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Oddajemy do rąk czytelnika 30-ty nr. naszego kwartalnika Warszawskich Studiów Pastoralnych. Zawiera on: artykuły naukowe z dziedzin: nauczania Kościoła, z życia Kościoła, zagadnienia wychowania,
nierozerwalności małżeńskiej, wartości życia, inne religie świata
i dział zagadnień pastoralnych:
Misterium zbawcze Chrystusa osiąga swój szczyt w misterium paschalnym Śmierci i Zmartwychwstania. Misterium to aktualizuje się
i jest ukazane w celebracji w sakramentach: wtajemniczenia chrześcijańskiego, uzdrowieniu i służbie komunii i powołaniu wiernych.
A przede wszystkim w sprawowaniu Eucharystii,
W artykule o wartości życia i jego zagrożenie, Autorka omawia
dwa zagrożenia: antykoncepcja i aborcja, ich kontekst bioetyczny,
z odwołaniem do nauczania Kościoła katolickiego na przykładzie
Encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae.
Pastoraliści powinni zawsze być uczuleni na sprawach dotyczących
Kościoła tu i teraz. Problem małżeństw rozwiedzionych jest problemem jak najbardziej na czasie. Autor podkreśla, że rozwiedzeni są
pełnowartościowymi członkami wspólnoty kościelnej, gdyż pozostają
w tej wspólnocie i jako jej członkowie mają wszystkie prawa, nawet
wtedy kiedy nie mogą z nich czasowo korzystać.
Zadaniem w dziedzienie wychowania jest prawidłowe kształtowanie sumienia, bowiem pragnieniem wszystkich ludzi dobrej woli
jest budowanie cywilizacji miłości, która powstaje dzięki osobom
o dojrzałym, ukształtowanym sumieniu.
Artykuł Światowe Dni Młodzieży poświęcony jest międzynarodowym spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi
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katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się
w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. (Kraków
26-31 lipiec 2016).
Artykuły mówiące o codziennym życiu mistycznym, – Mistyka to
uczestniczenie w tajemnicy Jezusa. To wypełnienie Jego słów, wejście
w Jego plan. To pójście za Nim, dokądkolwiek On zaprowadzi.
Kolejny dział poświęcony jest innym religiom takim jak: islam,
który, obok judaizmu i chrześcijaństwa, należy do wielkich religii
monoteistycznych, o wspólnych korzeniach, spotykających się w osobie Abrahama.
Jak wyżej powiedziałem, że pastoraliści powinni zawsze być uczuleni na sprawach dotyczących Kościoła Obecny rok, to rok poświęcony
Miłosierdziu Bożemu, pragnę zakończyć mój wstęp do niniejszego
numeru.
Oficjalną modlitwą na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia 2015/1016
Panie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas:
O, gdybyś znała dar Boży!
Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie,
swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,
|8|
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aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana,
kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę
ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać
wzrok niewidomym.
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie,
który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen
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Angelika Wiech
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W KRAKOWIE
NADZIEJĄ KOŚCIOŁA
World Youth Day in Krakow- a hope of the Church
Młodość była i jest przedmiotem wielu analiz, badań i refleksji socjologów, psychologów, pedagogów, a ponadto duszpasterzy. Ten niezwykle istotny, dynamiczny, pełny doświadczeń i zmian okres życia
człowieka imponuje swoim ogromnym potencjałem.1 Ludzkość pokłada nadzieję w młodzieży, gdyż do niej należy kształt przyszłości2.
Człowiek wkraczający dopiero w życie dorosłe nie ma pełnej wiedzy
jak cenny jest czas w którym właśnie się znajduję. Stąd ogromna odpowiedzialność za tych dorastających ciąży na bardziej posuniętych
w latach i mądrości, którym nie wolno zmarnować tego cennego daru
młodości.3 Celem formacji młodzieży jest wszechstronny jej rozwój
i wspomaganie owych procesów rozwojowych4. Pomimo indywidualnych różnic okresu dojrzewania można wydobyć pewne niezmienne prawidłowości. Istotnymi zmianami jakie zachodzą w tymże
okresie są: rozwój seksualności, możliwość przekazywania życia,
1 Por. A. Rynio, Co zrobić z darem młodości. Wskazówki pedagoga, [w:] Bogactwo
młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku, red. A. Rynio, K. Stępień, Lublin
2010, s. 19.
2 Por. List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych całego świata z okazji
Międzynarodowego Roku Młodzieży, Rzym, 31 marca 1985, Wrocław 2005, s. 4.
3 A. Rynio, Co zrobić z darem młodości. Wskazówki pedagoga, [w:] Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku, red. A. Rynio, K. Stępień, Lublin
2010, s. 20.
4 Por. A. Gurycka, O sztuce wychowania dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa
1997, s. 50.
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niezrównoważenie uczuciowe, rozwój procesów intelektualnych,
skłonność do refleksji. Dominuje potrzeba kontaktów społecznych,
ukształtowania własnego światopoglądu, swojej niepowtarzalności
i autonomii. Pojawia się także kryzys tożsamości oraz zachwianie
w świecie wartości, a co za tym idzie niestałość religijna.5 Kościół
będąc świadomym jak wielkie znaczenie ma etap młodości w życiu
każdego człowieka przywiązuje do niego szczególną wagę troszcząc
się o integralny rozwój młodzieży.6 Także formacja religijna jaką
Kościół podejmuje winna brać wszystkie powyższe elementy pod
uwagę kształtując pomimo kryzysów, trudności i wątpliwości klarowne postawy religijne.7
Zagrożenia współczesnej młodzieży
Obecnie ukształtowanie dojrzałego w każdym wymiarze człowieka
jest jednak niezmiernym wyzwaniem. Żyjemy w czasie postmodernizmu, którego jedną z głównych koncepcji jest obalenie wszystkich
norm etycznych, określanych przez ten nurt „kajdanami wolności”
człowieka8. Nurt ten kwestionuje także koncepcje nauki i sens logiki.
Wszystko jest relatywne, nieuchwytne rozumem, arbitralne, nie ma
żadnej obiektywnej prawdy9. Stąd zauważyć obecnie możemy pluralizm norm i wartości, powodujący zanik zasad, dotyczących różnorakich dziedzin życia10 oraz tradycji, również religijnych11. Filozofia
ta promuje obraz człowieka jako kogoś niezależnego, kto ma prawo
5 Por. E. Tkocz, Chrześcijańska formacja młodzieży w świetle orędzi Jana Pawła
II na Światowe Dni Młodzieży, Katowice 2005, s. 24-25.
6 Por. List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych całego świata z okazji
Międzynarodowego Roku Młodzieży, Rzym, 31 marca 1985, Wrocław 2005, s. 3.
7 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa Programowa Katechezy Kościoła
Katolickiego w Polsce, Kraków 2010, s. 71.
8 Por. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996, s. 6.
9 Por. Z. Melosik, Pedagogika postmodernizmu, [w: ] Pedagogika: podręcznik
akademicki, t. 1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2010, s. 452-454.
10 Por. J. Mariański, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Warszawa 2010,
s. 22.
11 Por. Tenże, Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością, Kraków 1997,
s. 55.
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do wszystkiego, czego tylko będzie pragnął. Wymusza ona również
bezgraniczną „tolerancję”, podważając największe wartości takie,
jak Bóg czy rodzina. Żąda ona także równego traktowania nawet
najbardziej niehumanitarnych ideologii, nauk czy pseudonauk typu
„gender”12. Wybiórczo podchodzi się do zasad wiary, kierując się
tym, co jest wygodne i „dobre”. Obecny proces globalizacji sprawia,
iż zanika religijność, co powoduje migrację różnych wierzeń i systemów religijnych, otwartość na inne religie oraz ruchy religijne,
wirtualizację praktyk religijnych i tęsknotę za religią uniwersalną13.
Globalizacja sprawiła, że powstała duchowość synkretyczna, zwana
New Age, odwołująca się do religii i filozofii Wschodu i Zachodu,
ezoteryki, okultyzmu i gnozy14. Jest ona zmieszaniem ezoteryzmu,
spirytyzmu, okultyzmu, monizmu, ewolucjonizmu, mistycyzmu (różnie rozumianego przez każdą z religii), antropozofii, gnozy, a główną
jej ideą jest samozbawienie (autosoteriologia). Chrystus w ideologii
New Age jest niepotrzebny, traktowany jedynie jako jakiś duchowy
Mistrz, podobnie jak Mahomet, Budda, lub jako jakaś energia kosmiczna.15 Celem New Age jest utworzenie nowego paradygmatu
kulturowo-naukowego, obejmującego całą ludzkość oraz połączenie
zdobyczy nauki z tym, co nazwać można doświadczeniem religijnym. Jest to przeciwstawne wobec starego paradygmatu, opisującego
świat jako obiektywny, niezmienny, pozwalający się zbadać rozumem16. Współczesną religijność możemy więc określić „wiarą koktajlową”, mieszanką tego wszystkiego, co tylko istnieje. Bóg znajduje
się w niej na drugim miejscu, traktowany bezosobowo lub całkowicie

12 Por. B. Kostrubiec, Obrazy postmodernizmu, Lublin 2004, s. 44.
13 Por. J. Mariański, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Warszawa 2010,
s. 164-165.
14 Por. B. Guzowska, Duchowość ponowoczesna. Idee, perspektywy, prognozy,
Rzeszów 2011, s. 110-111.
15 Por. Jezus Chrystus Dawcą Wody Żywej, Papieska Rada Kultury, Papieska Rada
ds. Dialogu Międzyreligijnego, Kraków 2003, s. 103-116,
16 Por. B. Guzowska, Duchowość ponowoczesna. Idee, perspektywy, prognozy,
Rzeszów 2011, s. 115-116.
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wykluczany17. Współcześnie pojawia się również coraz więcej subkultur, które wydaje się, że w jakimś stopniu próbują zaspokoić potrzeby
młodego człowieka. Możemy tu wyróżnić: satanistów, metalowców,
punków, skinów, chuliganów, rastafarianów, graficiarzy, skejtów,
hipisów, technomanów, hakerów, dresiarzy i jumaców18.
Za epoką postmodernizmu idzie cała machina antyewangelizacji.
Jan Paweł II jasno o niej mówi pokazując, iż w świecie „obecna jest potężna antyewangelizacja, która ma też swoje środki i swoje programy
i z całą determinacją przeciwstawia się Ewangelii i ewangelizacji”19.
Współcześnie panuje także dezorientacja w świecie wartości rodzi
zagubienie sensu życia20. Stąd pojawia się ogromna potrzeba troski
o młodych otwartych na to, co świat im podaje i szukających prawdy
niestety nie zawsze tak gdzie ją znaleźć można. Zadaniem Kościoła
jest więc wskazanie drogi do jedynej Prawdy, którą jest Chrystus.
Obecne czasy sprawiają także, że wszystko traktowane jest egoistycznie i utylitarnie. Konsumizm – ukazywany przez Jana Pawła II – prowadzi do nieumiarkowanego używania dóbr materialnych
pomijając przy tym sferę duchową. Sprawia również, iż niesprawiedliwie traktuje się bliźnich, a człowiek egoistycznie kieruje się własnym
interesem21. Hedonizm, którego istotą jest poczucie przyjemności
i dążenie do niej za wszelką cenę, dotyka również intymnej sfery
ludzkiej płciowości22. Rodzi to niepokój i zamęt moralny dotykający seksualności oraz wszelkiego rodzaju zboczenia seksualne:

17 Por. J. Mariański, Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością, Kraków
1997, s. 217, 316.
18 Por. K. Złotucha, Wspływ subkultur na życie młodzieży, „Innowacje Psychologiczne. Magazyn studencki”, 2012, t. 1, nr 1, s. 83-85; P. Piotrowski, Subkultury
młodzieżowe. Aspekty psychologiczne, Warszawa 2003, s. 59-89.
19 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 96.
20 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na III Światowy Dzień Młodzieży, Watykan,
13 grudnia 1987, L’Osservatore Romano, nr 1, 1987, s. 5.
21 Por. R. Skowronek, Dobro w czasach postmoderny, Katowice 2007, s. 48-49.
22 Por. Hedonizm, [w:] Słownik pedagogiczny, red. Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz,
Warszawa 2009, s. 59.
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autoerotykę, gwałty, stosunki przedmałżeńskie i pozamałżeńskie,
homoseksualizm, transseksualizm i inne.
Hedonizm, materializm, utylitaryzm i permisywizm moralny są
przejawami skrajnego indywidualizmu. Permisywizm godzi się na
podejmowanie wyborów według własnych pragnień; każdy może
robić to, co zechce i nie musi robić tego, czego robić nie chce, ponieważ wszystko ma jednakową wartość. Szczególny niepokój budzi
permisywizm w sferze seksualnej odrzucający wierność i wszelkie
wartości w tej sferze. Liczy się tylko to, aby było przyjemnie, wszystko
inne co ogranicza człowieka należy odrzucić. Permisywizm seksualny
przyzwala na zachowania homoseksualne wymuszając ich społeczną
akceptację23. Wydaje się jakoby to seks decydował o życiu człowieka
i był najwyższym do osiągnięcia dobrem (panseksualizm)24.
Ukazane powyżej współczesne ideologie, światopoglądy i wartości
próbują przeniknąć do życia człowieka wchodzącego w dorosłość
i szukającego własnej drogi. Wobec takiej sytuacji nie pała optymizmem owocność prowadzonej obecnie mało skutecznej edukacji
moralnej. Pomimo ciągle podejmowanego przekazu moralności,
który dokonuje się w rodzinie, szkole i społeczeństwie coraz bardziej odchodzi się od podstawowych, niepodważalnych norm łamiąc
niejednokrotnie nawet prawo naturalne.25 Pojawia się więc ogromna
potrzeba kształtowania poglądów, wartości i sumień młodzieży konfrontującej się z pułapkami dorosłego życia.
Idea Światowych Dni Młodzieży
Szansą dla współczesnego młodego człowieka, a zarazem całej
ludzkości są zapoczątkowane przez papieża Jan Pawła II w 1985 roku
Światowe Dni Młodzieży. Ojciec Święty doskonale dostrzegł potrzeby,
piękno i potencjał młodych. Współczesna młodzież nadaje kształt
23 Por. W. Cyran, Stopień Czwarty: Szczepan. Siedmiodniowe rekolekcje formacyjno-warsztatowe, Częstochowa 2009, s. 21-22.
24 Por. W. Klimczyk, Erotyzm ponowoczesny, Kraków 2008, s. 168-171, 216.
25 Por. U. Gruca-Miąsik, Rozumowanie moralne młodzieży. Wybrane obszary
i konteksty, Rzeszów 2015, s. 33.
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przyszłemu światu, to co dziś zepsute może zostać odmienione.
W tejże perspektywie nie gaśnie, lecz coraz to żywiej pali się płomień nadziei pokładany w młodych.26 Kościół pragnie, by również
na obecnej młodzieży spełniły się słowa Apostoła Jana: „Piszę do was,
młodzi, że zwyciężyliście Złego. Napisałem do was, dzieci, że znacie
Ojca (…). Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka
Boża trwa w was (…)” (1 J 2, 13n).
Symbolami Światowych Dni Młodzieży jest krzyż i Ikona Matki
Bożej Salus Populi Romani. Najświętsza Maryja Panna, ta, która
przyjęła Słowo i kroczyła w obecności Boga jest najlepszą nauczycielką i wychowawczynią człowieka. Swoim macierzyństwem obejmuje wszystkich ludzi, wszystkich czasów wyjednując moc i mądrość
na tej trudnej drodze dążenia do świętości.27
Celem tych Dni jest wspólne wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa, a celem zasadniczym „jest skupienie wiary i życia każdego
młodego człowieka wokół osoby Jezusa, tak aby On stał się trwałym punktem odniesienia oraz prawdziwym światłem dla każdej
inicjatywy i dla wszelkich działań wychowawczych wśród nowych
pokoleń”.28 Istotą jest więc budowanie życia na Skale, którą jest Jezus
(Por. Mt 7, 24-25). Idea zupełnie inna od spojrzenia New Age, w wizji
Kościoła to nie człowiek, ale Chrystus jest w centrum, to On jest
fundamentem, na którym bezpiecznie i pewnie można budować.
Spotkania z młodymi podczas Światowych Dni Młodzieży ujmują
swoją wyjątkowością. Pełna entuzjazmu, rozmodlona i rozśpiewana
młodzież gromadzi się, by wspólnie wyznawać wiarę w jedynego
Zbawiciela człowieka – Jezusa. Jan Paweł II wyraził swoje oczekiwania co do tych Dni głównie podczas orędzia na XV Światowy Dzień
Młodzieży w Watykanie 1999 roku jak i podczas innych spotkań
26 Por. List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych całego świata z okazji
Międzynarodowego Roku Młodzieży, Rzym, 31 marca 1985, Wrocław 2005, s. 4.
27 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XV Światowy Dzień Młodzieży, Watykan,
29 czerwca 1999, L’Osservatore Romano, nr 9-10, 1999, s. 19.
28 List Ojca Świętego do kard. E. F. Pironio z okazji seminarium w Częstochowie,
Watykan, 8 maja 1996, L’Osservatore Romano, nr. 7-8, 1996, s. 4.
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z młodymi oraz w listach pisanych z tejże okazji. Esencja oczekiwań
Papieża ukazana zostanie poniżej w punktach będących sednem idei
Światowych Dni Młodzieży:
1. Ożywić wiarę.
„Przygotujcie się do przekroczenia Drzwi Świętych za świadomością,
że przyjść przez nie znaczy ożywić swą wiarę w Chrystusa, aby żyć nowym życiem, które On nam dał (por. Incarnationis mysterium, 8)” 29
2. Oprzeć się na Chrystusie
„Zapytacie mnie: ale czy dziś można być świętym? Gdybyśmy
mieli liczyć wyłącznie na ludzkie siły, cel ten rzeczywiście zdawał
by się nieosiągalny. Znacie przecież dobrze swoje sukcesy i swoje
porażki; wiecie, jak wielkie brzemiona ciążą na człowieku, jakie
niebezpieczeństwa mu zagrażają i jakie są konsekwencje jego grzechów. Czasem można wręcz ulec zniechęceniu i dojść do wniosku, że
nie da się niczego zmienić ani w świecie, ani w sobie samych. Choć
droga jest trudna, wszystko możemy w Tym, który jest naszym Odkupicielem. Nie zwracajcie się zatem do nikogo poza Jezusem. Nie
szukajcie gdzie indziej tego, co tylko On może wam dać, bo «nie
ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogli byśmy być zbawieni»
(Dz 4, 12). Z Chrystusem świętość – czyli cel, jaki Bóg wyznacza każdemu ochrzczonemu – staje się osiągalna. Liczcie na Niego: wierzcie
w niezwyciężoną moc Ewangelii i z wiary uczyńcie fundament swojej
nadziei. Jezus idzie z wami, odnawia wasze serca i pomnaża wasze
siły mocą Ducha Świętego” 30
3. Czerpać moc ze Słowa Bożego i sakramentów
„Odkrycie Chrystusa to najpiękniejsza przygoda waszego życia. Ale
nie wystarczy odkryć Go tylko raz jeden. Każde bowiem odkrycie Go
staje się zachętą do tego, by jeszcze bardziej Go szukać i coraz lepiej

29 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XV Światowy Dzień Młodzieży, Watykan,
29 czerwca 1999, L’Osservatore Romano, nr 9-10, 1999, s. 16.
30 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XV Światowy Dzień Młodzieży, Watykan,
29 czerwca 1999, L’Osservatore Romano, nr 9-10, 1999, s. 18.
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poznawać poprzez modlitwę, sakramenty, rozważanie Jego słowa,
katechezę i wsłuchiwanie się w naukę Kościoła” 31
„Aby zrealizować ten niełatwy program życiowy, wsłuchujcie się
w słowo Boże i czerpcie siły z sakramentów, zwłaszcza Ewangelii
i z sakramentu pokuty. Chrystus chce, byście byli nieustraszonymi
apostołami Jego Ewangelii i budowniczymi nowej ludzkości” 32
4. Kroczyć z Krzyżem Chrystusa
„Piętnaście lat temu, na zakończenie Świętego Roku Odkupienia,
powierzyłem wam wielki drewniany krzyż, zachęcając was, byście
nieśli go przez świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzi i jako
orędzie, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie, który
umarł i zmartwychwstał. Od tamtego czasu, gdy podjęły do wasze
ofiarne ramiona i serca, odbywa on długą i nieprzerwaną pielgrzymkę
przez kontynenty, ukazując, że krzyż idzie z młodymi, a młodzi idą
z krzyżem.”33
5. Zaufać i otworzyć się na Chrystusa
„Na progu nowego tysiąclecia z głębi serca kieruję do was ponownie
naglące wezwanie, byście otworzyli na oścież drzwi Chrystusowi –
Słowu, które «wszystkim (…), którzy je przyjęli, dało moc, aby stali
się dziećmi Bożymi» (J 1, 12)” 34
6. Przyjąć Zbawiciela
„Przyjąć Chrystusa znaczy otrzymać od Ojca misję życia miłością do
Niego i do braci, w poczuciu solidarności ze wszystkimi, bez żadnej
różnicy: znaczy wierzyć, że w ludzkich dziejach, choć naznaczonych
złem i cierpieniem, ostateczne słowo należy do życia i miłości, ponieważ Bóg zamieszkał wśród nas, abyśmy mogli zamieszkać w Nim” 35
31 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na IV Światowy Dzień Młodzieży, Watykan,
27 listopada 1988, L’Osservatore Romano, nr 12, 1988, s. 3.
32 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XV Światowy Dzień Młodzieży, Watykan,
29 czerwca 1999, L’Osservatore Romano, nr 9-10, 1999, s. 18.
33 Tamże, s. 16.
34 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XV Światowy Dzień Młodzieży, Watykan,
29 czerwca 1999, L’Osservatore Romano, nr 9-10, 1999, s. 17.
35 Tamże, s. 17.
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7. Kontemplować tajemnice Boga dążąc do świętości.
„Młodzi przyjaciele, stając w obliczu tych wielkich tajemnic, uczcie
się przyjmować postawę kontemplacji. (…) Kontemplujcie i rozważajcie tę prawdę! Bóg stworzył nas, byśmy mieli udział w Jego własnym
życiu; powołuje nas byśmy byli Jego dziećmi, żywymi członkami mistycznego Ciała Chrystusa, świetlanymi świątyniami Ducha miłości.
(…) Młodzi wszystkich kontynentów, nie lękajcie się być świętymi
nowego tysiąclecia! Bądźcie miłośnikami kontemplacji i modlitwy.” 36
8. Pielęgnować skarb wiary.
„Tajemnica wcielenia Syna Bożego oraz tajemnica dokonanego przezeń odkupienia wszystkich stworzeń to centralne orędzie naszej
wiary. Kościół głosi je nieprzerwanie przez stulecia, krocząc «pośród
niezrozumienia i prześladowań świata oraz pociech Bożych» (św.
Augustyn, De Civ. Dei, 18, 51, 2; PL 41, 614) i powierza je wszystkim
swoim dzieciom jako cenny skarb, którego należy strzec i którym
trzeba się dzielić. Także wy, droga młodzieży, jesteście spadkobiercami i strażnikami tego dziedzictwa: «Taka jest nasza wiara. Taka jest
wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym»”37
9. Doświadczać, uwielbiać i celebrować miłość Boga.
„Pragnę z całego serca, aby (…) Jubileusz stał się sprzyjającą sposobnością do śmiałej odnowy duchowej i szczególnie uroczystej celebracji
miłości Boga do rodzaju ludzkiego.”38
10. Wznieść hymn uwielbienia i wdzięczności.
„Niech z całego Kościoła wzniesie się «hymn uwielbienia i wdzięczności ku Ojcu, który w swej niezrównanej miłości dozwolił, byśmy
byli w Chrystusie ‘współobywatelami świętych i domownikami Boga’
(Ef 2, 19)»” 39

36 Tamże, s. 18.
37 Tamże, s. 19.
38 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XV Światowy Dzień Młodzieży, Watykan,
29 czerwca 1999, L’Osservatore Romano, nr 9-10, 1999, s. 19.
39 Tamże, s. 19.
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11. Wyznać wiarę
„(…) na oczach świata powtórzymy wyznanie wiary apostoła Piotra:
«Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego» (J 6,
68), bo «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego» (Mt 16, 16)” 40
12. Przemieniać świat
„Wraz z odkryciem Chrystusa (…) rodzi się pragnienie niesienia Go
innym, czyli zaangażowanie apostolskie (…). Nie wystarczy odkryć
Chrystusa, trzeba Go nieść innym.” 41
„Miłość Boża, którą Duch Święty rozlał w naszych sercach (por.
Rz 5, 5), winna uczulić nas w najwyższym stopniu na pobudzające do
działania groźby głodu i wojny, na gorszące dysproporcje pomiędzy
bogactwem niewielu i ubóstwem bardzo wielu ludzi, na działania
wymierzone przeciwko prawom człowieka i przysługującym mu
wolnościom, włącznie z wolnością religijną, na istniejące i potencjalne
manipulowanie jego godnością” 42
„Czy możecie bowiem twierdzić, że wierzycie w Boga, który stał
się człowiekiem, jeżeli nie występujecie przeciwko temu, co poniża
człowieka i rodzinę? Jeśli wierzycie, że Chrystus objawił miłość Ojca
do każdego stworzenia, musicie nie szczędząc sił włączać się w budowę nowego świata, opartego na mocy miłości i przebaczenia, na
walce przeciw niesprawiedliwości i wszelkiej nędzy fizycznej, moralnej i duchowej, na podporządkowaniu polityki, gospodarki, kultury
i techniki człowiekowi oraz jego integralnemu rozwojowi”43
Myśli i słowa Jana Pawła II nie zawierają może długich traktatów
pedagogicznych, jednak Jego program wobec młodzieży odgrywa
ogromną rolę wychowawczą, resocjalizacyjną czy teoriotwórczą.
Idea spotkań z młodymi koncentruje się wokół wychowania osoby
40 Tamże, s. 19.
41 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na IV Światowy Dzień Młodzieży, Watykan,
27 listopada 1988, L’Osservatore Romano, nr 12, 1988, s. 3.
42 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na II Światowy Dzień Młodzieży, Watykan,
30 listopada 1986, L’Osservatore Romano, nr 11-12, 1986, s. 13.
43 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XV Światowy Dzień Młodzieży, Watykan,
29 czerwca 1999, L’Osservatore Romano, nr 9-10, 1999, s. 18.
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w całej jej wielowymiarowości i złożoności.44 Podczas Światowych
Dni Młodzieży, każdego roku wszyscy młodzi wezwani są, aby rozwijać otrzymane od Boga dary pamiętając przy tym, iż mają być
tylko pielgrzymami pośród świata. Ich pielgrzymka buduje mosty
braterstwa i nadziei pomiędzy kontynentami, kulturami i ludźmi.
Jan Paweł II patrząc z perspektywy lat docenia i opisuje piękne owoce
Światowych Dni Młodzieży. Podczas tych spotkań młodzi wspólnie
wyznają i głoszą wiarę w Chrystusa, zastanawiają się nad sensem
swojego życia. Pomimo różnorodności kultur i koloru skóry doświadczają komunii z Kościołem kształtując między sobą prawdziwe
przyjaźnie45.
Nadzieja lepszego świata pokładana w młodzieży biorącej udział
w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie
Kolejne Światowe Dni Młodzieży, jak ogłosił papież Franciszek odbędą się w Polsce. Miasto Kraków stanie się miejscem spotkania
młodych z całego świata. Wielkiemu światowemu spotkaniu młodzieży będzie patronował już święty Jan Paweł II, syn małopolskiej
ziemi.46 Tutaj bije źródło Bożego Miłosierdzia, miejsce to pamięta
nie tylko życie św. Karola Wojtyły, lecz również życie apostołki Bożego Miłosierdzia – św. Faustyny Kowalskiej. Hasło zbliżających się
dni brzmi: „Błogosławieni miłosierni albowiem miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).47 Temat ten w obliczu grzesznego świata szukającego
miłości często tam gdzie jej nie ma jest nader aktualny i pałający
44 Por. A. Rynio, Co zrobić z darem młodości. Wskazówki pedagoga, [w:] Bogactwo
młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku, red. A. Rynio, K. Stępień, Lublin
2010, s. 24.
45 List Ojca Świętego do kard. E. F. Pironio z okazji seminarium w Częstochowie,
Watykan, 8 maja 1996, L’Osservatore Romano, nr. 7-8, 1996, s. 4.
46 Orędzie Papieża Franciszka na XXX Światowy Dzień Młodzieży, Watykan, 31
tycznia 2015, [w:] http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/youth/documents/papa-francesco_20150131_messaggio-giovani_2015.html (dn. 10.09.2015).
47 List Episkopatu Polski o przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016, Warszawa, 8 października 1014, [w:] http://episkopat.pl/dokumenty/listy_pasterskie/6233.1,List_Episkopatu_Polski_o_przygotowaniach_do_SDM_Krakow_2016.html (dn. 10.09.2015).
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ogromną nadzieją. Zwłaszcza dzisiaj człowiek potrzebuje otworzyć
się i przyjąć miłosierdzie Boga. Kochający i wierny swemu słowu
Ojciec będąc „bogaty w miłosierdzie” (Ef 2, 4) pomimo niewierności
i grzechu człowieka zachowuje swoją łaskę (por. KKK 210). Człowiek
zraniony grzechem często jednak nie dostrzega miłości i łaski Boga,
w skutek czego zatraca z oczu drogę powrotną do Domu Ojca. Jednak owy powrót może się dokonać dzięki apostołom Bożego miłosierdzia, jakimi byli m.in. św. Faustyna czy bł. ks. Michał Sopoćko
i którymi będą ci, którzy przyłożą rękę do tego wielkiego dzieła.
Przywołać możemy moment odsłonięcia obrazu Jezusa Miłosiernego
podczas kazania głoszonego przez księdza Sopoćkę 4 kwietnia 1937
roku w Ostrej Bramie w Wilnie, które św. Faustyna opisuje w tenże
sposób: „Kiedy zaczął mówić o tym wielkim miłosierdziu Pańskim,
obraz ten przybrał żywą postać i promienie te przenikały do serc ludzi
zgromadzonych.”48 Święta całym swoim życiem głosiła miłosierdzie
Boga. Znamienne wydają się słowa pozostawione w Dzienniczku,
które św. Faustyna usłyszała od Jezusa: „Nim przyjdę jako Sędzia
sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia.” 49 Pragnieniem Boga – jak to ujawnił Świętej – jest, aby każdy, bez wyjątku
zaczerpnął z tego źródła miłosierdzia, którym jest Jego Serce: „Córko
moja, mów światu o moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość
niezgłębione miłosierdzie moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po
nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas, niech uciekają się do
źródła miłosierdzia mojego, niech korzystają z krwi i wody, która
dla nich wytrysła.50
Szczytem ukazanego przez Boga miłosierdzia jest krzyż, który
Jezus wziął na siebie wyrywając nas z konsekwencji grzechu i kajdan
śmierci. Człowiek doświadczający miłosierdzia, dotyka istoty samego
Boga. Takie spotkanie przemienia całego człowieka przekonując go
o niezmiennej Miłości Ojca. Jak mówi św. Jan Apostoł – „Bóg jest
48 Św. Siostra Faustyna Kowalska, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej,
Warszawa 2009, s. 156.
49 Tamże, s. 50.
50 Tamże, s. 268.
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miłością” (1 J 4, 8), a cechą miłości Boga dzielenie.51 Doświadczenie
miłosierdzia pobudza do niesienia go tym, którzy jeszcze pozostają
na nie zamknięci. Taki jest także cel najbliższych Światowych Dni
Młodzieży, aby młodzi doświadczając miłości i miłosierdzia Boga
tworzyli nową cywilizację, którą święty Jan Paweł II określił „cywilizacją życia i miłości”52 Młodość jest wielkim bogactwem każdego
i nadzieją na lepszą przyszłość. Niech płomień nadziei pokładanej
w młodzieży, która weźmie udział w światowych spotkaniu młodych
w Krakowie będzie widoczny dla całej ludzkości oraz niech rozpali
serca oziębłe i zimne. Niech nada sens młodemu życiu, którego powołaniem jest miłość53.
Streszczenie:
Artykuł ukazuje ideę i potencjał Światowych Dni Młodzieży w kontekście
współczesnych zagrożeń życia młodego człowieka. Obecne czasy postmodernizmu, globalizacji, zaniku religijności, niebezpiecznych ideologii,
antyewangelizacji, hedonizmu, materializmu, utylitaryzmu i kultury śmierci
są wielkim wyzwaniem dla młodego człowieka szukającego swego miejsca
w świecie. Kościół troszcząc się o tych, którzy dopiero wchodzą w dorosłe
życie pragnie włączyć się w ten trud kształtowania dojrzałych i pięknych
ludzi. Ukazane oczekiwania wobec Światowych Dni Młodzieży rodzą wielką
nadzieję dla Kościoła i świata. Największym celem owych Dni jest postawienie w życiu młodzieży fundamentu, którym jest Chrystus i nauka czerpania
od Niego siły do kształtowania cywilizacji miłości.

Słowa klucze: Światowe Dni Młodzieży, młodzież, nadzieja, zagrożenia, cywilizacja miłości.

51 Miłość, [w] Słownik Teologii Biblijnej, red. Xavier Leon-Dufour, Poznań 1994,
s. 485-487.
52 J. Kowalski, Cywilizacja miłości, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania
moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 125-127.
53 Por. List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych całego świata z okazji
Międzynarodowego Roku Młodzieży, Rzym, 31 marca 1985, Wrocław 2005, s. 11.
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Summary:
The article presents the idea and potential of World Youth Day in the context of contemporary of challenges and threats to young people’s life. In
the modern times of postmodernism, globalization, the disappearance of
religion, dangerous ideologies, anti- evangelisation, hedonism, materialism,
utilitarianism and the culture of death are a great challenge for a young
man seeking his purpose in life (lub looking for his place in the world). The
church caring for those, who are just reaching adulthood, wants to join in
this effort to raise the mature and noble people. All the expectations World
Youth Day have to meet also give great hope for the Church and the world.
The biggest purpose of these days is to place in the lives of youth foundation
which is Christ and learning to draw from him the strength to shape the
civilization of love. The biggest challenges of these days is placing foundation
in youth’s lives, and that foundation should be Christ and making the most
of his teaching in order to form the civilization of love.
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WACŁAWA HRYNIEWICZA INTERPRETACJA
EGZYSTENCJALNEGO UCZESTNICTWA
W MISTERIUM PASCHALNYM CHRYSTUSA
The Wacław Hryniewicz’s interpretation of the exsistencial participation
in the paschal mystery of the christ
Zanurzając się w życie sakramentalne Kościoła człowiek dostępuje łaski uczestnictwa w misterium paschalnym Chrystusa. To
uczestnictwo jest całkowicie skierowane w stronę uczestnictwa egzystencjalnego. Życie jest potwierdzeniem, niejako sprawdzianem
autentyczności życia wiarą. Egzystencja swoje źródło i siły znajduje
w słowie i sakramentach. Rzeczywistości te są ze sobą tak ściśle związane, że nieprzejrzystość którejś z nich jest niepełną identyfikacją
życia chrześcijańskiego i stanowi poniekąd jej zakwestionowanie.
Uczestnictwo zatem sakramentalne i egzystencjalne charakteryzuje
całkowita jedność i współprzenikanie. Hryniewicz bardzo wyraźnie
stwierdza, że „współumieranie z Chrystusem dokonuje się w ciągu
całego życia na płaszczyźnie sakramentalnej i egzystencjalnej”1. Jest
to trwałe uczestnictwo w misterium paschalnym, które dokonuje się
przez samo ofiarne życie, cierpienie oraz śmierć.
1. Egzystencja człowieka
Hryniewicz stwierdza, że „uczestnictwo ludzi w paschalnej tajemnicy zbawienia urzeczywistnia się w różnoraki sposób. Nie można
ograniczać go jedynie do sfery sakramentalnego kultu Kościoła.
1 Por. W. Hryniewicz, Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata.
Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. III, Lublin 1991, s. 322, dalej: Pascha III.
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Dokonuje się on także extra muros, w samym nurcie życia, poprzez
podstawową aktywność właściwą wszystkim ludziom”2. Wynika to
zdaniem lubelskiego teologa z powszechności misterium paschalnego,
dzięki któremu cała egzystencja człowieka ma charakter sakramentalny i paschalny. Dzięki temu także każda doczesna wartość może
stawać się sakramentem zbawienia, czyli miejscem spotkania z Bogiem3. Moc zmartwychwstania Chrystusa, wyjaśnia dalej, przenika
bowiem mocą Ducha całą historię oraz wnika w tajniki ludzkiej
wolności pobudzając ją do ofiarnego zaangażowania w służbę dobra
i prawdy, na wzór samego Chrystusa. Dokonuje się to pośród zwykłej codzienności i w ten sposób poświęcenie i zaangażowanie człowieka staje się w tajemniczy sposób owocem współdziałania z łaską
zmartwychwstałego Chrystusa. „To ona pobudza do współudziału
w paschalnym trudzie odkupienia”4 i sprawia, że najmniejsza wartość
jest prawdziwym udziałem i współdokonywaniem zbawienia. To bowiem co się dokonało w Chrystusie jest jednocześnie przedmiotem
nadziei i aktywnego oczekiwania. Musi jeszcze objawić się i urzeczywistnić w losach całego stworzenia5. Misterium paschalne jest
2 Pascha III, s. 129. Zob. G. L. Müller, Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie,
tłum. W. Szymona, Kraków 1998, s. 438: „Zatem Bóg nie ukazuje zbawienia jako
odległego celu na pełnej trudu drodze. Sama droga jest już uobecnieniem, pośrednictwem i doświadczeniem zbawienia, na wszystkich płaszczyznach budowania
i realizacji naszej osobowości, w jej wymiarze duchowym i umysłowym, cielesnym
i społecznym”. Tamże.
3 Por. Pascha III, s. 211.
4 Pascha III, s. 211.
5 Por. Pascha III, s. 209. Wynika to stąd, że choć objawienie zrealizowało się
definitywnie w Chrystusie, to pozostaje otwarte w stronę przyszłości. Aktywna
obecność Ducha zapewnia kontynuację zbawienia i pozwala ludziom wszystkim
czasów pisać ich własną „piątą ewangelię”. Por. R. Bieringer, Biblical Revelation
and Exegetical Interpretation According to Dei Verbum 12, w: eds. M. Lamberigts,
L. Kenis, Vatican II and Its Legacy, Leuven 2002, s. 25-59, s. 52. Można tu także
odwołać się do eschatologicznego napięcia pomiędzy już wcielenia i jeszcze nie
Paruzji. Por. J. S. Manoussakis, The Anarchic Principle of Christian Eschatologhy
in the Eucharistic Tradition of the Eastern Church, Harvard Theological Review
100(2007), s. 29-46. Według tego autora, Objawienie zostało nie tyle zrealizowane
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tajemnicą eschatyczną, przypomina lubelski teolog, rzeczywistością
nowego stworzenia, które głęboko przenika świat będąc źródłem
największej siły wzywającej człowieka do jego właściwych wymiarów
i tworzącej w świecie wszystko, co dobre. To nowe życie rozpoczyna
się już na ziemi, przenika obecne dzieje i dlatego misterium paschalne jest poniekąd wpisane w samo sedno egzystencji ludzkiej6.
Jest rzeczywistością która już dokonała się w Chrystusie, ale czeka
ostatecznego wypełnienia się w zmartwychwstaniu wszystkich ludzi. Dlatego zwycięstwo Chrystusa, stwierdza Hryniewicz, wymaga
zmagania się z wszystkimi sytuacjami infernalnymi w świecie7. „Jesteśmy dłużnikami Chrystusa” cytuje Hryniewicz Jana Pawła II dając
wyraz potrzebie współdziałania8. W swej trylogii paschalnej pisze nie
tylko o zbawieniu przez słowo, wiarę i sakramenty, ale także o homo
salvandus, czyli zbawiającym się człowieku, podkreślając aktywny
udział człowieka w wydarzeniu zbawczym.
Hryniewicz stwierdza, że ten wysiłek człowieka w uczestnictwie w misterium paschalnym, a więc w całym dziele zbawienia
jest w przeważającej części definiowany przez różnych teologów od
strony negatywnej, czyli, najpierw jako konieczność nawrócenia się
od zła, grzechu. Dopiero w następnej kolejności i często niejako na
marginesie jest mowa o czynieniu dobra. Istotnie, Hryniewicz uznaje
taką kolej rzeczy, podkreśla jednak i nie zgadza się z nadmiernym
akcentowaniem jedynie negatywnej strony tego uczestnictwa. W jego
przekonaniu uczestnictwo człowieka w misterium paschalnym to
przede wszystkim wysiłek w urzeczywistnianiu wartości prawdy
i dobra, tego wszystkiego, czego dokonywał Chrystus w czasie swego
ziemskiego życia, nauczając i uzdrawiając w duchu miłości i oddania. W myśli Hryniewicza, uczestnictwo w misterium Paschy nie
w Chrystusie, co zainaugurowane Jego przyjściem na świat. W związku z tym, eschata jest obecne w teraźniejszości, w codziennej aktywności i działalności wobec
drugich. Por. tamże, s. 35.
6 Por. Pascha III, s. 60.
7 Por. Pascha III, s. 26.
8 Pascha III, s. 209.
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sprowadza się zatem do aspektu dolorystycznego. Cierpienie nie jest
celem samym w sobie. Właściwą postawą jest ofiarna miłość w czynieniu wszelkich wymiarów dobra, która jednak nie cofa się, gdy
cierpienie przychodzi. Taki rodzaj uczestnictwa jest przez lubelskiego
teologa nazywany „liturgią pozaświątynną” czy też „liturgią życia”9.
W jego przekonaniu chodzi o to, że misterium paschalne jest obecne
nie tylko w kulcie, ale w całej egzystencji człowieka, wszędzie tam,
gdzie tworzy on dobro. Służba ludziom, prawdzie, dobru i wszelkim
wartościom sprawia, że egzystencja człowieka jest iście paschalna.
W ujęciu Hryniewicza cała egzystencja ludzka ma taką strukturę
paschalną. Uważa, że samo bytowanie człowieka, jego stawanie się
osobą, jest naznaczone dialektyką przechodzenia (Pascha – transitus), przez które dokonuje się stawanie bytu, jego człowieczeństwa.
To stawanie się i rozwój może dokonywać się bowiem w dwojakim
kierunku: podobieństwa Bożego lub jego przeciwieństwa. Już ten
aspekt świadczy o podstawowym trudzie i męce (Pascha – passio)
samego stawania się człowiekiem, które zawsze będzie charakteryzować prawo ofiary, czyli kenotyczny sposób urzeczywistniania
się osoby. Konsekwentnie, w myśli Hryniewicza nie chodzi o podkreślanie kenozy dla niej samej, ale o urzeczywistnienie się osoby
przez pokonanie istnienia egoistycznego drogą ofiary. Lubelski teolog
uzasadnia, że tajemnica człowieka spełnia się przez miłość i oddanie, które dokonuje się przez wyjście z siebie, otwarcie się na relacje z innymi. Uważa, że fakt ten nadaje ludzkiemu życiu charakter
paschalny i sprawia, że samo już jest uczestnictwem w misterium
przejścia. Dokonuje się za każdym razem przez trud przechodzenia
od istnienia samowystarczalnego i zamkniętego w sobie do życia
z innymi i dla innych. Wymiar kenotyczny tkwi jego zdaniem w tym,
że człowiek potrafi ogołocić się z siebie, uniżyć i wyrzec naturalnego
egoizmu, dyktowanego prawami własnego bytowania, w kierunku
istnienia oddanego, w postaci daru z siebie10. Tylko poprzez ten akt
kenotycznego przejścia człowiek prawdziwie się urzeczywistnia i od9 Por. Pascha III, s. 129.
10 Por. Pascha III, s. 83.
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najduje siebie. „Istnienie osoby jest ciągłym paschalnym wydarzeniem
przemiany całego jestestwa człowieka. Paschalna tajemnica chrztu
wprowadza chrześcijanina w nieustanny proces przechodzenia od
śmierci do życia aż po końcową Paschę własnej śmierci. Jest to proces
przechodzenia od egzystencji egocentrycznej jednostki do istnienia
prawdziwie osobowego i otwartego”11. Najdoskonalszym wzorem
takiego urzeczywistnienia jest osoba samego Chrystusa, który jest
miarą nowego człowieka. Jego naśladowanie także jest podyktowane
logiką utraty i zachowania życia. Zadanie przybliżania się do Niego,
jako pełnego obrazu Boga, jest darem i osobowym uczestnictwem
człowieka w Jego misterium, własnym wkładem w ofiarowany dar
zbawienia. Proces ten jest za życia nigdy niedokończony.
Ta podstawowa struktura paschalna egzystencji ludzkiej potwierdza, zdaniem lubelskiego ekumenisty, że Pascha Chrystusa wyraża
najgłębsze prawo egzystencji ludzkiej na płaszczyźnie zarówno nadprzyrodzonej jak i naturalnej. Najdoskonalszym wzorem takiego
prawdziwego istnienia jest sam Chrystus, który ukazał, że poprzez
akt obumarcia, ziarno przynosi plon. Dlatego sama postawa ofiarna
jest z natury swej postawą paschalną. „Cała głębia odkupienia w jego
wymiarze egzystencjalnym polega na tym, że Chrystus, pierwszy
Człowiek Paschalny, uzdalnia mocą swej własnej ofiary wszystkich
ludzi do tego, aby mogli nadać swej wolności postawę ofiarną i liturgiczną w obliczu autentycznych wartości naturalnych i nadprzyrodzonych. Bóg pobudza ludzką wolność od wewnątrz, pociąga ją
i udziela jej światła. Zbawienie nie dokonuje się obok egzystencji
człowieka, lecz w niej samej i przez nią”12. Sam akt przyjęcia zbawienia wymaga rezygnacji z własnej wystarczalności i wyrzeczenia się
polegania na własnych siłach. W przekonaniu Hryniewicza, zbawienie
człowieka nie mierzy się jedynie ludzkimi możliwościami, ale tym
właśnie prawem ofiary i ubóstwa, która jest ludzką Paschą ku Bogu
i uczestnictwem w ofierze Chrystusa.

