 9, 47784). To może zdarzyć się nagle, podobnie jak w życiu św. Franciszka z Asyżu w St.
Damiano, w życiu św. Jana Bożego, który został poruszony kazaniem śwogosławionego Jana z Avilli, w życiu św. Franciszka Borgia przed ciałem zmarłej królowej
Izabeli z Hiszpanii. To doświadczenie może zostać przygotowane przez ćwiczenia
duchowe podobne do tych, które proponuje św. Ignacy z Loyola. Por. artykuł H.
Pinard dela Boullaye, „Conversion”, Dictionnaire de Spiritualitė u/2, Paryż 1953,
s. 22-46.
22 Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja apostolska Catechesi Tradendae, nr 20.
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modlitewnych oraz odnowione zainteresowanie modlitwą, której
istotną cechą nie jest głównie spontaniczność czy improwizacja, ale
świadomość prowadzenia i obecności Ducha Świętego. W przemówieniu do biskupów Francji (16 XII 1983 r.) św. Jan Paweł II podkreślał, że chodzi tu o modlitwę, która jest „ jednocześnie osobista
i wspólna we wspólnocie uwielbienia i błagania, która stara się
być zarówno formą kontemplacji, jak i źródłem ewangelizacji”23.
Zdaniem kard. Cordesa ze słów Papieża Polaka wynika, że członkowie katolickiej Odnowy w Duchu Świętym mają być ludźmi
modlitwy, mocno zakorzenionymi w bogatym i wielopostaciowym
duchowym dziedzictwie Kościoła.
Kard. Paul Jospeph Cordes podkreśla, że wspomniane Wspólnoty
Modlitewne „ stanowią źródło chrześcijańskiego nauczania, stymulację wiary i modlitwy, wzajemnego wsparcia i formy świadectwa
apostolskiego. Członkowie tych grup są często aktywni w swoich
parafiach, jak również organizacjach katolickich. Grupy modlitewne
były miejscem rodzenia się wielu powołań kapłańskich i zakonnych.
To również jest znakiem, że Duch Święty działa przez takie grupy
dla dobra całego Kościoła. Kapłani i biskupi, również z tego względu,
powinni być zaangażowani w aktywną i właściwą pastoralną opiekę
nad wspomnianymi grupami”24.
Mówiąc o odnowionym zainteresowaniu modlitwą, należy również wspomnieć modlitwę językami („glossolalia”), dzięki której
wznosi się duch osoby, która się modli (por. l Kor 14,4), nawet jeżeli
umysł nie odnosi żadnych korzyści (l Kor 14,14). Magisterium Kościoła
katolickiego przypomina jednak, że modlitwa językami nie może
stanowić zamiennika dla nawykowej praktyki modlitwy serca, która
podbudowuje życie wewnętrzne wierzącego. Przypomina również
o konieczności rozróżnienia pomiędzy modlitwą w językach, która
często przechodzi do śpiewu w językach, od „mówienia” językami,
co w czasie zgromadzenia wymaga „tłumaczenia”, aby Kościół mógł
być zbudowany lub pouczony (por. l Kor 14,5). Takie „mówienie”
23 P.J. Cordes, Niech zstąpi Duch Twój, wyd. „M”, Kraków 1998, s. 50.
24 Tamże, s. 117-118.
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– w ostatnim przypadku – ma na celu przyciągnięcie uwagi do przesłania interpretacji wynikającej z „tłumaczenia” języków25.
3) Rozwój pogłębionego życia modlitwy wnosi ze sobą to pogłębione odczucie skuteczności sakramentów26 dla wewnętrznego
i zewnętrznego uzdrawiania (w tym również ponadnaturalnego
uzdrawiania chorych) oraz wzrostu duchowego. Dlatego odkrycie wagi sakramentów, zwłaszcza zaś sakramentu pojednania
i Eucharystii, to ewidentny owoc odnowionej obecności Ducha
w życiu katolików. Uświadamiają oni sobie w pełni, że „ przez
sakramenty Kościoła Chrystus udziela członkom swego Ciała
Ducha Świętego i Uświęciciela”27.
Występujący na mocy nominacji papieskiej doradca Międzynaro
dowego Biura Odnowy, słusznie podkreślał, że pragnienie życia sakramentalnego musi iść w parze z umiłowaniem liturgii i jej wagi dla
życia chrześcijańskiego, jak również dla jej charakteru eklezjalnego.
Jednym z błogosławieństw Odnowy było ponowne docenienie piękna
liturgii, jej świętego charakteru i mocy apostolskiej. Niekiedy bowiem
„liturgie charyzmatyczne” zbyt mocno czerpały z popularnej kultury
i brak im było czegoś ze świętości, czegoś właściwego dla kultu liturgicznego żywego Boga. Odnowa musi więc być zachęcana do rozwijania jeszcze głębszego poczucia liturgicznej tradycji Kościoła, jak
również zrozumienia liturgicznej odnowy II Soboru Watykańskiego28.
4) Za kolejny owoc katolickiej Odnowy należy uznać praktykowanie „wyzwalania” od Złego Ducha, które rozwinęło się dzięki
25 Por. tamże, s. 51-52; A. Jarosiewicz, Glosolalia Pięćdziesiątnicy i jej interpretacja
w teologii ks. René Laurentina, Wrocławski Przegląd Teologiczny 18(2010), nr 1,
s. 31-55.
26 Por. J. McManus, Uzdrawiająca moc sakramentów, Warszawa 1991; B. Heron,
Modlitwa o uzdrowienie, Kraków 1992.
27 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 739.
28 Por. P.J. Cordes, Niech zstąpi Duch Twój, dz. cyt., s. 54; S. Szczepaniec, Celebracja
liturgiczna po Soborze Watykańskim II, Ruch Biblijny i Liturgiczny 61(2008) nr 3,
s. 179-188.
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kontaktom z chrześcijanami innych wyznań, zwłaszcza w Stanach
Zjednoczonych. Bez cienia wątpliwości może być ono odpowiedzią
katolickiej Odnowy w Duchu Świętym na naukę ostatniego Soboru,
który uczy, iż nie możemy oszukiwać siebie, ignorując fakt, że
ciężkie zmagania przeciwko mocom ciemności trwają przez całe
wieki historii... i będą trwać aż do ostatniego dnia29. Mając jednak
na uwadze literaturę mnożącą pewne wypaczenia w dziedzinie
demonologii, Magisterium Kościoła Katolickiego ostrzega przed
pojawiającym się spłycaniem problemu oraz zwulgaryzowaniem
sprawy przez przesadne akcentowanie rzeczy. Przypomina przy
tym, że w tak iej walce przeciwko „mocom ciemności” należy
podjąć wysiłek, by unikać tego, co spektakularne. Szczególnie
ważne jest to, by z szacunkiem odnosić się do władzy oficjalnych
egzorcystów wyznaczonych przez Kościół30.
5) Duchowa żywotność parafii i instytucji eklezjalnych to kolejny
ważny owoc Odnowy, zwłaszcza wobec wspólnot kościelnych
pozbawionych żywotności duchowej. „Wylanie Ducha” przynosi
ponowne odkrycie Kościoła jako żywego Ciała Chrystusa31, które
pomaga katolikom w zrozumieniu i uznaniu bogactwa ich katolickiego dziedzict wa. Chodzi tu nie tylko o ożywianie wiary32
i apostolskiego dynamizmu istniejących już wspólnot eklezjalnych,
lecz także o tworzenie nowych wspólnot, które powstały wokół
29 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele Gaudium et
spes, nr 37.
30 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium,
nr 35, Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja apostolska Christifideles Laci, nr 14;
R. Pietruczuk, Posługa kapłana egzorcysty, Teologiczne Studia Siedleckie 6(2009),
s. 95-109.
31 Chodzi tu zwłaszcza o trzy nierozłączne znaczenia Kościoła, na które wskazuje
Katechizm Kościoła Katolickiego, w numerze 752: „W języku chrześcijańskim pojęcie
«Kościół» oznacza zgromadzenie liturgiczne (por. l Kor 11,18; 14,19, 28, 34,35), a także
wspólnotę lokalną (por. l Kor 1,2; 16,1) lub całą powszechną wspólnotę wierzących
(por. l Kor 15,9; Ga 1,13; Flp 3,6).
32 Por. Z. Zarembski, Pedagogia wiary w nauczaniu papieża Jana Pawła II, Ateneum
Kapłańskie, (2004), t. 142, z. 2, s. 221-237.
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pasterzy charyzmatycznych zarówno w duchowym, jak i społeczno-kulturowym tego słowa znaczeniu33. Nie jest pozbawione
racji stwierdzenie, że we wspólnotach tych wielu ludzi angażuje
się wspaniałomyślnie, wywołując niekiedy swoistą „świętą” zazdrość w instytutach życia konsekrowanego, a także w seminariach duchownych.
6) „Chrzest w Duchu Świętym” daje też katolikom możliwość ponownego odk rycia wspólnoty świętych, czyli Kościoła zbawionych w niebie. Święci w chwale stają się przyjaciółmi, braćmi
i siostrami, którzy są troskliwi i bliscy, którzy przyciągają nas
bliżej do Chrystusa i pomagają nam naśladować Go pełniej na
ścieżce świętości. Dla wielu słowa św. Teresy z Lisieux: „W sercu
Kościoła, mojej Matki, będę miłością”, otrzymały nowe znaczenie.
Jak słusznie zauważa Paul Joseph kard. Cordes, „owa wrażliwość
bycia członkiem Kościoła prowadzi ochrzczonych do służenia
w różnych przedsięwzięciach miłości na płaszczyźnie społecz
nej, kulturowej, katechetycznej lub misyjnej. Być może również
dzięki temu jednym z owoców «wylania Ducha» oraz odnowienia
życia chrztem jest nowe i niekiedy bolesne uświadomienie sobie
materialnych i duchowych potrzeb naszych czasów i wrażliwość
na los każdego człowieka. Duch Jezusa nie tylko daje pragnienie
dania odpowiedzi na te potrzeby, ale również stymuluje twórczość
i daje nową siłę i gotowość, by im sprostać”34.
2. Apostolskie i ewangelizacyjne przejawy zaangażowania
członków katolickiego ruchu Odnowy w Duchu Świętym
Poza aspektami duchowo-apostolskiego zaangażowania, na które
wskazaliśmy już zwracając uwagę na owoce chrztu w Duchu Świętym,

33 E. Garin, Odnowa charyzmatyczna i nowe wspólnoty, art. cyt., s. 286; por. Odnowa
charyzmatyczna, red. Léo Joseph Suenens, Kraków 2006.
34 P.J. Cordes, Niech zstąpi Duch Twój, dz. cyt., s. 59-60.
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w apostolskim i ewangelizacyjnym35 katolickiej wizji ruchu Odnowy
akcentuje się zwłaszcza doskonały wzór Maryi, zawsze poddanej
Duchowi Świętemu; mówi się też o szeroko rozumianej, apostolsko-ewangelizacyjnej misji Kościoła oraz o konieczności podejmowania
przez katolików inicjatyw ekumenicznych, do których przynagla ten
sam Duch Święty, działający w różnych wspólnotach chrześcijańskich.
2.1. Maryja jako „doskonały model” apostolskiego życia duchowego
Kościół katolicki oddaje cześć Maryi jako Matce Bożej i swojemu
najbardziej wybijającemu się i niepowtarzalnemu członkowi36. Przez
Nią Jezus Chrystus przyjął ciało mocą Ducha Świętego. Dlatego Sobór
Watykański II uczy, iż słuszne jest i sprawiedliwe, że Ojcowie Kościoła
nazywają Matkę Bożą „całą świętą i wolną od wszelkiej zmazy grzechowej, jakby utworzoną przez Ducha Świętego i ukształtowaną jako
nowe stworzenie”37. Przedstawia Ona dla Kościoła najjaśniejszy i najbardziej jednoznaczny wzór życia duchowego i apostolskiego. Według
Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, każdy chrześcijanin, winien
otworzyć siebie na Boże przesłanie na wzór Maryi. Ponieważ Ona
była posłuszna, Chrystus wkroczył w Jej życie po to, by każdy bez
wyjątku człowiek mógł się stać, poprzez adopcję, dzieckiem Bożym.
Katolicy wierzą, że takie dziecięctwo Boże stało się udziałem, czczonych przez nich świętych, a zwłaszcza Maryi, która jako Córa Boga

35 Dzisiaj dotyczy to nowej ewangelizacji, zwłaszcza kontynentu europejskiego, na
którym zauważa się coraz częściej przejawy nowego ateizmu i dechrystianizacji. Por.
J. Kudasiewicz, Nowa ewangelizacja według „Ecclesia in Europa”, Kieleckie Studia
Teologiczne 3(2004), s. 207-218; A. Giordano, Ewangelizacja w zsekularyzowanej
Europie, Homo Dei 80(2011), nr 2, s. 78-90; Cz. Parzyszek, Nowa ewangelizacja –
drogą Kościoła do nadziei, wyd. Apostolicum, Ząbki 2010.
36 Por. L.J. Suenens, Kim jest Ona?, Warszawa 1988; J. Ravanel J., Maryja sercem
przy sercu, Lublin 2007; D. Muskus, Mariologia Jana Pawła II, Lublin 2007.
37 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium,
nr. 56; por. artykuły zawarte w dziele zbiorowym: W służbie Bogarodzicy. 10-lecie
Polskiego Towarzystwa Mariologicznego (1999-2009), red. G. M. Bartosik, wyd. PTM,
Częstochowa 2009.
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Ojca, Matka Syna Bożego i Oblubienica Ducha Świętego, jest czczona
przez katolików jako wielki symbol odkupionej ludzkości38.
Konkretnie rzecz biorąc, dzięki Ruchowi Odnowy katolicy mogą
najpierw uwypuklić absolutne pierwszeństwo Ducha Świętego, który
uświęca, a dopiero potem ukazać Maryję jako uświęconą w najwyższym stopniu, jako wybraną córę Syjonu, którą Duch Święty nawiedził i która przez swoją odpowiedź daną aniołowi ukazała, że jest
ożywiona tym samym Duchem Świętym. Pisząc te słowa, kard. J.L.
Suenens stwierdził, że „działanie Ducha Świętego w całym życiu
i w tajemnicy Maryi może usunąć lub przynajmniej złagodzić wiele
nieporozumień w dialogu ekumenicznym. Jest to jednak tylko pierwsze skorygowanie problemu”39. Należy także uwypuklić apostolską
i ewangelizacyjną rolę Maryi, Matki Jezusa i nas wszystkich, w łonie
rodziny, którą jest Kościół”40.
Taką drogę życia i świadectwa chrześcijańskiego potwierdza
Sobór Watykański II, który uczy, że „w swojej apostolskiej działalności Kościół słusznie ogląda się na Tę, która zrodziła Chrystusa,
który po to począł się z Ducha Świętego i narodził z Dziewicy, aby
przez Kościół także w sercach wiernych rodził się i wzrastać. Ta zaś
Dziewica w życiu swoim stała się przykładem owego macierzyńskiego
uczucia, które ożywiać winno wszystkich ludzi współpracujących dla
odrodzenia w apostolskim posłannictwie Kościoła”41.
Dokumenty Kościoła uczą o pielgrzymce wiary Maryi, która dla
radykalizmu apostolsko-ewangelizacyjnego ma charakter zobowiązujący: „Maryja szła naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymywała
wiernie swe zjednoczenie z Synem aż do Krzyża” 42. Określenie
„aż do Krzyża” wskazuje bez wątpienia na wyjątkową żywotność
38 Por. P.J. Cordes, Niech zstąpi Duch Twój, art. cyt., s. 61-63.
39 L.J. Suenens, Nowe zesłanie Ducha Świętego?, Poznań 1988, s. 179.
40 Por. Cz. S. Bartnik, Matka Boża, Lublin 2003; M. Kowalczyk, Apostolat maryjny
w zbawczej misji Kościoła, wyd. UKSW, Warszawa 2012; T. Siudy, Matka naszego
zawierzenia, wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa 2013.
41 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr
65.
42 Tamże, nr 58.
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wiary Matki Pana, „od akceptacji zbawczej woli Boga, aż po takie
dojrzewanie wiary, której szczytem jest zbawcza ofiara. Maryjne pielgrzymowanie pokazuje pewne etapy Jej dojrzewania, poczynając od
przyjęcia wiary, poprzez jej wzrost, trwanie w niej, niekiedy obronę,
aż po rzeczywistość eschatologiczną, którą wiara zapowiada. Maryja
przechodzi szczególne doświadczenie próby wiary, ale na podobieństwo Abrahama «wbrew nadziei uwierzyła nadziei»”43.
W osobie Matki Najświętszej zauważamy więc doskonałą realizację
Chrystusowej wierności Bogu Ojcu aż po śmierć krzyżową. Jawi się
tu najpełniej radykalizm zbawczego posłannictwa Jezusa jako apostoła Ojca Przedwiecznego44. Mimo że w tajemnicach tej radykalnej
wierności Syna Bożego Jednorodzonego Maryja pojawia się jedynie
pod Krzyżem na Kalwarii, to wiara ludu Bożego od pierwszych wieków Kościoła widzi Ją na drodze krzyżowej, wyczuwając przy tym,
że nie mogło Jej zabraknąć w żadnym momencie męki Syna, już od
modlitwy w Ogrójcu. Maryja niewątpliwie po macierzyńsku współcierpiała z Jezusem i wspierała Go swoją obecnością, wielkodusznie
zgadzając się na całkowite wyniszczenie Tego, który właśnie z Niej
począł się z Ducha Świętego i przyjął ludzką naturę. Niewątpliwie na
szczególną uwagę zasługuje tu modlitwa Matki Najświętszej, która
wyrażała się w posłuszeństwie, wierności aż do końca i uwielbieniu Boga Ojca przez Syna. W tym najważniejszym momencie próby
wiary, nadziei i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem, Maryjny
wymiar radykalizmu apostolsko-ewangelicznego jawi się jako bezgraniczne oddanie Bogu i Jego czci w Duchu i prawdzie (J 4,23), która
jest najwspanialszym wyrazem miłości, ogarniającej także każdego
człowieka odkupionego przez Chrystusa.
43 K. Jeżyna, Maryjny wymiar nowej ewangelizacji w nauczaniu Jana Pawła II,
Salvatoris Mater 5(2003), nr 4, s. 292; por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 164-165;
Cz. Parzyszek, Nowa ewangelizacja – drogą Kościoła do nadziei, wyd. Apostolicum,
Ząbki 2010.
44 Por. Jan Paweł II, Chrystus wzorem miłości, która swój szczyt osiągnęła w ofierze
krzyża, w: Jan Paweł II, Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, red. S. Dziwisz, J.
Kowalczyk, T. Rakoczy, Watykan 1989, s. 475-479.
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Niewątpliwie Maryja stanowi źródło energii w apostolacie, którego
ewangelizacja jest specjalną formą. Jawi się Ona jako miłująca Matka,
która modli się czuwa, radzi, oświeca i dodaje odwagi w szerzeniu
Ewangelii45. W dobie nowej ewangelizacji bezwzględnie potrzebne jest
więc trwanie w wieczernikowej wspólnocie z Maryją. W zespoleniu
z Maryją współcześni ewangelizatorzy muszą zanosić gorące modlitwy, aby być w pełni wiarygodnymi świadkami orędzia zbawienia
dla wszystkich narodów, którym należy na nowo zwiastować Dobrą
Nowinę, napełniając przy tym cały świat darami Ducha Świętego,
który odnawia oblicze ziemi.
2.2. Ewangelizacyjno-apostolska misja Kościoła
Pierwszą formą ewangelizacji i apostolstwa, stosowaną w katolickiej
Odnowie stanowią, omówione wyżej, seminaria Odnowy w Duchu
Świętym, zawierające w swym programie podstawowe orędzie ewangelizacyjne – kerygmat. Inną formą były i są nadal świadectwa indywidualne. Oczywiście, uprzywilejowanym terenem ewangelizacji
i apostolstwa od samego początku funkcjonowania Ruchu Odnowy
w Duch Świętym są parafie, które gromadzą ochrzczonych, ale do
których przynależą także obojętni religijnie i na terenie których zamieszkują niewierzący46. Jednakże w perspektywie trzeciego tysiąclecia, zwłaszcza dzięki przeżyciom związanym z Wielkim Jubileuszem
Roku 2000, lepiej zrozumiano, że trzeba jeszcze bardziej radykalnie
wychodzić z ewangelizacją i misją apostolską do ludzi luźno związanych z Kościołem, a nawet tych, którzy uważają się za niewierzących.
Intuicję tę potwierdził św. Jan Paweł II, zalecając podczas misji jubileuszowej w Rzymie chodzić z Ewangelią od domu do domu, od
drzwi do drzwi. Na początku drugiego dziesięciolecia XXI wieku
program dzielenia się radością Ewangelii nakreślił papież Franciszek
w adhortacji Evagelii gaudium. Znamienne są słowa rozpoczynające
45 Por. R. Forycki, Królowa Apostołów, Królowa Apostołów 47(1983) nr 1, s. 1-2
46 Por. J. Prado Flores, Jak ewangelizować ochrzczonych?, Łódź 1993; J. Neumann,
„Nowa ewangelizacja” jako odpowiedź Kościoła na wyzwania współczesnego świata,
Warszawskie Studia Teologiczne 15 (2002), s. 191-204.
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adhortację: „Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem”. Na polskiej ziemi na szczególną uwagę
zasługuje dzielenie się radością Ewangelii w rodzinach, domach akademickich, szpitalach, hospicjach i więzieniach, a także przy okazji
pomocy udzielanej ludziom ubogim, społecznie zaniedbanym oraz
uzależnionym od hazardu, Internetu, alkoholu i narkotyków47.
W Odnowie w Duchu Świętym pojawiło się dużo programów
ewangelizacyjnych, rekolekcji i spotkań, a także Mszy św. połączonych z posługą uzdrawiania. Ich owocem były nawrócenia i pragnienie dążenia do świętości, zgodnie z sugestią Papieża, który uczy, że
„świętość Kościoła jest tajemnym źródłem i nieomylną miarą jego
apostolskiego zaangażowania oraz misyjnego zapału”48. Powyższe
przejawy apostolskiego zaangażowania świadczą, że Duch Święty
może przejawić się w każdym bez wyjątku wyznawcy Chrystusa poprzez jakąś, wykonywaną właśnie przez niego, funkcję służebną, której głównym celem jest głoszenie Ewangelii tak, aby wszystkie istoty
ludzkie mogły stać się ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą Duchem
Święt ym (por. Rz 15,16).
Trzeba jeszcze dodać, że tak rozumiana posługa apostolska i praktyka ewangelizacyjna jest czymś zupełnie różnym od cywilizowania.
Kardynał Suenens mocno podkreślał, że ratowanie ludzi nie polega
tylko na dostarczaniu im pożywienia. Członkowie ruchu Odnowy
w Duchu Świętym powinni być świadomi, że „zaangażowanie chrześcijanina w wymiarze świeckim i doczesnym jest nie tylko obowiązkiem wynikającym z potrzeb i problemów jakimi żyje świat. Staje się
ono integralną częścią relacji chrześcijanina z Bogiem, teologicznego
i eschatologicznego celu jego wiary i modlitwy”49.
47 Por. A. Stanisławek, Geneza, struktura i formy działalności Ruchu „Odnowa
w Duchu Świętym” w rejonie poznańskim, Praca dyplomowa pisana w Kolegium
Teologicznym, Poznań 1996.
48 Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja apostolska Christifideles laici , nr 17.
49 L.J. Suenens, w: Przyjdź Duchu Święty. Podstawowe dokumenty dotyczące
Odnowy w Duchu Świętym w Kościele katolickim, red. L.J. Kard. Suenens, Kraków
1998, s. 243.
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2.3. Świadectwo jedności Kościoła
Pilność wezwania do ewangelizacji i apostolatu wskazuje – i to chyba
jako rzecz najbardziej naglącą i ważną – na pilność i wezwanie
do ponownego ustanowienia jedności wśród całego ludu Bożego.
Podstawy jedności wśród chrześcijan zawierają się w sakramencie
chrztu. Św. Jan Paweł II, przemawiając do przedstawicieli katolickiej
Odnowy w Duchu Świętym, wyraźnie stwierdził: „Przez wasze doświadczenie wielu darów Ducha Świętego, które dzielicie również
z naszymi odłączonymi braćmi i siostrami, waszą szczególną radością
jest wzrastanie w pragnieniu jedności, do której nas Duch prowadzi,
i w oddaniu się poważnemu zadaniu ekumenizmu”50. Oddanie to
przygotowuje wszystkich chrześcijan różnych wyznań do dawania
świadectwa o Duchu Świętym, który urzeczywistnia w Kościele
jedność przekraczającą wszelką ludzką miarę.
Na szczególną uwagę zasługuje tu encyklika św. Jana Pawła II
Slavorum Apostoli, która została skierowana do wszystkich wyznawców Chrystusa w tysiącletnią rocznicę dzieła ewangelizacji świętych
Cyryla i Metodego, dobitnie świadczy, że katolicka jedność nie tylko
nie sprzeciwia się różnorodności, ale że żywy organizm Kościoła
domaga się jej z samej swej istoty. Zasada pluralizmu w działaniu,
uwzględniająca także tradycję innych wyznań, eliminuje bowiem
sztuczną jedność, pobudza do inicjatywy i twórczości. Właśnie
z przekonania o głębi duchowej Tradycji chrześcijańskiego Wschodu
płynęło pragnienie Ojca Świętego, aby Kościół oddychał dwoma
płucami. „Trzeba więc – pisał ze przejęciem Papież – by cały Kościół
obchodził uroczyście tysiącletnią rocznicę zakończenia apostolskiego
dzieła pierwszego arcybiskupa wyświęconego w Rzymie dla ludów
słowiańskich, św. Metodego, oraz jego brata, św. Cyryla, wspominając
wejście tych ludów na scenę historii zbawienia i do grona narodów
Europy, które już w ciągu poprzednich wieków przyjęły chrześcijańskie orędzie. Wszyscy rozumieją, jak serdecznie przyłącza się do
50 Jan Paweł II, Przemówienie do liderów Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, 7
maja 1981, Insegnamenti di Giovanni Paolo II,, IV, l Vatican City 1981, 1126.
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tego świętowania pierwszy syn słowiańskiej rodziny, powołany po
prawie dwóch tysiącleciach do objęcia Stolicy Biskupiej Świętego
Piotra w Rzymie”51.
Z takim samym przejęciem, przez ponad dwadzieścia sześć lat
pontyfikatu, św. Jan Paweł II oczekiwał wejścia na scenę historii
zbawienia ludów pochodzących z tych obszarów kuli ziemskiej,
o których mówimy „tereny misyjne”52. Encyklika Redemptoris missio przypomina Kościołowi zadanie głoszenia Ewangelii jako pełni
prawdy: „W tym ostatecznym Słowie swego Objawienia Bóg dał się
poznać w sposób najpełniejszy: powiedział ludzkości, kim jest. To
ostateczne samoobjawienie się Boga jest podstawowym motywem,
dla którego Kościół «jest misyjny ze swej natury». Nie może on
nie głosić Ewangelii, czyli pełni prawdy, jaką Bóg dał nam poznać
o samym sobie”53. Nie może także nie kształtować duchowości misyjnej nie tylko kandydatów na misjonarzy ad gentes, lecz każdego
bez wyjątku wyznawcy Chrystusa54.
W przeżywanym z inicjatywy św. Jana Pawła II Roku Eucharystii
(2004-2005), w którym papież Polak odszedł do domu Ojca, wszyscy
byli świadomi, iż Kościół jako Communio wszystkich ludów i narodów ziemi, najpełniej się realizuje we wspólnocie eucharystycznej.
Papież Polak niezmordowanie przypominał wszystkim wyznawcom
Chrystusa, iż „pragnienie jedności sprawia, że kierujemy wzrok
ku Eucharystii, która jest najwyższym sakramentem jedności ludu
Bożego, jej stosownym znakiem i cudowną przyczyną. Sprawując
Ofiarę eucharystyczną, Kościół zanosi błaganie do Boga miłosiernego, aby udzielił swoim synom pełni Ducha Świętego, tak by stali
się w Chrystusie jednym ciałem i jednym duchem”55. Niezwykle
wzruszającym dopełnieniem cytowanej wyżej encykliki Ecclesia de
51 Jan Paweł II, Encyklika Slavorum apostoli, nr 28.
52 Por. S. Kasprzak, Zadania misyjne wszystkich wiernych w Kościele partykularnym,
Nurt SVD 39(2005), z. 3, s. 87-124.
53 Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, nr 5.
54 Por. Z. Krzyszkowski, Duchowość misyjna w Redemptoris missio Jana Pawła II,
„Roczniki Teologiczne” 54(2007), z. 6, s. 145-156.
55 Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, nr 43.
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Eucharystia, a także Listu apostolskiego Mane nobiscum Domine
było ostatnie orędzie wielkanocne św. Jana Pawła II, którego już
nie zdołał odczytać, trwając w przejmującym milczeniu na oczach
całego świata. Treść orędzia odczytał wiernym w zastępstwie papieża sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Angelo Sodano.
Eucharystyczną myśl św. Jana Pawła II wiernie kontynuował jego
następca na Stolicy Piotrowej, papież Benedykt XVI, który wydał
posynodalną adhortację apostolską o Eucharystii, nadając jej znamienny tytuł: Sacramentum caritatis56.
* * *
Mając uwadze powyższe stwierdzenia, katolicy zaangażowani
w Odnowie w Duchu Świętym oddają się gorliwej modlitwie i pracy
na rzecz jedności wszystkich ochrzczonych. Czyniąc to uczą się
szanować tożsamość i różnorodność innych grup eklezjalnych, przy
jednoczesnym zachowaniu swojej własnej konkretnej tożsamości
katolickiej. Wolno więc przypuszczać, że to, co przywoływał św. Jan
XXIII w swojej modlitwie i w życzeniach w chwili otwarcia Soboru
Watykańskiego II, właśnie się spełniło 50 lat po tym niezwykłym
wydarzeniu – w ogłoszonym przez Benedykta XVI i zakończonym
przez papieża Franciszka Roku wiary, i że nie jest nadużyciem
zastosowanie, budzącego w XXI wieku radość wiary, określenia:
„nowe zesłanie Ducha Świętego” do zaprezentowanej w naszym
przedłożeniu katolickiej wizji ruchu Odnowy w Duchu Świętym57.

56 Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum caritatis do
biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic oraz do wszystkich
wiernych o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła, Kraków 2008.
57 L.J. Suenens, Nowe Zesłanie Ducha Świętego?, dz. cyt., s. 175; Zob. Benedykt
XVI, List apostolski w formie „Motu proprio” Porta Fidei ogłaszający rok wiary,
Poznań 2011; Porta Fidei: Benedykt XVI. Nota Kongregacji Nauki Wiary zawierająca
wskazania duszpasterskie na Rok Wiary, wyd. Apostolicum, Ząbki 2012; Benedykt
XVI, Radość wiary, red. G. Viginiego; red. wyd. pol. M. Romanowski, Częstochowa
2012, Franciszek, Lumen fidei, Watykan 2013.
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Summary
The author in his article describes the Catholic community of the Renewal
in the Holy Spirit. It pays special attention to the theological and apostolic.
It emphasized the special role of Mary as a person always treated the Holy
Spirit.
Ks. Marian Kowalczyk (ur. 1956) – rzymskokatolicki duchowny, pallotyn,
profesor zwyczajny teologii dogmatycznej, pedagog katolicki. Święcenia
kapłańskie przyjął 10 maja 1986 . W latach 1986-1991 odbywał studia licencjackie i doktoranckie z zakresu teologii dogmatycznej w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Od 1 października 1991 wykładowca w Wyższym
Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, gdzie poza pełnioną przez trzy
kadencje funkcją rektora był również prefektem studiów WSD. Od 1 października 1993 r. został zatrudniony na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie gdzie pełni funkcję
kierownika Katedry Teologii Pozytywnej.
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Ks. Krzysztof Stępniak
JAK ZAREKLAMOWAĆ RELIGIĘ,
CZYLI ZAKONNICY W INTERNECIE
How to advertise religion? – friars on the Internet
Odkąd internet stał się miejscem szczególnej obecności ludzi młodych, poszukujących swojego miejsca w życiu i odkrywających swoje
życiowe drogi, różne grupy, organizacje, kościoły i religie próbują
dotrzeć do tej grupy społecznej i zaoferować jej swoją pomoc, przedstawić propozycje czy wpłynąć na jej wybory. Nie trzeba nikogo
przekonywać do tego, by być obecnym w tej przestrzeni komunikacji
jaką jest sieć, jeśli chce się dotrzeć w czymkolwiek do młodych ludzi.
Stąd obecność w sieci niemal wszystkich i wszystkiego także religii
i jej reklamy.
Zatem nie dziwi nikogo fakt, że w sieci spotkać można różne treści religijne, reklamy religijne, zakupić religijne gadżety czy znaleźć
strony internetowe poszczególnych parafii, zakonów czy religijnych
wspólnot. Niektórzy piszą o religii w internecie czy religii internetowej,
ale to co nas interesuje, to nie religijne treści czy internetowe religie,
ale reklama religijna, którą wykorzystują na swoich stronach zakony
męskie w Polsce. Jednak zanim spojrzymy jak można reklamować
zakonną działalność w sieci czy jak wykorzystać reklamę religijną
dla celów zakonnych należy poświęcić kilka słów samej reklamie
religijnej.
O reklamie religijnej mówi się wciąż w kontekście reklamy społecznej choć to nie to samo. To prawda, że nie jest ona nastawiona na
zysk ekonomiczny, jest zatem reklamą niekomercyjną, ale nie można
jej ograniczyć jedynie do tego, że jej celem jest zmiana postawy czy
zachowania na prospołeczne czy też skłonienie do zaniechania zachowań niepożądanych, uznawanych społecznie za negatywne. Nie
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jest także tą formą komunikowania, która ma uświadomić odbiorcom czy uwrażliwić na występujące problemy społeczne. Jej definicję
można ująć w następującym twierdzeniu. Reklama religijna to jeden
z elementów marketingu religijnego, której celem jest przekazywanie
informacji oraz promocja wartości, idei i usług o charakterze religijnym a także kształtowanie postaw i zachowań właściwych dla danej
religii, kościoła czy wyznania. W Kościele katolickim będzie to przekaz który wpływa na kształtowanie postaw oraz zachowań charakterystycznych dla osób wierzących w Boga, który objawił się w osobie
Jezusa Chrystusa. To przekaz zmierzający do promocji poznania Boga
i Jego objawienia, nauczania prawd wiary i moralności właściwych
dla tego kościoła. Wprawdzie dokonać można i trzeba podziału reklamy religijnej w kościele katolickim na reklamę kerygmatyczną,
ewangelizacyjną, duszpasterską czy fundraisingową, jednak każda
z nich jest narzędziem komunikacji Kościoła katolickiego z tymi,
którzy do niego należą lub znajdują się na drodze poszukiwania
wiary niezależnie czy mają tego większą czy mniejszą świadomość1.
I choć o reklamie religijnej w naszym kraju wciąż mówi się za mało,
albo unika się publicznego dyskursu na jej temat, to jest ona obecna
wokół nas i tak stara jak chrześcijaństwo a nawet czasy apostolskie.
I nieważne czy niektórzy z oponentów będą grzmieć i twierdzić, że
nie da się religii i Boga zestawić w jednym szeregu w proszkiem do
prania czy produktami z Biedronki- bo nie da i nie powinno- to
reklama religijna istnieje jako odrębny rodzaj reklamy podobnie jak
reklama polityczna.
Kilka lat temu świat obiegła wiadomość, ujawniona przez „La
Stampa” że Watykan zamierza zatrudnić agencje reklamowe, które
mają pomóc w zmianie wizerunku tej Instytucji jaką jest Kościół z racji licznych skandali nagłośnionych przez media w pierwszej dekadzie
nowego tysiąclecia. Jak powiedział wówczas „La stampa” Arcybiskup
John Patrick Foley „Ponieważ nasze orędzie jest najważniejsze na
świecie, prosimy tych, którzy pracują w reklamie, by pomogli nam
1 Definicje reklamy religijnej i jej podział szerzej omawiam w artykule „Religious
advertising”, Warszawskie Studia Pastoralne, Rok IX 2014 nr 3 (24), Warszawa 2014.
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w jego obronie” i dodał, że sam Kościół „jest zaangażowany w reklamę
od czasów Jezusa”2.
Nie dziwi zatem chyba już nikogo fakt, że w sieci spotkać można
wiele różnych reklam religijnych od reklamy czysto duszpasterskiej
jaką są strony internetowe parafii mające charakter duszpastersko-informacyjny po Papieża obecnego na Tweeterze.
Szczególnie aktywne w sieci są zakony i ich przedstawiciele i im
należy poświęcić szczególną uwagę. Do najbardziej pomysłowych
i ciekawie reklamujących chrześcijaństwo czy też sam zakon należą
franciszkanie, dominikanie i jezuici.
Kościół a sieć
Zanim zajmiemy się analizą stron internetowych prowadzonych
w Polsce przez zakony męskie w Polsce, o których wyżej wspomniałem i ich aktywnością na portalach społecznościowych, służących
reklamie ich działalności warto przypomnieć sobie nauczanie Kościoła katolickiego w kwestiach wykorzystania internetu w duszpasterstwie i ewangelizacji. Na szczególną uwagę zasługują dwa ważne
dokumenty Stolicy Apostolskiej „Etyka w Internecie” oraz „Kościół
a Internet” przygotowanych przez Papieską Radę ds. Środków Społe
cznego Przekazu, a także orędzia głoszone przez dwóch ostatnich
papieży, poprzedników Papieża Franciszka czyli Jana Pawła II i Bene
dykta XVI.
W dokumencie Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu
„Kościół a Internet” czytamy: „Chociaż rzeczywistość wirtualna cyberprzestrzeni nie może stać się zamiennikiem prawdziwej wspólnoty
ludzkiej, wcielonej rzeczywistości sakramentów i liturgii, czy też bezpośredniej proklamacji Ewangelii, może jednak je uzupełniać, przyciągać ludzi do pełniejszego doświadczenia życia wiary i ubogacać
życie religijne korzystających z nich osób”3. Internet daje Kościołowi
znakomite narzędzie dotarcia do szczególnych, trudno dostępnych
grup wyznawców, jak: osób starszych, zamkniętych w domach, ludzi
2 http://www.rp.pl/artykul/62274.html, (znaleziono 15.10.2007).
3 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, 11.
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żyjących na odległych terenach, członków odmiennych grup religijnych, ludzi niewierzących a zwłaszcza młodych. W tekście dokumentu została podkreślona interaktywność internetu, która zaciera
podział na nadawców komunikatu i jego odbiorców. Jest to nowy
rodzaj komunikacji w Kościele możliwy tylko dzięki sieci..
Dokument zwraca także uwagę na potrzebę edukacji internetowej
wśród seminarzystów, zakonników, kapłanów, świeckich czy studentów. Takie kształcenie powinno być częścią programu edukacji
medialnej dostępnej dla wszystkich członków Kościoła. Kościół
dostrzega również zagrożenia związane z internetem, do których
zalicza: pornografię, internetowe strony nienawiści poświęcone atakowaniu czy znieważaniu grup religijnych i kulturowych, przemoc
w mediach. Ponadto zdaniem autorów dokumentu z niektórych
naukowych badań wynika, że szeroki zakres usług i produktów
w internecie, może spowodować zjawisko ekstrapolacji w stosunku
do wiary poprzez zachęcanie do konsumenckiego podejścia do zagadnień religii. Tendencje katolików do selektywnego wyboru nauki
Kościoła stają się coraz powszechniejszym zjawiskiem. Rzeczywistość
wirtualna nie może stać się zamiennikiem rzeczywistości sakramentalnej sprawowanej w żywej wspólnocie. Duchowni w omawianym
tekście bardzo silnie akcentują, iż w internecie nie ma sakramentów,
jednak internet może stać się drogą, która przeprowadzi ludzi z rzeczywistości wirtualnej do prawdziwej wspólnoty poprzez katechezę
i nauczanie4.
„Etyka w Internecie” zawiera katolicką wizję dialogu Kościoła
z różnymi grupami społeczeństwa z wykorzystaniem internetu. Sieć
może być pomocna w eliminowaniu podziałów społecznych, generujących konflikty, wspierać pokój i wzajemne zrozumienie. W tekście
zawarta jest teza o wprowadzeniu internetu przez Jezusa i włączeniu
sieci w służbę duszpasterstwa. Jednak zdaniem autorów dokumentu
niewłaściwe stosowanie internetu może wyrządzić szkody, dlatego
niezbędne jest przeanalizowanie szeregu regulacji prawnych dotyczących rzeczywistości wirtualnej, a szczególnie takich kwestii jak:
4 Tamże.
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prawa autorskie, prywatność, ochrona praw kobiet, rozpowszechnianie wirusów komputerowych5.
Wprawdzie to tylko dwa dokumenty jakie Watykan wydał na
temat internetu, jednak zarówno Jan Paweł II jak i Benedykt XVI
w kontekście nowej ewangelizacji często poruszali temat ewangelizacji i jej w obecności w sieci.
Papież Jan Paweł II w swoich encyklikach i orędziach, silnie akcentował potrzebę nowej ewangelizacji prowadzonej za pomocą nowoczesnych środków masowego przekazu, a szczególnie internetu. Jan
Paweł II już w encyklice „Redemptoris missio” z 1990 roku, zwrócił
uwagę na trzy okoliczności, w jakich powinna odbywać się nowa
ewangelizacja. Pierwsza obejmuje: „narody, grupy ludzi, środowiska
społeczno- kulturowe, w których Chrystus i Jego Ewangelia nie są
znane albo, w których brak wspólnot chrześcijańskich wystarczająco
dojrzałych, by mogły wcielać wiarę we własne środowisko i głosić
ją innym grupom ludzi”6. Druga, wiernych chrześcijan, którzy posiadają żarliwość wiary, działają w wspólnotach Kościoła, swoim
świadectwem oddziałują na określone środowisko i mają świadomość
zobowiązania do misji powszechnej. To właśnie tych ludzi dotyczy
działalność duszpasterska Kościoła. Ostatnia zaś wtedy, gdy mamy
ludzi żyjących w krajach o bogatej tradycji chrześcijańskiej, jednak
oni, mimo przyjęcia chrztu utracili sens wiary, nie uznają się za
członków Kościoła czy też prowadzą życie niezgodne z nauczaniem
Chrystusa i Jego Ewangelią. W takich to sytuacjach istnieje potrzeba
„nowej ewangelizacji” bądź „reewangelizacji”7.
Nowa ewangelizacja to zadanie nie tylko duchownych ale także
wszystkich chrześcijan. Zadanie bardzo konkretne z uwzględnieniem
miejsca kulturowego, z użyciem odpowiedniego języka, form przekazu i kanałów komunikacji. Włączenie ludzi świeckich w proces
głoszenia nowej ewangelizacji stanowi ważny aspekt nowej metody.
5 Por., Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie.
6 Jan Paweł II, Redemptoris missio [w:] Dzieła zebrane t. I. Encykliki, Kraków
2006, s. 354.
7 Tamże.
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Parafia w dalszym ciągu ma być terenem oddziaływania wspólnoty
kościelnej, ale należy położyć większy nacisk na działalność tzw.
małych grup w Kościele. Nowa ewangelizacja staje się wyzwaniem
dla kierownictwa duchowego, które ma szukać nowych dróg dotarcia
do wiernych, nowych metod i środków8. Nieustannie zmieniający się
świat, utrata sensu życia, kryzys wiary, ciągła sekularyzacja społeczeństw chrześcijańskich, współczesna anonimowość i depersonalizacja to wyzwania dla nowej ewangelizacji, która ma być jak wezwanie
do nawrócenia. „Nawrócenie to bardzo osobisty akt wejścia w relację
z Bogiem, który włącza nas jednoznacznie we wspólnotę Kościoła.
We wspólnocie Kościoła człowiek odradza się, jako osoba, bo uczy
się otwierać na drugiego i stawać przed własną odpowiedzialnością9.
„Internet- nowe forum głoszenia ewangelii” to orędzie wygłoszone
przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Papież porównuje w nim internet
do „forum” Starożytnego Rzymu, gdzie zbierał się ogół obywateli,
toczyło się życie polityczne i społeczne miasta, tym samym, wychodziły tam najgorsze i najlepsze strony natury człowieka. Zdaniem
Jana Pawła II internet powinien być wykorzystany do głoszenia
Dobrej Nowiny, Kościół musi istnieć w świecie cyberprzestrzeni.
Internet jest doskonałym narzędziem do prowadzenia ewangelizacji, jednak pod warunkiem, że będziemy świadomi jego zalet i wad.
Dzięki temu nowoczesnemu środkowi społecznego przekazu młodzi
ludzie, uważający internet za okno na świat, będą mieli możliwość
spotkania się z chrześcijańskim przesłaniem. Kościół ma za zadanie
pomóc ludziom, którzy po raz pierwszy stykają się z wiarą chrześcijańską, za pomocą internetu przedostać się z wirtualnego świata
cyberprzestrzeni do realnego świata wspólnoty chrześcijańskiej.
Jednocześnie papież podkreśla, że internet nie jest w stanie zastąpić
liturgicznego i sakramentalnego uczestnictwa we Mszy świętej, może
on jednak okazać się pomocny w przygotowaniu ludzi na spotkanie
8 Por. Ks. J. Misiurek, ks. J. M. Popławski, Kierownictwo duchowe w służbie nowej
ewangelizacji, Lublin 2000, s. 12- 13.
9 R. Szmydki, Mężowie apostolscy dla nowej ewangelizacji [w:] Nowa Ewangelizacja
potrzebuje nowych głosicieli Ewangelii, A. Wojtczak, Poznań 2001, str. 127.
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z Chrystusem. Cały świat ma poznać Dobrą Nowinę- usłyszeć głos
i zobaczyć twarz Jezusa Chrystusa, bo w tym tkwi cel ewangelizacji. W zakończeniu orędzia Jan Paweł II wzywa cały Kościół: „do
odważnego przekroczenia tego nowego progu, do wpłynięcia „na
głębie” cyberprzestrzeni tak, aby teraz, podobnie jak w przeszłości,
dzięki zjednoczeniu Ewangelii z kulturą mogła się objawić światu
chwała Boża na obliczu Chrystusa”10.
Podobnie w przemówieniu „Dobra nowina w świecie mediów” Jan
Paweł II twierdzi, że obecność Kościoła w świecie środków masowego
przekazu jest bardzo ważnym elementem nowej ewangelizacji. Trzeba
posługiwać się nowoczesnymi środkami przekazu by mówić ludziom
na całej kuli ziemskiej o Chrystusie i by głosić Ewangelię. W przemówieniu tym pada istotne pytanie: „Czy z owej galaktyki obrazów
i dźwięków wyłoni się twarz Chrystusa i da się słyszeć Jego głos?”11.
Następca Jana Pawła II, Benedykt XVI, to papież który wielokrotnie
zabierał głos na temat nowej ewangelizacji w świecie. Przemawiając do
uczestników Sesji Plenarnej Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego
Przekazu wprowadził pojęcie „diakonii kultury” na dzisiejszym „kontynencie cyfrowym”12. W tym okresie Stolica Apostolska rozpoczęła
współpracę z popularną na całym świecie wyszukiwarką Google
a na specjalnym papieskim kanale będącym na platformie YouTube,
publikowane zostały informacyjne pliki wideo. Kolejnymi krokami
zbliżającymi Kościół do internetu było stworzenie papieskich profili
na Twitterze i Facebooku. W czerwcu 2011 roku Benedykt XVI wysłał
po raz pierwszy w historii Kościoła tweeta.
10 Jan Paweł II, Internet- nowe forum głoszenia ewangelii [w:] Dzieła zebrane t. IV,
Kraków 2006, s.939.
11 Jan Paweł II, Dobra nowina w świecie mediów- Orędzie na Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu 2002, L’Osservatore Romano, wyd. polskie, nr
4/2002, s.7.
12 Przemówienie to zostało opatrzone tytułem „Nowe technologie mogą pomagać
w krzewieniu poszanowania godności i wartości osoby ludzkiej” jedynie w polskiej
wersji językowej i ukazało się w „L’Osservatore Romano” wyd. polskie, 2 (2010),
s. 24-26.
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We wspomnianym przemówieniu Ojciec Święty zwraca się szczególnie do ludzi młodych, którzy jego zdaniem należą do „pokolenia
cyfrowego”. Podkreśla wiele zalet nowej kultury komunikacji. Za
sprawą internetu jest dziś łatwiejszy kontakt w porozumiewaniu
się rodzin oddzielonych wielkimi odległościami, szybki dostęp do
potrzebnych materiałów i dokumentów dla studentów czy naukowców, co tym samym prowadzi do znacznego postępu społecznego.
Benedykt XVI duży nacisk kładzie na fakt, że nowe technologie zaspokajają pragnienia ludzi, jakimi są komunikacja i przyjaźń z innymi
osobami. „Kiedy odczuwamy potrzebę zbliżenia się do innych ludzi,
kiedy chcemy ich lepiej poznać i dać się im poznać, odpowiadamy
na powołanie Boże- powołanie wpisane w naszą naturę istot stworzonych na obraz i podobieństwo Boga, Boga komunikacji i komunii.
(…) Kiedy, bowiem otwieramy się na innych, zaspokajamy nasze
najgłębsze potrzeby i osiągamy pełnię człowieczeństwa. Bóg stworzył nas przecież do miłości”13. Ojciec Święty w swoim orędziu porusza jeszcze kwestię pojęcia „przyjaźni”, tak rozpowszechnionego
na niemal wszystkich portalach społecznościowych. Jego zdaniem
przyjaźń online, nigdy nie może być kosztem przyjaciół z realnego
świata, rodziny, sąsiadów, tych wszystkich, z którymi spotykamy
się, na co dzień. W tekście jest wyraźne ostrzeżenie przed obsesją
pragnienia jedynie wirtualnej łączności, co może spowodować zerwanie realnych więzi społecznych z innymi, ważnymi dla danej osoby
ludźmi. Na zakończenie orędzia papież wzywa młodych katolików do
wnoszenia świadectwa swej wiary, ewangelizacji całego „cyfrowego
kontynentu”14.
W orędziu „Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe
media w służbie słowa”15 papież omawia zadania, jakie mają do wykonania duchowni w odniesieniu do cyberprzestrzeni. Kapłani mają
przede wszystkim głosić Ewangelię Chrystusa za pośrednictwem
13 Tamże.
14 Tamże.
15 Tytuł oryginału; Il sacerdote e la pastorale nel mondo digitale: i nuovi media al
servizio della Parola, L’Osservatore Romano, wyd. polskie, nr 3-4 (2010), 6-8.
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cyfrowych mediów. Umiejętności poruszania się po „cyfrowym
kontynencie” i solidną podstawę wiedzy teologicznej, kapłani powinni zdobyć już w okresie studiów. Oprócz tradycyjnych środków duchowni powinni również stosować metody nowej generacji,
jak wideo, animacje, strony internetowe, blogi. To właśnie te nowe
środki mają stworzyć okazje do dialogu, służyć nowej ewangelizacji i katechezie, a kapłan posługując się nimi pomoże współczesnemu człowiekowi odkryć oblicze Chrystusa. Jak twierdzi papież:
„Duszpasterstwo w świecie cyfrowym musi umieć pokazać ludziom
naszych czasów i zagubionej współczesnej ludzkości, że Bóg jest, blisko, że w Chrystusie nawzajem do siebie należymy”16. Ojciec Święty
akcentuje wprost nieograniczone perspektywy, jakie daje internet dla
duszpasterstwa, bowiem nowe środki pozwalają nawiązać kontakt
z przedstawicielami różnych kultur, a także z niewierzącymi, którzy
odrzucili wiarę.
W przemówieniu do członków zgromadzenia plenarnego Papieskiej
Rady ds. Środków Społecznego Przekazu „Mówimy ludziom o Bogu,
posługując się nowymi językami” papież Benedykt XVI podkreśla, iż
język jest żywym kontekstem, w którym rodzą się myśli, idee ludzi,
po czym przekształcane są w symbole, słowa, gesty. Wiara wzbogaca
i ożywia kulturę, która staje się tym samym jej nośnikiem. Aby mogła
się ona rozwijać niezbędny jest język za pomocą, którego możemy
wyrażać swe myśli, koncepcje, projekty. Ojciec Święty wzywa ludzi do
odkrywania metafor i symboli w kulturze cyfrowej, bowiem one mają
za zadanie przybliżyć człowieka XXI wieku do Boga. „Jezus potrafił
w głoszeniu królestwa wykorzystać elementy kultury i środowiska
swojej epoki: obrazy trzody, pól uprawnych, uczty, nasion, itd. Dziś
wezwani jesteśmy do odkrywania również w kulturze cyfrowej symboli i metafor, które są dla ludzi znaczące i mogą pomóc w mówieniu
współczesnemu człowiekowi o królestwie Bożym”17.

16 Tamże.
17 Tytułem tym zostało opatrzone tłumaczenie na język polski, które ukazało się
w L”Osservatore Romano, wyd. polskie, 4 (2011), 16-18.
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Niezwykłe możliwości sieci internetowej w służbie ewangelizacji dostrzegł kardynał John Patrick Foley- były przewodniczący
Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Duchowny
w 1995 roku, jako pierwszy wygłosił przemówienie w stolicy Brazylii
poświęcone tematyce RIIAL tzw. Sieci Informatycznej Kościoła
dostępu do informacji. Foley postrzega sieć, jako istotny czynnik
jednoczący Kościół. W swym tekście przedstawia sieć, jako płaszczyznę dialogu, która ma być dostępna dla wszystkich, a zwłaszcza
tych najbardziej wykluczonych z życia społecznego18.
Następne, ważne wystąpienie arcybiskupa J. P. Foley’a zatytułowane „Internet nadaje nowe znaczenie wyrażeniu <Deus ex machina>”
odbyło się w Wiedniu w 2001 roku z okazji Światowego Dnia Środków
Społecznego Przekazu. W swym przemówieniu arcybiskup podkreślił,
że w internecie każdy może zamieszczać informacje i teksty własnego
autorstwa. Powstaje, zatem pytanie: W jaki sposób możemy odróżnić
prawdziwe nauczanie Kościoła od informacji niewiarygodnych, które
zamieściły osoby tylko podszywające się pod księdza czy teologa?
Foley proponuje, jako rozwiązanie tego problemu domenę internetową, która ma stać się certyfikatem wiarygodności. Duchowny
zabiegał, aby taką domenę otrzymała Stolica Apostolska. Na kolejne
pytanie: co internet może zaproponować Kościołowi udziela odpowiedzi: „internet daje Kościołowi możliwość dotarcia do każdego
w świecie, kto ma dostęp do sieci, zawierającej przesłanie Jezusa
Chrystusa. W społeczeństwach niegodzących się na obecność księży,
braci i sióstr zakonnych czy świeckich misjonarzy, internet umożliwia
poszukiwania duchowe, informacje i inspiracje, do których innym
sposobem nie byłoby dostępu”19.
„Internet- wyzwanie naszych czasów”- to tytuł homilii wygłoszonej przez Johna P. Foley’a w Mediolanie. Autor zastanawia się,
w jaki sposób byłaby głoszona Ewangelia, gdyby internet istniał
18 Por. J. P. Foley, Sieć informatyczna Kościoła (w Ameryce Łacińskiej) – tożsamość
i wyzwania, za J. Kloch, Internet i Kościół, Warszawa 2011, s. 150-153.
19 Por. J. P. Foley, Internet nadaje nowe znaczenie wyrażeniu <Deus ex machina>,
tamże, s. 201.
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w czasach Dziejów Apostolskich. Poczta elektroniczna, dyskusje na
czatach, poradnictwo online, wszystkie te środki dostępne współczesnemu cyberświatu z pewnością zostałyby wykorzystane przez
Apostołów do głoszenia Dobrej Nowiny. Najbardziej zaskakujące
w całym przemówieniu Foley’a, jest porównanie cech internetu do
Kościoła. Zdaniem duchownego internet można nazwać katolickim,
gdyż jest uniwersalny i wszędzie dociera. Internet może być apostolskim, gdyż w sensie misyjnym prowadzi do przekraczania granic.
Może być nazwanym, jako jedyny, co prawda nie w sensie jedności
wiary, lecz w technologicznej jedności, która wchodzi w kontakt
z prawdą Jezusa, przekazywaną przez Kościół. Internetowi nie przysługuje jednak miano Świętego, gdyż istnieje zbyt dużo problemów
z nim związanych20.
W 2002 roku w Polsce ukazała się książka Johna P. Foley’a „Bóg
w globalnej wiosce”. Arcybiskup rozmawiając z Ulrichem Bobingerem
stwierdził, że dzięki internetowi możliwa jest ewangelizacja. Ludzie
zainteresowani Kościołem mogą znaleźć na katolickich stronach
internetowych bardzo dużo informacji przybliżających ich do Boga.
Foley podkreśla także, że internet to efektywny środek komunikacji
z klerem na całym świecie. Internet jest szczególnie ważny dla seminariów kościelnych biednych państw z Ameryki Łacińskiej, gdyż
często zdarza się tam, że klerycy nie mają dostępu do bibliotek ani
księgarń. Jedyna droga, jaka pozostaje duchownym na zapoznanie
się z literaturą i nowymi wiadomościami, które wzbogacają ich życie,
jako księży oraz posługę pastoralną czynią bardziej efektywną jest
wejście do sieci za pomocą komputera21.
Włoski ksiądz Marco Sanavio, fundator stowarzyszenia które zajmuje się duszpasterstwem w cyberprzestrzeni, główny nacisk kładzie
na to, w jaki sposób człowiek podchodzi do sieci. Jego zdaniem społeczność online prawie zawsze odsyła danego członka do społeczności
realnej, ponieważ po jakimś czasie zachodzi potrzeba osobistego

20 Por. J. P. Foley, Internet- wyzwanie naszych czasów, tamże, s. 213.
21 J. P. Foley, Bóg w globalnej wiosce, Kraków 2002, s. 80.
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spotkania. Ludzie nie mogą przez całe życie komunikować się tylko
i wyłącznie mailem22.
Idea Nicka Ragana, założyciela strony chrześcijańskiej christianweb, to idea według której nie jest możliwe wejście w relacje z Bogiem,
bez wejścia w interakcje społeczne z innymi ludźmi. Internet jest
miejscem, gdzie dochodzi do zjednoczenia ludzi wokół Kościoła
Bożego, często osoby będące w tej wirtualnej wspólnocie nie poszłyby
do prawdziwego Kościoła z powodu niezrozumienia bądź po prostu
strachu23.
Strony internetowe niektórych zakonów męskich
Nauczanie Kościoła na temat nowej ewangelizacji i internetu zdają
się doskonale rozumieć przedstawiciele męskich zakonów takich jak
zakony franciszkańskie czy dominikańskie. To one są szczególnie
aktywne w sieci i im należy poświęcić szczególną uwagę podejmując
kwestię reklamy religijnej przez zakony polskie w internecie.
Na każdej stronie internetowej tychże zakonów znajdują się narzędzia, które służą do propagowania treści oraz wydarzeń religijnych.
Portale społecznościowe, newslettery, filmy promocyjne, sklepy internetowe, e-kartki oraz e-tapety na pulpity komputerów, to narzędzia
wykorzystywane do reklamy zakonów.
Bernardyni, franciszkanie, kapucyni, dominikanie mają swoje
profile na takich portalach społecznościowych, jak: facebook, twitter,
czy Nasza Klasa.
Na facebooku oprócz prywatnych kont, istnieją fanpage- to profile
publiczne, stworzone w celu promowania marki firmy, osób publicznych, organizacji społecznych i pozarządowych. Swoje fanpage na facebooku posiadają zakony franciszkanów, kapucynów i dominikanów,
propagują w ten sposób swoją działalność duszpasterską i ewangelizacyjną. Na stronach internetowych umieszczone są odnośniki „Lubię
to”, które służą do gromadzenia sympatyków danej strony. Dzięki
22 Por. Mons. Giuseppe Costa S.D.B., Internet a relacje międzyludzkie [w:] Internet
a relacje międzyludzkie, E. Laskowska, M. Kuciński, Bydgoszcz 2010, s. 49.
23 Por. tamże, s. 50.
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przyciskowi -„Lubię to”, każdy kto przegląda stronę internetową a ma
swój profil na facebooku może dodać serwis zakonu do ulubionych,
przyczyniając się do jego upowszechniania a zatem i reklamy.
Profile na twitterze posiada zakon bernardynów i dominikanów.
Twitter to również jak facebook darmowy serwis społecznościowy,
jednak w odróżnieniu od niego udostępnia on usługę mikroblogowania, polegającą na wysyłaniu bądź odczytywaniu tzw. tweetów. Tweet,
jest to krótka wiadomość tekstowa, nieprzekraczająca 140 znaków
wyświetlana na stronie danego użytkownika. Na stronie internetowej
bernardynów i dominikanów jest zamieszczona informacja, mówiąca,
iż zakony są także dostępne na twitterze a także adres profilu, by
łatwo było je odnaleźć.
Nasza Klasa to portal społecznościowy, na którym znaleźć możemy tylko jeden z omawianych zakonów a są nim dominikanie.
Duchowni należący do omawianych zakonów zdają sobie sprawę,
że media społecznościowe stają się dziś ważnym środkiem do wyrażania opinii, wymiany poglądów na temat wiary a także reklamy.
Świadczyć o tym może fakt, że aż na 4 stronach internetowych omawianych zakonów znajdują się odnośniki do wybranych portali społecznościowych. Wchodząc na profil dominikanów czy kapucynów na
facebooku, możemy dowiedzieć się o aktualnej działalności zakonu,
obejrzeć zdjęcia bądź krótkie filmy mówiące o nauczaniu i życiu
zakonników. Celem upowszechnienia treści religijnych przy wykorzystaniu portali internetowych, jest przede wszystkim informowanie wiernych o wydarzeniach z życia zakonu, a także przybliżanie
Ewangelii. Jest to zatem rodzaj reklamy duszpasterskiej i ewangelizacyjnej. Bez wątpienia dzięki portalom społecznościowym, dochodzi
do sprzężenia zwrotnego pomiędzy zakonnikami a internautami,
gdyż pod każdą zamieszczoną informacją czy wypowiedzią zakonnika jest miejsce na komentarz. Jest to pewien rodzaj reakcji na przekaz reklamowy.
Innym narzędziem propagującym treści religijne na stronach internetowych zakonów jest newsletter, w Polsce nazywany subskrypcją
bądź biuletynem. Newsletter, jest to zamówiona przez internautę
cykliczna korespondencja docierająca na dany adres e-mail. Aby
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otrzymywać newsletter wystarczy podać swój adres email, choć u kapucynów trzeba ponadto wpisać swoje imię i nazwisko. Internetowy
biuletyn zakonów jest formą dobrowolną, można w każdej chwili
z niego zrezygnować. W newsleterze przychodzącym mailowo zawarte są aktualne informacje z działalności zakonów a ciekawie zatytułowane linki, skłaniają odbiorców do dalszej lektury poprzez
przejście na stronę źródłową.
Na wszystkich analizowanych stronach internetowych zakonów
znalazły się filmy promocyjne, które są bardzo skutecznym narzędziem, służącym upowszechnianiu treści religijnych. Filmy są krótką
formą trwającą zaledwie kilka minut. Filmy promują jakieś wydarzenia, jak choćby pielgrzymki czy spotkania młodych w różnych
miejscach kraju czy nawet świata, jak na przykład Światowe Dni
Młodzieży.
Skuteczną formą propagowania treści religijnych, jest zamieszczanie w sieci, na stronach zakonów linków do sklepów i księgarń
internetowych. Bernardyni na swojej stronie internetowej posiadają
link wydawnictwa Calvarianum, franciszkanie odsyłają do bezpłatnego miesięcznika „Franciszkański Świat” a dominikanie do sklepu
internetowego, w którym nabyć można obok książek, także audiobooki, płyty, czasopisma czy śpiewniki.
Zakony męskie w internecie udostępniają za darmo ściągnięcie
tapet na pulpit oraz e-kartek. Wchodząc na stronę internetową franciszkanie.net mamy możliwość pobrania tapet na pulpit, które w sposób graficzny pokazują główne idee myśli franciszkańskiej. Tapety są
podzielone konkretne działy, takie jak choćby natura, misje, klasztory
prowincji. Na niektórych tapetach oprócz fotografii lub grafiki jest
umieszczony cytat z myśli i rozważań św. Franciszka.
Na stronie internetowej franciszkanie.pl, jedna z głównych zakładek zatytułowana jest „E-kartki”. Klikając w nią, internauta ma
możliwość zaprojektowania własnej kartki elektronicznej i wysłania
jej do swoich bliskich czy przyjaciół.
Zasadnicze treści stron internetowych zakonów franciszkańskich
i zakonu dominikańskiego, można by podzielić na następujące działy:
ewangelizacja, duszpasterstwo, działalność misyjna i charytatywna.
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Ewangelizacja
Działalność ewangeliczna prowadzona jest najczęściej za pomocą
narzędzi multimedialnych, takich jak pliki video lub audio, zamieszczonych na stronach internetowych zakonów. Stanowi to rodzaj reklamy ewangelizacyjnej. Na stronie franciszkanie.net, w zakładce
multimedia, internauci mogą znaleźć w plikach video krótki program
prowadzony przez dwóch ojców franciszkanów „Bez Sloganu II”.
Program prowadzony jest na wzór krótkich katechez, które trwają zaledwie 10 minut. W każdym odcinku dwóch zakonników odpowiada
w sposób prosty i zrozumiały na pytania zadawane przez internautów
dotyczące Kościoła i religii. Idea katechez jest taka, by z humorem
i bez ogródek rozmawiać o najtrudniejszych problemach związanych
z wiarą. Franciszkanie starają się odpowiadać na pytania tak, by były
zrozumiałe dla każdego, nawet przypadkowego widza. „Czy każdy
ma takie same szanse na zbawienie?”, „Rozwiedzeni w Kościele”, „Czy
anoreksja jest grzechem?”, „Dobra muza z bluźnierstwami”, „Czy
diabeł zna przyszłość?”, to tylko wybrane tytuły video katechez.
Innym przykładem działalności ewangelizacyjnej jest cykl filmów „Dekalog” zamieszczony na stronie internetowej- dominikanie.
pl. Jeden z ojców interpretuje 10 Przykazań Bożych zwracając przy
tym uwagę na najczęściej popełniane błędy w rozumieniu Dekalogu.
Odcinki cyklu dotyczącego poszczególnych przykazań zostały podzielone na mniejsze fragmenty ułatwiające oglądanie i skupienie się
na przesłaniu programu. Filmy nagrywane są w bibliotece zakonu
Dominikanów.
„Ewangelia dla potłuczonych” to cykl zamknięty w plikach audio
zamieszczonych na stronie internetowej dominikanów. Internauci
wchodząc w zakładkę multimedia, a potem wybierając pliki audio mają dostęp do kazań o. Adama Szustaka OP wygłoszonych
w Bazylice OO. Dominikanów w Krakowie z okazji rozpoczęcia
rekolekcji akademickich. „Ewangelia dla potłuczonych” została zamieszczona na stronie internetowej zakonu w siedmiu plikach, cztery
z nich to homilie, a trzy to konferencje.
Ich autor przekonuje, że w Piśmie Świętym można znaleźć odpowiedzi na nurtujące współczesnych ludzi problemy egzystencjalne.
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Zauważa, że w ewangelii znajdują się zapisane historie wielu osób,
które były tak samo grzeszne, słabe, wątpiące w miłosierdzie Boga,
jak żyjący dziś człowiek. Dominikanin opowiada o św. Piotrze, Janie,
Jakubie, Mojżeszu i Eliaszu bez żadnego patosu, wręcz odwrotnie,
przybliża wiernym słabości, wady, zwątpienia tych biblijnych postaci, by pokazać ich ludzki, zwyczajny wymiar. Podkreśla, że choć
popełniali oni błędy, a czasem nawet wielkie zbrodnie, to Bóg i tak
ich wciąż kochał. Pod koniec homilii duchowny wygłasza interesującą
tezę, o tym, iż najbardziej „potłuczonym” w całej wierze jest Bóg. „(…)
ten Bóg to jest naprawdę najbardziej potłuczony. Temu to dopiero nic
nie wyszło. Nie dość, że całe jego życie się zmarnowało, bo go zabili,
naród, do którego miał przyjść go odrzucił. To widzicie, żeby ten
świat był zbawiony? Żeby cierpienia nie było, żeby zło było pokonane?
Temu to dopiero wyszło, nie…”24. Jednak zdaniem autora rozważań
to „potłuczenie” Boga, świętych, a także zwykłych ludzi ma głęboki
sens. Zło, które ludzie wyrządzali innym, niewyobrażalne cierpienie,
którego doznali, lęk, samotność, utrata wiary, paradoksalnie może
okazać się największym błogosławieństwem, tych osób.
Język, jakim posługuje się autor jest jasny i zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Dominikanin używa sporo zwrotów i sformułowań typowych dla języka młodego pokolenia np. „tych dwóch gości
zrobiło naprawdę wiele”, „tacy faceci potłuczeni”. Duchowny odchodzi w swoim przekazie religijnym od schematyzmu i hieratyczności
języka poprzez wprowadzenie żartu, aluzyjności, dwuznaczności,
slangu młodzieżowego. Udowadnia, że Kościół nie jest instytucją
tylko dla nieskazitelnych, zawsze szlachetnych katolików, ale również dla ludzi borykających się z przyziemnymi, ciężkimi problemami czy słabościami. Dominikanin przekłada opowieści biblijne
na współczesny język, aby przybliżyć jeszcze bardziej idee i naukę
Boga, płynącą z Ewangelii.

24 http://dominikanie.pl/multimedia/audio/m_id,135370,ewangelia_dla_potluczonych_1__homilia.html, (znaleziono 17.09.2013).
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Duszpasterstwo
Inną formą działalności w sieci opisywanych zakonów jest duszpasterstwo. Na stronie internetowej franciszkaniewtoruniu.net można
znaleźć bardzo dużo informacji duszpasterskich. Wchodząc w zakładkę „Aktualności”, internauci dowiadują się o organizowanych
pielgrzymkach na Jasną Górę oraz intencjach apostolstwa modlitwy
wyznaczonych na poszczególne miesiące roku. Znajdują się tam także
intencje mszalne oraz godziny sprawowanej liturgii. W zakładce
„Parafia” jest zamieszczony numer telefonu do kancelarii parafialnej
oraz godziny jej otwarcia. Dla wiernych, którzy chcą w danej parafii
przyjąć sakramenty: chrztu, małżeństwa, bierzmowania, pokuty,
namaszczenia chorych są przygotowane szczegółowe wytyczne dotyczące tego, co trzeba zrobić i jakie dokumenty dostarczyć, by skorzystać z danego sakramentu.
Ważną formą duszpasterstwa jest tzw. duszpasterstwo powołań,
które polega na zachęcaniu młodych mężczyzn, odczuwających powołanie do wstąpienia w życie zakonne. Na stronach internetowych
bernardynów, kapucynów i dominikanów można znaleźć linki do
oficjalnych stron duszpasterstwa powołań.
Na internetowej stronie Duszpasterstwa Powołań Braci Mniejszych
Kapucynów znajdują się informacje dotyczące formalności związanych ze wstąpieniem do danej wspólnoty. Umieszczona jest także zakładka „Rekolekcje i skupienia”. Kapucyni proponują indywidualne
dni rozeznania powołania, które polegają na trwaniu w modlitwie,
ciszy i skupieniu. Istnieje także możliwość wyjazdu na rekolekcje
powołaniowe. Ostatnią formą przygotowującą do odkrycia swego
powołania są dni skupienia, trwające zazwyczaj 3 dni, pomagające
młodym ludziom znaleźć własną drogę życia.
Ważnym elementem duszpasterskim stron internetowych zakonów franciszkańskich i zakonu dominikanów jest forum dyskusyjne.
Na stronie duszpasterstwa powołań kapucynów zostały wyodrębnione następujące wątki tematyczne: dni skupienia i rekolekcje,
pytania skomplikowane, pytania do kapucynów, powołanie. Bracia
zakonni odpowiadają na pytania internautów, starając się udzielić
im porad i wsparcia duchowego.
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Na Portalu Duszpasterstwa Powołań O.O. Bernardynów istnieje
również forum dla internautów, w których poruszają oni często kontrowersyjne zagadnienia, chcąc dowiedzieć się, jakie jest stanowisko
braci w omawianych sprawach dotyczących, np. białych małżeństw,
czy osób homoseksualnych.
Na stronie internetowej Dominikańskiego Duszpasterstwa Powo
łań jest zamieszczona akcja „Last Minute”, w której wziąć mogą udział
wszyscy ludzie wspierający modlitwą rozeznających swe powołanie.
Misyjność i działalność charytatywna
Misyjna działalność to charakterystyczny rys duchowości zakonnej.
Na stronie internetowej zakonu dominikanów w zakładce „Instytucje”
można znaleźć link do portalu Dominikańskiego Sekretariatu
Misyjnego25, dzięki któremu każdy z internautów może dowiedzieć
się o misjach prowadzonych przez Polską Prowincję Dominikanów.
Zakonnicy mają swoje placówki misyjne na Ukrainie, Białorusi,
w Rosji, Australii, Japonii, na Węgrzech i Tajwanie, a także w krajach bałtyckich. Zazwyczaj misyjność zakonów połączona jest z ich
działalnością pomocową na rzecz misji czyli z działalnością charytatywną. Dlatego pojawia się na ich stronach reklama funraisingowa,
której celem jest pozyskanie środków finansowych na potrzeby
misji. Często tego rodzaje akcje mają charakter ciągły ale bywa, że
w przypadku różnych kataklizmów czy jednostkowych wydarzeń
są to akcje jednorazowe.
Jedną z takich akcji misyjnych powiązanych w reklamą fundraisingową była inicjatywa dominikanów zbierania środków na zakup
karetki pogotowia dla Szpitala św. Wincentego a Paulo w Dschang
w zachodnim Kamerunie. W tym pierwszym katolickim szpitalu
w Kamerunie, prowadzonych jest sześć oddziałów: położniczy, wewnętrzny, okulistyczny, chirurgiczny, pediatryczny, chorób przewlekłych, w którym leczy się aż 24 tys. pacjentów, chorych przeważnie
na gruźlicę i AIDS.
25 http://www.misje.dominikanie.pl/, (znaleziono 17.07.2013.).
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Działania misyjne na szeroką skalę, głównie w Afryce, prowadzi
zakon Kapucynów. Na stronie internetowej kapucyni.pl podany jest
link do portalu zajmującego się jedną z akcji misyjnych w Czadzie26.
Pomysł braci Kapucynów polega na tym, by szukać tzw. „czadowych
par”, czyli małżeństw, które w dniu swego ślubu chciałyby pomóc
biednym dzieciom w Czadzie. Czadowe pary zrezygnowały z kwiatów,
które przynoszą zaproszeni goście na ślub, w zamian za wsparcie akcji charytatywnej pomocy dla Afryki. Wszystkie zebrane pieniądze
przeznaczane są na budowę szkół dla afrykańskich dzieci. Kapucyni
na stronie internetowej promującej tę akcję podkreślają, że jedyną
szansą na zmianę losu całych pokoleń afrykańskich dzieci jest edukacja. Organizatorem akcji „Czadowa Para” jest Fundacja Kapucyni
i Misje, powołana w celu pomocy misjonarzom- Kapucynom w dwóch
afrykańskich krajach: Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej.
Jeśli młoda para chce wziąć udział w misyjnej akcji kapucynów
musi ze strony internetowej- czadowapara.kapucyni.pl ściągnąć deklarację, wypełnić ją i odesłać na podany adres kapucynów. Bracia
kapucyni wyślą wówczas specjalną puszkę, do której będą zbierane
pieniądze, a także tekst dla kapłana błogosławiącego małżeństwo, by
podczas ceremonii odczytał podziękowanie za udział w tak szlachetnym przedsięwzięciu. Młodzi wpłacają zebrane środki na specjalne
konto przeznaczone dla Czadowych Par, w zamian otrzymują fotografię, na której afrykańskie dzieci trzymają tablicę z ich imionami
i nazwiskami. Poza tym zdjęcia ślubne młodych par będą opublikowane na stronie Kapucynów w galerii zdjęć Czadowych Par27. Dzięki
wszystkim parom, które przystąpiły do projektu w 2011 roku zaczęto
budować pierwszą szkołę dla dzieci w miejscowości Nzoro, wyznaczono teren i wykopano studnię. Od stycznia 2012 roku skupiono się
na wyrobie cegieł, z których powstanie przyszła szkoła.