11 Pascha III, s. 88.
12 Pascha III, s. 106.
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Według Hryniewicza ta paschalna struktura odzwierciedla się
w podstawowych aktach duchowych człowieka, takich jak czas próby,
wiara, wolność, poznanie, percepcja, pamięć, chcenie, miłość, twórczość itp.13. W nich wszystkich tkwi dialektyka paschalna w realizacji
bytu osobowego, która prowadzi do nowej jakości życia. Jest to ta sama
postać paschalnej struktury egzystencji w Chrystusie i w ludziach.
W przekonaniu lubelskiego teologa, tego rodzaju antropologiczna
kenoza jest jednocześnie uczestnictwem w kenozie Chrystusa i jako
taka jest drogą do ocalenia życia, do jej nowej jakości na wzór samego
Chrystusa – obrazu Bożego14.
W myśli lubelskiego teologa o uobecnianiu się misterium Chrystusa, czy też inaczej, o uczestnictwie człowieka w tym misterium,
świadczy nie tylko śmierć grzechowi, ale nade wszystko wybór prawdy
i dobra oraz wszelkich wartości prawdziwie ludzkich. Prawdziwość
bowiem życia, tłumaczy autor rozważań paschalnych, mierzy się nie
uleganiem ustanowionym przez siebie normom, ale podporządkowaniem rozpoznanej prawdzie i dobru. W ten sposób wybór prawdy
i dobra jest wydarzeniem paschalnym, mając w sobie coś z aktu liturgicznego15. Nadaje on wolności ludzkiej postać diakonijną – służenia
rozpoznanej prawdzie i dobru. Hryniewicz nazywa taka postawę
„fundamentalną opcją paschalną” oraz „paschalną liturgią kultu
prawdziwego dobra”16, która polega właśnie na służbie wartościom.
Postawa ta zdaniem Hryniewicza charakteryzuje każdego człowieka
bez względu na przekonania. Człowiek dojrzewa w duchu tej podstawowej opcji w ciągu całego życia, dzięki czemu, opowiadając się
konsekwentnie za prawdą i dobrem, jest niejako postacią liturgiczną.
W przekonaniu Hryniewicza w tej podstawowej opcji za prawdą
i dobrem działa już tajemniczo moc zmartwychwstałego Chrystusa

13 Por. Pascha III, s. 112.
14 Por. Pascha III, s. 111.
15 Por. Pascha III, s. 121.
16 Ph. Roquelo, O trudnościach wiary, tłum. Z. Włodkowa, Warszawa 1974, s. 238252, 436-437; cyt. za: Pascha II, s. 121.
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i uobecnia się Jego paschalna tajemnica17. W takiej perspektywie,
wyjaśnia lubelski teolog, każdy wybór prawdy i dobra jest doniosłym
wydarzeniem paschalnym, o charakterze w pełni osobowym. Jako
taki, stawia człowieka nie tylko wobec jego prawdy naturalnej, ale
równocześnie nadprzyrodzonej, taka jest bowiem zdaniem Hryniewicza nadprzyrodzona logika paschalnej opcji prawdziwych wartości
i poświęcenia siebie na służbę dobru. „Człowiek, podejmując decyzję
pójścia za głosem prawdy i dobra, wchodzi tym samym w styczność
z nadprzyrodzonym oddziaływaniem łaski odkupienia. Staje niejako
w sferze oddziaływania mocy zmartwychwstania Chrystusa i w obliczu obecności Jego samego. Jest to swoisty próg nadprzyrodzoności.
Zmartwychwstały Chrystus sprawia, że przez ofiarną decyzję oddania
siebie na służbę prawdzie i dobru człowiek dostępuje rzeczywistego
udziału w zbawieniu. Akt taki ma moc zbawczą. Wprowadza człowieka w przyjaźń z Bogiem mocą ocalającego i zbawiającego dobra,
którego praźródłem jest On sam, a które staje się udziałem ludzi dzięki
zwycięskiej mocy zmartwychwstania. Dokonuje się to w tajemnicy
ludzkiej wolności. Pascha Chrystusa staje się w ten egzystencjalny
i nadprzyrodzony sposób Paschą ludzi. Każda służba dobru jest
w gruncie rzeczy nadprzyrodzoną służbą Bogu i Chrystusowi”18.
W tym właśnie kontekście Hryniewicz uzasadnia mówienie o liturgii życia. Uważa, że każde służebne zajęcie postawy wobec dobra
dokonuje się już pod wpływem łaski Chrystusa. W jego przekonaniu
terminologia liturgiczna, choć być może nie jest doskonała, to jednak
ma swój sens jeżeli pozwala zrozumieć, że istnieją pewne postawy
i decyzje ludzkie, dzięki którym człowiek rzeczywiście uczestniczy
w tajemnicy paschalnej, nawet jeśli sobie tego nie uświadamia lub gdy
jest niewierzącym, bowiem wybór prawdy i dobra ma charakter zbawczy19. Ten kto poświęca swe życie służbie największym wartościom,
takim jak prawda i dobro, to nawet nie zdając sobie z tego sprawy,
uobecnia Paschę Chrystusa w tajnikach swojej własnej wolności
17 Por. Pascha III, s. 122.
18 Pascha III, s. 122-123.
19 Por. Pascha III, s. 125.
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i w niej uczestniczy. W ten sposób niepomiernie poszerza się sytuacja
sakramentalna, rozciągając się na wszystkie postawy człowieka, które
charakteryzuje rys ofiarny i paschalny. „Kto służy tym wartościom,
staje się mocą dobra współrealizatorem zbawienia świata «i przyszłego
królestwa Bożego. W tym sensie każda «liturgia» prawdziwego dobra
jest z natury swej również wzniosłą postacią «Boskiej liturgii» samego
życia”20. Skoro Syn Boży przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś
z każdym człowiekiem (KDK 22), argumentuje Hryniewicz, to Jego
Pascha może się urzeczywistniać we wszystkich ludziach.
W ten właśnie sposób autor trylogii paschalnej uzasadnia, że każda
wartość moralna ma charakter sakramentalny, bowiem pośredniczy w spotkaniu z Bogiem. Każdy czyn, który człowiek dokonuje
w świetle rozpoznanego przez siebie dobra, właśnie dlatego, że jest
dobrem, jest już służbą Bogu. W ten sposób każde dobro moralne
jako wartość etyczna jest w przekonaniu Hryniewicza najbardziej
powszechnym sakramentem zbawienia. Świadczy także o aktywnym
udziale człowieka w zbawczej tajemnicy Jezusa. Bóg jest bowiem
źródłem wszelkiego dobra i w świetle wiary cała ludzka doczesność
poddana jest uświęcającemu działaniu uniwersalnej, paschalnej łaski
Chrystusa oraz Jego Ducha. Ten zbawczy charakter dobra i prawdy
oraz samego ofiarnego aktu służby tym wartościom jest już udziałem
w misterium paschalnym i jego manifestacją pośród codzienności.
W tym świetle, stwierdza Hryniewicz, Pascha Chrystusa stanowi
punkt przejścia każdego człowieka21.
20 Pascha III, s. 123-124.
21 Por. Pascha III, s. 129. Zob. wymowny artykuł M. Ruseckiego na temat antropologii paschalnej. Autor, powołując się zresztą na refleksje Hryniewicza w tej
dziedzinie pisze: „Zbawcze działanie Chrystusa dokonuje się w każdym miejscu
i czasie bytowania człowieka. Każda osoba ludzka jest przestrzenią i miejscem
spotkania z tajemnicą paschalną Chrystusa. On, jako Ukrzyżowany i Uwielbiony,
w misteryjny sposób dosięga człowieka w konkretnych sytuacjach życiowych”.
I nieco dalej Rusecki znów podkreśla: „Pascha Chrystusa w misteryjny sposób
urzeczywistnia się w życiu każdego człowieka, inaczej nie mógłby on osiągnąć
zbawienia, czyli dojść do chwały uwielbienia i uczestniczyć w Bożej miłości. Obejmuje ona, jak mówiono, całe życie osoby ludzkiej, z jej kreatywną działalnością,
| 32 |

Wacława Hryniewicza interpretacja…

Hryniewicz dodaje, że dla chrześcijanina, wiąże się to zawsze
z tajemnicą Eucharystii i sakramentami w ogóle, które stają się proklamacją i celebracją Paschy życia oraz miejscem odkrywania jego
paschalnego sensu22. Są one nie tylko źródłem łaski paschalnej, przenikającej całą egzystencję23, ale także znakiem paschalnej sakramentalności istnienia, ponieważ głoszą one, zdaniem autora trylogii
paschalnej, że w życiu każdego człowieka, poprzez konkretne czyny,
dopełnia się tajemnica ofiary paschalnej Chrystusa.
Teolog uzasadnia, że sakramenty pomagają człowiekowi, aby zajął
wobec wartości postawę służebną, dzięki której uobecni on pośród
swej codzienności misterium Chrystusa. Stwierdza, że życie sakramentalne nie jest jedynie religijnym interwałem w sferze świeckiej
egzystencji, ale ma ono istotne znaczenie, ponieważ obejmuje całe
życie człowieka. Istnieje jego zdaniem nierozerwalny związek między
niedzielną Eucharystią, a pozostałymi sześcioma dniami, wypełnionymi doczesną aktywnością. Ta jedność polega na tym, że egzystencja
i aktywność doczesna może stać się z natury rzeczywistością sakramentalną, tzn. pośredniczącą w spotkaniu z Bogiem. Sakramenty
zaś dają moc do kształtowania postawy ofiarnej pośród codzienności
służąc dziełu zbawienia sakramentalnej egzystencji ludzkiej24. W ten
sposób wartości doczesne pośredniczą w dziele zbawienia. Gdyby tak
nie było, dodaje autor refleksji paschalnych, to sakramenty przyczyniałyby się do zbawienia tylko wtedy, gdyby odrywały człowieka od
dobrocią dla innych, cierpliwym znoszeniem krzywd, darowaniem przewinień
innym, cierpieniem, a zwłaszcza śmiercią, która wprowadza w Paschę ostateczną”.
M. Rusecki, Antropologia paschala (homo paschalis), w: „Instaurare omnia in Christo”. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei. Profesorowi Wacławowi Hryniewiczowi
OMI w 70. rocznicę urodzin, red. S. Kantyka, Lublin 2006, s. 297.
22 Por. Pascha III, s. 133-136. Roquelo pisze o Eucharystii siedmiu dni, jest ona
bowiem misterium koekstensywnym z całą naszą egzystencją, a nie tylko religijnym
interwałem. Por. tenże, dz. cyt., s. 134. Zob. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska
„Sacramentum Caritatis”, Rzym 2007, nr 71.
23 Por. Pascha III, s. 235. Liturgia sakramentów i sakramentaliów uświęca życie
przez łaskę płynącą z misterium paschalnego (KL 61).
24 Por. Pascha III, s. 134-135.
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doczesnego życia i w pojedynczych momentach zwracały człowieka
w stronę nadprzyrodzoności.
Tymczasem teolog mocno podkreśla, że do Boga nie zmierza
się jedynie dorywczo, przez uprzywilejowane momenty kultyczne,
ale całym swoim istnieniem. Dlatego podaje, że „jedyna paschalna
ofiara Chrystusa uobecnia się nie tylko w sakramencie, ale również
wewnątrz samej egzystencji poprzez wszystkie akty dobra, ofiary,
miłości i poświęcenia samego siebie”25. Hryniewicz stwierdza, że
różny jest jedynie sposób jej uobecnienia. „W celebracji sakramentalnej obydwa wymiary stykają się ze sobą i utożsamiają dzięki temu,
że niepowtarzalna ofiara Chrystusa jest w obydwu przypadkach
ostatecznym punktem odniesienia, rzeczywistością eschatyczną
i wszechogarniającą”26. Dodaje, że liturgia jest celebracją łaski zbawienia, która jest wszędzie obecna – w sakramentach, w ludziach,
w świecie. Dlatego też trzeba umieć ją dostrzegać w tej podstawowej
dla człowieka sferze życia codziennego.
2. Doczesna aktywność człowieka
Liturgia dobra, o której mowa obejmuje całe życie. Jest sposobem istnienia, dlatego nie sposób omówić każdą wartość z osobna. Zbawienie
dokonuje się przez akty dobra, ofiarnego poświęcenia, miłości i służby
wobec drugiego człowieka. Sam człowiek staje się wówczas sakramentem obecności Zmartwychwstałego, jest sakramentalnym znakiem
Boga względem człowieka. W tej podstawowej służbie kryje się zawsze
tajemnicze odniesienie do Boga. „Moc paschalna sięga w istnienie
każdego człowieka i sprawia, iż jego działanie może przyczyniać się
do ostatecznego spełnienia zbawczego planu Boga wobec świata”27.
To działanie odnosi się do wszystkich wymiarów życia człowieka,
wszelkiej autentycznej wartości, całej sfery aktywności doczesnej
i wszelkiej realizacji zadań ludzkich w świecie, dlatego pozbawione
sensu byłoby omawianie każdej z nich po kolei. Chodzi zwłaszcza
25 Pascha III, s. 133.
26 Tamże.
27 Pascha, s. 211.
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o doczesną aktywność człowieka przez podstawowe rzeczywistości
ziemskie takie jak praca, twórczość, rodzina, kultura, technika, historia, świat, ziemia, itp28. Te wszystkie wartości ziemskie i cała doczesna
aktywność człowieka są dane przez Boga jako paschalny sakrament
zbawienia, czyli jako rzeczywistość pośrednicząca na drodze zbawienia. Wymagają bowiem za każdym razem dokonania wyboru wobec
nich, pobudzając do zajęcia postawy ofiarnej i paschalnej. Taka postawa, stwierdza Hryniewicz, umożliwia udział w zbawieniu i dlatego
można je nazwać rzeczywistościami sakramentalnymi. Jego zdaniem,
ich pośrednicząca funkcja tkwi w tym, że kryje w sobie wewnętrzną
wartość, która zobowiązuje do opcji za dobrem i prawdą. Jest ona
wpisana w samą ich naturę. W takiej perspektywie każda wartość
doczesna jest dla wszystkich ludzi powszechnym sakramentem zbawienia i rzeczywistego spotkania z Bogiem. Zbawienie podkreśla
Hryniewicz, spełnia się bowiem w obrębie całej egzystencji ludzkiej.
Nie dokonuje się w abstrakcji, ale w życiu, przez wybór prawdy i dobra
przez podstawowe ziemskie wartości.
Te wszystkie wartości dokonują się w czasie, który zdaniem lubelskiego teologa sam już jest doświadczeniem ofiarnym i paschalnym. Przemijanie bowiem, argumentuje, jest pewną formą ofiary
i obumierania oraz wzrostu do nowego życia. Jest zgodą na śmierć,
na własną Paschę ku nowemu światu, która daje przeczucie sensu
wszelkim doczesnym trudom. Czas jawi się jako otwarty w stronę
wieczności, jako rzeczywistość, w której zbawienie już się urzeczywistnia, ale jeszcze nie w pełni. Dlatego jest otwarty na twórczość
człowieka jako działanie, które sięga w wieczność. „W czasie Historia
też pracuje człowieczymi ramiony, aby czasem być przestał, aby tenże
w wieczność się przemienił”29.
W takiej perspektywie doczesne działanie człowieka ma w sobie przebłysk nowego dobra. Ten sakramentalny charakter dotyczy
nie tylko samej egzystencji, rzeczywistości doczesnych, ale także
28 Por. Pascha III, s. 214.
29 C. K. Norwid, Odpowiedź krytykom „Listów o Emigracji”. Pisma wszystkie, t. VII,
s. 35; cyt. za: Pascha III, s. 221.
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wymiaru ludzkiej pracy i jego trudów. Przez tę podstawową aktywność, człowiek pośredniczy w kształtowaniu prawdziwych wartości.
Charakteryzuje je wymiar iście paschalny, którym jest trud ponoszony w służbie społeczności ludzkiej. Zdaniem Hryniewicza, sam
taki czyn służebny ma wartość religijną, bez potrzeby nadawania mu
specjalnej intencji30. Trud, ofiara, poświęcenie, jakiej wymaga praca,
jest jego zdaniem codzienną formą uczestnictwa w odkupieńczym
trudzie Chrystusa i wiąże ludzi sposób najbardziej konkretny z paschalną ofiarą Chrystusa. Cytując Cz. Bartnika, Hryniewicz przyznaje,
że „nie przypadkowo do dźwigania krzyża Chrystusowego wzięto
robotnika, Szymona z Cyreny, «wracającego z pola» (Mk 15,21). A więc
ciężka praca wiąże się bezpośrednio z krzyżem własnym pracującego
i z krzyżem Chrystusa. Każde zaś zwycięstwo w pracy jest podobne
do zmartwychwstania Chrystusa […] Praca to Pascha […]. Stąd do
końca świata chrześcijanie będą kontynuowali mękę Chrystusa i tak
będą tworzyli społeczność pracy paschalnej”31. Hryniewicz dodaje,
że przez ten wysiłek, praca jest ofiarnym uczestnictwem w tajemnicy paschalnej, jest swego rodzaju współdziałaniem ze Zbawicielem
w trudzie przemieniania ludzkości. W niej człowiek odnajduje cząstkę
Chrystusowego krzyża i jednocześnie przebłysk nowego dobra, które
jest cząstką zmartwychwstania Chrystusa32. Chrystus nie wyzwolił
człowieka od trudów, ale przezwyciężył ich daremność przez objawienie ich ostatecznego sensu. W ten sposób nowe życie nie będzie
wynikiem ludzkich wysiłków i przedsięwzięć, lecz przeminą Boga
30 Por. Pascha III, s. 223.
31 Cz. Bartnik, Teologia pracy, s. 140; cyt. za: Pascha III, s. 223. W encyklice Laborem
exercens (nr 27) papież pisze: „Pot i trud, jaki w obecnych warunkach ludzkości
związany jest nieodzownie z pracą, dają chrześcijaninowi i każdemu człowiekowi, który jest wezwany do naśladowania Chrystusa, możliwość uczestniczenia
z miłością w dziele, które Chrystus przyszedł wypełnić (por. J17,4). Znosząc trud
pracy w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym za nas, człowiek współpracuje
w pewien sposób z Synem Bożym w odkupieniu ludzkości. Okazuje się prawdziwym
uczniem Jezusa, kiedy na każdy dzień bierze krzyż (por. Łk 9,23) działalności, do
której został powołany”.
32 Por. Pascha III, s. 224. Zob. KDK 67, LE 27.
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z ludzkim współdziałaniem. Związek ten bardzo dobrze ujął Norwid,
którego ponownie cytuje lubelski teolog: „Bo piękno po to jest, by
zachwycało, Do pracy – praca, by się zmartwychwstało. I myślę: że
zmartwychwstać jest bolesnym trudem, Pracą człowieka, z Bożym
dokonaniem – cudem!”33. Tak oto, praca staje się Paschą człowieka,
która jest udziałem w Passze samego Chrystusa.
3. Cierpienie
Uczestnictwo człowieka w misterium Paschy dokonuje się według
Hryniewicza nie tylko przez ludzkie osiągnięcia, jego trudy i działalność, ale także przez mroczną sferę ludzkiego cierpienia.
Tym, co Hryniewicz najczęściej podkreśla, gdy mówi o cierpieniu,
jest fakt, że nie ma ono samo w sobie żadnej wartości. Inaczej Chrystus nie odejmowałby go ludziom. Nie może być więc programem
życia. Dodaje, że Bóg nie dał też odpowiedzi na cierpienie. Pozostaje
ono więc dla człowieka złem i „odwróconym kierunkiem prawdziwej
Paschy”34. Tym jednak, co Bóg uczynił jest odebranie cierpieniu jego
bezsensu poprzez jego przyjęcie, które nadaje jakiś sens wszelkiemu
ludzkiemu cierpieniu, rozjaśnia go od wewnątrz i czyni zeń wartość
sięgającą w wieczność35. Bóg nie zaplanował cierpienia i krzyża swojego Syna, stwierdza Hryniewicz. Stało się ono jednak koniecznym
następstwem Jego miłości, która nie cofa się przed niczym36.
33 Pascha III, s. 224-225.
34 Pascha III, s. 257.
35 Edgar Scheffield Brightman sugeruje, że “cierpienie z” posiada samo w sobie
odkupieńczy charakter. Por. Tenże, The Problem of God, New York 1930, s. 113.
Podobnie uważa Martin Luther King stwierdzając, że niezawinione cierpienie jest
zbawcze. Por. tenże, cyt za: J. Washington, A Testament of Hope, New York 1986,
s. 47. Generalnie przedstawiciele teologii cierpienia Boga, których reprezentuje m.in.
Brightman, interpretują cierpienie Jezusa jako znak, że wybrane i zaakceptowane
cierpienie jest zbawcze. Z nieco innym akcentem podchodzą do tego stanowiska
teologowie wyzwolenia, z Kingiem na czele. Twierdzą bowiem, że cierpienie jest
konieczne, ponieważ może zainspirować oprawców do przemiany. Por. Tamże, s. 47.
36 Problem interpretacji cierpienia i śmierci Jezusa wyjaśniają różne teorie. Na
wiele wieków uplasowały się w chrześcijaństwie zwłaszcza teorie zadośćuczynienia.
Por. przypis 38. Jako krytyczna odpowiedź na to stanowisko oraz rezultat nowych
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W ten sposób ludzkie cierpienie może stać się wezwaniem by
przez nie wziąć udział w zbawieniu świata, które dokonało się przez
Chrystusowy krzyż37. Każde cierpienie jest stanem przejściowym,
sytuacją iście paschalną, która może prowadzić do własnego zmartwychwstania, przekroczenia siebie. Dlatego jego przyjęcie w duchu
miłości, wierności i posłuszeństwa prawdzie i dobru, jest udziałem
w odkupieńczym dziele Chrystusa. Takie przyjęcie cierpienia, które
umożliwi jego osobowe przetworzenie, może stać się najwyższym
aktem humanizacji i przemiany człowieka, jego Paschą. Według
lubelskiego teologa, podstawową formą jego przeobrażenia, jest podzielanie go z innymi w tym samym duchu ofiarnej miłości, która
uwarunkowań społecznych, zaczęły się pojawiać w XX wieku nowsze interpretacje.
Jedną z nich jest idea cierpiącego Boga, która ukazuje Boga podzielającego cierpienie
z ludzkością (E. S. Brightman, J. Moltmann; także Hryniewicz). Inna teoria, lansowana zwłaszcza przez teologów wyzwolenia (M. L. King, O. Romero), wyjaśnia,
że cierpienie jest konieczną częścią procesu wyzwolenia. W takim świetle, śmierć
Jezusa jest symbolem konfliktu, który pojawia się zawsze, gdy ludzie walczą o sprawiedliwość. Jeszcze inna teoria, jako próba przeciwwagi dla teorii zadośćuczynienia,
tłumaczy podobnie jak poprzednia, że krzyż Jezusa jest rezultatem Jego działalności
na rzecz sprawiedliwości, ale jej przedstawiciele (J. Sobrino, W. R. Jones, C. Heyward) uważają, że cierpienie nie ma mocy zbawczej. Obecnie dużym wyzwaniem
dla teologii jest krytyka niemalże wszystkich teorii interpretujących śmierć Jezusa
ze strony feministycznie inspirowanej myśli. Por. J. C. Brown, R. Parker, dz. cyt.,
s. 13-26; E. S. Fiorenza, “The Execution of Jesus and the Theology of the Cross” w:
Jesus: Miriam’s Child, Sophia’s Prophet: Critical Issues in Feminist Christology, New
York, 1994, s. 97-128; D. Williams, “Black Women’s Surrogate Experience and the
Christian Notion of Redemption”, w: eds. S. M. Cooey, W. R. Eakin, J. B. McDaniel,
After Patriarchy: Feminist Transformation of the World Religions, New York 1991,
s. 1-13.
37 Pascha, s. 261. Por. Jan Paweł II, List Apostolski „Salvifici Dolores”, Rzym 1984,
zwłaszcza nr 24. Papież stwierdza tu, że w tajemnicy paschalnej Chrystus dał początek
zjednoczenia się z człowiekiem we wspólnocie Kościoła. Ma to miejsce zwłaszcza
w sytuacji cierpienia, które może posiadać twórczy charakter dzięki temu właśnie
zjednoczeniu. Podzielając prawdę o inkluzyjnym charakterze Chrystusowego
cierpienia, Jan Paweł II stwierdza, że Jezus niejako otworzył własne odkupieńcze
cierpienie na każde cierpienie człowieka. W ten sposób człowiek w jakimkolwiek
miejscu świata i czasie historii może na swój sposób dopełniać to cierpienie, przez
które Chrystus dokonał odkupienia świata.
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widnieje w Ukrzyżowanym. Boska bowiem odpowiedź na cierpienie
nie przychodzi w formie wyjaśnienia, ale obecności, która przyjmując je w duchu solidarności – przeobraża38. Dlatego według autora
trylogii, każde cierpienie ma oblicze Ukrzyżowanego39. Może mieć
moc oczyszczającą i przeobrażającą, przez którą dokona przemiany
człowieka. Ostatnie słowo nie należy bowiem do cierpienia. Po męce
krzyża zajaśniał cichy poranek zmartwychwstania. Taka droga przeżywania cierpienia jest drogą istnienia ukrzyżowanego i własnym
uczestnictwem w dziele Chrystusa.
Hryniewicz stwierdza, że „Kościół jako całość uczestniczy w tajemnicy krzyża Chrystusa. Wynika to poniekąd z samego charakteru
jego istnienia w ludzkich dziejach, ustawicznie naznaczonych znamieniem grzechu i winy. Chrześcijanin nosi w swoim ciele nie tyle swoje
własne cierpienie, ile «konanie Jezusa» (2Kor 4,10). Jest z Nim «współukrzyżowany» (Ga 2,19). Odsłania się w tym tajemnica rzeczywistego
uczestnictwa w krzyżu Chrystusa, dzięki któremu objawić się ma
także «życie Jezusa w naszych ciałach» (2Kor 4,10). Mowa jest w nauce
Pawła o jakimś rzeczywistym współukrzyżowaniu, uprzedzającym
ludzką wolę świadomego włączenia własnego cierpienia w krzyż
Chrystusa. «Współukrzyżowanie» to wynika z samej paschalnej istoty
chrztu (zob. Rz 6,3-11) oraz ze sprawowanej w Kościele Eucharystii ku
upamiętnieniu i uobecnieniu Paschalnej «śmieci Pana» (1Kor 11,26).
Nadaje ono zasadniczy kierunek całemu życiu chrześcijańskiemu. Jest
w misterium krzyża Chrystusa jakaś wolna przestrzeń, pozostawiona
każdemu do dopełnienia (zob. Kol 1,24). Bez niej dobrowolne uczestnictwo człowieka w tajemnicy Chrystusa nie znalazłoby swojego
właściwego miejsca i swojego sensu”40. Hryniewicz reasumuje, że
w trudzie cierpienia potwierdza się postawa paschalna, która jest bez
38 „Być chrześcijaninem to odkrywać nawet w głębi własnego piekła oblicze wcielonego Boga, oblicze zniszczone i zmartwychwstałe, zniekształcone i przeobrażone”.
W. Hryniewicz, Teolog prawosławia otwartego (Olivier Clément), w: Leksykon wielkich
teologów XX/XXI wieku, red. J. Majewski, J. Makowski, Warszawa 2003, s. 67.
39 Por. Pascha III, s. 289.
40 Pascha III, s. 290-291.
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wątpienia najtrudniejszym rodzajem liturgii41. Ta liturgia cierpienia
stanowi, jego zdaniem, najwyższy stopień bezpośredniego udziału
człowieka w paschalnej ofierze Chrystusa.
4. Śmierć
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa wprowadziły w dzieje ludzkie
definitywny przełom. Sprawił on, że świat wkroczył w rzeczywistość
eschatyczną, przez którą już za życia ziemskiego człowiek doznaje
udziału w zbawczym wydarzeniu Chrystusa, choć jego pełne objawienia nastąpi w paruzji. Dlatego zdaniem Hryniewicza, człowiek
w ciągu życia w sposób niepełny uczestniczymy w paschalnej tajemnicy Chrystusa. Dopiero śmierć wprowadza go w pełnię tego
uczestnictwa i nowego życia42.
W przekonaniu Hryniewicza, śmierć nie jest biernym wydarzeniem końca życia, ale aktywnym oddaniem całego ziemskiego pielgrzymowania, które w swym stanie niemocy jest antycypowaniem
sytuacji śmierci, by było umieraniem wraz z Chrystusem43. W takim
ujęciu śmierć jest paschalnym czynem człowieka, ostateczną radykalizacją oddania praktykowanego w ciągu życia. Jest wydarzeniem sakramentalnym, które dopełnia sakrament całego życia. Na znamiona
wydarzenia prawdziwie sakramentalnego wskazuje, jego zdaniem,
spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym, do którego ostatecznie
41 Por. Pascha III, s. 292.
42 Por. W. Hryniewicz, Pascha mortus. Śmierć człowieka jako wydarzenie paschalne,
RTK 34(1987) z. 2, s. 17-39.
43 Por Pascha III, s. 152. Zob. K. Góźdź, Pascha chrześcijańska, w: „Instaurare
omnia in Christo”. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei. Profesorowi Wacławowi
Hryniewiczowi OMI w 70. rocznicę urodzin, red. S. Kantyka, Lublin 2006, s. 284.
Zob. też G. Chrzanowski, Śmierć jako granica i przejście. Karl Jaspers i Mircea
Eliade, w: Dar i Tajemnica śmierci. Tydzień Eklezjologiczny 2006, red. K. Mielcarek,
Lublin 2007, s. 27-44. Autor pojmuje śmierć jako część życia. Argumentuje swoje
stanowisko ukazując śmierć jako sytuację graniczną i dokonywanie się egzystencji
(według Karla Jaspersa) oraz jako ostateczną inicjację (według Mircea Eliade). Por.
także myśl Ladislausa Borosa co do uobecniania się śmierci w ciągu ludzkiego życia.
Tenże, Mysterium mortis. Człowiek w obliczu ostatecznej decyzji, tłum. B. Białecki,
Warszawa 1985, s. 144-146.
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i najpełniej prowadzi wydarzenie śmierci. Jest spełnieniem tego, co
dokonywało się za pośrednictwem poszczególnych sakramentów
w ciągu całego życia i jako takie, jest spełnieniem sakramentalnej
antycypacji, w tym przypadku, już bez zasłony. Za pośrednictwem
sakramentów dokonywało się w ciągu życia spotkanie i zjednoczenie
z Chrystusem. To spotkanie i zjednoczenie przez śmierć jest zdaniem
lubelskiego teologa szczytową sytuacją sakramentalną, ponieważ
obejmuje w sobie wszystkie dotychczasowe spotkania, skupia całe
duchowe dzieje człowieka i swym realizmem przewyższa wszystkie
dotychczasowe sytuacje sakramentalne. Poszczególne sakramenty,
zwłaszcza chrzest i Eucharystia, które wszczepiają w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, tutaj osiągają jego zdaniem pełnię swej
rzeczywistości.
W ujęciu teologa rozważań paschalnych, śmierć jest ostateczną
kenozą i Paschą człowieka, ponieważ jest przejściem do nowego życia.
Jest wydarzeniem zbawczym, w którym aspekt kenotyczny wiąże
się z przemianą i uwielbieniem. „W świetle Nowej Paschy, którą jest
Chrystus – pisze lubelski teolog – śmierć człowieka można najtrafniej
określić jako przejście (pascha, transitus), przemianę i przeobrażenie
(metamórphōsis). Przemiana ta łączy w paradoksalny sposób kenozę z uwielbieniem (…)”44. W jego koncepcji śmierć i zmartwychwstanie są dwoma stronami tego samego wydarzenia, które tworzą
nierozerwalną całość. W tym akcie, misterium śmierci Chrystusa
jest udziałem każdego człowieka, bez wyjątku. Przyjmując własną
śmierć, oddając siebie w zaufaniu w ręce Boga, człowiek przyjmuje
śmierć Chrystusa i tak dokonuje się Jego ostateczna Pascha, która jest
udziałem w Passze Chrystusa45.

44 W. Hryniewicz, Chrystus jest Nową Paschą – medytacje nad Misterium Przejścia,
w: Dar i Tajemnica śmierci. Tydzień Eklezjologiczny 2006, red. K. Mielcarek, Lublin
2007, s. 72.
45 „Współcierpienie z Chrystusem dokonuje się w ciągu całego życia na płaszczyźnie
sakramentalnej i egzystencjalnej – stwierdza Hryniewicz. Śmierć fizyczna jest jego
dopełnieniem”. Pascha III, s. 322.
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Zakończenie
Charakterystycznym aspektem teologii Hryniewicza jest docenianie
roli różnorodności, która nie przeczy jedności. Wręcz przeciwnie – ją
wyraża. Podobnie rzecz się ma z różnymi formami obecności misterium paschalnego Chrystusa, których w jego ujęciu, pod żadnym
względem nie można przeciwstawiać sobie, ale trzeba patrzeć na nie
komplementarnie. Jeden jest bowiem Kościół, choć realizuje swoje
posłannictwo w różnoraki sposób. Tak samo w pełni jest się chrześcijaninem nie przez wybiórczy udział w uprzywilejowanej przez siebie
formie, ale przez uczestnictwo we wszystkich środkach zbawienia.
Początek tego udziału rodzi się ze słowa Bożego, które wzywa do
wiary i tak prowadzi człowieka do życia sakramentalnego. Zapoczątkowana przez chrzest wspólnota z Chrystusem rozwija się w całym
życiu, któremu towarzyszą poszczególne sakramenty, zwłaszcza Eucharystia. Wszystkie sakramenty umacniają i uświęcają codzienną
egzystencję człowieka, która przez swą doczesną aktywność, służbę
wartościom, a także przez mroczną sferę cierpienia i śmierci jest
swoistym współudziałem w misterium zbawienia.
Streszczenie
Artykuł prezentuje myśl Wacława Hryniewicza na temat egzystencjalnego
uczestnictwa w misterium paschalnym Chrystusa. Autor trylogii paschalnej
podkreśla integralne rozumienie tego udziału, które zapoczątkowane w życiu sakramentalnym znajduje swoje wypełnienie w codziennej egzystencji.
Dlatego omawiany jest najpierw sakramentalny i paschalny charakter egzystencji człowieka. Następnie prezentowane są poszczególne przestrzenie tego uczestnictwa. Doczesna aktywność, służba wartościom, a także
mroczna sfera cierpienia i śmierci jest swoistym współudziałem człowieka
w misterium zbawienia.
Summary
The article is an attempt to systematize the Wacław Hryniewicz’s interpretation of the exsistencial participation in the paschal mystery of the Christ.
The author of the paschal trilogy gives weight to the integral meaning of
that participation, which begin in the sacramental life and fulfill in the
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human existence. That is why the article demonstrates the importance of
the human existence and it’s sacramental and paschal character. It addresses
the questions of specific character of that participation, which is realized by
devoted life itself, suffering and the death. It discusses any human activity
as the liturgy of goodness and the paschal sacrament of salvation. Further,
it discusses the redemptive character of human suffering. Finally, the article
presents the meaning of the death as the final participation in the paschal
mystery of the Christ.

Kluczowe słowa: misterium paschalne, udział w misterium zbawienia, doczesna aktywność człowieka, cierpienie, śmierć.
Keywords: paschal mystery, the participation in the mystery of salvation, the role of the human activity, his suffering and the death in
the paschal mystery
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Elżbieta Marek
KSZTAŁTOWANIE SUMIENIA JAKO NAJWAŻNIEJSZE
ZADANIE W DZIEDZINIE WYCHOWANIA
Formation of Conscience as the Most Important Task in the Field of
Education
Określenie pojęcia „sumienie”
Sobór Watykański II mówi, że „W głębi sumienia człowiek odkrywa
prawo, którego sam sobie nie daje, lecz któremu winien być posłuszny
i którego głos, nawołując go zawsze do miłowania i czynienia dobra
oraz unikania zła tam, gdzie należy, rozbrzmiewa we wnętrzu człowieka: Czyń to, tamtego unikaj. Człowiek bowiem ma w swym sercu
wypisane przez Boga prawo; posłuszeństwo temu prawu stanowi
właśnie o jego godności, i według niego on sam będzie osądzony”1.
Jan Paweł II zwraca uwagę na aspekt rozumności człowieka, określając sumienie jako „akt rozumowego poznania dokonywany przez
osobę, która w określonej sytuacji ma zastosować wiedzę uniwersalną
o dobru i tym samym wyrazić swój sąd o tym, jaki sposób postępowania należy uznać tu i teraz za słuszny”2.
Psycholog V.E.Frankl podał cząstkową definicję sumienia: „Wolność jest właśnie w swej istocie wolnością do czegoś: «wolnością od»
czegoś i «wolnością do» czegoś (albowiem także wtedy, kiedy pozwalam określać się nie popędom, lecz wartościom, mam tę wolność
powiedzenia «nie» także w stosunku do wymogów etycznych: tylko
1 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie
współczesnym, Gaudium et spes (21.11.1964), 16 (dalej KDK).
2 Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor (6.8.1993), 32 (dalej VS).
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pozwalam im się określać. Zapewne człowiek faktycznie czasem nie
jest wolny: fakultatywnie (potencjalnie) jednak jest i pozostaje wolny.
Albowiem wtedy, kiedy nawet wydaje się, że człowiek nie jest wolny,
znaczy to jedynie, że – dobrowolnie – zrezygnował ze swej wolności. Jeśli człowiek nie posiada już wolności, to znaczy, że sam się jej
wyrzekł. Tam, gdzie człowiek wiedziony jest popędem, to znaczy,
że «pozwala mu się ponosić». Człowiek może oddawać się swym
popędom, ale samo to oddanie się im jest sprawą jego odpowiedzialności” 3. To bycie odpowiedzialnym w innym miejscu określa jako
posiadanie sumienia4.
Dzisiaj często indywidualne sumienie człowieka traktuje się jako
najwyższą instancję oceny tego co jest dobre, a co złe. Słuszna zasada,
że należy kierować się własnym sumieniem, z odrzuceniem kryterium prawdy, staje się skrajnie indywidualistyczną i wręcz groźną dla
człowieka i społeczeństwa. Dzieje się tak wówczas, gdy uwzględnia
się wiele kryteriów funkcjonowania sumienia m. in. autentyczność
czy szczerość, lecz nie uwzględnia się kryterium prawdy. „Posunięty
do skrajnych konsekwencji indywidualizm prowadzi do zaprzeczenia
samej idei natury ludzkiej”5. Jeśli myślimy konsekwentnie to zauważamy, że człowiek albo wybiera autonomię mającą swoje źródło
w swoim „ja”, w pysze, albo uznaje Boga jako źródło prawdy, tego
który nadał prawa i jest ostateczną instancją.
Wszystkie te określenia sumienia wskazują, że jest w każdym człowieku coś co nazywamy sumieniem, że ma on w swoim wnętrzu
wypisane prawo Boże. Jest to cecha człowieka, zdolność wpisana
w jego naturę, „narzędzie” dzięki któremu staje się coraz dojrzalszy
w swoim człowieczeństwie, coraz doskonalszy. Jan Paweł II opisując
sumienie zwraca uwagę na rolę rozumu, poznania, a dokładniej na
konieczność wysiłku poznawania prawdy jako normy postępowania
człowieka. Zdolność rozumowania rozwija się w wiekiem człowieka

3 V. E. Frankl, Homo patiens, Warszawa 1998, s. 281.
4 V. E. Frankl, Nieuświadomiony Bóg, Warszawa 1978, s. 46.
5 VS, 32.
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razem z dojrzewaniem życia emocjonalnego i wolitywnego. Sfery te
nie są „gotowe” od zarania życia człowieka. Wymagają wychowania.
W języku ludzkim mówi się o postępowaniu człowieka jako dozwolonym lub nie, właściwym lub niewłaściwym jeśli rozważamy je
w płaszczyźnie ludzkiej, horyzontalnej. Mówi się również o postępowaniu dobrym lub złym, o czynach grzesznych lub przenikniętych
świętością, jeśli uwzględnimy płaszczyznę wertykalną.
Ciekawa jest pewna zgodność teologii i psychologii w rozumieniu
sumienia: Frankl mówi o sumieniu jako „uprzedzającym zrozumieniu moralnych wartości”6, AJ.H.Huijts „pojawia się u człowieka od
początku pierwsze ocenianie wartości, istnieje już świadomość dobra
i zła”7.
J.Aronfreed: reakcja sumienia „odnosi się do poznawczych i emocjonalnych procesów, od których wychodzi zinternalizowane sterowanie indywidualnym postępowaniem moralnym”8.
Sumienie(…) istnieje w każdym człowieku jako doświadczenie
bycia odpowiedzialnym i ma podstawę w jego duchowej naturze,
dlatego jako predyspozycja jest niezależne od kształcenia, wychowania, religijności9.
Widać więc, że powinny być zastosowane odpowiednie środki
religijno-pedagogiczne, aby ukształtować sumienie człowieka. Sumienie nie jest czymś gotowym, podlega rozwojowi. Może być źle
ukształtowane: wąskie czy też szerokie. Powinno zaś być sumieniem
dojrzałym, wrażliwym, samodzielnym.
Konieczność kształtowania sumienia
Każdy człowiek powinien mieć tak ukształtowane sumienie, aby
mógł podejmować samodzielne decyzje. Rola spowiednika, czy raczej

6 V. E. Frankl, Nieuświadomiony Bóg, Warszawa 1978, s. 38.
7 J. H. Hujits, Gewissensbildung, Köln 1969, s.67.
8 W. Arnold, Lexikon der Psychologie, Freiburg 1971, t.1, kol.782, za: G. Hansemann, Wychowanie religijne, Warszawa 1988, s.177.
9 G. Hansemann, Wychowanie religijne, Warszawa 1988, s. 177.
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ojca duchownego polega właśnie na prowadzeniu penitenta do takiej
samodzielności10.
Na czym polega samodzielność sumienia? Według G. Hansemana
„Sumienie staje się samodzielne w miarę jak przyswaja sobie wewnętrznie zawsze obowiązujące normy Bożego prawa moralnego
i utożsamia się z nimi, ale nie ze względu na zrozumienie tych norm,
co raczej ze względu na Boży autorytet, którego doświadcza poza
prawem moralnym”11.
Z punktu widzenia wychowania bardzo istotne jest wzięcie pod
uwagę, że kształtowanie sumienia powinno mieć oprócz składników
egzystencjalnych i racjonalnych również emocjonalne. „Ponieważ pokusy są zabarwione emocjonalnie, wskazania sumienia też powinny
mieć emocjonalne zabarwienie”12.
Niebezpieczeństwo zaniku sumienia
Wszystkie funkcje psychiczne mogą być dotknięte atrofią, sumienie
również.
Człowiek o ukształtowanym sumieniu to wg F.W Bargheera ten,
„który na skutek opartego na doświadczeniu przekonania i ukierunkowania stał się zdolny do miłości i dlatego gotów jest wziąć
odpowiedzialność przed Bogiem i ludźmi za siebie i za życie swoich
bliźnich, a z doświadczalnej różnicy między dobrem i złem wyciągać
życiowe konsekwencje (…) Urzeczywistnianiu tego celu służy również zdolność do rozpoznawania konfliktów między wartościami, do
nieustępowania przed nimi i współdziałania w ich rozwiązywaniu”13.
Jeśli sumienie rozumiane jako predyspozycja – „prasumienie” nie
jest kształtowane może być ono w zaniku. Wtedy nie jest ani instancją

10 Por. J. Augustyn SJ, Praktyka kierownictwa duchowego, Kraków 2006, s. 22 – 27.
11 G. Hanseman, Wychowanie religijne, Warszawa 1088, s. 178.
12 Tamże
13 F.W. Bargheer, w: Handbuch der Religionspadagogik, red. E.Feifel, R. Leuenberger, G. Stachel, Gütersloh 1973 – 1975, s. 126, za: G. Hanseman, Wychowanie
religijne, Warszawa 1988, s. 179.
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kontrolującą postępowanie człowieka ani nie spełnia funkcji osądu
uprzedzającego co jest szczególnie groźne społecznie.
W takim atroficznym sumieniu normami są przepisy, prawa, zakazy, nakazy. Kara nałożona przez społeczeństwo może być uważana
za sprawiedliwą, ale nie jest to związane z wewnętrznym odczuciem
winy wobec Boga. Nie ma tutaj w świadomości pojęcia „grzechu”.
We współczesnym świecie obserwujemy zanik poczucia grzechu,
ponieważ nie ma odniesienia do Boga.
Przyczyną tego zjawiska jest „śmierć” Boga w świadomości ludzi: Bóg nie istnieje lub jest obcy, „inny”. Wpływ na taką sekularyzację psychiki, prowadzącej człowieka do zupełnej autonomii czy
raczej wyobcowania, ma wiele nurtów filozoficznych począwszy od
filozofii Oświecenia poprzez Marksa, Nietzchego, egzystencjalizm,
postmodernizm, odrzucający koncepcję człowieka jako podmiotu
racjonalnego, zdolnego do stanowienia o sobie. Dochodzi się do
zakwestionowania niezmienności ludzkiej natury14 oraz neguje się
możliwość poznania prawdy co prowadzi do zniechęcania człowieka
do korzystania z rozumu15.
Utrata przez człowieka teonomii w porządku moralnym prowadzi
do zrelatywizowania wszystkich norm moralnych. Brak poczucia
winy prowadzi do nieprzewidywalnych neurotycznych następstw.
Ignorowanie jednej z najważniejszych rzeczywistości bytu ludzkiego
prowadzi do poniesienia ciężkich szkód psychicznych16.
Kształtowanie sumienia a ludzkie poczucie własnej wartości
Chociaż dążenie do własnej wartości i jej potwierdzanie w życiu
zaliczają się do najsilniejszych pragnień ludzkiej duszy, a w głębi człowieka tkwi wewnętrzne doświadczenie, że absolutnie pewną wartość
siebie może odnaleźć w dziedzinie etycznej można by, parafrazując
starożytnego filozofa Diogenesa, chodzić po ulicach współczesnych
14 Zob. S. Kowalczyk, Idee filozoficzne postmodernizmu, Radom 2004, 65-70.
15 Por. Z. Sareło, Postmodernistyczny styl myślenia i życia, w: tenże (red.),
Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa, Poznań 1995, s. 22.
16 Zob. G. Hanseman, Wychowanie religijne, Warszawa 1988, s. 181.
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miast z napisem „szukam człowieka miłości”. Niestety nawet wśród
chrześcijan trudno znaleźć takiego człowieka. Kształtowanie sumienia dzieci i młodzieży, które jest najważniejszym, zawsze niezwykle aktualnym zadaniem w wychowaniu, nie jest podejmowane
przez rodziców i wychowawców. Uważa się, że prawidłowe sumienie
ukształtuje się samo w miarę dojrzewania człowieka.
Doskonałość człowieka często utożsamiana jest z unikaniem grzechów, świętość zaś dotyczy nielicznych wybrańców. Wprowadzanie
dzieci w życie sakramentalne jest w większości przypadków pewnym rytuałem nie dającym im siły. Tracą więc one poczucie własnej
godności, wartości oraz autentyczną jakość życia, której nie da się
utożsamić z dobrobytem.
Jeszcze raz warto powtórzyć: Kształtowanie sumienia jest najważniejszym i najbardziej aktualnym zadaniem w dziedzinie wychowania!
Czynniki kształtowania sumienia
Kształtowanie sumienia nie polega jedynie na poznawaniu norm
postępowania. Normy i wartości mogą być względne w zależności
od środowiska, w którym żyje człowiek, jego statusu społecznego,
hierarchii wartości dominujących w danym społeczeństwie np. mogą
nimi być zysk, awans, rozwój itd.
„Pierwszym zadaniem w kształtowaniu sumienia jest aktywizacja
tej predyspozycji przez związane z przeżyciem odkrycie wartości
etycznych”17. Niezwykle ważne w rozwoju funkcji sumienia jest przeżycie wartości, a nie tylko informowanie o niej. Dobro przeżyte przez
dziecko nie jest nijakie i nudne. Jeśli nie ma tego pozytywnego przeżycia dobra to zło narzuca się jako bardziej atrakcyjne i praktyczne.
Sama informacja o wspaniałości prawdomówności nie pobudza sumienia do funkcjonowania. Żeby sumienie zaczęło funkcjonować
konieczne jest spotkanie z osobami, z którymi dziecko jest w bliskiej
relacji. Dla dziecka najważniejszymi osobami, dzięki którym może
przeżyć to co wartościowe i etycznie dobre są rodzice. Jakże ważne
jest z punku widzenia dobra dziecka jakimi wartościami kierują się
17 Tamże, s. 183.
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rodzice, jakie są ich wzajemne relacje, czy jest między nimi miłość,
ponieważ to co oni robią jest uważane przez dziecko za dobre. Jednak
nawet wówczas, gdy dziecko wejdzie w okres krytycyzmu wobec dorosłych, szuka ono człowieka, który będzie dla niego jakby „etycznym
gwarantem”18.
Nie tylko psychologia, ale codzienne doświadczenie człowieka
pokazuje, że wszystkie umiejętności kształtują się dzięki aktywności.
Sumienie również kształtuje się w ten sposób.
Najważniejsze kryteria w kształtowaniu sumienia
„Historia kultur i religii nie wyklucza, że podstawowe prawa czci
Bożej i socjalizacji rodziny, rodu i szczepu należą do pierwotnego
stanu etycznych powinności ludzkiej duszy”19.
Kształtowanie sumienia i ukazanie obowiązujących norm jest
sprawą priorytetową. Powinno dotyczyć nie tylko wskazywania dobra, ale uczyć ostrzegania przed złem lub uświadamiania sobie go
po fakcie dlatego ważne jest uświadomienie na czym polega wina
w różnych zaniedbaniach oraz ukazanie ich bezwartościowości.
Trzeba pamiętać, że psychologiczne prawo trwałości pierwszego
wrażenia dotyczy również kształtowania sumienia. Jeśli mówimy
tylko o grzechach, do czego często sprowadza się przygotowanie do
pierwszej spowiedzi koncentrujemy dziecko bardziej na tym czego
ma nie robić niż na tym do czego jest wezwane przez Boga. Chodzi
tu mianowicie o świętość. Każde dziecko jest w zamyśle Boga przyszłym świętym. Wychowawcy – w pierwszym rzędzie rodzice są
współpracownikami Boga w realizacji tego zamysłu20. Wychowywać
znaczy wydobywać, czy raczej kształtować dziecko przy jego, z wiekiem, coraz większej współpracy na prawdziwego chrześcijanina,
świętego. W dzisiejszym świecie jest to przez wielu ludzi zupełnie
niezrozumiałe, sami rodzice zwątpili w swoją misję i często nie znają
18 Tamże, s. 184.
19 Tamże, s. 184.
20 Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum
educationis (28.10.1965), 3.
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zasad etycznych, do których powinni prowadzić swoje dzieci. A właśnie chodzi tu o najważniejszy cel – o świętość, ponieważ jest ona
miłowaniem Boga i bliźniego w stopniu najpełniejszym, jakie jest
możliwe na Ziemi. I tylko takie miłowanie daje prawdziwe szczęście.
Na czym polega to „miłowanie” Sobór Watykański II precyzyjnie
określa słowami: „ człowiek, będący na Ziemi jedynym stworzeniem,
którego Bóg chciał ze względu na nie samo, nie może się w pełni
odnaleźć, jak tylko przez szczery dar z siebie samego”21. Truizmem
jest stwierdzenie, że każde dziecko jest inne, ale trzeba z tego wyciągać konsekwencje i podjąć pracę indywidualnego poznania go, aby
następnie nauczyć je wykorzystywania talentów, którymi zostało
obdarowane od poczęcia.
Kształtowanie sumienia powinno być ukierunkowane na Boże
Objawienie, przede wszystkim na Nowy Testament tymczasem
przygotowanie do spowiedzi opiera się tylko na Dekalogu. Jesteśmy więc wciąż w Starym Testamencie. Wprawdzie już B. Haring
w dziele „Nauka Chrystusa” pisał o tym, że nie wolno wychowywać
i kształcić ludzi ochrzczonych jedynie według Starego Testamentu.
Twierdził, że jesteśmy zobowiązani świadomie kształtować sumienia
chrześcijan według prawa Nowego Testamentu, ale te słowa nie są do
dziś w pełni realizowane22. Najważniejsze kryterium kształtowania
sumienia można określić najprościej: „Powinieneś” jest ważniejsze
niż „nie wolno ci”.
Nauka Chrystusa: Osiem błogosławieństw, Kazanie na Górze,
przykazanie miłości polega przede wszystkim na wezwaniu do cnót.
Sumą nauki Chrystusa jest „masz kochać”, a nie „nie masz grzeszyć”.
Dopiero kiedy jest miłość wtedy jest właściwa motywacja, aby nie
grzeszyć (Por. 1J 3,6.9). Najpierw więc konieczna jest nauka o cnotach,
a potem o grzechach. Osiągnięcie wielu cnót, a przede wszystkim
pokory, czystości serca, miłości jest zadaniem długofalowym, dlatego
wiele osób ulega zniechęceniu. Kształtowanie postawy zaufania do
Boga, ciągłego powstawania, nawracania się jest tu niezwykle ważne
21 KDK 24.
22 Zob. B. Haring, Nauka Chrystusa, Poznań 1962 – 1963
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i pomocne. W życiu mamy do czynienia z człowiekiem „w drodze”,
zmagającym się z trudnościami wewnętrznymi i zewnętrznymi, a nie
z człowiekiem ostatecznie ukształtowanym.
Teonomia sumienia
Celem wychowania jest takie ukształtowanie sumienia, aby motywem
posłuszeństwa jego głosowi był autorytet Boga (Por. Rz 13, 1- 13).
G. Hanseman nazywa to teonomią sumienia. Jej przeciwieństwem
jest fałszywie rozumiana wolność – autonomia.
Groźna jest również heteronomia, kiedy człowiek podporządkowuje się tylko ludzkim prawom bez odniesienia do Boga23. Wiemy
przecież, że są takie „prawa” ludzkie, którym ze względu na dobro
człowieka nie wolno się podporządkować. Taki heteronomiczny człowiek będzie kierował się zewnętrznymi przymusami, zaś w chwilach
wolnych życiem popędowym. Chodzi więc o to by dziecko (każdy
człowiek) doświadczaną w sumieniu odpowiedzialność odnosiło do
Boga. Życie wielu ludzi jest życiem amoralnym (nie w znaczeniu łamania prawa ale dlatego, że prawo moralne nie jest dla nich czynnikiem
decydującym w postępowaniu). Człowiek posłuszny Bogu jest również
posłuszny przede wszystkim Jemu tam, gdzie podporządkowuje się
ludzkiej instancji. Dzięki posłuszeństwu Bogu człowiek uzyskuje
prawdziwą autonomię, urzeczywistnia się jego godność.
Okres najwcześniejszego dzieciństwa (podstawy życia
religijnego)
Należy dostosować działania służące rozwojowi sumienia dziecka
zgodne z jego okresem rozwojowym. Ważne jest również rozpoznanie
temperamentu (co, nota bene, najłatwiej rozpoznać w tym okresie24
oraz cech, talentów indywidualnych. Najważniejszym środkiem wychowawczym w okresie życia nieświadomego jest przyzwyczajenie,
które jest najważniejszym środkiem wychowawczym w tym okresie.

23 G. Hansemann, Wychowanie religijne, Warszawa 1988, s. 187.
24 Zob. J. Bogolubow, Poznaj swój temperament, Ząbki 2001.
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W tym okresie możemy wyróżnić trzy rodzaje reakcji rodziców
na zachowania ich dzieci: oszczędzanie przeżycia granicy (dziecko
staje się centrum życia rodziny, oszczędza się mu wszelkich trudności
i przykrości. Takie dziecko nie będzie umiało żyć w społeczności, będzie miało problemy w podporządkowaniu się komukolwiek); dziecku
odmawia się zaspokojenia uzasadnionych pragnień (przeżywa tylko
granicę czego skutkiem jest podświadoma ciągła frustracja w późniejszych latach życia); i wreszcie dziecko może doświadczać prawdziwej miłości, porządku moralnego, gdy pozytywna lub negatywna
reakcja matki nie jest spowodowana jej nastrojem, chęcią „posiadania
dziecka dla siebie”, zaspokajaniem swoich potrzeb emocjonalnych,
ale wynika z wychowawczego planu miłości i odpowiedzialności. Na
takim przeżyciu przez dziecko „porządku” można potem rozpocząć
prawidłowe kształtowanie sumienia. Ważną kwestią jest pozytywne
motywowanie dziecka: „powinieneś tak zrobić” powinno być przed
„nie wolno ci”.
Ogromną rolę odgrywa w tym zadaniu pochwała. Potwierdzenie
własnej wartości jest znakiem dla dziecka do rozpoznania powinności, ponieważ poczucie własnej wartości jest jedną z najsilniejszych
motywacji działania moralnego. Już w tak młodym wieku można rozbudzić w dziecku pragnienie świętości. Przykładem są święte dzieci25.
Doświadczenie pochwały i nagrody jest konieczne jako potwierdzenie norm i uświadomienie, że człowiek czyniący dobro jest mądry
i wartościowy, nie zaś naiwny.
W dziedzinie wychowania ważniejszy jest czynnik osobowy niż
materialny. Ważniejsze są pochwały, przytulenie niż prezenty materialne. Jeśli jednak dziecko nie doświadcza wartości osobowych wtedy
będą w jego życiu dominowały wartości materialne i odwrotnie.
Widać więc jasno, że największy wpływ na człowieka w tym okresie rozwojowym mają jego rodzice, ponieważ z nimi ma ono najgłębsze relacje osobowe.

25 Zob. E. Hanter, Mali przyjaciele Jezusa Eucharystycznego, Szczecinek 2007.
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Niezastąpiona rola rodziców
Rodzicom nie obca jest pokusa, żeby dziecko, które jest początkowo
tak bardzo uzależnione od ich opieki, kreować według swojego pomysłu, swojego planu. Matka może zatracić się w „miłości” do swoich
dzieci, zapominając o swoim mężu, o wysiłku osobistego otwierania
się na Boga – stawania w prawdzie, odczytywania i przyjmowania Jego
łask. Taka miłość może być zwykłym egoizmem, szukaniem realizacji siebie w dzieciach, kompensacją własnych braków, szukaniem
emocjonalnego oparcia. Myślę, że w większym lub mniejszym stopniu
każdy rodzic ulega takiej pokusie, a przecież dzieci nie są własnością
rodziców.Zrodzenie fizyczne, troska i opieka nad fizycznym rozwojem
i zdrowiem dzieci jest bardzo ważna, ale nie można jej oddzielić od
ciągłego rodzenia ich w sensie duchowym.
Ostatnio coraz więcej mówi się o kierownictwie duchowym, najczęściej w odniesieniu do osób dorosłych. Czym ono jest? Czy jest
konieczne? Najkrócej mówiąc, jest ono towarzyszeniem człowiekowi
w jego duchowym wzroście. Jego celem jest „wzrastanie Jezusa” w życiu drugiego człowieka. Terminy: kierownictwo, przewodnictwo,
towarzyszenie, ojcostwo czy też macierzyństwo duchowe, bycie świadkiem, podkreślają różne aspekty indywidualnej pomocy duchowej,
udzielanej osobie, która chce budować swoje życie z Bogiem26. Mówiąc
inaczej – konieczne jest wzrastanie człowieka w Bogu, dążenie do
zjednoczenia z Nim – celem naszego życia, ponieważ inaczej zatracamy sens i poczucie wartości życia, świadomość własnej godności.
Jednak żeby to osiągnąć, każdy człowiek potrzebuje pomocy. Pierwszymi osobami, które mogą być takimi „kierownikami duchowymi”
swoich dzieci, są rodzice.
Przed kim małe dziecko jest otwarte i szczere (jest to warunek kierownictwa duchowego)? Kto zna je najlepiej, obserwując jego rozwój
dzień po dniu? Odpowiedź jest jakby oczywista – jego mama i tata..
Tak wiele zależy od tego, czy matki i ojcowie wysłuchują swoje dzieci.
Czy słyszą zadawane dziecinnym językiem, poważne pytania o życie
i śmierć, dobro i zło, sens cierpienia, czas, wieczność, o Boga? Wiele
26 Por. J. Augustyn, Praktyka kierownictwa duchowego, Kraków, 2006, s. 22-27.
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zależy od podjęcia tego dialogu oraz od tego czy sami dorośli mają
czas na refleksję. To najpierw rodzice powinni rozmawiać z dziećmi
o problemach ich życia wewnętrznego, zanim będzie to mógł robić
ich spowiednik, może też katecheta czy ktoś inny z otoczenia. Bardzo ważne jest jednak, żeby nie była to tylko wiedza teoretyczna.
Treści muszą być dostosowane do wieku, poziomu życia duchowego
dziecka, jego temperamentu i konkretnych doświadczeń, przez które
ono przechodzi. Tutaj nasuwa się bardzo ciekawa uwaga św. Teresy
od Dzieciątka Jezus, że „Dusze ludzkie różnią się między sobą bardziej niż ludzkie twarze. Jest istotnie rzeczą niemożliwą postępować
z wszystkimi w ten sam sposób”27. Przyswojenie treści powinno być
również związane z przeżyciem, z aktywnością dziecka. Tak więc
w tym prowadzeniu duchowym dzieci ważna jest czujność, długomyślność, wiedza, twórczość, indywidualne podejście i modlitwa.
Niedobrze jest, gdy rodzice ulegają niepokojom o to, co będzie,
albo zamartwiają się tym, co było, choć oczywiście należy z tego wyciągać wnioski. Znane jest powiedzenie, że „wychowuje się tylko raz”.
Dlatego trzeba trzeźwo odczytywać na bieżąco co się dzieje w życiu
dziecka i dostosowywać do tego metody wychowawcze. Wspomniana
święta pisała: „Widzę tylko to, co jest teraz, zapominam o przeszłości,
a przyszłości nie chcę przewidywać. Jeżeli zniechęcamy się i niekiedy
wpadamy w zwątpienie, to tylko dlatego, że myślimy o tym, co było,
albo o tym, co będzie”28.
Wydaje się, że matka, która jest ze swoimi małymi dziećmi, może
je nauczyć, że z Panem Bogiem jesteśmy cały czas, że tak naprawdę nie
ma podziału na czas dla Pana Boga, czas na zabawę, naukę, posiłek,
rozmowę… Święty Paweł mówi, że „W Nim poruszamy się, żyjemy,
jesteśmy” oraz „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie,
wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10, 31).
Szczególnie ważne są pierwsze lata życia dziecka, a rodzice często
skupieni na sobie, na pracy zawodowej, a nawet na własnym, ciasno
i źle rozumianym uświęceniu zapominają o życiu duchowym dzieci
27 Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje duszy, Kraków 1988, s. 242.
28 Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje duszy, Kraków 1988, s. 276.
| 58 |

Kształtowanie sumienia jako najważniejsze zadanie…

i nie dostrzegają prawdziwych problemów. Znamy wiele przykładów świętych dzieci: Dominik Savio, Laura del Carmine Vicuna,
pastuszkowie z Fatimy, Piotruś d’Airrelle, Anna de Guigne, Vit de
Fontgalland, Ludwik Vargues, Li – mała Chinka, Terenia Leśniowska, Edzio Jóżak, Aniela Budka i wiele innych29. Myślę, że byłoby ich
dużo więcej, gdyby rodzice, wychowując swoje potomstwo, bardziej
współpracowali z Bożą łaską.
Członkowie rodziny chcąc czy nie żyją wobec siebie bez „masek”,
poznają prawdę o sobie, a najbliżsi są często „lustrem”pokazującym
braki. Wielką, niezwykle ważną rzeczą jest nauczyć dziecko dostrzegać własne błędy, stawać w prawdzie, jak mówi Psalmista: „Kto jednak dostrzega własne błędy? Oczyść mnie od tych, które są skryte
przede mną” (Ps 19, 13). Zamknięcie się na prawdę zamyka na Boga,
a tym samym uniemożliwia realizację celu życia. Otwieranie się na
taką trudną dla dziecka prawdę jest możliwe w atmosferze miłości,
akceptacji.
Brak czasu na modlitwę mści się, ponieważ żaden człowiek sam
z siebie nie umie prawdziwie kochać innych, nie umie przekazać im
prawdy o bezwarunkowej miłości Boga, który „kocha przebaczać”,
a tego, kto przed Nim otwiera swoje serce, „zalewa” swoją czułością.
Bóg nieustannie oczyszcza rodzicielską miłość. Jest to ciągły proces.
Jeśli rodzice chcą pomóc dzieciom, muszą sami stawać się coraz bardziej wolni od swego „ja”, coraz bardziej opierać się na Nim, oczekiwać
wszystkiego od Niego, muszą wciąż na nowo sobie przypominać,
że dzieci również są Jego darem i Jemu najbardziej na nich zależy.
Obecnie bardzo rozwinięta jest wiedza psychologiczna, która może
być przydatna dla rodziców, mamy wiele wartościowych książek na
temat wychowania, ale słuszne jest stwierdzenie, że bez Boga nie
rozumiemy samych siebie30, a tym bardziej nie umiemy zrozumieć
innych, nawet tych, z którymi jesteśmy na co dzień. Warto przytoczyć
słowa Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która również opiekowała
się „dziećmi” – nowicjuszkami, w swoim zakonie. Potrafiła wspaniale
29 Zob. E. Hanter, Mali przyjaciele Jezusa Eucharystycznego, Szczecinek, 2007.
30 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis (4.3.1979), 8.
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dostrzec problem, znaleźć właściwe słowa, co często zadziwiało młode
karmelitanki. A oto jak pisze o tym towarzyszeniu duchowym sama
Święta: „Oto moja tajemnica – nie robię wam żadnej uwagi, zanim
nie zwrócę się do Matki Najświętszej i nie poproszę, by mi podsunęła,
co mam czynić dla waszego większego dobra”31. Święta nie pragnie
ich miłości czy wdzięczności dla siebie. Ona pomaga im, by otwierały
się na Boga. Myślę, że matki i ojcowie bardzo wiele mogą się nauczyć
od „małej Tereski”.
Czasem rodzice boją się, że coś utracą, powierzając swoje dzieci
Bogu. Jest to kolejne – po przekonaniu, że Bóg nas kocha za coś –
fałszywe przekonanie zakodowane w naszej psychice, niezgodne ze
zdrową religijnością. Prawda jest zaskakująco inna! Jeśli u dzieci,
w miarę wzrastania, pogłębia się zależność od Boga, to także o wiele
głębiej miłują swoich rodziców, a także innych ludzi.
Kształtowanie sumienia między trzecim a siódmym rokiem
życia dziecka
Kiedy dziecko przechodzi od życia nieświadomego do świadomego
dojrzewa w nim funkcja sumienia. Dzieje się to pod koniec trzeciego
roku życia. Z początkowo nieświadomego przeżycia porządku kształtuje się świadomość reguł, a to jest początkiem uwewnętrznienia
prawa moralnego. W wieku od czterech do siedmiu lat kontynuuje się
kształtowanie sumienia dziecka. W tym czasie również najważniejsze jest religijno-wychowawcze działanie i oddziaływanie rodziców.
Przedszkole nie jest w stanie tego zastąpić. W przedszkolu katolickim
dzieci wychowywane (prowadzone przez rodziców) otrzymują istotny
czynnik wspólnotowy. W przypadku dzieci z rodzin niereligijnych
oddziaływanie wychowania religijnego w przedszkolu jest bardzo
małe z racji niebezpośredniego (grupowego) stosunku wychowawcy
do dzieci.
Wola dziecka rozwija się, jest ćwiczona (w „wieku przekory”) i uzewnętrzniana. Można wtedy ukierunkowywać dziecko na „cnoty dziecięce”. Pojęcie „cnota” zostało w ogromnym stopniu zdeprecjonowane
31 Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje duszy, Kraków 1988, s. 283.
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w społeczeństwie. Nie znaleziono jednak bardziej odpowiedniego
wyrażenia dla etycznie pozytywnej postawy i usposobienia. Życie
cnotliwe przejawia pewną dynamiczną jedność. Centrum takiego
życia jest miłość. „Cnota we właściwym tego słowa znaczeniu jest
wewnętrznym, stałym i podstawowym nastawieniem ducha, głębokim zaangażowaniem człowieka”32. „Aby wieść życie chrześcijańskie
w pełni cnotliwe, czyli na poziomie miłości, trzeba przyjąć wezwanie
Boże jako dar z góry”33.
Wyróżnić możemy „cnoty dziecięce” w aspekcie wertykalnej miłości. Jest to więc: pobożność (życie modlitewne dziecka), spełnianie
woli Bożej (posłuszeństwo głosowi sumienia, które mówi, jakimi
Bóg chce nas mieć), usposobienie pokutne (zwracanie się do Boga
z prośbą o przebaczenie i staranie się o naprawienie popełnionych
błędów), odpowiedzialność za to co dziecko robi (na jego poziomie),
postawa wdzięczności.
W aspekcie prowadzenia ku horyzontalnej miłości będzie to gotowość do pomagania innym wprowadzana w czyn, dzielenie się z innymi, życzliwość, wdzięczność, posłuszeństwo, prawdomówność itp.
Trzeba też podkreślić cnoty w odniesieniu do miłości samego
siebie jak akceptacja siebie takim jakim się jest, wdzięczność za życie i wszystko co dziecko otrzymało czy otrzymuje, radość, męstwo
(przetrzymywanie fizycznego bólu), wstydliwość (obawa przed wtargnięciem w swój intymny świat, która u wielu dzieci pojawia się wraz
z obudzeniem własnego „ja”), czystość ciała (ponieważ ciało i ubiór
są odzwierciedleniem duszy).
W tym okresie rozwojowym bardzo ważna jest świadomość reguł.
Jak powyżej napisano centrum życia cnotliwego jest miłość. Wszystkie inne cnoty z niej wynikają, stąd nie można wymagać i eksponować
tylko jednej np. męstwa, czy prawdomówności, a pomijać inne.
Niezwykle ważne jest, żeby dziecko czyniło dobro z miłości, a nie
tylko z „samego” posłuszeństwa. Postawa dziecięctwa Bożego, do
jakiej powinniśmy prowadzić dzieci (i siebie samych) nie jest postawą
32 S. Olejnik, W odpowiedzi na dar i powołanie Boże, Warszawa 1979, s. 250.
33 Tamże.
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niewolnika. Dziecko powinno doświadczyć, że im ktoś świadczy
więcej miłości tym jest lepszym człowiekiem. „Rodzi się pytanie,
czy dziecko, aby móc ukształtować w nim sumienie, nie musiałoby
mieć zdolności do kochania. Wydaje się, że jeśli ktoś nie ma takiej
zdolności, nie może być wychowany, nie jest w stanie czuć się odpowiedzialnym za bliźnich i odczuwać poruszeń sumienia”34.
Poczucie winy
U dziecka poczucie winy rodzi się poprzez reakcję otoczenia, szczególnie rodziców. Kiedy widzi ono, że rodzice są niezadowoleni z jego
postępowania ciąży to na jego psychice i stara się naprawić stosunki
z rodzicami. Nie rozumie ono jeszcze wtedy (ok. trzeciego roku życia)
moralnego wartościowania. Widać z tego, że postępowanie rodziców względem dziecka ma podstawowe znaczenie do prawidłowego
wykształcenia się poczucia winy. Jeśli dorośli podkreślają rzeczy
drugorzędne jako najważniejsze, dziecko będzie miało wykrzywione
sumienie (np. ważniejszy jest porządek niż egoistycne zachowania
wobec rodzeństwa). Potrzebuje ono kierownictwa duchowego ze
strony rodziców. Takie samo zachowanie w różnych sytuacjach może
mieć inną wartość moralną np. zniszczenie jakiejś rzeczy nieświadomie czy też z premedytacją, dlatego też wymaga odpowiedniej
reakcji rodziców. Pochwała i nagana, nagroda i kara powinny zależeć
od rzeczywistej odpowiedzialności dziecka za to co zrobiło. Dzieci
mają duże poczucie sprawiedliwości i słuszna (uzasadniona) kara czy
nagana nie przynosi im szkody psychicznej i nie wpływa negatywnie
na relacje z rodzicami. Zawsze obowiązuje dorosłych złota zasada:
chwalić, jeśli to możliwe; ganić, jeśli to konieczne!
Pojęcie „grzechu” należałoby wprowadzać wtedy, gdy dziecko
odróżnia winę obiektywną od subiektywnej, co wiąże się z używaniem rozumu jak i mądrym prowadzeniem przez rodziców. U każdego dziecka może to być nieco inny czas, dlatego niezwykle ważne
jest indywidualne traktowanie każdego dziecka, szczególnie w tak
34 H.Zulliger, Umgang mit dem kindlichen Gewissen, Stuttgart 1965, s.15, za:
G. Hansemann, Wychowanie religijne, Warszawa 1988, s. 195.
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wrażliwej sferze. Przeakcentowanie powagi grzechu może zniszczyć
postawę radości u dziecka.
Samo poznanie umysłowe tego, że prawo moralne pochodzi od
Boga nie musi poruszać serca dziecka, stąd wynika wniosek, że takie treści przede wszystkim powinni poruszać z dzieckiem rodzice,
z którymi ma autentyczną więź miłości. Modlitwa wieczorna, w tym
rachunek sumienia pomaga w odnoszeniu postępowania i życia do
Boga. Niezwykle ważne jest zwracanie uwagi najpierw na dobro (dobre czyny), które dziecko zrobiło i podziękowanie za nie (dzięki czemu
dziecko uświadamia sobie, że dobrych czynów bez łaski Boga nie jesteśmy w stanie spełniać i nie buduje w sobie faryzejskiego sumienia.)
Rodzice przepraszają Boga za małe dziecko i pomagają mu podjąć
dobre postanowienia. Za dziecko, które w czymś nie dopisało prosi
się o przebaczenie. Ważne jest podjęcie dobrych postanowień czego
dziecko bez pomocy rodziców nie jest w stanie zrobić. W wypełnieniu tych postanowień również dyskretnie powinni pomóc rodzice.
Pedagogika siostry Jozafaty Bogolubow35
Siostra Jozafata Bogolubow, nazaretanka, odnosiła liczne sukcesy
pedagogiczne. Podziwiano jej mądrość, zbierano prace wykonane
z dziećmi i zapisywano uwagi i pomysły. Powstało w ten sposób kilka
książek na temat tej niezwykłej i niezwykle obdarowanej przez Boga
osoby36. Warto chociaż w tym miejscu wspomnieć o jej zasadach
podejścia do dzieci w kształtowaniu ich sumienia:
Istotą podejścia do dziecka jest odczytywanie przez wychowawcę
zamysłu Bożego względem niego. W chwilach przekory dziecka
i jego upadków można zaobserwować działanie Boże względem niego
i opiekę Bożą nad nim. Bóg ma pewien zamysł względem każdego
35 Siostra Jozafata Bogolubow CR, ur. 21.11.1885 r. w Słonimie, zm. 16.03.1955 r.
w Warszawie.
36 E.Hanter wydała w ostatnich latach wiele książek na temat pedagogiki siostry
J. Bogolubow m.in. Chrześcijańska szkoła radości, Warszawa 2012; Poznaj swój
temperament, Ząbki 2001; Pamiętnik nauczycielki, Warszawa 2013; Tajemnica milczka, Warszawa 2014; Typy dzieci, Warszawa 2014, Wspomnienia o siostrze Jozafacie
Bogolubow, Warszawa 2013.
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od poczęcia. To co obserwujemy jako destrukcyjne, niszczące rozwój
dziecka trzeba usunąć (jak robaki z pączka kwiatu). Do każdego
siostra podchodziła najpierw analizując jego czyny – to był punkt
wyjścia w wychowaniu. Uważała, że życie duchowe dziecka przejawia
się w życiu intelektualnym, w przeżyciach płynących z temperamentu,
w zainteresowaniach – jest to zalążek jego zdolności. Przyglądała się
dzieciom w działaniu oraz bardzo uważnie i cierpliwie słuchała tego
co mówią: „kto umie słuchać dziecka, ten posiada jego serce. Wchodziła razem z dzieckiem w jego smutki i radości. Uważała, że u małego dziecka bardzo wyraźnie widać Boży zamysł względem niego,
dlatego potrzeba wychowawcy pokornego, potem wielką pomocą jest
łaska sakramentalna – pokuta i Eucharystia. Starała się być przyjacielem dziecka dyskretnym, wytrwałym i wzbudzać w nim zaufanie.
Twierdziła zdecydowanie, że wychowawca nie może dyskredytować
roli rodziców. Co ciekawe, uważała, że dziecku nie należy opowiadać baśni, ale dawać mu Słowo Boże odpowiednio przekazywane
tak, żeby było zrozumiane, opowiadać ciekawie życiorysy świętych,
ponieważ dzieci pragną prawdy. Uważała, że dorosły nie powinien
przed dzieckiem udawać nieomylnego, umieć przeprosić, a zarazem
powinien zdecydowanie skarcić je za zło (kiedy dziecko zarazem wie
i doświadczyło tego, że jest naprawdę kochane). Siostra Jozafata nigdy
nie przekupywała dziecka i nie starała się na siłę zdobyć jego względów. Kierowała rozwojem jego osobowości i postępowała tak jak uczył
Jezus Chrystus, aby wejść do Królestwa Niebieskiego. Uczyła dzieci
modlitwy przy różnych okazjach i aktywnościach, ale nie modlitwy
mechanicznej (lepsza była krótka a szczera, pełna miłości i ufności
modlitwa niż długa i mechaniczna). Za niesforne dzieci modliła się
gorąco, czasem ze łzami. Pokazywała dziecku ewangeliczny obraz
miłości, uczyła dziecko modlić się i sama modliła się za dziecko.
Pomagała dziecku usunąć zło i grzech, a pustkę w jego sercu zapełniała dobrymi treściami z Biblii. Na każdym kroku wzywała pomocy
i światła Ducha Świętego. Niezwykle ciekawą i dobrze opracowaną
sferą działania siostry było jej niezwykle owocne nauczanie dzieci takich przedmiotów jak przyroda, fizyka, matematyka, historia, sztuka
i język polski. Przy okazji nauczania rozwijała logiczne myślenie
| 64 |