26 http://czadowapara.kapucyni.pl/akcja/organizator, (znaleziono 17.07.2013)
27 http://czadowapara.kapucyni.pl/czadowe-pary/tylko-5-krokow, (znaleziono
17.07.2013).
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Mydełko „Nadzieja”. Twoja pomoc dla bezdomnych – takie hasło
promuje akcję charytatywną prowadzoną przez braci Kapucynów28.
Idea projektu jest taka, by ludzie dobrej woli zaczęli „mądrze pomagać”. Duchowni zdają sobie sprawę, że wiele osób pragnie przyczynić
się do zmiany losu bezdomnych, jednak nie wiedzą jak to zrobić, gdyż
dawanie pieniędzy na ulicy bądź w tramwaju nie poprawia bytu ludzi
żyjących w dużej biedzie. Celem akcji jest budowa Kapucyńskiego
Ośrodka Pomocy, w którym ubodzy i bezdomni otrzymają ciepłe
posiłki, a także wsparcie duchowe, socjalne i psychologiczne. Aby
wspomóc stworzenie Ośrodka wystarczy kupować systematycznie
mydełko „Nadzieja”. Pieniądze ze sprzedaży mydełek zostaną przeznaczone na budowę ośrodka.
Inną formą działalności charytatywnej Kapucynów jest akcja
robienia różańców przez osoby bezdomne. Różańce własnoręcznie
wykonane sprzedawane są internetowym sklepie kapucynów oraz na
imprezach, festynach religijnych organizowanych przez zakon. Cechą
charakterystyczną różańca jest doczepiona karteczka z imieniem
osoby, która go wykonała oraz czas trwania jej bezdomności. Ludzie
kupujący różańce proszeni są o modlitwę w intencji bezdomnego,
który różaniec wykonał. Pieniądze zebrane ze sprzedaży różańców
są przeznaczane na realizację głównych celów Fundacji Kapucynów.
Na stornie internetowej Fundacji został umieszczony filmik ukazujący bezdomnych przy wykonywaniu różańców29. Wypowiedzi
zamieszczone w filmie, podkreślają, co znaczy dla bezdomnych zaangażowanie w kapucyński projekt „Różaniec dla bezdomnych”.
Otóż jest to prośba do Pana Boga o pomoc i odpuszczenie grzechów,
to modlitwa o siłę i zdrowie, to poczucie wiary w Boga, ale też we
własne możliwości. Na końcu filmu umieszczona jest prośba do
internautów, by włączyli się w modlitwie na różańcu wykonanym

28 http://fundacja-kapucynska.pl/2012/08/mydelko-%E2%80%9Enadzieja
%E2%80%9D-%E2%80%93-twoja-pomoc-dla-bezdomnych/, (znaleziono 17.07.2013).
29 http://fundacja-kapucynska.pl/2011/10/rozance-bezdomnych-na-golgote-mlodych/, (znaleziono 17.07.2013).
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przez bezdomnych o dom dla nich oraz podany jest adres strony
internetowej kapucyńskiej fundacji.
Równie ważnym projektem działalności charytatywnej Kapucy
nów jest „Anioł w Warszawie”, będący zindywidualizowaną formą
wolontariatu. Bracia Mniejsi Kapucyni prowadzą Jadłodajnię na ulicy
Miodowej, do której przychodzi około 300 bezdomnych. Zakonnikom
w prowadzeniu jadłodajni pomagają wolontariusze, dla których losy
bezdomnych nie są obojętne. Celem projektu „Anioł w Warszawie”
jest budowa instytucji, która przydzieli każdemu bezdomnemu asystenta spośród wolontariuszy tzw. Anioła Stróża. Głównym zadaniem
wolontariusza jest motywowanie osoby bezdomnej do podjęcia próby
usamodzielnienia się.
„Anioł” ma możliwość konsultowania się ze specjalistami (terapeutą
ds. uzależnień, psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem
socjalnym), którzy także mają za zadanie pomóc bezdomnemu powrócić do życia społecznego. Wolontariusz ma budować pozytywne
relacje z podopiecznym dzięki cyklicznym spotkaniom. Aniołem
może zostać osoba, która odczuwa potrzebę brania udziału w działaniach prospołecznych. Preferowane cechy u wolontariusza to: empatia, cierpliwość, konsekwencja, umiejętność słuchania, odporność
psychiczna. Kapucyni podkreślają, że „Anioł” nie jest odpowiedzialny
za czyny i decyzje podopiecznego, nie powinien, więc on narzucać
rozwiązań, które według niego byłyby najlepsze dla bezdomnego.
Wręcz przeciwnie, wolontariusz ma szanować wybory podopiecznego nawet, jeśli były by dziwne czy zaskakujące dla niego. Ideą
projektu jest znalezienie sposobu na to, by osoba bezdomna znów
mogła godnie uczestniczyć w życiu społecznym, w konsekwencji
by pomoc Anioła nie była już potrzebna. Jeśli ktoś już zdecyduje
się zostać „Aniołem” nie jest pozostawiony samemu sobie, gdyż
przed przydzieleniem wolontariuszowi podopiecznego, odbywają
się szkolenia dotyczące problematyki bezdomności, cech osobowościowych osób wykluczonych społecznie. „Anioł” zapoznaje się
również z narzędziami służącymi do monitoringu i ewaluacji zmian
zachodzących u osoby bezdomnej. W trakcie trwania samego projektu wolontariusze uczestniczą w warsztatach integracyjnych, dzięki
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czemu mogą wymienić się doświadczeniami z innymi „Aniołami”,
pomagającymi bezdomnym30.
Strona Fundacji Kapucyńskiej jest skierowana do wszystkich ludzi
dobrej woli, którym nie jest obojętny los osób odrzuconych z życia
społecznego. Każdy internauta ma możliwość wspomóc bezdomnych
poprzez zostanie darczyńcą. Wystarczy, że dowolną kwotę pieniężną
prześle na konto Fundacji Kapucyńskiej, podanej na stronie internetowej, z wyszczególnieniem wybranej przez niego akcji bądź projektu,
jaki jest realizowany. Można również przekazać darowiznę, odliczając
ją od własnego dochodu. Jeśli ktoś nie posiada tak dużo środków
finansowych by podzielić się z innymi, ale ma czas i odczuwa chęć
pomocy potrzebującym to ma możliwość uczestnictwa w wolontariacie i w sposób czynny wpierać działania Fundacji Kapucyńskiej31.
Zakończenie
Aktywna działalność polskich zakonów męskich omawianych powyżej jest doskonałym przykładem reklamy religijnej w sieci. Zawiera
bowiem w sobie zarówno reklamę samego zakonu jak i równe rodzaje reklamy religijnej występujące w Kościele katolickim. Jest tu
bowiem zarówno reklama ewangelizacyjna jak i duszpasterska czy
fundraisingowa. Każda ze stron internetowych franciszkanów, dominikanów czy kapucynów posługuje się tego rodzaju narzędziem
dla określonego przez siebie celu czy to w działalności duszpastersko-ewangelizacyjnej czy charytatywnej.
Jest to przykład wykorzystania w swojej działalności i aktywności
w sieci narzędzia, którego nie sposób pominąć w komunikacji z innymi użytkownikami sieci. Jednocześnie jest to przykład wykorzystania internetu do współczesnego głoszenia Ewangelii i dotarcia do
szerokiej grupy odbiorców.

30 http://fundacja-kapucynska.pl/projekty /169/, (znaleziono 17.07.2013).
31 http://fundacja-kapucynska.pl/wspomoz-nas/wolontariat/, (znaleziono 17.07.2013).
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Summary
Various online activities of the Polish male orders discussed above are
a perfect example of religious advertising on the Internet. In their work, the
friars not only advertise the orders, but also employ elements of evangelistic, pastoral and fundraising types of religious advertising in the Catholic
Church. The Franciscans, Dominicans and Capuchins use advertising on
their websites in order to achieve their goals in pastoral, evangelizing and
charitable work. The friars’ activity is an example of making use of a tool
that is essential in communicating with other network users. At the same
time, it is an example of the modern use of the Internet to proclaim the
Gospel and reach a wider group of people.

| 75 |

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
Rok X 2015 Nr 2 (27)

Ks. Andrzej Ochman
KOMUNIA TRYNITARNA
ŹRÓDŁEM KOMUNIJNEJ EKLEZJOLOGII W UJĘCIU
JOSEPHA RATZINGERA – BENEDYKTA XVI
The trinitarian communion as source of ecclesiology of communion as
interpreted by Joseph Ratzinger – Benedict XVI
Pojęcie communio znajduje swe zasadnicze i centralne miejsce w eklezjalnym nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Na pierwszym miejscu Sobór wskazuje i zaznacza, że źródłem egzystencji Kościoła jest
komunia z Bogiem i udział w Bożych darach. Jest to zawsze dar
osobowy dla osoby, dla człowieka, dar, którym jest Bóg w Trójcy
Osób. Wyraża się tu porządek stworzenia, w którym Bóg realizuje
swój odwieczny zbawienny plan związania człowieka z sobą. Istotną
pomocą w rozumieniu życia Kościoła jako ikony Trójcy Świętej jest
trynitarne nauczanie św. Augustyna, z którego dziedzictwa czerpie
w swej teologicznej twórczości kard. Ratzinger. W tych wstępnych
rozważaniach należy również podkreślić współistnienie obok siebie
jedności i wielości i zasadniczą rolę Ducha Świętego jako sprawcy
komunii.
Świętego Augustyna nauka o Trójcy jako punkt wyjścia
komunijnej eklezjologii Josepha Ratzingera
W swojej eklezjologii kard. Joseph Ratzinger korzysta ze zrębów pneumatologii wypracowanej przez św. Augustyna. Ważnym staje się
tu określenie Ducha Świętego jako osobowej komunii Ojca i Syna1.
1 Por. A. Czaja, Udział Kościoła w komunii Trójjedynego, w: Wokół tajemnicy
Trójcy Świętej. Materiały seminarium wykładowców dogmatyki. Częstochowa 2829.09.2000, A. Czaja, P. Jaskóła (red.), Opole 2000, s. 81.
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Kard. Ratzinger zauważa, że formuła ta opiera się na analizie imion
Osób Bożych. Stwierdza, że gdy imiona „Ojciec” i „Syn” stanowią
samookreślenie funkcji w wzajemnym dawaniu i otrzymywaniu, przy
zachowaniu jednakże pełnej jedności i braku podporządkowania,
to imieniu „Duch” brak skonkretyzowanej właściwości. Cenna jest
też kolejna jego uwaga, że to imię mógłby nosić zarówno Ojciec, jak
i Syn2, co potwierdza św. Jan: „Bóg jest Duchem” (J 4,24). W tym
właśnie urzeczywistnia się najważniejsza specyfika Ducha Świętego:
„Jeśli [św. Jan] nazywa Go [Ducha Świętego] imieniem wyrażającym
to, co jest w Bogu Boskie, co jest wspólne Ojcu i Synowi, znaczy to,
że Jego istotę należy widzieć w tym właśnie, że jest On communio
Ojca i Syna. Właściwością Ducha Świętego jest, jak widać, być Tym,
co jest wspólne Ojcu i Synowi. Jego własnością jest być jednością”3.
„Jeśli widzisz miłość, widzisz Trójcę” – to przekonanie stanowi
zasadniczy rys refleksji św. Augustyna w De Trinitate, gdzie jego
rozważania prowadzą ostatecznie do zrozumienia tajemnicy jednego
Boga, który w swej istocie, „jest kręgiem miłości. Stara się zrozumieć
niezgłębioną tajemnicę – właśnie troistość, bycie w Trzech Osobach,
stanowi najbardziej realną i najgłębszą jedność jedynego Boga”4.
Biskup Hippony w dalszej analizie teologicznej sięga do argumentacji
biblijnej, zestawiając obok siebie tekst Ga 4,6 z tekstem Mt 10,20: „Na
dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha
Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!” (Ga 4,6) oraz „gdyż nie wy
będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was”
(Mt 10,20). Wysuwa stąd wniosek, że jako różny od Ojca i Syna, Duch
Święty stanowi fundament ich wspólnoty: „ta więź wspólnoty jest
z nimi współistotna i współwieczna. Wprawdzie miano przyjaźni
jest dla niej stosowne, lepiej jednak powiedzieć o niej: miłość. Jest

2 Por. J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, Kraków 2005, s. 35-36.
3 Tamże, s. 36.
4 Benedykt XVI, Ojcowie Kościoła. Od Klemensa Rzymskiego do Augustyna,
Poznań 2008, s. 237-238.
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ona substancjalna, bo »Bóg jest miłością«, jak mówi Pismo św.”5.
Ratzinger zauważa, że biblijne określenie „Bóg jest miłością” (1 J 4,16)
najpierw oznacza niepodzielnego Boga jako Trójcę, ale w dalszym
sensie wyraża cechę właściwą Duchowi Świętemu. Zauważa tutaj
podobną analogię jak przy terminach „Mądrość” i „Słowo”, odnoszonych bezpośrednio do Syna, a mimo to wyrażających przymioty Boga.
Na potwierdzenie tego św. Augustyn zestawia ze sobą teksty z 1J 4:
„Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas” (1J 4,12), „Poznajemy,
że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha”
(1J 4,13) i „Bóg jest Miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg
trwa w nim (1J 4,16b)”. Płynie stąd wniosek, że w tekście Janowym
Duch i miłość są traktowane zamiennie jako fundamenty trwania
jako takiego. Augustyn w swych trynitologicznych rozważaniach
zestawia kolejne wersety 1J: „Miłość jest z Boga” (1J 4,7) i „Bóg jest
miłością” (1J 4,16). Z zestawienia tego wynika, że „Miłość jest Bogiem”,
ale również, że „Miłość jest z Boga”, a więc jest „Bogiem z Boga”.
Taki wniosek pozwala na dalsze przybliżenie istoty Ducha Świętego6.
Analizując w dalszym ciągu biblijną pneumatologię (m.in. J 4,
7-14, J 7,37n, 1 Kor 12,13)7 Augustyn stawia tezę o Duchu Świętym
jako darze. „Duch Święty, Bóg pochodzący z Boga, kiedy zostaje
dany człowiekowi, rozpala w nim miłość ku Bogu i bliźnim, będąc sam miłością. Istotnie człowiek nie ma czym Boga miłować,
jeśli nie otrzyma tego od Boga. Toteż (…) Apostoł Paweł powiada:
»Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego,
który nam został dany« (Rz 5,5)”8, a na innym miejscu mówi wprost:
„Duch Święty jest darem Boga, jest Bogiem w dawaniu się, w Jego
udzielaniu się, jest Bogiem rozumianym jako dar”9. Stąd można
wyciągnąć wniosek, że pojęcia Ducha Świętego jako Miłości i Daru
5 Św. Augustyn, O Trójcy Świętej, POK 25, Poznań-Warszawa-Lublin1963 (XV
17,31), s. 439.
6 Por. J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 38-41.
7 Por. Tamże, s. 41.
8 Św. Augustyn, O Trójcy Świętej (XV 17,31), s. 439.
9 Tamże (V 15,16), s. 221.
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są u św. Augustyna ze sobą ściśle sprzężone. Człowiek otrzymując
Ducha Świętego, otrzymuje przez Niego Bożą miłość, przez którą
dana jest mu cała Trójca Święta.
U Augustyna dochodzi do zestawienia trzech pojęć: Bóg – Miłość
– Dar10. Właśnie w pojęciu Ducha Świętego jako donum i datum należy szukać przyczyny sprawczej stworzenia i całej historiozbawczej
interwencji Boga. „Historia zbawienia cała jest skierowana ku teologii:
Darem Boga jest sam Bóg. (…) On jest jedynym Darem na miarę
Boga: Bóg nie daje niczego innego, jak tylko Boga – siebie samego,
a w sobie wszystko”11.
W Bogu nie ma różnicy w stopniu bycia Bogiem pomiędzy
„Dającym” a „Danym”, nie ma żadnej niższości. Istnieje jedynie, jak
to określa Ratzinger, jednomyślność (concordia)12. Św. Augustyn
naświetla również różnicę pomiędzy Synem a Duchem, próbując
ukazać prawdę o tym dlaczego Duch będąc Bogiem nie jest Synem.
Wylicza on trzy sposoby pochodzenia od Boga: zrodzony (natus) –
dany (datus) – uczyniony (factus). Szczególną relację Syna do Ojca
najlepiej opisuje termin „zrodzony”, Ducha zaś – „dany”13. „Duch
Święty pochodzi od Ojca, ale jako dany, a nie jako zrodzony. Dlatego
też nie nazywa się Synem, ponieważ nie jest zrodzony jak Syn jedyny,
ani uczyniony w taki sposób (…) jak my”14. Ratzinger wyjaśnia, że
Duch w ten sposób nie jest niczym pośrednim pomiędzy zrodzonym
a stworzonym, nie zatraca w ten sposób różnicy między Bogiem
a stworzeniem, a raczej stanowi otwarcie Boga na świat i człowieka.
W byciu darem tkwi cała Boża dynamika historii zbawienia15.
W Bogu istotnym rysem życia trynitarnego jest również dialog, a przez niego jedność, unifikacja. Istnieć musi zatem relacja
10 Por. B. Częsz, Pneumatologia Ojców Kościoła, w: Duch, który jednoczy, M.
Marczewski (red.), Lublin 1998, s. 114-115
11 J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 44.
12 Tamże, s. 44.
13 Por. Tamże, s. 42.
14 Św. Augustyn, O Trójcy Święte (V 15,16), s. 221.
15 Por. A. Czaja, Kościół jako komunia w Duchu Świętym, w: Ratio et revelatio, J.
Cichoń (red.), Opole 1998, s. 366.
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międzypodmiotowa. Tą zasadą dialogicznej komunii, jak słusznie
zauważa św. Augustyn, rządzi miłość. Między trzema pojęciami zachodzi przyczynowy związek: Duch Święty, miłość i jedność. Skoro
Duch Święty jest źródłem miłości, to miłości musi być przyczyną
jedności z Bogiem i ludzi między sobą16: „Czym jest więc miłość,
jeśli nie pewnym życiem łączącym dwie istoty, albo dążącym do ich
zjednoczenia: kochającego i tego, co on kocha”17. Ze wspomnianej
dialogiczności wyłania się jeszcze jedno określenie, które należy zaliczyć do augustyńskiego katalogu imion Ducha Świętego: „Osoba”.
Ratzinger zwraca uwagę: „Wydaje się, że w tej analizie natrafiamy
na coś niezwykle ważnego. Swej pełnej jedności Ojciec i Syn nie zawdzięczają ogólnej ontycznej consubstantialitas. Zasadza się ona na
communio (…), jej źródłem są Osoby – zgodnie z samą istotą Boga,
ma ona charakter osobowy. (…) Powrót do jedności, która sama nie
byłaby Osobą, oznaczałby przerwanie dialogu”18.
Ostatecznie określenie Ducha Świętego jako Communio ma
ogromne i podstawowe znaczenie dla eklezjologii. Kościół może
stać się źródłem komunii ludzi między sobą jedynie, wówczas, gdy
sam najpierw przyjmie dar życia na sposób Ducha Świętego, który
jest sprawcą wspólnoty i Mocą, która ją buduje i ożywia. „Czym jest
nasz duch, to znaczy nasza dusza, dla członków ciała, tym jest Duch
Święty dla członków Chrystusa, dla Ciała Chrystusa, którym jest
Kościół”19. Ratzinger uważa, że właśnie Duch Święty poprzez swe
nieustanne samoudzielanie się ciągle stwarza eklezjalną komunię i ją
wyposaża w swoim trwaniu w proegzystencji i jedności. Bez Niego
Kościół nie posiada żadnych darów: wiary, łaski, powszechności
czy urzędu. „Duch Święty jest absolutną osobową Miłością w Bogu,
promieniującą w Kościele i w świecie”20. Tylko On urzeczywistnia
16 Por. S. Kowalczyk, Koncepcja miłości św. Augustyna jako węzłowej aktywizującej
wartości życia ludzkiego, „Vox Patrum”, 6-7/1984, s. 191; 208.
17 Św. Augustyn, O Trójcy Świętej (VIII 10,14), s. 276.
18 J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 36.
19 Św. Augustyn, Sermones, s. 267, cyt. za: A. Czaja, Traktat o Kościele, w: Dogmatyka, t. 2,
E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), Warszawa 2006, s. 375.
20 A. Napiórkowski, Misterium Communionis, Kraków 2006, s. 146.
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wspólnotę z Bogiem i drugim człowiekiem. Wszystkie bowiem formy
darów Boga ostatecznie są jednym darem Ducha – Bogiem samym21.
W rozumieniu św. Augustyna pojęcia „Kościół” i „miłość” (caritas)
wzajemnie się przenikają i warunkują. Można rzec, że to przekonanie
Augustyn stawia jako tezę dogmatyczną: Kościół to caritas. KościółCiało Chrystusa, konstytuowane przez Ducha Świętego, jednoczy
ludzi w jednej communio, stając się w świecie Bożym darem – miłością. Taka eklezjologia to nie zastygła część doktryny, ale wyrażony
wewnętrzny dynamizm życia Kościoła we wzajemnych relacjach jego
członków22. Stąd wniosek Augustyna: „»Na ile ktoś kocha Kościół, na
tyle ma Ducha Świętego«. Teologia Trójcy Świętej staje się bezpośrednią miarą eklezjologii, nazywanie Ducha Miłością – kluczem egzystencji chrześcijańskiej, a zarazem konkretną interpretacją miłości”23.
Zostać chrześcijaninem znaczy więc wejść przez Ducha Świętego
w communio, i to w taką communio, której uosobieniem jest Bóg
w Trójcy Osób. W biblijnym opisie, uważa św. Augustyn, jednocząca
siła Ducha Świętego znajduje wyraz w zielonoświątkowym cudzie
języków. Jak wówczas Apostołowie w Jerozolimie głosili cuda Bożej
mocy posługując się wszystkimi językami, tak dzisiaj Kościół w mocy
Ducha przemawia do całego świata24.
W przepowiadaniu Kościoła celem jest pobudzanie i pogłębianie
w swoich członkach wiary, która jest jednym z darów Ducha. „Dla
Augustyna trwanie w wierze jako wymogu dla zachowania wspólnoty
kościelnej, jest następstwem innej zasady życia w Kościele, a mianowicie jednoczącej miłości. Prawdziwa communio może się realizować tam, gdzie panuje autentyczna miłość jako dar Ducha Świętego.
Miłość i wiara tworzą jedność, a właściwie jedność miłości pociąga za
sobą jedność wiary, która staje się zasadą wiary. (…) Przestrzeganie
21 Por. A. Czaja, Logos – sarx eklezjologia communio J. Ratzingera, w: Communio
w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, A. Czaja, M. Marczewski (red.), Lublin 2004,
s. 359-360.
22 Por. J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 45-46.
23 Tamże, s. 46.
24 Por. P. J. Cordes, Communio. Utopia czy program, Warszawa 1996, s. 121; 145.
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jej prowadzi do konsolidowania wspólnoty kościelnej”25. Jedność
„to siła, która ma swoje początki w Bogu – odwiecznej Miłości”26.
Jedynie egzystencja w przestrzeni miłości, to znaczy otwarcia się
na działanie Boga-Ducha Świętego, umożliwia konstytuowanie się
wspólnoty kościelnej.
Relacyjny charakter jedności i wielości
w Trójcy Świętej i w Kościele
Dla naszego zrozumienia eklezjalnej wspólnoty niezwykłe znaczenie
ma Trójjedyność Boga. Starochrześcijańska formuła „jedna istota,
trzy osoby” (una esentia, tres personae) to – jak uważa Ratzinger
– odpowiedź na relacje zachodzące między jednością a wielością.
Chrześcijaństwo stoi tutaj w opozycji do greckiej myśli, w której
boskie jest jedynie to, co stanowi jedność, natomiast wszelka mnogość była uznawana za przejaw procesów rozpadowych. Wiara
w Trójjedynego umieszcza jedność i wielość poza kategoriami ludzkiego myślenia27. „Bóg jest jeden i jako najwyższa jedność; ale ta
najwyższa jedność nie jest jednością czegoś niepodzielonego, lecz
jednością, która powstaje dzięki dialogowi miłości”28. Nad tymi pojęciami staje Bóg, który w sobie obejmuje zarówno jedno, jak i drugie.
Na polu pneumatologicznych rozważań można ostatecznie odrzucić
dualizm i w jego miejsce postawić zbudowaną na miłości jedność.
Poznanie dialogu jedności możliwe jest jedynie dzięki obcowaniu
z Chrystusem. W swoim ziemskim życiu zwraca się do Boga jako
do Ojca, określa siebie Synem Bożym i stawia na równi z Bogiem.
Rodziło to, u początków kształtowania się dogmatu trynitarnego,
wiele pytań: czy Chrystus jest Bogiem? Ilu jest więc Bogów? Z jednej
strony Chrystus wskazuje na bycie na równi z Bogiem, ale z drugiej
25 N. Widok, Charakterystyczne cechy patrystycznej eklezjologii „communio”,
w: Communio w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, A. Czaja, M. Marczewski (red.),
Lublin 2004, s. 90.
26 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, n. 1.
27 Por. J. Szczurek, Trójjedyny, Kraków 2003, s. 339.
28 J. Ratzinger, Bóg i świat. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter
Seewald, Kraków 2005, s. 245.
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jawi się jako Ktoś zupełnie odrębny. Ogromna trudność polegała
na pojęciu tej Boskiej „dwójności”. Do tego wszystkiego dochodziły
jeszcze zapowiedzi Ducha Świętego, który jest Duchem Ojca, ale
przy tym jednocześnie Duchem Syna29. Chrystusa jako postać historyczną, jako realną Osobę można było empirycznie doświadczyć,
ale co z Duchem, który przestaje być dla ludzkiej percepcji uchwytny
i na równi wpisuje się w „dwójnię” Ojca i Syna, tworząc potrójną
strukturę relacji Ojciec – Syn – Duch.
„Dwujedyność” – wyjaśnia Ratzinger – tak naprawdę nie istnieje,
gdyż „albo (…) ten drugi, a tym samym dwoistość, pozostaje i nie ma
wtedy rzeczywistej jedności, albo oboje stapiają się ze sobą i wtedy
dwoistość zostaje zniesiona. (…) Ojciec i Syn nie stają się jednością
w tym sensie, że przechodzą wzajemnie w siebie, zatracając własną
osobowość. Pozostają oni naprzeciwko siebie, miłość bowiem opiera
się na istnieniu takiego właśnie vis-à-vis. (…) Ich jedność nie może
istnieć w każdym oddzielnie, lecz musi polegać na płodności, w którym każdy samego siebie daje. (…) W tym Trzecim, w którym sami
siebie rozdają, w owym Darze, każdy z Nich jest sobą, a zarazem
stanowią Oni jedno”30. Trynitarność Boga należy więc rozumieć jako
jedność w wielości Osób, choć zaznaczyć trzeba raz jeszcze, że Bóg
stoi zawsze ponad liczbą pojedynczą i mnogą.
Nasza wiara jest wiarą w Boga, który jest Osobą, a co za tym idzie,
jest wiarą w Boga, który jest relacją, do którego można się zwrócić.
Ratzinger uważa, że w pojęciu osoby nie ma czegoś absolutnego, czyli
nie istnieje pojedyncza osoba jako taka. Wniosek taki kard. Ratzinger
prowadzi z analizy słów gr. prosopon („spojrzenie-na”) i łac. persona
(„brzmienie przez”). Oba te wyrażenia posiadają ukierunkowanie na
relację, a tym samym zawierają przekroczenie tego, co pojedyncze.
Sens Boga jako Osoby przewyższa jednak znaczenie osobowego bytu,

29 Por. Tamże, s. 245-246.
30 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa, Kraków 1995, s. 40-41.
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jakim jest człowiek31. Jakkolwiek analogia do osoby może wydawać
się niewystarczająca, to jednak oddaje coś z rzeczywistości Boga.
Jedność Boga znajduje się w płaszczyźnie tego, co absolutne – substancji. Tutaj więc nie możemy doszukiwać się troistości, która musi
znajdować się w innej płaszczyźnie, płaszczyźnie tego, co jest relacją.
Do takiego wniosku skłaniają Ratzingera teksty biblijne wskazujące
na to jakoby Bóg rozmawiał sam z sobą: „Uczyńmy człowieka” (Rdz
1,26), „Rzekł Pan do Pana mego” (Ps 110,1), rozmowa Jezusa z Ojcem.
Odkrywając w Bogu dialogiczną strukturę należy przyjąć istnienie
w Bogu relacji „Ja” i „Ty”. W myśli chrześcijańskiej pojęcie relacji przybrało inne znaczenie niż miało dotychczas w filozofii Arystotelesa.
Dla niego bowiem jedynie substancja była czymś koniecznym i samoistnym w bycie. Doświadczenie Boga w Jego wewnętrznym dialogu
burzy starożytny schemat i czyni z relacji jako przypadłości element
konstytutywny bytu. Wynika stąd, że pojęcie substancji i relacji są
terminami komplementarnymi. W ten sposób dany nam jest ścisły
język dogmatu, który, co należy powtórzyć, wyraża prawdę o tym,
że Bóg jako substancja jest jeden, a o Jego troistości nie mówimy na
zasadzie powielania substancji, lecz dzięki odkryciu Jego wewnętrznego dialogu, relacji32.
Trzy Boże Osoby nie są w dzisiejszym znaczeniu trzema osobowościami, ale niekończącą się aktualnością relacji, która nie usuwa,
lecz sprawia jedność. Można tę myśl wyrazić nieco inaczej posługując
się wnioskowaniem augustyńskim: Ojciec jest Ojcem tylko w relacji
do Syna. Terminologia „Ojciec” i „Syn” może być użyta tylko ze
względu na kogoś drugiego stwarzając możliwość odniesienia się, zaś
Ojciec sam dla siebie jest po prostu Bogiem. Ratzinger wyjaśnia dalej
sięgając do chrystologii tekstów Janowych: „Syn nie może nic uczynić sam od siebie” (J 5,19.30). Na tej podstawie można wnioskować
o Jego całkowitym oddaniu się Ojcu, o tym, że Syn nie posiada nic
własnego,a wszystko jest wspólne. U Jana jednak to sformułowanie
31 Por. Tenże, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 1996, s. 167-169; zob.
Tamże, s. 163; 217; 300.
32 Por. Tamże, s. 170-171.
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wydobywa to, co ukrywa w sobie pojęcie „Syn” – wskazuje Kogoś poza
Nim. Toteż to zdanie Janowe domaga się uzupełnienia o „Ja i Ojciec
jedno jesteśmy” (J 10,30). Chrystologia staje się tutaj wydarzeniem
głębokiej relacji na linii Ojciec – Syn, wzajemnym oddaniem. Syn
w tym ujęciu nie jest Kimś sam w sobie, ale jest Kimś jednym z Ojcem.
W swej ziemskiej misji nie głosi niczego, co nie pochodziłoby od
Ojca, co mogłoby się Jemu sprzeciwiać, dlatego – wnioskuje dalej
Ratzinger – Chrystus jest całkowicie równy Ojcu. Źródłowo pojęcie „Syn” oznacza wobec tego „pochodzący-od-drugiego” i zamyka
w sobie istnienie „od” i „ku”.
Dla dopełnienia całości obrazu należy jeszcze ukazać znaczenie
tytułu „Logos” i wymowę „posłania”. Zacznijmy od tego drugiego.
Żydowskie przysłowie mówi: „Posłany przez jakiegoś człowieka jest
jakby nim samym”. I na powrót widzimy tutaj głęboką teologię relacji
jako drogi jedności. Chrystus jako posłany przez Ojca jest samym
Ojcem. Podobnie rzecz ma się z pojęciem „Logosu”. U Jana nie oznacza, jak to miało miejsce w świecie greckim, jedynie przeniknięcia
wszelkiej rzeczywistości Myślą, ale oznacza konkretnego człowieka.
Bycie „Słowem” oznacza bycie tym, co zostało wypowiedziane, a poprzez to jest byciem w relacji z osobą wypowiadającą, a tymi do których zostało skierowane. Tutaj wkraczamy już w przestrzeń relacji
eklezjalnych33, gdzie Kościół staje się tym, do którego Słowo zostało
skierowane.
Ratzinger zauważa, że „dziecięctwo dlatego zajmuje tak szczególną pozycję w przepowiadaniu Jezusa, że pozostaje w najgłębszym
związku z Jego najbardziej osobistą tajemnicą – z synostwem. Jego
najwyższą godnością, wskazującą na Jego Bóstwo, nie jest przecież
z siebie samego posiadana moc; jej źródłem jest ukierunkowanie na
tego Drugiego – na Boga, Ojca”34. Wszystko to oznacza całkowite
otwarcie Boga na siebie samego i wszystko, co istnieje poza Nim.
To, że Bóg sam w sobie jest dialogiem ustala naszą relację do Niego.
Staje się Bogiem bliskim, do którego można się zwracać. Moje „ja”
33 Por. Tamże, s. 172-179.
34 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa, s. 73.
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może stanąć w obliczu Boskiego „Ty”. Wyznacza to również dla
każdego człowieka nowy sposób myślenia. Człowiek bowiem przez
swój egoizm stanowi sam dla siebie negację tego, co oznacza osoba.
Jak w Bogu istnieje Dia-logos tak i w człowieka, w akcie stworzenia
został wpisany dialog35, gdyż „Bóg pragnie także nas przyłączyć
do tej rzeczywistości komunii: «aby stanowili jedno, tak jak My
jedno stanowimy» (J 17,22). Kościół jest znakiem i narzędziem tej
jedności. Również relacje między ludźmi w dziejach powinny jedynie wyciągnąć korzyści z odniesienia do tego boskiego wzorca.
Zwłaszcza w świetle objawionej tajemnicy Trójcy Świętej rozumie
się, że prawdziwe otwarcie nie oznacza odśrodkowego rozproszenia,
lecz głębokie wzajemne przenikane”36.
Człowiek ma możliwość zaspokojenia swojej najgłębszej, ontologicznej potrzeby zjednoczenia z Bogiem, które to „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: «Ten zaś, kto
się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem» – mówi św. Paweł (1
Kor 6,17)”37. Wpisanie człowieka w odwieczny dialog, jaki permanentnie toczy się w immanentnej Trójcy, staje się dla niego darem.
Boga, bowiem poznać może tylko Bóg. To poznanie jest nieustannym dawaniem siebie jako Ojciec oraz przyjmowaniem jako Syn
w ustawicznym akcie miłości. To, że tak jest poznawać może jedynie
ten, „komu Syn zechce objawić” (Łk 10,22)38. Dzięki płodności wymiany Ojca i Syna każdy człowiek otrzymuje Ducha Świętego, który
wprowadza go w rzeczywistość obcowania z Bogiem. On jest owocem Chrystusowego zwycięstwa, bo weźmie z „tego, co jest Jezusa”.
Zachodzi tutaj podobna zależność jak z posłaniem Chrystusa przez
Ojca. Duch Święty nie występuje jako oddzielne „Ja”, ale jako Ten,
który zatopiony jest w relację Ojca i Syna. Tego Ducha otrzymuje
35
36
37
38

Por. J. Szczurek, Trójjedyny, s. 339-340.
Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Kraków 2009, AAS 101(2009), n. 54.
Tenże, Encyklika Deus Caritas est, Kraków 2006, AAS 98(2006), n. 10.
Por. J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa, s. 90-91.
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każdy człowiek indywidualnie i cała wspólnota Kościoła w zbliżaniu się do Chrystusa, przyjmując dar Ducha Świętego, tak jak uczniowie zgromadzeni w Wieczerniku (J 20, 19-23)39. Człowiek może
rozmawiać z Bogiem dzięki temu, że On sam jest rozmową, mówieniem, słuchaniem i odpowiadaniem, że sam jest aktem „zwrócenia
się”. Uczestnictwo w tej relacji nie stoi w sprzeczności z Jego naturą,
a nawet stoi w najwyższym stopniu w zgodności z nią. Istotne staje
się tutaj również wydarzenie Wcielenia, w którym ten, który jest
Słowem w Bogu odtąd uczestniczy w ludzkiej mowie. Stąd sam Bóg
naszą ludzką mowę włączył do Swojego wewnętrznego mówienia40.
Wyraz temu daje również Sobór Watykański II: „Kiedy zaś dopełniło
się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi na ziemi
(por. J 17,4), zesłany został w dzień Zielonych Świąt Duch Święty, aby
Kościół ustawicznie uświęcał i aby w ten sposób wierzący mieli przez
Chrystusa w jednym Duchu dostęp do Ojca (por. Ef 2,18)”41.
W myśli Ratzingera można zauważyć jednak pewne niespójności
– wskazuje na to m.in. Czaja. Chodzi tutaj o zakorzenienie jedności
Boga raz na płaszczyźnie substancji, innym razem na płaszczyźnie
osobowego istnienia. Tej inkoherencji nie da się już zauważyć, gdy
mówi o bycie człowieka, gdyż jak zaznacza, bycie czystą relacją, w jego
przypadku, jest elementem docelowym, dzięki któremu może mieć
on udział w Boskiej komunii. Relacja bowiem dla człowieka nie jest
czymś pierwotnym, ale dodanym. Człowiek nie jest relacją, ale stoi
w relacji. Musi w nim zajść przejście ze stwórczego istnienia „stania w”
do eschatologicznego „bycia” relacją poprzez wyrzeczenie się samego
siebie, tego, co własne. Pierwowzór stanowi egzystencja Chrystusa,
która nie jest anomalią w zupełnym oddaniu się Ojcu i Jego woli, ale
jest spełnieniem się człowieka42.
Pojęcie communio jest niewątpliwie teologiczną syntezą, która łączy wypowiedzi o Bogu i o Kościele. Zarówno w Bogu, jak i w Kościele
39
40
41
42

Por. Tamże, s. 106-109.
Por. J. Ratzinger, Święto wiary. O teologii Mszy Świętej, Kraków 2006, s. 24-25.
KK 4.
Por. A. Czaja, Udział Kościoła w komunii Trójjedynego, s. 83.
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współobecna jest jedność i wielość43 rozpatrywana jako różnorodność
stopni i funkcji w Kościele, ale również jako „wielość Kościołów
miejscowych, które jednak pozostają Kościołami tylko przez włączenie do organizmu jednego Kościoła. Treścią jedności są przede
wszystkim Słowo i Sakrament. Kościół jest jeden przez jedno Słowo
i jeden Chleb”44. We wspólnocie eklezjalnej to współistnienie jest
możliwe poprzez partycypację w komunii trynitarnej, dzięki której
powstaje komunia analogiczna do komunii jaka urzeczywistnia się
w immanentnej Trójcy. „Kościół przygotowany, umożliwiony i nacechowany przez komunię trynitarną, stanowi jedność w wielości
członków, wielość w jedności jednej substancji wiary, nadziei i miłości.
Co więcej, ponieważ kościelna komunia w sakramentalno-znakowy
sposób uobecnia trynitarną komunię, zwłaszcza w zgromadzeniu eucharystycznym (…) godzi się w niej widzieć «ikonę Trójcy Świętej»”45.
Ratzinger wskazuje na fakt, że „specyfika eklezjalnej jedności w wielości, owej communio Ecclesiarum tkwi w tym, że urzeczywistnia
się równocześnie in et ex Ecclesiis oraz in et ex catholica Ecclesia
(…). Katolickość nie stanowi więc jakiejś zbytecznej nadbudowy czy
zewnętrznego narzędzia do organizowania całości. Ujawnia się jako
centralny i wewnętrzny wymiar eucharystycznej celebracji”46. Kard
Ratzinger wyjaśnia to pochylając się nad eklezjologią Vaticanum
II: „Podczas każdego sprawowania Eucharystii sam Pan jest obecny
w pełni. Zmartwychwstał przecież i nie umiera; nie można Go więc
już podzielić. Daje się zawsze cały i nie podzielony. (…) Oznacza to,
że z zalążka eklezjologii eucharystycznej wyrasta owa eklezjologia
Kościołów miejscowych, cechująca Sobór Watykański II i stanowiąca
wewnętrzną, sakramentalną podstawę doktryny o kolegialności”47.
Sobór bowiem naucza: „Kościół Chrystusowy jest prawdziwie obecny
we wszystkich prawowitych miejscowych zrzeszeniach wiernych,
43
44
45
46
47

Por. J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 118.
Tenże, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 1996, s. 342.
A. Czaja, Traktat o Kościele, s. 400.
Tenże, Kościół jako komunia w Duchu Świętym, s. 362.
J. Ratzinger, Kościół-ekumenizm-polityka, Poznań-Warszawa 1990, s. 17-18.
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które trwając przy swoich pasterzach (…). Są one bowiem na swoim
miejscu nowym Ludem powołanym przez Boga w Duchu Świętym
i w pełności wielkiej (por. 1 Tes 1,5). W nich głoszenie Ewangelii
Chrystusowej zgromadza wiernych i w nich sprawowana jest tajemnica Wieczerzy Pańskiej, «aby przez ciało i krew Pana zespalali się
z sobą ściśle wszyscy bracia wspólnoty» (…). W tych wspólnotach,
choć nieraz są one szczupłe i ubogie albo żyją w rozproszeniu, obecny
jest Chrystus, którego mocą zgromadza się jeden, święty, katolicki
i apostolski Kościół”48.
Ratzinger zauważa, że nic nie daje nam prawa do dzielenia Kościoła,
gdyż jest on konstrukcją organiczną rodzącą za sprawą Ducha różne
funkcje i charyzmaty49, które pozostają z sobą w ścisłej relacji. Dlatego
też – co podkreśla Czaja – istnieje współcześnie konieczność dowartościowania roli pneumatologii w eklezjologii, wszakże Duch Święty
jest twórcą jedności w różnorodności. Pominięcie roli Trzeciej Osoby
Bożej w życiu Kościoła może zamienić na powrót komunijną jego
wizję w piramidalną50. A zatem „budowanie i strzeżenie tej jedności,
która dzięki różnorodności zyskuje charakter komunii, jest także
zadaniem każdego, kto przynależy do Kościoła, ponieważ wszyscy
są powołani do tego, by ją kształtować i zachowywać każdego dnia,
przede wszystkim przez miłość, która jest «więzią doskonałości»”51.
Kościół to wspólnota zjednoczona w wymiarze horyzontalnym i wertykalnym. „Jest to wertykalne zjednoczenie człowieka z trynitarną
miłością Boga, a więc integracja człowieka w sobie samym i ze samym sobą. Ale ponieważ prowadzi człowieka tam, gdzie zmierza cała
grawitacja ludzkiej natury, staje się on tym samym zjednoczeniem
horyzontalnym”52. Jedynie czerpiąc siłę w zjednoczeniu z Bogiem
48 KK 26.
49 Por. J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 168.
50 Por. J. Majewski, Spór o rozumienie Kościoła. Eklezjologiczne uwarunkowania
i perspektywy wielkich debat teologicznych na przełomie XX i XXI wieku, Biblioteka
„Więzi”, t. 167, Warszawa brw, s. 201.
51 CN 15.
52 J. Ratzinger, Kościół wspólnotą, Lublin 1993, s. 50.
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można przejść na poziom wspólnoty ludzkiej i zjednoczenia całego
rodzaju ludzkiego.
Duch Święty źródłem komunii
w immanentnej Trójcy i w Kościele
Communio jawi się na tle tekstów biblijnych i na wszystkich etapach dziejów zbawienia jako element konstytutywny Kościoła. Na tę
prawdę wskazuje wymownie soborowa konstytucja Gaudium et spes,
dostrzegając powiązanie pomiędzy misją Chrystusa, a posłaniem
Ducha Świętego. To związanie, w odniesieniu do Kościoła jako komunii, jednoznacznie utrzymuje, że communio należy do ontologicznej
warstwy egzystencji eklezjalnej53. „Wspólnotowy charakter osiąga
swoją doskonałość i wypełnia się w dziele Jezusa Chrystusa. (…)
W swoim nauczaniu wyraźnie polecił dzieciom Bożym, by odnosiły
się do siebie wzajemnie jako bracia. W swojej modlitwie prosił, by
wszyscy Jego uczniowie byli «jedno». (…) Apostołom zaś polecił
głosić orędzie ewangeliczne wszystkim narodom, żeby ród ludzki
stał się rodziną Bożą, w której pełnią prawa byłaby miłość. (…)
Ustanowił, po śmierci i zmartwychwstaniu swoim, przez dar swojego
Ducha nową braterską wspólnotę. Ustanowił ją mianowicie w ciele
swoim – Kościele, w którym wszyscy, będąc jedni drugich członkami,
mają świadczyć sobie wzajemnie usługi wedle różnych darów sobie
udzielonych”54. W ujęciu Ratzingera pneumatologiczna wizja kościelnego communio jest konsekwencją opierania swojej teologii na augustyńskiej myśli o Duchu Świętym jako twórcy wewnątrztrynitarnej
komunii oraz w byciu w samym sobie darem w urzeczywistnianiu
się Kościoła. Źródłem konstytuowania się wspólnoty eklezjalnej
jest zawsze działanie Ducha Świętego, ale wyłącznie jako realizacja
posłannictwa Chrystus55. Silnie podkreśla to Ratzinger w Raporcie
53 Por. J. Duraj, Analiza konektywna pojęcia communio w schematach przygotowawczych, w dyskusjach i dokumentach Soboru Watykańskiego II, Kraków 2002,
s. 202-203.
54 KDK 32.
55 Por. A. Czaja, Kościół jako komunia w Duchu Świętym, s. 363.
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o stanie wiary: „Należy (…) odnaleźć sens Kościoła jako Kościoła
Pana, jako przestrzeń Jego realnej obecności w świecie (…). Kościół
nie jest nasz, jest bowiem Jego Kościołem”56.
Istotą Kościoła jest jego dynamizm, który ma swój początek w darze Ducha Świętego najpierw dla pierwotnej wspólnoty zgromadzonej
na modlitwie, którą stanowi Maryja wraz z Apostołami. W znaku
ognia i języków w pierwszym publicznym wystąpieniu Apostołów
zostaje odwrócone wydarzenie wieży Babel. Kościół w tym kontekście wylania Ducha Świętego jest wspólnotą na wskroś katolicką. Jest to nowy lud Boży, mówiący wszystkimi językami świata,
a do jej istoty należy pneumatologiczna, eklezjalna powszechność,
gdyż ostatecznym warunkiem zaistnienia Kościoła jest dar Ducha
Świętego. Dzięki temu św. Paweł mógł Kościół nazwać „byciem jednym Ciałem z Chrystusem” oraz „pneumatyczną w Nim egzystencją”. W Chrystusowej zapowiedzi wylania Ducha jasne się staje, że
Kościół istotnie jest realizacją dzieła Jezusa, nie efektem ludzkiej
działalności, ale „stworzeniem Ducha Świętego”, który wspólnotę
chrześcijańską czyni wspólnotą miłości57. „Wiąże się to z Jego paradoksalną osobowością, z jego byciem komunią i samą miłością.
Mocą wewnętrznego dynamizmu swego bycia na sposób komunii
umożliwia i zapośrednicza komunikację i komunię między wierzącymi. W Nim nie sposób żyć poza dialogiem i komunią”58. Wspólnota
wiernych w Duchu Świętym bycie „dla”, istnienie w proegzystencji
i jedności wobec świata.
Duch Święty nie tylko tworzy, ale i prowadzi, zgromadzoną przez
Chrystusa, kościelną wspólnotę. Jako więź miłości w Trójcy Świętej
jest również więzią jedności eklezjalnej. Duch, który jednoczy Ojca
i Syna, który jest samym życiem Boga, jest dany ludziom, by i pomiędzy nimi uskuteczniać tę komunię miłości59, „która z Syna spływa
56 J. Ratzinger, Raport o stanie wiary. Z Ks. Kardynałem Josephem Ratzingerem
rozmawia Vittorio Messori, Kraków-Warszawa 1986, s. 41-42.
57 Por. Tenże, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 54-55, 75, 131.
58 A. Czaja, Credo in Spiritum Vivicantem, Lublin 2003, s. 213.
59 Por. A. Napiórkowski, Misterium Communionis, s.148-149.
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na nas. To miłość stwórcza, dzięki której istniejemy; to miłość odkupieńcza, dzięki której jesteśmy nowym stworzeniem. To miłość objawiona i urzeczywistniona przez Chrystusa (por. J 13,1) oraz «rozlana
w sercach naszych przez Ducha Świętego» (Rz 5,5)”60. Ludzie jako
odbiorcy miłości Boga, stali się podmiotami miłości i są wzywani,
by być przekazicielami łaski, by szerzyć miłość Boga i stwarzać więzi.
Ducha Świętego Ratzinger nazywa „Pośrednikiem Absolutnym”,
gdyż na Nim „opierają się wszystkie inne [związki] i z którego też
wszystkie wynikają”61. To w Duchu Świętym „wypełnia się ostateczny
sens Chrystusowego posłannictwa: zostajemy wintegrowani w trynitarne życie Boga”62 poprzez Jego samoudzielanie się człowiekowi.
Jest to pierwszy etap w tworzeniu szeroko rozumianego communio.
Jedynie stworzenie wpierw wertykalnej wspólnoty Boga z jednostkowym człowiekiem umożliwia jej rozwój na płaszczyźnie horyzontalnej, to jest pomiędzy poszczególnymi ludźmi. Jasne również jest to,
że oba te aspekty są nierozdzielne, gdyż na tyle tworzymy komunię
z innymi na ile realizujemy ją z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa
w Duchu Świętym. Tu na ziemi Kościół stanowi sakrament, widzialny
znak, tego, co rozgrywa się, przez Ducha Świętego, na szczeblu wiary
jako zjednoczenie z Bogiem i między ludźmi63. Wyjaśnia to soborowy Dekret o ekumenizmie: „Albowiem «wszyscy, którzyście zostali
ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa... Wszyscy
bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie» (Ga 3,27-28). Duch
Święty, który mieszka w wierzących i napełnia cały Kościół oraz nim
kieruje, jest sprawcą tej dziwnej wspólnoty wiernych i tak dogłębnie
wszystkich zespala w Chrystusie, iż jest zasadą jedności Kościoła.
On dokonuje rozdawnictwa łask i posług5 ubogacając Kościół Jezusa

60 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, n. 5.
61 J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, s. 131.
62 A. Czaja, Udział Kościoła w komunii Trójjedynego, s. 83.
63 Por. Tenże, Kościół...wspólnotą wspólnot?, w: W trosce o Kościół. Tydzień eklezjologiczny’ 97 „Kościół tajemniczy — Kościół tajemnic”. Tydzień Eklezjologiczny’
98 „Posługiwania w Kościele”, A. Jarząbek (red.) Lublin 2000, s. 61, 67.
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Chrystusa w przeróżne dary «ku doskonaleniu świętych w dziele
posługiwania, ku budowaniu Ciała Chrystusowego» (Ef 4,12)”64.
Nasz udział w communio jest również głęboko zakorzeniony w wydarzeniu Wcielenia, w którym sam Bóg w Osobie Jezusa Chrystusa
staje się człowiekiem, jednoczy z sobą ludzką naturę. Poprzez to
i nasze człowieczeństwo zostało wyniesione do wspólnoty z Bogiem,
a człowieczeństwo Chrystusa przez Ducha Świętego sprawia, że ogarnia nas wszystkich i gromadzi w jednym ciele. W Chrystusie wspólnota z Trójjedynym Bogiem staje się „historyczną rzeczywistością
naszego życia”. W perspektywie zaś 2Kor 13,13 należy stwierdzić, że
pojęcie communio może być określeniem Ducha Świętego, gdyż to
rzeczywiście On jednoczy ludzi, by stali się wspólnotą – Kościołem65.
„To my jesteśmy Kościołem; jest on czymś więcej niż organizacją; jest
organizmem Ducha Świętego, czymś żywym, co ogarnia nas wszystkich od wewnątrz”66. Taka świadomość czym jest Kościół, ma swój
wyraz w określeniu Mistyczne Ciało Chrystusa.
Duch Święty poprzez wszczepienie w Chrystusa ożywia Kościół,
dając udział w Boskiej komunii i tę teandryczną wspólnotę wciąż na
nowo rozszerza i umacnia67. Te więzy są możliwe dzięki Duchowi
Świętemu, którego każdy wierzący otrzymuje w sakramencie chrztu
warunkując szczególne wszczepienie w Chrystusa, a dalej we wspólnotę z każdym człowiekiem. To bowiem w Chrystusie zrealizowała
się ta „niepowtarzalna jedność Boga i człowieka”. Komunia kościelna nie jest zatem tworem, który można samemu sobie stworzyć.
To, co z gruntu rzeczy, jawi się nam jako organizacja, jest w swoim
najgłębszym istnieniu darem. Może rozwijać się jedynie tam, gdzie
„posiada się” Ducha, pierwszego Dawcę i pierwszy Dar dla Kościoła
i ostateczny warunek przynależności do Chrystusowego Kościoła68:
64 DE 2.
65 Por. J. Ratzinger, Communio – program, „Communi. Międzynarodowy Przegląd
Teologiczny”, 2/1992, s. 12-13.
66 Tenże, Kościół-ekumenizm-polityka, s.13.
67 Por. A. Czaja, Traktat o Kościele, s. 374.
68 Por. A. Czaja, Kościół jako communio, „Pastores”, 12/2001, s. 13-16.
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„W Nim całe Ciało zespala się i wiąże dzięki spełnianiu przez poszczególne członki wyznaczonych funkcji. Tak dokonuje się wzrost Ciała,
które buduje się samo w sobie przez miłość” (Ef 4,16).
Dla Ratzingera znacząca jest wszechogarniająca wymowa braterstwa we wspólnocie Kościoła: „Ludzie, którzy zgodnie ze swoim statutem społecznym dzielą się na panów i niewolników, jako członkowie
jednego Kościoła stają się dla siebie braćmi i siostrami – tak wzajemnie nazywali siebie chrześcijanie”69. To Duch tworzy w Kościele
rodzinę braci i sióstr, rodzinę przybranych synów i córek Ojca. Mimo
różnorodności darów i funkcji jest sprawcą równości i jedności w wierze wszystkich członków Kościoła, wszyscy bowiem posiadają tego
samego Ducha, są wszczepieni w Chrystusa i to samo jest dla każdego
zbawcze posłannictwo Kościoła70. „Sama myśl nie jest nowa. Swymi
korzeniami sięga nauczania św. Pawła o wspólnocie jako byciu jednym Ciałem z Chrystusem, jako jedności Ciała spowodowanej przez
Ducha świętego”71. Takie ukierunkowanie potwierdza św. Paweł m.in.
w liście do Efezjan: „Jest jedno Ciało i jeden Duch (…). Każdemu
z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego (…).
On to ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, [jeszcze]
innych ewangelistami, pasterzami i nauczycielami, aby przygotowali
świętych do dzieła posługi, do budowy Ciała Chrystusowego, aż do
osiągnięcia jedności w wierze” (Ef 4,4-13).
W Konstytucji o Bożym Objawieniu czytamy: „Niewidzialny Bóg
(…) w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół
(…) i obcuje z nimi, aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich
do niej”72. W deklaracji Dominus Jesus, ówczesny Prefekt Kongregacji
Nauki Wiary, zauważa, że „przedstawiając zbawczy plan Ojca wobec całej ludzkości Sobór łączy ściśle od samego początku tajemnice Chrystusa z tajemnicą Ducha Świętego. Całe dzieło budowania
69 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, Kraków 2007, AAS 99(2007), n. 4.
70 Por. A. Czaja, Kościół jako communio, s. 17.
71 Por. J. Ratzinger, Pytania o Kościół. Eklezjologia Konstytucji dogmatycznej
o Kościele „Lumen Gentium”, „Azymut”, 29/2000, s. 5.
72 KO, n. 2.
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Kościoła w ciągu wieków przez Jezusa Chrystusa jako Głowę jest
widziane jako proces, którego dokonuje On w łączności ze swoim
Duchem”73. W tym kontekście Ratzinger podkreśla, że Kościół należy
pojmować jako obszar działania w świecie Ducha Świętego, gdyż „na
pierwszym planie nie stoi działanie ludzi (…) tylko dar Boży, który
człowieka zwraca ku nowemu istnieniu, jakiego sam sobie dać nie
może, ku wspólnocie, którą może przyjąć jako dar”74. Kościół jest
ośrodkiem wspólnego doświadczenia działania Ducha. Budowanie
Ciała Pańskiego poprzez włączanie w Chrystusa, który po swojej
śmierci i zmartwychwstaniu odtąd żyje jako Duch, jest ostatecznie
zawsze włączaniem w sposób życia Ducha. Przez włączenie w Jego
życie zostajemy włączeni w trynitarne życie Boga, w którym Duch
jest „dynamiką jedności”.
W deklaracji Dominus Jesus, w podsumowaniu rozdziału o współdziałaniu Wcielonego Logosu i Ducha Świętego w dziele zbawienia,
zostało stwierdzone, że „działanie Ducha Świętego nie dokonuje się
poza działaniem Chrystusa ani obok Niego. Jest to jedna i ta sama
ekonomia zbawcza Boga Trójjedynego, urzeczywistniona w tajemnicy
wcielenia, śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego, spełniona przy
współdziałaniu Ducha Świętego i ogarniająca swym zbawczym zasięgiem całą ludzkość i cały świat: «Ludzie zatem mogą wejść w komunię
z Bogiem wyłącznie za pośrednictwem Chrystusa, pod działaniem
Ducha»”75. W dynamizmie wiatru i ognia Ducha Bosko-ludzka komunia Chrystusa zostaje rozszerzona na całą ludzkość i zapośrednicza
komunię pomiędzy wiernymi. Teandryczna egzystencja uwielbionego
Chrystusa-Głowy staje się egzystencją Jego Ciała-Kościoła. Jeśli zatem Kościół ma udział w sposobie egzystencji Trzeciej Osoby Bożej,
to Ratzinger idąc wnioskowaniem św. Augustyna, który zaznacza,
że jest On Bogiem na sposób miłości, stwierdza, że Kościół jako
dzieło Ducha Świętego przyjmuje Jego charakter jako daru dla świata,