Kształtowanie sumienia jako najważniejsze zadanie…

dziecka i pokazywała działanie Boga w świecie stworzonym i w historii. Nauczanie jej wykonaniu nie było nudne, rozwijała bowiem
myślenie i wiedze dziecka przy pomocy gier, zabaw i pracy ręcznej,
wykorzystując artystyczne zdolności czy inne talenty dziecka. Pedagogika siostry, ledwie tutaj zarysowana, wybiegała epokę i obecnie
ma coraz więcej zwolenników37.
Manfred Spitzer i jego „Cyfrowa demencja”
Dzieci wychowuje się w realnym świecie i, jak wyżej było powiedziane, przez aktywność. Według M. Spitzera moralizowanie, mówienie dzieciom o zasadach etycznych w celu wychowania ich sumienia
jest jak używanie roweru do nauki pływania. „Wychowanie w wartościach (do wartości) (…) tak samo niewiele da, jak wychowywanie
do jedzenia, do biegania, do mówienia. Wychowanie zawiera zawsze (nie może być inaczej!) postępowanie w określonych sytuacjach
i związane z tym przeżywanie ocen i rozważne decydowanie. Etyka
ma się do prawidłowego działania jak gramatyka do prawidłowego
mówienia”38. Uczony dodaje jeszcze, że dziecko „musi (…) nauczyć
się przyjmować odpowiedzialność, kształtować zaufanie, oceniać
interesy, radzić sobie z konfliktami i może nawet czasami umieć je
rozwiązywać”39. Dzieje się to wśród innych ludzi, w grupie rówieśników, wśród rodzeństwa i jeszcze raz trzeba to podkreślić – przez
aktywność. M. Spitzer uważa, że do prawidłowego rozwoju potrzeba
tysięcy, jak najbardziej różnorodnych przykładów.
Współczesna nauka udawadnia coś co siostra Jozafata widziała
intuicyjnie i z doświadczenia pracy z dziećmi. Niemiecki psychiatra i neurobiolog zwraca uwagę na potężne zagrożenie dla rozwoju
dzieci i młodzieży w postaci cyfrowych mediów. W swojej znakomitej książce pt.: „Cyfrowa demencja” pokazuje, na podstawie badań
naukowych, że skutkami nadużywania tych mediów są problemy

37 Por. J. Bogolubow, Typy dzieci, Warszawa 2014.
38 M. Spitzer, Jak uczy się mózg, Warszawa 2012, s. 249.
39 Tamże.
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z nauką i koncentracją, a więc również problemy z logicznym myśleniem40, stres, depresja, gotowość do przemocy fizycznej, trudności
w nawiązywaniu głębszych relacji41, nie mówiąc już o fałszywych
wzorcach postępowania, które dzieci nieustannie ćwiczą w grach
komputerowych, co świetnie pokazuje eksperyment „comfortably
numb”42. Jeśli, jak pisze autor „Media wizualne przyczyniają się do
zaniku więzi między dziećmi i rodzicami oraz wpływają ujemnie na
rozwój kompetencji społecznych i głębię związków międzyludzkich”43
to niemożliwa jest pomoc rodziców w kształtowaniu osobowości i sumienia dziecka, które odbywa się wewnątrz głębokiej, pełnej miłości
relacji z najbliższymi.
Wiek szkolny
We wczesnym okresie szkolnym (do ok. 10 roku życia) dziecko bardzo
szybko zapamiętuje. Trzeba więc wtedy zwrócić uwagę na przekazywane treści. Moralność w tym czasie jest więc oparta na normach,
które dziecko zapamiętało. Dobre postępowanie dziecko rozumie
jako postępowanie zgodne z poznanymi regułami. Od 10 roku życia
dziecko zadaje głębsze pytania dotyczące motywacji norm i zasad.
Jest to dobry czas na wyjaśnianie problemu grzechu. W tym czasie
obok rodziców dużą rolę w kształtowaniu sumienia odgrywa grupa
rówieśnicza, oddziaływanie nauczycieli, katechety, sakrament pokuty.
Wielką rolę odgrywa również czytana literatura i oglądane filmy.
Dziecko bardzo identyfikuje się z bohaterami. Czytane i oglądane
treści docierają do wewnętrznego świata dziecka. Ważne jest więc
jakie książki czyta i co ogląda. Trzeba wtedy podsuwać mu ciekawą
literaturę, której bohaterowie reprezentują wartościowe moralnie
postawy.
Szczególnie ważną rolę w tym czasie w kształtowaniu sumienia
odgrywa grupa dziecięca. Dla wielu dzieci etos grupy jest jedynym,
40
41
42
43

M. Spitzer, Cyfrowa demencja, Słupsk 2013, s. 75-80.
Tamże, s. 96-106.
Tamże, s. 171-174.
Tamże, s.171-174.
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poważnie traktowanym, moralnym odniesieniem. Jeśli taka grupa
jest prowadzona przez dorosłych, tworzą oni etos grupy. Prowadzący
grupę musi zwracać uwagę na to, by uwzględniać te cnoty, które dzieci
doświadczają jako mające związek z ważnym w tym wieku poczuciem
wartości siebie. Powinien stawiać konkretne zadania, realizujące
etos grupy, których wykonanie podlega kontroli całej grupy. Warto
zwrócić uwagę na sposób wychowania i kształtowania sumienia dzieci
i młodzieży w oratoriach salezjańskich. Jest on niezwykle skuteczny,
ponieważ mamy tu do czynienia z połączeniem szkoły, podwórka,
lekcji religii, Kościoła, etosu grupy. Jest to wychowanie przez aktywność i współdziałanie. Przykładem są oratoria zbadane i opisane
w książce Doroty Sys44. Wsparcie grupy umożliwia dziecku opozycję
w stosunku do destruktywnego otoczenia.
Zwracanie uwagi na swoje cechy zewnętrzne ma u dzieci związek
z wrażliwością na swoją wartość. Nie znaczy to jednak, że tylko cechy zewnętrzne liczą się dla dzieci. W kształtowaniu postawy wobec
dobra i zła ważne jest również odwoływanie się do poczucia wartości dziecka i przedstawiane zła moralnego jako czegoś wstrętnego,
niegodnego człowieka, dobra natomiast jako czegoś pożądanego
i godnego nawet wielkiego wysiłku. W tym czasie dzieci nabywają
zdolności samodzielnego kształtowania swojego sumienia w pełnej
wolności relacji do Boga.
Wiek dojrzewania
Okres dojrzewania to czas kiedy młodzież powinna sama kształtować
swoje sumienie. Dobre wychowanie w poprzednich okresach rozwoju
dziecka powinno prowadzić do takiego samowychowania. Wielką
i niezbędną pomocą dla młodzieży są świadkowie wartości ukazanych
w Ewangelii – osoby, które są w jakiś sposób dostępne dla młodych.
Dla każdego człowieka w jego rozwoju konieczna jest taka postać
„etycznego gwaranta”. Tragedią dla młodych jest nie znajdowanie
w świecie dorosłych osób żyjących autentycznie treściami Ewangelii.
44 Zob. D. Sys, W trosce o wychowanie i integralny rozwój. Oratoria Salezjańskie
w Polsce, Warszawa 2015
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To powoduje często odrzucanie tych treści jako „nieżyciowych”, „utopijnych”. Budząca się seksualność młodych jest podatna na zranienia i wykrzywienia bez wyjaśnienia jej znaczenia i wartości i bez
świadków czystego radosnego życia. Jest to tym trudniejsze zadanie
dla rodziców i wychowawców, że lansowany jest w społeczeństwie
hedonistyczny styl życia.
Wychowawcy mogą pomóc młodym w organizowaniu spotkań
z ciekawymi, wartościowymi moralnie ludźmi. W tym zadaniu pomagają dobre książki, filmy, teatr, o których potem można w grupie
dyskutować i w ten sposób rozwijać krytycyzm młodych. W tym
okresie nic nie daje narzucanie siłą swoich poglądów. Ważne jest
natomiast, w toku dyskusji, ustosunkowanie się, do wypowiedzi i postaw bohaterów, ocena wartości etycznej ich postępowania. Chociaż
młody człowiek często chce być niezależny, jednak rola wspólnoty
w tym czasie jest bardzo ważna według znanego starożytnego powiedzenia „vae soli”.
Ważne jest, żeby poczucie winy, którego doświadcza każdy człowiek doprowadzić do religijnej interpretacji. Wybujały indywidualizm
może prowadzić do skarłowacenia sumienia, skrajnego subiektywizmu, stłumienia poczucia winy. Przeciwną drogą jest zauważenie,
że ponad jednostką jest instancja nadrzędna. Pomocą może tu być
analiza literatury, postępowanie osób znanych w społeczności. Wykształca się pojęcie odpowiedzialności, które prowadzi do pojęcia
winy, a dalej jest możliwe (u młodzieży mającej żywy stosunek do
Boga), mówienie o grzechu. Jeśli chodzi o sakrament pokuty to trzeba
ukazywać młodzieży jego wartość ale nie można naciskać. Tutaj
potrzebna jest długomyślność i cierpliwość dorosłych. W tym czasie
młodzież zadaje sobie pytania o wartość samego siebie, cel i sens
swojego życia, dlatego towarzyszenie jej w samodzielnym myśleniu
i dochodzeniu do wniosków oraz świadectwo, nie zaś narzucanie
siłą swoich poglądów, jest najlepszą pomocą jaką mogą jej udzielić
osoby dorosłe.
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Streszczenie
Jeśli chcemy wychować osoby samodzielne, wrażliwe, odpowiedzialne
i zdolne do autentycznej miłości musimy zwrócić szczególną uwagę na
umiejętne kształtowanie ich sumienia od najmłodszych lat aż do dorosłości.
To powinien być najważniejszy cel zabiegów pedagogicznych wszystkich
wychowawców. W społeczeństwie, w którym liczą się umiejętności, intelekt,
sukces, realizacja siebie, rozwój sumienia wydaje się czymś anachronicznym;
nie zauważa się jednak, że wychowuje się inteligentnych, zaradnych, pełniących nawet ważne społecznie funkcje niewolników i psychopatów. Natomiast
pragnieniem wszystkich ludzi dobrej woli jest budowanie cywilizacji miłości, która powstaje dzięki osobom o dojrzałym, ukształtowanym sumieniu.
Summary
If we want to educate independent, sensitive, responsible and capable of
authentic love people we must pay special attention to the proper shaping
of their conscience from an early age into adulthood. Indispensable role
in this task belongs to the parents. They know their child best, they love it
and it loves them – this are the conditions under which human conscience
may properly mature. It should also be the most important goal of teaching
procedures for all educaters, confessors and spiritual fathers with whom
children and young people come on their way to adulthood. In this task helps
the look at the particular personality of the child through a good knowledge
of human developmental periods. This allows to choose the appropriate
pedagogical approach. In a society in which the intellect, the self realization
and of course the success are the most important skills, the development of
conscience seems to be somethig anachronistic. It stays unnoticed, however,
this way of education creates smart, resourceful even performing socially
important functions slaves and psychopaths. In contrast, the desire of all
people of good will are building the civilization of love. It can be created
only by people with mature and formed conscience.

Słowa kluczowe: Pedagogika, wychowanie, sumienia, poczucie wartości, kształtowanie,rodzice
Keywords: Upbringing, conscience, pedagogy feeling the value, forming of the wine, parents
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Mirosław Białous
ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY PRZEBÓSTWIENIA
WEDŁUG ŚW. MAKSYMA WYZNAWCY
Anthropological basis of deification according to St. Maximus the
Confessor
Rozważania wstępne
Powodem zaistnienia niniejszego artykułu jest osobista fascynacja
autorska postacią św. Maksyma Wyznawcy (580-662), który sytuuje
się niemal pośrodku drogi rozwojowej hezychazmu, zapoczątkowanego w drugim wieku po Chrystusie, osiągającego zaś swe apogeum
w teologiczno – mistycznej myśli św. Grzegorza Palamasa.
Cechą charakterystyczną jego dzieł były częste odwołania do
osiągnięć jemu współczesnych, a dodajmy, iż była to epoka reformy
chrześcijaństwa zachodniego i bujnego rozwoju teologii bizantyjskiej.
W niniejszym artykule wyeksponuję niektóre tylko aspekty dzieł
tego wczesno średniowiecznego teologa, filozofa i mistyka, sytuując
je w kontekście zasadniczym, przebóstwienia. Proces ten próbuję
eksperymentalnie „zderzyć” ze współczesnymi tendencjami rozwojowymi psychologii religii czy antropologii filozoficznej; w wyniku
tego zabiegu formalnego daje się zauważyć jeszcze mocniej świeżość
i głębia teologicznych rozważań1.
1 Wskażmy choćby kilka najbardziej znanych prac z tego zakresu: W. Prężyna,
T. Kwaśniewska, Powiązania postawy religijnej i osobowości analizowanej w świetle
danych Inwentarza Psychologicznego Gaugha, Roczniki Filozoficzne 22(1974), z. 4,
s. 6-24; W. Prężyna, Obraz siebie a intensywność postawy religijnej, Roczniki Filozoficzne 23(1975) z. 4, s. 5-25, czy inne.
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Decydując się na dokonanie tego swoistego „zderzenia” nie zapominamy, iż w dziewiętnastym i w pierwszej połowie minionego stulecia pojmowano dość wieloznacznie zarówno pojęcie religijności, jak
i obrazu siebie, za postawę religijną rozumiejąc szeroko pojmowaną otwartość, spójną zresztą z otwartością personalistyczną obecną w refleksji chrześcijańskiej. Niewątpliwie wypowiedzi Beldwina, Murphy’ego
czy Allporta zwłaszcza w tej materii pozwoliły na przesunięcie akcentu
z nastawienia do stanu gotowości2. Gotowość ta pojmowana jest funkcjonalnie, a więc nie jako cecha osoby, lecz jakość osobowego działania.
Na gruncie polskim bardzo znamienne zdanie na nasz temat podaje
W. Prężyna. Postawa „jest to względnie stałe ustosunkowanie, które
wyraża się w gotowości podmiotu do pozytywnych lub negatywnych
reakcji intelektualno-orientacyjnych, emocjonalno-motywacyjnych
oraz behawioralnych wobec tego przedmiotu”3. Postawa religijna ewokowała zatem odpowiednią jakość zachowań, mających wpływ także
na jakość pojmowania świata, a zwłaszcza Prawdy Teologalnej, Boga.
Przytoczona in extenso definicja W. Prężyny w toku rozważań
zawartych w niniejszym artykule znajdzie zastosowanie jako punkt
„konfrontacji” napotkanych u św. Maksyma pojęć, stwierdzeń czy
jakości przekazu.
Pomimo, że artykuł ten ze względu na szczupłość formy i treści nie
stanowi monograficznego ujęcia zagadnienia, tym nie mniej w swojej
refleksji eksponuje trzy jego aspekty, które uważam za istotne i kluczowe. Są to:
- Przekaz Objawiony jako zasadniczy kontekst odniesień do
człowieka – osoby;
- Akt Stwórczy jako fenomen pośredni pomiędzy Przekazem objawionym a antropologią filozoficzną
- Wskazanie na charakter i rolę woli ludzkiej jako istotnego czynnika działania wolnego, odpowiedzialnego i wspomagającego Boży
proces przebóstwienia.
2 Por. G. Allport, The individual and his Religion, New York 1976, passim.
3 W. Prężyna, Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka, Lublin 1981,
s. 20.
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1. Biblijny „klucz” odczytania człowieka
Refleksja Ojców Kościoła, a tym również św. Maksyma postrzega
człowieka w sposób integralny, odwołując się nie tylko do jego natury,
lecz sytuując go w najważniejszych dlań odniesieniach, to jest do Boga
i otaczających go widzialnych osób. Bytowanie z Bogiem, a raczej, jak
chce św. Maksym w Bogu (en to Theo) poszerza jego wymiar osobowy
o pierwiastek nadprzyrodzony, relacje z innymi osobami otwierają
go na wymiar społecznej, w tym również eklezjalnej egzystencji.4
Ten dwojaki, lecz nie dualistyczny sposób pojmowania, korzeniami swymi sięga przekazu objawionego, w którym człowiek jawi
się jako stworzony do wielkich, niecodziennych rzeczy, pozostając
zarazem w sferze własnej grzeszności i własnych potrzeb materialnych. Człowiek zatem doświadcza widzeń, uniesienia przenoszą go
w zachwyceniu do raju, słucha słów, których powtarzać nie można5,
a jednocześnie nieobcy mu wieloraki grzech, obecny zarówno w jego
mentalnym, jak i społecznym wymiarze.6
Ten skłonny do niecodziennych uniesień człowiek w gruncie rzeczy
realizuje wymiar mistyczny swej egzystencji, co w znacznej mierze
odzwierciedla jakość teologii prawosławnej. Można powiedzieć, iż
widzi ona bytowanie ludzkie jako drogę nieustannego wznoszenia
się, drogą zainicjowaną jakością poznawczą dogmatyki, pozwalającej
rozpoznanie samego Boga w Jego obecności i działaniu. To ontologiczne odniesienie do Najwyższego pozwala na mistycznie „wnikanie”
w Boże tajemnice, doświadczając, jak święty Jan Teolog, przedziwnej
wizji apokaliptycznej.7
Czymże jest Apokalypsis? Nie tylko odsłanianiem Tajemnicy,
lecz przede wszystkim próbą uczestnictwa w Misterium. Czytając

4 Por. Maksim Ispowiednik, Gława o bogosłowii i domostroitielstwie wopłoszczenija Syna Bożyja, w: Tworenija, t.1 Moskwa 1993, s.151.
5 Por. 2 Kor 12,15;
6 Por. Komentarz św. Ojców do Ewangelii wg. Św. Mateusza, wyd. Bratczyk,
Hajnówka 2000, s.57-59.
7 Por. Diaczenko G., Prakticzeskaja Simfonija, Moskwa 1992, s.255
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wypowiedzi janowe łatwo zapomnieć, jak bardzo „antropocentrycznie” są one skomponowane.
W przekazie apokaliptycznym na plan pierwszy wysuwa się miłość, od stwierdzenia Ho Theos agap’ estin po ostatnie słowo kazalne:
Syneczkowie, miłujcie się, a gdyby nawet kto zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego8. Odwołując się
do tego stwierdzenia, Paul Evdokimov zauważy: „Dusza ludzka nie
tyle oczekuje zbawienia – w sensie wykupu lub zbawienia jednostkowego, ile staje się odpowiedzią, której Bóg oczekuje od człowieka.
Sedno niezgłębionego dramatu Boga biblijnego rozgrywa się nie na
linii napięcia między łaską a grzechem, lecz we Wcieleniu, spotkaniu
zstępującej miłości Boga z wstępującą miłością człowieka9.
Inicjalnej fazy ludzkiego wstępowania nieco paradoksalnie wypada szukać w grzechu, poczyniwszy wpierw zastrzeżenie, iż pierwszy człowiek zgrzeszył co prawda dobrowolnie, lecz w tym akcie nie
realizował tendencji rozwojowych własnej natury, lecz stawał się
posłuszny w odniesieniu do czegoś, co pochodziło z zewnątrz. Wąż
przewrotności, syn buntu, zwodziciel – diabeł, skutkował swym działaniem w sposób dla człowieka najbardziej tragiczny, czego skutkiem
okazała się dramatyczna transpozycja jego egzystencji z poziomu
Edenu na poziom ziemski, przeżywany często w sposób poniżający.
Element nieczystości związanej z rodzeniem potomstwa, śmierć
i wyniszczające choroby tworzyły inną jakość inicjatywy ludzkiej,
stwarzając zarazem możliwość integralnego oddziaływania Boga,
na pochodzące Odeń przebóstwienie zwłaszcza.
Można więc uznać, iż antropologia teologiczna Wschodu to ontologia przebóstwienia przy jednoczesnym apofatycznym postrzeganiu Tajemnicy nie bez udziału Przekazu Objawionego. Przytoczony
powyżej autor, P. Evdokimov, w najpopularniejszym swym dziele
Prawosławie odwołuje się i do tej zasady: [apofatyzm] warunkuje
8 Por. 1 J 2,1; także: Maximos Aghiorgoussis, Wiara Kościoła: w: Prawosławie,
Lublin 1999, s.35.
9 P. Evdokimov, Kobieta i zbawienie świata, “W drodze”, Poznań 1991, s. 104. Por.
też 1 J 4, 10.19.
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w tym samym stopniu zaistnienie mistyki światła i mistyki ciemności,
funkcjonuje tak samo w procesie przyswajania poznawania Bożego,
jak i niewiedzy. Obie te drogi jednak wskażą człowiekowi jakość
charakterystycznego dlań ograniczenia: jego doświadczenie będzie
„jedynie” nazwaniem Boga Istniejącym, a zwłaszcza odnalezieniem
Go jako Stwórcy i jako istoty10.
A zarazem człowiek funkcjonuje wśród ograniczenia, które dzięki
Bożemu działaniu pozwoli mu doświadczyć pleromy, pełni.
Pojęcie to wyjaśnia Nowy Testament: doświadczenie pełni jest
ze swej natury doświadczeniem swoiście ambiwalentnym, może bowiem być zarówno wypełnieniem czegoś uprzednio próżnego11 lub
dopełnieniem czegoś wcześniej niepełnego12. W ten sposób w doświadczeniu pleromy, a raczej nieustannej ku niej oscylacji, możemy
wyróżnić dwie zasadnicze sytuacje: pierwsza (wypełnienie) inicjuje się
negatywnym poczuciem pustki, druga w sposób bardziej pozytywny
zakłada wcześniejsze dysponowanie odpowiednim wyposażeniem.
Już bardzo skrótowe określenie wskazanego fenomenu odkrywa
jeden z podstawowych kategorii antropologii jaką niewątpliwie jest
kontrast. Można powiedzieć, że już od pierwszej strony, od opisu
stworzenia świata, autor biblijny prowadzi nas zdecydowanie zarysowanym kontrastem – światło i ciemność, brak i zaistnienie, powiedzenie słowa i spełnienie. Taki punkt widzenia przejmuje też przytoczona
wcześniej Ewangelia wg św. Jana, gdzie odnajdziemy bardzo podobne
przeciwstawienia (światło – ciemność, brak zaufania – zawierzenie
itp.), a wszystko po to, by eksponować pozytywne działanie Boga,
zwłaszcza zaś Chrystusa, Który poprzez uniżenie samego siebie (por.
Flp 2,7) wywyższył godność ludzką. Fundamentem takiej postawy
była Inkarnacja, Wcielenie, gdzie dokonała się zarówno pełnia Miłości, jak i Łaski13.

10
11
12
13

Por. tenże, Prawosławie, Warszawa 1985, s. 141.
Tak w Mt 13,48;
Tak u Mt 5, 17;
Por. J 1,14; Łk 2,40 (gdzie ewangelista zwraca też uwagę na Bożą Mądrość) i in.
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Inkarnacja Chrystusa stanowi najpełniejszą jakość antropologicznych odniesień, zarówno w wymiarze społecznym, jak i eklezjalnym.
Dzięki Wcieleniu możliwe stają się drogi realizacji pełni człowieczeństwa czy to na drodze oczyszczenia (he katharsis), działania (he
praksis) czy stanu beznamiętności (apatheia), które poszerza i umacnia wymiar eklezjalny. Eklezja to społeczność powołanych, zwołanych
i wybranych zarazem, to żywa społeczność, odradzająca się w Łasce na
obraz Boży i podobieństwo przy jednoczesnej skłonności do grzechu.
Eklezja staje się często terenem dramatycznych zmagań człowieka, który choćby poprzez realizm liturgiczny pragnie doświadczyć prawdy Bożego Uobecnienia. Świadom, iż Boga nikt nigdy nie
oglądał, pragnie Go dotknąć przynajmniej za pośrednictwem Słowa
i w ten sposób dokonać próby rozpoznania. Pragnie też mocą Ducha
Świętego doświadczyć pleromy i wolności w Chrystusie14.
Dotychczasowe rozważania, odwołując się do generalnego obrazu
teologii prawosławnej i generalizującego zarysu Objawienia, postrzegają człowieka poprzez kontekst i usytuowanie w takich a nie innych
uwarunkowaniach. Jednocześnie jednak refleksja patrystyczna każe
dokonywać „analizy” jednostki w wymiarze jej powołania czy jakości istnienia. Refleksję taką zawierają rozważania św. Maksyma
Wyznawcy.
2. Człowiek stworzony i stwarzany
Myśl antropologiczna jednego z największych teologów bizantyjskich
kumuluje w sobie osiągnięcia zarówno szkoły kapadockiej, jak i Orygenesa, odwołuje się do błogosławionego Augustyna, jak i św. Ireneusza, prezentując jednocześnie bardzo oryginalny i dobrze osadzony
w realiach system. Człowiek św. Maksyma jest „bohaterem wiary”,
a jego obraz jest tak wielostronny, że w niniejszym artykule pozwoli
jedynie na zarysowanie godnej dalszego pogłębienia problematyki.
Zarówno doświadczenie Boga, jak i poddanie się Jego dziełu przebóstwienia „liczy się” z antropologicznymi uwarunkowaniami. Jak
14 Por. Rękas J. Prawosławne pojmowanie zbawienia, w: ELPIS, Białystok 2009,
s.291-293.
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się przekonamy, człowiek zgodnie z zamysłem Stwórcy od samego
początku jest wyposażony w możliwość odpowiedzi na Boże wezwanie. Można powiedzieć, iż jego osobowość stanowi podstawę jakości
przeżywania Tajemnicy, gdyż jest to osobowość pojmowana jako
obraz (imago). Ta ostatnia zwłaszcza kategoria wydaje się koniunktywna zarówno w odniesieniu do sensu biblijnego, jak i religijno
psychologicznego15.
Stworzenie na obraz i podobieństwo Boże uzdolniło człowieka do
kształtowania we własnej świadomości obrazu samego siebie. Już Alfred Adler wskazywał (choćby w swych pryncypialnych publikacjach
Sens życia czy Wiedza o życiu), że jakość tego obrazu kształtuje ludzkie
postępowanie, a także proces poznawania nie tylko samego siebie,
lecz i otaczającego świata16. Obraz wytworzony przez jednostkę może
podlegać ewolucji lub bazować niekiedy na fałszywych przesłankach.
Zdarza się, iż osoba tchórzliwa postrzega siebie jako pogromcę, z kolei
ktoś zamknięty w sobie i skryty potrafi w sytuacjach wymagających
wykrzesać z siebie heroizm17.
Wskazana wyżej koniunktywność każe obraz Boży poszerzyć
o psychologiczną kategorię obrazu samego siebie. Postrzeganie danej
jednostki przez siebie samą jest bowiem nie mniej ważne i nie mniej
stymulujące do rozwoju, niż postrzeganie jej przez Pana, Stwórcę.
W ten sposób antropologiczny aspekt teologii odkrywa swój dynamizm rozwojowy i poznawczy.
Bardzo istotną dla naszych rozważań kwestią okazać się może
pojmowanie obrazu w definicji Raimy: Obraz siebie jest mniej lub
bardziej zorganizowanym obiektem, który wynika z aktualnego
i zachodzącego w przeszłości procesu obserwowania siebie. Jest to

15 Por. Św. Maksym Wyznawca, Antologia życia wewnętrznego, przeł. A. Warkotsch,
Poznań 1980, s.52-53.
16 Por. W. Clark, The psychology of religion, New York 1968, s. 55.
17 J. Bielecki, W. Nowicki, Studia z psychologii. Badania nad zmianami osobowości
młodzieży męskiej i żeńskiej poddawanej intensywnemu oddziaływaniu katolickiej
formacji religijnej, t. 3, Warszawa 1991, s.68.
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rodzaj mapy, którą jednostka się posługuje w celu zrozumienia siebie,
zwłaszcza w chwilach decyzji i kryzysów psychicznych18.
A. Brzezińska i M. Kofka proponują nieco inna kategoryzację
obrazu jako zespołu trwałych wyobrażeń jednostki na swój temat,
będących złożoną strukturą poznawczą, kształtującą się w kontaktach
jednostki z otoczeniem. Ten kontakt określa w znacznym stopniu
sposoby i formy zachowania się człowieka – co stanowi treść obrazu
siebie19.
Hall i Lindzey mówiąc o obrazie siebie określają tym terminem
dwa różne w pewnym sensie zjawiska. Raz mówią o “ja” jako przedmiocie samopoznania, w drugim przypadku mówią o jednostce jako
podmiocie, który działa20.
Każda z tych wyżej wymienionych definicji, choć każdej z nich
można zarzucić jakiś stopień niedokładności czy niedoprecyzowania,
określa jakiś jeden lub więcej niż jeden aspekt obrazu siebie. Ogólnie
mówiąc, obraz siebie jawi się nam jako zespół cech, powstałych drogą
uczenia się, zarazem jest centrum procesów uczenia się zachodzących
w osobowości, czynnikiem stabilizującym zachowanie się człowieka21.
Już tych kilka zaprezentowanych wyżej definicji ukazuje, iż dzieło
Bożego Stworzenia zapewniło również progresywność doświadczeń
Bożej Obecności. Można powiedzieć, iż poddanie się tej obecności
otwiera drogę do nieustannego stwarzania świata i człowieka, to
nieustannego budowania Królestwa, do odnowy znajdującej swe
apogeum w Nowym Niebie i Nowej Ziemi22.
Zaprezentowane powyżej ujęcia nowoczesnej psychologii religii
czy nawet, jak w przypadku A. Adlera psychologii głębi pozwalają
lepiej zrozumieć stanowisko św. Maksyma Wyznawcy. Człowiek
18 Por. A. Combs, D. Snygg, Individual Behavior, New York 1959, s. 12.
19 A. Brzezińska, M. Kofka, Stabilność obrazu własnej osoby, odporność na stres
i lęk przedegzaminacyjny, “Psychologia Wychowawcza” 1973, nr 5, s. 603-611.
20 Cyt. za J. Bielecki, Wybrane zagadnienia psychologii, Warszawa 1986.
21 S. Siek, Rozwój potrzeb psychicznych, mechanizmów obronnych i obrazu siebie,
Warszawa 1984.
22 Por. Naumowicz J., Wcielenie Boga i zbawienie człowieka. w: „Warszawskie
Studia Teologiczne”. Nr XIII Warszawa 2000, s. 17-18.
| 80 |

Antropologiczne podstawy przebóstwienia…

stworzony przez Boga, zdaniem bizantyjskiego teologa, dysponuje
aż trzema zasadniczymi możliwościami przyjęcia Jego przesłania:
są to element boski – duch (rozum, nous) dusza i ciało, warunkujące
zewnętrzny wymiar istnienia. Rozum jest elementem łączącym człowieka z Bogiem, jest też funkcją koegzystencji z nadprzyrodzonością,
pozwalającą wykraczać poza ludzka naturę.
Bóg „podzielił się” z nami czterema ze swych własnych cech: dał
nam byt, wieczność, dobroć i mądrość23. Dwie ostatnie uwarunkowane są przedmiotem dobrowolnego aktem akceptacji przez jednostkę24. Św. Maksym Wyznawca tak wyposażoną jednostkę ludzką
uznaje za mediatora pomiędzy sferą Boga a sferą stworzenia, dostrzegając prawdę natury ludzkiej w tym wskazanym wyżej upodabniającym wyposażeniu.
Dzięki niemu każdy może się uznać za „nosiciela” obrazu Bożego,
który usprawnia nas do uczestnictwa w boskich energiach, umożliwiając stopniowo coraz pełniejszy rozwój Bożego podobieństwa.
Obraz Boga, jaki w sobie nosimy, jest równie niepoznawalny jak Bóg,
umożliwia jednak powrót do Bożej Przyczyny istnienia w przypadku
oddalenia się od Niej, zamazania tego Obrazu przez wolną wolę człowieka. Jakość tego powrotu jest o tyle istotna, iż wskazane powyżej
zniekształcenia to źródło grzechu. Odrodzenie obrazu Boga w człowieku jest możliwe, choć nie może się dokonać wysiłkiem samego
tylko człowieka – tym Wykonawcą może być jedynie sam Bóg.
Tak pojmowany, człowiek zakotwiczony jest niejako ze swej natury w uczestnictwo życia Bożego, stając się szczególnie obdarowanym i przez samego Stwórcę wybranym do kultywowania dobroci
i mądrości. Przebóstwienie zatem to odwieczny zamysł Boga, Który
w swej Mądrości-Logosie ukonstytuował świat jako swoje doskonałe dzieło, mające możliwość uczestnictwa w bożej doskonałości25.
W tym kontekście wskazana powyżej sytuacja grzechu jawi się jako
23
24
25
się

Por Św. Maksym, De charitate III, PG 90, 1034 BC.
Por. Św. Maksym Wyznawca, Ambiguorum Liber III, 25; PG 91,1024 BC.
Por. Ambiguorum Liber III, PG 90, 1304 D; por. także P. Nawara, Kształtowanie
koncepcji przebóstwienia (theosis) w myśli teologiczno-filozoficznej wczesnego
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„konieczny warunek” odrodzenia. W związku z tym antropologia
prawosławna nie poświęcała nigdy zbyt wiele uwagi grzechom i nie
eksponowała ich negatywnego działania, akcentując szansę przebóstwienia, w mistycyzmie szukając antidotum na dramaty ludzkich
egzystencji26. Można bez przesady uznać, iż „Deifikacja” to kategoria
fundamentalna jakości relacji człowieka z Bogiem, który nie tylko nie
niszczy człowieczeństwa, lecz czyni je w pełni ludzkim27.
Analizując qualitas natury ludzkiej zauważamy, iż rozwija się ona
przez cały czas niejako „w cieniu Obecności Boga”, który zdaje się
rozwijać Swe dzieło Stworzenia w nieustanne continuum stwarzania,
przemieniania wszystkiego w Nowości Ducha Świętego. Proces ten
istnieje niejako niezależnie od człowieka, aczkolwiek realizuje się
w jednostkowych wydarzeniach, jak choćby narodzenie. Św. Maksym
podkreśla jednak, iż w obu odniesieniach dzieła stworzenia w zakresie
kategorii antropologicznej powstaje nowy człowiek, powstaje nowe
stworzenie nie mogące stać się na przykład Logosem. Jednoznacznie
ukierunkowana jakość istnienia pozwala właśnie człowiekowi jako
takiemu zajmować właściwe sobie stanowisko, a zachowując egzystencjalną autonomię od chwili poczęcia zachować możliwość aktualizacji
swego istnienia. Na każdym etapie egzystencji może jednak powracać
do relacji ze Stwórcą, gdyż On go uczynił „nadistotnym”, sytuując
ponad wszelaką partycypacją28. W ten sposób dokonuje się też nieustanne „przedłużenie” aktu stwórczego, jakim jest sytuowanie człowieka w kontekście wciąż nowych wyzwań życiowych i moralnych.
3. Wolitywne podstawy otwartości
Zdaniem św. Maksyma otwartość człowieka na przebóstwienie
zwłaszcza warunkowana jest odpowiednim oddziaływaniem wolitywnym jednostki. Sytuacja grzechu, naruszenie moralne wskutek
chrześcijaństwa, [w:] (red. M. Manikowski) Studia z filozoficznej tradycji chrześcijaństwa, Wrocław 1998, s. 87-110.
26 Por. ks. H. Paprocki, Obietnica Ojca, Bydgoszcz 2001, s. 220.
27 Por. J. Meyendorff, Teologia bizantyjska, Warszawa 1984, s. 52.
28 Ambiguorum Liber 7, PG 91, 1081 C; porównaj też J. Meyendorff, dz. cyt.,s. 172.
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okazanego nieposłuszeństwa Woli Bożej potwierdzało, iż ta władza
człowieka jest w stanie funkcjonować nader niewłaściwe, stąd zda się
być też źródłem największych dramatów egzystencjalnych.
Nieposłuszeństwo bowiem, którego doszukiwać się możemy
w każdym akcie zła, jest w swej istocie „wypowiadaniem wojny”
otwartości na przebóstwienie, występowanie przeciw naturze, niemal paralelne do rozgrywającego się pełnego Miłości Bożej procesu
stwarzania.
Wola jest fundamentem ludzkiej natury. Bardzo charakterystyczną
wypowiedź na ten temat znajdujemy w dziele skierowanym do świątobliwego kapłana Marina29: „[wola} to naturalna siła, która zmierza
do tego, co jest zgodne z naturą; jest siłą obejmującą wszystkie istotne
właściwości natury”30. Przytoczone dzieło, z którego jeszcze będziemy
czerpać, ma charakter polemiczny, odwołujące się do różnorodnych
odstępstw od prawdy owego czasu, czyli średniego średniowiecza,
dlatego wiele prawd przedstawia się tutaj z dużą dozą emfazy, a nawet
egzageracji.
Nauka o woli człowieka jest jednak przedstawiona w sposób dość
skomplikowany.
Pierwsza komplikacja dotyczy rozróżnienia pod względem
funkcjonalnym wolitywnego działania. Generalnie rzecz ujmując,
św. Maksym przyporządkowuje woli dwie funkcje zasadnicze: pragnienia i wyboru. W obszarze pierwszej wskazuje na thelema phisikon,
którą posiłkuje się każda natura, oraz thelema gnomikon, właściwa
tylko osobie ludzkiej. Oprócz tego, w obszarze wyboru znajdziemy
funkcję proeresis, która jest także jakością pragnienia i propozycji
realizacji określonej drogi życia. Pragnienie to bardzo dobrze określa
łaciński przekład terminu appetitio phantastica, wspierająca duszę
w jej myśleniu i uzasadnianiu, czyli funkcjonowaniu w sferze abstrakcyjnej, właściwej tylko człowiekowi.

29 S. P. M. Maximi Confessoris, Opusculum ad Sanctissimum presbyterum Marinum, PG 91, 9-226.
30 Tamże, PG 91, 45 D – 48 A.
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Istotą funkcjonowania woli jest jednak boulesis, stanowiąca źródło
rozkazów i przejawów myśli, wywodzących się z tego, co znajduje
się w nas31. Natura pragnie i podejmuje działania, człowiek zaś ma
prawo wyboru.
Najważniejszą formą tego wyboru jest osąd, zabieg wolitywny
wybór ten poprzedzający. Osąd polega na jakości pożądań, jakie
dany obiekt wywołać może, pożądań wiodących do poszukiwań. Rezultatem poszukiwań jest wybór, wspólne funkcjonowanie myślenia
i działania. Poprzez myślenie „wypowiada się” dusza, podpowiadając,
co warto i co należy czynić32.
Wspomniany już J. Meyendorff33 tak komentuje wskazany pogląd wielkiego Teologa: natura ludzka jako stworzenie Boga, oddziaływania wolitywnie postrzega w sferze swoistego dynamizmu,
odzwierciedlającego Boży dynamizm34, umożliwiający realizację
zadań ludzkich zgodnych z Wolą Pana. Sfera wolności, a zwłaszcza
wola gnomiczna, wybierająca, może skłonić do grzechy, podczas gdy
wola naturalna podtrzymuje w sposób obiektywny funkcje życiowe.
Jednakże wielką siłą woli gnomicznej jest nakłonienie człowieka do
pójścia za tym, co Boskie.
Jest więc wola władzą człowieka, charakteryzującą się wolnością,
co będzie miało szczególne znaczenie dla pojmowania człowieka
jako osoby. Wolność woli nie polega jednak na jakości i możliwości
wyboru czy jakości i możliwości tworzenia i realizacji pragnień, lecz
wywodzi się wyłącznie od Bożego autorytetu, nie będąc od nas zależna w żadnym stopniu35
Wola jest czynnikiem oddziałującym na istnienie człowieka jako
osoby. Arystotelesowskie nastawienie omawianego teologa, podobnie
jak teocentryczność jego poglądów wyraża się w sposób najmocniejszy, gdy mówi on: Osoba jest substancją, natura zaś istotą. Istotę
31
32
33
34
35

Tamże, PG 91, 15 B.
Por. tamże, PG91, 16 BC.
Por. Teologia bizantyjska, s. 185.
Dynamizm ten nazwano powyżej procesem stwarzania.
Maximus Confessor, dz. cyt., PG 91, 17 C.
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bowiem można wyobrazić sobie i pojmować rozumowo36. Na zasadzie analogii możemy też miano substancji przyznać kategorii życia,
a mądrości zaś wyrażającej się w cnocie, kategorię natury.
Odwołując się do współczesnej myśli psychologiczno religijnej,
działanie woli warunkuje pozytywne odniesienia do przedmiotu
nadprzyrodzonego. W sensie teologicznym oznacza to, iż człowiek
pociągany jest, niejako z samej natury ku archetypowi także poprzez doznania ekstatyczne, które jakby potęgują wolność wolitywną.
Wtedy wola staje się siłą nieustannie popychającą do doskonałości,
umożliwiając zarówno ekspresję wewnętrznych doznań, jak i potęgującą pragnienie przebóstwienia kategorię odwzajemnionej miłości37.
Tak więc wola jest organem decydującym w procesie przemiany
upadłego człowieka.
Streszczenie
Zamierzona szczupłość niniejszego artykułu nie pozwala na monograficzne opracowanie bardzo rozbudowanej kwestii antropologicznej
św. Maksyma Wyznawcy. Autorowi chodziło jedynie o wskazanie
najistotniejszych faktorów, umożliwiających Boże dzieło przebóstwienia, które w wymiarze widzialnym uzewnętrznia się powołaniem,
określanym przez Świętego jako drogęazjednoczenia przez miłość
natury stworzonej z naturą niestworzoną, ukazując je w jedności
i tożsamości dzięki nabyciu łaski38. Choć inicjatorem wezwania jest
Bóg, przecież oczekuje On akceptacji ze strony stworzenia, by móc
w nim dokonać przebóstwienia. Obdarowanie łaską warunkowane
jest zawsze całkowitym poddaniem się Woli Bożej, czyli realizacją
takiej postawy psychologicznej, którą nauka określa stanem gotowości
podmiotu do pozytywnych reakcji. Taka postawa religijna ewokuje
bowiem odpowiednią jakość zachowań, mających wpływ także na
kształt pojmowania świata, a zwłaszcza Prawdy Teologalnej, Boga.

36 Tamże, PG 91, 37 C.
37 Por. o. Piotr Liszka, Święty Maksym Wyznawca [wersja internetowa], s. 3 i 8.
38 Por. Maximus Confessor, Ambiguorum Liber 7, PG 91, 1308 B.
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Religijność rozumiana jako postawa, ukierunkowanie ku przedmiotowi religijnemu, którym jest Sacrum jest jednak rzeczywistością
złożoną i jako taką trudną do empirycznego oglądu.
Uzyskane w tej pracy wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań
empirycznych mogą przyczynić się do dalszych poszukiwań w obszarze religijności ujmowanej w ramach typologii oraz do odkrycia
nowych powiązań ze sferą osobowości i osobowego funkcjonowania
człowieka, a przez to przyczynić się do postępu w badaniach nad
osobowością i religijnością człowieka.
„Planowane zderzenie” myśli psychologii religijnej miało na celu
bardziej wyrazistą ekspozycję jakości pojęciowych, reprezentowanych
przez św. Maksyma Wyznawcę39.
Na koniec wskażmy na jego wizję „finalnego przebóstwienia”,
gdy Nowy Adam pojawi się przed przygotowanym do całkowitej odnowy człowiekiem40. Wówczas człowiek ten zostanie zalany obfitością
chwały i stanie się podobny do Boga. A wtedy jego wola wybuchnie
ekstazą miłości wciąż odnawianej, ciążeniem do źródła światłości,
która szczęśliwie wciąż jest nieosiągalna, ku niewyczerpanemu spotkaniu. To, co stworzone, naprawdę przechodzi w to, co niestworzone,
lecz bez utożsamiania się z nim, by ten, kto wstępuje, nie zatrzymał
się nigdy, idąc od początków do początków, poprzez początki nie
mające końca41…
Summary
Anthropological basis of deification according to St. Maximus the Confessor
The article concerns anthropology St. Maximus the Confessor which
becomes the starting point for learning about the deification of man. Maximus the Confessor understands this deification as a way of unification of
nature created with uncreated one. The deification is made possible by the
39 Por. Maksim Ispowiednik, Sto gław o lubwi, w: Tworenija t.1, Moskwa 1993, s.193.
40 Por. Mantzaridis G. Przebóstwienie człowieka. Przeł. J. Czaczkowska, Lublin
1997, s.19-20.
41 Omówienie na podstawie Olivier Clerment, Z punktu widzenia mistyki, Warszawa 1998, s.103.
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grace of God, which man accepts submitting completely to God’s will and
beeing in constant readiness for its fulfillment.
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CNOTA MĘSTWA W POWOŁANU CHRZEŚCIJAŃSKIM
The virtue of fortitude in christian vocation
Męstwo jest cnotą ludzką, która „daje wytrwałość w trudnościach
i stałość w kontynuacji dobra” (KKK 1808). Cnota męstwa (gr. andreia, łac. fortitudo) udziela siły, aby podporządkować sferę uczuciową
i pożądawczą rozumowi w tym wszystkim, co składa się na życie oraz
śmierć. Zarówno Stary jak i Nowy Testament, choć ukazuje wiele
przykładów mężnego życia to nie precyzuje określenia cnoty męstwa.
Zgodnie z nauczaniem Kościoła zawartym w Katechizmie, „cnota
męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed
śmiercią, do stawiania czoła próbom i prześladowaniom. Uzdalnia
nawet do wyrzeczenia się i do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy
«Pan moja moc i pieśń» (Ps 118, 14), «Na świecie doznacie ucisku, ale
miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat!» (J 16, 33)” (KKK 1808).
Źródłem męstwa człowieka jest męstwo samego Boga, gdyż On
jedynie jest wszechmocny. Biblia ukazuję Boga udzielającego mocy
poszczególnym osobom. Cnota męstwa jest zatem Jego łaską. Dobrze obrazują to słowa: „Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój
się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci”
(Pwt 31, 6)1.
Męstwo jest widoczne najbardziej w chwili, kiedy człowiek doświadcza niebezpieczeństwa śmierci, gdy staje w obliczu doświadczenia wielkiego lęku, gniewu, smutku lub innych negatywnych
uczuć, pożądań czy obaw. Pozbawiając człowieka życia pozbawia się
1 Por. J. Szamocki, Nie bój się […] moc Najwyższego osłoni Cię (Łk 1,30.35), [w:]
Mądrość życia, red. M. Mróz, Toruń 2003, s. 198-199.
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go wszystkich dóbr materialnych, stąd nie dziwi siła pojawiających
się wtenczas uczuć. Cnota męstwa natomiast pomaga opanować owe
uczucia. Św. Jan Ewangelista, mówiąc o chrześcijanach, używał słowa
„mocni” (gr. ischyroi), ukazując tym samym, że otrzymali oni łaskę
i siłę, aby zwyciężać zło. Św. Augustyn z kolei pojmował męstwo
jako „moc duszy” (łac. firmitas animi), czyli zdolność znoszenia zła
i przeciwności życia, mając przed oczyma radość przyszłych dóbr
wyższych. Rozumiał on cnotę męstwa jaką tę, która uzdalnia człowieka do znoszenia wszystkiego ze względu na osobę którą się kocha.
Traktował męstwo jako pewną postawę poprzez którą człowiek wyznaje wiarę w prawdę, którą głosił Chrystus, oraz daje świadectwo
prawdzie, nawet gdy ceną jest oddanie życia, czy wielkie cierpienie,
często aż do męczeństwa.2
Formy męstwa
Aretologia ukazuje różne formy męstwa. Najbardziej znaną jest atak
(zdyscyplinowany napór – moderate agredi), jednak drogocenniejszą
formą męstwa jest wytrwanie podczas naporu (susistenere)3. Pierwsza
forma dotyczy chwili, gdy człowiek uważa, iż jest w stanie pokonać
zło – jest to moment, kiedy człowiek uderza wyzwalając w sobie pokłady energii. Drugą formą jest wytrwanie podczas naporu, wówczas
człowiek sądzi, że napotkane zło przerasta jego ludzkie siły – powściąga gniew i inne ewentualne uczucia oraz trwa w oporze wobec
ataków zła. Męstwo polega więc bardziej na tej drugiej formie, gdyż
trudniejszą jest rzeczą opanować m.in. lęk i wytrwać niż mieć odwagę
do danego czynu. „Dlatego też wytrzymanie, czyli niewzruszone
trwanie wśród niebezpieczeństw, jest główniejszym niż natarcie aktem męstwa”4.
Męstwo daje wewnętrzną siłę, by człowiek mógł panować nad bojaźnią i umacnia ludzkiego ducha. Wlewa odwagę, aby człowiek nie
poddał się trudnościom, problemom czy jakiemukolwiek złu. O. Jacek
2 Por. H. Majkrzak, Katalog cnót i wad, Kraków 2008, s. 120.
3 Por. Tamże, s.121.
4 M. Mróz, Człowiek w dynamizmie cnoty, Toruń 2001, s. 620.
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Woroniecki wskazywał na dwa główne zagrożenia: wewnętrzne, takie
jak różnorakie choroby czy doświadczenia życia oraz zewnętrzne:
kierowane ze strony ludzi wrogich czy sił fizycznych. Ukazywał, iż
głównym zagrożeniem dla człowieka jest odebranie mu największej
wartości, czyli życia. Według lubelskiego dominikanina męczeństwo
jest szczytem cnoty męstwa, szczególnie gdy poniesiona śmierć jest
skutkiem ratowania bliźnich, czy obrony wartości, praw człowieka
i prawdy5. Istnieją jednak także inne zagrożenia dla człowieka, choć
niezwiązane bezpośrednio z utratą życia. Dotyczą one majątku, sławy,
zajmowanego stanowiska, opinii publicznej itp. Wobec tych doświadczeń również potrzebna jest cnota męstwa, która podtrzymuje ducha
ludzkiego. Cnota męstwa rozciąga się więc na wszystkie życiowe
sytuacje6.
Męstwo umacnia człowieka, by nie cofał się w momencie napotkanych na drodze moralności trudności, daje siłę do walki oraz stawiania czoła uczuciom7. „Zadaniem cnoty męstwa jest podtrzymywać
wolę ludzką w kierowaniu się rozumem, pomimo obawy przed złem
fizycznym”, jakkolwiek wielkie by to zło było8. Ważną rzeczą jest
fakt, że o czynie cnotliwym mówimy tylko wówczas, gdy jest on
moralnie dobry, uczyniony w prawości serca9 oraz ukierunkowany
na cel ostateczny zgodny z wolą Bożą10. Trzeba podkreślić, iż chodzi
o konkretne czyny cnotliwe – same intencje, które poprzedzają czyn,
choćby były najwznioślejsze, jeszcze nie są czynem. Stąd człowiek,
który dąży w pełni do cnotliwego życia nie może zamykać się tylko
w czynie wewnętrznym, lecz faktycznie czynić to, co dobre. Wola
nie jest jeszcze doskonała, jeśli wówczas, kiedy ma okazje, jednak nie
działa11. Człowiek mężny, dokonuje aktów męstwa, jest człowiekiem
5 Por. M. J Kempys, Rola cnót moralnych w dążeniu ku pełni człowieczeństwa
w świetle pism o. Jacka Woronieckiego, Kraków 2005, s. 189-193.
6 Por. J. Woroniecki, W szkole wychowania, Lublin 2008, s. 208.
7 Por. M. Mróz, Człowiek w dynamice cnoty…, dz. cyt., s. 618.
8 Tamże, s. 621.
9 Por. Tamże, s. 618.
10 Por. Tamże, s. 322.
11 Por. Tamże.
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prawdziwie mocnym nie we własnych oczach, lecz nade wszystko
w oczach Boga, który jest jego ostatecznym Celem12. Człowiek mężny
pomimo fizycznego, psychicznego czy duchowego bólu, doznaje wewnętrznej radości, ponieważ prawdziwa cnota rodzi radość13.
Pokrewne cnoty męstwa
Wyróżnić można także sześć cnót pokrewnych cnocie męstwa:
1. Cnota cierpliwości (łac. patientia) – istotna w wykonywaniu
obowiązków dnia, pomaga człowiekowi, aby nie uległ smutkowi
czy zniechęceniu. Cierpliwość jest „małym męstwem” w codzienności, ponieważ daje siłę do tego, by znosić długotrwałe, choć małe
cierpienia, przeciwnie do cnoty męstwa, która pozwala znosić cierpienia krótkotrwałe, ale intensywne. Jezus ukazuje człowiekowi,
jak wypełnianie drobnych rzeczy ma wpływ na wierność temu, co
najistotniejsze: „Kto w małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej
będzie wierny” (Łk 16, 10).
2. Cnota długomyślności (łac. lenitas) – jest pokrewną cierpliwości; pomaga opanować smutek i zmęczenie, jednak inny niż przy
cnocie cierpliwości, gdyż dotyczy dobra, które jest wyczekiwane.
3. Cnota wielkoduszności (łac. magnanimitas) – inaczej zwana
„zdrową ambicją”; pozwala zdobywać dobro trudne do uzyskania.
Człowiek powołany jest do rzeczy wielkich z racji swojej godności
jako dziecka Bożego. Stąd rodzi się potrzeba doskonalenia cnoty
wielkoduszności, która polega na otwartości i pragnieniu czynienia
dobrych, wielkich dzieł i przezwyciężaniu lęku oraz innych uczuć
hamujących Boże plany.
4. Cnota stałości (łac. constantia) – uzdalnia do wytrwania
wobec trudności, które napotykamy na drodze prowadzącej do
wyznaczonego celu. Cnota stałości rozbudza w duszy siłę, by nie
ustępowała i się nie uginała wobec napotkanych przeszkód (zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych).

12 Por. Tamże, s. 620.
13 Por. H. Majkrzak, Katalog cnót…, dz. cyt., s. 120.
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5. Cnota wytrwałości (łac. perseverantia) – daje siłę, aby trwać
i nie wycofywać się w obliczu trudności. Przydatna jest szczególnie
wówczas, kiedy czas walki z trudnościami się przedłuża oraz nie
widać jego końca przez, co łatwo utracić nadzieję. Cnota wytrwałości daje hart ducha, by przetrwać przeciwności do samego końca.
6. Cnota świętego gniewu (łac. sacra ira) – jej przedmiotem jest
zabieganie i troska o chwałę Bożą. Chodzi w niej o gniew, który
rodzi się ze słusznych powodów, takich jak np. zniewaga świątyni
Boga, czy łamanie sprawiedliwości. Czyn cnotliwy powinien być
wprowadzony poprzez wolę i rozum, nie same uczucia14.
Wady przeciwne męstwu
Męstwo może być jednak wypaczone, co dzieje się wówczas, gdy
przemienia się w siłę, zawziętość, zuchwałość, okrucieństwo, zwyczajną śmiałość, czy jedynie fizyczną odwagę. Męstwo nie jest także
arogancją, pogardą wobec niebezpieczeństw życia, czy źle pojmowaną
władzą (wyższością) itp. Przemoc jest oznaką słabości rodzącą się
z poczucia niemocy. Męstwo natomiast znajduje się pomiędzy dwoma
postawami: z jednej strony ośmiela i dodaje odwagi, a z drugiej panuje nad strachem i tchórzostwem. Pułapek w rozwoju cnoty jest
wiele. Gdyby nie roztropność (łac. prudentia), wówczas można popaść
w skrajności rozmijające się z cnotą męstwa15. O. Jacek Woroniecki
wyszczególnił wady przeciwne cnocie męstwa. Są nimi:
–– Zuchwalstwo, zarozumiałość (łac. arrogantia) – to fałszywy
przejaw męstwa, charakteryzujący się nadmiarem odwagi, pewności siebie. Człowiek zuchwały naraża siebie na niebezpieczeństwa, opiera się na własnych siłach, nie patrzy na konsekwencje,
lecz pragnienie podziwu. Człowiek zarozumiały jest przekonany
o swojej wyższości i pewny, że potrafi więcej, niż pozwalają na
to jego ludzkie możliwości.
–– Wygórowana ambicja (łac. ambitio nimia) – jest dążeniem do
uznania, podziwu i zaszczytów ze strony innych ludzi. Jest
14 Por. M. J. Kempys, Rola cnót moralnych…, dz. cyt., s. 198-209.
15 Por. G. Ravasi, Powrót do cnót, Kraków 2012, s. 57-59.
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pokrewną pychy, z małą różnicą jaką jest fakt, iż człowiek
pyszny nie potrzebuje oraz gardzi czcią innych.
–– Upór (łac. pertinatia) – stwarza pozór stałości i wytrwałości,
jednak jest pyszałkowatością, bezkompromisowością i niezmiennością przekonań. Człowiek uparty jest bardzo przywiązany do własnego zdania i nie potrafi ustąpić, mimo najbardziej
obiektywnych faktów16.
–– Tchórzostwo (łac. timiditas) – to skłonność do poddawania się
m.in. uczuciom strachu i lęku. Przejawia się w widzeniu wszędzie niebezpieczeństwa oraz wycofywaniu się wobec trudności.
–– Małoduszność (łac. pusillanimitas) – jest skłonnością do stawiania siebie w gorszym świetle niż jest faktycznie oraz do
poniżania swojej wartości i niepodejmowania trudów. Bazuje
na przywiązaniu duszy do przyjemności i dóbr ziemskich, przez
co – nie potrafiąc się od nich oderwać – nie chce nic zmieniać,
ani podejmować walki, by dążyć do rzeczy wielkich.
–– Brak wytrwałości (łac. penuria constantiae) – skłonność do
wycofywania się i poddawania wobec trudności.
–– Próżność (łac. vanitas) – idzie w parze z pychą rodząc w człowieku wygórowaną ambicję, pragnienie rozgłosu, sławy i chwały
ludzkiej, zamiast Bożej. Przejawem próżności jest m.in. marzycielstwo, które – choć nie manifestując się na zewnątrz – stawia człowieka ponad innymi, a niejednokrotnie, także ponad
Bogiem. Próżność zmusza człowieka, by marzył o dokonywaniu rzeczy wielkich oraz szukał okazji do pokazania swojego
„męstwa”, siły i doskonałości.
Cnota męstwa ukazuje prawdę o potędze Boga, który – udzielając
człowiekowi Ducha Świętego – może podnieść to, co słabe i marne
do doskonałości. Bez cienia wątpienia w rozwoju cnoty męstwa potrzebna jest współpraca człowieka z łaską Boga. Dokonuje się to poprzez poddawanie słabej człowieczej duszy natchnieniom Ducha,
który w niej zamieszkuje, przemieniając i wynosząc ją do świętości17.
16 Por. M. J. Kempys, Rola cnót moralnych…, dz. cyt., s. 209-219.
17 Por. J. Woroniecki, W szkole wychowania…, dz. cyt., s. 214.
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Cnota męstwa a powołanie chrześcijańskie
Chrześcijanin powołany jest do bycia świętym, czyli do życia według Ducha (por. ChL 17). Obecnie w dobie ateizacji, racjonalizmu
i natłoku informacji podawanych przez mass media nie jest łatwo
budować miłosną relację z Bogiem oraz wsłuchiwać się w Jego słowo
(por. VD 22). Owoce życia człowieka zależne są – jak ukazał to sam
Chrystus – od trwania w Nim: „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten
przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”
(J 15, 5). Przynoszenie owocu jest podstawowym warunkiem życia
chrześcijańskiego (por. ChL 32). Każdy chrześcijanin wezwany jest
dziś do nie lada wyzwania, wymagającego wielkiego męstwa, by
wytrwać przy Chrystusie, pomimo tak wielu pokus współczesnego
świata. „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie
godzien” (Mt 10, 38). Słowa te, które m.in. św. Andrzej Bobola, „łowca
dusz” mocno wziął sobie do serca, dźwigając przez całe lata swego
życia krzyż swych słabości, grzechów i trudności życia, są dla każdego chrześcijanina wezwaniem do mężnego podjęcia – w pierwszej
kolejności – osobistej pracy nad sobą dla Królestwa Bożego18.
Istotnym powołaniem chrześcijanina jest odpowiedzialne głoszenie Królestwa Bożego, wynikające z sakramentalnego zjednoczenia
w Mistycznym Ciele Chrystusa (por. VD 102; ChL 33). Współczesna
„nowa kultura” potrzebuje przeniknięcia Ewangelią (por. FC 7).
Każdy chrześcijanin zarówno biskup, kapłan, zakonnica i zakonnik,
jak i człowiek świecki jest włączony w misję Kościoła ad gentes19. „Jak
bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki
spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy
jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla
siebie członkami” (Rz 12, 4-5). Pomimo różnorodności darów, chrześcijanin wezwany jest, aby „służyć sobie wzajemnie każdy tą łaską
jaką otrzymał” (1P 4, 10), dla zbudowania Kościoła (por. ChL 24). Bez
18 Benedykt XVI, Kościół musi nieustannie odnajdywać swoją misję ewangelizacji.
Przemówienie do uczestników zgromadzenia zwyczajnego Najwyższej Rady Papieskich Dzieł Misyjnych, 14.05.2011, „L’Osservatore Romano”, 2011, nr 7, s. 28-29.
19 Tamże.
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względu więc na stan, chrześcijanin powołany jest, by nieść światło
Ewangelii, przy czym niezwykle ważną rolę pełni cnota męstwa
(por. Mt 5, 14-15).
Wierni świeccy rozwijają cnotę męstwa w im tylko właściwy sposób, poprzez życie w świecie. Są jakby „zaczynem” uświęcającym
świat od wewnątrz, m.in. poprzez świadectwo życia (por. KK 31).
Mimo, iż żyją w świecie ukryci są „z Chrystusem w Bogu, wolni od
niewoli bogactw, dążąc do owych dóbr, które trwają na wieki, szlachetnym duchem poświęcają się całkowicie rozszerzaniu królestwa
Bożego” (DAŚ 4). Ich życie poddane Duchowi Świętemu ma wydawać
owoce (por. KK 34). „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój,
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”
(Ga 5, 22-23). Wiąże się to z codziennym umieraniem sobie, swoim
namiętnościom i pożądaniom, a życiem dla Chrystusa, co wymaga
cnoty męstwa (por. Ga 22, 24). Poprzez modlitwę, pokutę, publiczny
kult, znoszenie trudności i utrapień życia, chrześcijanin upodabnia
się do cierpiącego Jezusa oraz uczestniczy w zbawczym dziele Odkupienia ludzkości (por. DAŚ 16). Każdy świecki wezwany jest zatem do
wnoszenia we współczesną kulturę, chrześcijańskiej wizji człowieka
i wartości moralnych (Por. KK 36) oraz odnawiania porządku doczesnego (por. DAŚ 7). Wezwany jest także, do pełnienia dzieł miłosierdzia wobec ubogich, chorych i potrzebujących. Święty Jan Paweł
II już w 2004 roku apelował o „wyobraźnię miłosierdzia”, która jest
odpowiedzią na skutki globalizacji. Wzywał do kontynuacji misji
Chrystusa oraz głoszenia Dobrej Nowiny ubogim20. Również Sobór
Watykański II ukazał wagę obrony zasad chrześcijańskich, wzywając
świeckich do odpowiedzialności za Kościół (por. DAŚ 6). Wyraźnie
dostrzec można aktualność wezwania i potrzebę rozwoju cnoty męstwa, która uzdalnia człowieka do głoszenia Ewangelii Chrystusa we
współczesnej niełatwej rzeczywistości oraz daje łaskę przezwyciężania
ataków otaczającego świata.
20 Jan Paweł II, Potrzeba nowej «wyobraźni miłosierdzia». Przesłanie Jana Pawła
II do uczestników międzynarodowego seminarium poświęconego ubóstwu i globalizacji, 5.07.2004, „L’Osservatore Romano”, 2004, nr 10, s. 4.
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Męstwo w poszczególnych sferach życia społecznego
Apostolstwo świeckich odbywa się na różnych płaszczyznach życia.
Małżonkowie poprzez wzajemną miłość i bycie dla siebie darem
świadczą o miłości Chrystusa do Kościoła. Są przykładem wiary
dla swoich dzieci i współpracownikami łaski. Mężnie, w swojej
codzienności podejmują trud wychowania swoich dzieci do pełni
chrześcijaństwa. (por. DAŚ 11) Kształtują potomstwo ukazując obraz
Boga, Jego miłość do człowieka, będąc pierwszymi świadkami wiary,
miłości i troski o potrzeby bliźnich (por. DAŚ). Ważnym elementem
małżeństwa jest miłość oblubieńcza (por. FC 18). Jest ona wyrazem
głębokiego oddania się sobie małżonków, jest celem małżeństwa, ale
także świadectwem tej miłości, jaką Bóg ukochał swój Kościół – Oblubienicę21. Wychowanie „pociech” do mężnego życia wymaga od rodziców kształtowania w nich umiejętności opanowywania strachu22.
Rodzina jest „kolebką życia i miłości” i podstawową komórką życia
społecznego (por. ChL 40). Jest pierwszą „drogą Kościoła”, w której
(zdaniem Jana Pawła II) kładzie się „grunt” cywilizacji miłości, którą
chrześcijanin jest wezwany nieść i głosić23.
Obowiązkiem małżonków jest mężne dawanie świadectwa o świętości i nierozerwalności małżeństwa, a także obrona godności życia
i rodziny (por. DAŚ 11). Szczególnie obecne czasy, które uderzają
w rodzinę antyludzkimi ideologiami i systemami, wzywają do mężnej
obrony świętości rodziny (por. ChL 40). Wzywają także współmałżonków do odpowiedzialnego rodzicielstwa (por. FC 6). Młodzież
pomimo trudnych warunków życia, opóźniających proces ich dojrzewania emocjonalnego, wezwana jest do apostolatu wśród swoich
rówieśników (por. DAŚ 12). Obszarami rozwoju powołania chrześcijańskiego młodych jest m.in. miejsce zamieszkania, wypoczynku,
spotkań towarzyskich, nauki, pracy (por. DAŚ 13).

21 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s 88-91.
22 D. Zalewski, Wychować człowieka szlachetnego, Lublin 2013, s. 164.
23 J. Kowalski, Cywilizacja miłości, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania
moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 125-127.
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Świat daje dziś liczne „okazje” do rozwoju cnoty męstwa. Przesyt
produktów pobudza przykładowo do codziennego wyboru drogi
ubóstwa. Obecnie męstwo potrzebne jest, by wytrwać w tym, co
mało znaczące dla ludzi, skromne, gdyż co chwila „nowy gadżet”
pojawia się przed oczyma człowieka. Bywa także, iż młody człowiek
musi się zmierzyć z odmiennymi poglądami rodziny odnośnie
wartości, czy poglądów jakie wyznaje. Dziś nie zawsze rodzina jest
wsparciem, lecz coraz częściej bywa miejscem złego przykładu życia
i antywartości. Cnota męstwa w takiej sytuacji uświęca człowieka
dając siłę do wiernego trwania przy wartościach ukazanych przez
Boga, czy głosie sumienia
Środowisko rówieśnicze także wystawia młodych chrześcijan na
nowe próby, wyzwania i zmagania zarówno z samym sobą jak innymi.
Dojrzewanie to burzliwy czas, w którym kształtuje się tożsamość,
poglądy i cele życiowe24. Młodzi ludzie swój wolny czas spędzają
głównie wśród przyjaciół i znajomych oraz wchodząc w wirtualne
relacje na różnego rodzaju portalach społecznościowych25. W grupie
pojawia się pokusa spróbowania papierosów, alkoholu, narkotyków
i innych środków odurzających. Takie sytuacje są miejscem szlifowania cnoty męstwa. „Kryzys wartości jest źródłem wielu napięć i może
przyczynić się do ucieczki w pozorne rozwiązanie, jakim jest alkohol
czy narkotyki”26. Na młodego chcą wpłynąć dziś liczne ideologie,
subkultury i sekty27. Męstwo zatem, już od młodości, jest obecnie
niezbędne do tego, by wytrwać przy Bogu.
Kolejną sferą w której młody człowiek musi się zmierzyć z trudnymi doświadczeniami jest środowisko szkolne. Świat edukacji jest
24 Por. S. Głaz, Doświadczenie religijne a osobowość, Kraków 2003, s. 78-82.
25 Por. Ł. Burliga, Formy spędzania wolnego czasu przez młodzież, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Ignatianum”, 2010, s. 68-70.
26 R. Cibor, Zjawisko alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży, [w:] Pedagogika wobec
kryzysów życiowych, red. J. Stochmiałek, Warszawa-Radom 1998, s. 159-164.
27 Por. B. Kałdon, Środowiskowe i osobowościowe uwarunkowania przynależności
młodzieży do subkultur, [w:] Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychospołecznych dzieci i młodzieży, red. B. Kałdon, J. Kahlan, A. Fidelus, Sandomierz –
Warszawa 2009, s. 43-51.
| 98 |

Cnota męstwa w powołanu chrześcijańskim

miejscem podziału ról i przyjmowania pozycji w grupach. Jedni są
przywódcami inni ofiarami czy outsiderami. Występowanie tych
podziałów może prowadzić do mobbingu. Mobbing szkolny nie dotyczy tylko sfery fizycznej (objawiając się szturchaniem czy bójką),
ale równie często może mieć charakter psychiczny – wyśmiewania,
gróźb czy poniżania słownego28.
Szkoła jest miejscem występowania wielu możliwości rozwoju
cnoty męstwa. Przymusza do przełamywania siebie i mężnego działania w obliczu trudności, oraz znoszenia tego, co przytłacza ucznia29. Męstwo objawia się w walce z własnym lenistwem, słabościami
i niesystematycznością30. Ojciec Święty Franciszek, gdy spotkał się
z młodzieżą argentyńską, ukazywał im kierunek świętości oraz wzywał do głośnego świadczenia o Chrystusie. Wzywał też do obrony
wiary przed tym, co egoistyczne, światowe i wygodne. Podkreślił
także troskę o czystość wiary i uważanie na to żeby nie „pić koktajlu
z wiary”31.
Kolejnym ważnym miejscem, gdzie chrześcijanin może rozwijać
cnotę męstwa jest doświadczenie starości oraz choroby. Choroba
stanowi źródło frustracji i lęków oraz często wymaga zrezygnowania
z wykonywanych dotąd czynności. W obliczu tychże trudności i zagrożenia śmiercią chrześcijanin poprzez zaufanie dobroci Boga rozwija cnotę męstwa, która pozwala mu niejednokrotnie na heroiczne
czyny32. Osoby niepełnosprawne intelektualnie często doświadczają
społecznej stygmatyzacji. Walczą z własnymi ograniczeniami, ale
także z raniącymi słowami, pogardą i brakiem wsparcia ze strony spo28 Por. K. E. Dembach, Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej,
Gdańsk 2008, s. 15-24.
29 Por. K. Nadybal., Szkoła w stresie, „Emocje. Czasopismo wychowawców,
pedagogów i psychologów szkolnych”, 2011, nr 4, s. 14-18.
30 Por. A. Kiełczewska, Szkolny wyścig szczurów, „Emocje. Czasopismo wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych”, 2011, nr 4, s. 10-12.
31 Franciszek, Niech was będzie słychać. Spotkanie z młodzieżą argentyńską,
25.07.2013, „L’Osservatore Romano”, 2013, nr 8-9, s. 8-9.
32 Por. B. Szczupał, Praca pedagogiczna w zakładzie leczniczym, [w:] Pedagogika
wobec kryzysów życiowych, red. J. Stochmiałek, Warszawa-Radom 1998, s. 263-264.
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łeczeństwa. Doświadczenie niepełnosprawności dziecka, które może
spotkać rodziców nierzadko, także staje się miejscem niesamowitego
męstwa, wyrażonego w towarzyszeniu dzieciom w ich życiu, niejednokrotnie wytężając swe siły psychiczne i fizyczne ponad normę33.
Starość związana jest z cierpieniem, często przewlekłym i nieuleczalnym. Człowiek doświadcza wielu ograniczeń w sferze psychicznej i fizjologicznej34. Nie rzadko pojawia się wtenczas depresja
i kryzysy psychiczne, których powodem jest m.in. utrata zdrowia,
zmiana miejsca zamieszkania, zmiana ról życiowych, utrata poczucia
przydatności, poczucie przegranego życia35. Cnota męstwa uzdalnia
do stawania w prawdzie wobec mijającego życia i przezwyciężania
przykrych uczuć, ograniczeń oraz oczekiwania spotkania z Bogiem.
Podczas XXII Światowego Dnia Chorego Ojciec Święty Franciszek
zwrócił uwagę na szczególną obecność cierpiącego Jezusa w osobach chorych. Ukazał, że Chrystus przyjmując krzyż „położył kres
samotności cierpienia i rozjaśnił jego mrok”. Prawda ta wlewając
nadzieję umacnia męstwo poprzez, które człowiek w zjednoczeniu
z Jezusem stawia czoło doświadczanemu cierpieniu (OŚDCh 1). Papież Franciszek pobudzał ludzi starszych – ukazując wartość starości – do mężnej walki ze zniechęceniem i smutkiem36. Potwierdził
to wezwanie podczas homilii w Domu św. Marty, w której wzywał
słuchaczy do wielkoduszności i radości, wskazując, że „smutek nie jest
chrześcijański”37. Człowiek starszy i cierpiący wezwany jest więc do
doskonalenia cnoty męstwa, niejednokrotnie aż do heroiczności. Co
ukazuje również Jan Paweł II w Liście Apostolskim Salvifici doloris,
33 Por. A. Mikrut, Stygmat «upośledzenie umysłowe» a ryzyko zastania ofiarą
przemocy, „Szkoła specjalna. Czasopismo poświęcone pedagogice specjalnej”, 2007,
nr 3, s. 184-190.
34 Por. S. Głaz, dz. cyt., s. 83-84.
35 Por. J. Stochmiałek, Kryzysy starości – wybrane uwarunkowania, [w:] Poznać,
zrozumieć i zaakceptować starość, red. A. Zych, Łask 2012, s. 85-93.
36 Franciszek, Nie ulegajmy pesymizmowi i zniechęceniu. Audiencja dla kardynałów,
15.03.2013, „L’Osservatore Romano”, 2013, nr 5, s. 10-11.
37 Franciszek, Smutek nie jest chrześcijański. Homilia podczas Mszy Św. w Domu
św. Marty, 10.05.2013, „L’Osservatore Romano”, 2013, nr 7, s. 31.
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mówiąc, że Ewangelia Chrystusa, „Ewangelia cierpienia” wypełniła
się w kroczeniu „wąską drogą” krzyża (por. SD 25; Mt 7, 13-14).
Miejscem doskonalenie cnoty męstwa jest również, a może przede
wszystkim w życie kapłańskie i zakonne. Kapłan, na mocy sakramentu święceń działa w osobie Chrystusa (in persona Christi), przez,
co szczególnie wezwany jest, aby była Jego świadkiem (por. KK 10;
KKK 1548). Kapłaństwo jest autentyczną służbą Bogu i człowiekowi
(por. KKK 1551). Również zakonnicy, zakonnice oraz konsekrowane,
ślubując rady ewangeliczne kroczą za Jezusem, który dał wzór posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Ich powołanie wymaga codziennego
umierania dla świata i życia dla Boga (por. KK 43, DZ 1). Potrzeba
zatem ogromnego męstwa, by móc za św. Pawłem wyznać: „świat stał
się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata” (Ga 6, 14).
Widzimy, iż współcześnie płaszczyzn rozwoju cnoty męstwa jest
wiele. Każdy chrześcijanin, na miarę swojego powołania, winien
dawać mężne świadectwo wierności Jezusowi. Św. Paweł pisząc do Hebrajczyków, mówi: „I my zatem, mając dookoła siebie takie mnóstwo
świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, [a przede wszystkim] grzech,
który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam
zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał
krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga”
(Hbr 12, 1-2). Jezus wzywa więc każdego chrześcijanina, aby mężnie
podjął trud „biegu”, którego „metą” jest życie wieczne (2 Tm 4, 7-8).
Streszczenie:
Artykuł ukazuje istotę cnoty męstwa dając konkretne wskazówki do jej
rozwoju. Wyjaśnia główne formy męstwa takie jak atak i wytrwanie podczas
naporu. Przedstawia także cnoty pokrewne męstwu, które rzucają więcej
światła na główną tematykę artykułu. Niezwykle cenne jest zagadnienie wad
przeciwstawiających się cnocie męstwa i hamujących jej rozwój. Powołanie
chrześcijańskie wymaga wielkiej odwagi. Każdy chrześcijanin realizuje swe
powołanie w różnych sferach życia społecznego. W tym wielkim zadaniu
fundamentalną rzeczą jest rozwój cnoty męstwa uzdalniającej człowieka
do głoszenia Chrystusa w każdej sytuacji życia.
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Summary:
The article reveals the essence of the virtue of fortitude and gives concrete
tips how to develop it. It also explains the main features of fortitude such as
attack and perseverance during thrust. It also presents the virtues related to
fortitude which shed more light on the main subject of the article. Extremely
valuable is the question of disadvantages that oppose to the virtue of fortitude and stop its growth. The Christian vocation requires great courage.
Every Christian fulfils its vocation in different areas of social life In this
great challenge the fundamental thing it is to develop the virtue of fortitude
enabling human being to proclaim Christ in every situation.
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ANTYKONCEPCJA I ABORCJA JAKO ZAGROŻENIE
POCZĄTKU ŻYCIA CZŁOWIEKA W ŚWIETLE
ENCYKLIKI JANA PAWŁA II EVANGELIUM VITAE
Contraception and abortion as a threat to the beginning of human life in
light of the John Paul II Evangelium Vitae encyclical
Czy poczęte z kobiety i mężczyzny życie ludzkie to zgodnie z zasadą
genealogii już jednostka ludzka, istota ludzka, człowiek, osoba czy
też byt, któremu nie przysługuje przynależność do ludzkiej kategorii
ontycznej? Do jakiej więc kategorii przynależy i jak możliwe jest, że
zmienia ją w ciągu swojego życia? Co poczyna kobieta w swoim łonie, czemu udostępnia swoje ciało przez wiele miesięcy wzrostu i do
czego kieruje swoje uczucia? Czy jest to coś – koloidalna struktura,
nagromadzenie komórek zwane zarodkiem (embrionem) lub płodem,
który uczłowieczy się dzięki wielomiesięcznemu pobytowi w łonie
kobiety „ciężarnej ciążą” i po opuszczeniu jej ciała? Czy też jest jej
dzieckiem, z którym już wtedy może wejść w głęboką więź? Jeśli nie
jest istotą ludzką, jeśli będzie zmieniać swój status ontyczny po przejściu kanału rodnego matki lub operacyjnym wydobyciu z jej łona – to
rzeczywiście taki twór nie ma praw ludzkich. Natomiast, jeśli zgodnie
z kryterium genealogicznym i genetycznym zapłodniona komórka
jajowa staje się odrębnym organizmem od matki, z odrębnym od
niej ludzkim kodem genetycznym, który zawiera zapis wszystkich
struktur i zasad funkcjonowania, cech i predyspozycji człowieka, to
takiej małej istocie już na poziomie pierwszej komórki przynależą
się prawa ludzkie. Nie jest to przecież rozrastający się naciek, narośl,
polip, guz – ma bowiem odrębny od kobiety kod genetyczny i wymaga
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uruchomienia skomplikowanego procesu, dzięki któremu nie zostanie
odrzucony przez jej organizm jak każde inne ciało obce.
Tytuł obecnych rozważań anonsuje problem, który może wydawać
się być źle postawionym i prowokacyjnym, jakże bowiem biologia
jako nauka oparta na dowodach i medycyna, która ponadto ma służyć i ratować człowieka, mogą swoimi osiągnięciami zagrażać jego
życiu na pierwszym etapie rozwoju? Zdobycze obu nauk są ukierunkowane na profilaktykę, diagnozę i terapię lub leczenie nieprawidłowości, a więc są nastawione na promocję zdrowia człowieka a nie
jego niszczenie. Niestety, nie wszystkie współczesne poczynania służą
zdrowiu i życiu ludzkiemu. Zamach na początek życia stał się w XX
wieku rzeczywistością. W XXI w. wykorzystywanie osiągnięć nauk
biologicznych i medycznych przeciw życiu ludzkiemu zdaje się nie
mieć końca, gdyż coraz lepsza wiedza dotycząca początków życia
ludzkiego oraz możliwości ingerencji w jego przebieg traktowane są
jako szansa dominacji techniki nad naturą, poskromienia jej, podporządkowania sobie jej praw i wykorzystania wedle własnych celów.
Wszystko, co technicznie możliwe wydaje się być usprawiedliwione1.
Moralne i etyczne wskazania i ograniczenia ingerencji w początek
życia ludzkiego są odrzucane i traktowane jako zamach na wolność
badań naukowych, hamowanie postępu i budzącej podziw myśli
ludzkiej. Tym samym medycyna, która ma służyć ochronie życia,
„staje się coraz częściej narzędziem czynów wymierzonych przeciw
człowiekowi i tym samym zniekształca swoje oblicze, zaprzecza samej
sobie i uwłacza godności tych, którzy ją uprawiają”2.