73 DI, n. 12.
74 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 332.
75 DI, n. 12.
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a zatem i jako taki Kościół jest miłością76, „jest największym darem,
jaki Bóg przekazał ludziom, jest Jego obietnicą i naszą nadzieją”77.
Miłość jest zawsze znakiem obecności Boga: „Boga nikt nigdy nie
widział; jeśli miłujemy się wzajemnie, to Bóg trwa w nas, a miłość
Jego jest w nas doskonała” (1J 4,12). Jak już stwierdziłem, w nauczaniu
Ratzingera communio chrześcijańskie jawi się i realizuje jako miłość,
tym łatwiej ukazuje się nam nadprzyrodzone źródło komunii wspólnoty kościelnej, która wzrasta i się rozwija, „ponieważ miłość, jaką
nas Bóg umiłował, napełnia nasze serca dzięki Duchowi Świętemu,
którego otrzymaliśmy” (Rz 5,5)78. Miłość, w swej najgłębszej istocie, jest wspólnototwórcza, „ponieważ pochodzi od Boga i łączy nas
z Bogiem, a ten jednoczący proces przekształca nas w „My”, które
przezwycięża nasze podziały i sprawia, że stajemy się jednym tak, że
ostatecznie Bóg jest «wszystkim we wszystkich» (por. 1Kor 15,28)”79.
W charakterze Ducha Świętego zawarte jest dawanie, czyli wyzbywanie się samego siebie. „Prawdziwa bezinteresowność więc, odwrócenie od samego siebie ku całości – oto znak Ducha jako odbicie
Jego trynitarnej istoty”80. Ten znak, dzięki temu, że Duch Święty
„wprowadził ludzką naturę (…) w obcowanie z Bogiem, wyniósł (…)
przed oblicze Boga”81, stał się częścią naszego człowieczeństwa. Bycie
dla innych odtąd stało się naturą człowieka. Paradoksalnie staje
się on sobą w tym, że odchodzi od siebie, nieustannie aktualizując
Chrystusowe bycia „dla”. Człowiek jednak jest również istotą, która
żyje dzięki otrzymaniu daru istnienia. Ratzinger równie duży nacisk
kładzie na przyjmowanie Bożych darów, gdyż „Kościół jest owocem
Boskiego obdarowywania i urzeczywistnia się w ciągłym procesie
przyjmowania Bożych darów. Bóg obdarowując, stwarza komunię
przyjmujących. Czyni to w ten sposób, że obdarowuje Duchem i daje
76 Por. A. Czaja, Kościół jako komunia w Duchu Świętym, s. 364-367.
77 Benedykt XVI, Encylkika Caritas in veritate, n. 2.
78 Por. E. Ozorowski, Trynitarna struktura chrześcijańskiego „communio”,
„Collectanea Theologica”, 4/1971, s. 63.
79 Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est, n. 18.
80 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa, s. 110.
81 Tamże, s. 108.
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w Duchu”82. Moc Ducha Świętego w Kościele nieustannie prowadzi
do spotkania człowieka z Chrystusem i człowieka z człowiekiem
w Chrystusie83. Ta pneumatyczna siła budzi wiarę, uzdalnia człowieka do przyjmowania daru komunii i bycia darem, a Kościół staje
się trwałą i ponadczasową wspólnotą Chrystusowego Ciała.
* * *
Kard. Joseph Ratzinger w swoim nauczaniu czerpie z bogatej myśli
św. Augustyna i w przestrzeni jego poglądów rozwijał od samego początku swoją teologię. Poszukuje w niej istoty natury wspólnoty wiary.
Szczególne zainteresowanie kieruje ku myśli eklezjologicznej i, jak się
okazuje, powiązanej z nią myśli trynitarnej. W obu płaszczyznach
ważnym pojęciem jest „miłość”, rozumiana jako Boży dar Ducha
Święty. Zarówno w immanentnej Trójcy, jak i w Kościele, jest to dar
rozumiany jako jedność pośród wielości, a ściślej mówiąc dar sprawiający z wielości jedność w relacjach trynitarnych i eklezjalnych. Stąd,
skoro Duch Święty jest wspólny zarówno Bogu, jako Trzecia Boża
Osoba, jak i Kościołowi, jako Boży dar, łatwo o wniosek mówiący
o Kościele jako o obrazie trynitarnych relacji. Skoro Bóg ogarnia to,
co określamy jako wielość i jedność, to obie kategorie należy uważać
za pierwotne i nie przeciwstawiać jednej drugiej uważając wielość za
rozpad jedności. Wiara w Trójjedynego daje podstawy do odrzucenia
dualizmu i zastąpienie najwyższą formą jednoczącej siły jaką jest BógMiłość, który pośród podziału na „ja” i „ty” tworzy wspólne „my”.
Summary
Joseph Ratzinger-Benedict XVI in his preaching often refers to St. Augustine
in whose works we can find a profound theology of the Holy Trinity. The
Holy Spirit in the Trinitarian communion is Someone who mediate the unity
82 A. Czaja, Logos- sarx eklezjologia communio J. Ratzingera, s. 359.
83 Por. Tenże, Teologia-Kościół-Liturgia-Dialog. Idee przewodnie wybranych obszarów ref leksji Josepha Ratzingera, w: Wybitni
teologowie XX wieku. Krąg języka niemieckiego, J. Jezierski,
K. Parzych (red.), Olsztyn 2006, s. 219.
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in diversity and creates this community. As a gift to the Church the Holy
Spirit is its builder on the model of the communion of God. The Church,
which is still a reality built upon and renewing in the Holy Spirit, is an icon
of the Holy Trinity in every aspect of its exsistence.
ks. Andrzej Ochman – kapłan diecezji opolskiej; w 2010 roku ukończył
formację kapłańską w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu i studia
teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego; przez dwa
lata był wikariuszem a parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie; w 2012 rozpoczął
studia z socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; obecnie jest doktorantem w Instytucie Socjologii KUL w Katedrze Socjologii Prawa i Moralności.
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KOŚCIÓŁ „SAKRAMENTEM” UDZIAŁU
W TRYNITARNYM ŻYCIU BOGA W UJĘCIU JOSEPHA
RATZINGERA – BENEDYKTA XVI
The Church as a “sacrament” of participation in the Trinitarian life of
God as interpreted by Joseph Ratzinger – Benedict XVI
Podstawą dla rozważań nad naturą Kościoła i jego trynitarnym wymiarem w przestrzeni jego oddziaływania jest soborowe nauczanie
o Kościele: „Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli
znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”1. Ta sakramentalność oparta jest,
analogicznie do Chrystusa, na jego naturze teandrycznej. Szczególne
znaczenie ma tutaj charakter eklezjalnej wspólnoty jako sakramentu
zbawienia i jedności. W Duchu Świętym Kościół posiada moc wskazywania na Boga i tworzenia z Nim i wzajemnie między członkami
zbawiennej komunii jedności, w której Kościół uobecnia się jako
jedyny sakrament Boga.
Kościół jako ikoniczne odzwierciedlenie komunii trynitarnej
Człowiek na przestrzeni dziejów zbawienia jawi się jako partner powołany do dialogu z Bogiem, który „czyni go nieskończenie cennym
i ważnym”2. W jego naturę Bóg wpisał otwartość na to, co transcendentne, na Niego samego. Nie jest to jakaś dodana właściwość człowieka, ale coś, co wpisuje się głęboko w jego ontologię. Znamienne
jest wybranie i umiłowanie człowieka przez Boga, który jako pierwszy zwrócił się do niego w akcie stworzenia. Być powołanym przez
Boga oznacza być zdolnym Go poznać i Mu odpowiedzieć. Udziałem
1 KK 1.
2 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa, Kraków 1995, s. 88.
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każdego jest uczestnictwo w wiecznym dialogu z Bogiem poprzez
obdarzenie człowieka nieśmiertelną duszą, której nieśmiertelnością
jest Boża miłość dająca wieczność3. Tę komunię między Bogiem
a człowiekiem należy postrzegać jako wspólnotę będącą zupełnie
darmowym darem woli Boga, który przyjmuje człowieka w swoje
wewnętrzne życie. Stąd na pierwszym planie nie stoi inicjatywa stworzenia, ale Stwórcy. Boże obdarowanie, daje nowy, nadprzyrodzony
sposób istnienia, którego nikt z nas sam nie może sobie dać czy
wygenerować, a jedynie przyjąć. Wspólnota Kościoła żyje bowiem
jedynie dzięki nieustannemu przyjmowaniu Słowa i sakramentów,
jako wyrazu Bożego działania. Toteż w tym kontekście Ratzinger
promuje swoją zasadę „pierwszeństwa przyjmowania przed działaniem”. Jest to nieustająca dynamika Bożej miłości, która konstytuuje
communio przyjmujących4.
U początków Kościoła stoi zbawcza inicjatywa Boga, który pragnie
wszystkich zaprosić do wspólnoty z sobą. Nauczanie Soboru ukazuje
to zbawcze działanie Trójjedynego Boga w historii w następujący
sposób: „Przedwieczny Ojciec, na skutek najzupełniej wolnego i tajemnego zmysłu swej mądrości i dobroci, stworzył świat cały, a ludzi
postanowił wynieść do uczestnictwa w życiu Bożym; nie opuścił też
ludzi po ich upadku w Adamie, dając im nieustannie pomoce do
zbawienia przez wzgląd na Chrystusa, Odkupiciela (…). A wierzących w Chrystusa postanowił zgromadzić w Kościele świętym (…),
ustanowiony w czasach ostatecznych, objawiony został przez wylanie Ducha, a w końcu wieków osiągnie swe chwalebne dopełnienie.
Wtedy zaś, jak to czytamy u świętych Ojców, wszyscy sprawiedliwi,
poczynając od Adama, «od Abla sprawiedliwego aż po ostatniego
wybranego», zostaną zgromadzeni w Kościele powszechnym u Ojca”5.
Jezus dokonując dzieła odkupienia rodzaju ludzkiego, który utracił
przez grzech swą jedność z Ojcem, nie tylko tę jedność przywraca, ale
również obdarza nas Duchem Świętym, by „rozproszone dzieci Boże
3 Por. Tenże, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 1996, s. 351-352.
4 Por. A. Czaja, Credo in Spiritum Vivicantem, Lublin 2003, s. 43-44.
5 KK 2.
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gromadzić w jedno” (J 11,52). Kościół, uposażany licznymi darami
Trójcy Świętej, jest przestrzenią ustawicznego stwarzania komunii
z Bogiem i pomiędzy ludźmi. Takie pojęcie stoi w samym centrum
misterium jedności Kościoła, dlatego możemy go w swej złożoności
określić „ikoną Trójcy Świętej”. Jako wspólnota wspólnot Kościół
utworzony przez Trójcę i na wzór trynitarnej communio przez Syna
z Ojcem w Duchu Świętym6, stanowi „lud zjednoczony jednością
Ojca i Syna i Ducha Świętego”7.
Egzystencja Kościoła w świecie wskazuje zawsze na Boga, gdyż
„Kościół istnieje nie dla siebie samego, lecz dla ludzkości. Istnieje po
to, by świat stawał się miejscem obecności Boga, miejscem przymierza Boga z ludźmi”8, które zawsze należy pojmować jako klucz do
rozumienia istoty Kościoła w podwójnej płaszczyźnie: wertykalnej
i horyzontalnej9. W odniesieniu wertykalnym określa nasze powołanie do istnienia w obecności Boga, nieustannym dialogu z Nim,
do uczestnictwa w Jego wewnątrztrynitarnym życiu. To dążenie jest
celem całej dramatycznej historii miłości Boga do człowieka, celem
Jego zbawczego planu realizowanego w Chrystusie. Przez Jego misję
człowiek uczestniczy w Boskiej naturze. Horyzontalna communio
natomiast realizuje się pomiędzy poszczególnymi członkami Kościoła
poprzez sakramenty jako źródła Bożego daru jedności10. Obie jednak
płaszczyzny muszą współistnieć obok siebie. W oddzieleniu nigdy nie
będą tworzyć prawdziwej communio, zawsze będzie czymś niepełnym,
pozbawionym swego nadprzyrodzonego charakteru i pneumatologicznego dynamizmu. Komunia jest zawsze darem, który „stanowi
siłę tworzącą wspólnotę, jednoczy ludzi w taki sposób, że nie ma
barier ani granic. Wspólnota ludzi może być ustanowiona przez
6 Por. G. Kucza, Ekumeniczny wymiar eklezjologii komunii, „Wrocławski Przegląd
Teologiczny”, 1/2004, s. 45-47; zob. także J. Losada, Wspólnota w Kościele-komunii,
„Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny”, 3/1989, s. 62.
7 KK 4.
8 J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, Kraków 2005, s. 264.
9 Por. CN 3.
10 Por. A. J. Skowronek, Communio – soborowy model Kościoła, „Więź”, 2/2003,
s. 18.
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nas samych, ale nigdy o własnych siłach nie stanie się wspólnotą
w pełni braterską, ani nie przekroczy wszelkich granic, aby stać się
wspólnotą naprawdę uniwersalną”11, to jest możliwe jedynie dzięki
Bożej inicjatywie.
Kard. Ratzinger zauważa, że Kościół powstaje w akcie modlitwy,
podczas której Chrystus oddaje się Ojcu, a Ojciec wszystko poddaje
Synowi. W Ich wzajemnej łączności znajduje się prawdziwe źródło
życia Kościoła. Widzialnie jego początek wiąże się z powołaniem
Dwunastu. Ma to miejsce – jak relacjonuje św. Łukasz (por. Łk 6,1217) – po nocnej modlitwie Chrystusa. Apostołowie tworzą korzenie
nowego ludu Bożego, stają się jego filarami i stanowią symboliczne
przedłużenie dwunastu pokoleń pierwszego przymierza. Na pozór
odosobniona modlitwa Chrystusa, bo przecież wciąż trwał w komunii z Ojcem, stała się początkiem powołania wspólnoty Apostoła,
początkiem konstytuowania się wspólnoty Kościoła12. Likwidacja
dialogu modlitwy oznaczałaby usunięcie całego objawienia, gdyż
Pismo Święte to Boży dialog, w który wciągnięty zostaje człowiek.
Chrześcijańska wizja Boga to obraz Kogoś kto sam mówi, daje się
rozpoznać i pozwala się do siebie zwracać. Ta droga ludzkiej odpowiedzi prowadzi każdego człowieka do zjednoczenia z Bogiem. Jest to
możliwe, gdyż absolutną Jego cechą jest relacyjność. Jest On autorem
tej niezwykłej teandrycznej komunikacji, gdyż wychodzi z inicjatywą
począwszy od powołania człowieka do istnienia. W swej wiecznej
rozmowie miłości mówi wciąż do nas i oczekuje naszej odpowiedzi
prowadzącej do communio z Nim13.
W dziele stwórczym Bóg dał w Adamie początek swojego związku
z człowiekiem będącym Jego obrazem. „Oto Jego obraz: pusty tron,
wskazujący na Jego nieskończoną władzę i potęgę; Jego słowo, wraz
z Jego świętością, która pragnie żyć w człowieku (…). Wszystko to
wskazuje na człowieka: To on ma być tronem Boga, naczyniem Jego
11 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Kraków 2009, AAS 101(2009), n.
34.
12 Por. J. Ratzinger, Tajemnica Jezusa Chrystusa, Kielce 2005, s. 18.
13 Por. Tenże, Święto wiary. O teologii Mszy Świętej, Kraków 2006, s. 14-17.
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słowa; to on żyje dzięki dobroci stworzonego świata i Tego, który
go stworzył”14. Człowiek może istnieć jedynie dzięki łaskawemu
przymierzu ze Stwórcą. Ze względu na to przymierze, w którym Bóg
nie jawi się jako nieosiągalny Pan, ale bliski człowiekowi Ojciec, możemy mówić o powszechnym ludzkim braterstwie. Kard. Ratzinger,
mówiąc o wspólnocie eklezjalnej, często określa zachodzące w niej
relacje w kategoriach familiarnych jako „braterstwo”. Zauważa, że
wprawdzie człowiek sam z siebie potrafi ustanowić zgodne relacje
społeczne, „ale nie jest zdolny ustanowić braterstwa. Ma ono początek
w transcendentnym powołaniu Boga Ojca, który jako pierwszy nas
umiłował, ucząc nas przez swego Syna, czym jest miłość braterska”15.
Braterstwo, mimo, że w Trójcy jako takiej nie ma tej relacji, zakorzenione jest w Bożej tajemnicy jedności. Jest to dar na podobieństwo
Boga, łaską, którą wyraża w człowieku Boską cząstkę komunii miłości. Jest to siła budująca międzyludzkie relacje, jest znakiem jedności
wzajemnej miłości Bożych Osób16.
Braterstwo jest wpisane szczególnie w synostwo Chrystusa, dlatego nasze synostwo jest zapośredniczone w Jego byciu Synem Ojca.
Synostwo Chrystusa nie jest czymś zamkniętym, ale dostępnym dla
każdego. Możemy być uczestnikami Jego synostwa dzięki temu, że
On ma poprzez wcielenie udział w naszym człowieczeństwie. W Nim
wszyscy stajemy się kimś jednym (por. Ga 3,28). Daje to zupełnie
nowy wymiar znaczeniu braterstwa, u podstaw którego jest nasze
Boże dziecięctwo. Bóg jest dla nas Ojcem, o ile trwamy we wspólnocie,
wraz z którą jesteśmy kimś jednym w Chrystusie. Tylko przez Niego
i w Nim możemy nazywać Boga Ojcem17, gdyż wcielenie Chrystusa
stało się dla ludzkości „przyjęciem, a przez to złożeniem w ofierze
skupionego w człowieku dzieła stworzenia”18.
14 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa, s. 53.
15 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, n. 19.
16 Por. S. Szczepaniec, Bracia pośród braci, w: Duch, który jednoczy, M. Marczewski
(red.), Lublin 1998, s. 366.
17 Por. J. Ratzinger, Chrześcijańskie braterstwo, Kraków 2007, s. 18; 51-57.
18 Tenże, Bóg Jezusa Chrystusa, s. 68.
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Bardzo długo w historii teologii patrzono na Kościół z zewnątrz
postrzegając go od strony struktur. To rozumienie jest jedynie najmniej ważnym elementem istoty Kościoła, gdyż Kościołem są jego
członkowie zgromadzeni przez Chrystusa. Kościół to nie skostniała organizacja, ale żywy organizm jednoczony w mocy Ducha
Świętego19. Trójjedyny jest Bogiem, który poszczególną samotność
każdego człowieka przyjmuje na siebie i przemienia w obecność
swojego nieustannego „jestem” (por. Wj 3,14). Bóg jest trwaniem
i wiernością w każdej chwili życia Jego Kościoła, gdyż Jego imię
oznacza „bliskość, władzę nad teraźniejszością i nad przyszłością (…).
Boga tego mogę wzywać tu i teraz: jest On teraźniejszy i odpowiada
mojemu teraz”20. Bóg chrześcijan oznacza zawsze powołanie do
wspólnoty, bo sam jest Osobą i osoby szuka. W Chrystusie objawił
nam swoją twarz, rozświetlił zagadkę imienia z krzewu gorejącego
objawiając, że jest Bogiem bliskim, dał możliwość zwracania się
mojego „ja” do Jego „Ty”21.
Bóg zwraca się zawsze do mojego poszczególnego „ja”, w tej odpowiedzi Bogu nigdy nie jestem sam, gdyż powołuje on nas do
wspólnego „my”. W Kościele nie ma miejsca na samotność, gdyż
przez Boże wezwanie do komunii zostajemy wyrwani z izolacji, by
tworzyć rodzinę Jego dzieci. Kategoria wspólnego „my” staje się tutaj elementem eklezjalnym, a nawet eklezjotwórczym. Najgłębszym
uzasadnieniem jest sama istota Boga, który w swym Boskim życiu
stanowi „MY” Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jego trynitarna struktura
poprzedza każdorazowe konstytuowanie się naszego doczesnego
„my”, gdyż nasza jedność urzeczywistnia się zawsze z inicjatywy Ojca
przez Chrystusa w Duchu Świętym22. To ze zbawczego zamiaru Ojca
rozpoczęło się dzieło odkupienia, w Chrystusie dostąpiliśmy dzięki
19 Por. P. Jaskóła, Jedność Kościoła i Kościołów według J. Ratzingera – Benedykta
XVI, w: W kręgu teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, K. Wolsza (red.),
Sympozja 73, Opole 2008, s. 41.
20 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa, s. 28.
21 Por. tamże, s. 30-31.
22 Por. J. Ratzinger, Kościół-ekumenizm-polityka, Poznań-Warszawa 1990, s. 35.
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przyjęciu przez Niego człowieczeństwa wywyższenia i odnowienia
naszej zepsutej natury, w Duchu Świętym odwieczne Słowo stało
się Ciałem i wciąż kontynuuje w Kościele Jego posłannictwo. To
teandryczne misterium jest szczytem komunii Boga z człowiekiem,
a jednocześnie podstawą tej wspólnoty. Chrystus jest jedyną drogą
do nawiązania relacji z Bogiem, a Duch Święty uświęca i nieustannie ją ożywia. Przez Chrystusowe posłanie sami stajemy się synami
Boga przez wpisanie w nas na nowo Bożego obrazu i podobieństwa.
Trwając w usynowieniu trwamy w jedności z każdą z Bożych Osób
wpisani w dialog ich wzajemnej miłości23. Ratzinger mówi, że człowiek stając się synem staje się Bogiem poprzez „wejście w rozmowę
Jezusa z Ojcem i przez wstąpienie tej naszej rozmowy z Ojcem w ciało
naszego codziennego życia”24.
Sobór Watykański II mówiąc o communio odwołuje się do biblijnego opisu stworzenia człowieka. Sens bycia człowiekiem odnajduje w najbardziej antropologicznym fragmencie Księgi Rodzaju:
„Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam” (Rdz 1,26a).
Jednak w samym pojedynczym stworzeniu Adama nie uzyskał jeszcze
pełni osobowego podobieństwa do Boga, gdyż nie posiadał jeszcze
żadnej międzyludzkiej relacji: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna
był sam” (Rdz 2,18a). To spostrzeżenie wyraża głębokie pragnienie
człowieka bycia osobą, spełniania się jako istota dialogiczna wchodząca w relacje „ja” – „ty”. Zespolenie człowieka w relacji stanowi
w nim istotny element upodabniający go do Boga25, gdyż „jesteśmy
powołani jako pojedyncze osoby i jako wspólnota do uczestnictwa
w rodzinie Boga jako Jego dzieci”26. Najgłębszym i najistotniejszym
celem zamierzonego przez Stwórcę dzieła stworzenia człowieka jest
23 Por. E. Ozorowski, Trynitarna struktura chrześcijańskiego „communio”,
„Collectanea Theologica”, 4/1971, s. 61-63.
24 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa, s. 69.
25 Por. J. Duraj, Analiza konektywna pojęcia communio w schematach przygotowawczych, w dyskusjach i dokumentach Soboru Watykańskiego II, Kraków 2002,
s. 194-195; zob. także KDK 12.
26 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, n. 78.
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właśnie zjednoczenie27, dlatego Kościół jawi nam się jako realizacja
tego stwórczego zamiaru, by człowiek mógł mieć życie z Bogiem
i w Bogu. W przepowiadaniu Kościoła każdy wierny wchodzi w tę
Boską komunię. Spotkanie człowieka z Chrystusem w Kościele, który
jest niejako sakramentem jedności, wprowadza go dalej w relację
i z Ojcem i z Duchem, ale i z każdym człowiekiem. Komunia to
nie statyczna więź, ale pełna dynamizmu na każdej swej płaszczyźnie wspólnota w Bogu. W takim komunikowaniu człowiek staje się
prawdziwie sobą, staje się człowiekiem najgłębiej zintegrowanym,
gdyż prowadzi człowieka do zjednoczenia jego rozdartej natury, do
pojednania z Bogiem i drugim człowiekiem28.
Bóg pomiędzy członkami swojego Kościoła jest zawsze tym
Trzecim, który wszystkich przenika i jednoczy. Jest Tym, który
jednocześnie jest ponad nami, w nas i pomiędzy nami. On sam jest
tym scalającym darem. W tym kontekście kard. Ratzinger mówi
o darze Ducha Świętego, ale również o darze wiary. Nikt z nas nie
może wierzyć sam, na sposób prywatny, gdyż jest to wiara w Boga
Trójjedynego, która zawsze zakłada „współwiarę” innych wierzących29 w Boga, który „chce przychodzić do człowieka przez człowieka.
Przyszedł zatem dla ludzi, po to by przez Niego i dzięki Niemu ludzie
mogli znajdować siebie wzajemnie. Tak więc wcielenie pociąga za
sobą wspólnotowy i historyczny wymiar wiary. Droga prowadząca
przez ciało oznacza, że czas i społeczny wymiar człowieka stają się
faktorami ludzkich relacji do Boga, które z kolei mają fundament
w relacji Boga do człowieka”30. Wierzyć, znaczy poddać swoje istnienie Bogu w zjednoczeniu z Chrystusem, a w konsekwencji związać
swoje życie w komunii z wszystkimi członkami Kościoła, gdzie Głową
zespalającą cały eklezjalny organizm jest Chrystus. Nikt nie może
27 Por. J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 91.
28 Por. tamże, s. 117; zob. także A. Czaja, Logos – sarx eklezjologia communio J.
Ratzingera, A. Czaja, M. Marczewski (red.), Lublin 2004, s. 355-356; A. Napiórkowski,
Misterium Communionis, Kraków 2006, s. 153.
29 Por. A. Czaja, Kościół jako komunia w Duchu Świętym, w: Ratio et revelatio, J.
Cichoń (red.), Opole 1998, s. 355-356.
30 J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 150.
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zatem wierzyć sam dla siebie, poza wspólnotą, ale też nikt nie może
sam z siebie wierzyć. Wiara to łaska, której najgłębszym sensem
jest wcielenie do wspólnoty, nie jako konsekwencja uwierzenia, ale
element samej istoty wiary31, gdyż Kościół to „zgromadzenie tych,
co z wiarą spoglądają na Jezusa”32.
Człowiek w akcie wiary dostępuje obecności Boga. Nie jest to akt
skierowany ku czemuś, ale w kierunku Kogoś, osobowego Boga. Staje
się On Kimś bardzo bliskim. „Nie można Go spotkać gdziekolwiek
bądź, ale tylko tam, gdzie jest człowiek i gdzie człowiek pozwala Mu
się spotkać ze sobą”33. Samookreślenie Boga z Księgi Wyjścia jako
„Jestem” daje pewność, że Bóg jest Kimś zawsze aktualnym w życiu
człowieka i dla niego. Człowiek jest miejscem szczególnego trwania,
przebywania, obecności Boga. Gdy cały świat przemija, rzeczywistość
ujawnia się jako coś nietrwałego, a wierność człowieka zawodzi, to
Bóg mimo wszystko trwa w swym wybraniu człowieka na partnera
swojego dialogu. W Jego nieustannym „Jestem” dla człowieka staje
się wsparciem dla naszej nietrwałości34. To Boże „Jestem” ostatecznie
ukonstytuował Chrystus w akcie odkupienia i pozwala trwać swojej
obecność w Duchu Świętym we wspólnocie Kościoła35.
Więź z Bogiem jest w człowieku silniejsza niż śmierć, gdyż w Chry
stusie utraciła rozdzielające władanie nad człowiekiem. Kościół
bowiem stanowi wspólnotę „tych, którzy pielgrzymują na ziemi,
zmarłych, którzy jeszcze oczyszczają się, oraz tych, którzy cieszą się
już szczęściem nieba”36. Komunia eklezjalna rozciąga się nawet poza
granice ziemskiego życia, gdyż każdy z członków Kościoła posiada
dzięki partycypacji w życiu Bożych Osób, w ich wzajemnych relacjach,
nieśmiertelność. W konsekwencji więc brak wpisania człowieka w te
relacje oznacza śmierć. Nie ma zaś nic bardziej rzeczywistego niż
31
32
33
34
35
36

Por. A. Czaja, Kościół jako communio, „Pastores”, 12/2001, s. 15.
KK 9.
J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 112.
Por. Tamże, s. 117-118.
Por. J. Szczurek, Trójjedyny, Kraków 2003, s. 359-360.
KKK 962.
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wspólnota z Bogiem, a realność tej więzi jest silniejsza od śmierci37.
Życie wieczne nie jest rezultatem „własnej mocy człowieka, jakoby był
niezniszczalny, wynika tylko z tego, że zostaje on wciągnięty w dialog
ze Stwórcą”38. Ziemska wspólnota ma swoją kontynuację w wieczności. Wraz z Chrystusem, którego ludzka natura stała się częścią
wieczności, zostaje ukazana przyszłość człowieka. W Nim dialog Ojca
z Synem stał się Ciałem, Boża egzystencja Chrystusa stała się życiem
wszczepionym w nasze istnienie. Przez to wpięcie człowieka w dialog
staliśmy się uczestnikami zmartwychwstania. W Nim spotykamy
się z innymi, których życie prowadzi przez Niego do Boga, tworząc
wspólnotę, gdyż „bycie-wespół-z-Chrystusem” jest już początkiem
zmartwychwstania, sięga poza granice śmierci w wieczność39.
Ludzka nieśmiertelność wskazuje także na „samookreślenie się
Boga objawiającego się w krzaku gorejącym: «Ja jestem Bóg Abrahama
– Bóg Izaaka – Bóg Jakuba». To znaczy: ludzie powołani przez Boga
sami zostają włączeni w pojęcie Boga. Odmawiać życia tym, którzy należą do Boga, będącego życiem, znaczy czynić Boga Bogiem
umarłych. (…) Wspólnota z Nim jest życiem. Należeć do Niego, być
przez Niego wezwanym – znaczy trwać w kręgu niezniszczalnego
życia”40. Nieśmiertelność nie jest jedynie dodatkiem, ale jest tym,
co najściślej należy do istoty człowieczeństwa, a co określamy jako
dusza. W swej zasadzie zakłada otwartość jako odniesienie ku Bogu
warunkujące bycie osobą. Człowiek wzywany jest w swej osobowej
indywidualności po imieniu, by nie ginął w nicości, ale żył w obecności Boga. Wieczne życie nie jest dane w izolacji od innych, ale jest
odniesieniem. Bóg jest nieśmiertelnością, gdyż istnieje w rzeczywistości odniesienia życia trynitarnego. Stąd jedynie wpięcie w te
wewnętrzne relacje Trójcy zapewnia człowiekowi nieśmiertelność.
Nie będzie to też wieczność istnienia jedynie sam na sam z Bogiem,

37
38
39
40

Por. J. Ratzinger, Eschatologia, Poznań 1984, s. 106.
Tenże, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 346.
Por. Tamże, s. 347-349.
J. Ratzinger, Eschatologia, s. 132-133.
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ale ostatecznym wyprowadzeniem z zamknięcie własnego „ja” ku
prawdziwej wspólnocie z braćmi41.
Kościół nie realizuje się w swej ziemskiej egzystencji w pełni.
Znajduje się w zawieszeniu pomiędzy „już” a „jeszcze nie” eschatologicznego wypełnienia w Kościele niebieskim42. Zasadniczo
Ratzinger ujmuje Kościół jako „wspólnotę w drodze” realizującą się
w Chrystusie jako jednym podmiocie wspólnoty z Bogiem i między
ludźmi. Duch Święty ożywia ją swymi darami, a nade wszystko jednoczy wspólną miłością i wiarą43. Kościół pielgrzymując nieustannie
wzrasta i urzeczywistnia się zgodnie z prymatem przyjmowania
darów od Boga. Prowadzi on poszczególnych swoich członków w rozumieniu i rozwoju swojego człowieczeństwa i odnawianiu wspólnoty
z Bogiem i człowiekiem.
Kościół jako wspólnota urzeczywistniona w Jezusie Chrystusie
Kościół to wspólnota do końca jeszcze nie ukonstytuowana, wciąż
tworząca się, na nowo ustanawiana. Obecność w nim Chrystusa nie
jest jedynie przeszłością, ale nieustanną teraźniejszością, aktualnością oraz przyszłością. Kościół to Mistyczne Ciało Chrystusa, dlatego
w nauczaniu Magisterium Ecclesiae pierwszym tematem zawsze jest
Chrystus44 i pojęcie komunii Chrystusa i jego Kościoła, a przez Niego
komunii z Trójjedynym Bogiem. Chrystus tworzy sobie nowy lud
Boży, który staje się Jego Ciałem, miejscem Jego przebywania i uobecniania swej zbawczej mocy, „dlatego chrystologia i eklezjologia są od
siebie nieodłączne”45.

41 Por. tamże, s. 173-178.
42 Por. A. Czaja, Kościół...wspólnotą wspólnot?, w: W trosce o Kościół. Tydzień
Eklezjologiczny’97 „Kościół tajemniczy — Kościół tajemnic”. Tydzień Eklezjologiczny’
98 „Posługiwania w Kościele”, A. Jarząbek (red.), Lublin 2000, s. 62.
43 Por. Tenże, Kościół jako komunia w Duchu Świętym, s. 363; zob. także J. Ratzinger,
Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 274.
44 Por. P. Jaskóła, Jedność Kościoła i Kościołów według J. Ratzingera – Benedykta
XVI, s. 41.
45 J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 150.
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Kard. Ratzinger mówi nawet o tożsamości Chrystusa i Kościoła.
Jest to wspólnota realizująca się w konsolidującej sile miłości, która
nie znosi relacji „ja” – „Ty”, ale podnosi ją na poziom jedności. W tym
zjednoczeniu człowiek nie zatraca swojej tożsamości, ale ją odnajduje,
gdyż Chrystus niczego z człowieczeństwa nie zabiera, ale człowiek
w wolnym akcie oddania i w doświadczeniu bycia przyjętym zostaje
oddany samemu sobie46. W najgłębszej istocie człowieka wpisane jest
pragnienie bycia dla drugiego, tym drugim na pierwszym miejscu jest
zawsze Bóg – całkowicie Inny, przy którym mogę być sobą. Bycie sobą
to przestać opierać się na samym sobie i otworzyć się na Boga. Stąd
zdolność człowieka do transcendencji, wyjścia ponad siebie. Sensem
tego wyjścia jest nie tylko kontakt, ale jedność z Nieskończonym.
Chrystus daje się w tym ujęciu jako paradygmatyczny człowiek, który
wzniósł się na najwyższy poziom bycia dla Boga, którego człowieczeństwo było najbardziej realne47. Nawiązując do teologii średniowiecza
Ratzinger wskazuje, że jednostkowo każdy „człowiek powinien stać
się anima ecclesiastica – osobowym wcieleniem Kościoła”48, dlatego że
„jako żyjącego, Jezusa spotykamy tylko w przestrzeni Jego obecności,
którą nazywamy Kościołem”49. Jako ludzie sami w sobie jesteśmy
bytami skończonymi i własnymi siłami nie potrafimy stworzyć mostu
między naszym światem a Boskim. To, co dla człowieka niemożliwe
jest możliwe dla Boga, który wychodzi naprzeciw i wskazuje nam
kierunek do siebie. To Chrystus jest jedynym ontologicznie godnym
pośrednikiem, by stać się pomostem między Bogiem a człowiekiem50.
W Chrystusie Bóg staje się Kimś bliskim. W sobie pozwala widzieć
człowiekowi niewidzialnego Boga. Bez Niego droga do Boga byłaby
niemożliwa do przebycia. W Nim dopiero rzeczywiście rozdarła się
zasłona przybytku i zostało otwarte przejście do Boga, ale do Boga,
46 Por. Tenże, Święto wiary. O teologii Mszy Świętej, s. 28.
47 Por. Tenże, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 227-228.
48 Tenże, Święto wiary. O teologii Mszy Świętej, s. 28.
49 Tamże, s. 27.
50 Por. J. Ratzinger, Dialog jest koniecznością. Kardynał Joseph Ratzinger odpowiada
na pytania „Znaku”, „Znak”, 11/1999, s. 13.
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który nie jest monadą, ale dialogiem miłości Trzech. W Nim upadł
mur oddzielający nas od Boga. Niedostępny stał się bliski, wprowadzając nas w swoje życie stał się źródłem życia dla nas w głębokości
śmierci i grzechu51. Chrystus w historii stał się ukonkretnieniem
wydarzenia gorejącego krzewu. Tam dokonało się zstąpienie Boga
w ogniu, ale nie w sensie geograficznym z wysokości nieba na ziemię. Gorejący krzew stał się symbolem odwiecznego ruchu Boga
w stronę człowieka52. Nowy Testament w Ewangelii Janowej podejmuje przekaz Księgi Wyjścia: „Objawiłem Twoje imię” (J 17,6).
„Chrystus sam objawia się jako płonący krzew, z którego dochodzi
do ludzi imię Boga. (…) On sam jest imieniem, którym należy wzywać Boga (…). Imieniem nie jest teraz już jedno słowo, ale Osoba:
sam Jezus. Chrystologia względnie wiara w Jezusa staje się w swej
całości wytłumaczeniem imienia Boga i tego, co ono oznacza”53.
W Chrystusie Bóg zamieszkał pośród nas zstąpił ku człowiekowi
i przestał być „odległym i nieokreślonym, do którego nie sięga żaden
most (…). Ciało Syna jest mostem naszych dusz. Przez Nie relacja
z Bogiem każdego pojedynczego człowieka jest wtopiona w relację
Syna z Ojcem”54.
W swojej eklezjologii Ratzinger silnie akcentuje wydarzenie wcielenia. Dzięki temu wydarzeniu możliwa się stała komunia w relacji
Bóg – człowiek, która wcześniej wydawała się niemożliwa, a wręcz
niezgodna z Boską nieskończonością. Realizuje się ona nieprzerwanie
„w” i „przez” Osobę Jezusa Chrystusa55, który „otwiera drogę do tego,
co wydaje się niemożliwe, do komunii między Bogiem i człowiekiem,
dlatego, że jako wcielone Słowo On sam jest tą komunią. W Nim
51 Por. J. Ratzinger, Jezus Chrystus dzisiaj, w: Z Chrystusem w historii, J. Ratzinger,
J. Królikowski (red.), Kraków 1999, s. 10; zob. tamże, s. 21, 26, 31; J. Ratzinger, Wprowadzenie
w chrześcijaństwo, s. 69.
52 Por. Tenże, Bóg Jezusa Chrystusa, s. 62-63.
53 Tenże, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 121-122.
54 Tenże, Eucharystia. Bóg blisko nas, Kraków 2005, s. 166.
55 Por. A. Czaja, Teologia-Kościół-Liturgia-Dialog. Idee przewodnie wybranych
obszarów refleksji Josepha Ratzingera, w: Wybitni teologowie XX wieku. Krąg języka
niemieckiego, J. Jezierski, K. Parzych (red.), Olsztyn 2006, s. 219.
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odkrywamy tę «alchemię», która byt ludzki przetapia w byt Boży”56.
Bóg w Chrystusie stał się Bogiem żywym – „Bogiem Abrahama,
Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba” (Wj 3,6), stał się Bogiem Jezusa
Chrystusa, w którym przyjął ciało. W Nim Bóg otworzył się na człowieka i radykalnie wyszedł z zamknięcia bycia innym ku otwartości
dialogu ze swoim stworzeniem. Sam Bóg zstąpił ze swojej wieczności
w czas i zmienność ludzkiej egzystencji. Zniwelował dystans nie do
przebycia stając się partnerem. Odtąd człowiek nie musi już pytać, jak
może zwracać się do Boga, gdyż w Chrystusie mamy otwarte drzwi
do Ojca57. Bóg w akcie wcielenia jest tym, który działa. Nie objawia
nam więc „czegoś”, ale Osobę, samego siebie. Cała inicjatywa leży po
stronie Boga. Bez Niego człowiek nie jest w stanie zrozumieć sensu
swojego życia i przekroczyć bariery swojej skończoności, dlatego
w swoim Synu wychodzi nam naprzeciw na spotkanie Ojca z swoimi
dziećmi. W Bosko-ludzkiej komunii Chrystusa zostaje nam objawiony Bóg, ale również odsłania się w Nim cała prawda o człowieku,
jego kondycji i ukierunkowaniu. Człowiek będący sam dla siebie
tajemnicą odkrywa w Nim swojej ostateczne powołanie i na nowo
obraz Boga zniekształcony na skutek grzechu. Ludzka natura została
wyniesiona ze swojego grzechowego poniżenia ku chwale dziecka
Bożego. W teandrycznej naturze Chrystusa dostąpiła ona przebóstwienia58, „przez swoje wcielenie zjednoczył się jakoś z każdym
człowiekiem; (…) wysłużył nam życie i w Nim Bóg pojednał nas ze
sobą i między nami”59.
Sama zapowiedź narodzenia Chrystusa, zauważa Ratzinger, zawiera w sobie zapowiedź powołania Kościoła. Tam, gdzie Izajasz
stwierdza, że „Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem
Emmanuel” (7,14), Mateusz Ewangelista zamienia liczbę pojedynczą
(Panna) na liczbę mnogą: „Panna pocznie i porodzi Syna i nadadzą
Mu imię Emanuel” (1,23). W tym „oni” widnieje zapowiedź przyszłej
56
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J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 70.
Por. Tenże, Chrześcijańskie braterstwo, s. 53.
Por. A. Napiórkowski, Misterium Communionis, s. 78-79; zob. tamże, s. 154.
KDK 22.
| 114 |

Kościół „sakramentem” udziału w trynitarnym życiu Boga…

eklezjalnej wspólnoty, która w tym imieniu będzie wzywała Boga60.
W Chrystusie Bóg stał się Bogiem, do którego można się zwracać.
Jezus wszedł we współegzystencję z człowiekiem, będąc w ludzkiej
naturze jednym pośród nas. Wcielenie nie jest jakąś ideą filozoficzną, ale wydarzeniem historycznym, które stanowi miejsce Bożego
wejścia i spotkania z człowiekiem w jego osobistej historii życia61.
W Chrystusie przychodzi do człowieka cała Trójca, gdyż w misterium
Jego wcielenia ma udział zarówno Ojciec: „moc Najwyższego osłoni
cię (…) będzie nazwany Synem Bożym” (Łk 1,35), jak i Duch Święty:
„Duch Święty zstąpi na ciebie” (Łk 1,35), dlatego Kościół „uznaje zbawcze wcielenie Słowa za wydarzenie trynitarne”62.
Bóg w najgłębszej swej istocie miłości Bożych Osób sam chciał
człowiekowi pokazać jak bardzo go miłuje. „Aby tego dowieść, Bóg
musiał sam się ukazać, obalić dotychczasowe wyobrażenia i ustanowić nową miarę”63. W Chrystusie, którego życie jest nieustannym modlitewnym zanurzeniem w Ojcu, możemy zobaczyć Boga.
Gdyby nie Ich komunia, to Jezus stałby się inną istotą niż Chrystus
Biblii i historii. To trwanie w miłości Ojca konstytuuje byt Chrystusa.
Również sam Ojciec byłby Kimś innym, gdyby do Jego istoty nie
należało wypowiadanie Słowa. Ojcostwo i synostwo nie stykają się
po prostu od zewnątrz ze sobą, ale są elementami Boskości Boga.
Dlatego w Chrystusie wszyscy możemy być synami Boga, gdyż Jezus
odwiecznie jest Synem dla Ojca. W ich byciu komunią my stajemy
się wspólnotą, Kościołem64.
Wcielenie dokonało niezmiernie wielkiej zmiany w konstytucji
ontologicznej człowieka i Kościoła. Św. Augustyn uważa, że Chrystus
i Kościół to w pewnym sensie nie jeden organizm, ale dwa o różnej
godności, gdyż nie jesteśmy jak On odwiecznie zrodzonymi. Ale,
podkreśla, z drugiej strony, wcielenie objęło nas wszystkich, dlatego
60
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Por. J. Ratzinger, Eucharystia. Bóg blisko nas, s. 15.
Por. Tenże, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 98.
DI, n. 12.
J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa, s. 39.
Por. tamże, s. 38-40.
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odtąd stanowimy „dwóch w jednym ciele”, jedną Osobę, w której
związek istnieje jako misterium na płaszczyźnie zarówno moralnej,
jak i organicznej65. „Odtąd zamierzona od wieków komunia Boga
z człowiekiem, bosko-ludzkie misterium, wcześniej zupełnie nie do
pogodzenia z transcendencją Boga, znajduje swoje dziejowe urzeczywistnienie (…) gromadzeniem wokół siebie uczniów”66.
Od chwili wcielenia w jednej Osobie jednoczy się Bóg i człowiek.
Chrystus jest bramą (por. J 10,9) pomiędzy światem Boskim i ludzkim.
Wieczny Bóg stał się Kimś doczesnym, do którego można się zwracać,
gdyż w Chrystusie przenika się to co wieczne i doczesne. W swej
ludzkiej naturze pozostaje z ludźmi w czasie, ale w łączności z Bogiem
znajduje się w wieczności67. „Tylko jeśli Jezus był prawdziwym, tak jak
my, człowiekiem, może być naszym Pośrednikiem, i tylko jeśli, tak jak
Bóg, jest naprawdę Bogiem, to pośrednictwo jego osiąga swój cel”68.
W Chrystusie Bóg stał się doświadczalną obecnością, wypełnieniem
teologii starotestamentalnego Namiotu Spotkania. Jego życie to gr.
skene – namiot i pokrewne hebr. szekhina – łaskawa Boża obecność.
W Nim głosimy centralną myśl całego chrześcijaństwa o zamieszkaniu Boga pośród swojego ludu69.
Komunia między Bogiem i człowiekiem jest również dana każdemu w tajemnicy paschalnej Chrystusa. „Człowiek jest dla Boga tak
bardzo cenny, że On sam stał się człowiekiem, aby móc współcierpieć
z człowiekiem, w sposób rzeczywisty (…). Stąd w każde cierpienie
ludzkie wszedł Ktoś, kto je z nami dzieli i znosi; stąd w każdym
cierpieniu jest odtąd obecne con-solatio, pocieszenie przez współcierpiącą miłość Boga”70. W Chrystusie do głosu doszła nieskończona
Boża rozrzutność. Stał się On obfitością Daru Ojca ponad miarę,
65 Por. A. Czaja, Traktat o Kościele, w: Dogmatyka, E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski
(red.), t. 2, Warszawa 2006, s. 316-317.
66 Tamże, s. 369.
67 Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 312; zob. tamże, s. 270;
J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 68.
68 Tamże, s. 154.
69 Por. J. Ratzinger, Eucharystia. Bóg blisko nas, s. 21; zob. tamże, s. 24.
70 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, Kraków 2007, AAS 99(2007), n. 39.
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a owa obfitość jest odtąd miarą i definicją historii zbawienia. Bóg
dał człowiekowi w swej rozrzutnej miłości samego siebie, by być dla
niego drogą do zbawienia71. Chrystus stał się hojnym darem i ofiarą,
która na nowo ustanowiła komunię ze Stwórcą i odnowiła w stworzeniu Boże podobieństwo. W to samooddanie się Boga w akcie
wcielonej miłości zostaje wpisany również człowiek. Chrystus w tajemnicy swej teandrycznej natury oddaje Bogu całą ludzkość, by ta
po raz wtóry mogła zostać obdarowana Boskim communio72. Jest to
z Bożej inicjatywy dar, który wypełnia się w tajemnicy paschalnej
i stanowi „nowy związek między człowiekiem i Bogiem, zapoczątkowany w Chrystusie i przekazywany w sakramentach, rozciąga się
także na nowy związek ludzi między sobą”73. W ten sposób Kościół
możemy nazwać „powszechnym sakramentem zbawienia”74. Kościół
założony z woli Bożej jest miejscem szczególnego działania i łączności
„z Jezusem Chrystusem Zbawicielem i podporządkowany Mu jako
Głowie, w planie Bożym ma nieodzowny związek ze zbawieniem
każdego człowieka”75.
W Chrystusie Bóg przychodzi z darem, którym jest pojednanie.
On sam jest inicjatorem odnowienia zachwianej przez grzech komunii z Bogiem, by w potędze swej miłości usprawiedliwić człowieka
przez krzyż. To nie ludzkość przychodzi do Boga, ale Bóg do swojego
stworzenia. Oto nowy punkt wyjścia. Bóg nie czeka na grzesznika,
ale w Chrystusie wychodzi naprzeciw niemu76, by „przywrócił synom
Adama podobieństwo Boże, zniekształcone od czasu pierwszego
grzechu (…). Niewinny Baranek krwią swoją dobrowolnie wylaną
wysłużył nam życie i w Nim Bóg pojednał nas ze sobą i między nami
samymi”77. Chrystus uczynił swoją śmierć aktem otwarcia dostępu
do siebie, a przez siebie do wspólnoty z Ojcem w Duchu Świętym.
71
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Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 255.
Por. Tenże, Święto wiary. O teologii Mszy Świętej, s. 91.
CN 3.
KK 48.
DI, n. 20.
Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 276-277.
KDK 22.
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Przez włączenie do wspólnoty z samym sobą – podkreśla Ratzinger –
jesteśmy włączeni do wspólnoty Jego Ciała. Jezus nie przekreśla ludu
Starego Testamentu, ale go przekształca w lud swojego Ciała-Kościoła.
Wpisał On swoje posłannictwo w istniejące formy ludu Izraela, aby
w nim umożliwić człowiekowi współuczestnictwo w swojej własnej
istocie trwania w dialogu z Ojcem78. W Chrystusie do głosu doszło
przymierze synajskie, gdzie krew była znakiem przymierza. On jest
nowym przymierzem, „jest Synem Boga i jednocześnie człowiekiem,
daje się Ojcu w swojej śmierci i okazuje się być tym, który nas wszystkich wprowadza do Ojca”79. Chrystus prawdziwie tworzy braterstwo
Krwi, więź Boga z człowiekiem.
Chrystus zmienił znaczenie cierpienia jako przekleństwa w miłość
przemieniającą świat. Jego ofiara pozbawiając grzech mocy przyprowadziła zagubionego człowieka z powrotem do Ojca80. U św. Jana,
wyjaśnia Ratzinger, scena przebicia boku Chrystusowi to szczyt
historii zbawienia. W tym obrazie widzi zupełne Jego otwarcie się,
wyjście poza jednostkowego człowieka w kierunku bycia Adamem,
z boku którego powstaje nowa ludzkość. Jak otwarty bok w Genesis
wyraża głęboką wzajemną zależność mężczyzny i kobiety, tak i nowa
ludzkość, Kościół, staje się kimś jednym w Chrystusie81. Jego śmierć
jest czymś płodnym i wychodzącym poza sam moment ziemskiej
egzystencji, gdyż wprawdzie „umarł jako ziarno pszenicy w samotności, ale nie powstaje sam, lecz w swoim zmartwychwstaniu jest
kłosem, który zabiera ze sobą wspólnotę świętych. Od momentu
zmartwychwstania Chrystus nie jest sam, lecz – jak mówią Ojcowie
Kościoła – zawsze «caput et corpus»: Głową i Ciałem, otwartym
dla nas wszystkich. W ten sposób urzeczywistnia On swoje słowa:
«A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich
do siebie» (J 12,32)”82. Przemienił On swoją śmierć w akt czystej
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79
80
81
82

Por. J. Ratzinger, Tajemnica Jezusa Chrystusa, s. 30-31.
Tenże, Eucharystia. Bóg blisko nas, s. 41.
Por. Tenże, Bóg Jezusa Chrystusa, s. 59.
Por. Tenże, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 233-234.
Tenże, Eucharystia. Bóg blisko nas, s. 54.
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miłości. W Jego miłości zostajemy wprowadzeni w miłość komunii
trynitarnej. W miejsce podziału wprowadził wspólnotę z Ojcem
i pomiędzy ludźmi w jedności Jego Kościoła, w którym wszyscy
jesteśmy jednością w jednej Osobie – Chrystusie (por. Ga 3,16.28)83.
Chrystus jest Bogiem, który w swej śmierci wypełnia najgłębiej pojęte prawo miłości, dla którego ostateczną alternatywą dla człowieka
byłoby samozniszczenie. W swej śmierci pokonał prawo natury, aby
człowiek raz umierając w Chrystusie żył odtąd wraz z Nim na wieki84.
Śmierć Chrystusa była dopiero początkiem tajemnicy paschalnej,
w której „możemy zrozumieć, że Jezus (…) łączy ze sobą Eucharystię
i zmartwychwstanie; możemy pojąć fakt, że Ojcowie Kościoła nazywają Eucharystię «lekarstwem nieśmiertelności». Komunikować się
oznacza: wejść z Jezusem Chrystusem w komunię (…), wraz z Nim
i dzięki Niemu zmartwychwstać”85. Zbawienie należy więc rozumieć
jako wydarzenie wspólnotowe, a grzech jako rozbicie, rozproszenie,
podział, tak jak w przypadku opowiadania o wieży Babel. „I tak
odkupienie jawi się właśnie jako przywrócenie jedności, w którym
na nowo odnajdujemy się razem w jedności”86, którą konstytuują
wszyscy wierzący po całym świecie.
Kościół jest Chrystusowym chaburah, czyli Jego rodziną, z którą
pragnął spożyć Paschę (por. Łk 24,15). Jego Pascha jest czymś więcej
niż tylko wspólnotowym posiłkiem, ale miłością do końca, darem
własnego życia, które stało się otwarte dla wszystkich. Nie dokonało
się to w Jego męce, ale już wcześniej w antycypującej ją wieczerzy.
Wydarzyło się w niej coś więcej niż starotestementowe berith – przymierze między Bogiem i człowiekiem. Pierwsze Przymierze nie zna
tutaj określenia communio, gdyż granica Bożej transcendencji była
nieprzekraczalna. Dopiero w Chrystusie została ostatecznie pokonana przepaść dzieląca Boga i człowieka87. Chrystus jest nowym
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Por. tamże, s. 135.
Por. J. Ratzinger, Eschatologia, s. 114.
Tenże, Eucharystia. Bóg blisko nas, s. 91.
Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, n. 14.
Por. J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 65-66.
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Adamem, którego przebity bok to niewyczerpane źródło miłości
i życia dla Kościoła, a krzyż to miejsce zaślubin Chrystusa z Jego
Kościołem, miejsce Nowego Przymierza88. „Swoje trynitarne «tak»
dla Ojca dopełnia w «tak» dla krzyża”89, przez który pojednuje nas
z Bogiem Ojcem.
Eucharystia i eklezjologia zazębia się w tym, że Kościół jest
Ciałem Chrystusa. Wyraża to coś więcej niż po prostu antyczny
termin socjologiczny w sensie określonej grupy. W pojęciu „Ciało
Chrystusa” wyrażona zostaje najgłębsza istota Kościoła. W sakramencie Eucharystii przez przyjmowanie Ciała i Krwi stajemy się
kimś jednym w Chrystusie, jednym Ciałem, wspólnotą zgromadzoną
wokół Niego i w Nim, dlatego kard. Ratzinger wprost utożsamia
Eucharystię i Kościół. Człowiek w Eucharystii wychodząc poza siebie rodzi w sobie nowe, większe „ja”, które umożliwia wspólne „my”
Kościoła. Nie zostaje tutaj zniesiona odrębność mojego „ja”, lecz
podniesiona na poziom głębokiej jedności. Przystępując do tego
sakramentu jedności stajemy się Kościołem90. „Jeden chleb czyni
z nas jedno Ciało; Kościół to nic innego jak tworzona przez Komunię
eucharystyczną jedność wielu w jednym i przez jednego Chrystusa”91.
Włączając się przez Eucharystię w paschalną tajemnicę Chrystusa
zostajemy włączeni w trynitarne życie Boga. Wchodząc w jedność
z Bogiem wchodzimy w Nim w komunię z całą eklezjalną wspólnotą92.
W Euchar ystii odsłania się istota Boga jako miłości Trójjedynej, która
angażuje się zupełnie w egzystencję człowieka. Tutaj całość misterium
śmierci i zmartwychwstania staje się naszym udziałem w formie
sakramentalnej. Pod postaciami eucharystycznymi sam Bóg udziela
88 Por. Tenże, Eucharystia. Bóg blisko nas, s. 46; zob. także A. Czaja, Traktat
o Kościele, s. 373.
89 Tenże, Święto wiary. O teologii Mszy Świętej, s. 49.
90 Por. Tenże, Eucharystia. Bóg blisko nas, s. 92.
91 Tamże, s. 93; na temat związku Kościoła i Eucharystii i soborowych źródeł
eklezjologii komunijnej por. J. Duraj, Analiza konektywna pojęcia communio w schematach przygotowawczych, w dyskusjach i dokumentach Soboru Watykańskiego II,
s. 217nn.
92 Por. E. Ozorowski, Trynitarna struktura chrześcijańskiego „communio”, s. 64.
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nam ze swego Boskiego życia komunii Ojca, Syna i Ducha Świętego.
„Dar, jaki Jezus czyni z samego siebie w tym Sakramencie, pamiątce
swej męki, świadczy, że wynik naszego życia zależy od naszego uczestnictwa w życiu trynitarnym, które w Nim jest nam dane na sposób
definitywny i skuteczny”93, dlatego zauważa Ratzinger, eklezjologia
communio jest zawsze eklezjologią eucharystyczną. W Eucharystii
mamy wszyscy udział (communio) w Ciele i Krwi Chrystusa (por. 1
Kor 10, 16n). Stąd z całą pewnością możemy stwierdzić, że pojęcie
communio splata w sobie wypowiedzi o Bogu i Kościele94.
W Eucharystii jako ofierze Chrystusa również powraca temat
przymierza synajskiego: „oto krew przymierza” (Wj 24,8). W obrzędzie złożenia ofiary, pokropienia krwią ołtarza i ludu Bóg wstępuje
w szczególną relację bliskości, a nawet pokrewieństwa, tak, że Bóg
i lud należą do siebie. „Wszystko to jednak wydarzyło się jako przygotowanie i jako typ owego przymierza nowego i doskonałego, które
miało być zawarte w Chrystusie (…), ustanowił to nowe przymierze, a mianowicie nowy testament we krwi swojej”95. Gdy Chrystus
w Wieczerniku wypowiada słowa: „To jest moja Krew Przymierza”
(Mt 26,28), to Synaj na nowo staje się rzeczywistością, jednak nabierając dotąd niespotykanej głębi. To, co niegdyś było jedynie symbolem,
tutaj jest rzeczywistością. Powstająca tu wspólnota z Chrystusem
wyraża inny rodzaj pokrewieństwa: „Ten zaś, kto łączy się z Panem,
jest z Nim jednym duchem” (1 Kor 6,17). Człowiek zostaje pociągnięty ku górze w nowy poziom egzystencji w Bogu, już nie jedynie
we wspólnocie krwi, ale i życia Boga z człowiekiem. Włącza On nasz
ludzki los do swojego, by dla nas umrzeć i żyć96. W sakramentalny
sposób dochodzi tu do przenikania się dwóch podmiotów. Jezus
93 Benedykt XVI, Adhortacja Sacramentum caritatis, Poznań 2007, AAS 99(2007),
n. 94; zob. tamże, n. 8.
94 Por. J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 118-119.
95 KK 9; por. J. Losada, Wspólnota w Kościele-komunii, s. 60.
96 Por. J. Ratzinger, Wielość religii i jedno Przymierze, Poznań 2004, s. 55-57; zob. także
Te n ż e ,
Kościół-ekumenizm-polityka,
s.
1 7;
J.
R at z i n ge r,
Ko ś c i ó ł .
Pielgrzymująca
wspólnota
w i a r y,
s. 94.
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wychodząc do człowieka, ofiarowując się mu, przekracza barierę własnego „ja” i ukonkretnia komunię dwóch egzystencji we wzajemnej
asymilacji podmiotów. Spożywając jeden Chleb stajemy się jednym
Ciałem z Chrystusem i między sobą, urzeczywistniamy jeden Kościół
w wielu jego członkach. Eucharystia to przestrzeń dynamicznego
i nieustannego budowania i ożywienia wspólnoty eklezjalnej97.
Eucharystia to również społeczny jej wymiar, „albowiem w komunii sakramentalnej ja zostaję zjednoczony z Panem, tak jak i wszyscy inni przyjmujący komunię. (…) 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 wszystkimi, którzy już stali się lub staną się
Jego. Komunia wyprowadza mnie z koncentracji na sobie samym
i kieruje ku Niemu, a przez to, jednocześnie, ku jedności z wszystkimi chrześcijanami. Stajemy się «jednym ciałem» stopieni razem
w jednym istnieniu”98. Ratzinger nawiązując do słów św. Augustyna
z „Wyznań” wskazuje, że „w rzeczywistości to nie pokarm eucharystyczny przemienia się w nas, ale my w sposób tajemniczy jesteśmy
w niego przemienieni. Chrystus karmi nas jednocząc ze sobą: «On
nas przyjmuje i przyciąga do siebie»”99.
W Eucharystii dochodzi to wypełnienia odwiecznego pragnienia
Boga Ojca, by człowiek został włączony w trynitarne życie Boga,
i aby człowiek już w tym życiu mógł kosztować uczestnictwa w pełni
wspólnoty z Bogiem100. Jest to sakrament, w którym Bóg odpowiedział wołaniu człowieka o bliskość ze swoim Stwórcą. Eucharystia
jest Jego obecnością i Jego inicjatywą, która nas wyprowadza z bycia
samymi we wspólnocie. Gdy spotykamy się wokół ołtarza Chrystusa
modlimy się nie jako jednostka, ale jak to jest rzeczywiście jako

97 Por. A. Czaja, Kościół jako komunia w Duchu Świętym, s. 359.
98 Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est, Kraków 2006, AAS 98(2006), n. 14;
zob. także J. Ratzinger, Eucharystia. Bóg blisko nas, s. 124-125.
99 Tenże, Adhortacja Sacramentum caritatis, n. 70.
100 Por. J. Szczurek, Trójjedyny, s. 358.
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celebrująca wspólnota Kościoła101. „Ona nie polega na kolektywizacji,
lecz powstaje przez to, że rzeczywiście otwieramy się w naszym całym
«ja» i przystępujemy do nowej wspólnoty Pana”102. Jedynie w taki
sposób powstaje realna bliskość, która sięga istoty człowieczeństwa.
Już w języku pierwszych chrześcijan na określenie Eucharystii
stosowano grecki termin synaxis – zgromadzenie. Zostajemy razem
zebrani w społeczność Kościoła wokół Pana. Jest to doświadczenie
wynikające z Eucharystii, dzięki której wspólnota się gromadzi i realizuje. Należy zaznaczyć, że jest to zgromadzenie otwarte. Pan gromadzi nas wokół siebie, nie po to, by zamknąć się w własnym małym
świecie, ale by sakramentalny dynamizm stał się siłą przekraczającą
granice w stronę przełamywania tego, co dzieli i doprowadzenia
wszystkie dzieci Boże w jedną rodzinę. W tym wyraża się katolickość Kościoła, by zbierać się w imię Pana. Choć zewnętrznie cała
wspólnota Kościoła nie jest zebrana na jednym miejscu, to jednak
tworzy niepodzielną całość Jego Ciała. Dlatego każda konkretna,
jednostkowa wspólnota może nazywać się wspólnotą Kościoła, gdy
pozostaje w łączności z całością dzięki której się konstytuuje. Na
każdym miejscu Chrystus jest cały, gdyż jest Jeden i jako taki prowadzi wszystkich w jedności, którą sam stanowi w jedności Trójcy
Świętej103. To dlatego w Eucharystii możemy wszyscy widzieć siebie
jako całość, gdyż jest ona „źródłem i siłą tworzącą komunię między
członkami Kościoła właśnie dlatego, że jednoczy każdego z nich
z Chrystusem: «przy łamaniu chleba eucharystycznego, uczestnicząc
w sposób rzeczywisty w Ciele Pańskim, stajemy się komunią z Nim
i nawzajem między sobą: ‚Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni,
tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego
chleba’ (1 Kor 10, 17)». Dlatego też wyrażenie Pawłowe: Kościół jest
Ciałem Chrystusa, oznacza, że Eucharystia, w której Pan daje nam
swoje Ciało i przekształca nas w Nie, jest miejscem, gdzie Kościół
101 Por. J. Ratzinger, Eucharystia. Bóg blisko nas, s. 102.
102 Tamże, s. 92.
103 Por. J. Ratzinger, Święto wiary. O teologii Mszy Świętej, s. 140-141; zob. także
Tenże, Kościół-ekumenizm-polityka, s. 19.
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nieustannie wyraża się w swojej najbardziej istotnej formie: obecny we
wszystkich miejscach, a jednak tylko jeden, jak jeden jest Chrystus”104.
W sakramencie Eucharystii wypełniają się słowa Chrystusa: „Ja
zaś, kiedy będę podniesiony nad ziemię, przyciągnę wszystkich
do siebie” (J 12,32). Jest to zasadnicza myśl chrześcijaństwa. Jego
przyjście do człowieka w sakramentalnej komunii określa tożsamość
Kościoła i jego ustrój, który wyraża się przez „wejście w ontyczną
wspólnotę z Chrystusem, w otwarcie ludzkiego bytu na Boga, stanowiące zarazem najgłębszy warunek wzajemnego otwarcia się ludzi na
siebie. Droga do komunii pomiędzy ludźmi prowadzi przez komunię
z Bogiem”105. Communio to konkretny kształt Kościoła, w którym
istota człowieka przez udział w Chrystusie zostaje przemieniona zgodnie z tym na co wskazywał św. Augustyn: „bierzcie to, czym jesteście”.
Tylko w Eucharystii Kościół może utożsamiać się z Chrystusem
i prowadzić człowieka ku nowemu odrodzeniu w Nim106. Dlatego
Ratzinger sięga do klasycznego określenia Eucharystii „nie tylko jako
spotkanie duszy z Chrystusem, ile raczej jako concorporatio cum
Christo, utożsamienie się z Chrystusem w jednym Ciele Pana”107.
Pociąga to za sobą konsekwencje, by Eucharystię pojmować również
jako źródło i sakrament braterstwa, które ma się wyrażać w zewnętrznej formie jako służba. Jest to bowiem sakrament miłości, w którym
Chrystus objawia największą miłość Boga. „Trwanie w komunii
z Chrystusem włącza nas w Jego «bycie dla wszystkich», które odtąd
staje się naszym sposobem bycia. On zobowiązuje nas wobec innych,
ale tylko w komunii z Nim jest możliwe, abyśmy prawdziwie byli dla
innych, dla ogółu”108. Postawa zaś Jezusa przynagla każdego z nas,
by jako wspólnota Jego Kościoła stawać się darem dla drugiego:
„zanim umarł na krzyżu za nas, przepasawszy się prześcieradłem,
104 CN 5.
105 J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 71; zob. także Tenże,
Kościół-ekumenizm-polityka, Poznań-Warszawa 1990, s. 17.
106 Por. Tenże, Communio – program, „Communio. Międzynarodowy Przegląd
Teologiczny”, 2/1992, s. 14-15.
107 Tenże, Chrześcijańskie braterstwo, s. 72.
108 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, n. 28.
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umył uczniom nogi. Tak też, w sakramencie Eucharystii Jezus nadal
miłuje nas «aż do końca»”109.
Kard. Ratzinger podkreśla, że „Eucharystia, jako ofiara Chrystusa,
jest także ofiarą całego Kościoła, a więc wiernych. Nacisk położony
na ofiarę — sacrificium — oznacza tutaj całe egzystencjalne bogactwo, wciągnięte w przekształcenie naszej ludzkiej rzeczywistości,
pochwyconej przez Chrystusa (por. Flp 3, 12)”110. Bóg obdarował nas
najpierw w Chrystusie, abyśmy mogli dawać, na zasadzie jak ją określa kanon Rzymski: „z Twoich darów i ofiar dajemy Tobie”. Słusznie
zatem o Eucharystii mówi się jako o dziękczynieniu. Nie przynosimy
Bogu ze swojego, tego, co należy do nas, ale w tym sakramencie
pozwalamy się przez Boga obdarowywać111. Tym darem poprzez
jeden stół jest zawsze cała Trójca Święta, Bóg, który zaprasza nas do
poznania siebie i wspólnoty z sobą i każdym człowiekiem. „«Gdzie
niszczy się komunię z Bogiem, będącą komunią z Ojcem, z Synem
i z Duchem Świętym, niszczy się również korzenie i źródło komunii
między nami. A gdy my nie żyjemy w komunii, nie ma również żywej
i prawdziwej komunii z Bogiem Trynitarnym». Dlatego, wezwani, by
stać się członkami Chrystusa, a więc też członkami jedni drugich
(por. 1 Kor 12, 27)”112, jesteśmy wspólnotą ontologicznie stworzoną
na sakramencie chrztu i Eucharystii.
Eucharystia wyraża się jako sakrament jedności w komunii
z Bogiem i wiernymi. W niej nasze niedoskonałe ofiary zostają złączone z doskonałą ofiarą Chrystusa czyniąc ją miłą Ojcu. Moc Ducha
Świętego na każdym miejscu na świecie sprawia tę sakramentalną
obecność Chrystusa113. W Eucharystii Bóg pomaga człowiekowi odnaleźć swoją tożsamość przez utożsamienie się z Chrystusem, a przez
109 Tenże, Encyklika Sacramentum caritatis, n. 1.
110 Tamże, n. 70.
111 Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 277; zob. także Tenże,
Eucharystia. Bóg blisko nas, s. 51.
112 Benedykt XVI, Adhortacja Sacramentum caritatis, n. 76.
113 Por. F. de Chaignon, Kościół a Trójca Święta w doktrynie Soboru Watykańskiego
II, Kolekcja Communio 13, Poznań 2000, s. 488.
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Niego z każdym człowiekiem114. Nasze życie z Chrystusem nie kończy się w ziemskim życiu, ale dzięki Jego paschalnemu misterium
jest dalej kontynuowane w niebie. Zakłada to nie bycie w pojedynkę
z Panem, ale współbycie wszystkich, którzy współtworzą Kościół
pielgrzymujący jako konsekwencję Bożego otwarcia na człowieka.
Stąd płynie dla nas pewność, że w drugim człowieku spotykam
Boga, a w Bogu człowieka115.
Kościół jako wspólnota uświęcana i uświęcająca
w Duchu Świętym
W Piśmie Świętym, zwłaszcza w Ewangelii według św. Jana, chrystologia „wtopiona jest” w pneumatologię. Całość misji Chrystusa i jej kontynuacja ma swój ścisły związek z mocą Ducha Świętego. Bez Ducha
Świętego nie ma dzisiaj zbawczego misterium sakramentów. Jest to
urzeczywistnianie tajemnicy paschalnej, gdyż Duch nie działa obok
Chrystusa, ale w Nim, dlatego może być siłą, która w anamnetyczny
sposób ukonkretnia dziś Jego dzieło i jest dla nas źródłem uświęcenia.
To, co dokonuje się za sprawa Ducha Świętego nie jest Jego własnością, ale Tego, który Go posłał. Podobnie jak Chrystusa, tak i Ducha
można scharakteryzować słowami Janowymi: „Moja nauka nie jest
moją” (J 7,16)116. Duch nie mówiąc w własnym imieniu ukazuje nam
zupełne oddanie i rezygnację z siebie. W tym staje się źródłem dla
nas w wyzbyciu się egoistycznego zamknięcia ku otwarciu na Boga
i bliźniego. Jego siłą Chrystus dziś buduje swój Kościół, daje mu życie
i prowadzi. „Fakt, że Kościół jest «powszechnym sakramentem zbawienia», ukazuje, jak «ekonomia» sakramentalna określa ostatecznie
sposób, w jakim Chrystus, jedyny Zbawiciel, dosięga poprzez Ducha
naszej egzystencji w swoistości jej bytowania”117.
114 Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 255.
115 Por. Tenże, Eschatologia, s. 255; Abp Alfons Nossol zwykł w tym kontekście mawiać: „tylko wielkanocnymi oczyma możemy w człowieku widzieć Boga, a w Bogu
człowieka”.
116 Por. Tenże, Bóg Jezusa Chrystusa, s. 108-109.
117 Benedykt XVI, Adhortacja Sacramentum caritatis, n. 16.
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W historii każdego człowieka i wszystkich wspólnie zgromadzonych w Kościele dzięki Duchowi Świętemu możliwe się staje spotkanie z Chrystusem. Ta wspólnota nie jest jedynie ideą, ale czymś
bardzo konkretnym w braterskiej jedności członków Jego Ciała, które
jest miejscem działania i doświadczania uświęcającej mocy Bożego
Ducha118. To dzięki temu Duchowi Chrystus po swojej śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu może być nadal obecny pośród
nas. Jego Wcielenie nie było ostatnim aktem, ale początkiem trwania
wśród swojego ludu, teraz jednak na inny sposób. Chrystus jako
pierwszy wszedł w sferę życia Ducha i przez Niego się udziela. Jest
to warunek sakramentalnego trwania Jezusa. Jednorazowość Jego
misji przestaje być czymś odległym w historii. W Duchu Świętym
niepowtarzalność wydarzenia Jezus Chrystusa staje się teraźniejszością. Jest to trwanie dla uświęcania człowieka w każdym z nas,
gdyż Jego Ciało w zmartwychwstaniu stało się Ciałem duchowym
obecnym w każdym miejscu świata i dla każdego119. „Kościół pneumatyczny jest Kościołem, który w przypomnieniu głębiej pojmuje,
głębiej wchodzi w słowo i w ten sposób staje się żywszy i bogatszy.
Prawdziwa bezinteresowność więc, odwrócenie od siebie samego
ku całości – oto znak Ducha jako odbicie Jego trynitarnej istoty”120.
Będąc dla każdego jest dla wszystkich we wspólnocie Jego Kościoła.
„On sam go chciał, a Duch Święty – na przekór wszelkim ludzkim
porażkom – poczynając od Pięćdziesiątnicy tworzy go nieustannie i podtrzymuje w jego istotowej tożsamości”121. Przynosi On
Kościołowi samoświadomość swojej istoty i misji. W tym działaniu
daje wyraz Kościoła jako communio sanctorum, czyli wspólnoty
mającej udział w rzeczach świętych. W wierzących otwiera serca na
przychodzącego Chrystusa wzbudzając w nich wiarę i obdarzając
łaskami i charyzmatami. Jest On ten sam w Chrystusie i wiernych,
toteż zapośrednicza ich wzajemną jedność, dlatego Kościół może
118
119
120
121

Por. A. Czaja, Logos – sarx eklezjologia communio J. Ratzingera, s. 357-358.
Por. J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 166-167.
J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa, s. 110.
Tenże, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, s. 132.
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być nazwany stworzeniem Ducha Świętego. Jest jego Ożywicielem
i Dawcą, wynikającej z jedności z Chrystusem i Kościoła, świętości122.
W Bogu za relacją „ja” – „ty” „idzie wreszcie jako trzecie spotkanie Ducha, obecności Boga w nas, w naszym wnętrzu”123. Ratzinger
podkreśla dalej, że „Ducha Bożego nie można zaprezentować, jak
jakiś towar. Ujrzeć może Go ten tylko, kto nosi Go w sobie. Ujrzenie
i przyjście, ujrzenie i przebywanie są tu ze sobą nierozłącznie związane. Duch Święty przebywa w słowie Jezusa, a słowo posiada się nie
przez samo tylko mówienie, lecz przez postawę, przez życie. W słowie,
którym się żyje, żyje On, który jest życiem słowa”124. Ze spotkania
w naszym wnętrzu żyjącego Boga wynika uświęcanie i bycie jednym
w Chrystusie przez Ducha. „Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci,
którzy mają być uświęceni, od Jednego wszyscy [pochodzą] . Z tej
to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi” (Hbr 2,11).
Jest to treść głęboko teologicznie zakorzeniona w pogłębionym, trynitarnie pojętym braterstwie. W Ojcu dostąpiliśmy wybrania i z racji
odnoszenia ojcostwa Boga do Syna, dostępuje go każdy człowiek
dzięki Duchowi, który jest darem ich obu i sprawcą zjednoczenia125.
Duch Święty, który jest źródłem egzystencji wspólnoty Kościoła,
wyposaża ją we wszelkie potrzebne życiodajne środki. Nie daje ich
sam z siebie, ale czerpie je z paschalnej tajemnicy Chrystusa. Bez
Niego Kościół nie rozwijałby się i nie mógł być dla świata źródłem
wody żywej (por. J 7,37-39). Poza Nim nie ma żadnych darów dla
Kościoła: bez Niego wiara staje się martwa, prawda kłamstwem, katolickość zamkniętą partykularnością, urząd skostniałym systemem.
W tym, że Kościół umacniany jest darami i siłą Ducha wynika proegzystencja Kościoła jako zasada właściwa swojej egzystencji126. W tym
darze Boga jest on nieustannie od wewnątrz budowany, a „tym, co
buduje, jest Duch Święty. Tam zaś gdzie zamiast budowania następuje
122
123
124
125
126

Por. A. Czaja, Traktat o Kościele, s. 375.
J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 152.
Tenże, Bóg Jezusa Chrystusa, s. 107.
Por. Tenże, Chrześcijańskie braterstwo, s. 39.
Por. A. Czaja, Kościół jako komunia w Duchu Świętym, s. 366-368.
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burzenie, gdzie rośnie zawziętość, zawiść, wrogość, tam nie ma Ducha
Świętego”127. Aedifiacatio continua, nieustanne budowanie wspólnoty
eklezjalnej, jest Jego dziełem, a raczej współtworzeniem w urzeczywistnianiu i kontynuowaniu tego, co rozpoczął Chrystus. Jest On
duszą Mistycznego Ciała Chrystusa prowadząc w trwałej młodości
i żywotności, odnawiając go i prowadząc ku spełnieniu128.
„Kiedy zaś dopełniło się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi na ziemi (por. J 17, 4), zesłany został w dzień Zielonych
Świąt Duch święty, aby Kościół ustawicznie uświęcał i aby w ten
sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym Duchu dostęp do
Ojca (por. Ef 2, 18). On to właśnie jest Duchem życia, czyli źródłem
wody tryskającej na żywot wieczny (por. J 4, 14, 7, 38-39); (…). Duch
mieszka w Kościele, a także w sercach wiernych jak w świątyni (por.
1 Kor 3, 16; 6, 19)”129. Działanie Ducha Świętego w Kościele jest siłą
dynamiczną i zawsze aktualną, po to, by dar Bożego życia złożony
w sercach wiernych był trwale odnawiany i prowadzony ku dojrzałości w podobieństwie do Chrystusa. Jego Duch zawiaduje procesem
uświęcania człowieka na drodze ziemskiego wędrowania do Ojca.
Kształtuje w ludzkich duszach nadprzyrodzony dar Bożego synostwa
w dążeniu do pełni człowieczeństwa130.
Ducha Świętego Ratzinger określa jako „Boga na zewnątrz”, jako
Moc, dzięki której w nowo rozpoczętej historii po zmartwychwstaniu Chrystus pozostał obecny wśród swojego ludu. Zauważa, że
skoro mowa jest nie o Duchu jako Bożej Osobie, ale o mocy Boga, to
w świadomości pierwotnej wspólnoty wyznawanie Ducha było równoznaczne z wyznawaniem Kościoła. Istnieje bowiem ścisłe powiązanie między Trójcą Świętą a historią zbawienia. Kościoła nie należy
rozpatrywać jedynie jako wydarzenie, które ma swoje źródło w perspektywie Wcielenia, ale również trzeba patrzeć nań w horyzoncie
127 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa, s. 110.
128 Por. A. Czaja, Traktat o Kościele, s. 369; por. KK 4; 7; 48.
129 KK 4.
130 St. Nagy, Kościół jako Communio, w: Wspólnota, Z. J. Kijas (red.), Kraków 2005,
s. 14-15.
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jego duchowo-charyzmatycznej natury. Eklezjologia – podkreśla
kard. Ratzinger – powinna mieć swoje korzenie w pneumatologii
i związanej z nią charytologii131.
„Mocą działania Ducha Świętego sam Chrystus pozostaje obecny
i działa w swoim Kościele, począwszy od żywotnego ośrodka Kościoła,
jakim jest Eucharystia”132. Rozwinięciem naszego wyznania wiary
w Ducha Świętego jest obcowanie świętych pojmowane jako konkretne Jego działanie w historii. Pierwotnie obcowanie świętych
rozumiane było nie tyle w sensie personalistycznym, co jako Boże
dary, dary święte, zwłaszcza w odniesieniu do eucharystycznej ofiary.
Dlatego na Kościół, próbując go definiować, nie należy patrzeć ze
strony struktur organizacyjnych, ale z perspektywy dynamicznego
organizmu, który gromadzi wszystkie swoje członki w jedność wspólnoty z Chrystusem wokół jednego stołu. Bardzo szybko w rozumieniu
obcowania świętych zaczęto zwracać również uwagę na człowieka.
Przez jeden Boży dar obecności Chrystusa wszyscy zostają zjednoczeni i uświęceni133. Czaja oba te aspekty w nauczaniu Ratzingera
określa jako „z jednej strony komunię tego, co święte, wspólnotę
świętych realności, które Kościół posiada, czyli instytucjonalne communio ecclesiarum, a z drugiej strony określa osobowa komunikację
uświęconych przez Chrystusa, tych którzy przez instytucjonalną
komunikację (słowo, sakrament) są na wskroś jednym, rzeczywistym, tzn. pneumatycznym Ciałem”134. Skoro wspólnota Kościoła, to
wspólnota tych, którzy otrzymali jeden dar, jednego Ducha i jedną
uświęcającą moc, to ta wspólnota musi przekraczać to, co ziemskie
w kierunku wieczności, bowiem „końcowe słowa Symbolu, wyznanie
wiary w «ciała zmartwychwstanie» i «żywot wieczny», należy rozumieć jako rozwinięcie wiary w Ducha Świętego i Jego przeobrażającą
moc”135.
131
132
133
134
135

Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 328-329
Benedykt XVI, Adhortacja Sacramentum caritatis, n.12.
Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 332.
A. Czaja, Logos-sarx eklezjologia communio J. Ratzingera, s. 356.
J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 332.
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Kościół „sakramentem” udziału w trynitarnym życiu Boga…

Analizując wyznanie wiary Ratzinger zaznacza, że uświęcające
znaczenie Ducha Świętego związane jest z odpuszczeniem grzechów
w sakramencie chrztu, a w dalszym spojrzeniu w sakramencie pojednania. Oba wraz z Eucharystią i pozostałymi sakramentami są
sakramentami Kościoła, stąd widziany musi być on jako miejsce
działania Ducha Świętego. Ten teocentryczny obraz jest zarazem
bardzo ludzkim, gdyż opisuje związek człowieka z Bogiem, jego nawrócenie i nieustanne odnawiane zjednoczenia z Nim136. Na pozór
rzeczowy charakter sakramentu staje się w tym ujęciu głęboko personalistyczny: „przebaczenie udziela nowego istnienia, prowadzi do
współbycia z tymi, którzy żyją dzięki przebaczeniu; przebaczenie
stwarza wspólnotę, a wspólnota z Chrystusem w Eucharystii prowadzi z konieczności do wspólnoty nawróconych” 137, która w Nim staje
się «jednym ciałem» (1 Kor 10,17) i «jednym nowym człowiekiem»
(por. Ef 2,15).
Miano „świętego” przysługuje Kościołowi, nie jakoby tworzyli go
święci, bezgrzeszni ludzie, ale ze względu na obecność w nim Bożego
Ducha wskazującego na dar świętości Boga. Obok znamienia świętości Kościoła stoi zadanie bycia narzędziem uświęcania w świecie.
Bóg związał z sobą człowieka i uczynił zeń narzędzie swojego uświęcania. Przez człowieka-grzesznika spływa od Boga moc uświęcania.
Nawet wobec niewierności i słabości człowieka łaska jest skuteczna,
gdyż Bóg wybiera grzeszne ludzkie ręce, by stały się jej przekazicielami. Chrystus nigdy nie pozbawił Kościołoa swej obecności, dlatego
i Jego świętość mieszka pośród Kościoła i pośród niego przenika
się Boża świętość i ludzka grzeszność. Pośród naszej niegodności
Kościół jest strukturą świętości jako trwanie w nim Chrystusa. Jego
świętość nie staje w kontraście do rzeczywistości grzeszników, ale
do tego stopnia się z nimi utożsamił, że stał się dla nas grzechem, by
w śmierci podzielić los człowieka. W ten sposób ukazał, że prawdziwa
świętość to nie sąd i odosobnienie, ale zjednoczenie138. Mocą Ducha
136 Tamże, s. 330-331.
137 Tamże, s. 332.
138 Por. Tamże, s. 337-339.
| 131 |

ks. Andrzej Ochman

Świętego Kościół w swej „nieświętej świętości” realizuje i dzisiaj ucztę
Chrystusa z grzesznikami, aby tę grzeszność podnieść, przezwyciężyć
i przemienić.
* * *
Podstawowa prawda chrześcijaństwa, to wiara w Boga jako Ojca,
Syna i Ducha Świętego. Jest to nie tylko teoretyczna teza, ale nade
wszystko sposób przeżywania chrześcijaństwa i życia Kościoła, który
jest powołany jako wspólnota realizującą w ziemskim wymiarze trynitarną wspólnotę. To eklezjalne zadanie jest możliwe dzięki istnieniu
pierwotnej communio Boga i Kościoła, który ją rozciąga na wszystkich
swoich członków. Charakter tej wspólnoty jest chrystologiczny, gdyż
Kościół to Ciało Chrystusa. Eklezjologia bez chrystologii nie jest możliwa. Stąd powołanie Kościoła wyraża się w objawianiu i kontynuacji
rozpoczętego w Chrystusie zbawienia człowieka, doprowadzenia go
do pełnej wspólnoty z Bogiem. Taka eklezjologia zbawienia to również
eklezjologia pneumatologiczna. W Duchu Świętym w Kościele obecny
jest Chrystus wraz ze swoją uświęcającą łaską. Jego Duch jest mocą
oczyszczającą i uświęcającą. Jest On darowany mimo grzeszności
i niewierności człowieka. Kościół jest święty obecnością Boga w jego
wnętrzu, a nie doskonałością swoich członków. To Kościół dla człowieka staje się bramą dostępu do zbawczych i uświęcających środków.
Summary
Christ, establishing a community of the Church, wanted it to be a giver of God’s
grace. Church gives sacraments and also – as defined by the Second Vatican
Council – is itself a kind of sacrament. The church has its origin in the divine-human nature of Christ, and therefore also itself has such a nature. And as
Christ is the mediator by the Father, the same way the Church mediates the participation of its believers in the divine life of the Trinity. Joseph Ratzinger writes
that the Church “exists so the world could become a place of God’s presence.”
ks. Andrzej Ochman – kapłan diecezji opolskiej; w 2010 roku ukończył
formację kapłańską w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu i studia
teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego; przez dwa
lata był wikariuszem a parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie; w 2012 rozpoczął
studia z socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; obecnie jest doktorantem w Instytucie Socjologii KUL w Katedrze Socjologii Prawa i Moralności.
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WARUNKI PEŁNEGO SPOTKANIA Z BOGIEM
FULL TERMS OF MEETING WITH GOD
Sakrament Pojednania, aby był godnie przeżyty i owocny musi spełniać określone warunki. Cały sakrament musi poprzedzony być rachunkiem sumienia prowadzącym do jasnej oceny rozmiaru własnych
przewinień wobec Boga i ludzi. Istotnymi elementami obrzędu są
też ze strony penitenta: żal za grzechy (obrzydzenie sobie grzechów
i stanowcza decyzja o zerwaniu z nim), szczera spowiedź (uczciwe
oskarżenie się z win w świetle Bożego miłosierdzia, wymaga wyliczenia wszystkich grzechów popełnionych od ostatniej spowiedzi) oraz
zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu za popełnione grzechy.
1.1. Rachunek sumienia jako pierwszy etap na drodze do
zjednoczenia z Chrystusem
Punktem wyjścia w procesie sakramentalnego nawrócenia i zjednoczenia z Bogiem jest przejrzystość i prawość sumienia penitenta, którą
osiąga się przez tradycyjny rachunek sumienia. Jest to akt, który powinien być nie tyle trwożliwą introspekcją psychologiczną, co szczerą
i spokojną konfrontacją z prawem moralnym, z normami ewangelicznymi podanymi przez Kościół i z samym Jezusem Chrystusem, który
jest nauczycielem i wzorem życia. Trzeba skonfrontować swoje życie
z tym, czego Bóg oczekuje od człowieka. Bez takiego poznania siebie
samego trudno byłoby się przyznać wobec Boga do swoich grzechów1.
Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie swych grzechów
jeszcze nie odpuszczonych. Jest poważnym spojrzeniem wstecz na
1 Por. J. S. Płatek, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, Częstochowa
1996, s. 168.
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własne uczynki, własną osobowość wraz z uznaniem siebie jako
grzesznika. Pomocny w tym momencie jest zmysł moralny, który
pomaga rozróżnić co jest dobre, a co złe. Ideałem chrześcijańskiego
rachunku sumienia nie jest tylko porównywanie swoich grzechów
z przykazaniami jako prawami, ale rozpatrywanie własnych przewinień w świetle miłości Boga, który kocha wszystkich ludzi. Miłość
ma większe wymagania od prawa zewnętrznego, ponieważ dąży do
ustawicznego postępu. Przykłada większą wagę do uczynków i sumienia, a nie do prawa. Zadaniem penitenta jest rozpoznanie własnej
miłości i jej zaniedbań; musi on poznać swoje intencje lub ich brak.
Wiele grzechów ma swoje podłoże w umysłowym lenistwie, w braku
troski, w bezmyślnym postępowaniu. Rachunek sumienia powinien
uwzględniać wiek, stan, powołanie, ponieważ inne będą uchybienia
dzieci i młodzieży, inne w stanie małżeńskim czy w kapłaństwie.
Należy rozpatrzyć swoją postawę wobec osób starszych, przełożonych,
swoje reakcje w różnych trudnych sytuacjach, motywy postępowania. Wszystkie te rzeczy z pozoru posiadają charakter ludzki, ale
gdy spojrzy się głębiej, to wszystko ma swoje odbicie w stosunku do
samego Boga2.
W czasie rachunku sumienia należy zastanowić się nad swoją
wadą główną, od której zwykle wszystkie inne grzechy pochodzą3.
Rachunek sumienia powinien być spojrzeniem w głąb samego siebie
i sprawdzeniem na co moje życie jest ukierunkowane, co jest najważniejszą wartością o zadaniem sobie pytania: Kim jest dla mnie Jezus
Chrystus? Aby móc prawidłowo przeprowadzić rachunek sumienia
należy w swoim życiu troszczyć się o coraz głębsze poznawanie
Jezusa Chrystusa, co prowadzi do zjednoczenia z Nim samym. Tym
bardziej będzie On formował sumienie, im głębiej się Go pozna.
Sumienie będzie tym wrażliwsze, im bardziej będzie wewnętrznym
Jego głosem. Rachunek sumienia robi się po to, aby poznawać coraz głębiej Jezusa Chrystusa, aby swoje życie „przykładać” do Jego
norm, korygować odchylenia, wzmocnić zgodność z Jego nauką,
2 Por. J. Kasztelan, Sprawowanie sakramentu pokuty, Kraków 1992, s. 41-42.
3 Por. Katechizm, Opole 1981, s. 135.
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i aby coraz bardziej być i żyć z Jezusem. Słowo „rachunek” wzięte
dosłownie może sugerować potrzebę jakiejś wręcz matematycznej
doskonałości w podsumowaniu ostatniego okresu czasu. Zmyleni
nie tylko samym słowem, ale przede wszystkim powierzchownym
wychowaniem religijnym, często próbujemy liczyć zewnętrzne tylko
przejawy grzechów i niewierności. Dokładnie badając zewnętrzne
przejawy zła, można zapomnieć o wewnętrznych jego przyczynach:
o grzesznych motywacjach. Należy wyznać grzechy bez względu
na ilość i rodzaj; to zawsze w ludzkim sercu leży istota grzechu.
Rachunek sumienia może kojarzyć się z „rachowaniem się” z samym
sobą. Jeżeli sumienie jest źle uformowane, rachunek sumienia łatwo
staje się dręczeniem samego siebie. Chore poczucie winy, którego się
nawet nie dostrzega, rodzi smutek, zniechęcenie, a nawet rozpacz4.
Rachunek sumienia nie jest „rachowaniem się” niewolnika z panem,
oskarżonego z sędzią, ucznia z nauczycielem. Może być nazwany dialogiem o wzajemnej miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga,
rozliczeniem się z przyjmowania miłości Stwórcy oraz z dzielenia się
nią ze swoimi braćmi. Warunkiem dobrze odprawionego rachunku
sumienia jest uprzednie doświadczenie miłości Boga do człowieka,
nie odwrotnie. W rachunku sumienia nasyca się najpierw człowiek
bezwarunkową miłością Boga, która objawia się w miłosierdziu.
Bóg akceptuje człowieka bezwarunkowo i ujawnia swoją hojność
w obfitych darach. Od doświadczenia miłości Boga przechodzi się
do refleksji nad swoją miłością do Niego5.
Ideał chrześcijańskiego rachunku sumienia stanowi nie tylko
konfrontacja swoich grzechów z przykazaniami jako prawem, ale
także stawanie z ludzką miłością w obecności Boga w odpowiedzi
na Jego miłość. Rachunek sumienia przed spowiedzią ma na celu
doprowadzić do uświadomienia sobie grzechów jeszcze nie odpuszczonych, aby następnie doprowadzić do wzbudzenia prawdziwego
żalu. Dlatego powinien być zawsze szczerą i spokojną konfrontacją
z wewnętrznym prawem moralnym i z normami ewangelicznymi
4 Por. J. Augustyn, Kwadrans szczerości, Kraków 1998, s. 26-27.
5 Por. Tenże, Sakrament pojednania, Kraków 2000, s. 74-75.
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podanymi przez Kościół. Owocem tej konfrontacji nie może być
samo dostrzeżenie grzechów, ale muszą one być wyraźnie uznane
za własne i nie dające się niczym usprawiedliwić. Po dokładnym
rozpoznaniu stanu sumienia należy Panu Bogu podziękować za
otrzymane przy tym światło i pomoc oraz prosić Go o łaskę szczególnej skruchy. W ten sposób przeżyty rachunek sumienia jest spojrzeniem na siebie w Bożej prawdzie. Stanowi naturalne podłoże do
nadprzyrodzonego żalu za grzechy i otwiera duszę na dalsze akty
pokuty oraz działanie łaski.
Znaczenie Bożego światła w rachunku sumienia doceniła
św. Faustyna Kowalska wówczas, gdy miała z nim trudności i bardzo martwiła się, gdyż nie wiedziała jak ma go zrobić. Zrozumiała
wtedy, że światło Boże w jednej chwili więcej może niż kilkudniowe
zmagania6. Należy zwrócić się zatem do Boga: „Panie dopomóż mi
zobaczyć samego siebie nie tak jak ja widzę siebie, ale tak jak Ty
mnie widzisz i oceniasz: pozwól mi zobaczyć siebie Twoimi oczami”.
Przyglądanie się sobie w Bogu pozwala ujrzeć siebie w prawdzie7.
Rachunek sumienia jest konieczny i niezastąpiony. Penitent, który
rzadko przystępuje do Sakramentu Pokuty jest zobowiązany do
dokładnego i szczegółowego spojrzenia na własne życie. Kto przystępuje do sakramentu bez dokładnego przygotowania, dopuszcza
się poważnego wykroczenia, gdyż naraża sakrament na nieważność.
Sakrament Pojednania wymaga przede wszystkim tego, aby człowiek
odrzucił pozory, wyzbył się zafałszowań, aby odnalazł się w całej
swej wewnętrznej prawdzie. Jest to prawda jego sumienia. Człowiek
musi uwolnić się od wszystkiego, co mu nie pozwala tej właśnie
prawdzie, swej wewnętrznej prawdzie, spojrzeć w oczy. Rachunek
sumienia przygotowujący do spowiedzi winien zmieniać się wraz ze
zmianą, jakiej podlega życie człowieka. Stanowi on szczególną formą
modlitwy, dzięki której można nieustannie poddawać rozeznaniu
duchowemu rozwój i dynamizm życia duchowego człowieka. Stąd
6 Por. M. Kowalska, Sakrament pokuty w życiu św. Siostry Faustyny, Kraków 2002,
s. 28-32.
7 Por. J. S. Płatek, Sprawowanie sakramentu..., dz. cyt., s. 169.
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też rozwijając życie duchowe należy uczyć się robienia rachunku sumienia w ścisłym nawiązaniu do osobistej sytuacji, w jakiej znajduje
się konkretna osoba, do bliżej zażyłości z Bogiem8.
Rachunek sumienia jest dość prosty w swej dynamice. Zawiera
pięć podstawowych wymiarów:
1) akt stanięcia w obecności Bożej oraz dziękczynienie wraz ze świadomością, iż Bóg zna każdą myśl, każde wypowiedziane słowo
i każdy szczegół postępowania człowieka. Akt ten prowadzi do
poczucia intymnej zażyłości z Bogiem. To poczucie wypływa
z faktu, że jedynym, który stwarza, jest Bóg,
2) prośba o światło uzdalniające do widzenia Boga w każdym doświadczeniu konkretnego dnia. Bóg staje się staje się bliski i zatroskany o człowieka, zaprasza, aby zbliżyć się do Niego, ukazuje
jak bardzo jest dostępny dla człowieka. W tej atmosferze można
zbliżyć się do miłującego Boga w modlitwie prośby,
3) refleksyjne spojrzenie na minione dni. Pierwszym celem tego
przeglądu jest dostrzeżenie w nim Bożego działania w minionym
czasie, drugim jest obserwacja własnych reakcji oraz uczynków,
4) prośba do Boga o dar wdzięczności za Jego miłość i dar uzdrawiającego żalu, wynikającego z powodu upadków w odpowiadaniu
na tę miłość,
5) spojrzenie na najbliższe dni z odnowioną wrażliwością na Bożą
obecność oraz Jego wezwania9.
Święty Ignacy Loyola tak przedstawia sposób odprawiania ogólnego rachunku sumienia: „dziękować Bogu, Panu naszemu, za otrzymane dobrodziejstwa; prosić o łaskę poznania grzechów i odrzucenia
8 Por. J. Augustyn, Sakrament pojednania., Kraków 1999, s. 81-90.
9 Por. R. Fabing, Doświadczyć Boga w życiu codziennym, Łódź 2001, s. 12- 16.
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ich precz; żądać od duszy swojej zdania sprawy od godziny wstania
aż do chwili obecnego rachunku, czynić to przechodząc godzinę po
godzinie lub jedną porę dnia po drugiej, a najpierw co do myśli, potem
co do słów, a wreszcie co do uczynków, wedle tego samego porządku,
jak to było powiedziane przy rachunku szczegółowym; prosić Boga,
Pana naszego, o przebaczenie win; postanowić poprawę przy Jego
łasce, odmówić «Ojcze nasz»”10.
Oto jedna z „wzorcowych form rachunku sumienia”. Proponuje się
w niej cztery grupy pytań ułatwiających wykonanie tego ćwiczenia:
001) pytania wstępne – obejmują znaczenie Sakramentu Pokuty
w codziennym życiu chrześcijanina, jego częstotliwość, ważność, spełnienie zadośćuczynienia sakramentalnego, naprawienie ewentualnych krzywd,
002) druga grupa pytań koncentruje się wokół obowiązków i zaniedbań dotyczących przykazania miłości Boga. Są to problemy
moralne odnośnie do doktryny, cnót wiary, nadziei i miłości;
problemy z zakresu trzech pierwszych przykazań Dekalogu,
003) trzecia grupa pytań dotyczy wszystkich odniesień międzyludzkich: relacje rodzinne, zawodowe, środowiskowe, obowiązki
społeczne, problemy wychowania, zgorszenia, poszanowanie
życia, informacji i prawdy; druga część Dekalogu, uczynki
miłosierne względem ciała i duszy, grzechy główne,
004) czwarta grupa pytań dotyczy tego wszystkiego, co się nazywa
samorozwojem człowieka. Są to przeważnie grzechy przeciw
osobistej formacji duchowej11.

10 I. Loyola, Ćwiczenia duchowe, nr 43.
11 Por. A. Drożdż, Sakrament pojednania z Bogiem i z Kościołem, Tarnów 1994.,
s. 62.
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005) Sakrament Pojednania powinien być poprzedzony modlitwą
do Ducha Świętego, z prośbą o światło i odwagę spojrzenia
na sumienie. Rachunek sumienia przeprowadzony w świetle
miłosierdzia Chrystusa oczyszcza człowieka z egoizmu, a porównując siebie z pokorą Jezusa uwalnia od zarozumiałości.
Rachunek winien być przygotowany w przekonaniu, że jest on
samooskarżeniem się przed samym Bogiem w świetle wiary
i ufności w miłosierdzie Boże. Szczegółowy rachunek sumienia
prowadzi do obiektywnego poznania własnej grzeszności12.
Misjonarze Krwi Chrystusa w swojej duchowości proponują przeprowadzenie rachunku sumienia za pomocą pytań pomocniczych,
które zostały podzielone na bloki tematyczne: wiara i modlitwa; szacunek wobec tego, co święte; niedziela – święta – Kościół; rodzina
– odpowiedzialność – społeczeństwo; życie, zdrowie i drugi człowiek
(odpowiedzialność za życie własne i innych, odpowiedzialność wobec
przyrody i świata); skromność i czystość; własność i praca (uczciwość,
odpowiedzialność za innych); prawda i uczciwość13.
1.2. Żal za grzechy i postanowienie poprawy jako podstawowe
warunki sakramentalnego spotkania z Chrystusem
W rachunku sumienia, grzesznik pragnący powrotu do przyjaźni
z Bogiem, rozpoznaje i uznaje swe grzechy, które popełnił od ostatniej
spowiedzi, ale to jeszcze nie jest nawrócenie, ponieważ istotę prawdziwego nawrócenia stanowi żal za grzechy14. Albowiem do Królestwa
Chrystusa można wejść tylko przez wewnętrzna przemianę całego
człowieka (metanoia), dzięki której zaczyna on właściwie myśleć,
sądzić i układać swoje życie, przeniknięty tą świętością i miłością

12 Por. J. Kasztelan, Sprawowanie sakramentu..., dz. cyt., s. 41-47.
13 Misjonarze Krwi Chrystusa, Spowiedź, Częstochowa 1995, s. 3-21.
14 M. Kowalska, Sakrament pokuty..., dz. cyt., s. 33-34.
| 139 |

Kamil K. Bomber

Boga, które w Jego Synu zostały ostatecznie objawione oraz w pełni
nam udzielone (por. Hbr 1, 2; Ef 1, 23)15.
Żal za grzechy w świetle wiary chrześcijańskiej jest pewnym rodzajem sakramentalnego spotkania z samym Bogiem. Chrystus pragnie
być z człowiekiem w żalu i skrusze; pragnie, aby człowiek przeżywał
swoje grzechy wraz z Nim, który odnosi zwycięstwo nad grzechami.
„Lecz On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści”
(Iz 53, 4). Właściwym i specyficznym zadaniem żalu jest złagodzenie i usunięcie zatwardziałości stanu grzechowego. Skrucha (żal)
obejmuje dwa wydarzenia: wzbudzenie żalu za popełnione grzechy
i zmianę w sercu, a zatem oddalenie się od grzechu i zbliżenie się do
Boga. Żal z natury swej pochodzi z samego aktu woli, którego nie da
się dokonać bez łaski uświęcającej. Poprzez skruchę człowiek przeżywa swą grzeszną przeszłość wraz z oczyszczeniem swego jestestwa.
Nie ma odpuszczenia grzechów bez skruchy, jak nie ma żalu bez łaski.
Człowiek, który żałuje i szczerze szuka Boga, nie może pozostawać
w niełasce, ponieważ już sama skrucha jest skutkiem łaski.
W teologii moralnej wymienia się następujące rodzaje żalu:
żal doskonały (z miłości) – powstaje, gdy pobudką żalu jest zniewaga wyrządzona Bogu, brzydota grzechu i ból, który powstał po jego
wykonaniu. Motywem doskonałej miłości jest sam Bóg jako pełnia
wszystkich doskonałości,
żal mniej doskonały (z bojaźni) – pochodzi z każdego innego
motywu niż miłość nadprzyrodzona. Zasadniczo nie ma mocy gładzenia grzechów śmiertelnych, ani przywracania przyjaźni z Bogiem.
Motywem może być np. miłość siebie, obawa przed karą doczesną
lub wieczną, wstyd i wstręt do grzechu.
Żal za grzechy może być:
–– prawdziwy (wewnętrzny) – odrzuca popełnione grzechy i unika
ich w przyszłości. Nawrócenie powinno dotykać wnętrza człowieka, czyli jego serca, jako boleści duszy. Żal musi wyjść z tego
samego źródła co grzech,
15 Paweł VI, Konstytucja Apostolska „Paenitemini” z 17 II 1966 r., w: Obrzędy pokuty,
Katowice 1981, s. 16.
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–– formalny – żal musi być czynnością pozytywną, w której człowiek świadomie potępia swoje grzechy,
–– nadprzyrodzony – jest takim ze względu na źródło, którym jest
łaska uczynkowa, oświecająca umysł i wolę do działania oraz
motyw odnoszący się do Boga. Motyw musi wypływać z zasad
wiary oraz miłości do Boga,
–– powszechny – jeżeli rozciągnie się na wszystkie grzechy.
Wystarczy tylko żałować za popełniony grzech w sposób ogólny,
–– najwyższy (nade wszystko) – gdy, penitent ocenia popełniony
grzech jako zło najwyższe, większe od każdego innego. Takie
nastawienie jest konieczne w momencie wzbudzenia w sobie
żalu.
Żal winien poprzedzać rozgrzeszenie. Nikt bowiem nie może być
rozgrzeszony, jeżeli nie jest odpowiednio usposobiony. Wystarczy
wzbudzić żal po wyznaniu grzechów. Żal wzbudzony przed spowiedzią winien trwać w czasie rozgrzeszenia. Zbawienną jest rzeczą
żałować za grzechy z miłości ku Bogu16. Żal jest pewnego rodzaju
powrotem grzesznika do Boga w wierze, nadziei i miłości; jest on
zainicjowaną przez łaskę Bożą odpowiedzią człowieka na gotowość
przebaczenia ze strony miłosiernego Boga w Jezusie Chrystusie.
Chodzi o wzajemne osobowe działanie między Bogiem a człowiekiem,
w którym Bóg wraz z łaską ofiarowuje człowiekowi odpowiedź, jakiej w wolności i odpowiedzialności udziela on na otrzymaną łaskę.
Miłość Boga przezwycięża winę człowieka, doprowadzając go do
dobrowolnego odwzajemnienia się miłością za miłość17.
Wyrażony przed Bogiem żal za grzechy rodzi pragnienie pojednania z bliźnimi. Stąd też wyrazem żalu jest przebaczenie udzielone
winowajcom oraz prośba o przebaczenie skierowane do tych, których się skrzywdziło. Przebaczenie ofiarowane bliźnim jest dla Boga
wzorem przebaczenia, jakiego On pragnie udzielić. Żal jest najpierw
uznaniem zła i zniszczenia, których dokonuje grzech w konkretnym

16 Katechizm, dz. cyt., s. 136.
17 Por. K. Rahner, H. Vorgimler, Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987, s. 575.
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człowieku, bliźnich, a nawet wobec Boga18. Prawdziwa żałość za popełnione grzechy powoduje ból duszy i znienawidzenie popełnionego
zła z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości19. Doświadczenie
prawdziwego żalu za grzechy daje możliwość obiektywnej oceny
swojej winy. Nie pomniejsza własnej odpowiedzialności, ani też przesadnie jej nie powiększa20. Motywacja żalu prowadzi prosto do postanowienia poprawy, by tę wieź z Bogiem za wszelką cenę utrzymać21.
Gdy wypływa on z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest
nazwany żalem doskonałym i odpuszcza on grzechy powszednie.
Przynosi także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera
mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej,
gdy tylko będzie to możliwe22. Natomiast będzie żalem niedoskonałym, kiedy będzie motywowany bardziej poczuciem winy, aniżeli
świadomością obrazy uczynionej Bogu. Takie poruszenie sumienia
nie przynosi przebaczenia grzechów ciężkich, ale przygotowuje do
niego w Sakramencie Pokuty23.
Skrucha jest istotnym elementem każdego rodzaju pokuty oraz najważniejszym aktem ze strony człowieka w pojednaniu sakramentalnym. Do otrzymania rozgrzeszenia żal jest niezbędną koniecznością.
Żal jest boleścią duszy, to znaczy jest tym bolesnym poruszeniem woli
i całej sfery duchowo – emocjonalnej z powodu uświadomienia sobie
możliwości odzyskania utraconych wartości. Istotny w żalu z powodu
grzechów jest wolny akt woli odwracającej się od zła. Niemniej jednak
w swej najgłębszej istocie żal jest czymś nieskończenie więcej, niż
tylko sposobem wyzwolenia z „neurotycznego poczucia winy”, czy
też sposobem „rehabilitacji moralnej”. Prawdziwy i pełny żal moralny
wymaga wiary w Boga. Akt wiary bowiem istotnie współtworzy
18 Por. J. Augustyn, Kiedy serce nas oskarża, Częstochowa 2000, s. 23-26.
19 Por. BF VII 456.
20 J. Augustyn, Sakrament…, dz.cyt., s. 66.
21 Por. J. Majkowski, Uwarunkowania antropologiczne pokuty chrześcijańskiej, w:
AK 410(1977),
s. 361.
22 KKK nr 1452.
23 BF VII 457.
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całe doświadczenie skruchy stając się także motywem wiodącym.
Nie można mówić o żalu w sensie pełnym, gdy człowiek nie wierzy w Boga Ojca odpuszczającego grzechy ze swej miłości do swego
stworzenia24. Skrucha jest również aktem całego człowieka. Rozum
poznaje i osądza zło popełnione, wola rezygnuje z dotychczasowego
kierunku życia, boleje nad grzechami, których się dopuściła i dlatego
postanawia ich już nie ponawiać. Z tym nastawieniem duchowym,
czyli decyzją woli odrzucającą grzech łączą się zazwyczaj pewne wzruszenia emocjonalne (np. smutek, wstyd), które chociaż nie są jednak
koniecznym elementem nawrócenia, to zazwyczaj mu towarzyszą25.
Szczera i w obliczu Boga czyniona rewizja życia przeprowadzona
przez człowieka obarczonego ciężarem grzechu siłą wewnętrznej
logiki prowadzi do dalszego aktu, którym jest skrucha. Prawdziwa
pokuta nie jest wzlotem uczuciowym, ale radykalnym odcięciem się
od zła, wewnętrzną przemianą ducha, a nie można tego dokonać bez
uświadomienia sobie, w duchu zdecydowanej dezaprobaty, grzesznej przeszłości. Skrucha jest konieczna do uzyskania przebaczenia
grzechów26.
Kto za grzechy nie żałuje, temu Bóg nie odpuści żadnych grzechów. Żal za popełniony grzechy należy wzbudzić w sobie już przed
spowiedzią, a przynajmniej przed otrzymaniem rozgrzeszenia. Żal za
grzechy jest to ból duszy i obrzydzenie sobie popełnionego grzechu
z postanowieniem nie grzeszenia na przyszłość. Aby żal wystarczył
do otrzymania rozgrzeszenia, musi być: nadprzyrodzony (należy
żałować za pomocą łaski Bożej), wewnętrzny i powszechny (żal za
wszystkie grzechy śmiertelne). Zbawienną rzeczą jest żałowanie za
grzechy z miłości ku Bogu. Żałowanie prawdziwe za grzechy następuje wówczas, gdy uznaje się i ceni Boga nad wszystkie stworzenia;
gdy uznaje się grzech jako obrazę Boga miłosiernego27. Żal za grzechy,
który rodzi się w sercu człowieka, będzie zależał od tego, czy Bóg jest
24
25
26
27

Por. A. Drożdż, Sakrament pojednania..., dz. cyt., s. 63-72.
J.S. Płatek, Sprawowanie sakramentu..., dz. cyt., s. 179.
Por. S. Olejnik, Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999, 166-167.
Katechizm, Opole 1981, s. 135-137.
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dla konkretnego człowieka najlepszym przyjacielem, czy kimś obcym. Jeżeli naprawdę kocha się swego Stwórcę, wtedy bardzo mocno
przeżywać się nawet bardzo mały grzech28. W swej istocie żal jest
boleścią duchową, spowodowaną przeszłymi grzechami. W tym to
żalu mieści się osobowe spotkanie człowieka grzesznego z nieskończenie świętym Bogiem29.
Do przyjęcia Sakramentu Pokuty należy przygotować się poprzez
rachunek sumienia w świetle słowa Bożego; najlepsze są tu fragmenty:
„Kazanie na Górze” (zob. Mt 5, 3-12) i pouczenia apostolskie (zob. Rz
12-15; 1 Kor 12-13; Ga 5; Ef 4-6)30.
Źródłem prawdziwego i szczerego żalu jest krzyż Chrystusa objawiający wielką miłość Boga. W chrześcijańskim ujęciu żal za grzechy
kieruje ku Zbawicielowi, który przez krzyż zwyciężył każdy grzech
ludzki, a tym samym otworzył drogę do wolności dzieci Bożych.
Istotą żalu za grzechy jest wzięcie pełnej odpowiedzialności za swój
zły czyn przed samym sobą, przed ludźmi i przed Bogiem. Wynikiem
logicznym prawdziwego żalu jest postanowienie poprawy życia, czyli
szczera wola niegrzeszenia w przyszłości. W postanowieniu poprawy
wprowadzonym w życie ujawnia się dojrzałość żalu. Akt skruchy
pociągający za sobą przyznanie się do winy, decyduje o specyficznej
wielkości człowieka i świadczy o tym, że człowiekowi zależy na ratowaniu w sobie wyobrażenia i podobieństwa do Stwórcy. Osąd prawego,
a przy tym wrażliwego sumienia, które reaguje nie tylko na wyraźne
upadki, ale i na najdrobniejsze nawet niedoskonałości, prowadzi
zawsze do żalu za grzechy. Pan Jezus mówił do Siostry Faustyny:
„Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie
ma granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje
ogarnia ją i usprawiedliwia”31. Wielka miłość do Boga może być
źródłem motywacji do żalu, który gładzi nawet grzech śmiertelny
28 Por. P. Pawlukiewicz, Dzieciom o sakramencie pojednania, Warszawa 1996, s. 53.
29 Por. J.S. Płatek, Sprawowanie sakramentu..., dz. cyt., s. 179.
30 KKK nr 1454.
31 F. Kowalska, Dzienniczek, Warszawa 1996, s. 460; M. Kowalska, Sakrament
pokuty..., dz. cyt., s. 35-38.
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i przywraca łaskę uświęcającą. Potrzebna jest łaska i pomoc Boga, aby
człowiek zdolny był i mógł w pełni przeżyć swoje religijno-moralne
wyzwolenie ze zła32.
Postanowienie poprawy jest to wola nie grzeszenia na przyszłość.
Może ono stanowić oddzielny akt woli. Ostatecznie w przyjmowaniu
Sakramentu Pokuty najważniejszą sprawą jest i musi być żal, który
ma dwa odniesienia. Jedno do przeszłości penitenta, drugie na przyszłość, i łączy się z chęcią niegrzeszenia więcej, naprawienia tego co
złe – Bogu, bliźniemu i sobie. Jezus Chrystus mówi: ”(...) nie grzesz
już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło” (J 3, 14). Zatem
nawrócenie nie jest jedynie sprawą serca i sumienia, ale całego człowieka. Postanowienie poprawy łączy się ze skruchą za grzech. Głębia
żalu okazuje się w postaci postanowienia poprawy, które jest jedynym
z kryterium autentyczności nawrócenia i ważności sakramentu33.
Wierny, aby otrzymać zbawczy środek Sakramentu Pokuty, powinien być tak usposobiony, by odrzucając grzechy, które popełnił, i mając postanowienie poprawy nawracał się do Boga34. Uświadomienie
w Bożym świetle własnej grzeszności i obrzydzenie jej sobie ze
względu na miłosierną miłość Zbawiciela, domaga się postanowienia poprawy dotychczasowego życia, aby odtąd było zgodne z Jego
wolą i prowadziło do pełnego zjednoczenia z Chrystusem. On sam
ukazywał napotykanym grzesznikom właściwy kierunek dalszego
postępowania mówiąc im, aby nie grzeszyli więcej. Postanowienie
poprawy jest świadomym i wolnym aktem woli niegrzeszenia na
przyszłość. Autentyczne postanowienie poprawy nie jest dodatkową
czynnością związaną ze spowiedzią, ale wynika w sposób naturalny
z samej istoty tego sakramentu. Spowiedź bowiem nie sprowadza się
jedynie do wypowiedzenia grzechów przed kapłanem, ale samo ich
wyznanie jest symbolem rzeczywistego pragnienia wyzwolenia się
z nich. W sakramencie nawrócenia człowiek nie tylko uznaje więc
z całą pokorą, że nie ma prawa do grzechu, ale postanawia walczyć
32 J. S. Płatek, Sprawowanie sakramentu..., dz. cyt., s. 181.
33 Por. J. Kasztelan, Sprawowanie sakramentu..., dz. cyt., s. 47-58.
34 Kodeks Prawa Kanonicznego (dalej KPK), kan. 987.
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z nim w sposób konsekwentny35. Ktoś, kto rzeczywiście pragnie
zbliżyć się do Pana Boga, musi podjąć decyzję, że więcej nie będzie
popełniać grzechu. Nikt nie jest na tyle mocny, by poprawić się jedynie własnymi siłami. Postanowienie poprawy musi opierać się na
zaufaniu do Boga, że On potrafi przemienić serce36.
Postanowienie poprawy obejmuje trzy dziedziny:
–– unikanie wszystkich grzechów śmiertelnych i gotowość zachowania przykazań chrześcijańskich,
–– unikanie bliższej zwłaszcza dobrowolnej okazji do grzechu, a co
do okazji koniecznej i uczynienie z niej przynajmniej okazję
moralnie dalszą,
–– dokonanie restytucji, do której penitent jest zobowiązany.
–– Penitent, który podejmuje postanowienie poprawy, winien być
gotowy zastosować wszystkie środki, które są mu konieczne dla
uniknięcia grzechów na przyszłość. Chodzi zwłaszcza o usunięcie złych okazji, skorzystanie z pomocy nadprzyrodzonych jak
modlitwa i sakramenty święte oraz ufność w pomoc łaski Bożej
i w Miłosierdzie Boże. Wyrzeczenie się przeszłych grzechów to
równocześnie zabezpieczenie się przed przyszłymi. Im bardziej
żałuje się za grzechy przeszłe tym bardziej postanawia strzec
się ich w przyszłości. Dlatego postanowienie poprawy mieści
się w prawdziwym żalu za grzechy37.
Spośród wszystkich warunków dobrej spowiedzi postanowienie
poprawy, jeśli zostanie zrealizowane, ma najskuteczniej towarzyszyć
człowiekowi w jego dalszym życiu, w jego drodze ku zjednoczeniu
z Bogiem. Równocześnie jest ono miernikiem postępu rozwoju duchowego, jaki się dokonał między dwiema spowiedziami. Ze względu
na owocność Sakramentu Pokuty, postanowienie poprawy powinno
być: mocne (jest takie, gdy objawia się zdecydowaną wolę niegrzeszenia więcej i zwracania się ku dobru); skuteczne (gdy stanowi
decyzję podjęcia wszystkich możliwych środków, aby na przyszłość
35 Por. J. Augustyn, Sakrament..., dz. cyt., s. 115-116.
36 Por. P. Pawlukiewicz, Dzieciom..., dz. cyt., s. 54.
37 Por. J. S. Płatek, Sprawowanie sakramentu..., dz. cyt., s. 188.
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unikać zarówno samego grzechu jak i okazji do niego oraz dokonać
restytucji i naprawienia krzywd); powszechne (gdy dotyczy nie tylko
popełnionych grzechów, ale także grzechów jeszcze niepopełnionych
oraz czynionego dobra). W Sakramencie Pokuty postanowienie poprawy musi być powszechne. Praktyka życia uczy, że aby zaistniały
realne postępy w walce ze swoją grzesznością, postanowienie poprawy należy ukonkretnić na sprawy i sytuacje, które szczególnie
utrudniają lub wręcz uniemożliwiają życie w przyjaźni i w zażyłości
z Chrystusem38.
Postanowienie poprawy nie jest „dodatkiem” do sakramentu pokuty, ale w naturalny sposób wynika z jego istoty. Spowiedź bowiem
nie sprowadza się jedynie do wypowiedzenia słabości moralnych
przed kapłanem. Wyznanie grzechów jest symbolem zerwania z nim.
Poprawa wyraża się w powierzeniu Bogu przyszłości, a więc ludzkiej
słabości i skłonności do grzechu. Mocna decyzja unikania grzechu
oraz wszelkich okoliczności prowadzących do niego, wraz z powierzeniem przyszłości Panu – to nieodłączne elementy postanowienia poprawy. W Sakramencie Pokuty liczy się więc nie tylko ludzki
wysiłek, ale w równym stopniu działająca w człowieku łaska Boga39.
Prawdziwe postanowienie poprawy uwidacznia się tym, że się jest
gotowym użyć pozytywnych środków w celu zapobiegania naszym
słabościom. Jednym z takich środków jest modlitwa, częste spotkania (jeśli to możliwe – codzienne) z Jezusem Eucharystycznym oraz
pobożność maryjna40.
1.3. Spowiedź i zadośćuczynienie otwarciem się
na Boże działanie
W początkach istnienia Kościoła spowiedź, przed reprezentującym Go kapłanem, była nazwana confessio laudis (wyznanie wiary),
co oznacza wyznanie grzechów na chwałę Bożego miłosierdzia41.
38
39
40
41

Por. M. Kowalska, Sakrament pokuty..., dz. cyt., s. 42-43.
Por. J. Augustyn, Kiedy serce..., dz. cyt., s. 28.
Por. F. Luna, Jak się spowiadać, Warszawa [b.r.w], s. 17.
Por. L. Slipek, Miłujący przed Bogiem, Warszawa 1991, s. 21.
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W nauczaniu i praktyce Kościoła od samego początku zwracano
dużą uwagę na oskarżenie się z grzechów, jako na konieczny warunek do uzyskania ich przebaczenia. Wynika to z objawionego prawa
Bożego. Wyznanie grzechów jest tak znaczącym aktem w pokutnym
doświadczeniu ludzkim, że nieomal powszechnie Sakrament Pokuty
określa się mianem spowiedzi. Dla chrześcijanina, który grzesząc
odrzucił miłość Boga, jedyną drogą powrotu do przyjaźni z Nim jest
pokorne wyznanie swoich przewinień. Musi ono być dokonane nie
tylko przed Bogiem, ale także wobec Kościoła, gdyż od Chrystusa
otrzymał on władzę odpuszczenia grzechów i wykonuje ją przez
sprawowanie Sakramentu Pokuty. Wyznanie grzechów dokonane
w celu uzyskania rozgrzeszenia jest istotnym elementem tego sakramentu, decydującym o jego ważności i owocności, gdyż indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny,
zwyczajny sposób pojednania, przez który wierny, świadomy grzechu
ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem42. Spowiedź
nie jest w żadnym razie torturą psychiczną. Następuje dobrowolne
wyznanie i to tak dalece dobrowolnie, że w ogóle spowiedź ma sens
tylko wtedy, kiedy człowiek staje się penitentem z własnej woli. Nie
chodzi tu o wyznanie win dla jakiegoś naturalnego czy psychicznego
wyzwolenia, lecz o wyznanie, które z pewnością wiary nadprzyrodzonej prowadzi do zjednoczenia z Bogiem, Ojcem miłosierdzia43.
Wyznanie grzechów będąc znakiem sakramentalnym wchodzi w zakres działania Chrystusa jako Najwyższego Kapłana. Jest ono więc
aktem liturgicznym, uroczystym w swej dramatyczności, a zarazem
prostym i skromnym przy całej wzniosłości swego znaczenia, przez
który szczególnie zostanie uwielbione miłosierdzie Boże44.
Wyznanie grzechów należy pojmować jako akt otrzymania. Czło
wiek spowiada się w swej konkretnej sytuacji własnej grzeszności, wynikającej z wolności, a zarazem z jej ograniczeń, i potrzeby Boga po to,
by za Jego łaską i przez pośrednictwo Kościoła otrzymać zrozumiałą
42 Por. KPK, kan. 960.
43 Por. S. Olejnik, Teologia..., dz. cyt., s. 168-169.
44 Por. M. Kowalska, Sakrament pokuty..., dz. cyt., s. 48-49.
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dla siebie odpowiedź, a mianowicie przebaczenie jako nowe życie
z Boga w oczyszczonej społeczności wiernych45. Wyznanie grzechów
wobec kapłana stanowi istotną część Sakramentu Pokuty. Na spowiedzi penitent powinien wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, których
jest świadomy, po dokładnym zbadaniu siebie, chociaż byłyby najbardziej skryte i popełnione tylko przeciw dwu ostatnim przykazaniom
Dekalogu (zob. Wj 20, 17; Mt 5, 28), ponieważ niekiedy ciężej ranią duszę. Gdy wierni Chrystusa starają się wyznać wszystkie grzechy, które
sobie przypominają, niewątpliwe przedstawiają je wszystkie Bożemu
miłosierdziu. Ci, którzy postępują inaczej i świadomie ukrywają niektóre grzechy, nie przedkładają Bożej dobroci tego, co mogłaby ona
dopuścić za pośrednictwem kapłana46. Wypowiedzenie grzechów
to także akt odwagi i lojalności z równoczesnym zawierzeniem siebie przebaczającemu miłosierdziu Bożemu47. Również wewnętrzne
badanie serca i zewnętrzne oskarżenie powinno się odbyć w świetle
Bożego miłosierdzia48.
W spowiedzi sakramentalnej odnaleźć można głęboki moment
ludzki. Człowiek – kapłan jest do dyspozycji drugiego człowieka
i w pełnej dyskrecji wysłuchuje jego problemów i grzechów. Spowiedź
z woli Chrystusa przekracza wymiar ludzkiego spotkania, prowadząc
do spotkania człowieka z Bogiem i Boga z człowiekiem. Ojciec miłosierny czeka z radością, aby przytulić, daje nowe ubranie i zaprasza do
stołu (zob. Łk 15, 11-32), by wspólnie świętować w radości i pokoju49.
Szczera spowiedź jest konieczna, aby całkowicie uwolnić się od
brudu grzechów, aby uporządkować i zaprowadzić ład w swoim sumieniu. Bóg zna serce każdego człowieka i czeka, aby sam człowiek
uwolnił się od win, początkiem bowiem czynów dobrych jest wyznanie czynów złych. Wyznanie grzechów winno być szczere, prawdziwe
45 Por. G. Koch, Podręcznik Teologii Dogmatycznej – Sakramentologia, Kraków
1999, s. 272.
46 Por. KKK nr 1456.
47 Por. M. Kowalska, Sakrament pokuty..., dz. cyt., s. 50.
48 Obrzęd pokuty, dz. cyt., s. 16.
49 Por. S. Barbarić, Daj mi swoje zranione serce, Medziugorie 1996, s. 72.
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i jak najbardziej proste. Spowiedź ma być oskarżeniem samego siebie;
a więc winna mieć charakter pokutny. Wewnętrzna skrucha jest
najważniejszą częścią Sakramentu Pokuty. Winna się charakteryzować przyznawaniem się do zaniedbań wobec Boga i bliźnich50.
Samooskarżenie w zakresie materii koniecznej nie może być nieszczere, kłamliwe. Materię konieczną wyznania stanowią wszystkie
i poszczególne grzechy śmiertelne po chrzcie popełnione, z których
penitent nigdy się jeszcze nie spowiadał. Materię dowolną stanowią
wszystkie i poszczególne grzechy powszednie jak również grzechy
śmiertelne już ważnie wyznane i odpuszczone. Wypowiedzenie grzechów nie może przypominać czystego ich zrelacjonowania, ale winno
stanowić pokutne oskarżenie się z winy. Wyznanie powinno być nie
tylko prawdziwe, ale szczere, bolesne i z dobrą intencją przeproszenia
Boga i zjednoczenia się z Nim51. Zadośćuczynienie to naprawienie
szkód, które człowiek wyrządził własnymi grzechami. Nie zwalnia
ono z przystąpienia do Sakramentu Pokuty. Zadośćuczynienie jest
często sprawdzianem, czy w sercu człowieka nastąpiło prawdziwe
nawrócenie52.
W pełnomocnictwie „odpuszczania i zatrzymywania”, jakie Ko
ściół otrzymał od Chrystusa (por. Mt 16, 19; J 20, 23) zawarte jest
prawo Boże i obowiązek Kościoła, że może wymagać indywidualnego i wyraźnego wyznania wszystkich grzechów śmiertelnych od
penitenta (jeśli to możliwe), przed upoważnionym kapłanem dla uzyskania rozgrzeszenia. Indywidualna i integralna spowiedź stanowi
zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy popełnionego grzechu zostaje pojednany z Bogiem i Kościołem53. Wewnętrzne badanie
serca zdziera z duszy przybraną maskę nie narażając człowieka na
kompromitację. Surowość tajemnicy sakramentalnej chroni godność
ludzką przy odsłanianiu sekretów przed spowiednikiem, a zarazem
strzeże innych przed ewentualnym zgorszeniem.
50
51
52
53

Por. R. Kostecki, Sakrament..., dz. cyt., s. 243.
Por. J. S. Płatek, Sprawowanie sakramentu..., dz. cyt., s. 200-201.
Por. P. Pawlukiewicz, Dzieciom..., dz. cyt., s. 59.
Por. KPK nr 959-960.
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Do sakramentalności wyznania grzechów potrzebne są trzy warunki. Po pierwsze sam grzesznik musi wyznać swe wykroczenia
przed kapłanem. Wyznanie przed osobą niekompetentną nie będzie
spowiedzią sakramentalną, nie będzie ważna. Po drugie musi istnieć
przynajmniej niewyraźna intencja otrzymania rozgrzeszenia. Stąd
ograniczanie się wyłącznie do rozmów, szukania porad, pociech,
a nawet rozmów o grzechach, ale bez zamiaru pojednania, nie czyni
wyznania sakramentalnym. Po trzecie penitent musi mieć przynajmniej jeden grzech własny, choćby w istocie był pozorny, ale uważany
za rzeczywisty. Nie mogą to być grzechy popełnione przed chrztem,
albo grzechy cudze54.
Każda spowiedź stawia człowieka przy Krzyżu Pana Jezusa. Każdy
grzech posiada związek z Męką Chrystusa, z cierpieniami Tego, który
jest Głową całej ludzkości. W Sakramencie Pokuty zbliża się człowiek
do Chrystusa, który cierpiał z powodu człowieka. On to wstawia się
ustawicznie za każdego przed Ojcem (por. Hbr 7, 25; 1 J 2, 1). W świetle
Jego nauki, życia i ofiarnej śmierci penitent osądza swoje grzeszne
postępowanie i wyznaje, że „sędzią moim jest Pan” (1 Kor 4, 4)55.
Człowiek jest dłużnikiem wobec Pana Boga ze względu na otrzymane dobrodziejstwa i ze względu na popełnione grzechy. Penitent
nie potrafi zadośćuczynić Bogu w znaczeniu wyrównania proporcjonalnego. A to wystarcza do sprawiedliwości, jak i zadośćuczynienia56.
Możliwość zadośćuczynienia jest znikoma, choć należy się o nią
bardzo starać57.
Dopełnieniem prawdziwego nawrócenia jest zadośćuczynienie za
winy, poprawa życia i naprawa szkód. Jest ono uczynkiem o charakterze pokutnym naznaczonym penitentowi przez spowiednika. Przyjęty
uczynek pokutny jest pierwszym i najbardziej zasadniczym aktem
nawrócenia. Zadośćuczynienie nie jest więc karą i nie może być
54 Por. J. Kasztelan, Sprawowanie sakramentu..., dz. cyt., s. 59-60.
55 Por. J. S. Płatek, Sprawowanie sakramentu..., dz. cyt., s. 216.
56 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 30, s. 113.
57 A. Buczel, Komunia życia z Maryją drogą ku pojednaniu z Bogiem i ludźmi, Ruch
Rodzin Nazaretańskich, zeszyt 23, Warszawa 1997s. 27.
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uważane za karę. Żaden grzech nie może ujść człowiekowi bezkarnie,
człowiek ma się sam ukarać. Jest ono tajemnicą ratującej sprawiedliwości Bożej. Nie jest tylko spłaceniem doczesnych kar za grzechy,
ale stanowi istotny składnik naśladowania Chrystusa. Stwarza stałe
warunki rozwoju nawrócenia, nowego życia, zabiegania o chwałę
Bożą i zbawienie bliźnich58. Rozgrzeszenie dokonuje się poprzez
działanie Kościoła, który daje grzesznikowi widzialny i skuteczny
znak Bożego przebaczenia. Składające się na ten znak: sakramentalna
formuła rozgrzeszenia, wyciągnięcie rąk i znak krzyża uczyniony nad
penitentem wyrażają fakt, że w tym momencie skruszony grzesznik,
który się nawraca, doświadcza mocy i miłosierdzia Boga, przebaczającego mu jego grzechy. Wypowiedziane przez spowiednika słowa
rozgrzeszenia wskazują, że pojednanie grzesznika ma swoje źródło
w miłosierdziu Ojca i że dokonuje się ono dzięki misterium paschalnemu Syna, przez dar Ducha Świętego, za pośrednictwem modlitwy
i posługi Kościoła. Zatem w momencie rozgrzeszenia jest obecna
cała Trójca Święta, aby zgładzić grzechy i przywrócić niewinność
grzesznikowi. Niewidzialny cud pojednania jest zmartwychwstaniem
ze śmierci duchowej do życia59
Zadośćuczynienie oznacza w teologii katolickiej umożliwiony
przez łaskę wysiłek moralny uczynienia w wierze w Jezusa Chrystusa
i w jego łasce zadość zranionym przez grzech atrybutom dobroci
i świętości Boga dzięki podjęciu czynu będącego uznaniem i potwierdzeniem świętości Boga. Człowiek w łasce Jezusa Chrystusa nie
może zadośćuczynić w sposób należyty za ludzkie grzechy, ale może
przez dobrowolną pokutę albo przyjęcie nałożonego przez Kościół
zadośćuczynienia zmazać kary doczesne za popełnione grzechy60.
Zadośćuczynienie jest końcowym aktem, który wieńczy sakramentalny znak pokuty. Rozgrzeszenie usuwa grzech, ale nie usuwa wszelkiego nieporządku, jaki on wprowadził. Dlatego penitent powinien
zrobić coś więcej, aby naprawić swoje winy. Powinien zadośćuczynić
58 Por. J. Kasztelan, Sprawowanie sakramentu..., dz. cyt., s. 76.
59 Por. M. Kowalska, Sakrament pokuty..., dz. cyt., s. 51-52.
60 K. Rahner, H. Vorgimler, Mały słownik..., dz. cyt., s. 559-560.
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w odpowiedni sposób lub odpokutować za swoje grzechy. Sposób,
w jaki ma się to dokonać naznacza spowiednik. Mają to być tylko
dobre uczynki, które przynoszą chwałę Bogu, a penitentowi sprawiają
pewną trudność. Naprawiają bowiem zniewagę wyrządzoną Bogu
przez zło moralne, a grzesznika dotykają cierpieniami61. Wielkość
zadośćuczynienia powinien spowiednik dostosować do rodzaju
i liczby grzechów z uwzględnieniem sytuacji penitenta, który jest
zobowiązany osobiście je wypełnić62. Zadana pokuta jest lekarstwem
i odpowiednim środkiem do odnowy życia63. Do zadośćuczynienia
należą m.in. zadawane przez spowiednika uczynki pokutne, czyli
akty czci Bożej, uczynki miłości, miłosierdzia i wynagrodzenia. Ich
wykonanie pozwala uczestniczyć w ponoszeniu kary doczesnej za
popełnione i odpuszczone, ale jeszcze „nieodpokutowane” grzechy.
W większym stopniu są one lekarstwem i duchowym umocnieniem,
źródłem siły do przeciwstawiania się złu na przyszłość. Mają zatem znaczenie terapeutyczno – prewencyjne w walce z grzechem64.
Łatwiej będzie ją wykonać i autentycznie zaangażować się w jej
wypełnienie, jeśli dostrzeże i zrozumie się wspólnotę, w której jeden
człowiek zależny jest od drugiego, w której świętość buduje i wzmacnia świętość wspólnoty, a zło wyrządzone osłabia ją całą65. Rodzaj
i miara zadośćuczynienia powinny być dostosowane do penitenta,
aby każdy naprawił porządek, który naruszył, i został uzdrowiony
z choroby, na którą cierpiał, odpowiednim lekarstwem. Pokuta winna
być zatem rzeczywiście lekarstwem na grzech i środkiem odnowy
życia. W ten to sposób penitent „zapominając o tym, co jest poza nim”
(Flp 3, 13), na nowo włącza się w misterium zbawienia i wytęża siły ku
temu, co jest przed nim66. Każdy popełniony grzech owocuje raną zadaną duszy ludzkiej. Tą raną jest słabość woli, słabość w poznawaniu
61
62
63
64
65
66

Por. M. Kowalska, Sakrament pokuty..., dz. cyt., s. 76.
Por. KPK nr 981.
J. S. Płatek, Sprawowanie sakramentu..., dz. cyt., s. 145.
Por. S. Olejnik. Teologia..., dz. cyt., s. 171.
Por. J. Nowak, Uczestnictwo w sakramencie pokuty, w: Com 3(1994), s. 141.
Obrzęd pokuty..., dz. cyt., s. 17.
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i opanowaniu namiętności. Grzech rani i osłabia nie tylko samego
grzesznika, ale także jego relację z Bogiem i drugim człowiekiem
oraz z całą wspólnotą kościelną. Rozgrzeszenie, chociaż usuwa
samego grzechy, to jednak nie usuwa z duszy owego nieporządku,
jakie one spowodowały. Dlatego grzesznik, który mocą kapłańskiego
rozgrzeszenia został uwolniony z grzechów, dla odzyskania pełni
zdrowia duchowego musi dokonać zadośćuczynienia za swoje winy67.
Zadośćuczynienie jest często sprawdzianem, czy w sercu człowieka
nastąpiło prawdziwe nawrócenie68. Zadośćuczynienie Bogu staje się
równocześnie zadośćuczynieniem ludziom. Jeśli ktoś żywi nienawiść
do bliźnich, temu mówi Jezus Chrystus: „Zostaw dar swój przed
ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim!” (Mt 5, 24).
Należy zacząć wszystko od początku i iść dalej. Bóg po to odpuścił
grzechy, by pociągnąć do coraz intymniejszej przyjaźni, czyli do
uczestnictwa w hymnie wdzięczności, który Syn Boży składa Ojcu69.
Już od VIII wieku sporządza się formuły, z których korzystają spowiednicy przy udzielaniu rozgrzeszenia. Mają one formę modlitwy
błagalnej, ale nie tylko. Znano także modlitwy w formie oznajmującej70. Składają się na nie: wyciągnięta prawa ręka kapłana w kierunku
penitenta i słowa przez niego wypowiedziane. Formuła ma charakter
trynitarny, biblijny i kościelny. Wymienia wszystkie Osoby Boskie.
Podkreśla ona działanie i dynamizm Trójcy Świętej zmierzające do
ocalenia i zbawienia człowieka71.
Święty Anzelm (1033-1109) nawiązując do myśli biblijnej i patrystycznej w doktrynie o odkupieniu wprowadził pojęcie zadośćuczynienia jako naprawienie naruszonego przez grzech porządku
ustanowionego przez Boga. Jego to zdaniem posiadająca nieskończony wymiar zniewaga Boga, kryjąca się w grzechu, winna otrzymać
67 Por. M. Kowalska, Sakrament pokuty..., dz. cyt., s. 64-65.
68 Por. P. Pawlukiewicz, Dzieciom o sakramencie pojednania, Warszawa 1996, s. 59.
69 Por. W. Świerzawski, Sakramenty święte. Pokuta i pojednanie., Wrocław 1984,
s. 194.
70 Por. M. Pastuszko, Sakrament..., dz. cyt., s. 24.
71 Por. T. Sinka, Zarys liturgiki, Kraków 1997, s. 307.
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równowartościowe zadośćuczynienie. Dokonał tego Jezus Chrystus
poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie. „On stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze lecz również za grzechy
całego świata” (1 J 2, 2). Ludzkie zadośćuczynienie ma swoją wartość wówczas gdy jest złączone z Odkupicielem72, lecz każdy grzech
domaga się Bożej sprawiedliwości. Doskonałe zadośćuczynienie
dokonało się w Jezusie Chrystusie. „Bóg Ojciec własnego Syna nie
oszczędził, ale grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu dla nas,
abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5, 21). Każda
pokuta ludzka pozostaje w relacji do zadośćuczynienia Chrystusa
mającego wartość nieskończoną73.
To wyjątkowe szafarstwo miłosiernej miłości wymaga obok sakramentalnego uzdatniania także odpowiedniego wyposażenia w ludzkie przymioty, w cnoty chrześcijańskie i umiejętności pasterskie,
dlatego kapłan musi zawsze dbać o własne udoskonalenie i odnowę74.
Zadośćuczynienie jest końcowym aktem, który wieńczy sakramentalny znak pokuty. Akty zadośćuczynienia są znakiem osobistego
zaangażowania, które chrześcijanin podejmuje w sakramencie wobec
Boga, aby rozpocząć nowe życie i zawierają równocześnie przekonanie, że grzesznik po otrzymaniu przebaczenia, jest zdolny do tego, by
włączać swe fizyczne i duchowe umartwienia dobrowolnie przyjęte,
które wysłużą mu przebaczenie. W Sakramencie Pokuty dokonuje się
ukierunkowanie ku przyszłości, ale nie oznacza to, że grzesznik nie
powinien oceniać przeszłości, aby je naprawić na ile jest to możliwe.
Podjęcie się przez grzesznika naprawienia zła i krzywdy wyrządzonej, świadczy o autentyczności jego nawrócenia75. Zadośćuczynienie
pomaga uczynić wszystko, co możliwe, aby naprawić wyrządzone
szkody. Potrzeba zatem dla odzyskanie pełnego zdrowia duszy złożyć

72 Por. J. S. Płatek, Sprawowanie sakramentu..., dz. cyt., s. 220.
73 Por. A. Drożdż, Sakrament pojednania..., dz. cyt., s. 89-92.
74 Por. A. Nossol, Teologiczne aspekty synodu na temat pokuty, w: Colloqium salutis
17(1985), s. 161.
75 Por. J. S. Płatek, Sprawowanie sakramentu..., dz. cyt., s. 221-223.
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owo zadośćuczynienia za swoje grzechy76. Wymaga tego zwykła sprawiedliwość. Zadośćuczynienie, poprawa życia i naprawa szkód stanowią dopełnienie prawdziwego nawrócenia. Całe życie chrześcijańskie,
wszystkie dobre uczynki i znoszone cierpienia mają przyczyniać się
do odpuszczenia grzechów77.
Summary
Sacrament of Reconciliation, lived to be worthy of a fruitful must meet certain conditions. The whole sacrament must be preceded by the examination
of conscience leading to a clear assessment of the size of their transgressions
against God and people. Important elements of the ceremony are also part of
the penitent repentance (disgust myself sins and firm decision to break with
him), sincere confession (fair accusation of wine in the light of God’s mercy,
requires the calculation of all the sins committed since the last confession)
and satisfaction to God and neighbor for sins committed.
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wyższego szczebla z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce oraz za
granicą. Organizator międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencji,
sympozjów, szkoleń, warsztatów oraz studium. Koordynator ogólnopolskich
projektów. Uczestnik wielu konferencji, sympozjów i szkoleń. Autor licznych
artykułów naukowych.

76 Por. Przewodnik dobrej spowiedzi, wydany przez parafię św. Wojciecha w Ełku.
77 Por. M. Kowalska, Sakrament pokuty..., dz. cyt., s. 67.
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ABDYKACJA BENEDYKTA XVI I KONKLAWE
FRANCISZKA W TYGODNIKU „POLITYKA”.
KOMENTARZE, STANOWISKA
I ARGUMENTY PUBLICYSTÓW
Abdication of Pope Benedict XVI and the conclave of Francis in the
weekly “Polityka”. Columnists’ comments, viewpoints and arguments.
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza obrazu abdykacji
Benedykta XVI i konklawe jego następcy, papieża Franciszka, w wypowiedziach prasowych publicystów tygodnika „Polityka”. Do podjęcia wnikliwego studium tego zagadnienia skłoniła nas wyrażona
w „Polityce” w lutym 2013 roku konstatacja Piotra Kowalczuka
i Adama Szostkiewicza, wskazująca, iż pontyfikat Benedykta XVI
przejdzie do historii przede wszystkim ze względu na decyzję papieża
o abdykacji1. Kontrowersyjność tej wypowiedzi nakierowała naszą
uwagę na uprawianą odnośnie do papieskiej dymisji publicystykę
tygodnika, wzbudzając zainteresowanie argumentacją uzasadniającą
sformułowane w jej ramach stanowiska. Już sama doniosłość aktu
abdykacyjnego papieża, dokonanego po blisko 600 latach od ostatniej dymisji prawowicie urzędującego biskupa Rzymu, oraz niespotykana dotychczas siła oddziaływania mediów, w tym także nadal
prasy drukowanej, na przebieg i tematykę dyskursu społecznego,
stanowią wystarczający powód do uczynienia przedmiotem badań

1 Por. P. Kowalczyk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, „Polityka” 2895 (2013) nr 7,
s. 10.
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tytułowych wydarzeń w odbiorze obecnie najstarszego na polskim
rynku prasowym niekatolickiego tygodnika2.
Zakres problematyki badawczej narzucił nam konieczność przeprowadzenia szczegółowej kwerendy źródłowej wszystkich 12 numerów „Polityki” w okresie od lutego do maja 2013 roku, tj. od nr 7. do
19. włącznie. W doborze cenzusu czasowego badań kierowaliśmy się
momentem podjęcia i wyciszenia na łamach tygodnika analizowanej
tematyki. W toku wysiłku studyjnego interesowały nas następujące
pytania ujęte w kryteria badawcze: Jak oceniano pontyfikat Benedykta
XVI? W czym upatrywano możliwych przyczyn jego abdykacji? Jakie
stanowisko wyrażono odnośnie do samego aktu papieskiej dymisji3
i okoliczności jej towarzyszących? Jaki medialny obraz abdykacji
Josepha Ratzingera wyłania się z wypowiedzi prasowych publicystów
tygodnika i cytowanej na jego łamach prasy krajowej i zagranicznej? Czy obraz ten nabrał znaczenia politycznego? Jak nakreślono
społeczny odbiór abdykacji niemieckiego papieża? Jak oceniono
politykę informacyjną Watykanu w badanym okresie? W jakim
kierunku poprowadzono spekulacje wyborcze przed konklawe?
Jakie oczekiwania wysuwano względem nowego biskupa Rzymu?
Jak przyjęto wybór kard. Jorge Mario Bergoglia? Wymienione pytania posłużyły jako kategorie tematyczne, stanowiące podstawę
jakościowej analizy zawartości prasy. Jednostką analizy była pojedyncza wypowiedź prasowa, co najmniej jednoakapitowa. Łącznie
zgromadzono 26 wypowiedzi w całości poświęconych problemowi
badawczemu bądź wzmiankujących o nim. Poszczególne składowe
wypowiedzi przyporządkowano do odpowiadającej im kategorii
tematycznej. W spektrum analiz wymienionych kategorii wpisują
się nie tylko wprost sformułowane przez publicystów ich autorskie
oceny, ale również opinie i sądy dziennikarzy, internautów, kościelnych hierarchów, polityków, watykanistów, które były przez nich
2 Por. W. Władyka, „Polityka” i jej ludzie, Warszawa 2007.
3 Wzorując się na publicystach tygodnika, termin „dymisja” zostanie w niniejszym
artykule użyty jako synonim terminu „abdykacja”, a więc będzie rozumiany jako
rezygnacja osoby z dotychczas pełnionego urzędu.
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eksploatowane w ściśle określonej formie i celu. Chcąc ponadto
uchwycić ewolucję poglądów autorów tygodnika na wybrane zagadnienia wpisujące się w tytułową kwestię, przykładowo politykę
informacyjną Watykanu czy współczesne wyzwania duszpasterskie
Kościoła, dla porównania na poziomie przypisów poczyniliśmy odwołania do wypowiedzi prasowych publicystów „Polityki” z okresu
ostatnich tygodni pontyfikatu Jana Pawła II i konklawe Benedykta
XVI. Rezultat badań wyróżnionych kategorii tematycznych, odwołujących się do komentarzy, stanowisk i argumentów wysuwanych
przez publicystów tygodnika, stanowi treść poniższego artykułu.
Wyniki analizy tytułów, śródtytułów, leadów, wykorzystanych gatunków dziennikarskich, statystyki wypowiedzi prasowych i ich
lokalizacji w działach tygodnika, a także towarzyszącej wypowiedziom grafiki zostaną zaprezentowane w odrębnym opracowaniu,
ze względu na ograniczone możliwości dopuszczalnej objętości
publikacji, jakimi dysponuje autor.
1. Kościół Benedykta XVI – ocena pontyfikatu i wskazanie
możliwych przyczyn abdykacji papieża
„Ożywcze jest to – zauważa Adam Szostkiewicz – że dzięki abdykacji
papieża można od razu podjąć bardziej szczerą, otwartą, rzeczową
dyskusję o pontyfikacie Ratzingera, przyszłości papiestwa i Kościoła
łacińskiego. Nie obowiązuje wszak dobry obyczaj, że o zmarłych
dobrze albo nic”4. Z wypowiedzi prasowych publicystów ”Polityki”
wyłania się jednoznacznie negatywny obraz Kościoła pod rządami
Benedykta XVI. Dotyczy to zarówno wewnętrznych realiów funkcjonowania Kościoła, jak i jego relacji z instytucjami i środowiskami
zewnętrznymi. Działania administracji państwa Watykańskiego,
dyplomacji Stolicy Świętej, urzędu papieskiego i kolegium biskupiego,
kwestie doktrynalne i zagadnienia dotyczące dyscypliny kościelnej,
pomimo odrębności prawnego statusu wymienionych podmiotów
i ich kompetencji, zostały na łamach tygodnika ujęte i przedstawione
4 A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, POLITYKA, nr 8/2013 (2896), s. 16.
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jako problemy Kościoła Powszechnego – Kościoła papieża Benedykta
XVI.
1.1. Kościół Benedykta XVI – Kościołem katakumb
Adam Krzemiński utrzymuje, iż kardynałowie dokonując wyboru
na Stolicę Piotrową Josepha Ratzingera, wybitnego teologa, wysokiej klasy intelektualistę i człowieka racjonalnej wiary, czego dowiodła jego dysputa z Jürgenem Habermasem, oczekiwali od niego
nie tylko kontynuacji priorytetów duszpasterskich, doktrynalnych
i dyscyplinarnych pontyfikatu Jana Pawła II, ale nade wszystko dostrzegli w nim osobę zdolną zapoczątkować proces reewangelizacji
Europy, najbardziej kompetentną z grona kolegium kardynalskiego
do prowadzenia dialogu i konfrontacji z dechrystianizacyjnymi
i sekularyzacyjnymi prądami współczesności5. Tymczasem Benedykt
XVI zamiast dążyć do odnowy Kościoła – swoiście przez publicystę
rozumianą – i jego większego otwarcia na świat, przez swój dogmatyczny rygoryzm stał się jego konserwatorem, budowniczym
Kościoła katakumb, który miał pozwolić katolikom bezpiecznie
przejść przez pustynię sekularyzacji życia publicznego, relatywizmu moralnego i powszechnej utraty wiary6. W opinii tygodnika,
idea Kościoła katakumbowego zapewne była również bliska Janowi
Pawłowi II. Ten jednak „pod wpływem polskiego doświadczenia
duszpasterskiego w PRL, mimo twardej obrony dogmatów przyciągał do Kościoła także ludzi pogranicza”7. Krzemiński dostrzega
brak tej postawy otwartego dialogu u Benedykta XVI8. Również
Adam Szostkiewicz zarzuca papieżowi niechęć do podjęcia dialogu
z ponowoczesnością, którą w swym krytycznym podejściu nie powinien wartościować jednoznacznymi i transparentnymi kategoriami dobra i zła, lecz zająć bardziej pośrednie stanowisko9. Lekturę
5
6
7
8
9

Por. A. Krzemiński, Konserwator, POLITYKA, nr 10/2013 (2898), s. 49.
Por. tamże.
Tamże.
Por. tamże.
Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, dz. cyt., s. 18.
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dzieł polemicznych Ratzingera lekceważąco przyrównał do lektury
wywiadów dziennikarzy ze znanymi osobistościami10. Publicysta
nie wierzył, że następcą konserwatywnego Wojtyły zostanie znów
konserwatysta i to jeszcze kard. Ratzinger11, dla którego odnowa
Kościoła w żadnym wypadku nie oznaczała ciągłego dostosowywania
orędzia chrześcijańskiego do współczesności12. Wprost przeciwnie,
Benedykt XVI głosił potrzebę odlaicyzowania Kościoła, zarówno
w wymiarze wewnętrznym, poprzez odrzucenie świeckiego i materialnego przepychu, jak i zewnętrznym, szczególnie w świecie polityki,
uwidaczniając zaangażowanie charytatywne i socjalne wspólnoty
wierzących oraz boskie pochodzenie podstaw wolności człowieka
i państwa prawa13. Najskuteczniejszy środek zapobiegawczy wobec
rozszerzającej się dyktatury relatywizmu, papież upatrywał w pogłębionym konserwatyzmie14. Benedykt prezentował nieprzejednanie
krytyczne stanowisko wobec zmian obyczajowych i bioetycznych,
utrwalając ortodoksyjny wizerunek Kościoła okresu swego pontyfikatu, co przysporzyło mu wielu przeciwników, ale również niemałe
grono zwolenników15. Jego ortodoksyjna nieustępliwość odpowiadała nie tylko tradycjonalistycznym i konserwatywnym katolikom,
ale również prawosławnej Cerkwi, przez którą był znacznie lepiej
oceniany niż przez swój rodzimy Kościół niemiecki16. W prezentowanym przez Josepha Ratzingera konserwatyzmie, „dopatrywano
się kulturowego pesymizmu niemieckiego sceptycznego pokolenia
urodzonego około 1927 r., naznaczonego hitlerowskim i wojennym
doświadczeniem”17. Urzędowe posunięcia hierarchy jeszcze jako
prefekta Kongregacji Nauki Wiary Krzemiński nazwał przykręcaniem śruby przez Wielkiego Inkwizytora europejskim reformatorom
10
11
12
13
14
15
16
17

Por. tamże.
Por. tamże.
Por. A. Krzemiński, Konserwator, dz. cyt., s. 48.
Por. tamże.
Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, dz. cyt., s. 18.
Por. P. Kowalczyk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, dz. cyt., s. 10.
Por. tamże.
A. Krzemiński, Konserwator, dz. cyt., s. 49.
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i latynowskim krzewicielom teologii wyzwolenia18, które znalazło
dalszą kontynuację w sztywnym kursie doktrynalnej i dyscyplinarnej
polityki Benedykta XVI19.
1.2. Stosunki z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i religiami
Uwagi publicystów nie uszły kreowane przez papieża stosunki
Watykanu z lefebrystami, innymi wyznaniami chrześcijańskimi
i religiami. Na relacje katolicko-muzłumańskie cieniem położył się
wykład Benedykta wygłoszony w Uniwersytecie w Ratyzbonie we
wrześniu 2006 roku. W swoim wystąpieniu papież przywołał fragment dysputy prowadzonej przez Manuela II Paleologa, cesarza bizantyńskiego z czasów oblężenia przez mahometan Konstantynopola
na przełomie XIV i XV wieku, z Persem, uczonym muzułmaninem. Jej przedmiotem stały się struktury wiary w Koranie i Piśmie
Świętym, a zwłaszcza obraz Boga i człowieka w nich zawarty, oraz
relacja chrześcijaństwa i islamu do filozofii greckiej. Ratzingera zainteresowała krytyka dżihadu sformułowana przez cesarza. Twierdził
on bowiem, że nawracanie przemocą jest nierozumne i zaprzecza wszelkim kategoriom racjonalności, a przez to jest niezgodne
z naturą Bożą, w którą wpisana jest racjonalność20. Aprobatywna
cytacja wypowiedzi Manuela II Paleologa i jej rozległy komentarz
w papieskim przemówieniu wywołały liczne protesty środowisk
muzułmańskich21. Adam Krzemiński wysuwa tezę, iż w swej istocie
wykład ratyzboński nie służył kontestacji islamu, lecz protestantyzmu22. W rzeczywistości Benedykt XVI wystąpił w nim przeciwko
teologii Marcina Lutra i filozofii Immanuela Kanta23, ostrzegając
18 Por. tamże.
19 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, dz. cyt., s. 18.
20 Z całością tzw. wykładu ratyzbońskiego, wygłoszonego przez papieża 12.09.
2006 roku w Uniwersytecie Ratyzbońskim, można zapoznać się: http://www.opoka.
org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/podroze/ben16-ratyzbona_12092006.html
(dostęp: 3.06.2014).
21 Por. P. Kowalczyk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, dz. cyt., s. 10.
22 Por. A. Krzemiński, Konserwator, dz. cyt., s. 49.
23 Por. tamże.
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przed trzema patologicznymi falami dehellenizacji chrześcijaństwa: zapoczątkowaną przez Lutra reformacją, teologią Adolfa von
Harnacka i ruchem zielonoświątkowców24. Rozwijana w późniejszych
papieskich wystąpieniach krytyka totalitarnego liberalizmu i dyktatury relatywizmu, zdaniem Krzemińskiego nieustannie nawiązywała do wyrażonego w Uniwersytecie Ratyzbońskim stanowiska
Benedykta XVI wobec protestantyzmu25. Z nieprzychylnym przyjęciem zwierzchników Kościoła anglikańskiego spotkała się decyzja
papieża o powołaniu przez Stolicę Świętą ordynariatu personalnego
dla anglikanów powracających do jedności z Kościołem katolickim26.
Sprzyjająca konwertytom postawa Benedykta pozwoliła wypracować
dykasteriom kurii rzymskiej procedurę konwersji na katolicyzm
i akceptowalne teologicznie struktury obecności w Kościele łacińskim nawracających się członków Wspólnoty Tradycjonalistycznych
Anglikanów, odrzucających liberalne orzeczenia synodu Kościoła anglikańskiego, zezwalające na ordynowanie kobiet i zadeklarowanych
homoseksualistów27. Widoczne ochłodzenie stosunków Watykanu
ze środowiskami żydowskimi autorzy reportażu Sede vacante wiążą
z procesem beatyfikacyjnym Piusa XII, zwłaszcza z jego różnorako
ocenianą przez historyków postawą wobec holokaustu28. Benedykt
XVI początkowo powstrzymywał się od podpisania dekretu o heroiczności cnót papieża Pacelliego, jednak ostatecznie go zatwierdził.
Zlecił ponadto dalszą weryfikację dokumentów archiwum watykańskiego z okresu drugiej wojny światowej29. Zarzucając Benedyktowi
niechęć do prowadzenia dialogu z kulturowymi trendami nowoczesności, Szostkiewicz równocześnie pochwala podjętą przez papieża
inicjatywę udziału Kościoła w organizacji międzywyznaniowych
spotkań dyskusyjnych, zwanych „dziedzińcem pogan”30. Łukasz
24
25
26
27
28
29
30