1 Por. również: D. Kornas-Biela, Niektóre zagrożenia osiągnięć biologii i medycyny
dla początku życia człowieka w świetle encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae
(kryteria początku życia człowieka, koncepcja preembrionu, in vitro i eksperymenty
medyczne), w: Wartość życia a wychowanie. W XX rocznicę encykliki Jana Pawła II
Evangelium vitae, red. M. Parzyszek, D. Opozda, B. Kiereś, Lublin, 2015 (w druku).
2 Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich
oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego,
Rzym, 25.03.1995, Wprowadzenie, nr 4.
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Podważanie poczęcia jako początku życia ludzkiego wpisuje się
postmodernistyczną i ponowoczesną filozofię życia człowieka XX
i początku XXI wieku. Życie ludzkie przestało być wartością podstawową i najważniejszą, natomiast jego miejsce przyjęły takie wartości
jak wolność osobista, autonomia, niezależność od wszelkich autorytetów, indywidualizm, prawa seksualne i reprodukcyjne, samoaktualizacja, prawo do osobistego szczęścia (dobrobyt, kariera, wygodne
życie, przygody). Zgodnie z wartościami „szybciej i więcej”, „wygodniej”, „łatwiej”, „przyjemniej”, dla wielu osób czymś oczywistym jest
odrzucenie przekonania, że życie poczęte jest życiem człowieka, gdyż
to wiązałoby się z wieloma utrudnieniami i rezygnacjami w pozbawionym odpowiedzialności i przyjemnym życiu. Dlatego właśnie m.in.
we współczesnym świecie spotykamy się z wieloma zagrożeniami
dla poczętego życia.
Encyklika Evangelium vitae o zagrożeniach życia człowieka
Już we wprowadzeniu do encykliki Evangelium vitae3 Jan Paweł II
zwrócił uwagę, że obecnie w świecie nie tylko nie ustają dawne zagrożenia życia ludzkiego, zamierzone przez człowieka jak przemoc
i wojny, ale też w większości niezamierzone, np. nędza, głód i epidemie, to pojawiają się nowe, o niezwykłej wadze i jeszcze groźniejsze.
Przyjmują one masową skalę i co gorsza – niektóre uzyskują przyzwolenie społeczne, jak np. przestępstwa przeciw życiu. Człowiek
nie uznaje w nich zagrożenia dla siebie i społeczeństwa, przeciwnie,
traktuje je jako zdobycz cywilizacyjną, jako wyraz prawa do autonomii i wolności osobistej.
W imieniu każdego „prawego sumienia” Jan Paweł II potępił w Encyklice za Soborem Watykańskim II wszystko to, co bezpośrednio
godzi w życie ludzkie (zabójstwa, ludobójstwa, aborcję, eutanazję
i samobójstwo), co narusza integralność osoby (okaleczenia, tortury,
przemoc), co ubliża godności człowieka (nieludzkie warunki życia,
pracy, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo, prostytucja, handel ludźmi). Niestety, postęp nauki i techniki powoduje, że
3 Evangelium vitae.
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niektóre z tych zagrożeń nabierają nowego aspektu i jeszcze bardziej
niegodziwą formę, a idee ponowoczesnej wolności od wszystkiego
i nieograniczonej autonomii jednostki prowadzą do uznania niekaralności tych czynów a nawet aprobaty przez państwa, wyrażającej się
poprzez ich finansowanie, nawet jeśli jest to wbrew fundamentalnym
zasadom zawartym w konstytucji.
Legalizacja czynów niemoralnych, uznanie czynów przestępczych
za dopuszczalne a patologicznych za normalne wskazuje na głęboki
kryzys moralny współczesnego społeczeństwa. Jan Paweł II pisał:
„Nawet medycyna, która z tytułu swego powołania ma służyć obronie
życia ludzkiego i opiece nad nim, w niektórych dziedzinach staje się
coraz częściej narzędziem czynów wymierzonych przeciw człowiekowi i tym samym zniekształca swoje oblicze, zaprzecza samej sobie
i uwłacza godności tych, którzy ją uprawiają”4. Groźny i niepokojący
jest zarówno fakt zamachów na ludzkie życie jak i uśpienie sumień,
które nie dostrzegają zła, nie potrafią odróżnić go od dobra i są niewrażliwe na łamanie fundamentalnej wartości życia ludzkiego.
Jan Paweł II zwrócił uwagę na następujące zagrożenia życia ludzkiego: antykoncepcja, często o działaniu wczesnoporonnym; aborcja,
której metody są coraz bardziej proste i skuteczne, zabijające życie
na wczesnym etapie rozwoju bez udziału lekarza5; sztuczne metody
wzbudzania życia, traktujące życie ludzkie jako materiał biologiczny,
którym można swobodnie dysponować; badania prenatalne, których
wyniki stają się przyczyną aborcji eugenicznej, rzekomo terapeutycznej6; eutanazja, która realizuje pokusę „rozwiązania problemów
cierpienia, eliminując go u podstaw” przez przedwczesne spowodowanie śmierci noworodków z deformacjami ciała, osób z głęboką
niepełnosprawnością, zniedołężniałych starców oraz ludzi śmiertelnie chorych, a zadawanie im śmierci uzasadnia się rzekomym
współczuciem lub pragmatyczna racją uniknięcie nieproduktywnych

4 Tamże.
5 Tamże, nr 13.
6 Tamże, nr 14.
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wydatków7 (EV 15); polityka antypopulacyjna, jako odpowiedź na
wzrost demograficzny ludności świata, korzystająca z antykoncepcji,
sterylizacji i aborcji, aby manipulować liczbą ludności świata8.
Encyklika była wydana już 20 lat temu i po tym czasie niestety
spełniły się obawy Jana Pawła II, iż złudzenia człowieka dotyczące
możliwości zapanowania nad życiem i śmiercią, mogą prowadzić do
coraz większych absurdów – człowiek niszczy w sposób naukowy,
systematyczny i zaprogramowany nie tylko sam siebie, ale też swoje
środowiska życia, jakimi są małżeństwo i rodzina oraz swój pierwszy
oikos – łono matki. Zarówno wiek XX jak również XXI zapisuje się
jako epoka masowych ataków na życie człowieka i masowej egzekucji niewinnych istot ludzkich w atmosferze aprobaty społecznej,
legalności i przy włączeniu pracowników służby zdrowia oraz co
najbardziej dramatyczne – za zgodą lub na życzenie rodziny, która
jest „sanktuarium życia”9. Dlatego Jan Paweł II przywołał w Encyklice swoje słowa wypowiedziane wcześniej w czasie VIII Światowego
Dnia Młodzieży w Denver, iż toczy się straszliwa batalia o życie, którą
można określić jako „spisek przeciw życiu”, w którym biorą udział
media oraz instytucje i organizacje międzynarodowe, ukazujące postawę bezwarunkowej obrony życia jako wrogiej dla wolności osób
i postępu społecznego10. I tak jak przed stu laty pod koniec XIX wieku
w encyklice „Rerum Novarum” Kościół bronił praw robotników
odwołując się do ich osobowej godności11, tak u schyłku wieku XX
użyczył głosu tym, którzy go nie mają a których prawa są gwałcone –
ubogim tego świata, a zwłaszcza nienarodzonym – i z odwagą domaga
się respektowania ich prawa go życia i szacunku dla jego wartości12.
7 Tamże, nr 15.
8 Tamże, nr 16.
9 Tamże, nr 11 i nr 17.
10 Tamże nr 17.
11 Encyklika Ojca Świętego Leona XIII o kwestii robotniczej Rerum Novarum,
Rzym, 15.05.1891 r.
12 Encyklika Evangelium vitae powstała dzięki współpracy Episkopatów wszystkich krajów świata, którzy odpowiedzieli na osobny list Jana Pawła II wysłany
do nich z prośbą o pomoc w opracowaniu dokumentu poświęconego świętości
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Jan Paweł II, omawiając w I rozdziale Encykliki aktualne zagrożenia dla życia ludzkiego, zwrócił również uwagę na codzienność współczesnego życia, które jest coraz bardziej skomplikowana, niepewna,
a trud egzystencji i cierpienie sięga granic ludzkiej wytrzymałości,
zaś człowiek pozostaje w tym często sam, uwikłany w trudne relacje
społeczne, bezradny wobec nieludzkich stanowionych praw, machiny
administracyjnej biurokracji, drobiazgowych przepisów regulujących
każdą dziedzinę jego życia. Zagubiony cierpiący człowiek dokonuje
czasem niewłaściwych wyborów, które ranią innych i niszczą ostatecznie jego samego. Jego niemoralne decyzje mogą budzić współczucie
w konkretnej sytuacji, zmniejszać winę konkretnego człowieka, ale
jednak trudności życia „nie zwalniają z obowiązku pełnego zachowywania prawa Bożego”13. Ponadto problem w tym, że zamachy na
życie ludzkie nie wynikają jedynie ze słabości pojedynczych osób, ale
wynikają z zaprogramowanej „kultury śmierci”, w której uznawane
są za uprawomocnione przejawy „wolności osobistej, które należy
uznawać i chronić jako autentyczne prawa jednostki”14. A dzieje się to
wszystko w epoce, w której obserwuje się wzrost wrażliwości na prawa
osób (np. prawa seksualne, reprodukcyjne) i wartość życia każdego
człowieka niezależnie od cech jego funkcjonowania (np. orientacji
seksualnej) i w której mnożą się liczne deklaracje i uchwały na rzecz
godności człowieka. Okazuje się jednak, że wystarczy, iż pewną grupę
uzna się za „nie-ludzi” (np. nienarodzonych, terminalnie chorych)
i wtedy można o ich życiu dowolnie decydować.
Z analizy pierwszego rozdziału Encykliki można jednak wyciągnąć wniosek, że za najważniejsze przyczyny rozpowszechnienia się
„kultury śmierci” uznał Jan Paweł II dwie: postmodernistyczną wizję
człowieka oraz sekularyzację życia ludzkiego.

i nienaruszalności życia ludzkiego, głoszącego „Ewangelię życia”. List ten został
wysłany w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 1991 r., w kilka dni po obchodach
stulecia Encykliki Rerum novarum.
13 Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae…, nr 13 I 18.
14 Tamże, nr 18.
| 110 |

Antykoncepcja i aborcja jako zagrożenie początku życia…

Postmodernistyczna filozofia głosi agnostycyzm, irracjonalizm
i relatywizm poznawczy oraz moralny15, a więc odrzuca istnienie
prawa naturalnego oraz absolutnych norm i fundamentalnych,
obiektywnych (stałych i bezwzględnie obowiązujących) wartości),
a to prowadzi do sytuacjonizmu i skrajnego indywidualizmu etycznego. Każdy może mieć swoją własną prawdę, swoje własne dobro
moralne. Człowiek jest traktowany jako kreator norm – sam wyznacza, co jest dla niego dobre lub złe w danej sytuacji, kontestując
tradycyjną moralność i zastane oceny i normy moralne (podejście
dekonstruktywne wobec przyjętych wzorców i zasad postępowania).
Subiektywność w ocenie wartości moralnej każdego czynu zależnie
od sytuacji prowadzi do swobodnego ustalania wygodnych dla siebie
granic wolności i odpowiedzialności oraz przyznawania sobie wiele
praw osobistych. Promowany jest pluralizm sposobów zachowania,
indywidualna oryginalność i niepowtarzalność form realizacji siebie,
tolerancja wobec wszystkich zachowań, postawa pragmatyczna, utylitarna konsumpcyjna i hedonistyczna16. Mentalność kreowana w dzisiejszym świecie oraz sposób życia zgodny z ideami postmodernizmu
(obecnie ponowoczesności) są skierowane przeciw życiu ludzkiemu,
człowiekowi, małżeństwu i rodzinie17. Wynaturzona wizja ludzkiej
wolności jako absolutnej prowadzi do „śmierci prawdziwej wolności”
i praw człowieka. Z powodu ekspansji zaprogramowanej „kultury
śmierci” mamy do czynienia z „wojną silnych przeciw bezsilnym”,
którzy wymagając od nas większej opieki, uznawani są za bezużytecz15 Na niebezpieczeństwa społeczne relatywizmu etycznego Jan Paweł II zwracał
już uwagę m.in. w encyklikach Centesimus annus (01.05.1991, encyklika społeczna
wydana 100 rocznicę opublikowania encykliki Leona XIII Rerum novarum) oraz
Veritatis splendor (06.08.1993, encyklika o niektórych podstawowych problemach
nauczania moralnego Kościoła).
16 Por. D. Kornas-Biela, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu.
Lublin 2009, s. 22–28; taż, Zdrowie reprodukcyjne kobiet: potrzeba integralnego
i pozytywnego podejścia, w: Europa – aborcja – prawa rodziców. Prawa reprodukcyjne – fakty nie ideologia, red. A. Szymański, Wrocław-Bruksela 2007, s. 19–43.
17 S. Wielgus, Rodzina wobec współczesnych zagrożeń, w: Rodzina. Źródło życia
i szkoła miłości, red. D. Kornas-Biela, Lublin, 2001, s. 15–29.
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nych lub traktowani jako ciężar i odrzucani18. Koncepcja absolutnej
wolności i autonomii prowadzi do wynaturzeń w życiu społecznym,
gdyż „wszystko staje się wówczas przedmiotem umowy i negocjacji;
także owo pierwsze z podstawowych praw, jakim jest prawo do życia”
(EV 20). Jan Paweł II wyraził dobitnie, iż wolność, która daje władzę
jednym nad innymi i przeciw nim (jeśli bliźni zostanie oceniony jako
wróg, gdyż zagraża osobistym interesom) jest wprost wynaturzona
i nikczemna. Taka wolność jest śmiercią prawdziwej wolności.
Drugą bardzo ważną przyczyną zamachów na życie ludzkie, jakich
był świadkami XX wiek i które przyjmują wciąż nowe formy w XXI
wieku to sekularyzacja. Sekularyzacja życia zaprzecza transcendentnej wizji rzeczywistości i odmienności człowieka od innych stworzeń. Jest on traktowany jako organizm zwierzęcy, będący jedynie na
wyższym poziomie rozwoju. Ograniczony do swej fizycznej cielesności nie jest transcendentny wobec innych stworzeń, jego życie nie jest
szczególną, bezwzględną wartością, nie jest darem Najwyższego, nie
jest „święte” i nie domaga się uszanowania i podjęcia odpowiedzialności, by mogło się rozwijać. Samo życie nie ma głębszej wartości,
trudno dopatrzeć się jego sensu.
Jeśli nie Bóg jest Panem życia i śmierci, życie staje się jedną z cech
człowieka, którą jako swoją „własnością” może dowolnie dysponować,
manipulować nim, programować go, decydować o jego trwaniu, całkowicie panować nad nim19. Gdy człowiek uzurpuje sobie prawo do
swobodnej decyzji o życiu i śmierci, nic go nie powstrzyma od różnych
rodzajów przemocy, o czym wspomniał m.in. Jan Paweł II w homilii
wygłoszonej w Kaliszu 4 06.1997 r., przytaczając słowa Matki Teresy
z Kalkuty: „Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się wzajemnie nie pozabijali?”.
Sekularyzacja prowadzi więc do błędnego koła: „tracąc wrażliwość na Boga, traci się także wrażliwość na człowieka, jego godność
i życie”20. Z kolei łamanie podstawowych zasad związanych z po18 Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae…, nr 12.
19 Tamże, nr 22.
20 Tamże, nr 21.
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szanowaniem życia ludzkiego skutkuje osłabieniem wrażliwości na
obecność Boga i wartości duchowe. Osłabienie wrażliwości na Boga
i człowieka prowadzi do przejawów kultury śmierci21, zwiększa skutki
kultury postmodernistycznej a więc przyczynia się do rozpowszechnienia materializmu praktycznego, indywidualizmu, utylitaryzmu,
hedonizmu i nieuporządkowanego konsumpcjonizmu22, do zniszczenia międzyosobowych relacji i zatarcia granicy między dobrem
a złem w sprawach dotyczących fundamentalnego prawa do życia23.
Osłabienie wartości życia prowadzi do zamachów na niego w świetle
prawa oraz ze strony tych, którzy są powołani do troski o niego i to
wtedy, gdy jest najsłabsze i nie ma możliwości obrony.
Wprawdzie „stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga
i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej
religijności i moralności”24, to jednak prawo do życia a tym samym
obrona życia „nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko
prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Jest prawem najbardziej podstawowym” a fundamentalną, uniwersalną i ponadczasową
normą kodeksu moralnego jest zasada „nie zabijaj”, wpisana w sumienie każdego człowieka. Każda cywilizacja, niezależnie od swoich
osiągnięć w różnych dziedzinach życia, jeśli „odrzuca bezbronnych,
zasługuje na miano barbarzyńskiej”25.
Antykoncepcja jako zagrożenie dla początku życia ludzkiego
Poprzez antykoncepcję rozumie się zapobieganie zapłodnieniu
komórki jajowej przez plemnik, czyli połączeniu się jaja i plemnika.
Można to osiągnąć przez utrudnienie wędrówki plemników do macicy i jajowodów (np. prezerwatywa, błona dopochwowa, zagęszczenie
21 Tamże, nr 21.
22 Tamże, 23.
23 Tamże, 24.
24 Jan Paweł II, Homilia wygłoszona pod Szczytem Jasnej Góry, Częstochowa,
19.06.1983 r.
25 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. przed sanktuarium św. Józefa, Kalisz,
04.06.1997 r.
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śluzu szyjkowego, zniszczenie plemników spermicydami) lub poprzez
zapobieżenie pojawieniu się jaja, które mogłoby zostać zapłodnione
(zablokowanie owulacji). Połączenie jaja i plemnika można także
uniemożliwić przez sterylizację kobiety (uniedrożnienie jajowodów)
lub mężczyzny (wasektomia), ale jest ona w Polsce nielegalna. Istnieje
również antykoncepcja hormonalna o szerokim działaniu26. Hormonalne preparaty antykoncepcyjne dopuszczone do obrotu w Polsce
ze względu na skład i postać farmaceutyczną można podzielić na następujące grupy: zawierające estrogeny i gestageny (dwuskładnikowe
tabletki antykoncepcyjne, plastry antykoncepcyjne, hormonalne
wkładki dopochwowe) oraz zawierające gestageny (jednoskładnikowe
tabletki antykoncepcyjne tzw. minitabletki gestagenne, hormonalne
wkładki domaciczne, iniekcje progestagenne, tabletki gestagenne
stosowane w antykoncepcji postkoitalnej zwanej awaryjną po niezabezpieczonym stosunku płciowym)27.
Mechanizm działania tabletek jednoskładnikowych i dwuskładnikowych zamyka się w 4 etapach: hamowanie owulacji, przeciwdziałanie zagnieżdżeniu, oddziaływanie na śluz szyjkowy i osłabienie
funkcji jajowodów. Dwa z nich bezpośrednio mają związek z niszczeniem poczętego życia ludzkiego. Pierwszy to osłabienie ruchliwości jajowodów, co powoduje zestarzenie się jaja i opóźnia transport
embrionu do macicy, wskutek czego, nie mogąc osiągnąć jej odżywcze
środowisko, ulega on uszkodzeniu i w czasie ewentualnej implantacji
nie jest już zdolny do życia28. Drugi mechanizm hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych to przeciwdziałanie zagnieżdżeniu zarodka
poprzez wywołanie niewydolności wydzielniczej i zmian regresywnych w śluzówce macicy (endometrium) tak, aby nie był on wstanie
zagnieździć się w niej. Podobnie plaster antykoncepcyjny, hormonalne
26 M. Prusak, Mechanizm działania hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych.
Porównanie informacji zawartych w ulotkach dla pacjentek i w podręcznikach akademickich, „Życie i Płodność”, 3 (2009), s. 39–51.
27 Tamże.
28 R. Lucas, Bioetyka dla każdego, Częstochowa 2005; R. Ehmann, Poronne działanie
doustnych środków antykoncepcyjnych, Gdańsk 1994.
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wewnątrzmaciczne wkładki antykoncepcyjne oraz iniekcje progestagenne chociaż ich głównym działaniem jest podobnie jak doustnych
tabletek dwuskładnikowych hamowanie owulacji, to zmiany w śluzie
szyjkowym i endometrium mogą przyczyniać się do skuteczności
preparatu, tzn. do zmian w endometrium utrudniających implantację
zarodka, powodując tym samym jego śmierć29.
Tabletki gestagenne stosowane w antykoncepcji postkoitalnej
(pigułki dnia następnego”, „tabletki w razie zagrożenia”, „tabletki
po stosunku”) mają na celu zapobieżenie poczęciu dziecka po odbytym współżyciu seksualnym, lecz nie można zaprzeczyć, że jeśli
dojdzie do poczęcia, to mają również na celu blokadę implantacji
zarodka ludzkiego na etapie blastocysty poprzez zmiany w śluzówce
macicy30. Środki wczesnoporonne, ze względu na to, że stanowią
„bombę hormonalną” dla organizmu kobiety mają negatywne skutki
dla jej zdrowia (ich zakres i ciężkość zależy m.in. od rodzaju środka,
wieku kobiety, częstości korzystania z niego), ale również niosą za
sobą skutki dla psychiki kobiety31. Ich główne zło moralne związane
jest jednak z niszczeniem poczętego życia, jeśli dojdzie do nieplanowanego poczęcia.
Czy antykoncepcja może stanowić zamach na życie ludzkie? Odpowiedź jest prosta. To zależy, jak rozumie się początek życia ludzkiego
oraz początek ciąży, czyli reakcję organizmu kobiety na obecność
w niej poczętego życia. Implantacja zarodka w macicy rozpoczyna
się ok. 5-7 dnia od zapłodnienia po odbyciu przez niego drogi do
macicy i trwa jeszcze około tydzień. Wprawdzie od poczęcia zachodzi „biochemiczna konwersacja” między zarodkiem a organizmem
matki (w odpowiedzi błona śluzowa przygotowuje się na jego przyjęcie), ale za ciążę przyjęto arbitralnie uważać stan po implantacji, co daje możliwość „zapobieżeniu ciąży”, chociaż nastąpiło już
29 Por. M. Prusak, Mechanizm działania hormonalnych preparatów
antykoncepcyjnych…
30 Tamże; M. Szymańska, Bioetyka początków życia, Białystok 2004.
31 D. Kornas-Biela, Psychospołeczne aspekty stosowania środków wczesnoporonnych,
„Roczniki Psychologiczne”, 9 (2006), s. 159–180.
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zapłodnienie, zarodek składa się z kilkuset komórek i cały czas rozwija
dzięki kontaktowi z organizmem matki, reagującym na jego obecność.
W książce „Antykoncepcja – pytania i odpowiedzi” znajdujemy odpowiedź na pytanie czy stosowanie antykoncepcji postkoitalnej jest
etyczne? „Tak, jeśli zarówno przepisujący ją lekarz, jak i stosująca ją
kobieta są zgodni co do tego, że poczęcie jest procesem, który zaczyna
się w momencie połączenia plemnika i komórki jajowej, ale nie jest
ukończony przed implantacją”32.
Celem zaprzeczenia temu, że pewne środki antykoncepcyjne mogą
mieć również działanie wczesnoporonne, odrzuca się więc kryterium
genealogiczne (pochodzenie od ludzkich rodziców) oraz kryterium
genetyczne początku życia ludzkiego oraz oddziela się zapłodnienie
od rozpoczęcia ciąży. Akcent położony jest na początku ciąży a nie
na rozpoczęciu życia zarodka a jako ciążę przyjmuje się nie pierwszą
reakcję biochemiczną ze strony organizmu matki na pojawienie się
w niej nowego życia, dzięki czemu ściana macicy nie złuszcza się i nie
przygotowuje się do miesiączki, ale czas po zakończonej implantacji
czyli wszczepieniu się zarodka w macicy, tzn. około 14 dni od zapłodnienia33. Antykoncepcja ma zgodnie z tym ujęciem nie tylko cel
anty-koncepcyjny, ale również anty-ciążowy. Problem jednak w tym,
że za początek poczęcia i ciąży przyjmuje się 14 dzień po faktycznym
zapłodnieniu czyli powstaniu pierwszej komórki nowego organizmu
ludzkiego.
Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae podkreślał, że z moralnego punktu widzenia antykoncepcja i aborcja są różnym rodzajem
zła (pierwsza sprzeciwia się cnocie czystości małżeńskiej, druga jest
sprzeczna z cnotą sprawiedliwości i zabija życie ludzkie), jednak są
one ze sobą sprzężone, „niczym owoce jednej rośliny”34, a rośliną tą
jest przeciwna płodności „mentalność antykoncepcyjna”, zgodnie
32 J. Guillebaud, Antykoncepcja – pytania i odpowiedzi, Kraków 1995.
33 Taka definicja ciąży została przyjęta po 1965 roku przez American College of
Obstetrics and Gynecology (ACOG) – por. M. Prusak, Mechanizm działania hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych…
34 Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae…, nr 13.
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z którą prokreacja jest przeszkodą i jeśli nie uda się jej zapobiec,
można skorzystać z aborcji. „Kultura proaborcyjna jest najbardziej
rozpowszechniona właśnie w środowiskach, które odrzucają nauczanie Kościoła o antykoncepcji”, gdyż dziecko jest traktowane jako
wróg zagrażający interesom pary, dlatego za wszelką cenę nie należy
dopuścić do jego poczęcia lub rozwoju. Tę szczególną więź antykoncepcji i aborcji można dostrzec we wprowadzaniu coraz to nowych
środków o działaniu wczesnoporonnym35.
Aborcja jako zamach na życie poczęte
Termin aborcja pochodzi od łacińskiego terminu abortus, abort, co
oznacza przedwczesne przerwanie ciąży, poronienie. Aborcja jest
celowym przedwczesnym sztucznym zakończeniem procesu ciąży
kobiety poprzez usunięcie przy pomocy metod mechanicznych, farmakologicznych lub chemicznych istoty ludzkiej z macicy, co powoduje jej śmierć. Próby kontrolowania przyrostu naturalnego lub
rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej konkretnej kobiety poprzez
spowodowanie wydalenia ciała dziecka były znane od starożytności36.
W XX wieku natomiast zalegalizowano aborcję i scedowano wykonywanie tego procederu – personelowi medycznego, tzn. lekarzom
oraz asystującym im pielęgniarkom, czasem położnym. Opracowywano coraz to nowsze sposoby dokonywania aborcji37, przegłosowywano ustawy pozwalające na niszczenie życia ludzkiego w coraz
35 Tamże, nr 1,13. Wśród literatury dotyczącej związku między akceptacją antykoncepcji i aborcją można m.in. wymienić: L. Niebrój, U początków ludzkiego życia,
Kraków 1997, s. 95–96.
36 Posługiwano się do tego różnymi lekami, ziołami, miksturami, przyrządami;
kobiety swoim zachowaniem prowokowały poronienie, np. skoki, uderzenia w brzuch,
odwoływano się do magii.
37 Wśród metod aborcji w ciągu 3. pierwszych miesięcy życia człowieka w łonie matki
stosuje się środki wczesnoporonne, zasysanie pod ciśnieniem lub wyłyżeczkowanie
(tzw. skrobanka); natomiast między 3. i 9. miesiącem życia prenatalnego stosuje
się takie metody jak: dylatacja i wyłyżeczkowanie, wstrzyknięcie hipertonicznego
roztworu soli, aborcja za pomocą wywołania porodu dziecka niezdolnego jeszcze
do życia, histerotomia oraz aborcja poprzez częściowy poród.
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późniejszym okresie rozwoju38. Na terenie Polski prawną dopuszczalność aborcji („spędzanie płodu”) wprowadził niemiecki okupant 9 marca 1943 r. Po zakończeniu II wojny światowej anulowano
hitlerowskie rozporządzenia a przywrócono polskie ustawodawstwo
przedwojenne, chroniące życie poczętych dzieci. Po raz drugi w Polsce wprowadzono prawną dopuszczalność aborcji 27 kwietnia 1956
roku. Ta stalinowska aborcyjna ustawa obowiązywała aż do 7 stycznia 1993 r., kiedy to przegłosowano Ustawę o planowaniu rodziny
i ochronie płodu ludzkiego i tym samym Polska stała się pierwszym
krajem na świecie, który w warunkach demokracji odrzucił prawną
dostępność aborcji na żądanie i wprowadził ustawę częściowo chroniącą życie. Paradoksem jest, iż w imię szacunku dla życia każdego
człowieka w państwach należących do Unii Europejskiej z jednej
strony dąży się do zniesienia kary śmierci, a z drugiej – utrzymuje się
legalizację aborcji, która to życie niszczy przed narodzeniem. Obecnie
aborcja jest zalegalizowana w większości krajów świata a liczba aborcji
sięga około 50 mln. istot ludzkich rocznie.
Zwolennicy przerywania ciąży twierdzą, że każda dopuszczalna
aborcja jest aborcją bezpieczną. Statystyki wykazują, że jest inaczej.
Istnieje wiele bliskich i odległych zagrożeń poaborcyjnych dla zdrowia
matki, jej dalszej zdolności prokreacyjnej oraz zdrowia rodzonych
później dzieci39. Po aborcji pojawia się również szereg problemów
38 Pierwszym krajem, który na mocy ustawy zalegalizował aborcję był Związek
Radziecki (na mocy dyrektywy Lenina, 18.11.1920). Drugim państwem były Niemcy
(1933), w których dążenia do utworzenia czystej, biologicznie zdrowej „rasy panów”
doprowadziło do legalizacji aborcji dzieci z ryzykiem wad wrodzonych (surowe
sankcje karne groziły za aborcję zdrowych niemieckich dzieci). W czasie II wojny
światowej realizowano plan wyniszczenia narodów podbitych, udostępniając im
antykoncepcję i legalizując aborcję. W krajach Zachodniej Europy a także w USA
doprowadzono do legalizacji aborcji pod koniec lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku (http://www.pro-life.pl/baza-wiedzy/teksty/historia-legalizacji-aborcji-materialy-do-pobrania;dostęp: 20.03.2015).
39 Aborcja może spowodować szereg negatywnych skutków zdrowotnych, bliskich,
np. krwotok, zakażenie, uszkodzenie szyjki macicy, przebicie ścianki macicy, przebicie jelit. Późniejsze komplikacje to: urodzenie dziecka z chorobą hemolityczną,
stan zapalny miednicy małej, poronienia samoistne, komplikacje w przebiegu ciąży
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natury emocjonalnej, psychologicznej i psychiatrycznej dotykające
nie tylko kobietę i personel medyczny, ale też ojca dziecka oraz jego
rodzeństwo40. Aborcja jest jednak uważana za zło moralne nie tylko
dlatego i nie głównie dlatego, że niesie za sobą szkodliwe skutki dla
zdrowia fizycznego i psychicznego osób w nią włączonych, ale przede
wszystkim dlatego, że jest zamachem na życie ludzkie. Ma ona wiele
cech wspólnych z eutanazją41, ale w wypadku aborcji podmiot, któremu odbierane jest życie nie może nawet wyrazić swoją wolę, nie
pozwala mu się na „zakosztowanie życia”, na rozwój jego potencjalnych możliwości, na to, by mógł być kochanym i kochać.
Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae w całości poświęconej
szacunkowi wobec wartości życia ludzkiego podkreślał wyraźnie, że
„choć samo zjawisko eliminacji wielu ludzkich istot poczętych lub
bliskich już kresu życia jest niezwykle groźne i niepokojące, równie
groźny i niepokojący jest fakt, że nawet ludzkie sumienie zostaje jak
gdyby zaćmione przez oddziaływanie wielorakich uwarunkowań
i porodu, przedwczesne porody, ciąża pozamaciczna, infekcja narządu rodnego,
nawracające stany zapalne dróg rodnych, zaburzenia miesiączkowania z brakiem
owulacji, łożysko przodujące, nie odklejanie się łożyska po porodzie, rak piersi (np.
B. i J. Willke Aborcja. Pytania i odpowiedzi. Gdańsk 1991; 50 pytań i odpowiedzi
o aborcji, Kraków 2004; B. Chazan, Somatyczne następstwa aborcji, w: B. Chazan,
W. Simon (red), Aborcja. Przyczyny, następstwa, terapia, Wrocław 2009, s. 75–88;
J. Brind, Sztuczne poronienie a rak piersi: dowody epidemiologiczne i biologiczne,
tamże, s. 89–97; http://adonai.pl/life/?id=85, dostęp: 20.03.2015.
40 Np. B. Chazan, W. Simon (red), Aborcja. Przyczyny, następstwa, terapia, Wrocław
2009; D. Kornas-Biela, Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje sztucznego
przerywania ciąży, „Przegląd Psychologiczny”, 31, 2 (1988), s. 467–487; taż: Psychologiczne konsekwencje aborcji u ojców, w: Międzynarodowy Kongres o Godność Ojcostwa,
Gdańsk 1999, s. 235–250; taż: „Zespół ocalenia” jako konsekwencja przemocy wobec
dzieci, w: J. Papież, A. Płukis (red.), Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej
transformacji ustrojowej, Toruń 1998, s. 150–162; taż: Psychospołeczne konsekwencje
aborcji dla personelu medycznego, „Służba Życiu, Zeszyty Problemowe”, (4) 1999,
4, s. 18–19; taż: Psychospołeczne konsekwencje aborcji u ojców, „Głos dla Życia”, 6,
41(1999), s. 16–19.
41 D. Kornas-Biela, Aborcja i eutanazja – dramat współczesnej cywilizacji, w:
A. Biela, Z. Uchnast, T. Witkowski, (red.) Eutanazja a opieka paliatywna. Aspekty
etyczne, religijne, psychologiczne i prawne, Lublin 1996, s. 163–172.
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i z coraz większym trudem dostrzega różnicę między dobrem a złem
w sprawach dotyczących fundamentalnej wartości ludzkiego życia”42.
Unicestwianie istot ludzkich u początku ich rozwoju jest złem, ale
przyjmowanie neutralnej, obojętnej postawy wobec tego faktu, obojętność na masową eksterminację dzieci nienarodzonych jest przerażającym wskaźnikiem degeneracji współczesnych społeczeństw, które
nie chronią „gniazd i młodych”. W tym kontekście dramatycznym
staje się słynne zdanie Matki Teresy z Kalkuty skierowane do uczestników Międzynarodowej Konferencji ONZ na temat „Zaludnienia
i Rozwoju”, jaka miała miejsce w Kairze w 1994 roku: „Wiele razy
powtarzałam – i jestem tego pewna – że największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce
wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie,
byśmy się nawzajem nie pozabijali?43
Związek diagnostyki prenatalnej z aborcją eugeniczną
Mianem diagnostyki prenatalnej (badań prenatalnych) określa się
szereg metod medycznych mających na celu dokonanie oceny budowy
anatomicznej oraz funkcjonowania organizmu dziecka prenatalnego i rozpoznanie ewentualnych wad, chorób, nieprawidłowości
czy zagrożeń jego życia. Działanie to wchodzi w zakres rozwijającej
się od lat 60-tych XX wieku medycyny prenatalnej i wciąż są rozwijane nowe metody prenatalnej diagnozy. Każda diagnoza ma służyć
dobru pacjenta – leczeniu i ratowaniu jego życia, zmniejszeniu bólu,
a przynajmniej nie powinna szkodzić. Przy czym w sytuacji diagnozy
prenatalnej lekarz ma do czynienia nie z jednym pacjentem, lecz
z dwoma: z kobietą i z dzieckiem, których prawo do życia jest równorzędnie niepodważalne i bezwarunkowe. Dziecko przed urodzeniem
jest pacjentem i nie może być przedmiotem badań medycznych nie
mających na celu jego leczenia. Nie jest bowiem w stanie wyrazić
zgody lub sprzeciwu wobec roli, jaką mu rodzice lub lekarz w tym
42 Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae…, Wprowadzenie, nr 4.
43 Słowa te wspomniał Jan Paweł II w czasie homilii wygłoszonej 4 czerwca 1997 r.
w Kaliszu, w Sanktuarium św. Józefa.
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badaniu wyznaczają (np. uniknięcie cierpienia rodziców, zaspokojenie ich ciekawości, wzrost wiedzy medycznej i umiejętności leczenia
w przyszłości, poprawienie puli genowej w populacji)44.
Rozpoznanie chorób lub wad wrodzonych u dziecka przed urodzeniem łączy się z szukaniem środków zaradczych. Najczęściej nie
można nic zrobić, aby zmienić sytuację zdrowotną dziecka, ale rozwój
medycyny pozwala na coraz szersze spektrum działań naprawczych
i pomocnych. Diagnostyka prenatalna obejmuje zatem dwie kategorie działań: metody diagnostyczne i środki zaradcze stosowane
wobec nienarodzonych na różnym etapie ich rozwoju; przed implantacją, w okresie embrionalnym lub płodowym45 jak też wcześniejsze
przygotowanie działań terapeutycznych (np. operacji) na okres tuż
po urodzeniu. Zagrożenia dla życia dziecka nienarodzonego wiążą
się z samym charakterem procedury diagnostycznej jak też jej celami. Pierwsze zagrożenie wynika ze stopnia inwazyjności metod46.
Jedne z nich są nieinwazyjne i ich zastosowanie nie naraża dziecko
na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Natomiast metody inwazyjne niosą ze sobą zasadniczo małe ryzyko bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka prenatalnego, a jego uszkodzenie jest
nieintencjonalnym, negatywnym skutkiem zastosowanej procedury.
Jednak ryzyko uszkodzenia czy spowodowania śmierci istoty ludzkiej
przed urodzeniem z powodu diagnozowania metodami inwazyjnymi
nie stanowi jedynego i największego niebezpieczeństwa dla jej życia.
44 D. Kornas-Biela, Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego i diagnostyki prenatalnej. Lublin 1996; taż, Diagnostyka prenatalna, w: Encyklopedia etyki.
Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, red. A Muszala, Radom 2005, s. 98–105.
45 T. Ślipko, Granice życia: dylematy współczesnej bioetyki, Kraków 1994.
46 Ze względu na ryzyko związane z procedurami diagnostycznymi metody
diagnostyki prenatalnej dzieli się na nieinwazyjne i inwazyjne. Do metod nieinwazyjnych zalicza się takie jak, np. badanie ultrasonograficzne, kardiotokografia,
rentgenodiagnostyka, amniofetografia, tomografia komputerowa, magnetyczny
rezonans jądrowy, badania biochemiczne markerów produkowanych przez jednostkę
płodowo-łożyskową w surowicy matki, analiza komórek płodowych obecnych
w krwioobiegu matczynym. Inwazyjne metody diagnostyki prenatalnej to, np.:
amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza, embrioskopia, fetoskopia.
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Niestety, coraz częściej i wobec coraz mniej chorych dzieci diagnoza
służy do zaproponowania i wykonywania przerwania ciąży.
Niezależnie od rodzaju zastosowanej metody diagnostycznej,
największym niebezpieczeństwem dla życia dziecka jest intencja
przeprowadzania tych badań – czy chodzi o pomoc dziecku czy też
o detekcję wady wrodzonej lub ciężkiej i nieuleczalnej choroby, aby
usunąć „chorobę wraz chorym”, tzn. dokonać „selektywną aborcję
płodu defektywnego”. Intencja przyświecająca zarówno rodzicom jak
i lekarzom ma decydujące znaczenie dla oceny moralnej diagnostyki
prenatalnej47. Jan Paweł II pisał: „Badania prenatalne nie wzbudzają
obiekcji moralnych, o ile są podejmowane w celu wskazania ewentualnych terapii, których podjęcia wymaga zdrowie dziecka nie
narodzonego”48 lub w celu przygotowania się na jego urodzenie. Jeśli
więc diagnozowanie ma na celu monitorowanie przebiegu ciąży, aby
zmniejszyć ryzyko powikłań i zapewnić jej prawidłowy przebieg,
zastosować leczenie matki lub dziecka, przygotować rodziców na urodzenie się dziecka z problemem zdrowotnym, zapewnić mu wczesną
pomoc lekarską po urodzeniu – wtedy diagnoza ma jednocześnie
szeroko rozumiany cel terapeutyczny i spełnia wymogi stawiane
badaniu lekarskiemu49. Jednak nie zawsze tak jest.
W sytuacji obciążenia dziecka prenatalnego chorobą lub wadą wrodzoną nie ma wątpliwości, iż jest to sytuacja człowieka chorego, wymagającego tak samo troski, zabezpieczenia jego życiowych potrzeb,
dostępnego leczenia, stosownej pomocy, jak w każdym innym etapie
życia. Żadną miarą nie jest nią zadanie mu śmierci. Stąd diagnostyka
prenatalna ma uzasadnienie, jeśli jest podejmowana z najwyższą roztropnością i ostrożnością, nie szkodzi zdrowiu dziecka, nie pogarsza
warunków jego życia i nie narusza jego integralności, jej rezultaty są
wykorzystane dla dobra a nie dla zamachu na jego życie50.