Por. tamże.
Por. tamże.
Por. P. Kowalczyk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, dz. cyt., s. 10.
Por. tamże.
Por. tamże.
Por. tamże.
Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, dz. cyt., s. 18.
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Wójcik uważa natomiast, że względu na swą globalną politykę
i wewnętrzne problemy „w trakcie ostatniego pontyfikatu Watykan
strategicznie ignorował konkurencyjne wyznania”31. Zdjęcie przez
Benedykta XVI ekskomuniki nałożonej decyzją Jana Pawła II na
biskupów Bractwa św. Piusa X, zbiegło się z antysemickimi wypowiedziami przełożonego lefebrystów, bpa Richardsa Williamsona,
negującymi hitlerowskie zbrodnie na Żydach. Ostrze krytyki skierowano w Benedykta, zwłaszcza pośród niemieckich katolików
i polityków. Krytykę pod adresem papieża wyraziła nawet Angela
Merkel32. By dopełnić rekonstrukcji nakreślonej przez publicystów
”Polityki” dynamiki stosunków Stolicy Apostolskiej z innymi wyznaniami i religiami w okresie posługi Piotrowej Benedykta XVI,
koniecznie należy przywołać spostrzeżenie Adama Krzemińskiego,
który zdumiewał się nad wielością nieporozumień, jakie papież
Niemiec, będący tak precyzyjnie formułującym swoje myśli teologiem, wywołał w dialogu z protestantami, muzułmanami i Żydami33.
Publicysta podkreślał jednak, że za swoje błędy Ratzinger przepraszał
i szybko je naprawiał34.
1.3 Dorobek intelektualny pontyfikatu
Równie zajmująco, bo niejednokrotnie w sposób wzajemnie sobie
zaprzeczający, została potraktowana na łamach tygodnika kwestia
oceny dorobku teologicznego Benedykta XVI. Z jednej strony Adam
Szostkiewicz w reportażu Sede vacante uznaje teologiczne dokonania Ratzingera jako wyróżniające się spośród innych aspektów jego
papieskiej posługi35. Z drugiej natomiast w komentarzu Szuflady
Benedykta publicysta bagatelizuje dzieła i encykliki papieża, sprowadzając je do rzeczy nieistotnych, niszowych, w żaden sposób nie

31
32
33
34
35

L. Wójcik, Imperium Vaticanum, POLITYKA, nr 10/2013 (2898), s. 13.
Por. A. Krzemiński, Konserwator, dz. cyt., s. 48.
Por. tamże, s. 49.
Por. tamże.
Por. P. Kowalczyk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, dz. cyt., s. 10.
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wpływających na ocenę jego pontyfikatu36. Niezmiernie istotny jest
tu kontekst wypowiedzi Szostkiewicza i użyte przez niego określenia,
wartościujące środowiska kościelne i pozakościelne przez pryzmat
ich stosunku do nauczania Benedykta XVI37. Zgodnie z logiką tego
kontekstu pozytywna bądź negatywna ocena intelektualnego dorobku pontyfikatu Ratzingera determinuje posiadanie przez owe
środowiska przymiotu realności bądź nierealności. Realnymi będą
te środowiska pozakościelne, które potraktują go trywialnie, zaś
nierealnymi środowiska kościelne, które przywiążą do niego większą wagę. W przekonaniu publicysty dzieła teologiczne Benedykta
XVI nie odcisną takiego piętna naukowego na współczesnej teologii, jak uczyniły to rozprawy Balthasara, Rahnera, Congara czy
de Lubaca38. Niemniej jednak Adam Krzemiński szkicuje portret
papieża wybitnego intelektualisty i znakomitego profesora teologii39.
Podkreślając kompetencję naukową Benedykta stwierdza on, że
Joseph Ratzinger rozczarował Europejczyków, szczególnie Niemców,
jako papież, ale nie jako intelektualista40. Z kolei Edwin Bendyk
zarzucał Benedyktowi XVI, iż „nie zasypał przepaści dzielącej kościelną doktrynę od nauki”41. Słuszności swojej oceny dowodził, obficie przytaczając krytyczne wypowiedzi byłych duchownych, prof.
Tomasza Polaka i prof. Stanisława Obirka, na temat poglądów papieża i jego uczniów, w tym kard. Christopha Schönborna, na teorię
ewolucji Darwina, reprezentowanego przez Ratzingera augustiańskiego platonizmu czy funkcjonowania Papieskiej Akademii Nauk42.
Jako przykład może posłużyć konfrontacja postawy Jana Pawła II
i Benedykta XVI wobec rozwoju nauk empirycznych, wyrażona
przez prof. Polaka. Twierdził on bowiem, że w przeciwieństwie do
Karola Wojtyły, Ratzinger nie śledził postępu nauk przyrodniczych
36
37
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39
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Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, dz. cyt., s. 17.
Por. tamże.
Por. tamże, s. 18.
Por. A. Krzemiński, Konserwator, dz. cyt., s. 49.
Por. tamże.
E. Bendyk, Słońca nie zatrzymał, POLITYKA, nr 10/2013 (2898), s. 62.
Por. tamże, s. 61-63.
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i przez to nie wyrobił w sobie wrażliwości koniecznej do zrozumienia
świata uczonych43. Główną tezą upowszechnianą przez Bendyka jest
przekonanie o niedouczeniu nawet najwybitniejszych teologów w obszarze nauk szczegółowych44. Publicysta przypomina, że Watykan
także za pontyfikatu Benedykta XVI nie zajął oficjalnego stanowiska odnośnie do GMO45. Okres ośmioletniej posługi ustępującego
papieża zbiegł się również z rewolucją internetową, której Ratzinger
nie wykorzystał, a otwarcie na Twitterze papieskiego profilu publicyści ironicznie określili „ćwierkaniem” Benedykta w Internecie46.
W przeciwieństwie do Jana XXIII i Jana Pawła II, Benedykt XVI nie
był ulubieńcem świeckich mediów47.
1.4. Relacje z rodzimym Kościołem i społeczeństwem niemieckim
Papież Niemiec zawiódł oczekiwania rodzimego społeczeństwa,
domagającego się strukturalnego otwarcia i większej autonomii
Kościoła niemieckiego od kurii rzymskiej, upowszechnienia praktyki
obsadzania urzędów kościelnych świeckimi, złagodzenia wymogu
zachowania przez duchownych celibatu, dopuszczenia żonatych
mężczyzn do święceń kapłańskich, rozluźnienia prawa liturgicznego i wprowadzenia do celebracji liturgicznych współczesnych
środków wyrazu, odrzucenia rygoryzmu moralnego odnośnie do
rozwodników żyjących w ponownych związkach oraz homoseksualistów zawierających związki partnerskie48. Te i im podobne
postulaty wielokrotnie w ostatnich latach wysuwały katolickie
wspólnoty i organizacje wobec Konferencji Episkopatu Niemiec
i samego Benedykta XVI. W 2011 roku uczyniła to grupa katolickich polityków należących do CDU, na czele z przewodniczącym
Bundestagu, katolikiem Norbertem Lammertem, wzywając biskupów
43
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Por. tamże, s. 62.
Por. tamże.
Por. tamże, s. 63.
Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, dz. cyt., s. 17.
Por. tamże.
Por. A. Krzemiński, Konserwator, dz. cyt., s. 47-48.
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do uzyskania od Benedykta XVI specjalnych warunków dla Kościoła
niemieckiego49. W trakcie podróży apostolskiej Ratzingera do ojczystego kraju we wrześniu 2011 roku, prezydent Christian Wulff,
katolik żyjący w powtórnym związku, podczas oficjalnego spotkania
z papieżem upominał się w imieniu pięciu milionów rozwodników,
pozostających w związkach cywilnych, o prawo dopuszczenia ich do
sakramentów świętych50. Choć podobne próby ingerencji niemieckich polityków w wewnętrzne sprawy doktrynalne i dyscyplinarne
Kościoła nie szokują już obecnie krajowej opinii publicznej51, to
jednak wizyta papieża w parlamencie federalnym spotkała się ze
sprzeciwem 80 posłów lewicy i ruchu ekologicznego, dla których
była jawnym złamaniem zasady rozdziału Kościoła od państwa52.
W swoim wystąpieniu Benedykt XVI przemilczał dotychczas uchwalone i nadal procedowane w Bundestagu kontrowersyjne projekty
ustaw regulujących kwestie bioetyczne czy legalizujących związki
partnerskie53. W nurt reformatorski włączyły się również środowiska
wysokiej inteligencji. Odpowiedzią na molestowanie w 2011 roku
uczniów jezuickiego gimnazjum w Berlinie było opracowanie przez
143 profesorów teologii reformatorskiego memorandum54. Oddolny
ruch niemieckich, postępowych katolików, w tym teologów i polityków wysuwających reformatorskie roszczenia wobec Benedykta
XVI, zdaniem publicystów ”Polityki” ukazują całkowicie odmienny
stosunek niemieckiego społeczeństwa do swojego papieża rodaka,
od postawy, jaką Polacy wykazywali w stosunku do Jana Pawła II55.
Papież Ratzinger nie ugiął się tym naciskom, ale wzmocnił konserwatywny i ortodoksyjny kierunek zarządzania Kościołem, także
w Niemczech. Adam Krzemiński utrzymuje, że swym nieugiętym
49
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Por. tamże, s. 47.
Por. tamże, s. 48.
Por. tamże, s. 47.
Por. tamże, s. 48.
Por. tamże.
Por. tamże, s. 47.
Por. tamże, s. 48.
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dogmatyzmem „Benedykt XVI nie powstrzymał laicyzacji Niemiec.
Być może nawet ją przyspieszył”56.
1.5. Kryzys pedofilski
Najpoważniejszym problemem, z jakim przyszło się zmierzyć papieżowi w okresie jego posługi na Stolicy Apostolskiej, były ujawniane
skandale pedofilskie z udziałem katolickich duchownych, nazwane
przez ”Politykę” kryzysem pedofilskim57. Szostkiewicz przekonuje,
że nic tak nie zaszkodziło w ostatnich latach wizerunkowi Kościoła
i skuteczności realizacji jego misji, szczególnie w Irlandii, Niemczech
i USA, jak właśnie działania duchownych-pedofilów58. Przyniosły one
także niemałe straty materialne, wynikające z konieczności wypłacenia ofiarom księży odszkodowań59. Publicysta pisze wręcz o Kościele,
który przybrał w wymienionych krajach „twarz pedofila prawiącego wiernym morały”60. Benedykt XVI podjął stanowcze działania
mające zapobiec dopuszczania się pedofilii przez duchowieństwo:
zatwierdził kanoniczne procedury postępowania w przypadkach
nadużyć seksualnych księży wobec nieletnich, sprawował kontrolę
nad dochodzeniem w sprawie wykorzystywania seksualnego młodocianych członków Legionu Chrystusa przez jego założyciela ks.
Maciela Delgado, wielokrotnie publicznie potępiał grzech pedofilii
i co najważniejsze, spotkał się z ofiarami duchownych-pedofilów,
czego papież Wojtyła nie uczynił61. Posunięcia Ratzingera w kwestii
jednego z najboleśniejszych i najbardziej bulwersujących opinię publiczną nadużyć w najnowszej historii Kościoła, zostały przez tygodnik
zaliczone do pozytywnych osiągnięć posługi Piotrowej Benedykta
XVI62.
56 Tamże, s. 47.
57 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, dz. cyt., s. 18.
58 Por. tamże.
59 Por. tamże.
60 Tamże.
61 Por. tamże.
62 Por. P. Kowalczyk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, dz. cyt., s. 10. W stałej rubryce „Polityka i Obyczaje” w numerze 9/2013 (s. 106) tygodnik z ironią przytacza
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1.6. Abdykacja papieża w cieniu spekulacji
Ośmioletnie rządy Josepha Ratzingera w ocenie Adama Szostkiewicza
generalnie przyniosły „więcej wpadek wizerunkowych, więcej zakłopotania tym, co się dzieje w Watykanie, niż sukcesów, o których mówiłby z uznaniem świat, a nie tylko kościelna biurokracja”63. Publicysta
nie odmawia jednak papieżowi „zdolności rozpoznania tego, jak stały
sprawy jego pontyfikatu pod względem wizerunkowym”64. ”Polityka”
niemało miejsca poświęca wewnętrznym problemom funkcjonowania struktur państwa Watykańskiego i dworu papieskiego, w których
dopatruje się przyczyn powzięcia przez Benedykta XVI zamiaru
ustąpienia z urzędu. Na tej decyzji zaważyć miały nieprzejrzyste finanse i błędy menedżerskie w zarządzaniu bankiem papieskim IOR,
chaos w biurokracji watykańskiej administracji, atmosfera zdrady
i podejrzeń na dworze papieskim, rywalizacje personalne i intrygi
w kurii rzymskiej pomiędzy frakcjami bertonistów na czele z kard.
Tarcisio Bertone i sodanistów z kard. Angelo Sodano, których skalę
i zaognienie ukazał VatliLeaks65. Szostkiewicz uważa, że czaru goryczy miała dopełnić kradzież dokumentów i prywatnych listów
papieża z apartamentów Pałacu Apostolskiego przez jego osobistego
kamerdynera Paola Gabrielego oraz wszczęte w tej sprawie śledztwo
trzech kardynałów-detektywów wraz z przedstawionym Benedyktowi
XVI końcowym raportem zawierającym wyniki dochodzenia66. Tego
typu spekulacje wpisują się – jego zdaniem – w starą, utartą już
sformułowaną przez bpa Tadeusza Pieronka ocenę pontyfikatu Benedykta XVI
w kontekście ujawnianych przypadków pedofilii wśród duchownych katolickich.
Troska ustępującego papieża o dostosowanie życia wiernych do wymogów Dekalogu
była zdaniem hierarchy o wiele ważniejsza od prób przezwyciężenia przez Ratzingera
kryzysu pedofilskiego w Kościele. Swoje stanowisko Pieronek oparł na założeniu, iż
pedofila jest nadużyciem, które tak jak dotychczas i w przyszłości może się ujawnić.
Wpisuje się bowiem w ludzką skłonność ulegania namiętnościom i w sferę pewnych
potencjalności, jakie daje człowiekowi wolna wola.
63 A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, dz. cyt., s. 17.
64 P. Kowalczyk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, dz. cyt., s. 10.
65 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, dz. cyt., s. 17.
66 Por. tamże.
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i niejednokrotnie wykorzystywaną za pontyfikatu Karola Wojtyły
strategię kreowania wizerunku papieża na zasadzie przeciwstawienia:
„dobry papież, zły Watykan”67. Oprócz licznych teorii spiskowych, wysuwano domysły na temat problemów zdrowotnych 85-letniego hierarchy, które spotęgowała wypowiedź jego brata, Georga Ratzingera,
o trudnościach w poruszaniu się, z jakimi miał borykał się papież68.
Podejrzewano reumatyczne bóle stawów, zaburzenia rytmu serca69.
Choć tygodnik stoi na stanowisku, że opinia publiczna oficjalnie nigdy
nie pozna wszystkich przyczyn papieskiej dymisji, to zdecydował się
oddać głos w tej sprawie samemu Benedyktowi XVI, cytując fragment jego wystąpienia z konsystorza 11 lutego 2013 roku, na którym
ogłosił swą abdykację: „Najdrożsi Bracia, wezwałem was (…) nie
tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także aby zakomunikować
wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po
wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że
z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby
w sposób należyty sprawować posługę Piotrową”70 – argumentował papież. Należy z uznaniem przyjąć okoliczność odwołania się
przez publicystów do motywów ustąpienia z urzędu, które Benedykt
sam zechciał podać do publicznej wiadomości. Z jego wypowiedzi
przebija się zrozumienie powagi i znaczenia abdykacji dla kondycji
Kościoła katolickiego. Stopień zaangażowania mediów w dociekanie
możliwych przyczyn rezygnacji papieża, dla komentatorów ”Polityki”
urósł do rangi wyznacznika zainteresowania prasy danym tematem.
Przykładem jest sprawa zabójstwa w Pretorii narzeczonej niepełnosprawnego lekkoatlety Oscara Pistoriusa. „Telewizje ze wszystkich
kontynentów – porównuje Jędrzej Winiecki – poświęciły wydarzeniom w Pretorii tyle samo uwagi co abdykacji Benedyka XVI”71.

67
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Tamże.
Por. P. Kowalczyk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, dz. cyt., s. 9.
Por. tamże.
Tamże, s. 8.
J. Winiecki, Postrzał w tęczę, POLITYKA, nr 9/2013 (2897), s. 88.
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1.7. Eklezjologia redaktorów „Polityki”
Z przeprowadzonej na łamach tygodnika oceny pontyfikatu papieża
Ratzingera wyłania się swoiste rozumienie misji i natury Kościoła
katolickiego, tak bardzo odległe od teologiczno-fundamentalnego
i eklezjologiczno-dogmatycznego sposobu uzasadniania jego wiarygodności i misyjności. Posiadający w Watykanie swą główną siedzibę
Kościół katolicki, to pozbawione większego terytorium do obrony,
nieograniczone nastrojami społecznymi, wolne od roszczeń grup
etnicznych i organizacji obywatelskich globalne mocarstwo, zwane
Imperium Vaticanum, realizujące na arenie międzynarodowej długofalowe strategie polityczne w sposób przekraczający możliwości
innych państw i posiadające nad nimi zasadniczą przewagę wskutek
braku sił zbrojnych72. W swojej długoplanowej działalności realizuje
dwa podstawowe mocarstwowe zapędy: konsoliduje pod swoim
sztandarem jak największą część ludzkości i narzuca jej własny
model szczęścia73. „Ze wszystkich mocarstw w historii – przekonuje Łukasz Wójcik – Kościół katolicki jest dziś najbliżej spełnienia
swoich globalnych celów”74. ”Polityka” przytacza stanowisko prof.
Manlio Graziano dowodzące, iż Watykan należy do czwórki mocarstw, obok Chin, USA i Unii Europejskiej, które obecnie realnie
prowadzą planową globalną politykę i wykazują poczucie uniwersalnego przeznaczenia75. Papiestwo podobnie do Francji i Niemiec dąży
do zjednoczenia pod swoją batutą całej Europy, nie ujawnia strategii
politycznych jak Chiny oraz ma ambicje odgrywać ważną rolę na
wszystkich kontynentach jak USA76. Adam Szostkiewicz zalicza
papieża do moralnych liderów, którzy publicznie mogą powiedzieć
to, o czym zmuszeni są milczeć dyplomaci, również watykańscy77.
Działania papieskiej dyplomacji, szczególnie Benedykta XV z czasów
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Por. L. Wójcik, Imperium Vaticanum, dz. cyt., s. 12-13.
Por. tamże, s. 13.
Tamże.
Por. tamże.
Por. tamże.
Por. A. Szostkiewicz, Papież doskonały, POLITYKA, nr 11/2013 (2899), s. 12.
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pierwszej wojny światowej, są podawane studentom amerykańskich
uniwersytetów za wzór prowadzenia bez użycia broni skutecznej
geopolityki, której gwarantem realizacji jest scentralizowana struktura Kościoła katolickiego78. Forma organizacyjna Kościoła i zakres
jego oddziaływania zostały zatem przez ”Politykę” przyrównane
do funkcjonowania organizmu politycznego, sprawnie poszerzającego strefę swoich wpływów i dalece przekraczającego w swoich
potencjalnościach działania superpaństwa. Ta iście zlaicyzowana
optyka rozumienia misji i natury Kościoła katolickiego łączy się
na łamach tygodnika z kontestacją papiestwa i jego doktrynalnej
i dyscyplinarnej ortodoksji. Jednym z krytyków katolicyzmu, którego zarzuty publicyści upowszechniają w swoich wypowiedziach
prasowych, jest protestantka Sabine Ruckert79. W niemieckim „Die
Zeit” zarzucała Kościołowi odmawianie chorym na AIDS możliwości stosowania środków antykoncepcyjnych, kneblowanie ust
myślicielom, zawieranie konkordatów z dyktatorami, przypisywanie
urzędowi papieskiemu przywileju nieomylności w sprawach wiary
i moralności, nieudzielanie kobietom święceń kapłańskich oraz zakaz
błogosławienia związków homoseksualnych80. Komentatorzy eksploatowali krytyczne oceny nie tylko osób spoza Kościoła katolickiego,
ale także wysokich rangą kościelnych hierarchów o prominencji
liberalno-lewicowej, by wspomnieć chociażby przywołane przez
Edwina Bendyka słynne stwierdzenie nieżyjącego już mediolańskiego kardynała Carla Martiniego: „Kościół odstaje od współczesnego świata o 200 lat”81. Rozwijane przez katolicką teologię główne
argumenty i principia nauki o Kościele – eklezjologii, zarówno tej
uprawianej w obszarze teologii fundamentalnej, jak i dogmatycznej,
dalece odbiegają od sposobu postrzegania Kościoła rzymskiego
przez publicystów ”Polityki”, dla których Kościół ten jest li tylko
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Por. L. Wójcik, Imperium Vaticanum, dz. cyt., s. 14.
Por. P. Kowalczyk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, dz. cyt., s. 10.
Por. tamże.
Cytuję za E. Bendyk, Słońca nie zatrzymał, dz. cyt., s. 61.
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instytucją i to w dodatku polityczną, a co najgorsze ich zdaniem
– niedemokratyczną82.
2. Medialny obraz abdykacji Benedyka XVI i jego znaczenie dla
polityki
Tygodnik relacjonuje okoliczności papieskiej dymisji. W ostatnią
sobotę poprzedzającą abdykację, Benedykt XVI spotkał się z prezydentem Włoch, Giorgio Napolitano, po koncercie zorganizowanym
z okazji 87. rocznicy podpisania paktów laterańskich. Papież miał
skarżyć się prezydentowi na brak sił do pełnienia wyczerpujących
obowiązków. Milczał jednak o planach ustąpienia z urzędu. W poniedziałek 11 lutego 2013 roku w trakcie audiencji udzielonej grupie kardynałów zgromadzonych w Rzymie na trwającym właśnie
konsystorzu, Benedykt XVI wygłasza po łacinie formułę rezygnacji.
Oświadczenie papieża wywołuje zaskoczenie kardynałów, zwłaszcza
zdumienie i poruszenie kard. Angelo Sodano, dziekana kolegium
kardynalskiego i sekretarza stanu Jana Pawła II, który po zakończeniu przemowy papieża składa mu podziękowania za dotychczasową
posługę. Jedną z pierwszych osób spoza grona kardynałów, która
zrozumiała deklarację dymisji, była dobrze znająca łacinę dziennikarka włoskiej agencji ANSA. Dzięki niej, informacja o abdykacji niemal natychmiast trafiła do mediów, dokładnie o godz. 11.45.

82 W tę uprawianą przez publicystów „Polityki” swoistą eklezjologię, wpisuje się
wyrażona przez Adama Szostkiewicza u schyłku pontyfikatu Jana Pawła II koncepcja
Kościoła jako świadczącej materialno-duchowe usługi wielonarodowej korporacji
i papiestwa jako jej doskonale rozpoznawalnego znaku firmowego. „Bez czynnego
papieża – pisał w lutym 2005 roku – Kościół traci rozpoznawalny na całej planecie
znak firmowy i fundament stabilności. Można się zżymać, jak włoski pisarz i przyjaciel Jana Pawła II Vittorio Messori, że papież nie jest szefem korporacji, ale to
nie całkiem tak. Czy to się podoba, czy nie, w wymiarze instytucjonalnym Kościół
jest wielonarodową korporacją, która świadczy ważne usługi duchowe i materialne.
A na dodatek tak skonstruowaną, że papież ma w Kościele pełną i najwyższą władzę,
którą może wykonywać zawsze w sposób nieskrępowany.” A. Szostkiewicz, Kulisy
cierpienia, POLITYKA, nr 8/2005 (2492), s. 49.
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Rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej83, ks. Federicko Lombardi,
niebędący uprzednio w posiadaniu informacji o zamiarze ustąpienia papieża z urzędu, zwołał na gorąco konferencję prasową, która
w ocenie tygodnika ograniczyła się jedynie do spekulacji. W trakcie
kolejnych konferencji rzecznik Watykanu przekazywał informacje
o aktywności papieża w ostatnich trzech tygodniach pontyfikatu,
który miał wygasnąć 28 lutego 2013 roku o godz. 20.00. Papieski
kalendarz przewidywał audiencje generalne i niedzielne południowe
modlitwy ”Anioł Pański” z udziałem wiernych. Dziennikarzy interesował okres sede vacante, a zwłaszcza osoba, która w tym czasie
będzie sprawowała najwyższą władze za Spiżową Bramą. Był nią
kardynał kamerling, którym w 2007 roku został mianowany kard.
Tarcisio Bertone. Ks. Lombardii przewidywał wybór nowego papieża
przed Wielkanocą, wskazując na szczególną okoliczność skrócenia
czasu wymaganego do zwołania konklawe ze względu na brak żałoby, która zwyczajowo następuje po śmierci papieża. Informował, że
Benedykt XVI nie weźmie w nim udziału z racji ukończenia 80. roku
życia, a okres wyboru następcy spędzi w letniej rezydencji papieży
w Castel Gandolfo. Po inauguracji pontyfikatu przez nowego biskupa
Rzymu, papież emeryt miał powrócić do Watykanu i zamieszkać
w klasztorze sióstr klauzurowych. Rzecznik wysuwał przypuszczenia,
że swoją emeryturę Benedykt XVI poświęci pracy naukowej i pisaniu książek. Umiejscawiając decyzje Josepha Ratzingera na kartach
dotychczasowej historii Kościoła, tygodnik wskazywał, że jest ona
trzecią abdykacją urzędującego papieża, po abdykacji Celestyna V
w 1294 roku i Grzegorza XII w 1415 roku84.
83 Autor artykułu jest świadom odmiennego statusu prawnego Stolicy Apostolskiej
i Państwa Watykańskiego.
84 Por. P. Kowalczyk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, dz. cyt., s. 8-9. Na tle dotychczasowych abdykacji przebieg rezygnacji Benedykta XVI jawi się niezwykle spokojnie
i pokojowo. Na temat abdykacji Celestyna V zob.: Celestyn V, w: Leksykon papieży, R.
Fischer-Wollpert, Wydawnictwo ZNAK, tłum. B. Białecki, Kraków 1990, s. 114-115;
Celestyn V, w: Księga Papieży, K. Dopierała, Wydawnictwo PALLOTIUNM, Poznań
1996, s. 225-227; Celestyn V, w: Encyklopedia papieży, J. N. D. Kelly, Państwowy
Instytut Wydawniczy, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1997, s. 288-291. Odnośnie
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Jak zauważa redakcja ”Polityki”, pod wpływem informacji o dymisji niemieckiego papieża najważniejsze włoskie stacje radiowe
i telewizyjne zmieniły ramówkę, przerywając emitowany program
i dostosowując tematykę audycji do zaistniałych w Watykanie niespodziewanych okoliczności85. „Ze studiów telewizyjnych – donoszą
autorzy reportażu Sede vacante – przegoniono modelki i kucharzy,
a zaproszono watykanistów i duchownych”86. Włoskie media przytaczały wypowiedź kard. Stanisława Dziwisza, który na wieść o ustąpieniu Benedykta miał powiedzieć: „nie schodzi się z krzyża”, co
spotkało się z nieprzychylną reakcją opinii publicznej we Włoszech87.
Spekulując o powodach rezygnacji papieża, prasa w Rzymie czyniła
domysły, „czego katolikom Watykan nie powiedział w związku
z abdykacją”88. Komentując dymisję Benedykta, austriacki dziennik ”Standard” wskazywał: „teraz można sobie wyobrazić, że i sam
Bóg zrezygnuje ze swego Urzędu Stworzyciela”89, a papieża określił
mianem ”kacerza”, szeregując go tym samym w grupie heretyckich
odstępców90. Niemiecka prasa komentowała decyzję Konferencji
Episkopatu Niemiec, podjętą niespełna kilka dni po ustąpieniu
Josepha Ratzingera z tronu Piotrowego, o możliwości dopuszczenia
aplikowania ofiarom gwałtów pigułek „dzień po”91. Postawę biskupów uznała za początek lawiny zmian w Kościele92. Okoliczności
podjęcia tej decyzji są niedwuznaczne, bowiem niemiecki papież był
do abdykacji Grzegorza XII patrz: Grzegorz XII, w: Encyklopedia papieży, J. N. D.
Kelly, Państwowy Instytut Wydawniczy, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1997, s. 327329; Grzegorz XII, w: Księga Papieży, K. Dopierała, Wydawnictwo PALLOTIUNM,
Poznań 1996, s. 263-265; Grzegorz XII, w: Leksykon papieży, R. Fischer-Wollpert,
Wydawnictwo ZNAK, tłum. B. Białecki, Kraków 1990, s. 128-129.
85 Por. P. Kowalczyk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, dz. cyt., s. 8.
86 Tamże.
87 Por. tamże, s. 8-9.
88 A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, dz. cyt., s. 17.
89 Cytuję za A. Krzemieński, Konserwator, dz. cyt., s. 49.
90 Por. tamże.
91 Por. tamże.
92 Por. tamże.
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przeciwny stosowaniu środków wczesnoporonnych w jakiejkolwiek
sytuacji.
Rezygnacja konserwatywnego papieża z pełnionego urzędu, stając
się bezdyskusyjnie sensacyjnym wydarzeniem medialnym o dużym
nasyceniu spekulacyjnym i epokowym w swej historycznej doniosłości93, w opinii publicystów ”Polityki” nie pozostała obojętna dla
dynamiki dyskursu politycznego i jego medialnej recepcji w dniu
ogłoszenia abdykacji, ostatnich tygodni pontyfikatu Benedykta,
okresu sede vacante i wyboru nowego biskupa Rzymu. Medialny
potencjał tkwiący w trudnym do przewidzenia przebiegu wydarzeń
za Spiżową Bramą, odcisnął swe piętno nie tylko na polskiej scenie
politycznej, co ukazuje recepcja w mediach krajowych inicjatywy
PiS powołania nowego premiera w osobie prof. Piotra Glińskiego,
ale nade wszystko była znacząca dla polityki włoskiej. Zgłoszenie
w Kancelarii Sejmu przez Prawo i Sprawiedliwość prof. Glińskiego
jako konstruktywnego premiera rządu niespełna dwie godziny po
ustąpienia papieża, okazało się wizerunkowo mało skutecznym
rozwiązaniem, gdyż zdaniem Stanisława Tyma „Benedykt XVI zajął
wszystkie telewizory na całym świecie”94. Medialną recepcję projektu
PiS także w przekonaniu Janiny Paradowskiej „zakłóciła papieska
abdykacja i kamery zamiast na konferencję Kaczyńskiego pobiegły
93 Niektórzy teologowie wyrażają przekonanie, że abdykację Benedykta XVI zapowiadały pewne dyskretne gesty papieża – tego zdania jest amerykański teolog Scott Hahn.
Gesty te, w kontekście naszego dzisiejszego stanu wiedzy, miały niezwykle symboliczny
charakter. Były widoczne, choć nie zostały w całej pełni swego znaczenia właściwie
dostrzeżone i odczytane. Mianowicie 29 kwietnia 2009 roku Benedykt XVI nawiedził
w Aguila we Włoszech grób św. Celestyna V, wybranego w sędziwym wieku średniowiecznego papieża, który abdykował niespełna po pięciu miesiącach pełnienia
posługi. W trakcie tej wizyty na przeszklonym sarkofagu świętego Benedykt położył
swój paliusz – symbol władzy arcybiskupiej. Piętnaście miesięcy później, 4 lipca 2010
roku, Ratzinger po raz kolejny nawiedza relikwie swego poprzednika, tym razem
w katedrze w Sulmina nieopodal Rzymu. Wydarzenia te w opinii Scotta Hahna
miały zapowiadać rychłą dymisję niemieckiego papieża. Por. http://www.fronda.
pl/a/scott-hahn-o-znakach-zapowiadajacych-rezygnacje-benedykta-xvi,26119.html
(dostęp: 30.08.2014 roku).
94 S. Tym, Z rozpędu, POLITYKA, nr 7/2013 (2895), s. 97.
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do Rzymu”95. Decyzja Ratzingera miała mieć niebagatelny wpływ na
ostatni etap kampanii wyborczej ugrupowania Silvio Berlusconiego
do Izby Deputowanych. Swoją strategię wyborczą medialny magnat
oparł w głównej mierze na kampanii telewizyjnej. Skupienie uwagi
mediów wokół wydarzeń na szczytach kościelnej hierarchii odbierało
politykowi konieczny czas antenowy, zainteresowanie dziennikarzy
i sposobność popularyzacji deklaracji politycznych w kolejnych
audycjach przedwyborczych, dzięki którym poparcie tworzonej
przez niego koalicji wzrosło dwukrotnie96. „Na kilka dni przed
wyborami – zauważa Piotr Kowalczuk – decyzja papieża zupełnie
zdominowała media, a kampania wyborcza stanęła w miejscu. Dla
Berlusconiego, który dzięki kolejnym obietnicom skracał dystans
do Bersaniego, liczył się każdy dzień przed kamerami. Tego czasu
może mu teraz zabraknąć”97. ”Polityka” za komentatorem Antonio
Polito dostrzegła również jeden z pozytywnych aspektów rezygnacji papieża dla wizerunku lidera partii Forza Italia. „Abdykacja
Benedykta – w opinii Polito – ze względu na jego podeszły wiek
sprawiła, że w oczach wyborców 76-letniemu Berlusconiemu nagle
przybyło 20 lat”98.
95 J. Paradowska, Dreszczyki i dreszcze, POLITYKA, nr 8/2013 (2896), s. 8.
96 Por. P. Kowalczuk, Karuzela z obiecankami, POLITYKA, nr 8/2013 (2896), s. 46.
97 Tamże.
98 Tamże. Publicyści „Polityki” wskazują na możliwe komplikacje w efektywnym
i skutecznym przeprowadzeniu kampanii wyborczej Berlusconiego w 2013 roku,
które miały być spowodowane zaangażowaniem dziennikarzy w relacjonowanie
medialnych wydarzeń związanych z abdykacją Benedykta XVI i nachodzącym
konklawe. Tymczasem w podobnej sytuacji włoscy politycy znaleźli się także w 2005
roku, kiedy umierał Jan Paweł II. Wtedy również trwała kampania przed wyborami
samorządowymi oraz przypadającymi w 2006 roku wyborami parlamentarnymi.
Podówczas jednak włoscy politycy starali się wykorzystać problemy zdrowotne
Jana Pawła II i wprowadzone przez Watykan embargo informacyjne, dotyczące
przebiegu jego choroby, dla kreowania własnego wizerunku i zintensyfikowania
kontaktów z mediami. Wiedząc o trudnościach, z jakimi dziennikarze pozyskiwali
informacje o stanie zdrowia papieża oraz mając na uwadze, iż reporterzy rozpytywali każdą osobistość, która pojawiła się w szpitalu z zamiarem odwiedzin Jana
Pawła II, notorycznie wizytowali klinikę Gemelli. „Corriere della Sera”, który
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Z wypowiedzi publicystów tygodnika nasuwa się wniosek, że
dymisja papieża odcisnęła piętno na kształcie polityki i tematyce
dyskursu społecznego tamtych dni przede wszystkim z powodu skali
zainteresowania mediów tym zagadnieniem. Projekty wizerunkowe
i plany wyborcze poszczególnych decydentów sceny politycznej, czy
to w Polsce czy we Włoszech, musiały ustąpić miejsca doniesieniom
z Watykanu, o czym zadecydowały redakcje mediów opiniotwórczych. Bez tak intensywnego udziału mediów, wydarzenia mające
w pierwszej kolejności charakter ściśle kościelny, choć niecodzienne
i faktycznie osobliwe, nie znalazłyby tak szerokiej przestrzeni dyskusji i spekulacji co do ich przebiegu i doniosłości oraz nie nabrałyby
znaczenia politycznego. Autor napisanego językiem satyry felietonu
„Żadnych świętości”, zamieszczonego w stałej rubryce „Z życia sieci”,
przyznaje, że „u nas wieści z Watykanu wpisano od razu w bieżący
kontekst polityczny”99. Oczywiście, w zakresie i formie dostarczonej
i nadanej im przez polskie media.
Od siebie dodajmy, że nie bez znaczenia dla medialnego wydźwięku papieskiej rezygnacji jest fakt ogłoszenia przez Benedykta
XVI decyzji o ustąpieniu z urzędu właśnie przed kamerami telewizyjnymi. Uprawnione jest zatem twierdzenie, że i sam papież
wyborem okoliczności oraz formy proklamacji abdykacji nadał
temu wydarzeniu medialne znaczenie i wystąpił w roli jego reżysera, dobierając m. in.: miejsce, nieprzypadkową datę Światowego
Dnia Chorego czy bezpośrednie grono odbiorców, a zwłaszcza język
przekazu. Już tylko spekulując można przypuszczać, iż Benedykt
wyszedł niejako naprzeciw redakcjom stacji telewizyjnych i portali
cytuje „Polityka”, twierdził wręcz, że włoscy politycy urządzili sobie wyścigi do
chorego papieża, choć mało któremu udało się rozmówić z lekarzami, nie mówiąc
już o spotkaniu z Janem Pawłem II. Kończąc swoją wizytę w klinice, zatrzymywali
się w działającym przy niej centrum prasowym i przekazywali zagranicznym
i krajowym dziennikarzom informacje o stanie zdrowia papieża, które treściowo
nie wykraczały poza oficjalne komunikaty, czyniąc przy tym wrażenie odbycia
osobistej rozmowy z Janem Pawłem II, do której tak naprawdę nie dochodziło. Por.
S. Wysocka, Szumy i szepty, POLITYKA, nr 10/2005 (2494), s. 97.
99 JSz, Żadnych świętości, POLITYKA, nr 8/2013 (2896), s. 99.
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internetowych, które zarejestrowany materiał filmowy w Pałacu
Apostolskim intensywnie eksploatowały w przygotowaniu serwisów informacyjnych i programów publicystycznych. Niewątpliwie
utrwalony obraz telewizyjny z papieżem w roli głównej w znaczący
sposób ułatwił pracę dziennikarzom. Być może na takim wyborze
sposobu ogłoszenia abdykacji Kościołowi Powszechnemu i całemu
światu zaważyła troska papieża o upowszechnienie przez media
dokładnej treści jego wystąpienia, a w szczególności tych powodów
dymisji, które sam chciał upublicznić, oraz dobrowolności i stopnia
świadomości powziętej decyzji.
3. Społeczny odbiór abdykacji Benedykta XVI
Nie powołując się na konkretne wyniki badań opinii publicznej,
częstokroć nie podając tożsamości autorów komentarzy, ”Polityka”
kreśli obraz społecznych nastrojów i zapatrywań na papieską abdykację. Przykładowo Szostkiewicz pisze: „wielu ludzi, nie tylko
katolików uznało decyzję Benedykta za godną szacunku. Ta grupa
raczej nie oczekuje od liderów poświęcania się bez względu na
okoliczności. Wyżej cenią kapitana potrafiącego uratować statek,
niż honorowo idącego z nim na dno”100. Tak daleko idąca charakterystyka rzeczonej grupy sugeruje, iż wyżej sformułowana konstatacja jest rezultatem rzetelnych badań. Pozbawione koniecznej
wymierności określenia „wielu ludzi”, „wielu liderów” przewijają
się przez kolejne partie wypowiedzi prasowych publikowanych na
łamach tygodnika. Dla potwierdzenia wystarczy przywołać inne
spostrzeżenie Szostkiewicza: „Wymowne, że wielu liderów świeckich
pogratulowało mu [papieżowi – PG] poczucia odpowiedzialności.
Premierom i prezydentom łatwo się tu wykazać empatią. Doskonale
wiedzą, co to znaczy szefować wielkim instytucjom, jakie to są
przeciążenia, ciemne noce duszy”101. Czytelnikowi pozostaje jedynie
100 A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, dz. cyt., s. 17.
101 Tamże. Posługując się określeniem „ciemne noce duszy,” publicysta pośrednio
nawiązał do doktryny rozwoju życia duchowego hiszpańskiego karmelity bosego
św. Jana od Krzyża. Należy się spodziewać, iż odwołując się do terminologii
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domyślać się, których to państw prezydenci i premierzy publicznie
okazali wyrazy solidarności z Benedyktem XVI. Jedynie pochwała
odwagi i godności decyzji Ratzingera, wyrażona przez prezydenta
Włoch Giorgio Napolitano, doczekała się identyfikacji tożsamości
jej twórcy102. Również bliżej nieuchwytna liczbowo grupa konserwatywnych i tradycjonalistycznych katolików na wieść o abdykacji
papieża przeżyła szok i moralny zamęt103. Rzesze katolickie w całym
świecie przez wieki miały przyzwyczaić się bowiem do dożywotnego
pełnienia posługi biskupa Rzymu, co dawało im poczucie ciągłości
Kościoła i stanowiło wzór biskupiej lojalności względem niego104.
Autorzy reportażu Sede vacante, nie podpierając się danymi jakiejkolwiek sondażowni, opisują reakcję Włochów, pośród których
abdykacja Benedykta XVI z jednej strony miała wywołać szok i zdumienie, z drugiej natomiast aprobatę105. Cytują słowa anonimowej
kobiety, zagadniętej na placu św. Piotra przez równie anonimowego
dziennikarza nieznanej stacji telewizyjnej, dowodzące, iż dopiero po
ustąpieniu Benedykta z urzędu Włosi zorientowali się, jaką sympatią darzyli tego skromnego, nieśmiałego, dobrego człowieka106.
Piotr Kowalczuk w podobnym tonie referuje ustosunkowanie się
Włochów do dymisji Josepha Ratzingera. Wybór polskiego kardynała
Karola Wojtyły na papieża miał być dla włoskiej opinii publicznej
o wiele większym zaskoczeniem niż abdykacja Benedykta XVI,

Doktora Mistycznego, Szostkiewicz miał raczej na myśli rozpatrywane w sensie egzystencjalnym stany wewnętrznego niepokoju i psychiczny dyskomfort,
których doświadcza dusza poddawana wewnętrznym próbom w procesie wzrostu duchowego, niż wprost samą dynamikę życia teologalnego i relacji duszy
z Bogiem. Zob. O. Filek OCD, Doktryna św. Jana od Krzyża, [w:] Święty Jan od Krzyża.
Doktor Kościoła. Dzieła, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2010, s. 44-55.
102 Por. P. Kowalczuk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, dz. cyt., s. 8.
103 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, dz. cyt., s. 17.
104 Por. tamże.
105 Por. P. Kowalczuk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, dz. cyt., s. 8.
106 Por. tamże.
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schorowanego i nieśmiałego profesora teologii, który z pewnością
padł ofiarą intrygantów z kurii rzymskiej107.
4. Dymisja papieża Ratzingera
w tyglu komentarzy publicystów ”Polityki”
Formułując własną ocenę abdykacji Benedyka XVI, publicyści
”Polityki” przywołują wypowiedzi polskich biskupów odnoszące
się do niespodziewanej dymisji papieża, umiejętnie wkomponowując je w rozwijaną linię interpretacyjną całego wydarzenia, zgodną
ze światopoglądem polityki redakcyjnej tygodnika. Mianem kościelnej dialektyki Adam Szostkiewicz określił głosy hierarchów
sprzed ośmiu laty, komentujące wytrwałość papieża Wojtyły i jego
przekonanie o bezdyskusyjnej konieczności heroicznego pełnienia
urzędu papieskiego do śmierci oraz obecne, wartościujące emerytalne rozwiązania papieża Ratzingera, zwanego niegdyś „pancernym
kardynałem”, z uwagi na jego konserwatywne poglądy na kwestie
doktrynalne i dyscyplinę kościelną108. „Kiedy Jan Paweł II przytłoczony ciężką chorobą trwał na tronie papieskim, mówiono: niesie
swój krzyż do końca, jakie to wielkie. Przekonywano się wzajemnie,
że tak papież nas wychowuje do tajemnicy cierpienia i śmierci; że to
źródło pociechy dla starych i chorych, lekcja męstwa i dojrzałości
chrześcijańskiej. I co? Kiedy Benedykt XVI ogłosił, że zrzeka się
urzędu, słyszymy od tych samych biskupów, że to decyzja odważna
i dojrzała”109 – porównuje publicysta. Oceniając wypowiedzi pasterzy Kościoła w Polsce, Szostkiewicz wyraża przekonanie o istnieniu
dwóch opcji hermeneutycznych sposobu sprawowania papieskiej
posługi: opcji krzyżowej, w którą wpisuje się bezkompromisowe
świadectwo Wojtyły oraz opcji abdykacyjnej Ratzingera. Stawia przesycone ironią retoryczne pytanie, która z nich jest najbliższa misji
papieża i tradycji tronu Piotrowego, skoro tak odległe od siebie w swej
wewnętrznej logice, obie doczekały się uznania i gloryfikacji ze strony
107 Por. P. Kowalczuk, Włoski kocioł, POLITYKA, nr 9/2013 (2897), s. 44.
108 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, dz. cyt., s. 16.
109 Tamże.
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polskich biskupów110. Tygodnik przytacza pozytywne wypowiedzi
i wspomnienia o ustępującym papieżu metropolity lwowskiego abpa
Mariana Mokrzyckiego, drugiego sekretarza osobistego Benedykta
XVI, i kard. Stanisława Nagiego, profesora teologii fundamentalnej,
stwierdzając, że „wysyp laurek na cześć Benedykta”111 nie odejmie
kontrowersji i moralnych wątpliwości z narastającej dyskusji o jego
abdykacji. Szostkiewicz krytykuje strategię interpretacyjną wydarzeń za Spiżowej Bramy publicystów „Naszego Dziennika”, silących
się – jego zdaniem – na pokrętne tłumaczenia, wedle których Jan
Paweł II uczył katolików cierpienia i godnego umierania, Benedykt
XVI natomiast pokory i odpowiedzialności112. Zabiegi katolickiego
dziennika, zmierzające do przyjęcia jak najbardziej neutralnej postawy wobec papieskiej dymisji, komentator wprost nazwał próbą
„rozbrojenia miny za pomocą dewocyjnych frazesów i banałów”113.
”Polityka” wydaje jednoznaczną ocenę abdykacji Benedykta XVI.
W przekonaniu publicystów decyzja papieża o ustąpieniu z urzędu nosi
dla tradycjonalistycznych katolików znamiona herezji, która trwający
od lat kryzys Kościoła może przerodzić w kryzys wiary jego członków114. Abdykacja jest aktem demontażu hieratycznego papiestwa,
zadziwiającym posunięciem sekularyzacyjnym konserwatywnego
papieża115. Niewątpliwie ujmuje ona znaczny ciężar z barków pontifeksa i czyni papieską posługę bardziej przystającą do mentalności
człowieka obecnych czasów szeroko rozwiniętej demokracji, przyzwyczajonego do kadencyjności wszelkich urzędów116. To rozwiązanie na
wskroś rewolucyjne, szokujące i choć zgodne z prawem kościelnym117,
niesie ze sobą konsekwencje dla struktury instytucjonalnej Kościoła
110
111
112
113
114
115
116
117

Por. tamże, s. 16-17.
Tamże, s. 17.
Por. tamże.
Tamże.
Por. A. Krzemiński, Konserwator, dz. cyt., s. 49.
Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, dz. cyt., s. 17.
Por. P. Kowalczuk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, dz. cyt., s. 10.
Por. tamże, s. 9.
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rzymskiego118. Wydarzenie doniosłe i bezdyskusyjnie wyróżniające
się w nowożytnej historii Stolicy Apostolskiej, będące wyraźnym
sygnałem, że posługa biskupa Rzymu nie musi trwać do śmierci119.
Swoją niespodziewaną rezygnacją Benedykt wstrząsnął kurią rzymską
i wykazał postawę roszczeniową, domagając się dla siebie świeckiego
prawa do emerytury120. Najbardziej skrajną ocenę wydaje Adam
Krzemiński stwierdzając, że ustępujący papież „biurokratycznym
trybem może osiągnąć to, czego nie osiągnął Nietzsche swym patetycznym okrzykiem: Bóg jest martwy!”121. Kontrowersje związane
z abdykacją Szostkiewicz sprowadza do kwestii obyczaju, kultury
korporacyjnej i oczekiwań zainteresowanych katolików122. Publicyści
dostrzegli realne zagrożenie rozłamu Kościoła na Kościół, który nigdy
nie pogodzi się z dymisją niemieckiego papieża i nadal będzie uznawał Ratzingera za prawowitego ordynariusza Rzymu oraz Kościół
jego następcy123. Wyrażali obawę, iż wkrótce może się rozwinąć kult
Benedykta XVI jako świętego za życia, papieża zmuszonego przez
masońskie koterie do rezygnacji, by jego miejsce mógł zająć antypapież124. Dymisja ta roznieciła liczne teorie spiskowe. „Uruchomiła
tu i ówdzie katolickie szaleństwo o długiej, sięgającej średniowiecza historii szukania dowodów na walkę Szatana z Chrystusem”125.
Perswazyjne wyrażenie „tu i ówdzie” jest znamienne dla ogólnikowej
formy prowadzenia przez autorów tygodnika dyskursu z czytelnikiem.
”Polityka” przypomina stanowisko kardynała Josepha Ratzingera,
wyrażone przed laty w wywiadzie udzielonym niemieckim dziennikarzom, odnoszące się do możliwości abdykacji papieża w sytuacji utraty przez niego sił fizycznych, psychicznych i duchowych.
Benedykt sam wypełnił własne kryteria abdykacji i jej się poddał.
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Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, dz. cyt., s. 17.
Por. tamże.
Por. A. Krzemiński, Konserwator, dz. cyt., s. 49.
Tamże.
Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, dz. cyt., s. 17.
Por. tamże, s. 18.
Por. tamże.
Tamże.
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Kowalczuk i Szostkiewicz wyrażają podziw i szacunek wobec tej
konsekwencji i stanowczości papieża126.
Na łamach ”Polityki” niejednokrotnie pojawia się usilne przeświadczenie, że rezygnacja Benedykta XVI stwarza demokratycznie zorientowanym purpuratom i kościelnym reformistom nowe
możliwości realizacji żądań większej kolegialności w zarządzaniu
Kościołem kosztem uprawnień papieża127. W tym kontekście abdykacja została rozpatrzona w kategoriach daru, którego w żaden
sposób nie można zmarnować, lecz wprost przeciwnie, należy go
maksymalnie wykorzystać128. Decentralizacja kurii rzymskiej, redefinicja misji i jurysdykcji papiestwa, liberalizacja doktryny i dyscypliny kościelnej, demokratyzacja struktur Kościoła Powszechnego
i Kościołów lokalnych to istotne postulaty wpisujące się w ocenę
abdykacji Benedykta XVI, sformułowaną przez publicystów postkomunistycznego, lewicowego tygodnika. Ocena ta, poza ukazaniem
kontrowersyjności samej dymisji niegdyś „pancernego kardynała”,
jest w głównej mierze pozytywna, właśnie ze względu na tkwiące
w niej możliwości przeszczepienia przez lewicujących reformistów
na grunt kościelny rozwiązań liberalnej demokracji.
Patrząc z perspektywy czasu, dodajmy, że dobrowolne i nieprzymuszone – przynajmniej wedle oficjalnego stanowiska Watykanu –
ustąpienie z urzędu ortodoksyjnego i tradycjonalistycznego papieża,
środowiska nowej lewicy wykorzystały jako niepodważalny argument
propagandowy, dowodzący rzekomo konieczności zmiany dotychczasowej strukturalnej formy funkcjonowania papiestwa. Wbrew
intencjom samego Josepha Ratzingera, środowiska te, w tym redakcje mediów opiniotwórczych, eksploatowały ów argument jako
formę nacisku na kolegium kardynalskie, by dokonało poprzez
konklawe wyboru osoby o bardziej liberalnych i lewicujących poglądach. Wypowiedzi prasowe autorów „Polityki” wpisały się w ten
nurt propagandowy. Nie sposób w tym miejscu ponownie nie oddać
126 Por. P. Kowalczuk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, dz. cyt., s. 10.
127 Por. tamże.
128 Por. tamże.
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głosu Adamowi Szostkiewiczowi: „Wcale nie wiadomo, czy ta przygoda papiestwa nie okaże się początkiem jego schyłku. Bo w końcu
w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich Watykan, dwór papieski,
prałaci i dykasterie nie figurują. Państwo kościelne nie narodziło się
w Palestynie Jezusa, tylko znacznie później w Europie. Kto wie, czy
Jezus w pysze i przepychu papieskiego Rzymu nie poczułby się jak
w jerozolimskiej świątyni, z której przegonił kupczących. Papiestwo
w obecnym kształcie weszło w fazę dysfunkcjonalną. Jest bardziej
problemem niż rozwiązaniem problemu. I to jest temat, jaki dla
dobra Kościoła powinni byli podjąć kardynałowie na wspólnych
zebraniach przed konklawe. Bo kiedy zamknęły się za nimi drzwi
Sykstyny – konkluduje publicysta – czasu już na to nie ma”129.
129 A. Szostkiewicz, Papież doskonały, dz. cyt., s. 13. Rozważając w 2005 roku na
łamach tygodnika możliwość abdykacji Jana Pawła II, ze względu na pogarszający
się stan jego zdrowia, Adam Szostkiewicz w odmienny sposób oceniał ewentualną
papieską dymisję, która nie była dla niego podówczas tak rewolucyjnym i kontrowersyjnym rozwiązaniem, jak podjęta osiem lat później decyzja o ustąpieniu z urzędu
równie konserwatywnego papieża, Benedykta XVI, oraz nie upatrywał w niej szansy
na demokratyzację i liberalizację struktur Kościoła Powszechnego, w szczególności
papiestwa. Publicysta wykazywał raczej, że postępująca choroba papieża stawiała
przed kurią rzymską i nim samym poważne problemy związane z zarządzeniem
Kościołem. Szostkiewicz podkreślał powagę sytuacji, w której pogłębiający się proces chorobowy może uniemożliwić papieżowi samodzielne podejmowanie decyzji,
odebrać zdolność mowy oraz spowodować utratę świadomości na wiele miesięcy
lub nawet lat. Poszczególne dykasterie watykańskie i najbliżsi współpracownicy
papieża, jak Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano, prefekt
Kongregacji Nauki Wiary kard. Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacji Biskupów
kard. Giovanni Battista Re i wikariusz dla diecezji rzymskiej kard. Camilio Ruini,
byli w stanie przez pewien czas wyręczać Jana Pawła II z niektórych jego obowiązków zarządzania Watykanem i Kościołem Powszechnym, jednak nie ze wszystkich.
Odwołane pielgrzymki i podróże zagraniczne oraz audiencje generalne z udziałem
wiernych nie stanowiły tak poważnego problemu, jak możliwy brak wymaganej
prawem świadomej i dobrowolnej decyzyjności chorego papieża przy rozstrzyganiu
choćby nominacji biskupich i kardynalskich. Niedająca się wykluczyć absencja
papieża, w dłuższym okresie mogła sprawić, że abdykacja Jana Pawła II stałaby
się nieuchronną koniecznością. Spowodowana stanem zdrowia owa nieuchronna
konieczność abdykacji dla dobra Kościoła, jest kluczem do zrozumienia sformułowanej w 2005 roku przez Adama Szostkiewicza oceny samego aktu ewentualnej
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5. Ocena polityki informacyjnej Watykanu
Choć wybór następcy Benedykta należy uznać zdaniem Adama
Szostkiewicza za „pierwsze konklawe rozwiniętej epoki cyfrowej”130,
które żywotnie przykuło uwagę szeroko pojętej prasy, to politykę

papieskiej dymisji i związanych z nią okoliczności. Choć wielokrotnie kurialiści
i hierarchowie niezwiązani wprost z kurią rzymską podnosili kwestię możliwości
ustąpienia Jana Pawła II z urzędu, publicysta stał na stanowisku, że w 2005 roku
na abdykację papieża Wojtyły było już za późno i to z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na postawę Jana Pawła II wobec cierpienia i samej dymisji, którą
stanowczo odrzucał, rozpatrując podobnie jak Paweł VI posługę papieża w kategoriach ojcostwa, którego nie można się zrzec. Po drugie, do ważności abdykacji
konieczna jest świadomość i dobrowolność decyzji papieża. Pogłoski o przekazaniu
abpowi Stanisławowi Dziwiszowi listu abdykacyjnego, który rzekomo miał zostać
upubliczniony w określonych przez papieża okolicznościach, nasuwały wątpliwości, co do ważności wyrażonej w nim woli. Szostkiewicz uważał, iż Jan Paweł II
pozostanie na tronie Piotrowym do śmierci. Wskazywał również, że wyjątkowa
pozycja biskupa Rzymu w Kościele katolickim nie pozwala, by odnosić do urzędu
papieskiego analogie związane z prawnym funkcjonowaniem innych stolic biskupich. Zazwyczaj bezsporna i nieprowadząca do schizmy obecność na terenie jednej
diecezji zarówno nowego ordynariusza, jak i biskupa emeryta, zdaniem publicysty
nie może zostać odniesiona do diecezji rzymskiej, historycznie naznaczonej dotkliwymi rozłamami spowodowanymi działalnością antypapieży, pomimo iż papież
emeryt by do nich nie należał. W tym świetle bardzo wyraźnie rysuje się różnica
pomiędzy podejściem Adama Szostkiewicza do abdykacji Benedykta XVI w 2013
roku, w której upatrywał szansę na decentralizację kurii rzymskiej, ograniczenie
uprawnień papieża, wprowadzenie kadencyjności papieskiego urzędu i przeszczepienie na grunt kościelny rozwiązań liberalnej demokracji, a przyjętym przez niego
stanowiskiem odnośnie do możliwej abdykacji Jana Pawła II w 2005 roku: bardziej
wyważonym i ostrożnym w wysuwanych ocenach, niekontestującym papiestwa
w jego ówczesnym kształcie, wykazującym do pewnego stopnia zrozumienie natury
posługi biskupa Rzymu, pozbawionym reformatorskich roszczeń i wpisujących się
w walkę światopoglądową językowych określeń (przykładowo – „katolickie szaleństwo”, „hieratyczne papiestwo”), które publicysta wraz z Edwinem Bendykiem,
Piotrem Kowalczukiem i Adamem Krzemińskim intensywnie eksploatował w swoich
wypowiedziach prasowych na łamach „Polityki” w 2013 roku. Por. A. Szostkiewicz,
Kulisy cierpienia, dz. cyt., s. 48-50.
130 A. Szostkiewicz, Papież doskonały, dz. cyt., s. 12.
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informacyjną131 Watykanu, szczególnie ostatnich miesięcy pontyfikatu papieża Ratzingera, okresu sede vacante i elekcji Franciszka,
tygodnik ocenił negatywnie jako anachroniczną.
Na tej ocenie szczególnie zaważyły krótkotrwałe losy inicjatywy
kardynałów z USA, określonej mianem „praskiej wiosny w Watykanie”,
trwającej niewiele ponad dobę. Hierarchowie zaproponowali zwoływanie przed otwarciem konklawe regularnych, codziennych konferencji prasowych przedstawicieli kolegium kardynalskiego. W ich
trakcie dziennikarze wyczerpująco mieli być informowani o rezultatach spotkań i dyskusji purpuratów, przeprowadzanych w zamkniętym gronie w ramach kongregacji generalnych w Pałacu Apostolskim,
odnoszących się do aktualnych problemów Kościoła, wyzwań i zadań
stojących przed nowym papieżem. Doniesienia za Spiżowej Bramy
nie miały się więc ograniczać jedynie do lakonicznych oświadczeń
rzecznika Watykanu, ks. Federico Lombardiego. Projekt ten w opinii
Szostkiewicza był przejawem zrozumienia przez północnoamerykańskich kardynałów anachroniczności dotychczasowego podejścia
Kościoła do informacji i kontaktu z mediami oraz wynikał z kontekstu kulturowego kraju pochodzenia hierarchów, szeroko otwartego
na media, który ponad dwieście lat temu konstytucyjnie zagwarantował wolność prasy i religii. Taka inicjatywa spotkała się ze sprzeciwem
i natychmiastową reakcją kurii rzymskiej. Z tego powodu nie doszła
131 Polityka informacyjna to „sfera działalności w dziedzinie organizowania zinstytucjonalizowanego obiegu informacji społecznej i wpływania na jej obieg niezinstytucjonalizowany (spontaniczny). To sposoby i zasady upowszechniania wiadomości,
informowanie społeczeństwa o problemach politycznych, decyzjach, zamiarach
i działaniach. Przedmiotem polityki informacyjnej jest organizowanie i sterowanie przepływem informacji między systemem politycznym, grupami interesu,
organizacjami społecznymi i opinią publiczną. Polityka informacyjna może być
prowadzona na różnych poziomach: państwa, regionu, miasta czy konkretnej instytucji. Jej wykonywanie łączy się z selekcją przekazywanych odbiorcom wiadomości
(GATEKEEPING). Zasady doboru kryteriów selekcji uwarunkowane są różnymi czynnikami, m.in. przyjętymi założeniami i celami politycznymi, specyfikacją funkcjonowania danego medium czy instytucji lub oczekiwaniami i potrzebami odbiorców.”
A. Hess, Polityka informacyjna, [w:] Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek,
Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2006, s. 151.
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do skutku, a jej pomysłodawcy w niespełna dobę po jej upublicznieniu
musieli z niej się wycofać132.
Tygodnik dostrzega nie tylko anachroniczność polityki informacyjnej Watykanu, ale wskazuje również na wiele sprzeczności
w sposobie jej prowadzenia. Z jednej strony nosi ona znamiona
sięgającej zenitu obsesji na punkcie medialnych przecieków, a zwłaszcza ingerencji czynników zewnętrznych w przebieg konklawe133.
„Pomieszczenia, gdzie spotykają się elektorzy – relacjonuje autor komentarza Papież doskonały – są naszpikowane elektroniką blokującą
komunikacje ze światem. Funkcjonariusze bezpieczeństwa szukają
wszędzie podsłuchów. Kardynałom elektorom nie wolno się oddalać
do toalet w Muzeum Watykańskim”134. Adam Szostkiewicz stawia
niepozbawione satyrycznego wydźwięku retoryczne pytania: „Kim
jest ten Wielki Brat, przed którym Watykan chce chronić konklawe?
Która współczesna demokracja chciałaby dziś wpływać na elekcję
papieża?”135. Publicysta wskazuje na bezpodstawność obaw przed
próbami ewentualnych nacisków na obradujących kardynałów ze
strony współczesnych mocodawców polityki międzynarodowej, którzy w swojej dyplomacji walczą przede wszystkim o interesy gospodarcze własnych państw, a ze Stolicą Świętą wystarczą im zaledwie
poprawne stosunki136. Wiarygodność swojego stanowiska potwierdza
132 Por. A. Szostkiewicz, Papież doskonały, dz. cyt., s. 12.
133 Por. tamże.
134 Tamże.
135 Tamże.
136 Por. tamże. Przeciwstawne stanowisko Szostkiewicz zajął wobec zainteresowania
mediów i społeczności międzynarodowej wyborem następcy Jana Pawła II. Moralny
i duchowy prestiż papiestwa, nieograniczona władza instytucjonalna biskupa
Rzymu w strukturach największej organizacji religijnej świata oraz „demokratyczna
wścibskość mediów”, w kwietniu 2005 roku były dla publicysty naturalnymi czynnikami rodzącymi liczne spekulacje odnoszące się do potencjalnych kandydatur
na tron Piotrowy i przebiegu konklawe oraz wywołującymi żywe zainteresowanie
szerokich kręgów społecznych i politycznych. „Kościół nie znosi personalnych
spekulacji – tłumaczył osiem lat wcześniej czytelnikom „Polityki” – ale zachęca
do nich nie tylko demokratyczna wścibskość mediów, lecz i sama natura papiestwa.
Głowa Kościoła Powszechnego ma przecież tak wielki prestiż moralny i duchowy
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okolicznością, że papieża okradł jego własny kamerdyner. „To on
– pisze Szostkiewicz – zaufany człowiek dworu papieskiego, a nie
agenci jakichś antyklerykalnych mocarstw, zadał potężny cios wizerunkowi Watykanu”137. Daleko idąca zachowawczość kurii rzymskiej
i samego papieża nie dotyczy tylko sytuacji tak strategicznych, jakim
jest wybór nowego biskupa Rzymu, ale również innych sektorów
działalności Stolicy Świętej, szczególnie odnoszących się do sposobu
zarządzania Watykanem. „Pół świata dyskutuje w mediach o tajnym
raporcie trzech kardynałów dla Benedykta XVI o bałaganie w zarządzaniu Watykanem. Benedykt tak go utajnił, że nawet kardynałowie
elektorzy nie mają do niego dostępu. Jak mają sobie wyrobić zdanie
o kondycji Kościoła Powszechnego? A przecież wystarczyło opublikować przynajmniej streszczenie dokumentu, by uciąć spekulacje”138
– puentuje publicysta. Skłonność do obejmowania embargiem informacyjnym poszczególnych aspektów funkcjonowania Watykanu
oraz stosowanie lakonicznej i wybiórczej strategii udostępniania
mediom informacji o wydarzeniach za Spiżowej Bramy, wpisują się
więc w opinii tygodnika w charakterystyczne rysy polityki informacyjnej Kościoła139.
i tak wielką władzę instytucjonalną, że świata nie może nie interesować, kto będzie
kierował największą organizacją religijną na Ziemi.” A. Szostkiewicz, Klucznik
świętego Piotra, POLITYKA, nr 14/2005 (2498), s. 13.
137 A. Szostkiewicz, Papież doskonały, dz. cyt., s. 12.
138 Tamże.
139 Równie krytycznie Sylwia Wysocka oceniła politykę informacyjną Watykanu
w okresie ostatnich miesięcy życia Jana Pawła II. W marcu 2005 roku na łamach
„Polityki” donosiła, iż dyrektor biura prasowego Stolicy Świętej, Joaquin NavarroValls, notorycznie unikał spotkań z dziennikarzami. Lekarze prowadzący hospitalizację papieża mieli otrzymać zakaz upubliczniania reporterom informacji o stanie
jego zdrowia, choć niektórzy medycy próbowali się porozumieć z dziennikarzami
językiem niewerbalnym. Personel kliniki Gemelli i najbliżsi współpracownicy Jana
Pawła II otoczyli jego chorobę medialną ciszą. Reporterom oddano do dyspozycji jedynie lakoniczne i pozbawione konkretów biuletyny medyczne. W osądzie
Wysockiej praca dziennikarzy w realiach ówczesnego embarga informacyjnego
przypominała pogoń za każdą, nawet niepotwierdzoną wiadomością, z której
dziennikarze najczęściej wychodzili przegrani. W tych okolicznościach reporterzy
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Z drugiej strony, jak podkreśla Szostkiewicz, tak prowadzona polityka informacyjna „paradoksalnie sprzyja temu, co tak denerwuje
Watykan: mnożeniu się plotek i spekulacji w Kościele i poza nim”140.
Dążenie do zapobiegania przeciekom medialnym, uniemożliwienie
realizacji inicjatywy północnoamerykańskich kardynałów zmierzającej do większego otwarcia Kościoła na media i utajnianie specjalnych
raportów dotyczących działania kurii rzymskiej, wykonanych na
zlecenie papieża, mają stać w sprzeczności w ocenie publicysty z taktyką kontrolowanych przecieków, za pomocą których „włoscy kardynałowie świetnie umieją używać prasy w rozgrywce papieskiej”141.
Próbując bezstronnie spojrzeć na ocenę polityki informacyjnej
Watykanu sformułowaną na łamach ”Polityki”, zwłaszcza przez
Adama Szostkiewicza, należy stwierdzić, że nie jest ona w pełni
obiektywna, szczególnie w formie jej wyrażenia i sposobie przedstawiania argumentów mających ją potwierdzić. Nie znajduje logicznego uzasadnienia ukazywanie nakreślonych powyżej, jakkolwiek
prawdziwych, wewnętrznych problemów Imperium Vaticanum – by
posłużyć się określeniem Łukasza Wójcika142 – jako niespotykanych,
wprawiających w osłupienie, a wręcz komicznych. Nie są one bowiem aż tak zadziwiające na tle praktyki funkcjonowania struktur
państw demokratycznych, tym bardziej w jej polskich odcieniach,
i aż tak odlegle od problemów, z którymi borykają się nawet dojrzałe
demokracje. Konstatacja ta jest o tyle istotna, o ile weźmie się pod
uwagę usilnie wysuwane przez publicystów tygodnika postulaty
demokratyzacji Kościoła. Kontrolowane ”przecieki” do prasy, zwane
zostali zmuszeni do podjęcia starań o uzyskanie jakiejkolwiek informacji z wszelkich
możliwych źródeł. Spotkali się jednak z dużą grupą albo źle poinformowanych, albo
niechętnych dziennikarzom duchownych i świeckich, którzy niejednokrotnie celowo
wprowadzali ich w błąd, wyrażając przy tym negatywne opinie na temat laickich
mediów. Dla polskich dziennikarzy dostępnymi informatorami okazali się głównie
ich zagraniczni, zwłaszcza włoscy koledzy. Ci z kolei poszukiwali informatorów
wśród pracowników kliniki Gemelli. Por. S. Wysocka, Szumy i szepty, dz. cyt., s. 97.
140 A. Szostkiewicz, Papież doskonały, dz. cyt., s. 12.
141 Tamże.
142 Por. Ł. Wójcik, Imperium Vaticanum, dz. cyt., s. 12.
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też ”wyciekami” sensacyjnych informacji z prokuratury, komisji
parlamentarnych czy poszczególnych agend ministerialnych, przez
sejmowe komisje śledcze co jakiś czas wstrząsają polską sceną polityczną. Sterowane „wycieki” stały się narzędziem walki politycznej,
a powołane w ich skutek komisje śledcze wprost wpisują się w rozgrywki międzypartyjne. Niezrozumiałe jest zaskoczenie Adama
Szostkiewicza daleko idącą ostrożnością i zapobiegliwością służb
watykańskich w okresie poprzedzającym konklawe i w trakcie jego
trwania, gdy równocześnie felietonista sam przywołuje ogromne zainteresowanie mediów światowych raportem trzech kardynałów ”detektywów”, podsumowującym wyniki śledztwa przeprowadzonego
w Watykanie. Utajnianie dokumentów o strategicznym znaczeniu dla
bezpieczeństwa państwa, działania służb specjalnych i mundurowych
zmierzające do zabezpieczenia obrad, których niejawność motywowana jest interesem państwowym, utrzymywanie w tajemnicy decyzji
personalnych do wyznaczonego terminu ich oficjalnego ogłoszenia,
zwłaszcza tożsamości osób mających otrzymać teki ministerialne,
i związane z tym spekulacje są czymś naturalnym i na stałe wpisały
się w funkcjonowanie polskiej demokracji. Dokonując oceny polityki
informacyjnej Watykanu, Szostkiewicz winien raczej stwierdzić, że
choć jest ono państwem wyznaniowym o wybitnie monarchicznym
ustroju, to jego wewnętrzne problemy nie odbiegają tak dalece od
problemów państw demokratycznych.
Nie można jednak nie zauważyć, że problemy te, w szczególności intrygi urzędników kurii rzymskiej czy używanie prasy do
wzajemnych rozgrywek ścierających się obozów w kolegium kardynalskim, jeżeli faktycznie występują, z etycznego punktu widzenia
same w sobie budzą kontrowersje, zwłaszcza dotycząc Stolicy Świętej,
której moralny autorytet jest doceniany na arenie międzynarodowej. Pojawienie się tego typu nadużyć nie może zostać absolutnie
przemilczane przez media. Prowadziłoby to bowiem do fałszywej
idealizacji wizerunku Kościoła i jego kondycji moralnej przez systematyczne tuszowanie kompromitujących wydarzeń. Nade wszystko
działania te byłyby niezgodne z eklezjologią Soboru Watykańskiego
II, czyli samą nauką o Kościele, a więc z jego samoświadomością,
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samozrozumieniem, samopoznaniem. Nie chodzi bowiem o przemilczanie wstydliwych problemów, ale ukazanie ich we właściwym
kontekście. Mianowicie, prymat prawdy domaga się, owszem, napiętnowania gorszących zjawisk, ale prymat sprawiedliwości nie
pozwala, aby przedstawiać Kościół jako instytucję i wspólnotę, która
nie dostrzega negatywnych wymiarów swojego funkcjonowania
i tworzy złudny obraz swojej doskonałości etycznej143. Tak bowiem
nie jest. Ojcowie Vaticanum II, zadając sobie trud odpowiedzi na
kluczowe pytanie soboru: „Kościele, powiedz co sądzisz, co dzisiaj
sądzisz sam o sobie?”144, stwierdzili w Konstytucji dogmatycznej
o Kościele LUMEN GENTIUM: „Podczas gdy Chrystus, „święty,
niewinny i nieskalany” (Hbr 7,26), nie znał grzechu (2 Kor 5,21), lecz
przyszedł jedynie dla przebłagania za grzechy ludu (por. Hbr 2,17),
Kościół, w którego łonie znajdują się grzesznicy, święty i zarazem
ciągle potrzebujący oczyszczenia, nieustannie podejmuje pokutę
i odnowę”145.
6. Spekulacje wyborcze przed konklawe i analiza układu sił
w kolegium kardynalskim
Publicyści „Polityki” odpierają zarzut, podnoszony przez ludzi
Kościoła przeciwko pracownikom świeckich mediów, o niezrozumieniu istoty konklawe i rozpatrywaniu go wyłącznie w kategoriach
demokratycznej elekcji. Tak daleko idąca w swoim redukcjonizmie,
laicka optyka interpretacji tego wydarzenia w przekazach medialnych,
jest dla środowisk kościelnych nie do przyjęcia. Kościół chce widzieć
w wyborze nowego biskupa Rzymu rodzaj mistycznego obrzędu,
w ramach którego przy realnym udziale czynnika nadprzyrodzonego
143 Niewątpliwie konstatacja Adama Szostkiewicza o Kościele posiadającym „twarz
pedofila prawiącego wiernym morały”, przynależy do negacyjnego sposobu kreowania wizerunku Kościoła. Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, dz. cyt., s. 18.
144 B.
Komi nek,
Wprowadzenie.
„Lumen
gentium”
czyli
now y
okre s
Kośc io ł a ,
[w :]
Kon st y tu c ja
d og m at yczn a
o Kościele LUMEN GENTIUM, Wydawnictwo TUM, Wrocław 2004, s. 12.
145 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr
8.
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kardynałowie wyłonią spośród siebie najwłaściwszego kandydata.
Tymczasem rzeczywistość konklawe jest dla Adama Szostkiewicza
zgoła odmienna i bliższa realiom wyboru szefa skupiającej ponad
miliard wiernych, 400 tys. duchownych i 5 tys. biskupów międzynarodowej firmy niż kontemplacyjnej ceremonii, w dodatku swą
teatralnością przypominającej pokaz kościelnej mody z „Rzymu”
Felliniego146.
Skład kolegium kardynalskiego, w którym na 117 hierarchów
uprawnionych do głosowania przypadało 28 purpuratów pochodzących z Włoch, mógł wskazywać na realną możliwość wyboru
włoskiego kandydata. Nie tylko prosta kalkulacja składu osobowego
konklawe, na którym co czwarty z kardynałów elektorów należał
do frakcji włoskiej, potęgowała tego typu przypuszczenia. Piotr
Kowalczuk wyszczególnił jeszcze inne, nie mniej istotne, a niedwuznacznie przemawiające za takim wyborem przesłanki. Na czele
kolegium kardynalskiego, pełniącego w okresie sede vacante najwyższą władzę w Kościele Powszechnym, stał kard. Angelo Sodano. Do
czasu wyboru nowego papieża władzę administracyjną w Watykanie
sprawował inny włoski kardynał, Tarcisio Bertone, pełniący równocześnie urząd sekretarza stanu. Z kolei rekolekcje wielkopostne
dla kurii rzymskiej tuż po ogłoszeniu abdykacji papieża wygłosił
włoski biblista, kard. Gianfracno Ravasi, kierujący Papieską Radą ds.
Kultury. Zarówno kongregacjom generalnym, jak i konklawe również
przewodniczyli Włosi. W przeświadczeniu publicysty okoliczności
te stwarzały włoskim elektorom doskonałe warunki do lobbowania
na rzecz swojego faworyta. Posiłkując się zgodnym poglądem anonimowych watykanistów, postawił on zaskakującą tezę, że ostateczny
wynik konklawe w rzeczywistości zostanie rozstrzygnięty w ścisłym gronie trzech włoskich kardynałów: Angelo Sodano, Tarcisio
Bertonego i byłego wieloletniego przewodniczącego włoskiego episkopatu Camilio Ruiniego. Także dyskretnie wysyłane przez Benedykta
XVI w ostatnich miesiącach pontyfikatu sygnały, co do jego własnych
zapatrywań, kogo widzi w roli swego sukcesora, wskazywały na
146 Por. A. Szostkiewicz, Papież doskonały, dz. cyt., s. 12-13.
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włoskiego purpurata. Za akt namaszczenia następcy uznano nominację w 2011 roku dotychczasowego patriarchy weneckiego, kard. Angelo
Scolę, na arcybiskupa prestiżowej, bo największej w Europie, diecezji
mediolańskiej. W trakcie ostatniego spotkania, 16 lutego 2013 roku,
z delegacją biskupów lombardzkich, której przewodniczył właśnie
metropolita Mediolanu, papież obfotografował się z włoskim hierarchą147. Nie bez znaczenia dla podnoszonej kwestii jest fakt, iż w chwili
ogłoszenia abdykacji kard. Scola siedział tuż obok Benedykta XVI148.
To właśnie kardynalskie nominacje Ratzingera zwiększyły liczebnie
w kolegium szeregi Europejczyków, a szczególnie wzmocniły kontyngent włoski, co nie pozwalało publicystom wykluczyć możliwości
elekcji kolejnego Europejczyka, w tym Włocha149. Ponad połowa
elektorów głosująca na konklawe w marciu 2013 roku reprezentowała
bowiem Stary Kontynent. Na takim wyborze mogła także zaważyć
troska kardynałów o powstrzymanie dramatycznej sekularyzacji
postchrześcijańskiej Europy150. Rozpatrując tę ewentualność, publicyści „Polityki”, oprócz włoskich kardynałów Angelo Scoli i Gianfranco
Ravasiego, wymieniali również metropolitę Wiednia kard. Christopa
Schoenborna i przychylnego środowiskom lewicowym niemieckiego
kardynała Reinharda Marksa, zasiadającego w Komisji Biskupów
przy Unii Europejskiej151.
Powołując się na opinię znanych już z imienia i nazwiska znawców tematyki watykańskiej, mianowicie Giancarlo Svidercoschiego
i Marco Politiego, Piotr Kowalczuk wysunął przypuszczenie, że
i tym razem matematyka konklawe może zawieść. Między włoskimi
kardynałami istniały bowiem liczne, trudne do przezwyciężenia
podziały, które mogły uniemożliwić wytypowanie jednego, silnego
kandydata. Swojego faworyta nie posiadała ani kuria rzymska ani
włoski episkopat. Publicysta pisał wręcz o zimnej wojnie prowadzonej
147
148
149
150
151