47
48
49
50

D. Kornas-Biela, Psychologiczne problemy…
Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae…, nr 14.
Tamże; D. Kornas-Biela, Psychologiczne problemy…,.
Por. Przemówienie Jana Pawła II z dn. 4.12.1982, 14.04.1988.
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Aborcja dokonywana wobec dzieci prenatalnie zdiagnozowanych
jako chore ma charakter eugeniczny51 i jest akceptowana przez opinię publiczną o mentalności utylitarystycznej, wyrażającą niechęć
wobec istot naznaczonych chorobą lub wadą utrudniającą bądź uniemożliwiającą produktywną aktywność w danej grupie społecznej52.
Mentalność ta przyjmuje życie jako warte przeżycia tylko wtedy,
gdy jest „normalne”, nie naznaczone ułomnością, kalectwem lub
chorobą, społecznie użyteczne, nie obciążające społeczeństwa53. Jan
Paweł II wyraził zdecydowane stanowisko Kościoła wobec tego typu
praktyk, pisząc w Encyklice: „Tego rodzaju mentalność jest haniebna
i w najwyższym stopniu naganna, ponieważ rości sobie prawo do
mierzenia wartości ludzkiego życia wyłącznie według kryteriów
„normalności” i zdrowia fizycznego, otwierając tym samym drogę
do uprawomocnienia także dzieciobójstwa i eutanazji”54. Przyjęcie
zasady oceny „jakości życia” jako kryterium bycia człowiekiem czy
osobą prowadzi do arbitralnego pozbawiania różnych grup istot ludzkich fundamentalnego prawa do życia, gdyż uważa się, że „są takie

51 Obecnie, w ramach procedury in vitro rozwija się diagnostyka preimplantacyjną,
która niesie kolejne zagrożenia dla godności człowieka i szacunku dla jego życia,
np. możliwość kreowania dzieci o określonych cechach, por. np. Kornas-Biela D.,
Eugeniczny wymiar diagnostyki preimplantacyjnej jako wyraz dystansu społecznego
wobec osób niepełnosprawnych. w: Dystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością
jako problem pedagogiki specjalnej. T. I. Przyczyny-Konsekwencje-Przeciwdziałanie,
red. M. Parchomiuk, B. Szabała, Lublin, 2012, s. 17-39.
52 Por. D. Kornas-Biela, Dobro moralne i dobro psychiczne w sytuacji prenatalnie
zdiagnozowanej letalnej choroby dziecka, w: Bioetyka i praktyka medyczna. Wybrane
zagadnienia, red. B. Dobrowolska, A. Pilewska-Kozak, I. Wrońska. Lublin, 2011,
s. 141-163
53 Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae…, nr 14; P. Bortkiewicz, W służbie
życia. Demaskacja „kultury śmierci”, Niepokalanów 1999; T. Biesaga, Diagnostyka
prenatalna a selekcja eugeniczna, w: Życie i płodność. Kwartalnik interdyscyplinarny,
4 (2008), s. 71–75; R. Pop, Eugenika dzisiaj. Mit czy realność? Życie i płodność. Kwartalnik interdyscyplinarny, 3 (2009), s. 23–38.
54 Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae…, nr 63.
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życia, niewarte przeżycia”55. Z doświadczeń wielu państw wiemy, że
prenatalne zdiagnozowanie chorób lub wad związanych z aberracjami
chromosomowymi lub mutacjami genów prowadzi do aborcji eugenicznej niemal w 100%, stąd coraz mniej osób chorych przychodzi na
świat nie dlatego, że polepsza się zdrowie społeczeństwa, ale dlatego,
że istotom obciążonych defektem nie pozwala się żyć56.
Badania prenatalne mają więc potencjalnie charakter eugeniczny,
gdyż prowadzą do decyzji o usunięciu poprzez aborcję lub tzw. przyspieszone porody57 dzieci zdiagnozowanych jako chore lub obciążone
wadą. Takie dzieci nie są odnotowywane w dokumentacji medycznej
dotyczącej okresu okołoporodowego i nie zwiększają statystyk odnotowujących umieralność niemowląt. Badania prenatalne bywają również wykorzystywane dla realizacji życzeń rodziców czy oczekiwań
społeczności. Dotyczy to określenia płci dziecka celem usunięcia go,
jeśli nie odpowiada preferencji rodziców w tym zakresie58 oraz aborcji
dzieci z drobnymi zniekształceniami (np. stopa końsko-szpotawa,
rozszczep podniebienia).
Często argumentem przytaczanym za diagnostyką prenatalną wykonywaną w celu ewentualnej aborcji są tzw. wymogi terapeutyczne59,
zgodnie z którymi formą terapii jest aborcja dziecka chorego. „Dzięki
niej” dziecko zostaje ochronione przed cierpieniem i nieszczęśliwym
życiem jako osoba chora lub z niepełnosprawnością, natomiast jego
rodzice przed cierpieniem posiadania takiego dziecka, przed koniecz55 D. Kornas-Biela, Jakość życia w kontekście diagnostyki prenatalnej, w: Jakość
życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia, red. T. Rostowska, Łódź 2006, s. s. 87-104.
56 Procent dzieci abortowanych zależy od rodzaju choroby oraz kraju, np. we
Francji, Dani, aborcja dzieci z zespołem Downa sięga niemal 100% – Ł. Szymański,
In vitro, Kraków 2009.
57 Przyspieszone porody w krajach Europy Zachodniej dotyczą zazwyczaj dzieci
przed urodzeniem, gdy ich wiek nie przekroczył 22-24 tygodnia, ważą poniżej 500
g, osiągnęły długość ciała mniejszą niż 25 cm a diagnoza prenatalna co do ich stanu
zdrowia jest niepomyślna.
58 W Chinach, Korei, Pakistanie, Indiach aborcja ze względu na płeć (dziewczynek)
cieszy się dużą popularnością.
59 Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae…, nr 14.
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nością zmiany stylu życia oraz funkcjonowania rodziny. Wzgląd na
cierpienie dziecka jest projekcją własnego lęku rodziców, których
koncepcja szczęścia i udanego życia neguje możliwość cierpienia.
Tak naprawdę nikt nie jest w stanie ocenić, czy dziecko takie cierpiałoby w przyszłości i jakie by było jego cierpienie. Nikt też nie może
zapytać dziecka o wyrażenie woli w tym względzie. Dziecko nawet
ciężko chore może być szczęśliwe, jeśli będzie otoczone miłością,
opieką i wsparciem. Jednak, aby takie się czuło, konieczna jest terapia podtrzymująca dla rodziców, zmiana postaw społecznych wobec
osób z niepełnosprawnością oraz konkretne rozwiązania organizacyjne w służbie zdrowia, oświacie, usługach, ustawodawstwie, które
zapewniałyby zaspokojenie specjalnych potrzeb takiej rodziny60.
W sytuacji odmowy eugenicznej aborcji i podjęcia decyzji o urodzeniu
dziecka z chorobą lub wadą wrodzoną, nawet jeśli jest ona letalna,
dobro moralne (pozwolenie dziecku żyć) służy dobru psychicznemu
rodziców, którzy mają poczucie, że zrobili wszystko co możliwe dla
dobra dziecka i służyli życiu do naturalnej śmierci61.
Obowiązek i powołanie do bezwzględnej afirmacji życia dotyczy
każdego – osób sprawnych i niepełnosprawnych. Jan Paweł II wyraził to słowami: „właśnie odwaga i radość, z jaką idą przez życie
liczni nasi bracia dotknięci poważnymi upośledzeniami, jeśli zaznają
akceptacji i miłości z naszej strony, stanowi niezwykle wymowne
świadectwo autentycznych wartości, które kształtują życie i sprawiają, że nawet w trudnych warunkach jest ono cenne samo w sobie
i dla innych. Kościół stoi u boku tych małżonków, którzy z wielkim
niepokojem i bólem godzą się przyjąć dzieci dotknięte poważnymi
upośledzeniami, jest też wdzięczny tym wszystkim rodzinom, które
przez adopcję przyjmują dzieci porzucone przez rodziców z powodu
kalectwa lub choroby”62.
W czasie całego swojego pontyfikatu Jan Paweł II niezmordowanie
nawoływał do bezwzględnej afirmacji każdego życia ludzkiego na
60 D. Kornas-Biela, Psychologiczne problemy….
61 Kornas-Biela D., Dobro moralne i dobro psychiczne …..
62 Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae…, nr 63.
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każdym etapie jego rozwoju, niezależnie od kondycji somatycznej
czy psychicznej. Chore ciało dziecka rozwijającego się w łonie matki
lub poza nim, zaburzone funkcjonowanie, słabe zdrowie i rokowanie
nie ujmują nic z wartości ontycznej człowieka – bezcennej i niepowtarzalnej. Każdy nawet najbardziej zdeformowany i upośledzony,
najmniej rozwinięty nosi w sobie niezatarty ślad stwórczej pieczęci
Boga, jest obdarzony duszą nieśmiertelną a Bóg „nie gardzi i nie
brzydzi się tym, co stworzył”. Każdy człowiek od poczęcia jest „dzieckiem Ojca”, „przyjacielem Jezusa”, ma swoje unikalne powołanie
do spełnienia, by dawać i otrzymywać miłość w tej oto konkretnej
rodzinie. Jan Paweł II podkreślał przy różnych okazjach, że jak każdy
człowiek jest świątynią Boga, mieszkaniem Trójcy Świętej, a poprzez
swoje cierpienie – ołtarzem ofiarnym, kielichem ofiarnym i skarbcem
dla dobra Kościoła, a jego pokój w domu, czy w szpitalu – kaplicą,
sanktuarium, źródłem łask63.
Zakończenie
Omawiane w tym artykule kwestie odnoszą się w szczególny sposób
do godności człowieka, która w nauczaniu Jana Pawła II ogrywała
priorytetową rolę. Cały jego pontyfikat, działalność oraz nauczanie
były wielkim i wyjątkowym „hymnem” na cześć godności i praw
osoby ludzkiej od pierwszych chwil jej zaistnienia, „hymnem” na
cześć macierzyństwa, rodzicielstwa i rodziny a wołanie o obronę życia
w każdej jego postaci za najbardziej pilny i najważniejszy głos epoki,
w której ludzkość, wykorzystując m.in. osiągnięcia nauk biologicznych i medycznych zmierza do samozagłady64. Natomiast cywilizacja,
która uznaje, że na świat mają prawo przyjść tylko zdrowe dzieci –
jest cywilizacją nieludzką, zdaną na wymarcie przez samozagładę65.
63 Kornas-Biela D., Afirmacja życia w kontekście jego zagrożeń po niepomyślnej
diagnozie prenatalnej. w: Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej,
red. J. Stala, Tarnów 2012, s. 171-188.
64 H. Ciach, Istota ludzka czy osoba ludzka? Krytyka bioetyki początków życia
Petera Singera, Kraków 2013, s. 194–195.
65 Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae…, nr 12 I nr 100.
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Warto wspomnieć związaną z tym przestrogę Jana Pawła II: „Wyzwanie, przed którym stajemy u progu trzeciego tysiąclecia, jest
trudne: tylko zgodna współpraca wszystkich, którzy wierzą w wartość życia, pozwoli uniknąć klęski cywilizacji i jej nieobliczalnych
konsekwencji66.
Encyklika Evangelium vitae została opublikowana po encyklice
Veritatis splendor, w której ukazane zostały niebezpieczeństwa wypaczonej wizji człowieka, redukującej i relatywizującej jego wartość
i godność, traktującej go materialistycznie, przedmiotowo (rzeczowo),
instrumentalnie, utylitarystycznie, konsumpcyjnie, technicznie
i technologicznie. Łamanie fundamentalnego prawa do życia słabych
i bezbronnych istot ludzkich67, jest zdaniem Jana Pawła II wynikiem
haniebnej mentalności68 i wynaturzenia wolności ludzkiej69, spisku
przeciw życiu70 a przyjmuje coraz bardziej apokaliptyczną formę
zamachów na życie71, prowadzących do rozpowszechniania się „kultury śmierci”72.
Dlatego Jan Paweł II nie poprzestał on na wskazaniu moralnego
zła „cywilizacji śmierci”, ale skierował Encyklikę do wszystkich ludzi dobrej woli, gdyż każdy może pojąć w świetle rozumu ważność
dla losów ludzkości obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Wierzącym natomiast wskazał szereg działań nagląco koniecznych
do podjęcia w „posłudze miłości”73 na rzecz „nowej kultury życia
ludzkiego” i nowej „Ewangelii życia”74. Działania te mają charakter
obowiązku. Chrześcijanie są posłani, by być „ludem życia” i „dla
życia”75.
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Tamże, nr 91.
Tamże, Encyklika Evangelium vitae…, nr 5.
Tamże, nr 63.
Tamże, nr 18.
Tamże, nr 13.
Tamże, nr 10,11.
Tamże, nr 12.
Tamże, nr 87.
Tamże, nr 4.
Tamże, nr 79.
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Streszczenie
Antykoncepcja i aborcja jako zagrożenie początku życia człowieka
w świetle encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae
We współczesnym świecie zachodnim spotykamy się z niespotykanymi
dotychczas w historii ludzkości zagrożeniami dla poczętego życia człowieka.
Wiele z nich wynika z osiągnięć biologii i medycyny XX i początku XXI
wieku, które nie są poparte dostateczną refleksją bioetyczną oraz analizą
ich psychospołecznych, demograficznych i ekologicznych konsekwencji.
Tymi zagrożeniami są: zawężone zbyt biologistyczne spojrzenie na początek
życia ludzkiego i podważanie genealogicznego kryterium życia człowieka,
antykoncepcja hormonalna, środki wczesnoporonne, aborcja, różne metody
wspomaganej prokreacji (zapłodnienie in vitro), eksperymenty na embrionach (eksperymenty diagnostyczne, terapeutyczne i nieterapeutyczne/
eksperymenty chirurgiczne, farmakologiczne, genetyczne), diagnostyka
preimplantacyjna i prenatalna (powiązana z aborcją eugeniczną), wykorzystywanie embrionów ludzkich dla celów leczniczych i kosmetycznych
oraz innych. W referacie zostaną scharakteryzowane tylko dwa z tych zagrożeń: antykoncepcja i aborcja, ich kontekst bioetyczny, z odwołaniem
do nauczania Kościoła katolickiego na przykładzie Encykliki Jana Pawła
II Evangelium vitae.

Słowa kluczowe: nauczanie Jana Pawła II, Encyklika Evangelium
vitae, początek życia ludzkiego, antykoncepcja, aborcja, eugeniczna
aborcja.
Summary
Contraception and abortion as a threat to the beginning of human life
in light of the John Paul II Evangelium Vitae encyclical
In the modern Western world we come across threats to human life that have
never appeared before in the history of mankind. Many of them are the result
of the rapid development of biology and medicine in the twentieth and early
twenty-first century that have not yet been supported by deeper bioethical
reflection and an analysis of their long-term psychosocial, demographic
and ecological consequences. These threats include: limiting the approach
to the beginning of human life only to the biological aspect, undermining
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the genealogical criterion of human life, in vitro fertilization, experiments
on the embryo (diagnostic, therapeutic and non-therapeutic experiments:
surgical, pharmacological, genetic experiments), preimplantation genetic
diagnosis and prenatal diagnosis (leading to eugenic abortion), the use of
human embryos for therapeutic and cosmetic purposes. The paper characterizes such threats as contraception and abortion, their bioethical context,
with reference to the teaching of the Catholic Church, especially the John
Paul II Evangelium Vitae encyclical. Two crucial reasons of the “civilization
of death” identified by the Pope are: the postmodern vision of the human
being and secularization. The paper also discusses the relation between
contraception and abortion, and presents the threats resulting from eugenic
intentions of using prenatal diagnostics and preimplantation diagnostics.
Twenty years after publishing the encyclical we can see that the concerns
of John Paul II were legitimate – the new possibilities of medicine may also
lead to an expansion of the “culture of death”.

Key words: John Paul II teaching, Encyclical Evangelium vitae, contraception, abortion, eugenic abortion. contraception, abortion, eugenic abortion.
Biogram
Dorota Joanna Kornas-Biela, dr psychologii, dr hab. pedagogiki, kierownik
Katedry Psychopedagogiki, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych
KUL. Zainteresowania: psychologia i pedagogika prenatalna oraz prokreacji
człowieka, psychopedagogiczne problemy rodzin w sytuacjach trudnych
zwłaszcza strat prokreacyjnych, choroby i niepełnosprawności.
Dane osobowe na stronie: http://www.kul.pl/dr-hab-dorota-kornas-biela-prof-kul-kierownik-katedry,art_56003.html
Email: dorota@biela.pl, tel. +48 507 039 906.

Bibliografia
50 pytań i odpowiedzi o aborcji, Kraków 2004.
Biesaga T., Diagnostyka prenatalna a selekcja eugeniczna, „Życie i płodność.
Kwartalnik interdyscyplinarny”, 4 (2008), s. 71–75.
Bortkiewicz P., W służbie życia. Demaskacja „kultury śmierci”, Niepokalanów 1999.
| 129 |

Dorota Kornas-Biela

Brind J., Sztuczne poronienie a rak piersi: dowody epidemiologiczne i biologiczne, w: B. Chazan, W. Simon (red.), Aborcja. Przyczyny, następstwa,
terapia, Wrocław 2009, s. 89–97.
Chazan B., Simon W., (red), Aborcja. Przyczyny, następstwa, terapia, Wrocław 2009.
Chazan B., Somatyczne następstwa aborcji, w: B. Chazan, W. Simon (red),
Aborcja. Przyczyny, następstwa, terapia, Wrocław 2009, s. 75–88.
Ciach H., Istota ludzka czy osoba ludzka? Krytyka bioetyki początków życia
Petera Singera, Kraków 2013.
Ehmann R., Poronne działanie doustnych środków antykoncepcyjnych,
Gdańsk 1994.
Guillebaud J., Antykoncepcja – pytania i odpowiedzi, Kraków 1995.
Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, do czcigodnych braci w episkopacie, do kapłanów i rodzin zakonnych, do wiernych Kościoła katolickiego i wszystkich ludzi dobrej woli w setną rocznicę encykliki Rerum
novarum, Rzym, 01.05.1991.
Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae Ojca Świętego Jana Pawła II do
biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, Rzym, 25.03.1995.
Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, Rzym, 06.08.1993.
Jan Paweł II., Homilia podczase Mszy św. odprawionej pod Szczytem Jasnej
Góry, Częstochowa, 19.06.1983 r.
Jan Paweł II., Homilia podczas Mszy św. przed sanktuarium św. Józefa, Kalisz, 04.06.1997 r.
Kornas-Biela D., „Zespół ocalenia” jako konsekwencja przemocy wobec dzieci,
w: J. Papież, A. Płukis (red.), Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie
polskiej transformacji ustrojowej, Toruń 1998, s. 150–162.
Kornas-Biela D., Aborcja i eutanazja – dramat współczesnej cywilizacji, w:
A. Biela, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.) Eutanazja a opieka paliatywna.
Aspekty etyczne, religijne, psychologiczne i prawne, Lublin 1996, s. 163–172.
Kornas-Biela D., Afirmacja życia w kontekście jego zagrożeń po niepomyślnej
diagnozie prenatalnej. w: Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej, red. J. Stala, Tarnów 2012, s. 171-188.
Kornas-Biela D., Diagnostyka prenatalna, w: A. Muszala (red.), Encyklopedia
etyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, Radom 2005, s. 98–105.

| 130 |

Antykoncepcja i aborcja jako zagrożenie początku życia…

Kornas-Biela D., Dobro moralne i dobro psychiczne w sytuacji prenatalnie
zdiagnozowanej letalnej choroby dziecka, w: B. Dobrowolska, A. Pilewska-Kozak, I. Wrońska (red.), Bioetyka i praktyka medyczna. Wybrane
zagadnienia, Lublin 2011, s. 141–163.
Kornas-Biela D., Eugeniczny wymiar diagnostyki preimplantacyjnej jako
wyraz dystansu społecznego wobec osób niepełnosprawnych. w: Dystans
społeczny wobec osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki
specjalnej. T. I. Przyczyny-Konsekwencje-Przeciwdziałanie, red. M. Parchomiuk, B. Szabała, Lublin, 2012, s. 17-39.
Kornas-Biela D., Jakość życia w kontekście diagnostyki prenatalnej, w: T. Rostowska (red.), Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia, Łódź
2006, s. s. 87-104.
Kornas-Biela D., Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu,
Lublin 2009.
Kornas-Biela D., Psychologiczne konsekwencje aborcji u ojców, w: Międzynarodowy Kongres o Godność Ojcostwa, Gdańsk 1999, s. 235–250.
Kornas-Biela D., Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje sztucznego
przerywania ciąży, „Przegląd Psychologiczny”, 31, 2 (1988), s. 467–487.
Kornas-Biela D., Psychospołeczne aspekty stosowania środków wczesnoporonnych, „Roczniki Psychologiczne”, 9 (2006), s. 159–180.
Kornas-Biela D., Psychospołeczne konsekwencje aborcji dla personelu medycznego, „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, (4) 1999, 4, s. 18–19.
Kornas-Biela D., Psychospołeczne konsekwencje aborcji u ojców, „Głos dla
Życia”, 6, 41 (1999), s. 16–19.
Kornas-Biela D., Zdrowie reprodukcyjne kobiet: potrzeba integralnego i pozytywnego podejścia, w: A. Szymański (red.), Europa – aborcja – prawa
rodziców. Prawa reprodukcyjne – fakty nie ideologia, Wrocław-Bruksela
2007, s. 19–43.
Kornas-Biela, Niektóre zagrożenia osiągnięć biologii i medycyny dla początku życia człowieka w świetle encykliki Jana Pawła II Evangelium
vitae (kryteria początku życia człowieka, koncepcja preembrionu, in
vitro i eksperymenty medyczne), w: Wartość życia a wychowanie. W XX
rocznicę encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae, red. M. Parzyszek,
D. Opozda, B. Kiereś, Lublin, 2015 (w druku).
Kornas-Biela, Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego i diagnostyki prenatalnej, Lublin 1996.
Leon XIII, Encyklika Rerum Novarum o kwestii robotniczej, Rzym, 15.05.1891.
Lucas R., Bioetyka dla każdego, Częstochowa 2005.
| 131 |

Dorota Kornas-Biela

Niebrój L., U początków ludzkiego życia, Kraków 1997.
Pop R., Eugenika dzisiaj. Mit czy realność? „Życie i płodność. Kwartalnik
interdyscyplinarny”, 3 (2009), s. 23–38.
Prusak M., Mechanizm działania hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych. Porównanie informacji zawartych w ulotkach dla pacjentek
i w podręcznikach akademickich, „Życie i płodność. Kwartalnik interdyscyplinarny”, 3 (2009), s. 39–51.
Szymańska M., Bioetyka początków życia, Białystok 2004.
Szymański Ł., In vitro, Kraków 2009.
Ślipko T., Granice życia: dylematy współczesnej bioetyki, Kraków 1994.
Wielgus S., Rodzina wobec współczesnych zagrożeń, w: D. Kornas-Biela (red.),
Rodzina. Źródło życia i szkoła miłości, Lublin, 2001, s. 15–29.
Willke B. i J., Aborcja. Pytania i odpowiedzi, Gdańsk 1991.

Netografia
http://www.pro-life.pl/baza-wiedzy/teksty/historia-legalizacji-aborcji-materialy-do-pobrania;dostęp: 20.03.2015.
Chazan B., 2009; http://adonai.pl/life/?id=85, dostęp: 20.03.2015.

| 132 |

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
Rok XI 2016 Nr 1 (30)

Kamil K. Bomber
DUSZPASTERTWO OSÓB ROZWIEDZIONYCH
WYZWANIEM PASTORALNYM
Ministry divorced pastoral challenge
Przed teologią stoi trudny problem osób rozwiedzionych oraz próba
odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób można udzielić pomocy tym,
którzy po niepowodzeniu pierwszego małżeństwa zawarli nowy
związek? Patrząc na otaczające nas otoczenie, znajomych, statystyki
można zauważyć coraz większy wzrost rozwodów1. Należy podkreślić, że przede wszystkim zmieniła się ludzka mentalność. Ludzie
pobierając się coraz częściej dopuszczają do siebie świadomość, że
w przypadku, gdyby ich małżeństwo nie okazało się szczęśliwe, to je
rozwiążą. W czasach, gdy liczba rozwodów była znacznie mniejsza
małżonkowie przywiązywali znacznie większą wagę do przysięgi
małżeńskiej, a przypadki rozwodów były notowane tylko w skrajnych
sytuacjach, np. kiedy jedna strona nadużywała alkoholu, narkotyków,
była sprawcą przemocy w rodzinie. Stanowisko Kościoła w tej sprawie
jest jednoznaczne, cytując Pismo Święte „Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6). W sytuacji rozwodu i życiu w kolejnym
związku jest niezgodny z wolą Boga i Kościoła. Ewangelista Mateusz
1 W 2013 r. doszło do 66,1 tys. (36,7% liczby nowo zawartych małżeństw). W 75%
przypadków powództwo wnosiła kobieta. 70% rozwodów nie kończy się orzekaniem
o winie. Jeżeli jest inaczej, to wina najczęściej jest po stronie mężczyzny. Prawie
trzy razy częściej rozwodzą się mieszkańcy miast niż osoby mieszkające na wsi.
Statystyki wskazują, jak dużą grupę wśród rozwodzących się stanowią bardzo
młodzi małżonkowie. W 2008 r. aż 56 proc. rozwodzących się mężczyzn stanowili
panowie do 24. roku życia, a 75 proc. kobiet panie do 24. lat. Źródło: Główny Urząd
Statystyczny, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014.
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przedstawił nam prawdę o nierozerwalności małżeństwa w opisie
sceny, kiedy to faryzeusze zapytali Chrystusa: Czy wolno mężczyźnie rozwieść się z żoną z jakiegokolwiek powodu? (19,3). Chrystus
odwołując się do początków dziejów odpowiedział im, że nie (Mt
19,4-6). Ale oni pytali Go dalej: To dlaczego Mojżesz kazał dać list
rozwodowy i rozwieść się? Usłyszeli na to odpowiedź: Przez wzgląd
na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalić swe
żony, lecz na początku tak nie było (Mt 19,8; por. Mk 10,1-9; Łk 16-18;
1 Kor 7,10-11; Rz 7,1-3). Z tej mowy Chrystusa jednoznacznie wynika,
iż małżeństwa zawartego nie można z jakiegokolwiek powodu rozwiązać. Starotestamentowe prawo rozwodowe było prawem Mojżesza,
a nie przywilejem danym Żydom przez Boga. W zamyśle Stwórcy
małżeństwo miało być nierozwiązalne.
Wzrost laicyzacji, brak odpowiedzialności za czyny i słowa, wzrost
anonimowości, brak kontaktu z innym człowiekiem stwarzają przestrzeń do podejmowania skrajnych decyzji bez względu na ich skutki.
Człowiek z człowiekiem spotyka się w przestrzeni wirtualnej, często
za pomocą krótkich, zdawkowych zdań, symboli, obrazków – brak
jest nawiązania osobowej relacji, tak ważnej w małżeństwie. Dwoje
osób będąc w konflikcie, idąc na łatwiznę, decydują się na rozejście
się bez walki o siebie, bo tak jest łatwiej. Skutkiem tego jest wzrost
związków niesakramentalnych, które są nieformalne i nie ponoszą za sobą skutków i odpowiedzialności za siebie i drugą osobę,
które nie są zbudowane na „skale”: „Trzeba miłość budować na skale,
swoje szczęście oprzeć o głaz, gdy w godzinę złą wiatr powieje prosto
w dom na skale będzie stać, mocno stać” (por. Mt 7, 21. 24-29). Skała
w symbolice biblijnej oznacza Boga i Jego słowo, które człowiek powinien przyjąć i według niego kształtować własne życie. Skałą jest
także wiara, nadzieja i miłość. Te elementy sprawią, że żadna, nawet
największa burza, nie będzie w stanie go zniszczyć. Burza oznacza
wszelkie przeciwności, problemy i troski, które pojawiają się w życiu
każdego człowieka. Niekiedy jest ich tak wiele, że człowiek nie potrafi
sobie z nimi poradzić. I jeśli zabraknie mu solidnych fundamentów
i oparcia na Bogu, nie będzie wstanie poradzić sobie z pojawiającymi
się przeciwnościami. Jezus przestrzega, że jeśli ktoś chce budować
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swój dom na piasku i bez fundamentów, naraża go na zawalenie
i zniszczenie.
Ważne jest podkreślenie, iż Kościół katolicki nie uznaje rozwodu.
Wynika to z naruszenia zasady nierozerwalności małżeństwa pochodzącej z prawa Bożego. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o tym,
że małżeństwo chrześcijan, które jest ważnie zawarte i dopełnione
nie może być rozwiązane przez żadną władzę2. Jan Paweł II w przemywaniu do sędziów Trybunału Roty Rzymskiej 28 stycznia 2002 r.
uznał rozwody jako zło zagrażające podstawom życia społecznego
i znaczny problem naszych czasów.
Aktualnie Kodeks prawa kanonicznego wymienia dwanaście przeszkód, które powodują nieważność sakramentu małżeństwa. Należą
do nich:
1. Przeszkoda wieku, która określa wymagany przez prawo wiek
do zawarcia ważnego związku małżeńskiego. W odniesieniu do
mężczyzny wynosi on 16 lat, a dla kobiety 14 (Zgodnie z obowiązującym prawem polskim wymagany wiek do zawarcia małżeństwa
dla mężczyzny i kobiety wynosi 18 lat, zob. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. „Nie może zawrzeć małżeństwa
osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych
powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa
kobiecie, która ukończyła lat szesnaście.). Przeszkoda ta wynika
z prawa kościelnego, możliwe jest zatem dyspensowanie od jej
istnienia.
2. Przeszkoda niemocy płciowej dotycząca niezdolności do
współżycia małżeńskiego przynajmniej jednej ze stron, przy czym
musi to być niezdolność uprzednia, tzn. istniejąca już przed zawarciem małżeństwa, oraz trwała, tzn. nieuleczalna i przynajmniej
względna. Przeszkoda ta pochodzi z prawa Bożego naturalnego,
co wyklucza możliwość uzyskania od niej dyspensy. Od przeszkody niemocy płciowej należy odróżnić niepłodność, która nie
stanowi przeszkody do zawarcia małżeństwa, o ile nie została
2 Por. KKK 1141.
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ukryta w celu podstępnego nakłonienia drugiej strony do wyrażenia zgody małżeńskiej.
3. Przeszkoda węzła małżeńskiego zakazuje popełnienia bigamii
i jest przeszkodą wynikającą z prawa Bożego pozytywnego.
4. Przeszkoda różnej religii dotyczy osób, z których jedna została
ochrzczona w Kościele katolickim lub do niego przyjęta i nie odłączyła się od niego formalnym aktem, a druga nie jest ochrzczona.
W tym wypadku strona katolicka zobowiązana jest do wyznawania
wiary oraz złożenia odpowiednich gwarancji, iż pozostanie przy
swojej wierze, a także uczyni wszystko, aby dzieci zrodzone w tym
związku zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim.
Spełnienie warunków stawianych przez prawodawcę uprawnia do
ubiegania się o uzyskanie od tej przeszkody dyspensy.
5. Przeszkoda święceń, która ustaje na mocy dyspensy zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej oraz na skutek prawomocnego wyroku
orzekającego nieważność święceń bądź też stwierdzenia przyjęcia
ich pod przymusem.
6. Przeszkoda ślubu natomiast dotyczy osób związanych wieczystym ślubem publicznym czystości w instytucie zakonnym.
Przeszkoda ta wynika z prawa kościelnego, możliwe jest zatem
dyspensowanie od niej.
7. Przeszkoda uprowadzenia dotyczy wypadku porwania kobiety przemocą i zatrzymania jej w celu zawarcia małżeństwa.
Analogicznie, sytuacja ta ma zastosowanie w przypadku uprowadzenia mężczyzny. Dyspensa od tej przeszkody jest możliwa,
gdyż wynika z prawa kościelnego.
8. Przeszkoda występku odnosi się do sytuacji, w której ktoś ze
względu na zawarcie małżeństwa z określoną osobą zadaje śmierć
jej współmałżonkowi lub własnemu. Nieważnie usiłują zawrzeć
małżeństwo także ci, którzy poprzez fizyczny lub moralny współudział spowodowali śmierć współmałżonka. Przeszkoda ta wynika
z prawa kościelnego, a dyspensowanie od niej zastrzeżone jest
Stolicy Apostolskiej.
9. Kolejną przeszkodę tworzy bliski związek osób, oparty
na wspólnocie krwi, w wyniku pochodzenia od siebie lub od
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wspólnych przodków, czyli przeszkoda pokrewieństwa. Zakres
tej przeszkody w linii prostej jest nieograniczony. W linii bocznej
natomiast małżeństwo nieważne jest aż do czwartego stopnia
włącznie (między kuzynostwem). Należy zwrócić uwagę na to, że
przeszkoda w pierwszym stopniu linii prostej pochodzi z prawa
naturalnego i nie istnieje możliwość udzielenia od niej dyspensy
(między rodzicami i dziećmi). Stolica Apostolska nie dyspensuje
również od przeszkody drugiego stopnia linii bocznej (rodzeństwa). Możliwe jest natomiast dyspensowanie od przeszkody pokrewieństwa między kuzynostwem.
10. Powinowactwo w świetle prawa kanonicznego stanowi przeszkodę, która dotyczy związków tylko w linii prostej, np. teść –
synowa, ojczym – pasierbica.
11. Przeszkoda przyzwoitości publicznej powstaje w wypadku
zawarcia nieważnego małżeństwa, a następnie rozpoczęcia życia
wspólnego bądź też z notorycznego lub publicznego konkubinatu.
12. Jako ostatnią prawodawca przewiduje przeszkodę pokrewieństwa ustawowego. Powstaje ona w wyniku adopcji prawnej
i dotyczy adoptującego i osoby adoptowanej oraz adoptowanego
i dzieci adoptującego.
Ważnym jest podkreślenie, iż kościół katolicki nie uznaje rozwodów i ich nie daje. Unieważnia natomiast fakt zawarcia sakramentu
małżeństwa, jeśli w/w przeszkody zaistniały w momencie zawarcia
sakramentu. Kościele nie ma pojęcia rozwodu ani unieważnienia
małżeństwa mówimy tylko o stwierdzeniu jego nieważności.
Prawo polskie dopuszcza rozwód, który oznacza rozwiązanie ważnie
zawartego związku małżeńskiego przez sąd okręgowy na żądanie
jednego lub obojga małżonków, za ich życia. Postępowanie sądowe
o orzeczenie rozwodu ma charakter osobisty. Oznacza to, że nie ma
możliwości, aby rozwodu zażądał przedstawiciele ustawowy małżonka, ani tym bardziej prokurator. Orzeczenie rozwodu jest możliwe
tylko po przeprowadzeniu procesu sądowego. Wiąże się to z faktem,
iż dopiero po złożeniu przez małżonków pozwu, sąd może rozstrzygać sprawę. W procesie o rozwód jeden małżonek pozywa drugiego
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o rozwód. Konieczne jest wykazanie, że nastąpił trwały i zupełny
rozkład pożycia na płaszczyźnie uczuciowej, fizycznej i ekonomicznej. Sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli: wskutek rozwodu miałoby
ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, byłoby to sprzeczne
z zasadami współżycia społecznego, orzeczenia rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia małżeństwa, chyba że drugi
małżonek wyrazi zgodę na rozwód. Rozstrzygnięcie o rozwodzie
zapada w formie wyroku. W procesie o rozwód sąd rozstrzyga o wielu
innych sprawach małżonków i ich dzieci. Nie można wszczynać odrębnej sprawy o alimenty między małżonkami w czasie orzekania
o rozwód. Sąd może też orzec w następujących kwestiach: alimentów
na drugiego małżonka, alimentów na dziecko, władzy rodzicielskiej,
kontaktów z dzieckiem, sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, podziału mieszkania lub przyznaniu go jednemu z małżonków,
podziału majątku.
Ważnym aspektem, który determinuje związek jest dojrzała osobowość małżonków. Osobowość przejawia się w poczuciu własnej
odpowiedzialności, ustępliwości, zdolności do opanowania i poradzenia sobie z negatywnymi uczuciami. Dojrzały człowiek potrafi
w sobie wytworzyć atmosferę życzliwości, zaufania, jest zdolny do
współpracy i dialogu. Stara się zawsze zrozumieć współmałżonka,
ale również umie stosować kompromisy w przypadkach konfliktowych. Wie, jak istotna jest konieczność ciągłego wzmacniania więzi
uczuciowej3. Dojrzałość do małżeństwa wymaga przygotowania.
Przygotowanie poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności. Ogromnie
ważna jest znajomość zagadnień m.in. z zakresu biologii, anatomii
i fizjologii, zagadnień dotyczących organizmu kobiety związanych
z funkcją prokreacji, praw związanych z płodnością, higieny ciąży
i porodu. Wskazane jest psychiczne nastawienie się na macierzyństwo
oraz ojcostwo. Dojrzałość uczuciową osiąga się w momencie zdobycia
umiejętności wczucia się w przeżycia drugiego człowieka. Ten stan,
tę umiejętność nazywa się empatią. Dojrzała osobowość to: „przede
3 Por. G. Góralczyk, Związki małżeńskie 1w teologicznym i etycznym świetle,
Warszawa 1995, s. 32-34.
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wszystkim sieć trwałych i ogólnych nastawień jednostki, system
schematów regulujących – w sposób mniej lub bardziej świadomy –
postępowanie człowieka”4. Profesor Reykowski zwraca uwagę na fakt
istnienia pewnej ciągłości w życiu jednostki, tzw. „ historyczność”.
Wyróżnia „cztery węzłowe punkty”, wokół których kształtują się
i organizują trwałe nastawienia, tworzące osobowość. Są to:
1. „tzw. osoby znaczące, czyli ludzie wywierający szczególny
wpływ na jednostkę, zwłaszcza w okresie jej dzieciństwa i młodości: matka, ojciec, nauczyciel, wychowawcy”
2. „role społeczne” zależne od płci i wieku oraz wymagania,
narzucone jednostce wskutek pełnienia tych ról;
3. typowe i powtarzające się sytuacje, wytwarzające określony
zasób doświadczeń;
4. sytuacje działające wyjątkowo negatywnie, urazowo albo pozytywnie, np. silne przeżycie lęku, śmierć kogoś bliskiego, powrót
ojca”5.
Dla zrozumienia „dojrzałej osobowości” warto przytoczyć kryteria jakie zostały sformułowane przez badaczy należących do nurtu
psychologii humanistycznej.
Kryteria dojrzałej osobowości to:
1. posiadanie dobrze rozwiniętego i rozbudowanego obrazu
siebie, zdolność do rozumienia siebie;
2. opanowywanie i zaspokajanie potrzeb bez trwałych wewnętrznych konfliktów;
3. posiadanie poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego;
4. funkcjonowanie z dozą optymizmu i zgodnie z rzeczywistością zewnętrzną;
5. obiektywizacja samego siebie;
6. posiadanie jednoczącej filozofii życia6.