Por. P. Kowalczuk, Włoski kocioł, dz. cyt., s. 42-43.
Por. P. Kowalczuk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, dz. cyt., s. 10
Por. tamże.
Por. P. Kowalczuk, Włoski kocioł, dz. cyt., s. 44.
Por. P. Kowalczuk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, dz. cyt., s. 10.
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pomiędzy kurialistami skupionymi wokół kard. Tarcisia Bertonego
i hierarchami diecezjalnymi na czele z ówczesnym przewodniczącym
episkopatu kard. Angelo Bagnasco. Przedmiotem ostrego konfliktu
stały się odmienne poglądy liderów frakcji na zapalne punkty kościelnej polityki: opracowania wspólnej strategii regulacji stosunków
z włoskim rządem i partiami politycznymi, powołania dużej partii
katolickiej, obsady biskupstw i arcybiskupstw, nominacji stanowisk
kurialnych, połączenia w jednej organizm wybranych katolickich
klinik i szpitali czy jurysdykcji nad niektórymi uniwersytetami
katolickimi. Włoski papież przypuszczalnie byłby konserwatystą,
bowiem po śmierci jednego z nielicznych lewicujących purpuratów, kard. Carla Mario Martiniego, cały włoski episkopat i pracujący w kurii kardynałowie reprezentowali poglądy konserwatywne.
Kowalczuk powielił pogląd Svidercoschiego, że Włosi mogli liczyć
na wybór kogoś spośród własnego gremium, jeżeli powtórzyłaby się
sytuacja z konklawe z października 1978 roku. Podówczas włoscy
faworyci, Giuseppe Siri i Giovanni Benelli, tak rozłożyli pomiędzy
sobą głosy elektorów, iż niemożliwym było osiągnięcie wymaganej
większości, co skłoniło głosujących do poparcia Karola Wojtyły. Jeżeli
na obecnym konklawe dwaj silni kandydaci, zapewne z Ameryki
Północnej lub Południowej, polegliby z racji nieuzyskania w kolejnych głosowaniach koniecznej większości, istniała szansa na elekcję
Włocha, choć zdaniem Svidercoschiego z wielką szkodą dla Kościoła
Powszechnego152.
Publicyści tygodnika odnotowali fakt przyjmowania przez bukmacherów zakładów dotyczących najbardziej prawdopodobnych
kandydatur na liście potencjalnych papabili153. Lista ta, oprócz rutynowo i powielekroć zamieszczanych już w minionych latach nazwisk
znanych hierarchów, tym razem wyrażała tęsknotę za wyborem kościelnego „Obamy”, czyli papieża spoza Europy154. W tej roli widziano
czarnoskórych kardynałów: Francisa Arinzego z Nigerii i Petera
152 Por. P. Kowalczuk, Włoski kocioł, dz. cyt., s. 42-44.
153 Por. P. Kowalczuk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, dz. cyt., s. 10.
154 Por. tamże.
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Turksona z Ghany. Nie wykluczano również papieża Latynosa,
Amerykanina lub nawet Kanadyjczyka155. Z Ameryki Łacińskiej
sugerowano prefekta Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich kard.
Leonarda Sandriego, z Kanady prefekta Kongregacji ds. Biskupów
kard. Marka Ouelleta, z USA metropolitę Nowego Jorku kard.
Timothy’ego Dolana156. Łukasz Wójcik uwydatnił wagę elekcji papieża niepochodzącego ze Starego Kontynentu dla geopolitycznej
jedności Kościoła Powszechnego157. Zwycięstwo Afrykańczyka, kard.
Petera Turksona, w jego mniemaniu z jednej strony zostałoby odczytane jako symboliczny akt uznania dla obecnie najżywotniejszej
i najpłodniejszej wspólnoty kościelnej, z drugiej oznaczałoby oficjalne
przyjęcie przez Watykan wojny, jaką radykałowie islamscy wytoczyli
chrześcijanom z Afryki Subsaharyjskiej158. Publicysta ostrzegał jednak, że obawy kolegium kardynalskiego może wzbudzić nie dość
ortodoksyjna postawa afrykańskiego prezbiterium wobec doktryny
i dyscypliny kościelnej, głównie wymogu zachowania celibatu przez
duchownych159. Choć Kościół Afrykański rozwija się najszybciej, to
wszelako papieża Latynosa w ocenie Wójcika mogła podpowiadać
coraz trudniejsza sytuacja Kościoła w Ameryce Łacińskiej, w której
jest on systematycznie wypierany przez bogate i prężnie działające
wspólnoty zielonoświątkowców160. Publicysta rozważył ponadto
szanse reprezentantów Kościoła Azjatyckiego i postawił zasadne
pytanie: „Czy chiński papież nie byłby zbyt rewolucyjnym rozwiązaniem dla Watykanu?”161. W jego przekonaniu nie wiele większym
od wyboru Karola Wojtyły162. Takie rozstrzygnięcie wydawało mu
się najbardziej ryzykowne, a zarazem najbardziej dalekowzroczne
i mogące okazać się równie genialne politycznie dla owładniętego
155
156
157
158
159
160
161
162

Por. tamże.
Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, dz. cyt., s. 18.
Por. Ł. Wójcik, Imperium Vaticanum, dz. cyt., s. 14.
Por. tamże.
Por. tamże.
Por. tamże.
Tamże.
Por. tamże.
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ideologią komunistyczną Państwa Środka i skuteczności watykańskiej dyplomacji w regionie, jak wyniesienie przed ponad 30. laty
na tron papieski hierarchy z kraju przynależącego do bloku sowieckiego163. Dla Kowalczuka i Szostkiewicza również było oczywistym,
że oczekiwania na papieża nie-Europejczyka wzrastały szczególnie
silnie poza Europą, gdzie Kościół katolicki potrzebuje moralnego
wsparcia do przezwyciężenia trudności ekonomicznych, społecznych i kulturowych164. Wywodzący się z tych kręgów kościelnych
papież, wniósłby na tron Piotrowy doświadczenie wojny kultur, walki
z nędzą i zacofaniem, zagrażającej egzystencji wspólnot katolickich
ekspansji islamu, bezpośredniej konfrontacji z fundamentalistami
hinduistycznymi i muzułmańskimi, chrześcijańskimi ruchami sekciarskimi oraz zdołałby wyjść naprzeciw wyzwaniom Kościołów
w krajach Trzeciego Świata165. Tego typu problemy są obce dla kościelnych przywódców Starego Kontynentu166. Byłby także wolny od
obsesji narodowych, z którymi borykają się europejscy hierarchowie,
naznaczeni historycznymi bolączkami krajów pochodzenia167.
„Polityce” nie udało się przewidzieć wyboru na Stolicę Apostolską
prymasa Argentyny, kard. Jorge Mario Bergoglia, typowanego w gronie papabili w 2005 roku168. Niemniej jednak sprawdziła się sugestia
163 Por. tamże.
164 Por. P. Kowalczuk, A. Szostkiewicz, Sede vacante, dz. cyt., s. 10.
165 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, dz. cyt., s. 18.
166 Por. tamże.
167 Tamże.
168 W chwili śmierci Jana Pawła II kolegium kardynalskie liczyło 194 purpuratów.
Karol Wojtyła po raz ostatni zwołał konsystorz w 2003 roku. Tożsamość jednego
z nominowanych wówczas kardynałów wedle woli papieża pozostała nieznana. Przed
zawiązaniem konklawe, które wyłoniło Benedykta XVI, Adam Szostkiewicz nie
odmawiał szans na zwycięstwo Europejczykowi. Kwestia wyboru na tron Piotrowy
Europejczyka lub sięgnięcie po kandydatów spoza Europy, była dla publicysty
najważniejszym problemem konklawe 2005 roku. Nazwiska ewentualnych papabili
schodziły na dalszy plan. Szostkiewicz spekulował, że tak jak po śmierci Jana Pawła
I kardynałowie dojrzeli do wyboru osoby spoza Włoch, przerywając tym samym półtysiącletnią tradycję włoskich pontyfikatów, tak w pierwszym konklawe trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa rozważą możliwość obsadzenia urzędu papieskiego liderem,
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Adama Szostkiewicza, iż nowy papież z pewnością będzie prezentował
któregoś z najbardziej żywotnych współcześnie Kościołów w Afryce lub Ameryce
Łacińskiej. Taki wynik konklawe okazałby się wielce przełomowy nie tylko z historycznego punktu widzenia –zerwanie z monopolem Europy. Wybór papieża-Latynosa
byłyby wyraźnym sygnałem obrania przez Kościół katolicki u początków XXI
wieku w działaniach duszpasterskich kierunku solidarnej łączności z najuboższymi
i społecznie upośledzonymi. Ponadto papież ten biegle posługiwałby się hiszpańskim – językiem najliczniejszej grupy katolików. Papież-Afrykanin, poza głębokim
rozeznaniem potrzeb najbiedniejszych wspólnot kościelnych, zasiadłby na tronie
papieskim z bogatym doświadczeniem prowadzenia dialogu międzyreligijnego
w realiach konfrontacji afrykańskiego katolicyzmu z islamem, do której nieuchronne
Europa zmierza. Publicysta uważał jednak, że na papieża z Afryki jest jeszcze za
wcześnie. Nie pominął w swoich analizach także nielicznej grupy kardynałów
wywodzących się z Azji, choć nie znalazł pośród nich na tyle silnego kandydata,
by mógł on sprostać pozostałym rywalom. Nie sposób nie zwrócić uwagi na
wyraźne sugestie Szostkiewicza dotyczące siły europejskich elektorów, zwłaszcza
włoskich kardynałów, których ewentualny wybór zdaniem reportażysty znajdował
racjonalne uzasadnienie. Oni to bowiem najlepiej orientowali się w mechanizmach
funkcjonowania kurii rzymskiej i zarządzania Kościołem Powszechnym. W trakcie
konklawe kardynałowie mogli również dojść do wniosku, że Kościół w zlaicyzowanej Europie bardziej potrzebuje wzmocnienia niż w krajach Trzeciego Świata,
gdzie katolicyzm prężenie się rozwija. Europejscy hierarchowie wyróżniali się
ponadto wciąż silną pozycją i byli dobrze znani. Zdecydowana większość elektorów,
poprzez studia lub pracę w watykańskich dykasteriach, przez jakiś czas przebywała w Rzymie. Aczkolwiek ostatecznie urzędu papieskiego nie objął Włoch, lecz
niemiecki kardynał Joseph Ratzinger, to przewidywania Szostkiewicza okazały się
słuszne. Przed konklawe Benedykta XVI nadal dostrzegał on szansę na przejęcie
sterów Kościoła Powszechnego przez purpurata wywodzącego się z europejskiego
matecznika chrześcijaństwa łacińskiego, choć w tym przypadku przewidywał
pontyfikat przejściowy. Przed konklawe Franciszka z kolei wyrażał przekonanie
nie tylko o palącej potrzebie sięgnięcia po kandydata spoza Europy, ale również
o wysokim prawdopodobieństwie takiego wyboru. Pośród potencjalnych kandydatur w 2005 roku na łamach „Polityki” wymieniano: z Europy – patriarchę Wenecji
kard. Angelo Scolę, prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Josepha Ratzingera,
prefekta Kongregacji ds. Biskupów kard. Giovanniego Battistę Re, prezydenta
Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan kard. Waltera Kaspera,
kard. Christopha Schoenborna z Austrii, kard. Karla Lehmanna z Moguncji, kard.
Dionigia Tettamanziego z Mediolanu, kard. Godfrieda Dannelsa z Belgi, z Afryki –
kard. Francisa Arinzego z Nigerii, z Ameryki Łacińskiej – kard. Oscara Rodriqueza
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konserwatywne poglądy169. Niewątpliwie papież Franciszek do takich
osób należy.
7. Papież doskonały – oczekiwania względem nowego papieża
Sylwetkę idealnego, najbardziej pożądanego dla Kościoła i świata
papieża tygodnik sporządził opierając się na głosach internautów zaczerpniętych z nieznanych czytelnikom internetowych grup dyskusyjnych, na podstawie niewiadomego pochodzenia statystyk i wyników
ankiet socjologicznych przeprowadzonych przez równie anonimowe
ośrodki badań opinii publicznej oraz bogato przytaczanych wypowiedzi kościelnych hierarchów i dziennikarzy, tym razem o ustalonej już
tożsamości. Byłby to zatem papież noszący imiona Benedykta XVII
albo Jana Pawła III, skuteczny w przekazie katolickiej wiary, z medialną charyzmą Wojtyły i konserwatyzmem Ratzingera, stanowiący
syntezę pontyfikatów dwóch ostatnich papieży. Człowiek głębokiej
wiary i duchowości, umacniający braci w wierze duszpasterz i kaznodzieja, żarliwy ewangelizator, w mniejszym stopniu akademik,
erudyta czy sztywny doktryner. Papież podejmujący kategoryczną
walkę z nadużyciami seksualnymi duchowieństwa, wyczulony na los
biednych i społecznie wykluczonych, gotowy do gruntownej reformy
Watykanu i kolegialnego zarządzania Kościołem. Spodziewano się
pragmatyka broniącego życia, walczącego z fanatyzmem religijnym
i narodowym, otwartego na dyskusję o antykoncepcji, kapłaństwie
Maradiagę z Hondurasu, kard. Alfonsa Lópeza Trujilla z Kolumbii, kard. Cláudia
Hummesa z Brazylii oraz kard. Jorge Mario Bergoglia z Argentyny, którego konklawe
po abdykacji Benedykta XVI obrało papieżem. Upowszechniona przez „Politykę”
lista papabili z 2013 roku była bardzo zbliżona do sporządzonej osiem lat wcześniej
przed elekcją Josepha Ratzingera. Prawie wszyscy elektorzy głosujący na konklawe
w 2005 roku otrzymali nominacje kardynalskie od Jana Pawła II. Szostkiewicz stał na
stanowisku, że w sprawach doktryny następca Wojtyły pozostanie wierny jego linii
i nie należało spodziewać się w tym względzie żadnych zmian. Por. A. Szostkiewicz,
Klucznik świętego Piotra, dz. cyt., s. 13; A. Szostkiewicz, Pusty tron, POLITYKA,
nr 15/2005 (2499), s. 22-25; A. Szostkiewicz, Zasady kardynalne, POLITYKA, nr
16/2005 (2500), s. 14.
169 Por. A. Szostkiewicz, Szuflady Benedykta, dz. cyt., s. 18.
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kobiet, złagodzeniu celibatu. Oczekiwano biskupa Rzymu odważnie
wychodzącego naprzeciw współczesnemu kryzysowi wiary, podejmującego intensywne działania zmierzające do zatrzymania spadku powołań kapłańskich i zakonnych, zapewnienia posługi sakramentalnej
borykającym się z brakiem księży wspólnotom kościelnym, pobudzenia praktyk religijnych wśród Europejczyków i aktywizacji w życiu
Kościoła młodych katolików. Kolor skóry czy kraj pochodzenia nie
należały do istotnych kryteriów wyboru. Sylwetka ta, ujęta jedynie
w szkicowym zarysie, łączyła w sobie oczekiwania niejednokrotnie
przeciwstawnych światopoglądowo środowisk. Stanowiła mozaikę
zróżnicowanych postulatów, dotykających najbardziej pożądanych
społecznie, przynajmniej w doborze publicystów tygodnika, potencjalnych obszarów zaangażowania przyszłego papieża170.
170 Por. A. Szostkiewicz, Papież doskonały, dz. cyt., s. 13. W 2005 roku Adam
Szostkiewicz sporządził katalog doktrynalnych i dyscyplinarnych wyzwań, z jakimi
w jego przeświadczeniu przyjdzie się zmierzyć następcy Jana Pawła II. Nie odbiegają
one dalece od oczekiwań, jakie komentatorzy „Polityki” jeszcze przed rozpoczęciem
konklawe wysuwali pod adresem sukcesora Benedykta XVI i w ogólności wiązali
z abdykacją Josepha Ratzingera. Jednym z istotnych problemów, dostrzeżonych
przez Szostkiewicza po śmierci Karola Wojtyły, była powracająca kwestia zwołania
po blisko 40 latach nowego soboru powszechnego. Ostateczne rozstrzygnięcie tej
ewentualności miało być decydujące dla właściwego ukierunkowania Kościoła na
przyszłość, albo drogą kontynuacji reform Soboru Watykańskiego II, albo realizacji
wskazań duszpasterskich opracowanych na nowym soborze. Oczekiwano jednoznacznego stanowiska papieża-elekta odnośnie do zniesienia celibatu księży, dopuszczenia
sztucznej antykoncepcji i kapłaństwa kobiet, zwiększenia udziału świeckich w życiu
Kościoła, terroryzmu, plagi AIDS, konfliktów etniczno-religijnych, gospodarczych
i kulturowych skutków globalizacji, ograniczenia roli Watykanu w zarządzaniu
Kościołem Powszechnym poprzez przekazanie szerszych uprawnień konferencjom
krajowych episkopatów. Nowy papież miał stanąć przed koniecznością określenia
nowych założeń i form prowadzenia dialogu z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i religiami, a zwłaszcza ze środowiskami muzułmańskimi po tragicznych
wydarzeniach z 11 września 2001 roku. Nieuchronnie musiał przedsięwziąć pilne
działania zmierzające do zatrzymania masowej konwersji katolików do kościołów
protestanckich w Ameryce Łacińskiej oraz zapewnienia chrześcijanom wolności
religijnej w krajach muzułmańskich i komunistycznych. Palącym wyzwaniem stała
się również pogłębiająca laicyzacja „postchrześcijańskiej” już Europy i związany
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8. Medialny obraz konklawe Franciszka
Konklawe następcy Benedykta XVI odbywało się w szczególnych,
iście niestandardowych okolicznościach, porównywalnych w osądzie
Adama Szostkiewicza z fikcyjną fabułą komedii filmowej „Habemus
papam”. Produkcja Nanniego Morrettiego, ukazująca ucieczkę
z Watykanu nieczującego się na silach sprawować urzędu nowo
wybranego papieża, okazała się dziełem proroczym. Publicysta twierdził wręcz, że Benedykt XVI poszedł w ślady filmowego bohatera171.
Przebieg głosowań w Kaplicy Sykstyńskiej prowadzących do
elekcji Franciszka, nie uszedł uwagi włoskiej prasy. Pomimo złożenia przez elektorów przysięgi zachowania pod karą ekskomuniki w tajemnicy wszystkiego, co odnosi się do wyboru nowego
papieża, cytowany przez „Politykę” turyński dziennik ”La Stampa”
dotarł do informacji wskazujących na niekorzystny dla metropolity
Mediolanu, kard. Angelo Scoli, wynik pierwszego głosowania konklawe. Watykanista Giacomo Galeazzi stwierdził na łamach pisma,
że kardynał Scola, wymieniany jako najpoważniejszy kandydat na
tron papieski z grona papabili, „został zdradzony przez włoskich
kardynałów już w pierwszym głosowaniu”172. W kontekście tych
doniesień Adam Szostkiewicz w „Polityce” wysuwał przypuszczenie o niespodziewanej zmianie zawartych przed konklawe sojuszy
między członkami dwóch ścierających się obozów: dążącego do
zachowania status quo w Kościele i postulującego jego odnowę
drogą realizacji koniecznych reform. W rezultacie wybrano wariant

z nią drastyczny spadek powołań kapłańskich i zakonnych na Starym Kontynencie.
W przekonaniu Szostkiewicza najtrudniejszym zadaniem następcy Jana Pawła II
była ocena całego dziedzictwa pontyfikatu polskiego papieża i dokonanie wyboru
tych priorytetów duszpasterskich, które zechce dalej podjąć oraz wskazanie tych
obszarów życia Kościoła, które zamierza zreformować. Por. A. Szostkiewicz, Klucznik
świętego Piotra, dz. cyt., s. 13; A. Szostkiewicz, Encykliki i pomniki, POLITYKA, nr
16/2005 (2500), s. 17.
171 Por. A. Szostkiewicz, Papież doskonały, dz. cyt., s. 12.
172 A. Szostkiewicz, PAPA F., POLITYKA, nr 12/2013 (2900), s. 10-11.
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kompromisowy, którym okazała się osoba arcybiskupa Buenos Aires,
kard. Jorge Mario Bergoglia173.
Wybór prymasa Argentyny był niespodzianką dla publicystów tygodnika. Ogłaszając czytelnikom wyrok konklawe, Adam
Szostkiewicz ukazał niespotykaną dotychczas złożoność sytuacji,
w jakiej znalazł się Watykan po elekcji Franciszka: „Witajcie w katolickim postmodernizmie: jezuita zostaje papieżem, telefonuje do poprzednika na emeryturze i przybiera imię twórcy innego zakonu”174.
173 Por. tamże.
174 Tamże, s. 10. Inauguracja pontyfikatu Benedykta XVI została nadzwyczaj
pozytywnie odebrana przez Adama Szostkiewicza. Twierdził on, że pomimo
utrwalonego wizerunku „wielkiego inkwizytora”, Joseph Ratzinger rozpoczął swoją
papieską posługę niezwykle spokojnie i łagodnie. W prostocie, a zarazem głębi
homilii inauguracyjnej upatrywał znamion talentu ewangelizacyjnego nowej głowy
Kościoła. Publicysta zwrócił uwagę na owacyjne przyjęcie papieża przez dziennikarzy
w trakcie audiencji udzielonej tuż po wyborze w Auli Pawła VI. Benedykt XVI miał
niemal rzucić na kolana reporterów i zjednać do wspólnej modlitwy. Szostkiewicz
dostrzegł daleko idącą przemianę w zachowaniu elekta. „Niemiecki owczarek okazał się łagodnym spanielem” – obwieścił na łamach „Polityki” niespełna kilka dni
po liturgicznym objęciu urzędu przez nowego papieża. Dotychczas ortodoksyjny
i nieustępliwy kardynał – przynajmniej takim był postrzegany – jako biskup Rzymu
zaprezentował postawę otwartego i zyskującego sobie przychylność duszpasterza.
Dla reportażysty nie był to tylko chwilowy zabieg wizerunkowy, ale zapowiedź
zmian, jakie na osobowości Josepha Ratzingera miał wywrzeć wybór na Stolicę
Piotrową. Na tronie papieskim zasiadł wybitny teolog i to było dla Szostkiewicza
oczywiste. Teolog, któremu w nowej, nieporównywalnej z żadną inną roli, przyjdzie
się wykazać także jako duszpasterzowi. Publicysta przypuszczał, że nie przejmie on
stylu posługi swego poprzednika, ale podejmie zasadnicze kwestie jego pontyfikatu.
Jego zdaniem, to właśnie teologia będzie najistotniejszym obszarem zaangażowania
papieża. Podejmowane przez Ratzingera jeszcze jako prefekta Kongregacji Nauki
Wiary działania zmierzające do zachowania nienaruszonego depozytu katolickiej
ortodoksji, w ocenie Szostkiewicza znajdą swoją kontynuację w posłudze Benedykta
XVI, którego solidne przygotowanie teologiczne i filozoficzne było atutem i siłą.
Jako zwolennik reform Soboru Watykańskiego II, z pewnością podąży on drogą
nie szybkiej i dogłębnej modernizacji, lecz oczyszczenia Kościoła i powrotu do
źródeł – Ewangelii i Ojców Kościoła. Z wyborem papieża Niemca Szostkiewicz
wiązał nadzieję na przezwyciężenie trudności w relacjach polsko-niemieckich.
Papieską elekcję niemieckiego hierarchy odczytał jako swoisty znak czasu, bowiem
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Nie tylko wybór pierwszego w historii jezuity czyniły ją wyjątkową.
Jezuici w rozumieniu publicysty mieli stanowić służbę specjalną
papiestwa, ale nie pełnić urzędu papieskiego. Historyczność decyzji konklawe wyrażała się nade wszystko w rodzącej nadzieje
na możliwość głębszych zmian w Kościele elekcji kardynała spoza
europejskiego matecznika katolicyzmu. Na równi z pochodzeniem,
osobowość i zachowanie elekta wzbudzała żywe zainteresowanie
Szostkiewicza. Relacjonując czytelnikom nadzwyczajne z historycznego punktu wiedzenia okoliczności wyboru Franciszka, uwidocznił on istotne rysy usposobienia papieża. Swoją uwagę skupił
na franciszkańskich gestach, którymi Bergoglio miał zjednać sobie
powszechną sympatię opinii publicznej i przychylność mediów. Choć
zdaniem publicysty nie zastąpią one kluczowych decyzji, nominacji
i reform otwierającego się pontyfikatu, to jednak tworzyły jakiś
nowy styl sprawowania posługi Piotrowej. To dzięki nim Franciszek
zawdzięczał bonus wizerunkowy, którym nie mógł cieszyć się przed
ośmiu laty kard. Joseph Ratzinger. Szostkiewicz dostrzegł wyraźną
różnicę w medialnym odbiorze wyboru Franciszka i Benedykta XVI,
na korzyść tego pierwszego. Stwierdził wręcz, że Jorge Bergoglio od
pierwszych chwil pontyfikatu odnosił medialne sukcesy. Zyskał ponadto aprobatę tak odległych od siebie światopoglądowo środowisk
jak Opus Dei, Światowy Kongres Żydów czy ekumeniczna wspólnota
Taizé. W przekonaniu reportażysty franciszkanizm papieża może
nie wystarczyć Kościołowi do przezwyciężenia trudności, przed
jakimi stanie nowy pontyfikat. Łatwiej bowiem być duszpasterzem

przypadła ona w 25. rocznicę powstania Solidarności i 40-lecie powojennego listu
biskupów polskich do katolickich biskupów niemieckich. Całą syntezę oceny
konklawe Benedykta XVI, którą w 2005 roku dokonał publicysta, można zawrzeć
w jego lakonicznej konstatacji: „Wybór Josepha Ratzingera na papieża oznacza, że
na konklawe wygrały teologia, Europa i dziedzictwo Jana Pawła II. To będzie kolejny
niezwykły pontyfikat”. Nie sposób nie dostrzec pozytywnego ustosunkowania
się reportażysty do elekta, które jednoznacznie daje się odczytać z przytoczonej
wypowiedzi. Por. A. Szostkiewicz, Czas Benedykta, POLITYKA, nr 17/2005 (2501),
s. 20-22.
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ubogich w Buenos Aires niż w Watykanie175. Kościół chce jednak
traktować Franciszka jako swą nową twarz, która połączy „twardy
konserwatyzm obyczajowy z alterglobalistyczną wrażliwością społeczną i krytyką wolnorynkowego kapitalizmu”176. Przyrównując
osobę papieża do św. Franciszka, Szostkiewicz upatrywał w jego
posłudze rolę „odnowiciela chrześcijaństwa łacińskiego w granicach
katolickiej ortodoksji”177, jaką w średniowiecznym Kościele odegrał
biedaczyna z Asyżu. Franciszkanizm Bergoglia jest dla publicysty
kościelnie niepolityczny w tym znaczeniu, iż nie odwołuje się do
kwestii redefinicji władzy w Kościele178. Nie przewidywał on również otwartej konfrontacji papieża z bogatymi kręgami kościelnymi,
lecz utwierdzanie Kościoła ubogich przez popularyzację jego przesłania179. Komentator zauważa, że będąc katolikiem ortodoksyjnie
konserwatywnym, nazywającym „szatańskimi machinacjami” legalizację w Argentynie małżeństw jednopłciowych i nawołującym
do wypowiedzenia „świętej wojny” rewolucji obyczajowej, odnośnie
do klerykalizmu czy chrztu dzieci pozamałżeńskich Franciszek
zajmuje stanowisko wprawiające w zakłopotanie wielu katolików
w Polsce. Szostkiewicz zastanawiał się, czy zmiany wprowadzone
w Watykanie przez następcę Benedykta XVI znajdą swoje przedłużenie w polskim Kościele180.
Ta kwestia nurtowała pośrednio również Janinę Paradowską.
Publicystka sygnalizowała, że podnoszone przez różne środowiska problemy dotyczące tożsamości kapłańskiej, kręgi kościelne
traktowały dotychczas jako atak na Kościół. W chwili, gdy sam
papież skłania duchownych do refleksji, czy oby z duszpasterzy nie
zamienili się w „kolekcjonerów antyków”, dylematy tożsamościowe
nabierają mocniejszego wydźwięku i z konieczną powagą winny
175 Por. A. Szostkiewicz, PAPA F., dz. cyt., s. 10-11.
176 Tamże, s. 11.
177 A. Szostkiewicz, Brat Bieda, POLITYKA, nr 13/2013 (2901), s. 15.
178 Por. tamże.
179 Por. tamże.
180 Por. A. Szostkiewicz, PAPA F., dz. cyt., s. 10-11; A. Szostkiewicz, Brat Bieda,
dz. cyt., s. 12-15.
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zostać przez hierarchów rozważone181. Podobne stanowisko zajął
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, którego wypowiedź dla „Gazety
Polskiej” redaktorzy cytują na łamach „Polityki”. Duchowny spekulował, że w sytuacji, gdy władze kościelne zaproszą Franciszka
do Polski, przed przyjazdem papieża będą zmuszone uporać się
z przejawami zamożności Kościoła, do których zaliczył Świątynię
Opatrzności Bożej182. Piotr Sarzyński dokonał przeglądu biskupich
rezydencji i kurii diecezjalnych, z pilnością poszukując tych, które
swym luksusem mogłyby wprawić w zakłopotanie nowego papieża183. Ostateczna ocena majętności polskiego Kościoła okazała
się pozytywna. Publicysta doszedł do wniosku, iż w większości
biskupi – w przeciwieństwie do niektórych proboszczów – nie wykazują skłonności do wystawnego stylu życia i luksusu184. „Polityka”
przywołuje prowokacyjne w jej ocenie pytanie skierowane przez
redaktorów „Tygodnika Powszechnego” do kard. Kazimierza Nycza,
czy ten pod wpływem przykładu Franciszka nie opuści pałacu
biskupów warszawskich i nie przesiądzie się do metra185. Z kolei
ks. Adam Boniecki, również w „Tygodniku Powszechnym”, humorystycznie nawoływał do czujności, by nie przegapić ewentualnej
obecności w środkach komunikacji miejskiej biskupów, a może
nawet samego papieża186. Świadectwo prostoty życia i materialnego
ubóstwa Franciszka niektóre polskie dzienniki i tygodniki, w tym
także „Polityka”, wykorzystały do poczynienia swoistego rozrachunku zamożności polskiego duchowieństwa i instytucji Kościoła
katolickiego w Polsce. Widoczny jest jednak pewien niedosyt ilości miejsca poświęconego w „Polityce” stosunku polskich mediów,
zwłaszcza mediów elektronicznych, stacji radiowych i telewizyjnych
181 Por. J. Paradowska, Seria bolesnych pytań, POLITYKA, nr 14/2013 (2902), s. 7.
182 Por. NN, rubryka Polityka i obyczaje, POLITYKA, nr 14/2013 (2902), s. 106.
183 Por. P. Sarzyński, U pana biskupa za piecem, POLITYKA, nr 14/2013 (2902),
s. 70-73.
184 Por. tamże, s. 73.
185 Por. NN, rubryka Polityka i obyczaje, POLITYKA, nr 17-18/2013 (2905), s. 162.
186 Por. NN, rubryka Polityka i obyczaje, POLITYKA, nr 16/2013 (2904), s. 106.
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do obu papieży. Publicyści cytują prasę drukowaną, w tym głównie
wybrane tytuły zagraniczne, niekoniecznie o najwyższych nakładach.
Nie odwołują się do najbardziej poczytnych i rozpoznawalnych
tytułów polsko- i obcojęzycznych.
Artur Domosławski przeprowadził szeroką analizę stosunku
Kościoła katolickiego do zbrodniczej działalności w Argentynie
junty gen. Jorge Videli w latach 1976-1983, przypadającej w okresie,
gdy o. Jorge Bergoglio sprawował w tym kraju urząd prowincjała
Towarzystwa Jezusowego. Dyskusja na temat relacji argentyńskiego
episkopatu z przywódcami reżimu i prowadzonej na szeroką skalę
kolaboracji duchowieństwa z wojskowymi działaczami Procesu
Odbudowy Narodowej rozgorzała w mediach na nowo po konklawe
Franciszka. Ideologia gen. Videli była swoistym połączeniem nacjonalizmu, integrystycznego katolicyzmu i państwowego terroryzmu
wprowadzanego metodą straszliwych tortur stosowanych wobec
przeciwników politycznych. Przychylną postawę kościelnych hierarchów dla działań argentyńskiego dyktatora i całego systemu
represji względem oponentów reżimu, trudno w opinii publicysty
nazwać jedynie milczącym poparciem. Cieniem na życiorysie o.
Bergoglia położyła się historia zaangażowanych w latynoską teologię wyzwolenia dwóch jezuitów, o. Orlanda Yoria i o. Francisca
Jalicsa, którzy w 1976 roku zamieszkali w slumsach Buenos Aires.
W niedługim czasie zakonnicy zostali porwani przez żołnierzy
junty. W ciągu pięciu miesięcy uwięzienia byli zastraszani, katowani, głodzeni, a ostatecznie porzucono ich na peryferiach. Ojca
Bergoglia, podówczas prowincjała jezuitów, obarczano współwiną
za porwanie współbraci i namawianie biskupów, by nie lobbowali
na rzecz uwolnienia więźniów. W artykule Bergoglio i osobliwi kibice, opublikowanym niespełna kilka dni po konklawe na łamach
gazety „Página/12”, przytoczono wypowiedź adwokata rodzin ofiar
junty, wskazującą, iż Jorge Bergoglio był jednym z duchowych ojców
44 wojskowych reżimu gen. Videli sądzonych za zbrodnie przeciw
ludzkości, którzy na rozprawę sądową wstawili się ze wstążeczkami
w barwach flagi watykańskiej. Nie powołując się na konkretne wyniki
badań opinii publicznej, Domosławski uwidacznia zróżnicowanie
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postaw Argentyńczyków względem elekcji Franciszka. Część z nich
z zadowoleniem przyjęła wiadomość o wyborze ich prymasa na tron
papieski. Pojawiły się również głosy oczekujące od nowego papieża
skruchy za niejasną historię jego relacji z ofiarami reżimu187.
Szerokim echem odbiła się w polskich mediach wulgarna wypowiedź dyrektora Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, Ewy Wójcik, pod
adresem Franciszka, nawiązująca do dwuznacznego w swej wymowie
epizodu życia papieża z czasów junty. Sławomir Mizerski nie bez ironii dokumentował w „Polityce” skalę zainteresowania prasy wpisem
artystki na Facebooku. Zachowaniu Wójcik poświęcono wiele miejsca w dziennikach informacyjnych, felietonach, programach telewizji
śniadaniowych, komentarzach polityków i środowisk artystycznych
różnych orientacji światopoglądowych188. Dodać należy, iż na kanwie
całego kontekstu zdarzenia podjęto istotne zagadnienie, czy social
media można traktować jako przestrzeń prywatną uczestników
grup dyskusyjnych i czy nie przynależą one jednak do przestrzeni
publicznej wraz z obowiązującymi w niej rygorami kultury języka
i etyki życia społecznego.
Przez lata kard. Bergoglio, a tuż po wyborze na papieża także
Watykan, odpierał wysuwane zarzuty poczynienia zaniedbań względem porwanych współbraci, uznając je za oszczercze kalumnie antyklerykalnej lewicy189. W obronie Franciszka wystąpił nieprzychylny
Kościołowi noblista Adolfo Perez Esquivel i brazylijski franciszkanin Leonardo Boff, legendarny krzewiciel teologii wyzwolenia190.
Sprzyjający papieżowi głos zabrał także jeden z pokrzywdzonych
jezuitów, o. Jalics, który całą sprawę uznał za zamkniętą i przesłał
elektowi okolicznościowe gratulacje191. Dla Szostkiewicza jest jasne,
iż przeszłość Franciszka stawia Watykan w kłopotliwej sytuacji i nie
187 Por. A. Domosławski, Franciszek wychodzi z cienia, POLITYKA, nr 12/2013
(2900), s. 12-14.
188 Por. S. Mizerski, Cha cha cha, POLITYKA, nr 14/2013 (2902), s. 4.
189 Por. A. Domosławski, Franciszek wychodzi z cienia, dz. cyt., s. 14.
190 Por. A. Szostkiewicz, Papa F., dz. cyt., s. 11.
191 Por. A. Domosławski, Franciszek wychodzi z cienia, dz. cyt., s. 14.
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chodzi tu tylko o problemy wizerunkowe, ale o tak ważną kwestię
jak globalna wiarygodność nowego biskupa Rzymu192. Domosławski
twierdził wręcz, że „papieża ścigają upiory” dyktatury z lat 197683193. W odczuciu publicysty przekaz polityczny Franciszka u progu
pontyfikatu jest nieklarowny i pełen ambiwalencji194. Z jednej strony
nawołuje on bowiem do ubóstwa, które osobiście praktykuje, z drugiej natomiast w konflikcie agrobiznesu z rządem Cristiny o wysokość podatku nałożonego na eksporterów soi, z których dochód
miał zostać przeznaczony na program wyrównywania szans, kard.
Bergoglio opowiedział się po stronie wielkiego biznesu, co podważyło
jego wiarygodność obrońcy ubogich195. Już jako papież smucił się
z powodu śmierci Margaret Thatcher, dla której wartości chrześcijańskie stanowiły trwalszy fundament jedności Europy niż traktaty
wspólnotowe196. Pomimo przychylnych chrześcijaństwu poglądów
Żelaznej Damy, które mogłyby tłumaczyć postawę papieża, zasmucenie Franciszka jej śmiercią Szostkiewicz nazwał „grymasem historii”,
zważywszy, że to właśnie premier Wielkiej Brytanii wypowiedziała
Argentynie wojnę o Falklandy197. Wraz z wyborem na tron papieski
Latynosa w ocenie Domosławskiego pojawił się na południowoamerykańskiej scenie politycznej nowy aktor, który może podjąć próbę
zneutralizowania skutków progresywnych zmian lewicowych rządów w regionie. Powołując się na opinie brazylijskiego teologa brata
Betto i ks. Ricardo Rezende, profesora socjologii w Uniwersytecie
Federalnym w Rio de Janeiro, publicysta snuł domysły, na ile
Franciszek może stać się polityczno-duchowym caudillo, zarówno
w Kościele Powszechnym, jak i w latynoamerykańskiej polityce198.
W pozytywnym ustosunkowaniu się niektórych europejskich polityków do osoby nowego papieża, Filip Gańczak dostrzegł elementy
192
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Por. A. Szostkiewicz, Papa F., dz. cyt., s. 11.
Por. A. Domosławski, Franciszek wychodzi z cienia, dz. cyt., s. 12.
Por. A. Domosławski, Lud bez wodza, POLITYKA, nr 17-18/2013 (2905), s. 69.
Por. A. Domosławski, Franciszek wychodzi z cienia, dz. cyt., s. 14.
Por. A. Szostkiewicz, Tańce i łzy, POLITYKA, nr 16/2013 (2904), s. 51-52.
Por. tamże.
Por. A. Domosławski, Lud bez wodza, dz. cyt., s. 69.
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politycznej kalkulacji199. W ten sposób zakwalifikował przychylne
Franciszkowi wypowiedzi kanclerz Niemiec, Angeli Merkel, które
w jego odczuciu nie stanowiły wyłącznie zwyczajowej kurtuazji,
lecz były próbą pozyskania dla CDU katolickiego elektoratu przed
przypadającymi jesienią 2013 roku wyborami do parlamentu federalnego. Konstatacja ta wydaje się zasadna, zważywszy na fakt spadku
poparcia dla partii Merkel ze strony środowisk katolickich200.
Po konklawe w prasie pojawiły się wskazania-porady mające
w zamierzeniu ich autorów ukierunkować Franciszka na konkretne
obszary zaangażowania, które nowy papież winien podjąć w trakcie swojej posługi. „Polityka” przywołuje „dobre rady” amerykańskiego tygodnika jezuitów „America”. Tygodnik radził papieżowi, by
wsłuchał się w głos teologów, gejów, lesbijek, ubogich, ofiar księży
pedofilów oraz zezwolił kobietom na pełnienie wybranych urzędów
kurii rzymskiej, do sprawowania których nie są wymagane święcenia
kapłańskie201. Amerykański teolog i biograf Jana Pawła II, George
Weigel, nie oczekiwał od Franciszka usankcjonowania zmian obyczajowych, lecz zdyscyplinowania administracji Watykańskiej i uzyskania większej wydajności pracy osób w niej zatrudnionych.”Polityka”
ukazała roszczenia Weigla w iście humorystycznym i kolokwialnym
tonie202.
Zakończenie
W analizowanych wypowiedziach prasowych, odnoszących się
do abdykacji Benedykta XVI i konklawe Franciszka, publicyści
„Polityki” przywołują wielokrotnie pewną liczbę głosów i opinii
z zewnątrz, mających stworzyć pozór pluralizmu prezentowanych
poglądów i obiektywizmu przedstawiania tematu. Tym samym cytują
sądy wartościujące osób nieprzychylnych Kościołowi katolickiemu,
w żaden sposób z nim niezwiązanych, postaci, które wystąpiły ze
199
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Por. F. Gańczak, Ile C w CDU?, POLITYKA, nr 14/2013 (2902), s. 54.
Por. tamże.
Por. A. Szostkiewicz, PAPA F., dz. cyt., s. 11.
Por. NN, Dobre rady dla Franciszka, POLITYKA, nr 14/2013 (2902), s. 10.
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wspólnoty kościelnej, szczególnie byłych duchownych, jak i wysoko
sytuowanych hierarchów kościelnych, różnych orientacji światopoglądowych. Odnotowują komentarze mediów krajowych i zagranicznych, internautów, zwykłych przechodniów lub też bogato czerpią
z niewiadomego pochodzenia wyników badań opinii publicznej.
Przemilczają często tożsamość autorów cytowanych komentarzy,
co podważa ich autentyczność. Dla spotęgowania skali i zakresu
danego zjawiska intensywnie eksploatują pozbawione koniecznej
wymierności uogólniające określenia (np. wielu ludzi, wielu liderów),
stawiając w wątpliwym świetle wiarygodność sporządzonych relacji. Argumenty, którymi posługują się publicyści, najczęściej mają
charakter faktograficzny. Algorytm ich doboru i forma prezentacji,
zawsze perswazyjna i narzucająca określony sposób ich rozumienia,
przez konkretyzację wyrażanych stanowisk, mają czynić je bardziej
realnymi, bliższymi życiu, odpowiadającymi obiektywnej prawdzie.
Wielość przytaczanych tego typu argumentów ma sprawiać wrażenie osadzenia danej wypowiedzi prasowej na twardym materiale
dowodowym, a przez to dowieść rzetelności autora. Przytaczane
opinie i argumenty są zawsze podporządkowane w formie ich ujęcia
nadrzędnej linii interpretacyjnej danego wydarzenia kościelnego,
narzuconej przez politykę redakcyjną tygodnika. W ten oto sposób w jednej wypowiedzi prasowej czytelnik odnajdzie sądy osób
o nierzadko przeciwstawnych światopoglądach, rozmyślnie wkomponowane w konstruowaną całość i potwierdzające tok rozwijanej
przez autora narracji. Publicyści cytują komentarze bądź to celem
ich kontestacji, która służy uzasadnieniu sformułowanej tezy bądź
też charakter przytaczanej wypowiedzi jest zgodny z zamierzeniem
autora i pozwala uwiarygodnić budowany przez niego obraz świata.
Grono komentatorów głoszących lewicowe i antykościelne poglądy,
których opinie sowicie są przytaczane w tygodniku, jest liczebnie
ograniczone i stanowi stały skład ekspercki.
Autorzy „Polityki” zarzucający bohaterom sowich tekstów, zwłaszcza Benedyktowi XVI, brak postawy otwartego dialogu wobec inaczej
myślących, w publikowanych wypowiedziach prasowych sami nie
wykazują tej postawy. Usilnie chcą przebić się do szerszego grona
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czytelników z własnym poglądem na świat. Nie powinno to dziwić.
Takie jest bowiem zadanie tygodnika opinii, by zjednać dla upowszechnianych przekonań jak największą grupę odbiorców. Nie
można jednak nie dostrzec sytuacji, w której publicyści wytykając określonemu środowisku i jego czołowym postaciom niechęć
do prowadzenia dialogu, równocześnie sami od niego stronią. Nie
uściślają przy tym samego pojęcia dialogu. Analizując poszczególne
wypowiedzi prasowe odnosi się wrażanie, iż dialog dla autorów tygodnika ogranicza się do żądania akceptacji ich poglądów i realizacji
stawianych postulatów, w rzeczywistości będąc jednostronnym monologiem, prowadzącym do absolutnej kontestacji strony kościelnej
i całkowitej negacji papiestwa. To zanegowanie strony kościelnej
w przedabdykacyjnym kształcie jej funkcjonowania, wzmocnione
licznymi głosami ekspertów, także przynależących do Kościoła,
tworzących pozór pluralizmu opinii, jest szczególnie uderzające
i potwierdzające zarazem brak postawy dialogicznej u publicystów
„Polityki”. Dialog domaga się bowiem pewnego minimum afirmacji
interlokutora. Tymczasem na łamach tygodnika dopuszczono się
daleko idącej negacji instytucji Kościoła i jego liderów, od których
równocześnie oczekuje się uznania i realizacji wysuwanych roszczeń,
mających zrekonstruować zasady działania i struktury funkcjonowania tej instytucji. Trudno zatem mówić o jakimkolwiek dialogu,
gdy negacja wypiera afirmację, a nawet tolerancję.
Słowa kluczowe: teologia środków społecznego przekazu, papiestwo, abdykacja, konklawe, analiza zawartości prasy
Summary
The purpose of the article is the analysis of presentation of Benedict XVI’s
abdication and the conclave of Francis presented in the weekly “Polityka”.
The sample covers twelve editions during the period between February and
May 2013. The unit of analysis is a single statement release, of at least one
paragraph length. Twenty-six press releases entirely devoted to a research
problem or remark about it have been gathered. Thematic categories have
been created which form the basis of qualitative analysis of the press content. The individual components of statements have been assigned to the
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corresponding thematic category. The results of the analysis of titles, subheadings, leads, journalistic genres used, statistics of press statements and
their location in the weekly sections, as well as accompanying graphics will
be presented in a separate paper, due to the limited capacity of publication
available to the author.
Piotr Guzdek – mgr dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Absolwent
Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie. Student Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Opublikował monografie: O możliwości powstania polskiej szkoły medioznawstwa personalistycznego. Przyczynek
do dyskusji (Tarnów 2014, s. 210, autorska); Od bólu po stracie do nadziei
życia. Pogrzeb dziecka poronionego (Kraków 2013, s. 228, współredakcja).
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O UCZESTNICTWIE KATOLIKÓW ŚWIECKICH
W ŻYCIU SPOŁECZNYM1
On participation of Catholic laity in the social activities
Wstęp
Zachodnioeuropejski model uczestnictwa w życiu społecznym pochodzi ze starożytnej Grecji. Geniusz Ateńczyków polegał na podniesieniu procesu wychowawczego do rangi głównej zasady systemu
społecznego oraz wyborze wartości niematerialnych jako celu wychowania. Istotę wychowania (paidei) stanowiło dążenie do osiągnięcia
ideału piękna i dobra (kalokagatia). Oprócz kształcenia cnót etycznych i wrażliwości na piękno podstawą wychowania była retoryka wymagana do udziału w życiu społecznym i politycznym. Uczestnictwo
w polityce, czyli dbanie o dobro wspólne, było uprawnieniem, a nie
obowiązkiem, więc nie wszyscy obywatele angażowali się w sprawy
publiczne. Ludzie skupiający się na prywatnym interesie, pozwalający,
żeby inni decydowali o ich losie zwani byli idiotes. Stan zamknięcia
na sprawy wspólnoty Grecy nazywali idioteia. Współczesny słownik
1 Artykuł powstał z inspiracji licznych wykładów, konferencji i wystąpień sympozjalnych księdza prałata Mariana Szczęsnego (zm. w 2006 r.) wieloletniego wykładowcy katolickiej nauki społecznej w ełckim Wyższym Seminarium Duchownym.
Ks Szczęsny wykładał również w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Ełku,
gdzie jego imieniem została nazwana jedna z auli. W latach 90-tych ks. Szczęsny
tworzył struktury nowopowstającej Diecezji Ełckiej. Był organizatorem pielgrzymki
Jana Pawła II do Ełku oraz nadzorował budowę Domu Biskupiego. W 2013 r. jego
imieniem została nazwana jedna z ełckich ulic, która znajduje się na osiedlu Jeziorna
przy Domu dla Samotnej Matki i Dziecka Caritas Diecezji Ełckiej. Ks. Szczęsny
angażował się w działalność Akcji Katolickiej oraz w comiesięczne msze św. za
ojczyznę.
| 213 |

Ks. Jacek Marek Nogowski

zagubił to pojęcie. Fakt ignorowania uprawnień obywatelskich przez
duże grupy społeczne jest wstydliwie przemilczany. Może z powodu
podświadomego lęku przed poglądami nieoświeconej większości
obywateli tzw. ciemnego ludu. Pojawiają się rytualne zachęty do
udziału w głosowaniu w okolicach terminów kolejnych wyborów,
ale nie ma ani spójnych programów szkolnych nakierowanych na
podniesienie aktywności obywatelskiej ani programów aktywizacji
dorosłych. Nie słyszymy o nowopowstających uniwersyteckich katedrach studiów nad demokracją, które byłyby kuźnią nowych idei
diagnozujących stan demokracji i pomysłów służących jej naprawie.
Widzimy natomiast skuteczne próby wypychania katolików z instytucji publicznych np. odrzucenie w atmosferze skandalu kandydatury
Rocco Buttiglione na stanowisko komisarza Komisji Europejskiej,
histeryczny atak medialny na Michała Królikowskiego byłego wiceministra sprawiedliwości oraz bezprawne usunięcie dr Bogdana
Chazana ze stanowiska dyrektora publicznego szpitala. Dzieje się to
przy milczącej zgodzie większości. Odpowiedzią Kościoła są ponawiane zachęty wiernych świeckich do aktywnego udziału w życiu
społecznym i politycznym.
1. Katolicy w życiu publicznym
Od starożytności Kościół zabiegał o aktywność wiernych w sferze
publicznej. Św. Augustyn, doktor Kościoła, podkreślał potrzebę czynnego udziału wiernych w życiu społecznym stwierdzając, że dobry
chrześcijanin nie powinien uchylać się od obowiązków obywatelskich
np. od sprawowania urzędów publicznych. Biskup Hippony upatrywał szczęście osobiste człowieka w dążeniu do szczęścia społecznego.
Chrześcijanie powinni aktywnie kształtować życie społeczne. Dzięki
uczestnictwu w sprawowaniu władzy wierni efektywnie wpływają
na powiększanie dobra wspólnego2. U Arystotelesa ideał obywatela
wymagał wyzbycia się egoizmu i poświęcenia się sprawom wspólnoty.

2 A. Zwoliński, Katolik i polityka, Kraków 1999, s. 7.
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Niewolnik w przeciwieństwie do obywatela zajmował się wyłącznie
sprawami prywatnymi3.
Jan Paweł II w przemowie do biskupów polskich składających
wizytę ad limina apostolorum podkreślił konieczność zaangażowania
się katolików świeckich w działalność polityczną, mając na względzie
dobro własnej wspólnoty i każdego człowieka, stanowiącego integralną część tej wspólnoty. Papież wskazał na kapitalne znaczenie
organizacji, stowarzyszeń i ruchów katolickich. Zachęcił do ożywienia Akcji Katolickiej, która może się pochwalić w Polsce wspaniałymi
osiągnięciami4.
2. Paradoksy współczesnej sceny politycznej
Paradoksem jest tendencja negowania wartości chrześcijańskich przez
polityków i rządy, które są wybierane przez katolicką większość. Pod
różnobarwnym płaszczykiem tolerancji panoszy się dyktatura ateistycznej mniejszości. Krzykliwi głosiciele neutralności światopoglądowej państwa doprowadzili do usunięcia w stanie Alabama w USA
z tamtejszego sądu postumentu z tekstem dekalogu. Chrześcijanie
nieskutecznie domagali się umieszczenia w Traktacie ustanawiającym
Konstytucję dla Europy (Wspólnoty Europejskiej) odwołania do Boga.
Państwa europejskie prawnie dopuszczają spędzanie płodu, czyli de
facto sankcjonują zabijanie nienarodzonych obywateli często z przyczyn ekonomicznych, a jeszcze częściej z powodów eugenicznych.
Stefan Kisielewski pisał, że współczesny świat jest zainfekowany
terroryzmem bezideowości5. Zagrożenia owej bezideowości doskonale przedstawił ks. biskup Stanisław Wielgus, który zwrócił uwagę
na zjawisko relatywizacji władz poznawczych i etycznych, które

3 A. Zwoliński, Etyka bogacenia, Kraków 2002, s. 174.
4 Jan Paweł II, U progów Apostolskich, wizyta Biskupów polskich ad limina
Apostolorum, 15 stycznia 1993 r., Warszawa 1993, nr 7 oraz 3.
5 Wypowiedź ankietowa „Znak” 39(1987), nr 11-12, s. 29.
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eliminuje prawdę i normy moralne z życia społecznego. Środowiska
tzw. nowej lewicy są szczególnie aktywne w tym procederze6.
Odrzucenie prawa naturalnego, jako źródła uniwersalnych norm
moralnych, prowadzi do apoteozy czystej skuteczności w polityce,
a co z kolei usprawiedliwia nieograniczone stosowanie socjotechniki
oraz inżynierii społecznej. Prekursorem tak rozumianej polityki był
Machiavelli. Do apologetów autora Księcia należy prof. Jerzy Wiatr,,
który uznaje, że uzasadnionym źródłem działalności politycznej są
egoistyczne dążenia do uzyskania osobistych korzyści materialnych
oraz własnego bezpieczeństwa7. Niestety wśród tzw. autorytetów i zawodowych polityków, których doczekała się tzw. III Rzeczpospolita,
również można odnaleźć zdolnych uczniów Machiavellego.
Jacek Wasilewski na podstawie wnikliwych badań socjologicznych
naświetlił proces przechodzenia od wartości etycznych związanych
z etosem Solidarności do bezideowego pragmatyzmu elit politycznych, które kreują scenę polityczną po 1989 r. Polityka uprawiana
przez nich utraciła troskę o dobro wspólne stając się ucieleśnieniem
machiavellizmu, czyli zapewnienia sobie maksymalnych korzyści
materialnych przy zachowaniu bezpieczeństwa osobistego8. W sensie
arystotelesowskim tacy politycy przestali być obywatelami, a stali
się niewolnikami.
Jacek Wasilewski przyrównał środowisko polskich elit politycznych do folwarku pasożytów. Ta drastyczna diagnoza wynikała
z odrzucenia dorobku ideowego Solidarności przez byłych działaczy
antykomunistycznych oraz brutalne wypchnięcie innych ze sfery
polityki. Socjolog kończy swoją analizę smutną konstatacją, że prawdopodobnie tylko światek przestępczy ma czarniejszy wizerunek
w świadomości obywateli niż środowisko polityków9.
6 S. Wielgus, Kapłan wobec ofensywy ideologii neomarksizmu i postmodernizmu
we współczesnym świecie, „Niedziela” 29 luty 2004 r., Dodatek do Niedzieli, s. II.
7 J. Wiatr, Socjologia polityki, Warszawa 1999, s. 25.
8 J. Wasilewski, Moralność elit politycznych, [w:] Kondycja moralna społeczeństwa
polskiego, praca zbiorowa pod red. J. Mariański, Kraków 2002, s. 187 – 209.
9 Tamże, s. 188.
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Posłowie na sejm oraz senatorowie odrzucili wartości chrześcijańskie, hołdując pragmatyzmowi, utylitaryzmowi i relatywizmowi
etycznemu. Dali sobie narzucić fałszywe pojęcie tolerancji i pluralizmu, podporządkowując się dyktaturze tzw. poprawności politycznej,
która zdaniem postmodernistów i lewaków, jest wymogiem moralnym, od którego spełnienia zależy wolność społeczeństw. Wyznawcy
poprawności politycznej wyrażają przekonanie, że bez relatywizmu
nie można zbudować popperowskiego otwartego społeczeństwa, które
rzekomo stanowi najdoskonalszy model życia społecznego i politycznego. Nic dziwnego, że za największe zagrożenie dla otwartego
społeczeństwa uznają zwolenników prawdy absolutnej. Wychowani
na antychrześcijańskiej filozofii oświeceniowej, marksistowscy bądź
marksizujący lewicowi intelektualiści, artyści, nauczyciele, dziennikarze i politycy od dziesięcioleci wmawiają, że w przeszłości świat był
szalony, ponieważ żyli w nim ludzie, którzy dopuszczali możliwości
poznania prawdy obiektywnej i niezmiennej. Ich przekonania prowadziły do wojen, prześladowań, niewolnictwa, ksenofobii, antysemityzmu, rasizmu, szowinizmu itp. Zatem, aby pozbyć się zarzewia
zła, należy przestać się spierać o to, kto ma rację, jaka jest prawda
i przyjąć za pewnik, że nikt nie ma racji poza tymi, którzy głoszą, że
racji nikt nie ma 10.
3. Zasady etyczne chrześcijańskiej polityki
Pilnym zadaniem duszpasterskim stojącym przed Kościołem jest
przywrócenie etyce należnych funkcji w obszarach życia politycznego.
Kościół musi stać na straży porządku moralnego. W przeciwnym
razie sam pozbawi się tego, co Chrystus nazwał solą i światłem. Jan
Paweł II stanowczo propagował wartości etyczne w polityce, ogłaszając św. Tomasza Morusa patronem rządzących i polityków. Święty
pozostał wierny niezmiennym wartościom aż do śmierci męczeńskiej.
Twierdził, że niesłuszne jest oddzielanie człowieka od Boga a polityki

10 S. Wielgus, Kapłan…, dz. cyt., s. II.
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od moralności11. Na to przesłanie powinni pozytywnie odpowiedzieć
świeccy katolicy.
Kongregacja Doktryny Wiary w 2002 r. postawiła sobie za cel
przypomnienie niektórych reguł, jakimi katolicy powinni się kierować w podejmowaniu społecznych i politycznych zadań w społeczeństwach demokratycznych. Przypomniała ona również niektóre
krytyczne kwestie w obecnej debacie publicznej. Dostrzeżono współczesne wielkie osiągnięcia, które ludzkość zdobyła na drodze postępu
umożliwienia coraz lepszych warunków życia. Wśród tych osiągnięć
wymieniono uwrażliwienie ludzkości na cierpienia mieszkańców
krajów ubogich oraz troskę na dobro wspólne. Nie pominięto milczeniem negatywnych tendencji, które zagrażają systemom prawnym,
a w konsekwencji postawom przyszłych pokoleń. Zaliczono do nich:
–– fałszywe pojmowanie tolerancji;
–– relatywistyczną koncepcję pluralizmu;
–– brak właściwej koncepcji człowieka, jako podstawy demokracji.
Z powyższymi zagrożeniami związane jest fałszywe rozumienie
wolności, której rzekomym wymogiem miałaby być konieczność rezygnacji z wiary i moralności chrześcijańskiej. Koncepcja pluralizmu
w sensie moralnego relatywizmu jest wysoce szkodliwa dla zdrowej
demokracji, która potrzebuje prawdziwych i trwałych fundamentów,
to znaczy reguł moralnych, które nie mogą być przedmiotem negocjacji pomiędzy członkami demokratycznego społeczeństwa.
Kościół akceptuje wielość partii, ponieważ istnieje wiele interpretacji zasad teorii politycznej i różne strategie realizacji przyjętego celu.
Jednakże nie łączy się to z bezkrytycznym przyjęciem pluralizmu
w odniesieniu do zasad moralnych. Wielość światowych koncepcji
dobra musi iść w parze z zachowaniem nienaruszalnego źródła, z którego wypływa udział katolików w życiu politycznym. Tym źródłem
jest chrześcijańska nauka moralna i społeczna. Kierując się wskazaniami tej nauki, katolicy świeccy mają pewność co do poprawności
11 Kard. Joseph Ratzinger, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności
i postępowania katolików w życiu politycznym z 22 listopada 2002 r., Kongregacja
Nauki Wiary, nr 4.
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swojego zaangażowania w życie polityczne. Działalność społeczna
katolików, wymaga przyjęcia poprawnej koncepcji człowieka generującej zachowanie jego praw i poszanowanie godności osoby ludzkiej. Z personalistyczną filozofią jest w sposób szczególny związane
poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci12.
Obowiązkiem polityków katolickich, zwłaszcza parlamentarzystów, jest bezkompromisowe zaangażowanie się w kwestię obrony
życia. Katolicy świeccy nie powinni udzielać poparcia w głosowaniu tym, którzy prawnie dopuszczają spędzanie płodu. Podobnie
bezkompromisową postawę katolicy powinni wykazać w kwestii
dotyczącej utrzymania ochrony statusu małżeństwa pomiędzy mężczyzną i kobietą 13.
Odwagi i aktywności w celu przywracania etyki sferze polityki
oczekuje się również od duchownych wszystkich szczebli. Ks. prof.
Czesław Bartnik w jednym ze swoich kazań skarżył się, że Kościół
milczy wobec ewidentnych przykładów korupcji i oszustw. Jakby dał
się przez ateistów przekonać, że należy zajmować się tylko życiem
wiecznym, ignorować życie doczesne. Tak jakby wataha wygłodniałych wilków przestrzegała pasterzy, żeby ci nie wtrącali się w sprawy
owiec14.
Biskupi amerykańscy dali bezkompromisowy przykład jak należy traktować polityków, którzy popierają prawną dopuszczalność
zabijania dzieci poczętych, dopuszczalność badań paramedycznych
na komórkach macierzystych ludzkich zarodków oraz legalizację
związków homoseksualnych. Biskupi publicznie oświadczyli, że gubernator stanu New Jersey James McGreevey nie powinien otrzymać
Komunii świętej15. Pasterze z USA nie zlękli się szykan i brutalnych
ataków w imię swoiście pojmowanej politycznej poprawności, zgodnie z którą prawo do Komunii św. jest jednym z niezbywalnych praw
obywatelskich gwarantowanych konstytucją.
12
13
14
15

Tamże, nr 1-3.
Tamże, nr 4.
„Nasz Dziennik” 15-16 maja 2004 r., s. 22.
„Nasz Dziennik” 8-9 maja 2004 r., s. 9.
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4. Niewłaściwie pojęcie sfery polityki
Katolicy niezależnie od stanu powinni uczestniczyć życiu kulturalnym, społecznym i politycznym. Duchowni dbają o dobro wspólne
poprzez spełnienie funkcji przepowiadania i zgodnie z zapisem 285
kanonu Kodeksu Prawa Kanonicznego nie powinni przyjmować
urzędów związanych z wykonywaniem władzy świeckiej. Zadania
duchownych w sferze polityki mają charakter pośredni. Realizują
je poprzez czuwanie nad moralną oceną wyborów i preferencji politycznych oraz duszpasterstwo wśród polityków. Natomiast katolicy
świeccy nie powinni uchylać się od bezpośredniego uczestnictwa
w grze demokratycznej. Dlaczego jednak tak się nie dzieje? Dlaczego,
wydawałoby się porządny katolik, który wchodzi do polityki po jakimś czasie zaczyna żyrować antyspołeczne i antykatolickie prawa
i ustawy?
Nowy polityk uczy się politycznego fachu do innych polityków.
Wchodząc do polityki, wikła się w sieć niewidocznych zależności,
które z upływem czasu zaczynają całkowicie ograniczać jego pole
manewru. Okazuje się, że kompromis jest lepszy od zasad, że nie
wolno przyznawać się Chrystusa w imię świeckości i neutralności
światopoglądowej państwa, oraz że poprawność polityczna jest jedyną
miarą słuszności. Doświadczenie uczy, że nonkonformista, ktoś kto
nie powiela utartych schematów, traci poparcie partyjnego aparatu,
urzędników i mediów. Jeśli ktoś w ogóle miał jakieś przekonania
i ideały, to porzuca je za obietnicę wygodnego życia, dla siebie i rodziny, oraz bezkarności. Skąd znamy te wzniosłe motywy uprawiania
polityki?
Badania socjologiczne potwierdzają, że polityka jest uważana przez
wyborców za szarą sferę, w której nie obowiązują zasady moralne.
Wydaje się, że jest to słuszna diagnoza jakości życia politycznego.
Politycy mają przyzwolenie na lansowanie pustosłowia, kłamstwo,
oszustwa, obietnice bez pokrycia, konformizm, korupcję, nepotyzm
i prywatę. Okazuje się, ze im sprawniejszy i bardziej bezwstydnie
uśmiechnięty kłamca, tym ma większe poparcie.
Wydaje się, że znajdujemy się w sytuacji bez wyjścia. Wierzę, że
jedyne uzdrowienie przynosi Chrystus, który jest drogą, prawdą
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i życiem. Jaka jest więc prawda? Polityka najgłębiej wpływa na jakość
naszego doczesnego życia. Niedocenianie i bagatelizowanie znaczenia
polityki jest podstawowym błędem. Podczas wyborów każdy głos
się liczy. Błędem jest również niedocenianie wartości jednego głosu
wyborczego. Polityka ze swojej nie jest sferą ciemnych interesów, ale
służbą dla dobra wspólnego. Rozdział Kościoła od państwa nie wymaga od instytucji państwowych promocji ateizmu ani przyzwolenia
na łamanie prawa naturalnego, które jest zapisane w dekalogu.
Kościół tym się różni od islamu, że nie postuluje nadania prawu
religijnemu sankcji państwowej. Gdyby tak było niemożliwe byłoby
skazywanie przestępców przez sądy powszechne, ponieważ obowiązywałaby zasada miłości i miłosierdzia. Praca Policji Państwowej również byłaby sparaliżowana. Dlatego katolicy są zadowoleni z rozdziału
Kościoła od państwa. Zgodnie zasadą wprowadzoną przez Chrystusa
oddajemy Bogu co boskie, a Cezarowi co cesarskie.
5. Reguły działalności społecznej i politycznej
Są trzy zasady, które regulują działalność katolików w życiu społecznym i politycznym: organizacja, formacja i autentyzm.
a) Organizacja
Mniejszości ateistyczne w Polsce otrzymały w spadku po rządzących partiach struktury organizacyjne i doskonale znające socjotechnikę kadry, które przez lata utrzymywały władzę przy pomocy
cyklicznych tzw. odwilży i przykręcaniu śruby. Ułatwieniem w sprawowaniu władzy przez nową lewicę jest także i to, że część katolików świeckich, a także i duchownych przyzwyczaiło się do faktu,
że naczelnik, wojewoda, prezydent i w ogóle stanowiska związane
z władzą były sprawowane przez osoby, które otwarcie deklarowały
ateizm. W pewnym miasteczku w diecezji warmińskiej zelatorka
różańcowa wysunęła zarzut o gorliwość religijną wobec kandydatki
na stanowisko burmistrza. Owa zelatorka była tak przyzwyczajona do
rządów ludzi niewierzących, że uznała to za obowiązującą moralną
normę. Ateiści zaś mając tego świadomość przedstawiają siebie jako
neutralnych fachowców i ekspertów od rządzenia.
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Katolicy powinni się angażować m.in. w Akcję Katolicką. Dzięki
sprawnej organizacji głos świeckich wiernych jest bardziej słyszalny
i łatwiej wpływać na urzędników polityków wszystkich szczebli.
Trzeba jednak mieć świadomość, że każda organizacja katolicka jest
narażona na zorganizowane ataki krzykliwych i wpływowych grup
ateistycznych lub lewackich. Dobrze zapowiadająca się katolicka
partia polityczna, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, ośmieszana i wyszydzana w kabaretach i mediach po krótkim żywocie
politycznym przestała funkcjonować. Czasem zorganizowane środowiska wprowadzą do katolickich organizacji wyspecjalizowanych
w destrukcji ludzi. Zazwyczaj czynią to w oparciu o sprawdzone metody, przy upowszechnianiu haseł równości, wolności i braterstwa16
Wspomniany ks. Bartnik powiedział, że jednym z powodów słabości organizacji katolickich i prawicowych jest brak wyrobienia i doświadczenia. Nie wystarczą deklaracje najszlachetniejszych intencji.
Czasem członkowie władz tych organizacji cierpią na chroniczną
podejrzliwość, dążą do skłócenia wszystkich ze wszystkimi oraz
wysuwają mniej lub bardziej uzasadnione oskarżenia o sprzyjanie
masonerii.
b) Formacja
Członkowie organizacji i stowarzyszeń katolickich powinni
dbać o stały rozwój duchowy poprzez uczestnictwo w rekolekcjach,
spotkaniach formacyjnych i konferencjach. Katolicy, sprawując
władzę, wykazują czasem lęk w podejmowaniu współpracy z duchowieństwem, jak gdyby paraliżowało ich posądzenie o klerykalizm.
Niejednokrotnie księża proboszczowie stwierdzają, że łatwiej się
im współpracuje ze ateistami na stanowiskach w samorządzie, niż
z urzędnikami deklarującymi przynależność do Kościoła.
Św. Tomasz z Akwinu wskazał, że społeczeństwo nie jest czymś
zewnętrznym wobec osoby. To ludzie tworzą wspólnoty, a poszczególne osoby są faktycznymi architektami życia politycznego zgodnie
z sentencją: agere sequtur esse, czyli działanie wypływa z wartości
działającego. Jest to jakby echo słów Chrystusa, który mówił, że
16 A. Loubier, Grupy redukcyjne, przekł. H. Czepułkowski, Warszawa 1999, s. 29-35.
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„każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe
owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo
wydać dobrych owoców17”.
Tak jak owoce świadczą o jakości drzewa, tak czyny polityków
świadczą o ich wartości wewnętrznej. Dzieło formacji nie jest sprawą
osobistą osoby politycznej, jest sprawą społeczną. Przypomnijmy, że
w języku polskim XVII wieku słowo „polityczny” oznaczało: dobrze
wychowany, grzeczny, kulturalny. Natomiast słowo „polityk” określało człowieka grzecznego i układnego18.
c) Autentyzm
Katolicy świeccy zaangażowani w działalność polityczną i społeczną powinni cechować się autentyzmem. Kard. Karol Wojtyła
w książce Osoba i czyn dokonał analizy postaw ludzkich wokół problematyki uczestnictwa we wspólnocie. Autor wyróżnił dwie grupy
takich postaw: autentyczne i nieautentyczne. Wyróżnił dwie postawy
autentyczne tj. solidarność i sprzeciw. Zaś postawami nieautentycznymi są konformizm i unik19.
Człowiek w postawie solidarności najgłębiej wyraża przynależność
do wspólnoty. Katolicy powinni propagować chrześcijańskie dziedzictwo, które jest doświadczeniem pokoleń i które jest inspirowane
Ewangelią. Powinni wyrażać sprzeciw wobec koncepcji wolności bez
prawdy, co jest charakterystyczne dla głośnej obecnie filozofii postmodernizmu20. Współczesny libertynizm i indywidualizm podważają
skuteczny rozwój osoby i całego społeczeństwa.
Zakończenie
Geniusz polskiego katolicyzmu sprawił, że Kościół nigdy nie stał
się Kościołem narodowym. Rozdział Kościoła od państwa jest
wielkim osiągnięciem Europy. Żyjemy w okresie posttotalitarnym,
w którym mając formalne narzędzia – szeroki wachlarz instytucji
17
18
19
20

Mt 7,17-18.
A. Zwoliński, Katolik i polityka, Kraków 1999, s. 5.
K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 310-318.
Z. Sareło, Postmodernizm w pigułce, Poznań 1998, s. 28.
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demokratycznych – nie potrafimy ich wykorzystać dla wspólnego
dobra. Wynika to z postkomunistycznego rodowodu demokratycznych struktur oraz niewolniczego charakteru naszego myślenia,
języka, który wyrasta z komunistycznej nowomowy stworzonej do
propagandy, dezinformacji, manipulacji i maskowania rzeczywistości.
Właściwe rozumienie własnej sytuacji oraz możliwości, które niesie
demokracja, pozwolą na zmiany w gospodarce, kulturze i polityce.
Struktury zbudowane na kłamstwie w końcu runą, podobnie jak
rzekomo nieśmiertelna idea bolszewizmu. Jesteśmy świadkami brutalnego ataku neomarksistowskich teorii w rodzaju ideologii tzw.
gender na podstawy naszej wspólnoty. Są to teorie tak samo naukowe
jak teorie marksizmu-leninizmu, i równie niebezpieczne. Dlatego
katolicy świeccy powinni działać na rzecz przyszłości swojej i swoich
dzieci w imię idei Chrystusowej, która wypływa z prawdy i życia.
Summary
Participation of lay Catholics in the social activity is a message of the
Catholic Church. The engagement should be motivated by sincere concern about the common good of the community and the entire man. The
correct understanding of true nature of politics and the fact that Catholics
are fully fledged contributors of the democratic act is necessary. There are
three essential principles of the participation: organization, formation and
authenticity. The creation of the better future should be inspired with Gospel
and the legacy of values handed over by the Catholic Tradition.
Ks. mgr Jacek Marek Nogowski, absolwent Wydziału Teologii UKSW w Warszawie, absolwent Instytutu Zaawansowanego Zarządzania Wyższej Szkoły
Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, absolwent Wydziału
Zarządzania i Marketingu w zakresie Zarządzania i Organizacji Pomocy
Społecznej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, seminarium doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
w Warszawie, doktorant na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie,
Wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej, Kapelan Domu Samotnej Matki w Ełku
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MODEL KATECHEZY DOROSŁYCH
W STAROŻYTNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Model catechesis of the first centuries in the ancient Christian
Jezus Chrystus zakładając Kościół, określił także formę jego posługi:
związał ją z kontynuacją swojego posłannictwa, które otrzymał od
Ojca (zob. KK 9; CT 1; EN 2; DOK 34). To znaczy, że Chrystus ukazał
Apostołom Królestwo Boże i zlecił jego urzeczywistnianie poprzez
głoszenie Dobrzej Nowiny. Od samego początku Kościół więc traktował posługę słowa jako swoje szczególne zadanie, a jedną z form
tej posługi – już od II wieku – nazwał katechezą. Możemy przyjąć, że
do czasu wykrystalizowania się instytucji katechumenatu, katecheza
utożsamiała się z wszelkim przepowiadaniem Dobrej Nowiny i miała
na celu czynienie uczniów i przyjaciół Chrystusa: nowych wyznawców. Od początku zatem posługa ta posiadała charakter wybitnie
misyjny. Jednocześnie była podstawową działalnością Kościoła1.
Dzięki tej zbawczej posłudze rozwijał się i wzrastał Kościół.
Dojrzewała wspólnota wiary, wspólnota przyjaciół. Będąc włączona
w proces dojrzewania chrześcijańskiego, katecheza pełniła funkcję
„stymulatora” tego procesu. Dawała podstawy wierze, wychowywała
do odpowiedzialnego zaangażowania się w misję Kościoła i wprowadzała we wszystkie tajemnice życia wspólnoty chrześcijańskiej. Nigdy
przy tym nie traciła swojego wymiaru ewangelizacyjnego. Trzeba
pamiętać jednak, że ze względu na sytuację rodzącego się Kościoła,
przepowiadanie Dobrej Nowiny (w tym nauczanie prawd wiary)
1 Najważniejszą troską chrześcijan w tym czasie było rozszerzanie Kościoła, a nie
jego organizacja. Zob. S. Movilla, Od katechumenatu do wspólnoty. Wprowadzenie
teologiczno-duszpasterskie, Warszawa 1990, 133.
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było skierowane do ludzi dorosłych. Nie organizowano odrębnej
katechezy dla dzieci. Pierwsi chrześcijanie modyfikowali już za to
przekaz zbawczy ze względu na różną sytuację dorosłych, a najważniejszym kryterium, które różnicowało sposób przepowiadania,
było pochodzenie (żydowskie lub pogańskie), jak również stopień
zaangażowania dorosłych w wiarę2.
Źródłem wiedzy o katechezie pierwszych wieków chrześcijaństwa
są przede wszystkim pisma Nowego Testamentu (dla katechezy apostolskiej) oraz dzieła pisarzy starochrześcijańskich (dla katechezy
poapostolskiej). Nie są to źródła nieliczne, choć zwykle odnoszą się
do niektórych aspektów katechetycznej posługi słowa. R. Murawski
uważa, że te źródła wskazują wyraźnie, iż katecheza wczesnochrześcijańska była rzeczywistością niezwykle dynamiczną i żywą, stanowiła
jeden z istotnych elementów wprowadzania w chrześcijaństwo. To
głównie dzięki katechezie, tj. głoszeniu i nauczaniu orędzia zbawczego, ukierunkowanego na przyjęcie chrztu, powstawał i rozwijał
się Kościół3. Pierwsze teksty chrześcijańskie potwierdzają też jednoznacznie, że realizacja misji Chrystusa posiadała charakter katechetyczny4. Przyjrzyjmy się bliżej, co mówią teksty źródłowe o katechezie
2 Zob. R. Murawski, Katecheza a kultura, „Collectanea Theologica” 49 (1979) 1,
59-60.
3 R. Murawski, Wczesnochrześcijańska katecheza. Do Edyktu Mediolańskiego – 313 r.,
Płock 1999, 11. Do najważniejszych opracowań o katechezie czasów apostolskich R.
Murawski zalicza następujące pozycje: A. Turck, Èvangelisation et catéchèse aux
deux premiers siècles, Paris 1962 oraz J. Daniélou, R. du Charlat, La catéchèse aux
premiers siècles, Paris 1968; natomiast jeśli chodzi o katechezę poapostolską, autor
zwraca uwagę na polskie publikacje: W. Schenk, Liturgia sakramentów świętych,
cz. 1: Initatio christiana. Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia, Lublin 1962 oraz B.
Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa 1983. Ważną jest też
książka M. Greena, Evangelisation zur Zeit der ersten Christen, Neuhausen-Stuttgart
1977, w której analizuje się motywy, metody i strategię ewangelizacji pierwotnego
Kościoła.
4 A. Żurek uzasadnia, że były to głównie spisane katechezy, w których przedstawiano
podstawowe prawdy wiary i zasady moralności chrześcijańskiej. Najczęściej były to
teksty bardzo proste, mocno oparte na tekstach biblijnych. Zob. A. Żurek, Pierwsze
wieki Kościoła(I-VII wiek), Tarnów 2000, 97.
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pierwszych wieków, jak zmieniał się Kościół wraz z docieraniem
Dobrej Nowiny do coraz większej rzeszy słuchaczy oraz jakich form
przekazu używali jej głosiciele. Odpowiedź na te pytania dostarczy
nam podstawowej wiedzy na temat tego, czym w istocie była katecheza dorosłych w swoich początkach.
Czym była pierwotna katecheza?
W I oraz II wieku chrześcijaństwa terminów przepowiadanie, nauczanie, przekaz zbawczy, posługa słowa czy katecheza używa się
zamiennie. Autorzy Nowego Testamentu posługując się tymi określeniami na oznaczenie przepowiadania Dobrej Nowiny, zawsze czynią
to w kontekście misji zbawczej, jaką powierzył Kościołowi Chrystus,
a której realizacja po prostu zależała od głoszenia całym swoim życiem słowa Bożego. W tym sensie cała posługa słowa, bez względu
na sposób przepowiadania, zmierzała do rozszerzenia (wywyższania) dzieła, które rozpoczął Chrystus5. Jeśli nawet posiadamy klika
terminów na oznaczenie tej misji, to zawsze służą one zobrazowaniu
bogactwa, jakim dysponował pierwotny Kościół przejęty swoim posłannictwem, nie zaś przywołaniu różnic w sposobie jego realizacji.
R. Murawski w podsumowaniu swych analiz na ten temat pisze:
Wszystkie te pojęcia (...) posiadają wiele cech wspólnych i dlatego nie
można dokonać między nimi zbyt dokładnej i ostrej linii podziału.
Ponadto autorzy ksiąg Nowego Testamentu posługiwali się tymi terminami w sposób wielce elastyczny i nieszablonowy. Świadczy to ( ...),

5 Nowy Testament, mówiąc o głoszeniu lub nauczaniu Słowa Bożego, używa
następujących czasowników: ewangelizować, przepowiadać (euaggelizomai), głosić
(keryssein), katechizować (katechein), nauczać (didaskein) i świadczyć (martyrein).
Obszerne omówienie tych terminów można znaleźć w: Theologisches Wörterbuch
zum Neuen Testament, red. G. Kittel, G. Friedrich, Stuttgart 1933-1976. W literaturze
teologicznej spotykamy ścisłe podziały poszczególnych czasowników określających
posługę słowa; zob. np. R. Rubinkiewicz, Nowotestamentalna idea przepowiadania,
„Seminare” (1978), 37-58; R. Murawski, Katecheza chrzcielna w procesie wtajemniczenia chrześcijańskiego czasów apostolskich, Warszawa 1990, 14-41.
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jak zdecydowanie centralne miejsce zajmowała ta posługa w życiu
Kościoła czasów apostolskich6.
Samo natomiast znaczenie słowa katechizować (gr. katechein) –
rzadko zresztą używanego w Nowym Testamencie – na które powoła
się Kościół w XX wieku, służyło w pierwotnym chrześcijaństwie przede
wszystkim do detonacji nauczania prawd wiary. W literaturze patrystycznej stało się ono terminem technicznym na oznaczenie pouczenia
kandydatów przygotowujących się do chrztu, zwanych już wtedy katechumenami (katechoumenoi)7. Dla określenia natury katechezy pierwszych wieków analiza samych terminów katechetycznych wydaje się
więc zbędna, bowiem ich specyfikacja jest długim i złożonym procesem. Dość przyjąć, że nauczanie w tym czasie, ze względu na jego
związek z udzielaniem chrztu św., nazywa się katechezą chrzcielną
i stanowi integralną część całego procesu wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jest przy tym centralnym zadaniem całej wspólnoty Kościoła.
Od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół objawia się więc światu, pełniąc
na jego forum swoją misję, którą jest samourzeczywistnianie się
wspólnoty zbawienia. Polega ono na budowaniu eucharystycznych
wspólnot wiary (Nowego Ludu Bożego) i jest związane z głoszeniem
6 R. Murawski, Katecheza chrzcielna...,41.
7 R. Rubinkiewicz, Nowotestamentalna idea przepowiadania, „Seminare” (1978),
51. Według H.W. Beyera słowem katechein określano początkową instrukcję wiary
chrześcijańskiej, w przeciwieństwie do terminu didaskein, używanego w stosunku do
systematycznej i regularnej nauki wiary; zob. H.W. Beyer, Katecheo, w: Theologisches
Wörterbuch zum Neuen Testament, red. G. Kittel, t. 3, 638. R. Murawski dokonując analizy czasownika katechein, wnioskuje: Gdy Nowy Testament posługuje się
czasownikiem katechein, nigdzie nie mówi o katechezie w znaczeniu, jakie później
utrwaliło się w tradycji Kościoła i jakie dzisiaj temu terminowi przypisujemy. Posługa
nauczania w Kościele czasów apostolskich (...) była wyrażana za pomocą różnych
określeń. Wydaje mi się osobiście, iż nie trzeba na siłę szukać w słownictwie nowotestamentalnym technicznych terminów na oznaczenie działalności katechetycznej
Kościoła. Ważną jest rzeczą, aby ją dostrzec. Jest ona obecna we wszystkich pismach
Nowego Testamentu, jakkolwiek wyrażana za pomocą różnych pojęć. Dopiero później,
na przestrzeni II i III wieku dojdzie do ich uściślenia. Wówczas Kościół sięgnie do
określenia „katechein” i nazwie nim całokształt nauczania związanego z przekazywaniem nauki wiary. Zob. R. Murawski, Katecheza chrzcielna..., 36.
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słowa Bożego, z chrztem oraz darem Ducha Świętego8. Oto Piotr
Apostoł staje wobec świata (zob. Dz 2,1-13) i rozpoczyna głoszenie
słowa, które przynosi zbawienie (zob. Dz 2,14-36), wzywa przejętych
słuchaczy do nawrócenia (zob. Dz 2, 37-40), a oni z wiarą przyjmują
głoszone słowo, dostępują łaski chrztu i zostają włączeni do wspólnoty (zob. Dz 2,40-41). Taki też jest podstawowy schemat pierwotnej
katechezy, zaś następujące po tym wtajemniczeniu życie ochrzczonych skupia się na słuchaniu nauki apostolskiej i na modlitwie, na
życiu we wspólnocie oraz łamaniu chleba9. Katecheza zatem trwa
nadal, nie kończy się wraz z chwilą udzielenia sakramentu chrztu,
lecz pogłębia i przedłuża ten sakrament w Eucharystii i związanym
z nią nauczaniu, tym samym nabierając prawdziwego dynamizmu.
Katecheza zatem staje się najważniejszym zadaniem ciągłego wtajemniczania ochrzczonych we wspólnotę wiary świętych i w jej budowanie – głównie przez sprawowanie Eucharystii. Dla człowieka, który
przyjął zaproszenie do udziału w tym dziele, katecheza rozpoczyna
i podtrzymuje proces stawania się chrześcijaninem: nowoochrzczony
uczy się żyć we wspólnocie. Następuje żywa kontynuacja tego, co się
dokonało podczas inicjacji10. Posługa słowa stanowi więc pierwszy
i integralny element całego kultu, jaki sprawowali chrześcijanie, posiadając zarazem moc dawania nowego życia (zob. 1 Kor 1,17).
Paschalność i chrystocentryczny charakter katechezy
Centralna rola przepowiadania Dobrej Nowiny i jej związanie z sakramentem chrztu wynikały z paschalnego charakteru posługi zbawczej. Katecheza wczesnochrześcijańska kładła przede wszystkim
akcent na fakty paschalne Chrystusa oraz konieczność nawrócenia
słuchaczy ze względu na te fakty11. Wspólnota Kościoła, zbudowana
8 Zob. B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa 1983, 39.
9 Tamże.
10 Tamże.
11 Zob. A. Jankowski, Kerygmat w Kościele apostolskim, Częstochowa 1989, 119.
Element paschalny wyróżniał chrześcijaństwo spośród innych religii, umożliwiając
człowiekowi poszukiwanie Boga, gdyż istotą wiary chrześcijańskiej, a zarazem
naczelnym zadaniem pierwotnej działalności misyjnej było ukazanie Boga, który
| 229 |

Ks. Dariusz Kurzydło

na fundamencie Apostołów, była dla świata znakiem (sakramentem)
uwielbionego Chrystusa, który poprzez swoje słowo i ofiarę przynosi
zbawienie każdemu, kto w Niego wierzy12. Zadaniem tej wspólnoty
było zaproszenie każdego człowieka – poprzez głoszenie Dobrej
Nowiny i udzielanie chrztu – do społeczności świętych. Kościół pierwszych wieków, przejęty słowami odchodzącego Pana oraz porwany
miłością do Niego i do tych, których On wykupił z niewoli grzechu
i Prawa, uczynił z męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa centrum swojej misji w świecie13. Przepowiadanie zmartwychwstałego
Pana od samego początku, od dnia Pięćdziesiątnicy, było sposobem
budzenia wiary i jej wychowania (zob. np. Dz 2, 22-36). Ów wymiar
paschalny orędzia przenikał wszelką naukę uczniów spełniających
ostatni nakaz swego Mistrza, a paschalna wiara w żywą obecność
Jezusa zmartwychwstałego pośród uczniów budowała jedność wspólnoty. Samo zaś głoszenie słowa było koniecznym warunkiem zaistnienia wiary: Jakżeż mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże
mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił (Rz 10,14). Chrześcijanie, głosząc
Dobrą Nowinę, nie narzucali słuchaczom jakiejś abstrakcyjnej doktryny czy moralności, ale obwieszczali fakt, wydarzenie historyczne,

poprzez wydarzenia paschalne poszukuje człowieka. Zob. F. Woronowski, Zarys
teologii pastoralnej, t. 1, Warszawa 1984, 89.
12 Apostołowie spełniali funkcje świadków działania i Zmartwychwstania Jezusa,
gwarantów doktryny oraz założycieli i przewodników Kościołów. Pierwsza funkcja
była ich wyłączną prerogatywą, inne – ze względu na śmierć Apostołów – miały być
pełnione przez całą wspólnotę. Na tym opiera się cały kręgosłup chrześcijańskiej
wspólnoty, będącej dla świata wiarygodnym znakiem zbawienia. Zob. S. Movilla,
Od katechumenatu do wspólnoty..., 133.
13 Piotr Apostoł, przemawiając do rzeszy ludzi zgromadzonych razem w dniu
Pięćdziesiątnicy, ogłosił prawdę o Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym
w mocy Ducha Świętego. Zob. Dz 2,22-36. Fragment ten uważa się za jeden z najstarszych schematów katechezy wczesnochrześcijańskiej: Można tę Piotrową „kerygmę”
uznać (...) za pierwszą katechezę, czyli pouczenie – w szczególności za katechezę
przygotowującą do Chrztu. Zob. Jan Paweł II, Katecheza u początków Kościoła, 1,
w: Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela, Watykan 1987, 13. Inne schematy nauczania
zob. R. Murawski, Katecheza chrzcielna..., 224-234.
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które stanowi zarazem prawdziwe misterium zbawcze14. Zawsze pamiętali przy tym, że musi to być słowo żywe. A wierność nakazowi
Chrystusa w tymże nauczaniu polegała na ukazywaniu prawdy o Jego
śmierci i zmartwychwstaniu w taki sposób, aby zademonstrować jej
fascynującą niezwykłość, pociągać ku niej słuchaczy, a w konsekwencji
przekonać ich o konieczności porzucenia dotychczasowych poglądów
i wierzeń oraz wpłynąć na zmianę ich postępowania tak, żeby wszyscy
mogli się spotkać z Chrystusem i poprzez więź sakramentalną z Nim
się zespolić15. Innymi słowy, nauczanie chrześcijańskie w każdej
formie musiało być rezonansem, echem (katecheo) dla zbawczych
słów i czynów Jezusa.
Ze względu na wymiar paschalny katecheza wczesnochrześcijańska posiadała też charakter wybitnie chrystocentryczny. Jezus
Chrystus był nieustannie obecny w świadomości wiernych jako
model życia chrześcijańskiego i idea świętości16. H. Langkammer
wyodrębnia trzy elementy tej katechezy: wieść o ukrzyżowanym
Jezusie, którego Bóg wskrzesił z martwych, argumentacja z Pisma
św., apel do słuchaczy o przyjęcie Dobrej Nowiny; przy czym elementami tymi posługiwano się dość swobodnie17. Ewangelizacja
(katecheza ewangelizacyjna) prowadziła w tym kontekście do osiągnięcia dwóch celów: opowiedzenia się za wiarą (powołanie na ucznia
Chrystusa) i zgodnego z nią życia (budowanie wspólnoty Chrystusa).
Przyjrzyjmy się bliżej obu celom przepowiadania.
Pierwszą katechezę i wzór katechezy mamy od Chrystusa, który
nauczał i wzywał do nawrócenia. Po Jego zmartwychwstaniu
Apostołowie postępowali w podobny sposób. Przepowiadanie apostolskie czerpało z przepowiadania Jezusa, który głosił przyjście
Królestwa Bożego. D. Rops określa ten rodzaj katechezy jako to, co
św. Paweł nazywa „tradycją”, a Dzieje Apostolskie „drogą Pańską”
14 B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia..., 40.
15 K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele Katolickim, Kraków 1999, 32.
16 Zob. B. Mokrzycki, Kościół w świętości, Warszawa 1984, 237-238.
17 Zob. H. Langkammer, Teologia Nowego Testamentu, t. 2, Wrocław 1984-1985,
19-20.
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18. Była to katecheza przekazywana ustnie, prosta, skierowana do
tłumów, koncentrująca się wokół nauki o nawróceniu i chrzcie.
Posiadała charakter wybitnie ewangelizacyjny i misyjny (uniwersalny). Kościół bowiem wypełniał misję głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom19. Obwieszczał dobrą nowinę po całej ziemi z tym
samym zapałem, z jakim ją przyjął, z żarliwością pierwszej miłości,
która z czasem się pogłębia, ale nie zaczyna na nowo20. Chrześcijanie
zdawali sobie przy tym dobrze sprawę, że ich działalność misyjna
znajduje swe uzasadnienie w wewnętrznym życiu Trójjedynego
Boga: w posłaniu Syna przez Ojca oraz udzieleniu Ducha Świętego.
Ponieważ zadaniem Chrystusa było prowadzenie ludzi do przyjaźni
z Bogiem (zob. J 20, 21), kontynuacja misji w uczniach musiała posiadać identyczne ukierunkowanie. Dlatego ewangelista Jan określa
misję Chrystusa i Jego uczniów tymi samymi czasownikami, wskazując na powiązania, jakie pomiędzy Bogiem a światem i ludźmi na
nim żyjącymi zaczynały istnieć przez wcielenie Jezusa21.
Apostołowie ewangelizowali świat w pewien określony sposób i na
mocy (...) podwójnego podstawowego zalecenia: „przyobleczcie nowego
człowieka” i „pojednajcie się z Bogiem” (EN 2). Wymiar ewangelizacyjny przepowiadania wyrażał się w ukierunkowaniu katechezy na
przyjęcie przez katechizowanych Chrystusa za Zbawiciela i Pana
oraz w prowadzeniu do nawrócenia, zmiany życia – nawrócenie
było warunkiem i umożliwiało dalszą katechezę (zob. Dz 2,37-38).
Siła oddziaływania ewangelizacyjnego leżała w tym, że była to katecheza świadectwa. Apostołowie-katecheci świadczyli o Jezusie, którego widzieli, z którym przebywali, którego doświadczyli w sposób
18 D. Rops, Kościół pierwszych wieków, Warszawa 1968, 284.
19 M. Green za główny cel ewangelizacji uznaje rozszerzanie wiary, w tym sensie
cały Kościół znajdował się w stanie ewangelizacji. Zob. M. Green, Evangelisation
zur Zeit..., 316.
20 A.G. Hamman, Życie codzienne pierwszych chrześcijan (95 – 197), Warszawa
1990, 90.
21 Zob. F. Gryglewicz, Janowy stosunek do świata, w: Odpowiedzialni za świat, red.
L. Balter, Poznań-Warszawa 1982, 27.
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namacalny, ale także w tym, że ich nauczanie było potwierdzone
działaniem Boga poprzez cuda (zob. Dz 2,43; 4,12)22.
Nauka chrześcijańska w tym czasie nie stanowiła jeszcze zwartej
doktryny, nie była w całości nigdzie spisana23. Katecheci albo sami
byli naocznymi świadkami Jezusa, albo zetknęli się z nimi, posiadając
bezpośrednią o Nim wiedzę. W następnych pokoleniach przepowiadanie o Jezusie Chrystusie posiadało już charakter historyczny:
katecheci musieli powoływać się na słowa i czyny Jezusa, którego
osobiście nie spotkali. Mieli jednak do dyspozycji coraz więcej materiału pisanego24, wciąż rozwijającą się liturgię25, zaś sama katecheza
nie straciła wciąż smaku ewangelizacji. Czyniąc dorosłych uczniami
Chrystusa, przybrała postać głoszenia kerygmatycznego26. Związek
22 Skuteczność oddziaływania apostolskiego, wynikająca z przykładu życia, oraz
jego powszechność, która ową skuteczność wyjaśnia, to dwie główne cechy działania
apostolskiego chrześcijan pierwszych wieków, których nie wolno od siebie odłączać.
Zob. A. Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in der ersten drei
Jahrhunderten, Leipzig 1924, 531.
23 Zauważmy, że znaczenie tradycji ustnej (...) czyni relatywnymi teksty oryginalne
tego okresu, które zostały nam przekazane. Zob. L. Bouyer, The spirituality of the
New Testament and the Fathers, New York 1960, 167.
24 W środowisku greckim, które nie znało sztuki mnemotechnicznej stylu mówionego, powstały tzw. Praewangelie, stanowiące pewien rodzaj schematu czy
konspektu. Przykładem takiego konspektu jest przemówienie Piotra do setnika
Korneliusza. Zob. Dz 10, 37-41. W spisanej Ewangelii wyraża się trwałość i ciągłość
powszechnego nauczania Apostołów. Zob. L. Cerfaux, Les confins du christianisme,
w: Recueil Lucien Cerfaux. Études d’exégèse et d’histoire religieuse, t. 3, Leuven 1985,
12.
25 Liturgia (szczególnie Eucharystia) w swych zewnętrznych formach była znacznie
prostsza niż obrzędy żydowskie. W większości krajów wspólne spożywanie posiłku
było obrzędem jedności, dlatego spożywanie chleba wina jako Ciała i Krwi Pańskiej
okazało się do przyjęcia dla różnych grup etnicznych i społecznych obszaru śródziemnomorskiego. Zob. M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna,
Warszawa 1999, 569.
26 Ze względu na adresatów, Żydów lub pogan, wyróżnia się odpowiednio kerygmat
Piotrowy i kerygmat Pawłowy. Zob. C. H. Dodd, The Apostolic Preaching and Its
Developments, London 1963, 20. E. Haenchen podważa jerozolimskie pochodzenie
kerygmatu Piotrowego, przypisując jego autorstwo Łukaszowi lub jeszcze innym
autorom. Zob. E. Haenchen, Die Apostelgeschichte, Göttingen 1961, 73, 148-149; zob.
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nawrócenia z chrztem pozwala nadto nazywać owo głoszenie katechezą chrzcielną. Jan Paweł II uzasadnia to w następujący sposób:
Narodziny Kościoła idą w parze z początkiem ewangelizacji. Można
powiedzieć, że jest to równocześnie początek katechezy. Od tej pory
każde przemówienie Piotra jest nie tylko ogłoszeniem Dobrej Nowiny
o Jezusie Chrystusie, a więc aktem ewangelizacji – ale spełnia również
funkcję pouczenia przygotowującego do przyjęcia Chrztu, jest katechezą chrzcielną27. Jednak proces stałego nawrócenia domagał się
istnienia także innego rodzaju katechezy, którą nazywa się katechezą
pochrzcielną28. O byciu uczniem Chrystusa nie decydowała bowiem
ani sama decyzja wiary, ani chrzest, ale całe życie chrześcijańskie.
Dlatego chrześcijanin potrzebował ciągłego utwierdzenia, wzmocnienia i pogłębienia wiary zapoczątkowanej przez przepowiadanie
misyjne29.
Katecheza chrzcielna (przepowiadanie kerygmatyczne) stanowiła bezpośrednią realizację testamentu Jezusa (zob. Mk 16,15-16)
i zawsze wiązała się z decyzją o nawróceniu30. Jednak nie należy jej
pojmować zbyt statycznie, zawężając do jednorazowego pouczenia
czy aktu urzędowego przyjęcia do wspólnoty chrześcijańskiej. Nie
także J. Chmiel, Tradycja apostolska a redakcja Łukasza w Dziejach Apostolskich,
„Analecta Cracoviensia“ 8 (1976), 125-131. Tak czy inaczej w przypadku obu kerygmatów mamy do czynienia z podstawową postacią pierwotnego kerygmatu, a także
narodzinami chrystologii jako refleksji Kościoła nad wydarzeniami, które stanowiły
punkt centralny wiary chrześcijańskiej. Zob. D. Stanley, Nauczanie Kościoła pierwotnego i jego tradycyjny schemat, „Concilium” 1-10 (1966/67), 605.
27 Jan Paweł II, Głoszenie Ewangelii i katecheza posłannictwem Kościoła, 2 w: Co
to znaczy wierzyć?, Warszawa 1989, 10.
28 Katecheza chrzcielna i pochrzcielna to dwa podstawowe typy nauczania Kościoła
w pierwszych wiekach. Inne podziały w: R. Murawski, Katecheza chrzcielna..., 47.
29 R. Murawski, Katecheza chrzcielna..., 174. Jan Paweł II zauważa, że „trwanie
w nauce Apostołów” pierwszej wspólnoty ochrzczonych stanowi wyraz systematycznej
katechezy Kościoła u samych jego początków. Zob. Jan Paweł II, Głoszenie Ewangelii
i katecheza..., 2.
30 Bliżej zajmuje się tym problemem K. Romaniuk. Zob. K. Romaniuk, Pokuta
i pojednanie w Nowym Testamencie, „Collectanea Theologica” 48 (1978) 4, 17-19.
Zob. także J. Dupont, Études sur les Actes Apôtres, Paris 1967, 459-476.
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miała ona bowiem na celu przekazanie określonej wiedzy, której
przyjęcie można by uznać za kryterium bycia chrześcijaninem, lecz
doprowadzenie do decyzji życia wiarą w Chrystusa. Zwracała się zatem do egzystencjalnej postawy człowieka, nadając jego życiu wymiar
eschatologiczny31. Apostołowie po zmartwychwstaniu Chrystusa
głosili Dobrą Nowinę i świadczyli o tym wydarzeniu, ale nie ze
względu na samo wydarzenie, lecz dla odwrócenia się człowieka od
jego grzechów (zob. Dz 3, 26). Dlatego V. Schurr uznaje kerygmat
za mowę skierowaną do ludzkiej egzystencji i domagającą się odpowiedzi człowieka32, zaś J. Chmiel widzi w przepowiadaniu kerygmatycznym proces stale ożywiający cały przekaz wiary33. Kerygmat
przekazywał prawdę o Bogu, który jest żywy i związał się z historią
człowieka; cechuje go odrzucenie Boga obcego historii i bez historii,
a wybór Boga obecnego w historii i Boga, który (...) pracuje na rzecz
człowieka w stworzeniu i w historii przymierza, i który ostatecznie
w Jezusie Chrystusie staje się jednym z nas, by w ten sposób objawić
swoje bycie dla nas. Nie jest to Bóg odległy, ale bliski.(...) Nie jest to
Bóg przeciwny człowiekowi, ale dla niego. Bóg historii i przymierza34.
Analiza Dz 4,33 potwierdza istotną funkcję kerygmatu w pierwotnym Kościele i jego dynamiczny charakter, tak, że przepowiadanie
kerygmatyczne można nazwać procesem charyzmatycznym, pneumatycznym, który wykraczał poza formę literacką przekazu, aby żywe
Słowo Boże nie uległo zafałszowaniu, a pamięć o faktach zbawiającego Boga nie stała się formalnym wspominaniem przeszłości35. Ten
31 Zob. M. Green, Evangelisation zur Zeit..., 306-310.
32 V. Schurr, Kerygmat i dogmat, „Concilium” 1-10 (1965-1966), 178-179. Autor
twierdzi, że pierwotny Kościół był żywy dzięki pierwszeństwu kerygmatu przed
dogmatem. Dogmat bowiem jest prawdą przedmiotową, w kerygmacie Bóg jest
podmiotem. Zob. tamże, 179.
33 Zob. J. Chmiel, Pojęcie i rola kerygmatu w pierwotnym Kościele, „Ruch Biblijny
i Liturgiczny” 2 (1980), 67.
34 Z. Kubacki, Bóg, który jest dla nas, „Przegląd Powszechny” 12 (2000), 298-299.
Przeciwko koncepcji Boga bez historii w II i III wieku wystąpili w swoim nauczaniu
Ojcowie Kościoła, walcząc z fałszywie pojętą gnozą.
35 A. Jankowski, Kerygmat w Kościele Apostolskim..., 116.
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dynamiczny charakter przepowiadania wynikał także z bogatej rzeczywistości samego chrztu, określającego naturę katechezy. Jan Paweł
II, odwołując się do praktyki katechetycznej pierwszych wieków,
tłumaczy, że chrzest jest pierwszą i podstawową konsekracją osoby
ludzkiej, przez którą zostaje ona oddana Ojcu w Jezusie Chrystusie,
mocą działającego w tym sakramencie Ducha Świętego, który sprawia
„odrodzenie z wody i z Ducha Świętego” (por. J 3,5)36. Przyjęcie chrztu
oznaczało radykalną przemianę: śmierć dla grzechu i przyobleczenie
nowego człowieka na wzór Chrystusa37. W ten sposób katecheza
chrzcielna wprowadzała na drogę stałej wewnętrznej przemiany.
Drugą funkcją przepowiadania było tworzenie wspólnoty wierzących. W mandacie Chrystusa znajduje się nakaz nie tylko czynienia
uczniami, ale i włączania do wspólnoty. Dlatego od początku dziełu
ewangelizacji towarzyszyły procesy, które powodowały wykształcanie
się wspólnot chrześcijańskich. Do najważniejszych W. Rakocy zalicza:
przechodzenie od judeo- do etnochrześcijańskiego charakteru wspólnoty, wzrost społecznej pozycji Kościoła w społeczeństwie, coraz
większy stopień jego organizacji, życie wspólnoty ad extra (działalność misyjna) oraz ad intra (życie liturgiczne)38. Trzeba też pamiętać,
że kryterium rozwoju wspólnot chrześcijańskich nie był ani postęp
liczebny, ani organizacyjny, ale zapał misyjny, który dopiero stanowił
dojrzały owoc odkupieńczej śmierci Chrystusa (zob. Dz 20,28).
Świadectwa biblijne wskazują na znaczącą rolę wspólnoty chrześcijańskiej. Stanowiła ona istotny element życia Kościoła. Jak zauważa
badacz początków wspólnoty chrześcijańskiej, H. Holstein, Kościół
został powołany (...) w celu, by być służbą wspólnocie, a nie formą
36 Jan Paweł II, Katecheza u początków Kościoła..., 3. Zob. także. Jan Paweł II, Chrzest
w Kościele – wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej, 1-8, w: Wierzę w Kościół jeden,
święty, powszechny i apostolski, Watykan 1996, 119-124. Na temat genezy chrztu, zob.
R. Murawski, Katecheza chrzcielna..., 67-105 (z bibliografią).
37 Z chrztem, jako jego dopełnienie, związane było nakładanie rąk, w czym można
widzieć udzielanie sakramentu bierzmowania. Zob. Dz 6,6; 8,17-19; 9,12-17; 13,3;
19,6; 28,8.
38 Zob. W. Rakocy, Paweł, Apostoł Żydów i pogan, Kraków 1997, 233-258.
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władzy39. Dlatego chrześcijanie dążyli do tworzenia takiego środowiska życia, w którym mogli nie tylko wyznawać swoją wiarę w liturgii, ale praktykować miłość braterską40. Wspólnota chrześcijańska
jednocześnie starała się budować inne społeczeństwo, gdzie bariery
społeczne, płci, pochodzenia ustępowały przed wolą przeżywania
prawdziwego braterstwa, które polegało m. in. na wzajemnej gościnności, szlachetności, wymianie listów, pomocy materialnej czy
wspólnocie majątku (zob. Dz 2,42-47; 4,32-35; 5,12-16). Ponadto, jak
pisze D. Rops, wspólnota chrześcijan dlatego przyciągała do siebie
ludzi, że chrześcijanie mieli odwagę stwierdzić swą wiarę w każdej
okoliczności, że życie ich było przepojone miłością i poczuciem sprawiedliwości, że ich bohaterska śmierć była godna podziwu41. Tę żywotność i moc wspólnota czerpała z liturgii, głównie z Eucharystii.
Ze względu na niewielką ilość wiernych na wspólnych spotkaniach,
liturgia była przede wszystkim ucztą miłości42 – stanowiła sprawdzian prawdziwej wiary i budowała jedność43. Zakorzenienie wiary

39 H. Holstein, U początków wspólnoty chrześcijańskiej, Warszawa 1981, 61. Zob.
także P. Pierrard, Historia Kościoła Katolickiego, Warszawa 1981, 32. P. Pierrard
uważa wspólnoty pierwotne za zgromadzenia albo o charakterze eucharystycznym,
albo codzienne, które w centrum życia stawiały nauczanie.
40 J. Aumann, Zarys historii duchowości, Kielce 1993, 38.
41 D. Rops, Kościół pierwszych wieków..., 233.
42 Zob. K. Bihlmeyer, H. Tüchle, Historia Kościoła, t. 1: Starożytność chrześcijańska,
Warszawa 1971, 127. F. Drączkowski koncepcję życia miłością agape przenosi na cały
Kościół. Zob. F. Drączkowski, Kościół-agape według Klemensa Aleksandryjskiego,
Lublin 1983. Zob. także J. Pałucki, Agapy wyrazem braterskiej miłości chrześcijańskiej
w Kościele starożytnym, „Vox Patrum” 16 (1996), 197-216.
43 Kościół był aramejski wśród Żydów, syryjski wśród Syryjczyków, grecki wśród
Greków, a łaciński wśród Rzymian, będąc równocześnie zawsze i wszędzie tym samym
Kościołem Chrystusowym. Zob. Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich,
Kraków 1998, 19. Zob. także J.N.D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa
1988, 146; L. Bouyer, Kościół Boży, Warszawa 1977, 19-21; P. Verbraken, Narodziny
i wzrost Kościoła, Katowice 1988, 184-185.
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i miłości w Eucharystii pozwalało chrześcijanom uważać siebie za
wspólnotę świętych44.
Taki kształt wspólnoty chrześcijańskiej wynika z elementów, które
ją tworzyły: trwania w nauce Apostołów, łamania chleba, wspólnoty
dóbr i przepowiadania Dobrej Nowiny (zob. Dz 2, 32-46). Katecheza
chrzcielna była wrażliwa na wszystkie te elementy, włączając do
wspólnoty wiary i budując ją. Uczestniczyła w niej cała wspólnota,
która przygotowywała do chrztu i towarzyszyła nowym wyznawcom
podczas samej jego celebracji. We wszystkich przypadkach, które
opisuje Nowy Testament (oprócz chrztu dworzanina etiopskiego),
przy chrzcie obecna jest wspólnota, która przyjmowała do siebie
nowoochrzczonych45. Opowiadania o chrzcie Szawła i Korneliusza
wskazują także, że od samego początku Kościół odwoływał się do
świadectwa wspólnoty celem uzyskania potrzebnych gwarancji dla
kandydatów ubiegających się o chrzest46. Udział wspólnoty nie był
jedynie symboliczny, albowiem przepowiadanie chrzcielne dzięki
obecności wspólnoty chrześcijańskiej było zawsze adresowane do
konkretnego Kościoła (zob. 1 J 1,3). V. Schurr wyraża przekonanie,
że dzięki autorytetowi całego Kościoła katecheza trafiała do wspólnoty zjednoczonej w wierze, w zrozumieniu i w wyznawaniu, i tylko
w społeczności i w całości mogła osiągnąć swoją trwałą skuteczność47.
J. Lecuyer dodaje ponadto, że zgromadzenie wspólnoty zebranej
dla celebrowania wiary lub praktykowania miłości aktualizowało
Kościół i w jakiś sposób z nim się utożsamiało48. Kościół w zgromadzeniu ukazywał się więc jako sakrament jedności i istniał tylko
w tej mierze, w jakiej jego członkowie byli wezwani do uczestnictwa
44 Zob. D. Rops, Kościół pierwszych wieków..., 22-23. Zob. zbiór najstarszych tekstów o sprawowaniu Eucharystii: Eucharystia pierwszych chrześcijan, Kraków 1997,
193-207.
45 Zob. M. Green, Evangelisation zur Zeit..., 176.
46 R. Murawski, Katecheza chrzcielna..., 133.
47 Zob. V. Schurr, Kerygmat i dogmat..., 182.
48 Zob. J. Lecuyer, Zgromadzenie liturgiczne: jego fundamenty biblijne i patrystyczne,
„Concilium” 1-10 (1968), 123.
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w zgromadzeniu i pozostawali z nim odpowiednio związani49. Na to
zgromadzenie św. Paweł używa pojęcia ecclesia50. Liturgia zatem, jako
dzieło zgromadzenia, posiadała charakter katechetyczny: miała na
celu wtajemniczenie, wychowanie i nauczanie wiernych51. Katecheza
natomiast była sposobem budowania tej wspólnoty liturgicznej.
Misyjny charakter działalności katechetycznej
Przepowiadanie wiary w pierwotnym Kościele posiadało swój specyficzny wyraz. W świadomości pierwszych chrześcijan istniało
przekonanie, że Kościół jest misyjny, to znaczy, że wszyscy są odpowiedzialni za przyprowadzenie do Chrystusa innych, z którymi się
spotykali. Co więcej, nie było to wezwanie narzucone z góry, lecz
wewnętrzna potrzeba tych, których zachwyciła osoba Chrystusa.
Trzeba jednak pamiętać, że działalność misyjna polegała w pierwszej
mierze na intensywnym życiu wewnątrz wspólnoty52. L. Padovese
uważa, że pierwotny Kościół jest misyjny nie dlatego, że dostał nakaz
od Założyciela, ale dlatego, że istnieje, a im bardziej żyje, tym bardziej
jest misyjny53. Chrześcijanie nie tworzyli organizacji, środków po49 Tamże, 130.
50 Ecclesia (hebr. qahal: zebranie) oznacza wspólnotę pierwotną; greckie słowo
synaksis zastępuje starszy termin synagoge, związany z kultem żydowskim. Zob.
tamże, 130.
51 M. Mc Namara twierdzi, że pierwotna wspólnota chrześcijańska (w Jerozolimie)
łączyła się w modlitwie z Izraelitami, uczęszczając codziennie do świątyni, a jednocześnie zbierała się na łamanie chleba w domu (kat’oikon): Było to coś takiego, co nie
mogło być wykonywane w świątyni. Zob. M. Mc Namara, Zgromadzenie liturgiczne
i kult religijny we wczesnym chrześcijaństwie, „Concilium” 1-5 (1969), 87. Podczas
tych domowych zgromadzeń odbywało się nauczanie Apostołów. Zob. Dz 2,42; 5,42.
Z 1 Kor 14,34 można wyprowadzić twierdzenie, że nauczanie w czasie sprawowania
liturgii posiadało charakter dialogiczny (znaczenie słowa katecheo – wywołać echo
– zakłada taki właśnie charakter).
52 L. Padovese, Wprowadzenie do teologii patrystycznej, Kraków 1994, 190.
53 Tamże. Klemens Rzymski w swojej najstarszej zachowanej homilii używa
terminu katechein w sensie wezwania do podjęcia zadań misyjnych, do których
zobowiązany jest każdy chrześcijanin (termin zbliżony do słowa ewangelizować).
Zob. Klemens Rzymski, Drugi List do Koryntian, 17, 1 (POK I, 193). Od IV wieku
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mocy, instytutów ani szkół misjologii, nie znali planów misyjnych ani
kaznodziejstwa misyjnego do pogan54. Choć stworzyli pewien rodzaj
strategii ewangelizacyjnej, najważniejszym sposobem przekazywania
wiary były kontakty osobiste oraz własne świadectwo wiary i życia55.
Pierwotnym pouczeniem stało się przeżycie opowiadane innym56.
Z tego względu też ewangelizacja posiadała charakter indywidualny
i bezpośredni. Zauważa się, co prawda, istnienie wielu urzędowych
misjonarzy, jednak zasadniczo rozszerzanie się chrześcijaństwa nie
jest ich dziełem. Ewangelia przechodziła raczej od człowieka do człowieka, od wspólnoty do wspólnoty, drogami relacji interpersonalnych:
za pośrednictwem rodziny, domu, przyjaźni, wspólnej działalności57.
Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie same organizowały nauczanie dla
kandydatów do chrztu, czego konsekwencją byłą duża różnorodność
i swoboda w zakresie działalności nauczycielskiej. Między wędrownymi misjonarzami istniała jednak jakaś łączność, która sprawiała
katecheza misyjna przybiera postać zwięzłego rytu, który w średniowieczu Kościół
ograniczy do jednego dnia. Zob. W. Schenk, Z historii liturgii chrztu, „Ruch Biblijny
i Liturgiczny” 2 (1972), 92.
54 Zob. K. Holl, Die Missionsmethode der alten und der mittelalterlichen Kirche,
w: Die alte Kirche, München 1974, 5-7. M. Green podaje trzy powody, dla których
chrześcijanie angażowali się w pracę misjonarską: z wdzięczności za swoje wybranie, z odpowiedzialności przed Bogiem oraz z troski o zbawienie bliźnich. Zob. M.
Green, Evangelisation zur Zeit..., 272-294.
55 Zob. Justyn, Apologia I 60, 11 (POK IV, 69). Głębiej rozwijają ten temat: H.
Hegermann, Das hellenistische Judentum, w: Umwelt des Urchristentum, t. 1, Berlin
1966, 311-312 oraz H. von Soden, Die christliche Mission Altertum und Gegenwart,
w: Die alte Kirche, München 1974, 27.
56 Zob. W. Beinert, Teologia i chrześcijańska egzystencja, „Studia TeologicznoHistoryczne Śląska Opolskiego” 6 (1978), 107-120.
57 L. Padovese, Wprowadzenie..., 182-183. Zob. H. von Soden, Die christlische
Mission..., 27. Z Didache 11,8 dowiadujemy się o wędrownych misjonarzach: byli to
charyzmatyczni wędrowcy, którzy naśladowali sposób życia Jezusa, charakteryzował
ich radykalizm wyrażający się w zerwaniu rodzinnych więzów, zobowiązanie do
życia wędrownego i życia w ubóstwie. Z czasem pojawili się w ich miejsce nauczyciele
(szczególnie w dużych miastach), którzy prowadzili własne szkoły. Zob. W. Myszor,
Kierunki rozwoju chrześcijaństwa w okresie poapostolskim, w: Ojcowie Apostolscy,
Warszawa 1990, 13-15.
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poczucie przynależności do jednego Kościoła58. Istotne jednak jest
to, że akcent kładziono nie na byciu misjonarzem, lecz świadkiem.
Zdaniem D. Stanley’a w pierwszym wieku chrześcijaństwa utrwalił się już tradycyjny schemat przepowiadania Ewangelii: Kerygmat
w swoim pierwotnym sensie był orędziem nadziei, przyniesionym
przez Boga światu niechrześcijańskiemu, który zwątpił o zbawieniu
(...). Z orędziem nadziei szła zachęta, by odpowiedzieć wierze chrześcijańskiej i przypieczętować tę decyzję przyjęciem chrztu59. Orędzie
nadziei opierało się na modelu antytetycznym: śmierć Jezusa (uniżenie) i zmartwychwstanie (wywyższenie)60, ziemskie życie Jezusa
i uwielbione życie Jezusa (Dz 10,37-39). Ten schemat, rozpatrywany
od strony treściowej w świetle paschalnych doświadczeń apostołów,
obowiązywał wszystkich głosicieli Ewangelii61. Od strony metody modelem ewangelizacji w pierwszych wiekach była działalność misyjna
św. Pawła. W. Rakocy nazywa te metodę strategią misyjną św. Pawła,
a wśród jej elementów wymienia: udawanie się na tereny jeszcze nie
zewangelizowane, zaczynanie misji od głównych ośrodków imperium
Rzymskiego, nawiedzanie najpierw synagog oraz stała troska o założone wspólnoty62. Misjonarze zaczynali swoją pracę w synagogach
(zob. np. Dz 9,20; 13, 14-15; 19,8-9)63, ale także odbywali spotkania

58 Zob. R. Murawski, Katecheza chrzcielna..., 126.
59 D. Stanley, Nauczanie Kościoła pierwotnego..., 606. R. Murawski Mowę Piotra
(zob. Dz 10, 35nn) nazywa modelem operacyjnym przekazywania Ewangelii poza
narodem żydowskim. Zob. R. Murawski, Katecheza chrzcielna..., 132.
60 Zob. pierwsze wystąpienie Piotra w dzień Pięćdziesiątnicy: Dz 2, 22-24.
61 Zob. A. Jankowski, Kerygmat w Kościele Apostolskim..., 113.
62 W. Rakocy, Paweł, Apostoł Żydów i pogan, Kraków 1997, 217. M. Green, analizując strategię przepowiadania, zwraca uwagę, że ewangelizatorzy starali się
wykorzystywać najprostsze metody i środki (np. poruszali się wzdłuż głównych
szlaków komunikacyjnych, zdobywali najpierw dla wiary głowę jakiejś wspólnoty,
zakładając dwa-trzy ośrodki rozprzestrzeniania się wiary, które pozostawiali inicjatywie nowoochrzczonych). Zob. M. Green, Evangelisation zur Zeit..., 295-306.
63 Gęsta sieć synagog rozsiana po całym terytorium Imperium Rzymskiego stanowiła początkowe ośrodki działalności chrześcijan. Zob. L. Padovese, Wprowadzenie...,
183. K. Panuś uściśla, że nauczanie w synagogach, jako kontynuacja nauczania
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po domach64. To była uniwersalna zasada działania pierwotnego
Kościoła – iść wpierw przede wszystkim do żydowskich wspólnot
diaspory.
Jak u progu działalności misyjnej Kościoła największą rolę wypełniali Apostołowie, którzy byli pierwszymi katechetami, tak wraz
z powiększaniem się liczby ochrzczonych wzrastała ilość tych, którzy
katechizowali. W pierwotnym Kościele mamy do czynienia z bardzo
szeroko pojętą metodą ewangelizacji środowiska przez środowisko.
A.G. Hamman, opisując codzienne życie chrześcijan, podaje: Jeśli nawet charyzmat apostolstwa charakteryzuje tylko niektórych, to wszyscy
czują się współodpowiedzialni za misję. Chrześcijaństwo liczy tyluż
apostołów, co wiernych. (...) Działalność misyjna bez szczególnego
zlecenia, z samego dynamizmu wiary chrzcielnej, podejmowana jest zazwyczaj przez osoby przyjęte w szeregi chrześcijan.(...) Chrześcijaństwo
szerzy się dookoła, rozprzestrzenia w kręgach rodziny, pracy towarzyskich kontaktów.(...) Niewolnik ewangelizuje pana, a pan niewolnika,
lekarz chorego, a kupiec swego klienta65. Choć normą było działanie
indywidualne66, gdzie każdy mógł z każdym dzielić się swym odkryciem Ewangelii, to jednak działaniu temu zawsze towarzyszyła
świadomość istnienia wspólnoty, która spełniała rolę ostatecznego
odniesienia. Z jednej strony więc odpowiedzialność za przepowiadanie spoczywała na całej wspólnocie, z drugiej każdy z osobna był
wewnętrznie zobowiązany do dzielenia się Dobrą Nowiną z innymi.
W tym kontekście katechezą stawało się już samo życie wyznawców
Chrystusa, którzy dzielili się tym, co usłyszeli od innych chrześcijan.

Chrystusa, odbywało się po odczytaniu szabatowej perykopy. Zob. K. Panuś, Zarys
historii kaznodziejstwa..., 32.
64 Zob. M. Green, Evangelisation zur Zeit..., 249-252.
65 A.G. Hamman, Życie codzienne..., 94-95. Niemały udział w ewangelizacji świata
starożytnego miały kobiety. Zob. B. Daniélou, Le ministère des femmes dans l’Eglise
ancienne, „La Maison Dieu” 57 (1960) 1, 70-96.
66 W samych początkach, gdy liczba chrześcijan była stosunkowo niewielka, rozproszenie wiernych sprzyjało rozszerzaniu się wiary, bo ci, którzy się rozproszyli
głosili w drodze słowo. K. Bihlmeyer, H. Tüchle, Historia Kościoła..., 60.
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A. Żurek stwierdza nawet, że chrześcijaństwo rozprzestrzeniało się (...)
przez samą obecność chrześcijan67.
Zakończenie
W Kościele pierwotnym, ze względu na jego palestyński lub helleński
profil, widać duże różnice w zakresie koncepcji chrześcijaństwa oraz
metody ewangelizacji68. Problem pozyskiwania nowych wyznawców
dotyczył także sposobu prowadzenia do wiary i jej uzasadniania.
Piotr Apostoł w swojej katechezie wychodzi od konkretnej sytuacji
Pięćdziesiątnicy (zob. Dz 2,14-15), prowadzi zainteresowanych słuchaczy drogą ich nadziei i oczekiwań. (...) Nie zatrzymuje się jednak na
tym szczycie zbawczych dziejów; sięga (...) aż po najdalsze źródło tego
wydarzenia – aż po decyzję Boga, po Jego zbawczy plan69. W mowie na
Areopagu (zob. Dz 17, 19-31) Paweł Apostoł nawiązuje do swoich obserwacji, do osobistych doświadczeń, jakie spotkały go w mieście, ucieka
się do poglądów hellenistów i stoików, wykorzystując grecką filozofię
do odparcia pogańskich, ludowych wierzeń w bogów, w końcu wzywa
do nawrócenia. Ten rodzaj przepowiadania wskazuje, że głosiciele
Ewangelii w swojej posłudze kierowali się zasadą dostosowania do
wiedzy i poziomu życia słuchaczy. Ich troską było poszukanie jakiejś
podstawy, na której mogliby zbudować wiarę człowieka70. W sposobie
ewangelizacji Piotra i Pawła widać więc zaczątki inkulturacji, dzięki
której przekazywane słowo Boże nabierało większej skuteczności71.
Chrystocentryzm przepowiadania (katechezy i duszpasterstwa) i jego
67 A. Żurek, Pierwsze wieki..., 24. Już św. Justyn za najwymowniejsze świadectwo
uznał sposób życia chrześcijan. Zob. Apologia II, 12 (POK IV, 91-92).
68 Szczegółowe omówienie tych różnic zob. N. Brox, Profile chrześcijaństwa w najdawniejszej jego epoce, „Concilium” (1971), z. 1-10, 308-319.
69 A. Żurek, Pierwsze wieki..., 24.
70 Zob. K.B. Plotz, Mowa św. Pawła Apostoła na Areopagu jako przykład głoszenia
Ewangelii poganom w pierwotnym Kościele, „Communio” 3 (1988), 58.
71 Zasada adaptacji jest widoczna już w samym podziale kerygmatu na skierowany
do Żydów lub do pogan, w głoszeniu katechezy elementarnej (podstawowej) lub
nauczania wyższego rzędu. Zob. H. Muszyński, Fundamentalne prawdy katechizmu
apostolskiego według Hbr 6,1-2, „Studia Pelplińskie” (1977), 237-262.
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misyjny charakter o tyle więc są skuteczne, o ile potrafią stosować
zasadę inkulturacji wiary.
Problem inkulturacji właśnie stanowił będzie duże wyzwanie dla
Kościoła na przestrzeni jego dziejów; u początków rozwoju katechezy,
w jej pierwotnym modelu widać, jak istotne jest jej stosowanie, a także
że inkulturacja ma sens dopiero wtedy, gdy katecheza świadoma jest
własnej chrystocentryczności i misyjności. Współczesna katecheza,
funkcjonując w warunkach nowej ewangelizacji potrzebuje spojrzenia wstecz z tego względu, żeby nie stracić nic z istotności przekazu,
jaki został podarowany ludzkości przez Kościół pierwszych wieków.
Streszczenie
Pierwotny Kościół pozostanie zawsze źródłem, wzorem i modelem dla
życia wspólnoty chrześcijan wszystkich wieków. Starochrześcijański model katechezy ukazuje sposób głoszenia orędzia wiary w warunkach obcej
kultury i cywilizacji. Autor wydobywa trzy istotne cechy tego modelu:
jego chrystocentryzm, misyjność oraz inkulturację. Tłumaczy, na czym
polegała skuteczność budowania wspólnot eklezjalnych oraz w czym tkwi
siła przekazu katechezy. Podejmuje szczegółową analizę tych wątków, by
wskazać na ponadczasowość tego modelu i możliwość jego zastosowania
w warunkach nowej ewangelizacji.
Summary
Ancient Church will always remain a source, the paradigm and the model
for the life of the Christian community of all ages. Very ancient model of
catechesis shows the way to proclaim the message of faith in terms of foreign
culture and civilization. The author brings out three important features of
this model: its Christocentrism, mission and inculturation. He explains
what was the effectiveness of building ecclesial communities and what’s the
power transmission catechesis. He undertakes a detailed analysis of these
threads to point to the timelessness of this model and its applicability in
terms of the new evangelization.
Ks. dr Dariusz Kurzydło (ur. 1970), adiunkt w Katedrze Psychologicznych
i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki w Instytucie Teologii Praktycznej
UKSW w Warszawie. Ukończył także szkołę psychoterapii na SWPS w Warszawie i psychologię na UKSW. Prezbiter diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
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Marzena Zakrzewska
ZALETY I WADY EDUKACJI DOMOWEJ
The Advantages and Disadvantages of Home Education

Poziom efektywności edukacji domowej wymaga monitorowania
i analizowania tak pozytywnych, jak i negatywnych jej skutków, co
jest możliwe dzięki prowadzeniu bieżących badań. W przeprowadzonych badaniach matek, prowadzących edukację domową, respondentki miały najpierw określić, na co należy położyć szczególny
nacisk w edukacji domowej1

1 W anonimowych badaniach internetowych wzięły udział matki, pochodzące
z rodzin prowadzących edukację domową i są zaangażowane w działalność społeczną z tym związaną. Zob. M. Zakrzewska, Matka jako podmiot wychowania
w edukacji domowej. Studium socjologiczno-pastoralne, Warszawa 2013 (praca
doktorska w archiwum Biblioteki UKSW).
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Zgłębiając problematykę edukacji domowej, w przeprowadzonej
ankiecie poproszono respondentki o wskazanie elementu, na który
należałoby położyć szczególny nacisk. Blisko połowa badanych kobiet
uznała, że powinno to być „zdobycie wiedzy ogólnej” (45%). Niemal
jedna trzecia – że „zdobycie praktycznych umiejętności życiowych”
(31%). Kolejne odpowiedzi były wybierane raczej rzadko, a znalazły
się wśród nich: „wykształcenie o charakterze kulturalnym” (7%) ex
aequo z „wychowaniem społecznym” (7%), „wykształcenie religijne”
(6%) i „wychowanie moralne” (3%).
Kobiety bez większych wątpliwości stwierdziły, że w edukacji
domowej należy nacisk położyć na zdobycie wiedzy ogólnej. Co to
oznacza? Matki maja świadomość, że wychowanie w domu polega na
„budowaniu fundamentów”. Określenie „wiedza ogólna” jest jednak
zbyt szerokie, aby domyślić, co oznacza dla respondentek. Można
przypuszczać, że chodzi tu o podstawowy poziom wiedzy humanistycznej, przekaz mądrości życiowej, ustalenie zrębów światopoglądu.
Na drugim miejscu kobiety umieściły zdobycie praktycznych
umiejętności życiowych. Jest to symptomatyczne, że kobiety ze swoim
praktycznym zmysłem i takim podejściem do życia, ten aspekt stawiają na drugim miejscu. Wydaje się zatem, że mają one świadomość,
że ich dzieci przez całe życie będą zdobywać umiejętności, dlatego
nie ma potrzeby naciskać w wychowaniu rodzinnym na praktykę
życiową. Natomiast dla mądrości trzeba właśnie w rodzinie stworzyć
silny fundament, aby dzieci mogły sobie radzić w samokształceniu
i samodoskonaleniu.
Z pozostałych wyników badań widać wyraźnie, że kobiety broniły się przed ukonkretnieniem celów wychowawczych w rodzinie.
Nie oznacza to zatem, że nie doceniają wykształcenia o charakterze
kulturalnym, wychowania społecznego, wykształcenia religijnego,
czy wychowania moralnego. Te aspekty wychowania pojawiają się
z różnym natężeniem zarówno w działaniach rodzicielskich, jak i wychowaniu poza domem. Matki uznały w ten sposób, że te dziedziny
kształcenia muszą być złączone z życiem codziennym i nie trzeba ich
specyfikować. Jest to dosyć symptomatyczne. Kobiety z pewnością
wiedzą, jak ważne jest w życiu wychowanie społeczne, kulturalne,
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religijne czy moralne, ale chcą, aby to nie stanowiło wydzielonego
obszaru kształcenia, ale było ściśle związane ze zdobywaniem wiedzy
w różnych dziedzinach i nabywaniem umiejętności praktycznych.
W przeprowadzonych badaniach ankietowych respondentki zostały też poproszone o wskazanie maksymalnie trzech (z pięciu podanych) braków edukacji domowej. Najczęściej wskazywanym minusem
tej metody kształcenia jest „brak jasnego programu wychowania”
(48%). Jako kolejne najczęściej podawane wady wystąpiły „brak odpowiednich podręczników dla rodziców” (26%) oraz „brak odpowiednich pomocy naukowych” (25%). Najrzadziej wskazywanymi
brakami były: „trudności w relacjach między rodzicami i dziećmi”
(10%) i „trudności w znalezieniu towarzystwa dla dzieci” (9%)2

2 Pytanie wielokrotne – możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi (max. 3). Każdy
słupek przedstawia procent udzielonych odpowiedzi w przeliczeniu na 124 osoby
badane. Dodatkowo odpowiedź „trudności w znalezieniu towarzystwa dla dzieci”
rozbija się na: „brak akceptacji ze strony urzędników” – 1%, „nie zauważam braków”
– 2%, „trudności w realizacji projektów, gdzie większa grupa dzieci współpracuje
tworząc wspólny projekt” – 1%, niedoprecyzowane odpowiedzi – 5%. Brak danych:
0%.
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Z udzielonych odpowiedzi wynika, ze matki nie miały trudności
w określeniu podstawowej wady edukacji domowej: brak jasnego
programu wychowania. Oznacza to, że matki mają świadomość, że
brakuje teorii, która mogłaby być pomocna do praktyki wychowania
domowego. Chodzi w tym wypadku o taka teorię, która określałaby
podstawy programowe wychowania, ale też określała cele i metody
wychowawcze, a przede wszystkim zawierałaby konkretne, choć być
może tylko przykładowe programy wychowawcze. Okazuje się zatem
w najlepszą pomocą w praktyce jest dobra teoria. Jest to zatem wskazanie, że nawet największy talent pedagogiczny, zapał i poświęcenie
w pracy wychowawczej mogą nie przynieść spodziewanych efektów,
jeśli braknie teorii modelowej. Takie modele teoretyczne pozwalają
bowiem przenosić teorię do praktyki, ale jednocześnie są one otwarte na uzupełnianie i poprawienie teorii poprzez jej sprawdzenie
w praktyce.
Dwie kolejne przyczyny niedomagań edukacji domowej to brak
odpowiednich podręczników dla rodziców oraz brak odpowiednich
pomocy naukowych. Te odpowiedzi mają już czysto postulatywny
charakter. Matki uważają bowiem, ze wiele problemów edukacji
domowej można by rozwiązać, jeżeli dostępne byłby pomoce „techniczne”. Ich brak na rynku pedagogicznym pośrednio świadczy i małym zainteresowaniu tego typu „produktem”. Powszechnie bowiem
wiadomo, że w gospodarce wolnorynkowej „przemysł” reaguje na
każdy sygnał popytu, za którym powinna iść podaż. Może to jednak
jest też sygnał pewnej bezsilności matek, które nie mogą zdecydować o wyborze odpowiednich podręczników i pomocy naukowych
z powodu ich nadmiaru na rynku.
Nie rozstrzygając o faktycznych przyczynach tych postulatów
badanych kobiet można z całą pewnością stwierdzić, że w edukacji
domowej bardziej szwankuje teoria niż praktyka. O tym pośrednio
świadczą najrzadziej wybierane odpowiedzi: trudności w relacjach
między rodzicami i dziećmi i trudności w znalezieniu towarzystwa
dla dzieci. Okazuje się zatem, że w praktyce codziennej edukacji domowej można znaleźć rozwiązanie każdego problemu, ale wymaga
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to zaangażowania, pomysłowości, a przede wszystkim determinacji
w osiąganiu założonych celów.
W celu weryfikacji czy postrzegane przez respondentki braki
w edukacji domowej, zależą od deklarowanego modelu rodzinnego,
zastosowano nieparametryczny test chi-kwadrat do oceny istotności
różnic podziału względem każdej kategorii odpowiedzi. Zmienna
niezależna to deklarowany przez respondentki model rodzinny, który
dzieli badane na trzy grupy: żyjące w modelu tradycyjnym, partnerskim i mieszanym. Zmienna zależna natomiast to możliwe do
wyboru braki edukacji domowej: małżeństwo brak jasnego programu
wychowania, brak odpowiednich podręczników dla rodziców, brak
odpowiednich pomocy naukowych, trudności w relacjach między
rodzicami i dziećmi oraz trudności w znalezieniu towarzystwa dla
dzieci. Uzyskane wyniki przedstawiono na poniższych wykresach.
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Uzyskane wartości statystyki chi-kwadrat okazały się istotne statystycznie dla odpowiedzi: „brak jasnego programu wychowania”
[c2(2; N = 124) = 19,379; p < 0,001], „brak odpowiednich podręczników dla rodziców” [c2(2; N = 124) = 9,085; p < 0,05] oraz „trudności
w relacjach między rodzicami i dziećmi” [c2(2; N = 124) = 6,275; p
< 0,05]. Tym samym należy odrzucić hipotezę zerową zakładającą
brak związku między badanymi zmiennymi. Na podstawie uzyskanych wyników, przedstawionych na powyższych wykresach, można
zauważyć, że w grupie kobiet reprezentujących model partnerski
najczęściej wskazywanym brakiem edukacji domowej jest „brak jasnego programu wychowania” (62%). W pozostałych grupach ten brak
jako najważniejszy wskazywało po 22% respondentek. Z kolei wśród
kobiet z tradycyjnych rodzin za najważniejszy i najczęściej wskazywany brak uznano „brak odpowiednich podręczników dla rodziców”
(43%). Natomiast w grupie kobiet z rodzin mieszanych wspomniana
odpowiedź ex aequo z „brak odpowiednich pomocy naukowych”
(po 37) okazały się najczęściej wskazywanymi problemami edukacji
domowej. Ostatnim brakiem różniącym porównywane grupy była
odpowiedź „trudności w relacjach między rodzicami i dziećmi”, którą
najczęściej wskazywały kobiety z rodzin tradycyjnych (22%), rzadziej
– z rodzin partnerskich (11%), natomiast w ogóle nie uznały tego za
brak – kobiety z rodzin mieszanych.
W celu weryfikacji czy postrzegane przez respondentki braki
w edukacji domowej, zależą od deklarowanej ilości posiadanych
dzieci, zastosowano nieparametryczny test chi-kwadrat do oceny
istotności różnic podziału względem każdej kategorii odpowiedzi.
Zmienna niezależna to deklarowana przez respondentki ilość posiadanych dzieci, zredukowana do trzech kategorii: jedno, dwoje
oraz troje i więcej. Zmienna zależna natomiast to możliwe do wyboru braki edukacji domowej: małżeństwo brak jasnego programu
wychowania, brak odpowiednich podręczników dla rodziców, brak
odpowiednich pomocy naukowych, trudności w relacjach między
rodzicami i dziećmi oraz trudności w znalezieniu towarzystwa dla
dzieci. Uzyskane wyniki przedstawiono na wykresach 28, 29 i 30.
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Uzyskane wartości statystyki chi-kwadrat okazały się istotne statystycznie dla odpowiedzi: „brak jasnego programu wychowania”
[c2(2; N = 120) = 7,110; p < 0,05] oraz „brak odpowiednich podręczników dla rodziców” [c2(2; N = 120) = 9,996; p < 0,01]. Tym samym
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należy odrzucić hipotezę zerową zakładającą brak związku między
badanymi zmiennymi. Na podstawie uzyskanych wyników, przedstawionych na powyższych wykresach, można zauważyć, że w grupie
kobiet posiadających dwoje dzieci ponad połowa ankietowanych
jako najważniejszy brak edukacji domowej wskazuje „brak jasnego
programu wychowania” (58%), zaś co czwarta – „brak odpowiednich
podręczników dla rodziców” (25%). Również w grupie kobiet posiadających jedno dziecko najczęściej wskazywanym brakiem edukacji
domowej jest brak jasnego programu wychowania” (48%). Jednak
w tej grupie badanych drugą najczęściej wskazywaną odpowiedzią jest
„brak odpowiednich pomocy naukowych (programy komputerowe,
filmy)” (39%). Natomiast w grupie kobiet deklarujących posiadanie
trójki i więcej dzieci, jako najważniejszy brak edukacji domowej jest
wskazywany „brak odpowiednich podręczników dla rodziców” (40%),
zaś w drugiej kolejności „brak jasnego programu wychowania” (31%).
Niewiele mniej osób z tej grupy wskazywało także na „brak odpowiednich pomocy naukowych (programy komputerowe, filmy)” (24%).
W przeprowadzonych badaniach respondentki zostały poproszone
o wskazanie maksymalnie trzech (z sześciu podanych) zalet edukacji domowej. Uzyskane odpowiedzi pozwoliły stworzyć hierarchię
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ważności argumentów przemawiających za tą formą nauki. Niemal
połowa ankietowanych kobiet stwierdziła, że edukacja domowa
„pomaga w formowaniu dojrzałej osobowości” (48%). Niewiele mniej
osób dostrzega możliwość „przygotowania dzieci do aktywności
społecznej” (40%). Prawie jedna trzecia respondentek wskazało możliwość „wykształcenia u dzieci umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami” (30%). Zdecydowanie rzadziej postrzegane w charakterze
zalet edukacji domowej były: „nastawienie dzieci na osiągnięcie
sukcesu w życiu” (17%), „przygotowanie do życia w małżeństwie
i rodzinie” (14%) czy „utworzenie prawdziwej więzi rodzinnej” (11%)3

3 Pytanie wielokrotne – możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi (max 3). Każdy
słupek przedstawia procent udzielonych odpowiedzi w przeliczeniu na 124 osoby
badane. Brak danych: 0%.
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Prawie połowa badanych kobiet na pierwszym miejscu postawiła
uformowanie dojrzałej osobowości jako podstawową zaletę edukacji
domowej. Ta zdecydowana deklaracja pokazuje, że mimo różnych
wad i trudności tej formy wychowania, ma ona ogromny wpływ na
przyszłość dzieci. Prawidłowo uformowana osobowość to „skarb”
na całe życie. Mogą zmieniać się priorytety życiowe, mogą przyjść
trudności i rozczarowania, ale nawet w największych kłopotach człowiek dojrzały będzie radził sobie i pokona zewnętrzne i wewnętrzne
przeszkody pojawiające się na drodze do osiągania życiowych celów.
Dojrzała osobowość obejmuje wszystkie obszary życia człowieka:
psychiczne, duchowe i nawet cielesne. Jeśli to byłaby jedyna korzyść
z edukacji domowej to i tak warto dla niej poświęcić inne formy
wychowania i kształcenia początkowego (podstawowego).
Matki są również przekonane, że edukacja domowa pomaga
w procesie socjalizacji ich dzieci. Dziecko wychowywane w dobrej
atmosferze wspólnoty rodzinnej jest także dobrze przygotowane
do funkcjonowania w szerszych kręgach społecznych. Jakość życia
społecznego jest wynikiem poszanowania podstawowych zasad:
dobra wspólnego, pomocniczości i solidarności. Te zasady są też
podstawą funkcjonowania wspólnoty rodzinnej, dlatego dziecko
nauczone szacunku dla człowieka, dla praw osoby ludzkiej, a także
przygotowane do funkcjonowania w relacjach interpersonalnych
będzie mogło realizować się w każdych strukturach społecznych.
Edukacja rodzinna, zdaniem kobiet, jest też najlepszym przygotowaniem dzieci do radzenia sobie z zagrożeniami i nałogami (alkohol,
papierosy, narkotyki). Życie rodzinne jest oparte na bardzo bliskich
relacjach osobowych. Rodzice, którzy mają przy sobie dzieci, nie tylko
mogą im pomagać, ale także je chronić. Chodzi w tym wypadku
o szybkość reagowania na każdy przejaw zachowań patologicznych.
W cyklu rozwojowym dziecka istnieją momenty, które osłabiają
odporność dzieci na zagrożenia zewnętrzne. Brak odpowiedniej
kontroli rodzicielskiej, lub uśpienie czujności rodziców może wtedy
łatwo skończyć się dramatem. Dzieci nie odpowiadają w pełni za
swoje zachowania i mają prawo do popełniania błędów. Natomiast
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zadaniem rodziców jest wtedy być przy dziecku, aby je chronić i bezpiecznie przeprowadzić przez trudniejszy okres rozwojowy.
Trzy pozostałe odpowiedzi nie znalazły większego uznania u respondentek. Dlatego na końcu hierarchii zalet edukacji domowej
znalazły się: nastawienie dzieci na osiągnięcie sukcesu w życiu, przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie, utworzenie prawdziwej
więzi rodzinnej. Nie chodzi w tym wypadku o to, że matki nie widzą
ważności tych umiejętności praktycznych. Respondentki uważają
bowiem, że te cele osiąga się bez zaangażowania w edukację domową,
w której zadania związane z ich realizacją mają charakter pomocniczy.
W celu weryfikacji czy postrzegane przez respondentki najważniejsze zalety w edukacji domowej, zależą od deklarowanego modelu rodzinnego, zastosowano nieparametryczny test chi-kwadrat
do oceny istotności różnic podziału względem każdej kategorii odpowiedzi. Zmienna niezależna to deklarowany przez respondentki
model rodzinny, który dzieli badane na trzy grupy: żyjące w modelu
tradycyjnym, partnerskim i mieszanym. Zmienna zależna natomiast
to możliwe do wyboru braki edukacji domowej: przygotowanie dzieci
do aktywności społecznej, uformowanie dojrzałej osobowości dzieci,
wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami,
nastawienie dzieci na osiągnięcie sukcesu w życiu, przygotowanie
do życia w małżeństwie i rodzinie oraz utworzenie prawdziwej więzi
rodzinnej. Uzyskane wyniki przedstawiono na poniższych wykresach.
Uzyskane wartości statystyki chi-kwadrat okazały się istotne statystycznie dla odpowiedzi: „przygotowanie dzieci do aktywności
społecznej” [c2(2; N = 124) = 6,754; p < 0,05], „wykształcenie u dzieci
umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami” [c2(2; N = 124) = 6,609;
p < 0,05], „nastawienie dzieci na osiągnięcie sukcesu w życiu” [c2(2; N
= 124) = 10,629; p < 0,01] oraz „utworzenie prawdziwej więzi rodzinnej”
[c2(2; N = 124) = 8,404; p < 0,05]. Tym samym należy odrzucić hipotezę zerową zakładającą brak związku między badanymi zmiennymi.
Wśród kobiet z rodzin o modelu partnerskim najczęściej wybieraną
odpowiedzią jest „przygotowanie dzieci do aktywności społecznej”
(49%). Natomiast w pozostałych grupach ta zaleta wskazywana
jest rzadziej – w modelu tradycyjnym przez 30% respondentek, zaś
| 256 |

Zalety i wady edukacji domowej

| 257 |

Marzena Zakrzewska

w modelu mieszanym – przez 22%. Z kolei odpowiedź „wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami”, jako
najważniejsza zaleta edukacji domowej jest dostrzegana najbardziej
przez kobiety prezentujące model tradycyjny (48%). W pozostałych
modelach nie była aż tak doceniana (w modelu mieszanym przez 37%,
zaś w partnerskim – przez 22% ankietowanych). Następną zaletą różnicującą porównywane grupy jest „nastawienie dzieci na osiągnięcie
sukcesu w życiu”, na które wskazało tylko 8% respondentek z rodzin
o modelu partnerskim. W pozostałych grupach zaleta ta doceniana
jest częściej – wśród ankietowanych z rodzin mieszanych wybrało
ją 33%, zaś z rodzin tradycyjnych – 26% ankietowanych. Ostatnią
odpowiedzią, która różnicuje badanych jest „utworzenie prawdziwej
więzi rodzinnej”. Zaleta ta jako najważniejsza z perspektywy edukacji
domowej wskazywana była przez 26% kobiet z rodzin mieszanych, zaś
przez 13% respondentek z rodzin o modelu tradycyjnym. Najrzadziej
jest wskazywana przez kobiety z rodzin partnerskim (5%).
Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że
współczesna wiedza o rozwoju dziecka pozwala docenić wpływ
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rodziców, szczególnie matki na kształtowanie się osobowości dziecka
i jego wychowanie. Dziecko odbiera wpływ rodziny, zanim uświadomi sobie istnienie świata pozarodzinnego, odczuwa atmosferę
rodziny zanim zacznie rozumieć sens słów i już w najwcześniejszym
okresie życia dziecka, kształtują się wzory postaw wobec ludzi, rzeczy i życia w ogóle4. Wychowanie należy zatem zaczynać „od najwcześniejszego wieku”5. W tym też należy upatrywać główną zaletę
edukacji domowej. W wychowaniu domowym matki oczekują jednak wsparcia „instytucjonalnego”, dlatego dalszy rozwój tej formy
edukacji będzie zależeć w dużej mierze od dobrych ośrodków, które
będą wspierać rodziców, ale jednocześnie będą wypracowywać nowe
metody nauczania i przygotowywać do tego celu odpowiednie pomoce i materiały.
Summary
The article presents an analysis of the results of research on home education.
According to the main purpose of the mothers surveyed home education is
to give children general knowledge. In this form of education is missing but
the good programs of education, which is one of the major defects. However,
the biggest advantage of home education is good upbringing of children,
which are also well prepared for life in society. Homeschooling allows you
to educate children from the earliest age by two parents and it brings the
best results in this form of education.
Marzena Zakrzewska jest dr teologii w zakresie teologii pastoralnej (UKSW
Warszawa). Prowadzi interdyscyplinarne badania zogniskowane wokół
edukacji pozaszkolnej. Właścicielka zespołu szkół prowadzących edukację
pozaszkolną, dyrektor poradni psychologiczno–pedagogicznej w Warszawie.
Autorka kilku publikacji książkowych i redaktor pracy zbiorowej Edukacja
domowa w Polsce. Teoria i praktyka (2009).

4 Por. S. Baley, Psychologia wychowawcza w zarysie, Warszawa 1960, s. 306 n.
5 DWCH, 3.
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Paweł Zakrzewski
DOBRODZIEJSTWO WYCHOWANIA DOMOWEGO
Boon home education
Rodzina jest podstawową komórką społeczną, 1 w której dziecko
się rodzi, wzrasta, uczy się wartościowania i podejmowania decyzji,
kształtuje swoją osobowość, a przede wszystkim jest wychowywane.
Prawo-obowiązek rodziców do wychowywania swoich dzieci związany jest z samym przekazywaniem życia ludzkiego; jest on pierwotny i ma pierwszeństwo w stosunku do zadań wychowawczych
innych osób, z racji wyjątkowości stosunku miłości łączącej rodziców
i dzieci2. W wychowaniu zaś chodzi głównie o to, ażeby „człowiek
stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej «był», a nie
tylko więcej «miał» – ażeby poprzez wszystko, co «ma», co «posiada»,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, żeby również
umiał bardziej «być» nie tylko «z drugimi», ale także i «dla drugich»”3
Te argumenty stoją u podstaw decyzji wielu rodziców, którzy chcą
prowadzić edukację domową. Funkcjonowanie edukacji domowej jest
1 Małżeństwo i rodzina stanowią pierwszą płaszczyznę społecznego zaangażowania katolików świeckich i jako takie powinny być świadome własnej tożsamości
oraz dokładać starań, by stawać się aktywnym i odpowiedzialnym promotorem
swojego rozwoju i uczestnictwa w życiu społecznym (por. Jan Paweł II, Adhortacja
apostolska Christifideles laici, 40).
2 Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, 36. Obowiązek rodziców wychowania dzieci wyklucza zastępstwo i jest niezbywalny, dlatego nie może być
całkowicie przekazany innym, ani przez innych zawłaszczony (KPK, kan. 226 § 2).
Rodzice, ponieważ dali dzieciom życie, mają bardzo poważny obowiązek i prawo ich
wychowania. Stąd też na pierwszym miejscu do chrześcijańskich rodziców należy
troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci, zgodnie z nauką przekazywaną przez
Kościół.
3 Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO 2 VI 1980.
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odpowiedzią na potrzeby tych rodzin, które chcą edukować swoje
dzieci z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi nauczania.
Według Doroty Konowrockiej wielu rodziców decyduje się na prowadzenie edukacji domowej, ponieważ ich dzieci nie odnajdowały się
w edukacji szkolnej4. W strukturach społeczeństwa obywatelskiego
ta forma edukacji stanowi alternatywę wobec dominacji edukacji
szkolnej. Edukacja domowa oparta jest na samoorganizacji, dzięki
czemu jest elastyczna i otwarta na otoczenie. Podstawowym założeniem edukacji domowej jest uczenie się przez działanie, praktykę
i doświadczenie. Natomiast bardzo ważnym elementem edukacji
domowej jest elastyczność procesu uczenia się i klimat dobrowolności
nastawiony na rozwój potencjału uczestników procesu edukacyjnego5
Edukacja domowa jest dopuszczona w polskim systemie prawnym i coraz bardziej popularna6. W edukacji domowej to rodzice
4 Najczęściej urzeczywistniał się jeden z poniższych scenariuszy: 1) szkoła nie radziła
sobie z ich nauką i dziecko zaczynało mieć ewidentne problemy z czytaniem., pisaniem,
liczeniem i innymi podstawowymi umiejętnościami; 2) dzieci, które do tej pory były
inteligentne, żywe, ciekawe świata, zainteresowane tysiącem rzeczy, stawały się przygaszone, znudzone, niczym niezainteresowane, a ich ciekawość świata i otwartość na
wiedzę spadała do zera; 3) wrażliwe lub słabsze dzieci zaczynały być prześladowane przez
kolegów, a szkoła nie była w stanie nic w tej sprawie zrobić; 4) inteligentne dzieci same
przychodziły do swoich rodziców mówiąc, że nie chcą już chodzić do szkoły, bo nie uczą
się w niej niczego nowego, a mimo to zmuszone są odsiadywać swoje przez kilka godzin
dziennie; 5) dzieci zaczynały przynosić ze szkoły najgorsze wzorce i zachowywać się
w niedopuszczalny sposób; 6) rodzice zaczynali zauważać, jak bardzo obowiązki szkolne
rozbijają życie rodzinne, spychają na margines wartości uznawane w rodzinie za istotne,
izolują członków rodziny od siebie i zastępują rzeczy uznawane w rodzinie za naprawdę
ważne taki, których rodzina nie uznaje za istotne.
5 K. Szafraniec, Młodzi 2011, Warszawa 2011; Strategia rozwoju kapitału ludzkiego,
red. M. Smoleń, Warszawa 2011; Perspektywa uczenia się przez całe życie, Warszawa
2011; J. Herbst, J. Przewłocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych.
Raport z badania 2010, Warszawa 2011; P.M. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka
organizacji uczących się, Kraków 2006; P. Zbieranek, Sektor edukacji pozaszkolnej
w Polsce – próba opisu, w: Jak wykorzystać potencjał edukacji pozaszkolnej w Polsce?,
red. P. Zbieranek, Gdańsk 2011.
6 Dziś edukację domową w Polsce umożliwia art. 16 ust. 8 do 14. ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty w następującym brzmieniu: „8. Na wniosek
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lub opiekunowie oraz wyznaczone przez nie osoby uczą dzieci poza
systemem edukacji szkolnej. W początkowym etapie nauczania, gdy
rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły
podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało
przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio
obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki poza szkołą. [uwaga! Patrz przepis przejściowy zawarty w art.
14 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.]. 9. (uchylony). dodaje się ust. 10 . 14 w brzmieniu: 10. Zezwolenie, o którym
mowa w ust. 8, może być wydane, jeżeli: 1) wniosek o wydanie zezwolenia został
złożony do dnia 31 maja; 2) do wniosku dołączono: a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków
umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie
kształcenia, c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym
przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych
egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11. 11. Dziecko spełniające
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych
z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 przez szkołę, której dyrektor zezwoli. na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania. 12. Roczna i końcowa klasyfikacja
ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa
się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4. 27. 13. Dziecko
spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, o których mowa
w art. 64 ust. 1 pkt 4. 14. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, następuje:
1) na wniosek rodziców; 2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie
przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c,
albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 10
pkt 2 lit. c; 3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.” Zob. także art.
48 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowiący, że „1. Rodzice mają prawo do
wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno
uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania
oraz jego przekonania.” Najczęściej zadawane pytania dotyczące edukacji domowej,
opr. Dorota Konowrocka, http://www.edukacjadomowa.pl/faq2.html (pobranie 11
VIII 2014).
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dzieci uczą się czytać, pisać i liczyć, wkład rodziców jest większy,
natomiast gdy dzieci już dobrze czytają, więcej czasu spędzają ucząc
się samodzielnie, a rodzice w większym stopniu koncentrują się na
udostępnianiu im odpowiednich pomocy umożliwiających naukę.
Nauka odbywa się nie tylko w pod okiem rodziców, ale uzupełniana
jest zajęciami w terenie, podróżami, zwiedzaniem, uprawianiem
rozmaitych rodzajów hobby i sportów, uczestnictwem w dodatkowych zajęciach, kołach zainteresowań. Dzieci edukowane domowo
spotykają się także z innymi dziećmi z edukacji domowej i w ten
sposób uzupełniają wiedzę w dziedzinach, w których ich rodzice
nie posiadają dostatecznej wiedzy. Niekiedy też rodzice dzielą się
odpowiedzialnością za edukację dzieci w określonych obszarach tematycznych lub wynajmują na jakiś czas nauczyciela specjalizującego
się w wybranym przedmiocie7
O wyborze tej formy nauczania mogą decydować różne względy.
Czasem najważniejsza jest troska o indywidualny rozwój dziecka
i możliwość rozwijania jego uzdolnień i zainteresowań. Innym razem
priorytetowe staje się przekonanie rodziców, że we własnym zakresie
są w stanie zapewnić dziecku edukację na poziomie wyższym niż ten,
który zapewnia system kształcenia szkolnego. Często decydujące są
własne doświadczenia pedagogiczne, których efektem jest niekorzystna ocena instytucji szkoły jako środowiska nie sprzyjającego rozwojowi zdrowych, twórczych, wolnych, dojrzałych osobowości. Dla
innych najistotniejsze są natomiast względy religijne i przekonanie,
że programy szkolne nie odzwierciedlają przekonań i światopoglądu
rodziców. Katalog powodów, dla których rodzice decydują się na edukację domową swoich dzieci jest więc nieograniczony. Każda rodzina
ma inną historię i nieco inne powody. Prawie zawsze decydujące jest
to, że rodzice obserwując swoje dziecko uznają, że system szkolnictwa
publicznego nie pozwoli im się prawidłowo rozwinąć, nie zapewni

7 Najczęściej zadawane pytania dotyczące edukacji domowej, opr. Dorota
Konowrocka, http://www.edukacjadomowa.pl/faq2.html (dostęp 11 VIII 2014).
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mu tego, co najlepsze, a dziecko nie stanie się dzięki niemu dobrym,
wykształconym, samorealizującym się człowiekiem8
W edukacji domowej muszą angażować się oboje rodzice. Szcze
gólna rola przypada jednak ojcu9. Każdy ojciec w naturalny sposób
staje się dla swoich dzieci pierwszym wzorem, na który patrzą, uczą się
od niego rozumieć świat i naśladują go10. Zwłaszcza syn identyfikuje
się najmocniej z ojcem wyrabiając w sobie cechy męskie i bardziej staje
się dojrzały uczuciowo i psychicznie11. Ojciec jest dla syna wzorcem
męskości i ojcostwa oraz tego, jak być mężem12. Podstawowym warunkiem wypełnienia przez ojców ich roli w edukacji domowej jest
osiągnięcie tożsamości ojca w pełnym wymiarze duchowo- cielesnym.
Ojciec, który kocha, ochrania, prowadzi, wychowuje, a kiedy jest
konieczność daje swoje życie, 13 może wypełnić wszystkie zadania
wypływające z ojcostwa, które jest powołaniem i darem14
Wychowanie ma różne cele i wynikające stąd zadania. Respon
denci mogli je określić, odpowiadając na pytanie do czego przygotowuje wychowanie w rodzinie?15
8 Najczęściej zadawane pytania dotyczące edukacji domowej, opr. Dorota
Konowrocka, http://www.edukacjadomowa.pl/faq2.html (dostęp 11 VIII 2014).
9 Faceci po 40 to, jak sami o sobie powiedzieli w ankiecie, przede wszystkim
ojcowie otwarci (44%), przyjacielscy (42%), odpowiedzialni (40%) oraz partnerscy
(39%), ale także często wymagający (29%). Polscy ojcowie: przyjacielscy, otwarci
i odpowiedzialni, http://www.familie.pl/artykul/Polscy-ojcowie-przyjacielscyotwarci-i-odpowiedzialni,5381,1.html (dostęp 30 IX 2014).
10 K. Plich, Zawód: tata, Kraków 2010, s. 44.
11 Por. K. Pospieszyl, Niedostatki opieki ojcowskiej, zaburzenia w zachowaniu się
dzieci, „Problemy Rodziny”(1979) 5, s. 16.
12 M. Pytches, Miejsce Ojca, Kraków 1993, s. 144.
13 W. Półtawska, Przez pryzmat męskich rąk, w: Oblicza ojcostwa, red. D. KornasBiela, Lublin 2001, s. 224.
14 B. Mierzwiński, Mężczyzna jako mąż i ojciec, <http://adonai.pl/rodzina/?id=8>
(8 VIII 2013).
15 W anonimowych badaniach internetowych wzięli udział ojcowie pochodzący
z rodzin prowadzących edukację domową i są zaangażowani w działalność społeczną
z tym związaną. Zob. P. Zakrzewski, Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej.
Studium socjologiczno-pastoralne, Warszawa 2013 (praca doktorska w archiwum
Biblioteki UKSW).
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Respondenci, odpowiadając na pytanie, czy wychowanie w rodzinie dobrze przygotowuje dzieci do różnych życiowych wyzwań,
ułożyli następującą hierarchię ilości odpowiedzi zadeklarowanych
na „tak”: podjęcie pracy 72%, podjęcie studiów 70%, uczestniczenie
w życiu kulturalnym 70%, przygotowanie do małżeństwa i życia
rodzinnego 69%, aktywność społeczna 69%, rozwój dojrzałej osobowości 67%, uczciwe zarabianie pieniędzy 66%, działalność polityczna
61%, uczestniczenie w działalności kościelnej 50%.
Niewielkie różnice w udzielonych odpowiedziach pokazują, że
badani ojcowie mają duże zaufanie do wychowania w rodzinie, a ponadto mają dobre zdanie o podejmowanych przez siebie obowiązkach
wychowawczych. Dwa pierwsze zadania wychowawcze zyskują na
znaczeniu za sprawą mniejszych wskazań na odpowiedź: „nie” niż
przy innych propozycjach. Jest to zatem wyraźne uwidocznienie
znaczenia przygotowania dzieci do życia społecznego, ale w wymiarze realizacji ambicji zawodowych. Można w tym wypadku mówić
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o profesjonalizacji wychowania w rodzinie, które ma przygotować
do zdobywania środków do życia i realizowania ambicji związanych
z osiągnięciem sukcesu i robieniem kariery w życiu. Mniejsze jednak
znaczenie dla badanych ojców ma uczciwe zarabianie pieniędzy, co
pokazuje, że wychowanie moralne i etyka życia zawodowego będzie
się kształtować także poza domem i wychowaniem rodzinnym.
Respondenci ponadto wyraźnie stwierdzili, że mniej interesuje
ich socjalizacja dzieci w wymiarze politycznego zaangażowania i aktywności religijnej. Polityka i działalność Kościoła są zatem według
nich dziedzinami życia społecznego, w których nie robi się kariery
i nie osiąga się sukcesów. Natomiast ojcowie docenili przygotowanie
dzieci do uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym. Te obszary aktywności mają zatem dla nich wymiar „neutralny” i powinny
być związane z wykształceniem i sukcesami osiąganymi w pracy
zawodowej.
Ojcowie wyraźnie docenili zadanie przygotowania dzieci do życia
w małżeństwie i rodzinie. Przy tej propozycji było najwięcej odpowiedzi: nie wiem – 26%. Świadczy to o tym, że ojcowie widzą potrzebę
takiego wychowania, ale jednocześnie mają wątpliwości, czy jest to
zadanie, które rodzina może wykonać bez pomocy „zewnętrznej”.
W przygotowaniu do życia małżeńsko-rodzinnego dużą rolę powinna
odgrywać szkoła, ale z racji czysto obiektywnych system obecnego
kształcenia w szkołach jest w tym względzie niewydolny. Instytucją
pomocną w wychowaniu prorodzinnym mógłby być Kościół, ale
jego działalność często jest postrzegana ideologicznie, a nadto nieraz
podkreśla się, że Kościół jest w tej sferze zbyt fundamentalnie nastawiony do pewnych wartości i nie potrafi dostosować się do wymagań
współczesności.
Podstawowym celem wychowania rodzinnego powinno być tworzenie fundamentów do życia dojrzałego. Pomimo różnic w poglądach socjologów, psychologów, czy pedagogów rodzina należy do
podstawowych czynników wychowania, w ramach którego następuje transmisja kulturowa i aksjonormatywna16. Rodzina, mimo
16 Por. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997, s. 91-93.
| 267 |

Paweł Zakrzewski

wszystkich przemian, jakim podlega, musi jednak spełniać podstawową rolę w przekazie wszystkich wartości17. Rodzice powinni zatem
tak wychować, aby ich dzieci w dojrzałym życiu unikały dopasowania się do tradycji, kultury społecznej, uczyli się podejmowania
właściwych wyborów wartości „uroczystych”18, a nawet potrafili
formułować propozycje alternatywne w stosunku do kulturowego
dziedzictwa19. Dzieci mają bowiem prawo do oceny wartości moralnych według osądu prawidłowego sumienia i do przyjmowania tych
wartości przez osobisty wybór20. Należy jednak przy tym uwzględnić
to, że w rodzinach „nowoczesnych” dochodzi często do kompromisu
w świecie wartości, co w praktyce oznacza preferencje wartości niższych w konfrontacji z wyższymi21. Trzeba zatem skupić się w wychowaniu rodzinnym na tych wartościach, które mogą połączyć
dzieci i rodziców w poszukiwaniu własnej drogi życia i realizowania
wynikających stąd wyzwań.
Najważniejsze jest jednak to, aby rodzina była nadal pierwszą
i podstawową szkołą wychowania społecznego. Dlatego trzeba
uczynić wszystko, ażeby edukacja domowa mogła pozostawać sobą.
Równocześnie zaś rodzina musi być na tyle silna Bogiem, czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą, aby potrafiła pozostać

17 H. Skorowski, Rodzina miejscem przekazu wartości moralnych, „Saeculum
Christiaum” 1(1996), s.186-193.
18 W grupie wartości uznawanych i stosowanych S. Ossowski wyróżnił wartości
uroczyste i codzienne. Wartości codzienne, jak sugeruje sama nazwa, związane
są bezpośrednio z rożnymi dziedzinami życia i zwyczajnej aktywności człowieka
i mają charakter prywatny. Natomiast wartości uroczyste związane są z sytuacjami
nadzwyczajnymi. Szczególnego znaczenia wartości uroczyste nabierają w okresach
nasilenia się łączności społecznej w grupie. I chociaż wartości codzienne dużo częściej
występują w życiu człowieka, to jednak wartości uroczyste oddziałują na psychikę
jednostek i na całe zbiorowości, gdyż mają charakter społeczny. Zob. S. Ossowski,
Z zagadnień psychologii społecznej, w: Dzieła, t. 3, Warszawa 1967, s. 88-97.
19 Por. W. Piwowarski, Socjologia religii, Lublin 1996, s. 102.
20 Por. DWCH 1.
21 H. Skorowski, Być chrześcijaninem i obywatelem dziś, Warszawa 1994, s. 19.
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ostoją dla człowieka pośród wszystkich niszczycielskich prądów i bolesnych doświadczeń22
W przeprowadzonych badaniach respondenci mogli bliżej określić,
na czym według nich polega wychowanie w rodzinie. Pomocą było
w tym pytanie: Na co należy położyć szczególny nacisk w wychowaniu rodzinnym?

Według respondentów szczególny nacisk w wychowaniu rodzinnym należy położyć na: zdobycie praktycznych umiejętności życiowych 26%, zdobycie ogólnej wiedzy 19%, wychowanie społeczne
(obywatelskie) 16%, sprawność fizyczną 14%, wykształcenie religijne
10%, wychowanie moralne 7%, wykształcenie o charakterze kulturalnym 7%.
Najwięcej procent zyskała odpowiedź wskazująca na upraktycznienie wychowania. Jest to zgodne z obecnym trendem w nauce,
aby teorię wiązać z praktyką, a zdobywanie wiedzy z uzyskaniem
22 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. w Nowym Targu (8 VI 1979).
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kompetencji i umiejętności. Ważne przy tym jest dla badanych ojców
posiadanie przez dzieci wiedzy ogólnej. To również jest symptomatyczne, gdyż obecnie w edukacji preferuje się raczej daleko idącą
specjalizację i to od najwcześniejszego okresu kształcenia.
Natomiast zgodne z duchem czasów współczesnych jest podkreślanie w wychowaniu przygotowania obywatelskiego. Jest to szczególnie
ważne w działalności lokalnej, która jest oparta na samorządności
społecznych struktur poziomych. Ma to również znaczenie w pielęgnowaniu „patriotyzmu lokalnego”. Wychowanie społeczne jest też
niezbędne przy zaangażowaniu w działalność w ramach społecznych
struktur pionowych, czyli na szczeblach organizacji państwowej.
Budzenie w dzieciach ducha zaangażowania społecznego jest szczególnie ważne w ramach struktur wspólnoty europejskiej. Tradycje
społeczne, solidarność obywatelska cechują bowiem dojrzałe, demokratyczne społeczności zachodnie. Możliwości włączenia się w działalność na najszerszym, europejskim poziomie wymaga odpowiedniej
formacji społecznej i kulturowej. Tego elementu wychowania nie
docenili jednak badani ojcowie, umieszczając wykształcenie o charakterze kulturalnym na równi z wychowaniem moralnym na ostatnich miejscach ilości wybieranych odpowiedzi.
Wychowanie moralne i kulturalne znalazło się na zbliżonym poziomie ilości wyborów z wykształceniem religijnym. Wskazuje to na
oderwanie się kultury i etyki życia społecznego od wartości o charakterze religijnym. To również jest zgodne z preferencjami europejskiej
polityki społecznej. W ideologicznych podstawach unii europejskiej
unika się wszelkich konotacji religijnych, stawiając na pierwszym
miejscu neutralność światopoglądową. Religia jest traktowana jako
sprawa prywatna, dlatego każdy obywatel powinien w życiu społecznym unikać manifestowania swojej religijności. Jednak w to miejsce
preferuje się np. możliwość manifestowania odmienności seksualnej,
uznając, że mniejszości muszą mieć swoje prawa, a większość ma
obowiązek je uszanować.
Badani ojcowie wyżej od omawianych umiejętności ocenili nawet
sprawność fizyczną. Jest być może przejaw troski o zdrowie i dobrą
kondycję, ale na cóż tężyzna fizyczna, jeśli braknie podstawowych
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wartości moralnych23, religijnych czy społecznych, które naturalnie
predysponują do czynnego zaangażowania w życie społeczne?
Niewłaściwe preferencje wychowania w rodzinie mogą prowadzić
w ostateczności do negatywnych zjawiskach wychowawczych. Na
miejsce wychowania przez tradycyjnych wychowawców, a zwłaszcza
przez rodziców, usiłuje wejść wychowanie jednostronne, które pomija
podstawowy stosunek międzyosobowy oparty na dialogu. W ten
sposób, zamiast kultury zbudowanej na wartościach-treściach, na
jakości informacji, pojawia się kultura tymczasowości, która prowadzi do odrzucenia długoterminowych zobowiązań, oraz kultura
masowa, skłaniająca do ucieczki od osobistych wyborów, inspirowanych wolnością. Wychowaniu nastawionemu na rozwój poczucia odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej przeciwstawia się
postawę biernego przyjmowania mody i potrzeb narzuconych przez
materializm, który pobudzając do konsumpcji pozostawia w ludzkiej
świadomości pustkę. Wyobraźnia, właściwa dzieciom, stanowiąca
wyraz zdolności twórczych, szlachetnych porywów, zmienia się w jałowe zżycie się z obrazem, to znaczy w przyzwyczajenie, które staje
się nieudolnością i niweczy bodźce i pragnienia, zaangażowanie
i pomysłowość. 24 W edukacji domowej można uniknąć wielu z tych
niebezpieczeństw. Rodzice, będąc w bezpośrednim kontakcie ze
swoimi dziećmi, mogą im przekazywać nie tylko wiedzę, ale przede
wszystkim kształtować ich osobowość, przygotowując do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.
23 Ogólnie trzeba zaznaczyć, że wartości pełnią w stosunku do działań podwójną
rolę: motywacyjną i selektywną. W roli motywacyjnej wartości są rozumiane jako
cele będące przedmiotem dążeń i aspiracji jednostek. Natomiast w roli selektywnej
uznaje się je za element systemu symbolicznego, wyznaczającego normy i wzorce
zachowań, a w konsekwencji wybory preferencyjne alternatywnych kierunków
działania. E. Przybyła-Piwko, System wartości studentów, a poziom ich przystosowania do roli studenta, „Prace Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki
Warszawskiej” 27(1981), s. 44.
24 Jan Paweł II, Orędzie z okazji Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu
Środki społecznego przekazu w służbie chrześcijańskiej promocji młodzieży 15 IV
1985, 4.
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Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można stwierdzić, że odpowiedzi ojców ukazują rzeczywistą sytuację w domowej edukacji. Badani ojcowie prowadzą bowiem tę formę edukacji,
a w tych warunkach nie można ukryć ani jej wad, ani zalet. Chodzi
bowiem o to, że w edukacji rodzinnej ojcowie są pod stałą kontrolą
zarówno matek, jak i dzieci.
W większości publikacji na temat ojcostwa podkreśla się natomiast,
że jakość spełnianych przez ojców obowiązków rodzicielskich jest
w ścisłym związku z jakością jego relacji z matką. To one są pierwszymi recenzentkami spełniania przez ojców ich zadań rodzicielskich.
Natomiast dzieci zwracają szczególną uwagę na atmosferę, jak panuje
w domu, a ta jest całkowicie zależna o tego, w jakich relacjach są matki
i ojcowie. Dla dzieci natomiast dobry ojciec to przede wszystkim ten,
który jest z nimi na co dzień25. Dzieci wymagają również zaangażowania ze strony ojców w ich życie26. Można zatem przypuszczać, że
podkreślane przez ojców walory edukacji domowej odzwierciedlają
stan faktyczny i ukazują prawdziwe dobrodziejstwo tej formy edukacji.
Summary
The article presents an analysis of the results of research on educational objectives and the importance of practical home education. The main purpose
of home education is a conformation of a mature personality and social
25 70% tatusiów codziennie spędza czas ze swoimi dziećmi, z drugiej strony 9%
poświęca uwagę swoim pociechom tylko raz na kilka weekendów. A co robią najczęściej, gdy już mają dla siebie cenne chwile? Niemal 60% rozmawia, 40% bawi
się oraz spaceruje, a średnio co trzeci jeździ na wycieczki, uprawia wspólnie sport,
gra w gry lub idzie do teatru albo kina. Polscy ojcowie: przyjacielscy, otwarci i odpowiedzialni, http://www.familie.pl/artykul/Polscy-ojcowie-przyjacielscy-otwarcii-odpowiedzialni,5381,1.html (dostęp 30 IX 2014).
26 Ponad połowa ankietowanych ojców dobrze rozumie się ze swoimi dziećmi, co
trzeci sporadycznie miewa z nimi konflikty, a co czwarty nie ma żadnych kłopotów
we wzajemnych relacjach. W razie problemów wychowawczych najczęściej (60%)
ojcowie kierują się swoim doświadczeniem, rzadziej szukają pomocy w Internecie
(18%) lub proszą o radę rodzinę lub znajomych (15%). Polscy ojcowie: przyjacielscy,
otwarci i odpowiedzialni, http://www.familie.pl/artykul/Polscy-ojcowie-przyjacielscyotwarci-i-odpowiedzialni,5381,1.html (dostęp 30 IX 2014).
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upbringing of children. About choosing this form of teaching can decide
different considerations. Almost always a decisive factor is that the parents
watching your child recognize that public education system does not allow
them to properly expand, do not give him the best, and the child does not
become thanks to a good, educated man. Studies show that fathers have
great confidence in the education in the family and its effectiveness, and
also have a good opinion of their educational responsibilities.
Paweł Zakrzewski, dr teologii w zakresie teologii pastoralnej (UKSW Warszawa). Pełni funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Unia Rodzin i Fundacji
Europa Nadziei. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Moraczewskich
w Warszawie i dyrektor koordynator edukacji pozaszkolnej w sześciu placówkach oświatowych na terenie kraju. Założyciel międzynarodowej sieci
szkół związanych z nurtem edukacji spersonalizowanej i demokratycznej.
Autor kilku książek o tematyce małżeńsko-rodzinnej i edukacyjnej, a także
redaktor pracy zbiorowej Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka (2009).
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HOW TO ADVERTISE RELIGION? –
FRIARS ON THE INTERNET.

Since the time when the Internet became popular among young
people looking for their place in life and discovering their life paths,
different groups, organizations, churches and religions have been
trying to reach out to them and offer them support, suggestions as
well as influence their choices. No one has to be convinced about the
need to be present on the Web if one wants to get through to young
people. Hence, almost everyone and everything is now on the Internet,
so is religion and its advertising.
Therefore, it is not surprising that we can buy religious gadgets
online or find websites of various parishes, orders or religious communities. Some people write about religion on the Internet or e-religion,
but what this paper focuses on is not religious content or e-religion,
but religious advertising employed by male religious orders in Poland.
But before we look at how to advertise friars’ activity online or how
to use religious advertising for the orders’ purposes, we must spare
a few words on religious advertising itself.
Religious advertising is still equated with social advertising but
these two concepts are not synonymous. It is true that religious advertising is not aimed at economic profit, thus it is non-commercial.
But its goals cannot be reduced only to the promotion of pro-social
attitudes and behaviors, or encouragement to abandon socially negative and unwanted behaviors. It is neither a form of communication used to sensitize the audience and make them aware of existing
social problems. Religious advertising can be defined as follows: it
is one of the elements of religious marketing, the purpose of which
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is to provide information and promote values, ideas, and services of
a religious nature, as well as shape attitudes and behaviors relevant
to a particular religion, Church or denomination. In the Catholic
Church, a religious advertisement is the message that forms attitudes
and behaviors characteristic of people who believe in God who has
revealed himself in Jesus Christ. The message aims to promote the
knowledge of God and his revelation as well as teach Catholic morals
and truths of faith. Although we can, and should in fact, distinguish
four types of advertising in the Catholic Church (kerygmatic, evangelistic, pastoral and fundraising), each of them is a communication
tool of the Catholic Church with those who belong to the Church or
seek faith, regardless of whether they are more or less aware of it27.
And although religious advertising is not a popular subject to
talk about in our country, a subject that is often avoided in public
discourse, it is present all around us and is as old as Christianity as it
dates back already to the apostolic times. It does not matter if some of
the opponents will blast and say that we cannot equate religion and
God with the washing powder or Biedronka products – because, in
fact, we cannot and should not do that – religious advertising exists
as a separate type of advertising, similarly to political advertising.
A few years ago “La Stampa” revealed that the Vatican was seeking
to hire advertising agencies to help change the image of the Church
because of the numerous scandals publicized by the media in the
first decade of the new millennium. Archbishop John Patrick Foley
told “La stampa”: “Because our message is the most important in the
world, we ask those who work in advertising to help us defend it”, and
added that the Church “has resorted to advertising since the time of
Jesus”28.
It is not surprising, therefore, that we can find a wide variety of
religious advertisements, starting from parishes’ websites, which serve

27 Definicje reklamy religijnej i jej podział szerzej omawiam w artykule „Religious
advertising”, Warszawskie Studia Pastoralne, Rok IX 2014 nr 3 (24), Warszawa 2014.
28 http://www.rp.pl/artykul/62274.html, (znaleziono 15.10.2007).
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the function of pastoral ministry and provide information about the
parish, and ending with the pope posting on Tweeter.
Special attention should be devoted to religious orders and their
members, as they are particularly active on the Internet. The most
creative and interesting ideas promoting Christianity and religious
orders are offered by the Franciscans, Dominicans and Jesuits.
The Church and the Web
Before analyzing the websites run by male religious orders in Poland
and their activity on social networks, it is worth recalling the teaching of the Catholic Church regarding the use of the Internet in
the pastoral ministry and evangelization. Particularly noteworthy
are two important documents of the Holy See “Ethics in Internet”
and “The Church and Internet” prepared by the Pontifical Council
for Social Communications, as well as the messages given by the last
two popes, Pope Francis’ predecessors: John Paul II and Benedict XVI.
In the document of the Pontifical Council for Social Com
munications “The Church and Internet” we can read what follows:
“Although the virtual reality of cyberspace cannot substitute for
real interpersonal community, the incarnational reality of the sacraments and the liturgy, or the immediate and direct proclamation
of the Gospel, it can complement them, attract people to a fuller
experience of the life of faith, and enrich the religious lives of users”29. The Internet gives the Church a great tool to get through to
specific groups of followers that are hard to reach, such as the elderly,
home-bound, people living in remote areas, the members of different religious groups, non-believers and, especially, the young. The
document emphasizes the interactivity of the Internet that blurs the
distinction between the sender and the recipient of the message. It is
a new form of communication in the Church that is made possible
thanks to the Web only.
The document also draws attention to the need for Internet education of seminarians, friars, priests, laymen and students. Such
29 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, 11.
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education should be part of the media education available to all
members of the Church. The Church also recognizes the risks associated with the Internet, which include: pornography, hate websites devoted to attacking or insulting religious and cultural groups,
violence in the media. In addition, according to the authors of the
document, some scientific studies have shown that a wide range of
services and products available on the Internet can cause a spillover
effect in relation to faith by encouraging a consumer approach to
religion. There is a growing tendency among the Catholics to choose
and accept selected teachings of the Church. Virtual reality cannot
become a substitute for sacramental reality celebrated in the living
community. The authors of the document emphasize it strongly that
the Internet does not offer any sacraments, but it can become a path
that will lead people from the virtual reality to the real community
through catechesis and preaching30.
“Ethics in Internet” includes the Catholic vision of the Church’s
dialogue with different social groups via the Internet. The Web can
help to eliminate social divisions generating conflicts, promote peace and mutual understanding. The text puts forward the thesis that
the Internet has been brought by Jesus and placed at the service of
pastoral ministry. However, according to the authors, wrong use of
the Internet can be harmful, so it is necessary to examine a number
of regulations relating to virtual reality, and especially to issues such
as copyright, privacy, protection of women’s rights and distribution
of computer viruses31.
Although the Vatican issued only two documents on the subject of
the Internet, both John Paul II and Benedict XVI often touched upon
the topic of evangelization and its presence on the Internet.
In his encyclicals and messages, Pope John Paul II strongly emphasized the need for a new evangelization through the modern mass
media, especially the Internet. Already in 1990, Pope John Paul II
in his encyclical “Redemptoris Missio” drew attention to the three
30 Tamże.
31 Por., Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie.
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circumstances in which a new evangelization should take place. The
first includes “peoples, groups, and socio-cultural contexts in which
Christ and his Gospel are not known, or which lack Christian communities sufficiently mature to be able to incarnate the faith in their
own environment and proclaim it to other groups”32. The second
group of people includes the faithful Christians who have the fervor
of faith, work in the Church’s communities, influence their surroundings by bearing witness to the Gospel and have a sense of commitment
to the universal mission. It is thanks to such communities that the
Church can carry out her pastoral care. The last situation involves
people who live in the countries with a rich Christian tradition, but
who, despite being baptized, have lost the sense of faith, do not consider themselves members of the Church, or live a life contrary to the
teachings of Christ and his Gospel. In this case, there is a need for
a “new evangelization” or “re-evangelization”33. A new evangelization is not just the task of the clergy, but all Christians. It is a very
specific task, and needs to be carried out taking into account a specific
cultural space, and using appropriate language, forms of transmission and communication channels. The inclusion of lay people in the
process of proclaiming a new evangelization is an important aspect
of the new method. The parish continues to be the place where the
activity of the ecclesial community centers, but more emphasis should
be put on the activities of the so-called small groups in the Church.
A new evangelization becomes a challenge for spiritual guidance,
which is to look for new ways and means of reaching out to the
faithful34. The constantly changing world, the loss of the meaning of
life, a crisis of faith, continuing secularization of Christian societies,
modern anonymity and depersonalization pose a challenge for a new
evangelization, which should be a call to conversion. “Conversion
32 Jan Paweł II, Redemptoris missio [w:] Dzieła zebrane t. I. Encykliki, Kraków
2006, s. 354.
33 Tamże.
34 Por. Ks. J. Misiurek, ks. J. M. Popławski, Kierownictwo duchowe w służbie nowej
ewangelizacji, Lublin 2000, s. 12- 13.
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is a very personal act of entering into a relationship with God; this
act unquestionably includes us in the community of the Church. In
the community of the Church, a person is reborn as a human being,
because they learn to open up to others and stand up to their own
responsibility”35.
“Internet: a new forum for proclaiming the Gospel” is a message
delivered by Pope John Paul II. The pope compared the Internet to
a “forum” in the ancient Rome, where people gathered, political and
social life of the city flourished, and, thus, it was a place where the
best and the worst of human nature came out. According to John
Paul II, the Internet should be used to proclaim the Gospel and the
Church must be active in the world of cyberspace. The Internet is
a great tool for evangelization, provided, however, that we are aware
of its strengths and weaknesses. Thanks to this modern social media,
young people, who consider the Internet as a window on the world,
will have the opportunity to learn the Christian message. The Church
is to help those who initially encounter the Christian faith through
the Internet to get from the virtual world of cyberspace to the real
world of the Christian community. At the same time, the pope emphasized that the Internet cannot replace the liturgical and sacramental
participation in the mass, but may be helpful in preparing people to
encounter Christ. The whole world needs to know the Good News –
hear the voice and see the face of Jesus Christ, because this is the
purpose of evangelization. At the end of his message, John Paul II
summoned the entire Church, to “bravely cross this new threshold,
to put out into the deep of the Net, so that now, as in the past, the
great engagement of the Gospel and culture may show to the world
‘the glory of God on the face of Christ’”36.
Similarly, in his speech “The Good News in the world of the media|”
John Paul II said that the Church’s presence in the world of the media
35 R. Szmydki, Mężowie apostolscy dla nowej ewangelizacji [w:] Nowa Ewangelizacja
potrzebuje nowych głosicieli Ewangelii, A. Wojtczak, Poznań 2001, str. 127.
36 Jan Paweł II, Internet- nowe forum głoszenia ewangelii [w:] Dzieła zebrane t. IV,
Kraków 2006, s.939.
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was extremely important in a new evangelization. We need to use
the modern means of communication to tell people all over the globe
about Christ and to proclaim the Gospel. An important question was
posed in this speech: “From this galaxy of sight and sound will the
face of Christ emerge and the voice of Christ be heard?”37.
Benedict XVI, who succeeded John Paul II, repeatedly addressed
the issue of a new evangelization in the world. Speaking to the participants in the Plenary Assembly of the Pontifical Council for Social
Communications, he introduced the concept of the “diaconate of
culture” on today’s “digital continent”38. At that time, the Holy See
began to work with the worldwide popular Google search engine,
and uploaded videos on a special papal channel on YouTube. The
next step that brought the Church closer to the Internet was to create
papal profiles on Twitter and Facebook. In June 2011, Pope Benedict
XVI tweeted for the first time in the history of the Church.
In
the speech mentioned above, the Holy Father addressed, in particular,
young people, who, in his opinion, constitute the “digital generation”.
He highlighted many benefits of this new culture of communication.
Thanks to the Internet, families separated by great distances now find
it easier to maintain contact, students and researchers have a quick
access to the necessary sources and documents, thereby significantly
contributing to a social progress. Benedict XVI placed great emphasis
on the fact that new technologies meet the human desire for communication and friendship with others. “When we find ourselves drawn
towards other people, when we want to know more about them and
make ourselves known to them, we are responding to God’s call –
a call that is imprinted in our nature as beings created in the image
37 Jan Paweł II, Dobra nowina w świecie mediów- Orędzie na Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu 2002, L’Osservatore Romano, wyd. polskie, nr
4/2002, s.7.
38 Przemówienie to zostało opatrzone tytułem „Nowe technologie mogą pomagać
w krzewieniu poszanowania godności i wartości osoby ludzkiej” jedynie w polskiej
wersji językowej i ukazało się w „L’Osservatore Romano” wyd. polskie, 2 (2010),
s. 24-26.
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and likeness of God, the God of communication and communion.
(…) When we open ourselves to others, we are fulfilling our deepest
need and becoming more fully human. Loving is, in fact, what we
are designed for by our Creator”39. In his message, the Holy Father
also addressed the concept of “friendship”, which has become highly
prevalent in almost all social networks. According to the pope, online
friendship can never be at the expense of real-life friends, family,
neighbors, and all those we meet every day. The text clearly warns
against an obsessive desire for virtual connectedness only, which can
cause the break of real social ties with other people important to us.
At the end of the message, the pope urged young Catholics to bring
the witness of their faith to the whole “digital continent”40.
In his message “The Priest and Pastoral Ministry in a Digital
World: New Media at the Service of the Word”41, the pope discussed
the tasks that priests should perform in relation to cyberspace. Priests
primarily have to proclaim Christ’s Gospel through digital media. It
is during their studies that they should develop the ability to move
on the “digital continent” and gain solid theological knowledge. In
addition to the traditional means of communication, priests should
also employ the latest generation of resources, such as videos, animations, websites and blogs. It is these new means that are intended to
open up opportunities for dialogue as well as serve a new evangelization and catechesis. Thanks to them, the priest can help the modern
man to discover the face of Christ. The pope said: “Our pastoral
presence in that world must thus serve to show our contemporaries,
especially the many people in our day who experience uncertainty
and confusion, ‘that God is near; that in Christ we all belong to one
another’”42.The Holy Father stressed almost endless possibilities for
pastoral care offered by the Internet, because the new means allow
39 Tamże.
40 Tamże.
41 Tytuł oryginału; Il sacerdote e la pastorale nel mondo digitale: i nuovi media al
servizio della Parola, L’Osservatore Romano, wyd. polskie, nr 3-4 (2010), 6-8.
42 Tamże.
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priests to make contact with people of different cultures, as well as
with the non-believers who have rejected faith.
In his address to the participants in the Plenary Assembly of the
Pontifical Council for Social Communications entitled “Let’s tell
people about God using new languages”, Pope Benedict XVI emphasized that language is a living context in which ideas are born, the
ideas of people, which are then transformed into symbols, words,
and gestures. Faith enriches and invigorates culture, which, in turn,
becomes its vehicle. In order to grow, faith needs a language with
which we can express our thoughts, ideas and projects. The pope
called us to discover metaphors and symbols in the digital culture,
because they can bring the XXI century man to God. “In proclaiming
the Kingdom Jesus himself knew how to use elements of the culture
and environment of his time: the flock, tents, the banquet, seeds, and
so forth. Today we are called to discover also in the digital culture
symbols and metaphors which are meaningful to people and can be
of help in talking about the Kingdom of God to contemporary man”43.
Unique possibilities offered by the Internet in the service of evangelization were recognized by Cardinal John Patrick Foley – former
President of the Pontifical Council for Social Communications. In
1995 in the capital of Brazil, he was the first to make a speech devoted to the so-called RIIAL – the information network of the Church.
Foley sees the network as an important factor unifying the Church.
He talked about the network as a platform for dialogue, available to
all, especially those most excluded from the social life44.
Another important address made by Archbishop Foley JP entitled
“The Internet gives new meaning to <Deus ex machina>” was made in
Vienna in 2001 for the celebration of the World Communications Day.
In his speech, the archbishop said that anyone can post information
and texts of their own on the Internet. Therefore, the question arises:
43 Tytułem tym zostało opatrzone tłumaczenie na język polski, które ukazało się
w L”Osservatore Romano, wyd. polskie, 4 (2011), 16-18.
44 Por. J. P. Foley, Sieć informatyczna Kościoła (w Ameryce Łacińskiej) – tożsamość
i wyzwania, za J. Kloch, Internet i Kościół, Warszawa 2011, s. 150-153.
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How can we distinguish the true teaching of the Church from unreliable information, which is posted by a person only pretending to be
a priest or theologian? As a solution to this problem, Foley proposed
to set up Vatican’s own domain which would guarantee credibility.
The archbishop strived for such a domain to be granted to the Holy
See. The archbishop also talked about what the Internet can offer
to the Church: ”The Internet offers the Church the opportunity to
make available to everyone in the world with access to the Internet
the saving message of Jesus Christ. In societies which will not permit
the presence of priests or sisters or brothers or even lay missionaries,
the Internet can bring to those engaged in a spiritual search or even
to those who are merely curious an opportunity for information and
inspiration to which they otherwise would not have access”45.
“Internet – the challenge of our time” – it is the title of the homily
given by John P. Foley in Milan. The author wondered how the Gospel
would have been preached, if the Internet had existed in the apostolic
times. E-mail, chat room discussions, online counseling – all these
resources available in the contemporary cyber world would have
certainly been used by the apostles to proclaim the Good News. What
was most surprising in the whole Foley’s speech was that he compared
the Internet to the Church. According to the archbishop, the Internet
can be called Catholic, as it is universal and reaches everywhere. The
Internet can be called apostolic, because in a missionary sense it leads
to crossing borders. It can be called united, though not in the sense
of the unity of faith, but in terms of technological unity that comes
in contact with the truth of Jesus, transmitted by the Church. We
cannot, however, describe the Internet as holy, as too many problems
and dangers are related to it46.
In 2002, the Polish edition of John P. Foley’s book entitled “God in
the global village” was published. Talking with Ulrich Bobinger, the
archbishop says that thanks to the Internet it is possible to evangelize.
45 Por. J. P. Foley, Internet nadaje nowe znaczenie wyrażeniu <Deus ex machina>,
tamże, s. 201.
46 Por. J. P. Foley, Internet- wyzwanie naszych czasów, tamże, s. 213.
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Those who are interested in the Church can find a lot of information
bringing them closer to God on Catholic websites. Foley also points
out that the Internet is an effective means of communication with
the clergy around the world. The Internet is especially important for
Catholic seminaries in poor countries in Latin America, as it often
happens that clerics do not have access to libraries or bookstores there.
The only way for priests to read the literature and gain knowledge that
enriches their priestly lives and makes their pastoral ministry more
effective is to use a computer and enter the network47.
An Italian priest, Marco Sanavio, the founder of the association
which is engaged in the pastoral work in cyberspace, points out that
what is important is how people treat the network. In his opinion,
online community almost always sends its members back to real community, because, after some time of online communication, everyone
feels the need to meet personally. People cannot communicate only
by e-mail all their lives48.
According to Nick Ragan, the founder of a Christian website christianweb, it is not possible to enter into
relationship with God, without entering into social interactions with
other people. The Internet is a place where people unite around the
Church of God; it is often the case that members of virtual community would never go to the real Church because of the fear of being
misunderstood49.
Websites of selected males religious orders
It seems that the Church’s teaching on a new evangelization and the
Internet is thoroughly understood by male representatives of religious
orders such as the Franciscans and Dominicans. They are particularly
active on the Web, and, thus, should be given special attention when
discussing the issue of Internet advertising by Polish religious orders.

47 J. P. Foley, Bóg w globalnej wiosce, Kraków 2002, s. 80.
48 Por. Mons. Giuseppe Costa S.D.B., Internet a relacje międzyludzkie [w:] Internet
a relacje międzyludzkie, E. Laskowska, M. Kuciński, Bydgoszcz 2010, s. 49.
49 Por. tamże, s. 50.
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On their websites, each of these orders makes use of the tools promoting religious content and events. The orders employ the following
tools to advertise themselves: social networks, newsletters, promotional videos, online shops, e-cards and e-wallpapers for computer desktops. The Bernardines, Franciscans, Capuchins and Dominicans
have their profiles on social networks such as Facebook, Twitter or
Nasza Klasa.
In addition to private accounts on Facebook, there are also fanpages – public profiles, designed to promote a company’s brand, public
figures, social and non-governmental organizations. The Franciscans,
Capuchins and Dominicans have their own fanpages on Facebook,
which promote their pastoral and evangelizing activity. On each page
there is a “Like” button, which is used to gather followers. Thanks
to this button, anyone who is browsing an order’s website and has
a profile on Facebook can add the website to their favorites, thus
contributing to its popularity and, therefore, advertising it.
Twitter accounts are run by Bernardine and Dominican Orders.
Like Facebook, Twitter is also a free social network, but unlike
Facebook, it provides a microblogging service, i.e. sending and receiving the so-called tweets. A tweet is a short text message of
maximum 140 characters, displayed on the user’s page. Bernardine
and Dominican Orders give information on their websites that they
are also available on Twitter, and provide appropriate links to their
profiles, so that it is easy to find them. Nasza Klasa is a social networking site, where only the Dominicans are available.
Friars belonging to these orders realize that social media today
have become an important means of expression, exchange of views
on faith and advertising. As many as four orders give links on their
websites to their profiles on particular social networks. By accessing
the Facebook profiles of the Dominicans and Capuchins, we can
learn about the current activities of the orders, see pictures or short
videos about the teaching and life of friars. The purpose of spreading religious content on Internet pages is primarily to inform the
faithful about the life of the order, as well as proclaim the Gospel.
Such advertising is, therefore, pastoral and evangelistic in nature.
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Undoubtedly, thanks to social networks, friars can receive feedback
from Internet users, who can share their comments to every piece
of information or statement posted online by friars. It is a kind of
reaction to an advertising message.
Another tool promoting religious content on the websites of orders is a newsletter, which is a periodical bulletin subscribed by
the Internet user and sent to the user’s e-mail address. To receive
a newsletter, the user simply needs to enter their email address,
though Capuchins also require a name and a surname. An online
newsletter is not obligatory in any way, the subscriber may resign
at any time. An e-newsletter contains an update on the activities of
a religious order, and with the help of catchy links, it encourages the
recipients to do some further reading on a source website.
All websites of orders discussed above contain promotional videos,
which are a very effective tool in spreading religious content. These
short videos, which last only a few minutes, promote events such as
pilgrimages and meetings of young people in different parts of Poland
or even the world, such as the World Youth Day.
An effective form of promoting religious content is to put links to
online shops and bookstores on the order’s website. The Bernardines
provide a link to Calvarianum publishing house, the Franciscans
to the free monthly “Franciszkański Świat” and the Dominicans to
the online store where we can purchase books, audio books, CDs,
magazines and songbooks.
Male religious orders share desktop wallpapers and e-cards that
can be downloaded for free from their websites. By accessing franciszkanie.net website, we can download wallpapers on our desktop
that graphically show the main ideas of the Franciscan thought. The
wallpapers are grouped thematically, for example: nature, missions or
remote monasteries. In addition to photographs and graphics, there
is also St. Francis’ quotation on some of the wallpapers.
On franciszkanie.pl website, there is an “E-cards” tab, where the
user can design their own e-card and send it to their loved ones or
friends.
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Essentially, the content of the websites of the Franciscan and
Dominican Orders can be divided into the following topics: evangelization, pastoral ministry, missionary activity and charity.
Evangelization
Evangelical activity is carried out mostly with multimedia tools such
as video or audio files, uploaded on the orders’ websites. This is a form
of evangelistic advertising. On franciszkanie.net in a “multimedia”
tab, users can watch short video files recorded by two Franciscan
fathers and collected in a series called „Bez Sloganu II” [“Without
slogan II”]. In each episode, which is a short catechesis lasting only 10
minutes, the two friars in a simple and understandable way answer the
questions asked by Internet users about the Church and religion. The
idea behind this initiative is to straightforwardly and humorously talk
about the most crucial and problematic issues connected with faith.
The Franciscans try to answer the questions in a way that everyone,
even a random viewer, would understand. “Does everyone have an
equal chance for salvation?”, “Divorced in the Church”, “Is anorexia
a sin?”, “Good music with blasphemies”, “Does the devil know the
future?”, these are only some of the titles of the videos posted on
franciszkanie.net website.
Another example of evangelizing activity of friars on the Internet is
“Dekalog” [“The Decalogue”], a series of videos posted on dominikanie.pl website. A Dominican father discusses the ten commandments,
paying attention to the most common mistakes people make when
interpreting the Decalogue. Parts devoted to specific commandments
were divided into smaller episodes that are easier to watch, and, thus,
the viewer can focus more on their message. The videos are recorded
in the library of the Dominican Order.
„Ewangelia dla potłuczonych” [“The Gospel for the broken”]
is a series of audio files on the Dominicans’ website. By clicking
the “multimedia” tab, we access the collection of sermons Adam
Szustak OP delivered in the Basilica of OO. Dominicans in Kraków
at the beginning of academic retreats. „Ewangelia dla potłuczonych”
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comprises of seven files, four of them are homilies, and three of them
are conferences.
The preacher argues that the Scripture can give answers to the
existential problems of modern man. He notes that the Gospel contains the stories of many people who were just as sinful, weak and
doubting in the mercy of God as people living today. The Dominican
father does not pompously speak of St. Peter, St. John, St. Jacob, Moses
and Elijah, on the contrary, he brings out their weaknesses, defects,
doubts to show the human and ordinary side of these biblical people.
He stresses that, although they made mistakes, and sometimes even
grave crimes, God loved them. Interestingly, at the end of his homily,
the father states that it is God that is the most “broken”. “(...) God is
really the most broken of all. He failed completely. Not only was his
whole life wasted, because he was killed, but also, the people to whom
he had come rejected him. Has this world been saved? Is there no
longer suffering? Has evil been defeated? Well, he’s done all that, hasn’t
he?”50. However, according to the author, this “brokenness” of God,
saints and ordinary people have a deep meaning. The evil that people
do to one another, unimaginable suffering, anxiety, loneliness and
loss of faith may, paradoxically, prove to be their greatest blessing.
The language the author employs is clear and understandable to the
average reader. Fr. Szustak uses a lot of phrases and expressions typical
of the young generation, e.g., “These two guys did a lot” or “those
broken guys”. By introducing jokes, allusions, ambiguities as well as
youth slang, the father breaks away from stereotypical and pompous
language in getting his message across to people. He shows that the
Church is not available only for the flawless, always noble Catholics,
but also for the people struggling with mundane, serious problems
or weaknesses. The father tells biblical stories using contemporary
language to make God’s ideas and teachings found in the Gospel
easier to understand.

50 http://dominikanie.pl/multimedia/audio/m_id,135370,ewangelia_dla_potluczonych_1__homilia.html, (znaleziono 17.09.2013).
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Pastoral ministry
Another form of friars’ online activity is pastoral ministry.
Franciszkaniewtoruniu.net website contains a lot of pastoral information. In the “News” section, users can get information about
pilgrimages to Jasna Góra and the intentions of the prayer apostolate
for a given month. The site also informs about service intentions
and the hours when the liturgy takes place. In the “Parish” section,
there is a phone number to the parish office and its opening hours.
The faithful who want to receive the sacraments of baptism, marriage,
confirmation, penance and anointing of the sick can find detailed
information concerning what documents are required and what
needs to be done before receiving a particular sacrament.
An important form of pastoral care is the ministry of vocations,
which is to encourage young men who feel they have been called
to serve God to join the religious life. The websites of the Orders
of Bernardines, Capuchins and Dominicans provide links to their
official sites dealing with the ministry of vocations.
The vocational website of the Order of Capuchin Friars Minor
gives information about the requirements for joining the community.
There is also a tab “Retreats and days of recollection”. Capuchins offer
individual discernment days, which provide an opportunity to pray
privately in silence. There is also an opportunity to go on vocational
retreats. Lastly, Capuchins offer days of recollection, which usually
last three days, to help young people discover their vocation and find
their own way of life. An Internet forum is an important element
of the Franciscan and Dominican websites. The Capuchins suggest
the following themes on their Internet forum: days of recollections
and retreats, difficult questions, questions to the Capuchins and the
vocation. Brothers respond to users’ questions, trying to give them
advice and spiritual support.
On the vocational website of Bernardine brothers, there is also an
Internet forum, where controversial questions are frequently asked.
Young people try to find out brothers’ opinion regarding, for example,
white or gay marriages, among others. The Dominican vocational
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website offers the “Last Minute” action, which invites all people to
support those who discern their vocation and share a prayer for them.
Missionary activity and charity
Missionary activity is a characteristic feature of the spirituality of religious orders. By clicking on the “Institutions” tab on the Dominicans’
website, we can find a link to the website of the Secretariat of the
Dominican Mission51, where we can find out the missions carried
out by the Polish Province of the Dominicans. The monks have their
mission fields in Ukraine, Belarus, Russia, Australia, Japan, Hungary
and Taiwan, as well as in the Baltic countries. Usually, the missionary
activity of orders is connected with charity actions supporting the
missions. Therefore, the friars make use of fundraising activities on
their sites, which aim to raise funds for the needs of the missions.
Such actions are often continuous but sometimes these are one-time
actions, for instance in the case of various disasters or single events.
Thanks to online advertising and fundraising, one such missionary
action could be undertaken by the Dominican fathers to purchase
an ambulance for the Hospital of St. Vincent de Paul in Dschang in
western Cameroon. This first Catholic hospital in Cameroon consists
of six departments: maternity department, internal diseases unit,
ophthalmology department, surgery unit, paediatric department,
chronic diseases unit, where as many as 24 thousand patients are
treated, usually suffering from tuberculosis and AIDS.
Large-scale missionary activity, mainly in Africa, is also run
by the Capuchin Order. Kapucyni.pl provides a link to the website
dealing with one of the missionary actions carried out in Chad52.
The Capuchin friars’ idea is to look for the so-called “Czadowe pary”
[“Chad couples”], i.e. couples who, on the day of their wedding,
wish to help poor children in Chad. These couples decide to give
up flowers traditionally brought by the guests for the newly-weds;
in exchange, the guests are asked to support the Capuchins’ charity
51 http://www.misje.dominikanie.pl/, (znaleziono 17.07.2013.).
52 http://czadowapara.kapucyni.pl/akcja/organizator, (znaleziono 17.07.2013)
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action in Africa. All the collected money is spent on building schools
for African children. On the website promoting this action, the
Capuchins point out that only education can change the lives of
generations of African children. The organizer of the “Czadowe
pary” action is the Capuchins and Missions Foundation, established
to help the Capuchin missionaries in two African countries: Chad
and the Central African Republic.
If a young couple wants to take part in the Capuchins’ missionary
action, they need to download a declaration from czadowapara.kapucyni.pl, fill it in and send it to the Capuchins’ address. The Capuchin
brothers then send a special box, which is used to collect money, as
well as a few lines of text thanking the couple for taking part in such
a noble endeavor; the text should be read during the ceremony by
the priest blessing the couple. The young pay the collected funds into
a special account of Czadowe Pary; in return, they receive a photograph, which shows African children holding a board with the
first and last names of the couple. In addition, the young couple’s
wedding photos are posted in the Czadowe Pary photo gallery on
the Capuchins’ website53. Thanks to all the couples who joined the
project in 2011, the first school for children in the village of Nzoro
started to be built; the area was designated and a well was dug. Since
January 2012, works have focused on the production of bricks that
are to be used for erecting a school building.
“Hope” Soap. Your support for the homeless – such slogan promotes
a charity action run by the Capuchin friars54. The idea of the project
is to encourage people of good will to start to help wisely. Clerics
realize that many people would like to help change the situation of
the homeless, but do not know how to do this, as giving money on
the street or on the tram does not improve the life of people living in
high-poverty. The aim of the action is to build a Capuchin Day Center,
53 http://czadowapara.kapucyni.pl/czadowe-pary/tylko-5-krokow, (znaleziono
17.07.2013).
54 http://fundacja-kapucynska.pl/2012/08/mydelko-%E2%80%9Enadzieja%E2%
80%9D-%E2%80%93-twoja-pomoc-dla-bezdomnych/, (znaleziono 17.07.2013).
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where the poor and the homeless could receive hot meals, as well as
spiritual, social and psychological support. In order to contribute
and help build the center, all one needs to do is buy “Hope” soaps.
The money from the sale of soaps will be used for the construction
of the center.
Another form of the Capuchins’ charity work is the action of making rosaries by the homeless. Handmade rosaries are sold in the
Capuchin online store as well as on various events and religious festivals organized by the order. A characteristic feature of the rosaries
is that to each there is attached a slip of paper with the name of the
person who made it and the duration of their homelessness. People
who have bought a given rosary are asked to pray for the homeless
person who made it. The money collected from the sale of rosaries is
used to accomplish main aims and objectives of the Capuchins’ foundation. The foundation’s website shares a video showing homeless
people making rosaries55. Their comments included in the video show
what it means for them to become involved in the Capuchin project
“Różaniec dla bezdomnych” [“A Rosary for the homeless”]. It is their
request to God for help and forgiveness of sins, a prayer for strength
and health, a sense of faith in God, but also in their own abilities. The
film ends with a request to Internet users to pray with the rosaries
made by homeless people for a house for them; the video also gives
the Capuchins’ foundation’s web address.
The Capuchins’ equally important charity project, which is based on individual voluntary work, is called “Anioł w Warszawie”
[“An Angel in Warsaw”]. The Capuchin friars run a meal center on
Miodowa street, which is attended by about 300 homeless people.
Volunteers, who care about the life of the homeless, help the friars in
running the center. The aim of this project is to create an institution
that would assign the so-called Guardian Angel (i.e. a volunteer) to
each homeless person. The main task of the “angel” is to motivate
a homeless person to make efforts to start living on their own.
55 http://fundacja-kapucynska.pl/2011/10/rozance-bezdomnych-na-golgotemlodych/, (znaleziono 17.07.2013).
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The “angel” can consult with a range of specialists (addiction therapist, psychologist, employment counselor, social worker), who also
aim to help the homeless come back into society. By meeting regularly,
volunteers build good relationships with their wards. Anyone who
feels the need to participate in pro-social activities can become an
angel. However, there are certain personality traits that the “angel”
should possess such as: empathy, patience, consistency, ability to listen
and psychological resilience. The Capuchins stress that the “angels”
are not responsible for the actions and decisions of their wards, and
therefore they should not impose solutions, which, in their view, would be the best for the homeless. On the contrary, the volunteer has
to respect the ward’s decisions, no matter how strange or surprising
they seem to be. The idea behind the project is to help a homeless
person participate with dignity in social life again, so that, as a consequence, the “angel’s” aid is no longer needed. If someone has decided
to become an “angel”, they are not left on their own, because, before
assigning them a ward, they take part in training courses on the issue
of homelessness and personality traits of socially excluded people. An
“angel” becomes well acquainted with the tools for monitoring and
evaluating the changes taking place in a homeless person. During the
project, volunteers participate in integration workshops, where they
can exchange experiences with other “angels” helping the homeless56.
The Capuchins’ foundation’s website is addressed to all people of
good will who are not indifferent to the fate of those rejected from
society. Every Internet user has the possibility to help the homeless
by becoming a donor. All one needs to do is send a certain amount
of money to the account of the Capuchins’ foundation, given on the
website, specifying the action or project one wants to support. One
can also make a donation, deducting it from one’s own income. If someone does not have enough financial resources to share with others,
but has the time and is willing to help those in need, they have the

56 http://fundacja-kapucynska.pl/projekty /169/, (znaleziono 17.07.2013).
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opportunity to become a volunteer and actively support the work of
the Capuchins’ foundation57.
Conclusions
Various online activities of the Polish male orders discussed above
are a perfect example of religious advertising on the Internet. In
their work, the friars not only advertise the orders, but also employ
elements of evangelistic, pastoral and fundraising types of religious
advertising in the Catholic Church. The Franciscans, Dominicans
and Capuchins use advertising on their websites in order to achieve
their goals in pastoral, evangelizing and charitable work.
The friars’ activity is an example of making use of a tool that is
essential in communicating with other network users. At the same
time, it is an example of the modern use of the Internet to proclaim
the Gospel and reach a wider group of people.

57 http://fundacja-kapucynska.pl/wspomoz-nas/wolontariat/, (znaleziono 17.07.2013).
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