4 J. Reykowski, Osobowość, Warszawa 1966, s. 78.
5 M. Przetacznikowa, Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży, Warszawa 1967,
s. 201.
6 Por. P. Szczukiewicz, Osobowość pamagacza, „Remedium” 2003, nr 3, s. 15.
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Jedność małżeńska, która jest niewątpliwie jego właściwością scala
dwie osoby z jej wszystkimi przymiotami. W Księdze Rodzaju czytamy: „Dlatego to mężczyzna opuszcza swego ojca i matkę swoją
i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem (Rdz
2, 24). Nierozerwalność małżeńska determinuje związek. Trwałość
małżeńska wynika z prawa natury, na który opiera się rodzina oraz
z prawa Bożego. Jezus Chrystus powiedział: „Każdy kto odda swoją
żonę a bierze inną, popełnia cudzołóstwo, i kto oddaloną przez męża
bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo” (Łk 16, 18). Konsekwencją
jedności małżeńskiej (jedną z wielu) jest zrodzenie potomstwa. Rodzicielstwo jest darem, a jednocześnie zadaniem dla małżonków,
które winni realizować w sposób odpowiedzialny. Płodność miłości
małżeńskiej nie ogranicza się bowiem tylko do fizycznego zrodzenia
potomstwa, lecz poszerza się i ubogaca owocami życia moralnego,
duchowego oraz nadprzyrodzonego, które rodzice przekazują dzieciom przez wychowanie7. Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami,
zawiązuje się przez przymierze małżeńskie, czyli przez nieodwołalną
osobistą zgodę. W ten sposób aktem osobowym, przez który małżonkowie wzajemnie się siebie oddają i przyjmują, powstaje z woli
Bożej instytucja trwała także wobec społeczeństwa. Związek ten ze
względu na dobro tak małżonków i potomstwa, jak i społeczeństwa,
nie jest uzależniony od ludzkiego sądu. Sam bowiem Bóg jest twórcą
małżeństwa, obdarzonego różnymi dobrami i celami8. Jan Paweł II
pisał w swojej adhortacji: „Podstawowym obowiązkiem Kościoła jest
potwierdzenie z mocą, jak to czynili Ojcowie Synodu, nauki o nierozerwalności małżeństwa. Tym, którzy w naszych czasach uważają
za trudne lub niemożliwe wiązanie się z jedną osobą na całe życie
i tym, którzy mają poglądy wypaczone przez kulturę odrzucającą
nierozerwalność małżeństwa i wręcz ośmieszają zobowiązanie mał7 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium,
nr 41.
8 Tenże, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium
et spes, nr 48.
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żonków do wierności, należy od nowa przypomnieć radosne orędzie
o bezwzględnie wiążącej mocy owej miłości małżeńskiej, która w Jezusie Chrystusie znajduje swój fundament i swoją siłę”9. Jan Paweł
II jest w pełni świadomy tego faktu, że rozwód i ponowne związki
małżeńskie są zjawiskiem częstym w świecie współczesnym. Osoby
rozwiedzione są z reguły wcześniej związane – jeśli chodzi o katolików – małżeństwem sakramentalnym. Rozwiedzeni decydują się
na zawarcie nowego związku cywilnego lub też nie legalizują swego
nowego wspólnego pożycia. Papież nazywa rozwody plagą, która na
równi z innymi dotyka w coraz większym stopniu także środowisko katolickie10. Fakt kryzysu małżeństwa i rodziny musi napełniać
troską i budzić niepokój sumienia każdego człowieka, zarówno wierzącego, jak i niewierzącego. Wielu rozwiedzionych szuka uleczenia
doznanych ran w ponownym związku. Nie mogą oni jednak zawrzeć
ślubu kościelnego, nie mogą przystępować do sakramentów świętych.
Kościół jednak – przypomina Papież – nigdy nie odwracał się od
tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, którzy pogubili właściwą orientację ewangeliczną11. Z tej też racji Jan Paweł II
wzywa duszpasterzy (wysuwa wnioski pastoralne) i całą wspólnotę
wiernych do okazywania pomocy rozwiedzionym, a samych rozwiedzionych do uczestnictwa w życiu Kościoła. Wskazania Papieża
mają charakter pastoralny. Chodzi najpierw o to, aby te małżeństwa
nie były izolowane od wspólnoty parafialnej i kościelnej. Zarówno
duszpasterze, jak też członkowie wspólnoty winni nawiązywać z nimi
szeroki kontakt, zachęcając je do udziału w życiu Kościoła. Tym
kontaktem są naturalnie różnego rodzaju spotkania z okazji wizyt
duszpasterskich, z okazji uroczystości rodzinnych. Niewątpliwie cennymi inicjatywami są rekolekcje dla tych środowisk, czy nawet dni
skupienia. Wszystko to ma zmierzać do pogłębiania wiary, nadziei
i miłości. Różne formy kontaktu z małżonkami z niesakramentalnych
związków winny mieć zawsze na celu prowadzenie tych wiernych
9 Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Familiaris consortio, nr 20.
10 Tamże, nr 84.
11 Tenże, List do rodzin z okazji Roku Rodziny 1994, nr 1-2.
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na drogę zbawienia. Duszpasterze czy też inni wierzący powinni zawsze ukazywać im naukę Ewangelii o małżeństwie chrześcijańskim,
uwzględniając oczywiście ich konkretną sytuację. Wypada przy tym
zbadać dokładnie, czy ich pierwsze małżeństwo było ważne, a w razie
uzasadnionych przyczyn nieważności, pomóc tym małżonkom odwołać się do sądu kościelnego. Należy także w tych kontaktach podjąć
próbę dokładnego zbadania prawdziwej więzi, jaka zaistniała w drugim małżeństwie, na ile pierwszy związek jest zupełnie zniszczony,
jak przedstawia się sytuacja dzieci itp. Być może dopiero w takich
bliskich i szczerych kontaktach ci małżonkowie uświadomią sobie
religijne konsekwencje swojego czynu. Jeśli nie istnieją żadne możliwości rozejścia się małżeństwa niesakramentalnego, wtedy należy
zachęcić tych małżonków do „ograniczonego” uczestnictwa w życiu
religijnym Kościoła. Jan Paweł II podaje szereg możliwości uczestniczenia małżeństw niesakramentalnych w życiu religijnym Kościoła.
Na pierwszym miejscu wymienia on potrzebę żywego kontaktu ze
słowem Bożym, głoszonym w różnej formie przez Kościół. Słuchanie
słowa Bożego i jego rozważanie potrzebne jest tym małżonkom do
podtrzymania wiary otrzymanej na chrzcie świętym, jak również
do budzenia ducha pokuty. Inną formą udziału tych małżonków
w życiu religijnym Kościoła jest modlitwa – jako konieczny wyraz
wiary; jest ona duchową pomocą w dźwiganiu trudów życia. Papież
zachęca także tych rozwiedzionych do wkładania ogromnej troski
o wychowanie dzieci w wierze chrześcijańskiej. Jest to potrzebne
tym bardziej, że dzieci nie ponoszą żadnej winy za sytuację, w jakiej
się urodziły i mają całkowite prawo do rozwoju religijnego i pełnego
uczestnictwa w życiu Kościoła. Jan Paweł II zachęca również małżonków do szerokiego udziału w pomnażaniu dzieł miłości i podejmowaniu różnorodnych inicjatyw na rzecz sprawiedliwości. Małżonkowie
z małżeństwa cywilnego nie mogą wprawdzie spełniać posług liturgicznych, niemniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby włączyli
się czynnie w budowanie lepszego jutra poprzez uczynki miłości,
poprzez aktywność w wymiarze społecznym, poprzez podejmowanie najróżniejszych dzieł charytatywnych. Oni są także powołani
| 142 |

Duszpastertwo osób rozwiedzionych…

do dawania świadectwa – w dostępny sposób, do szeroko pojętego
apostolstwa w Kościele12.
Papież Franciszek opublikował dokument w formie motu proprio
„Mitis Iudex Dominus Iesus”, w którym istnieją przesłanki do orzeczenia nieważności sakramentu małżeństwa. Wśród nich wymieniono m.in. krótkie pożycie małżeńskie, pozostawanie w związku
pozamałżeńskim w chwili zawarcia małżeństwa lub zaraz potem,
zatajenie bezpłodności, poważnej choroby zakaźnej bądź faktu posiadania dzieci zrodzonych z poprzedniego związku albo pobytu
w więzieniu. Kolejne powody to przemoc fizyczna i niepoczytalność
potwierdzona orzeczeniem lekarskim. Ojciec Święty postanowił, że
dla stwierdzenia nieważności małżeństwa nie będzie już konieczne
zgodne orzeczenie dwóch instancji, a do zawarcia nowego małżeństwa kanonicznego wystarczy orzeczenie trybunału pierwszej instancji. Nie ma zatem obowiązku apelacji od pierwszego orzeczenia.
Ponadto Franciszek postanowił, że w przypadku, gdy małżeństwo
nie zostało skonsumowane, niepotrzebny jest proces, by stwierdzić
jego nieważność. W takich przypadkach orzeczenie nieważności
małżeństwa będzie można od tej pory uzyskać w ciągu 45 dni. Nowa
przyspieszona procedura pozwoli biskupom unieważnić małżeństwa,
jeżeli oboje małżonkowie bezpośrednio o to poproszą. Ponadto Franciszek postanowił, że w przypadku, gdy małżeństwo nie zostało skonsumowane, niepotrzebny jest proces, by stwierdzić jego nieważność.
W 2015 r. odbył się synod biskupów dotyczący rodzinie13. Biskupi wzywają do większej wyrozumiałości dla rozwodników, którzy nie postępują zgodnie z nauczaniem Kościoła. Księża mają im
pomagać zrozumieć powagę sytuacji, ale tam, gdzie dojdzie się do
przekonania, że konkretna osoba nie ponosi odpowiedzialności za
swoją sytuację, zostanie jej udzielona zgoda na przystępowanie do
sakramentów, w tym do komunii. Wskazano na konieczność wypracowania nowego języka przekazu prawdy o małżeństwie i rodzinie,
tak by był on zrozumiały dla ludzi młodych. Wiele też mówiono
12 Tenże, Adhortacja Familiaris…, dz.cyt., nr 84
13 Synod odbył się w 4-25 października 2015 r. w Rzymie.
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o konieczności nie tylko dobrego przygotowania do małżeństwa, ale
i dalszego duszpasterskiego towarzyszenia małżonkom na tej drodze.
W przemówieniu na zakończenie synodu biskupów na temat rodziny
papież Franciszek powiedział, że „pierwszym obowiązkiem Kościoła
nie jest wydawanie wyroków i rzucanie klątw, ale głoszenie miłosierdzia Bożego, wezwanie do nawrócenia, prowadzenie do zbawienia”.
Kościół podkreśla, iż wszystkie próby przyjścia z pomocą małżeństwom niesakramentalnym w wymiarze pastoralnym nie mają
wcale na celu osłabienia trwałości związku małżeńskiego, lecz jedynie
wskazanie i wprowadzenie osób żyjących w powtórnych związkach
małżeńskich na drogę łaski i życia Kościoła. Ta pasterska troska nie
oznacza w żaden sposób, że Kościół uznaje ich drugi związek za ważny
i generalnie dopuszcza te osoby do sakramentów świętych. Rozwiedzeni są pełnowartościowymi członkami wspólnoty kościelnej, gdyż
pozostają w tej wspólnocie i jako jej członkowie mają wszystkie prawa,
nawet wtedy kiedy nie mogą z nich czasowo korzystać.
Jan Paweł II:
„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się zawsze,
w radości i smutku, bez względu na dobry czy zły los”14.
Streszczenie
Kościół staje przed trudnym problemem osób rozwiedzionych, próbą odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób można udzielić pomocy tym, którzy
po upadku pierwszego małżeństwa ponownie wyszła za mąż? Patrząc na
otaczającym nas środowisku, przyjaciele, statystyki można zauważyć coraz
większy wzrost rozwodów. Kościół podkreśla, że wszelkie próby przychodzą
do małżeństw pomocy w wymiarze duszpasterskim nie ma na celu osłabienie trwałości małżeństwa, ale tylko wskazanie i wprowadzenie mieszkańcy
powtórzył ślub na drodze łaski i życia Kościoła. Rozwiedzeni się, że są
pełnoprawnymi członkami wspólnoty kościelnej, pozostają we wspólnocie,
jak i jej członkowie mają wszystkie prawa, nawet jeśli nie można ich używać
na jakiś czas.
14 Jan Paweł II, Przemówienie w Castel Gandolfo, dn. 10.07.1994.
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Summary
The Church stands in front of people difficult problem of divorced and attempt to answer the question: how you can give help to those who, after the
failure of his first marriage remarried? Looking at the environment around
us, friends, statistics can be seen increasingly larger increase in divorces.
The Church emphasizes that all attempts to come to the aid marriages in
pastoral dimension does not have to weaken the durability of marriage, but
only an indication and putting people living in repeated married on the path
of grace and life of the Church. They divorced they are fully-fledged members of the ecclesial community, as they remain in the community and as its
members have all the rights, even when they can not use them temporarily.
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ŻYCIE ZAKONNE W CZYTANIACH LITURGII SŁOWA
OBRZĘDÓW PROFESJI ZAKONNEJ
Religious order life in readings of the liturgy of the Word of Ordo
professionis religiosae
W ogłoszony przez Ojca świętego Rok życia konsekrowanego wpisuje się praca nad polskim przekładem Ordo professionis religiosae,
liturgicznej księgi, będącej częścią Pontyfikału Rzymskiego1. Obrzędy
profesji zakonnej, tak jak każda inna liturgiczna księga, zostały – co
podkreśla pierwsze zdanie stosownego Dekretu Świętej Kongregacji
Kultu Bożego – odnowione zgodnie z zaleceniami Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum concilium. Dokument ten w nr. 24 podkreśla
doniosłość Pisma świętego w sprawowaniu liturgii w ogólności. Znajdziemy także soborowe życzenie co do obfitszego zastawienia wiernym stołu słowa Bożego i szerszego niż to było dotychczas otwarcia
skarbca biblijnego (Por. KL 51). Mimo że ostatnia uwaga odnosi się
do misterium eucharystycznego, to jednak niewątpliwie wyraźniejsza
obecność słowa Bożego w całej liturgii Kościoła pozostaje w zgodzie
z duchem odnowy soborowej. I taki też jest stan faktyczny. Obrzędy
profesji zakonnej nie stanowią tutaj wyjątku.

1 Pierwsze wydanie Ordo professionis religiosae zostało opublikowane w 1970 r.
Kolejne wydanie wzorcowe pochodzi z 1975 r. i ono właśnie stało się podstawą dla
polskiego przekładu. Drugie wydanie Ordo professionis religiosae nie zostało – być
może na skutek pomyłki bądź błędu drukarskiego – uwzględnione w Rituale Romanum. Zob. także Cz. Krakowiak, Profesja zakonna, Sandomierz 2010.
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Życie zakonne w czytaniach liturgii słowa czy liturgia słowa
w życiu zakonnym?
Czy można mówić o życiu zakonnym w słowie Bożym? Czy Pismo
Święte w ogóle opisuje fenomen życia zakonnego? Przeważająca część
Biblii powstała w łonie judaizmu, który nie wykształcił struktur życia
wspólnotowego podobnego do tego, jaki zaistniał w chrześcijaństwie. Księgi Nowego Przymierza tworzone były głównie przez żydów
i wpływ duchowości judaistycznej na nowy lud Boży jest oczywisty2.
Wyjątkiem, gdy chodzi o tworzenie form życia wspólnotowego, mogliby być esseńczycy, żyjący w okresie formowania się ksiąg Nowego
Testamentu, choć ich wpływ na objawione treści i rodzące się później
życie monastyczne należałoby uznać za problematyczny3. Trudno
zatem utrzymywać, że w Piśmie Świętym znajdziemy życie zakonne
jako takie; nie ma tam jego strukturalnej postaci. Ale Pismo Święte
nie zostawiło nam również precyzyjnych wskazówek, mówiących, jak
sprawować liturgię. Mamy natomiast wezwanie, aby czynić ją na Pamiątkę Pana, analogicznie jak życie zakonne jest szczególnego rodzaju
naśladowaniem Pana i zapewne analogia ta nie jest przypadkowa.
Posynodalna adhortacja Vita consecrata stwierdza, że „Słowo Boże
jest źródłem wszelkiej duchowości chrześcijańskiej” (VC 94). Liturgia,
w tym liturgia słowa Bożego i osobista lektura Pisma Świętego na
sposób chociażby lectio divina, są nie tylko elementami życia zakonnego, ale także życie to rodzą i podtrzymują, jak sugeruje soborowy
Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego
Perfectae caritatis w nr. 6. Czytania biblijne i śpiewy, jakie znajdujemy
w Obrzędach profesji zakonnej, są rzecz jasna starannie dobrane, by
oddać bogaty charyzmat życia zakonnego. Jednakże przewidziane
2 M. Kanior, Historia monastycyzmu chrześcijańskiego. T. I Starożytność (wiek
III-VIII), Kraków 1993, s. 16-19.
3 Por. M. Rouche, Narodziny i rozwój życia zakonnego, Communio, 5(1985) nr 6(30),
s. 29-32; M. Kanior, Historia monastycyzmu chrześcijańskiego, dz. cyt., Kraków 1993,
s. 10-16; J. Kłoczowski, Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań
2003, s. 45. Nie brak opinii odnośnie do uniwersalizmu monastycyzmu jako takiego,
w tym też starotestamentalnego. Zob. J.M. Laboa (red.), Mnisi Wschodu i Zachodu.
Historia monastycyzmu chrześcijańskiego, Warszawa 2009, s. 10-21.
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przez liturgię czytania podczas odpowiednich obrzędów poszczególnych stopni profesji zakonnej nie zostały wybrane tylko dlatego, że
uznano je za nadające się do ukazania takich czy innych charyzmatów, ale również dlatego, że tym charyzmatom dają życie. Prawdą
jest, że prezentowanych podczas liturgii słowa czytań nie należy
traktować w sposób ekskluzywny, zastrzeżony tylko do tego rodzaju
obrzędów, gdyż słowo Boże zostało skierowane do wszystkich ludzi
i każdy wierny mógłby uznać je za szczególnie umiłowane przez siebie.
Wszak na skutek objawienia rad ewangelicznych wierny postanawia
bądź uświadamia sobie naśladować Chrystusa czystego, posłusznego
i ubogiego już na mocy chrztu. Ale i prawdą jest, że profesja zakonna
oddaje tę rzeczywistość w sposób zupełnie nowy, radykalny, jakościowo inny i wybitnie zobowiązujący4.
Wypada także dodać, że współczesny renesans od dawna praktykowanej w życiu wspólnotowym lectio divina otrzymuje w słowie
Bożym zawartym w obrzędach profesji zakonnej cenną pomoc, gdy
chodzi o pietyzm dobranych czytań. Podczas gdy całe Pismo święte
nadaje się do takiej praktyki, a medytowanie nad tekstami lekcjonarza
będzie stanowić cenne rozwinięcie życia liturgicznego w myśl zasady
lex orandi – lex vivendi, tak czytania Obrzędów profesji zakonnej mają
szansę, by pozostać w tej mierze lekturą umiłowaną5.
Struktura czytań Obrzędów profesji zakonnej
Teksty przeznaczone do celebracji liturgii słowa znajdują się w trzeciej
części Obrzędów profesji zakonnej zatytułowanej „Czytania biblijne
4 Por. A. Sicari, Objawienie rad ewangelicznych, Communio, 5(1985) nr 6(30),
s. 27-28; L. Bartel, Powszechne powołanie do świętości, Communio, 23(2003) nr 2(134),
s. 3-15; P. Góralczyk, Życie oddane Bogu, Communio, 23(2003) nr 2(134), s. 16-34.
5 Por. L. Szewczyk, Lekcjonarz źródłem treści dla lectio divina, w: A. Żądło (red.),
Słowo Boże w liturgii i życiu Kościoła, Katowice 2006, s. 168-182. Więcej zob. A. Izuierdo, Cztery poziomy odczytywania Biblii, Communio, 15(1995) nr2(86), s. 52-67;
D. Poirel, Medytacja biblijna w życiu duchowym chrześcijanina, Communio, 15(1995)
nr 2(86), s. 102-123; G. Zevini, „Lectio divina” we wspólnocie chrześcijańskiej, Kraków
2004; H. Witczyk, S. Haręzga (red.), Uważajcie, jak słuchacie. Teoria i praktyka lectio
divina, Kielce 2004; Jak czytać Pismo Święte?, Communio, 6(1986) nr 3(33) – w całości.
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i śpiewy” (nr 201-260). Znajduje się w nich 42 czytania biblijne, 10
psalmów responsoryjnych i 8 śpiewów przed Ewangelią. Struktura
czytań i śpiewów jest w zasadzie powtórzeniem tej, którą znajdziemy
w Lekcjonarzu Mszalnym, t. VII, przeznaczonym do użytku podczas
mszy obrzędowych, okolicznościowych i wotywnych. Wyjątki są
nieznaczne.
Czytania w księdze Obrzędów profesji zakonnej zostały podzielone
zgodnie z tą samą kolejnością, co w Lekcjonarzu: dział zatytułowany
„Pierwsze czytanie poza Okresem Wielkanocny” zawiera 10 czytań
ze Starego Testamentu (nr. 201-210) i jest pod tym względem bogatszy
od Lekcjonarza o dwa czytania: zaczerpnięte z Iz 44, 1-5 i Jr 31, 31-37.
Kolejny dział zawiera czytania w Okresie Wielkanocy, w domyśle
pierwsze czytanie, i są to cztery czytania nowotestamentalne (nr. 211214), takie same, które zawarte są w analogicznej części Lekcjonarza
Mszalnego t. VII.
W dziale zatytułowanym „Drugie czytanie” znajdziemy 12 czytań
nowotestamentalnych (nr. 215-226), takich samych, jakie znajdują się
w analogicznej części Lekcjonarza t. VII.
Oprócz wspomnianej już różnicy względem Lekcjonarza co do
ilości czytań ze Starego Testamentu, należy odnotować kolejną. Otóż
psalm responsoryjny w Lekcjonarzu umieszczony jest po czytaniu.
Obrzędy profesji zakonnej grupują psalmy w jednym wyodrębnionym
dziale (nr. 227-236) zatytułowanym „Psalm responsoryjny”. Taki
układ sugeruje niejako większą swobodę w komponowaniu liturgii Słowa, chociaż zestawienie czytań z psalmami responsoryjnymi
w Lekcjonarzu zostało dobrane bardzo starannie ze względu na sugestywność tematycznego związku tych dwóch elementów liturgii
Słowa. Psalmy zawarte w Obrzędach profesji zakonnej w porównaniu
z Lekcjonarzem zawierają niekiedy inny podział wersów miedzy strofami – tak jest w przypadku Ps 40 i Ps 100. Ps 40 w jednym i drugim
przypadku zawiera cztery strofy. Podział na wersy i strofy w Lekcjonarzu nie zawiera fleks, mogących sprawiać podczas wykonywania psalmu pewną trudność. Natomiast wersyfikacja w Obrzędach
profesji zakonnej, zawierająca fleksy, wydaje się ułatwiać w odbiorze
treści psalmu. Ps 100 w Lekcjonarzu został podzielony na trzy strofy.
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W odróżnieniu od wersji w Obrzędach profesji zakonnej zawiera on
o jeden wers więcej, a mianowicie pierwszy: „Wykrzykujcie na cześć
Pana, wszystkie ziemie” (Ps 100, 1). W Obrzędach występują dwie
strofy, na skutek czego są one bardziej rozbudowane i z większą ilością
fleks, co może stanowić jakąś minimalną trudność i w wykonaniu,
i w odbiorze treści.
Należy też dodać, że zestaw psalmów Obrzędów profesji zakonnej
jest bogatszy o jeden psalm, a mianowicie Ps 34. Wygląda to następująco: i Lekcjonarz, i Obrzędy zawierają Ps 34, 2-9; księga Obrzędów
zawiera dodatkowo Ps 34, 10-19, bez 16., podzielony na 4 strofy, z refrenem: „Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry”.
Księga Obrzędów profesji zakonnej zawiera osiem Śpiewów przed
Ewangelią (nr. 237-244), z czego siedem jest takich samych jak w Lekcjonarzu. Lekcjonarz dysponuje dziewięcioma Śpiewami przed Ewangelią. W księdze Obrzędów nie występują następujące Śpiewy: „Kto
chce zachować swoje życie, ten je straci, a kto straci swe życie z mego
powodu, ten je zachowa” z Łk 9, 24 i „Aby wszyscy stanowili jedno,
jak Ty Ojcze we Mnie, a ja w Tobie, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie
posłał” z J 17, 21. Oryginalnym, tzn. nie występującym w Lekcjonarzu,
jest natomiast Śpiew: „O jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem” z Ps 133, 1bc i jest to jedyny Śpiew przed Ewangelią zaczerpnięty
ze Starego Testamentu.
Podobnie, jak było to w przypadku Psalmów, Śpiewy przed Ewangelią zostały wyodrębnione jako osobna grupa, tzn., nie zostały przyporządkowane poszczególnym perykopom ewangelicznym, czym
z kolei charakteryzuje się Lekcjonarz.
Obrzędy profesji zakonnej przewidują szesnaście perykop ewangelicznych (nr. 245-260), Lekcjonarz natomiast piętnaście. Nowością
jest perykopa o Zwiastowaniu przeznaczona na profesję zakonnic
zaczerpnięta z Łk 1, 26-38.
Przy niektórych czytaniach, ze względów oczywistych na przesłanie, jakie niosą, zaznaczono sugestię, że przeznaczone są one na
profesję zakonnic. Natomiast sugestia odnośnie do zastosowania na
profesję zakonników jest tylko jedna i dotyczy wspomnianego już
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Śpiewu przed Ewangelią: „O jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają
razem” (Ps 133, 1bc).
Poszczególne stopnie Obrzędów profesji zakonnej nie precyzują
doboru zaoferowanych czytań. Odnoszą jedynie do numerów księgi,
gdzie zawarte są wszystkie teksty liturgii Słowa i pozostawiają tym
samym pewną swobodę co do preferowanych treści. Wynikające
niewielkie rozbieżności pomiędzy księgą Obrzędów a Lekcjonarzem
tłumaczy się czasową różnicą związaną z tłumaczeniem tych ksiąg.
Tom VII Lekcjonarza, opublikowany przez Pallottinum w 1977 r.,
posłużył się wydaniem wzorcowym z 1970-1972 r. Księga Obrzędów
profesji zakonnej jest tłumaczona na podstawie wydania wzorcowego
z 1975 r. Spodziewane wkrótce nowe wydanie t. VII Lekcjonarza
zostanie pod tym względem ujednolicone.
Treści czytań i śpiewów
A. Czytania starotestamentalne
Obszerny zbiór treści starotestamentalnych reprezentowany jest
przez siedem ksiąg, z których wybrano dziesięć czytań. Jako pierwsze
(nr 201) prezentowane jest powołanie patriarchy Abrahama (Rdz 12,
1-4a), który został osobiście wezwany przez Boga, by opuścić rodzinną
ziemię i dom ojca i udać w kierunku nieznanego, choć zapowiadanego przez Boga kraju. Taki temat sugeruje umieszczony podtytuł,
choć niezwykle ważną wydaje się także zapowiedź błogosławieństwa
postępujących podobnie jak Abraham, który na skutek swego posłuszeństwa stał, jak rzekł Bóg błogosławieństwem i przekazicielem
błogosławieństwa.
Drugie czytanie (nr 202) opowiada znaną historię powołania Samuela (1Sm 3, 10).
Dwa kolejne czytania (nr 203-204) przywołują ważkie wydarzenia
z życia proroka Eliasza. Pierwsze (1Krl 19, 4-9a. 11-15a) opowiada
o ucieczce Eliasza i wędrówce na górę Horeb i doświadczanej opieki,
gdy chodzi pokarm. Podtytuł czytania zwraca uwagę na objawienie się
Boga na górze Horeb, przychodzącego w szmerze łagodnego powiewu.
Po tym doświadczeniu Eliasz otrzymuje od Boga misję. Następne
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czytanie z 1Krl 19, 16b. 19.21 opisuje powołanie Elizeusza: Eliasz zarzuca na niego swój płaszcz, Elizeusz żegna się z rodzicami, później
składana jest ofiara – symboliczne oddanie Bogu dotychczasowego
życia Elizeusza, który od tej pory staje się sługą Eliasza.
Kolejne dwa czytania, (nr 205-206) przeznaczone na profesję zakonnic, zostały zaczerpnięte z Pieśni nad pieśniami. Pierwsze (Pnp
2, 8-14) w typowej dla siebie miłosnej stylistyce ukazuje Oblubienicę
wzywaną przez Umiłowanego, drugie zaś (Pnp 8, 6-7) jest znanym
fragmentem o miłości potężnej jak śmierć.
Następne dwa czytania (nr 206-207) zostały zaczerpnięte z Księgi
Izajasza. Pierwsze (Iz 44, 1-5) mówi o wyjątkowym wyborze, jakiego
dokonuje Bóg, obdarzający swe sługi opieką i błogosławieństwem,
drugie zaś (Iz 61, 9-11), przeznaczone na profesję zakonnic, mówi
o ogromnej radości z daru zbawienia.
Czytanie (nr 208) z Jr 31, 31-37 wprowadza temat zapowiedzi nowego przymierza, w którym Bóg okaże o wiele większe niż dotychczasowe łaski i dobrodziejstwa.
Ostatnie starotestamentalne czytanie (nr 209), zaczerpnięte z Oz
2, 16. 21-22 i przeznaczone na profesję zakonnic, we właściwej dla tej
księgi stylistyce, zapowiada wieczne zaślubiny Oblubienicy przez Boga
na mocy sprawiedliwości, prawa, miłości, miłosierdzia i wierności.
Pobieżna choćby tylko refleksja nad prezentowanymi tekstami
czytań ze Starego Testamentu pozwala wyłonić podstawowe wytyczne
życia zakonnego:
1. Bóg jest dawcą powołania i On jako pierwszy zwraca się do człowieka, co tworzy relację: Mówiący – słuchający. Jest to także główna
idea liturgii Słowa, reprezentującej nurt odgórny, zstępujący, uświęcający. Z ogromnej możliwości, jaką dysponują starotestamentalne
księgi, wybrane zostały postaci Abrahama – ojca w wierze i nadziei,
Samuela i Eliasza, reprezentującego proroków Starego Testamentu
z ich niejednokrotnie trudnym, a nawet dramatycznym na skutek
wierności Bogu życiem.
2. Realizacja powołania jest Bożym planem ale i tajemnicą, do
której powołany ma ograniczony dostęp. Oznacza ono zerwanie z dotychczasowym życiem (Abraham, Elizeusz) na rzecz nowego i w dużej
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mierze nieznanego. W realizacji jego kolejnych etapów Bóg domaga
się zawierzenia, ofiary, ale obiecuje swą pomoc i błogosławieństwo.
3. Realizacja powołania zakłada niejednokrotnie czyjeś towarzystwo, będące pomocą i rozeznaniem (postać Helego względem Samuela i Eliasza względem Elizeusza).
4. Wierność Bożemu powołaniu nie oznacza jedynie wyrzeczenia,
niepewności i trudów, jakie musi ponosić powołany. Podjęcie Bożego
wezwania to także bycie obdarowanym: radość z należenia do Pana,
poczucie niepowtarzalnego wybrania i uczestnictwa w Bożym Duchu
i Jego niezliczonych charyzmatach. Warto tutaj dostrzec pewną analogię do znanej w liturgii zasady admirabile commercium, przedziwnej
wymiany, w której zawsze człowiek jest bardziej obdarowany niż jest
w stanie Bogu ofiarować6.
5. Życie zakonne, jak je opisują wybrane teksty, to ciągłe stawanie
w obecności w obecności Boga, tu i teraz.
6. Życie zakonne jest spełnieniem starotestamentalnych zapowiedzi przymierza nowego, z jego wszystkimi dobrodziejstwami
przewyższającymi wszystko to, co było dane dotychczas. Z drugiej
strony jest też znakiem eschatycznym, dokonujących się czasów ostatecznych, których pełnia wciąż ma nadejść.
7. Życie zakonne posiada charakter nupcjalny; miłość jest jego
pierwszą i ostateczną zasadą, posiada charakter normatywny, co
ukazuje czytanie z księgi Ozeasza: poślubienie przez prawo i sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. Z drugiej zaś strony zawsze
pozostaje głęboko intymne, co wyraża mistyczna relacja Boskiego
Oblubieńca i Oblubienicy.
B. Czytania nowotestamentalne (w Okresie Wielkanocy i czytanie
drugie)
Szesnaście czytań nowotestamentalnych, jakie przewidują Obrzędy
profesji zakonnej, otwierają dwa podobne w przesłaniu fragemnty
6 Zob. K. Filipowicz, Dialog, struktura responsoryczna liturgii, święta wymiana,
w: W. Świerzawski (red.), Mysterium Christi. T. I. Fundamentalne rzeczywistości
liturgii, Zawichost – Kraków – Sandomierz 2012, s. 83-96.
| 154 |

Życie zakonne w czytaniach liturgii słowa…

(nr 211-212), zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich (2, 42-47; 4, 3235). Opisują one życie pierwszych chrześcijan, będące naznaczone
duchem wspólnoty, jedności, modlitwy, trwania w nauce Apostołów
i łamaniu chleba.
Dziesięć czytań (nr 215-224) zostało zaczerpniętych z pism Pawłowych. Czytanie (nr 215) z Rz 6, 3-11 wprowadza temat nowego
życia w Chrystusie, przez Chrystusa i dla Chrystusa, jakie dokonało się na mocy chrztu i ukazuje charakterystyczne dla św. Pawła
napięcie pomiędzy człowiek starym a nowym, grzechem a łaską,
życiem a śmiercią. Czytanie (nr 216) z Rz 12, 1-13 otwiera wezwanie
do składania Bogu ciał na ofiarę jako wyrazu służby na tej ziemi, by
następnie ukazać jedność Kościoła – Ciała Chrystusowego i roli, jaką
pełnią Jego członki.
Kolejne dwa czytania (nr 217-218) zostały zaczerpnięte z Pierwszego Listu do Koryntian. W pierwszym z nich (1Kor 1, 22-31) Apostoł głosi jedyną chlubę i mądrość chrześcijan – Jezusa Chrystusa
ukrzyżowanego. W drugim zaś (1Kor 7, 25-35), przeznaczonym na
profesję zakonnic, Apostoł mówi o życiu dziewic i niezamężnych,
poświęconych na chwałę Pana.
Kolejne czytanie (nr 219) pochodzi z Ef 1, 3-14 o odwiecznym wybraniu przez Boga w Chrystusie, odkupieniu i ostatecznym przeznaczeniu chrześcijan, by stać się własnością Bożą ku chwale Jego
majestatu.
Dwa następne czytania (nr 220-221) zostały zaczerpnięte z Listu do
Filipian. Pierwsze z nich (Flp 2, 1-4) mówi o jednomyślności w służbie Bożej, drugie zaś (Flp 3, 8-14) o odrzuceniu wszystkiego celem
pozyskania Chrystusa.
Dwa kolejne czytania (nr 22-223) pochodzą z Listu do Kolosan.
Pierwsze z nich (Kol 3, 1-4) mówi o dążeniu zawsze i wszędzie tam,
gdzie jest Chrystus. W drugim zaś (Kol 3, 12-17) Apostoł przypomina
Bożym wybrańcom, że miłość jest więzią doskonałości.
Ostatnim czytaniem (nr 224), zaczerpniętym z pism Pawłowych,
jest fragment 1Tes 4, 1-3a. 7-12. Apostoł mówi, że Bożą wolą jest nasze
uświęcenie, stąd też płynie potrzeba nieustannego doskonalenia się.
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Drugi co do ilości (3) zbiór czytań pochodzi z pism Janowych
(nr 213-214. 226). Dwa czytania zostały zaczerpnięte z Apokalipsy.
Jedno z nich ukazuje stojącego i kołaczącego do drzwi wiecznej uczty
Jezusa (Ap 3, 14b. 20-22), drugie natomiast (Ap 22, 12-14. 16-17. 20) zapowiada zapłatę, jaka nastanie w czasach ostatecznych, szczęście tych,
którzy mają udział we krwi Baranka, tęsknotę Ducha i Oblubienicy
za powtórnym przyjściem Pana. Trzecim czytaniem, zaczerpniętym
z pism Janowych, jest fragment z 1J 4, 7-16, w którym Apostoł mówi,
że winniśmy się wzajemnie miłować, gdyż Bóg jest miłością i objawił
ją w Swoim Synu.
Księga Obrzędów profesji zakonnej zawiera jeszcze jedno czytanie
(nr 225) z 1P 1, 3-9, w którym Apostoł mówi o chwalebnym ostatecznym celu chrześcijan – zbawieniu. Radość z tego daru jest większa
niż obecnie doznawany na skutek przykrych doświadczeń smutek.
Jako główne wytyczne dla życia zakonnego można przyjąć:
1. Życie zakonne ma odzwierciedlać miłość, braterstwo, jedność
i prostotę pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej wraz z jej trwaniem
w nauce Apostołów, modlitwie i Eucharystii. Innymi słowy, ideał
życia zakonnego to powrót do źródeł7.
2. Życie zakonne stanowi szczególnego rodzaju rozwinięcie przymierza chrztu, w którym nastąpiło zanurzenie w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
3. Życie zakonne jest miłą Bogu ofiarą, tworzeniem Chrystusowego
Ciała i wznoszeniem na chwałę Boga Ojca duchowej świątyni, w której przebywa Duch. Można mówić zatem, że liturgia słowa ukazuje
trynitarny charakter życia zakonnego. Czytanie z Kol 3, 12-17 zwraca
expressis verbis uwagę na rolę słowa Bożego8.
4. Wzniosłość powołania zakonnego nie pozwala zapominać o realnej kondycji powołanych. Jedynie w Chrystusie ukrzyżowanym
słabość staje się mocą, a głupstwo mądrością.

7 Por. J. Łach, Modlitwa i wspólnota, Communio, 5(1985) nr 4(28), s. 60-66.
8 M. Zawada, Teologia wspólnoty zakonnej w: J.W. Gogola, Formacja zakonna.
VII. Życie we wspólnocie zakonnej, Kraków 2002, s. 15-31.
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5. Podjęcie życia zakonnego oznacza nieustanne, radykalne dążenie
do tego, co w górze, do świętości – to jedyny cel powołanych. Wolą
zaś Boga jest uświęcenie9.
6. Zasadą rządzącą życiem chrześcijańskim, w tym zakonnym, jest
miłość, będąca spoiwem doskonałości i ukoronowaniem wszelkich
charyzmatów. Jej źródłem i wzorem jest sam Bóg, który poleca mieć
na uwadze sprawy bliźnich10.
7. Życie zakonne, chociaż jest uprzywilejowaną formą troski
o sprawy Boże, nie przestaje być areną walki pomiędzy łaską a grzechem, obumierania starego, zmysłowego człowieka, celem narodzin
nowego, duchowego. Chrześcijanin został wyposażony przez Chrystusa w duchowy oręż, którego źródłem jest misterium paschalne.
8. Profesja zakonna przypomina i uobecnia rzeczywistość eschatyczną mimo różnorakich doświadczeń doby obecnej. Zapowiada
udział w ostatecznym zwycięstwie Chrystusa i przybliża dzień Jego
powtórnego przyjścia.
C. Psalmy responsoryjne i śpiewy przed Ewangelią
Wspomniano, że czytania w liturgii ukazują zasadniczo jej nurt zstępujący i uświęcający. Śpiewy między czytaniami są w tej mierze pewnym
wyjątkiem. W odnowionej liturgii przyznano tym śpiewom funkcję
responsorialno – kerygmatyczną i tak też jest w Obrzędach profesji zakonnej. Można też ująć, że psalmy są pewną medytacją nad przyjętym
słowem Bożym. Ludzka odpowiedź w formie psalmu reprezentuje w liturgii nurt wstępujący, laudatywny. Zgromadzenie liturgiczne poprzez
psalmiczną odpowiedź potwierdza przyjęcie i aktualizację słowa Bożego. Takie ujęcie zamyka w sobie poprzednie funkcje, a jednocześnie
przygotowuje zgromadzenie na proklamację Ewangelii11.
9 Por. L. Bartel, Świętość jako cel i kres rozwoju duchowego, Kolekcja Communio,
t. X, s. 191-205.
10 A. Sicari, Święta historia miłości, Communio, 15(1995) nr 5(89), s. 3-17; J. Łach,
„Owocem Ducha jest miłość” (Ga 5, 22), Communio, 15(1995) nr 5(89), s. 28-35.
11 Por. B. Nadolski, Liturgika, T. IV. Eucharystia, Poznań, 2011, s. 200-201; A. Tronina, Psałterz – modlitwa Chrystusa i Kościoła, Anamnesis 21, s. 85-93; S. Potocki,
Psalmy modlitwą ludu Bożego Starego i Nowego Przymierza, w: W. Świerzawski
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Za najlepiej spełniające wspomniane wyżej funkcje zostały uznane
następujące Psalmy: 24 – mówiący o zapłacie i błogosławieństwie tych,
co wstępują do świętego miejsca, 27 – będący wyznaniem szukania
Bożego oblicza, 33 – wyrażający radość z przynależenia do Pana,
34 – głoszący pochwałę dobroci Bożej, 40 – wyrażającym gotowość
pełnienia woli Bożej, 45 – opiewającym królewskie zaślubiny, 63 –
będącym wyrazem tęsknoty za Bogiem, 84 – wyrażającym radość
z przebywania w świątyni Pańskiej i 100 – wyznającym radość ze
służby Panu.
Wersety Śpiewu przed Ewangelią ukierunkowują zostały dobrane
bardzo starannie. Ukierunkowują one uwagę na proklamację Ewangelii, nadają jej obrzędową optykę, zaś śpiew Alleluja podkreśla paschalny charakter liturgii słowa12.
D. Ewangelia
Pozycja Ewangelii w liturgii słowa Bożego jest wyjątkowo uprzywilejowana, stanowi ona jej punkt kulminacyjny. Zestaw perykop ewangelijnych otwiera fragment (nr 245) z Kazania na Górze (Mt 5, 1-12a),
duchowe i etyczne serce chrześcijaństwa – osiem błogosławieństw.
Literatura na ten temat, ukierunkowana choćby na oczekiwania
profesji zakonnej, jest ogromna. Warto zwrócić w tej mierze uwagę
na podtytuł, jakim została opatrzona ta perykopa: „Błogosławieni
jesteście… cieszcie się i radujcie”.
Z Ewangelii według św. Mateusza zostało zaczerpniętych pięć
kolejnych perykop (nr 246-250). Są to kolejno fragmenty o objawieniu
tajemnic Królestwa prostaczkom (Mt 11, 25-30), o zaparciu się siebie,
niesieniu krzyża i naśladowaniu Chrystusa (Mt 16, 24-27), o bezżennych ze względu na Królestwo niebieskie (Mt 19, 3-12), o młodzieńcu,
który chciał być doskonałym (Mt 19, 16-26) i przypowieść o dziesięciu
pannach (Mt 25, 1-13).
(red.), Mysterium Chrystii. T. V. Liturgia uświęcania czasu, Zawichost – Kraków –
Sandomierz, s. 191-222.
12 A. Reginek, Śpiewy mszalne, w: W. Świerzawski (red.), Mysterium Christii. T. III.
Msza święta, Kraków 1992, s. 196.
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Z Ewangelii według św. Marka zostały zaczerpnięte dwie perykopy
(nr 251-252): o prawdziwej rodzinie Pana Jezusa (Mk 3, 31-35) i o porzuceniu wszystkiego dla Chrystusa (Mk 10, 24b-30).
Ewangelię według św. Łukasza reprezentują cztery perykopy
(nr 253-256): o Zwiastowaniu (Łk 1, 26-38), o konieczności zostawienia wszystkiego, by pójść za Chrystusem (Łk 9, 57-62), o gościnie
Chrystusa u Marii i Marty (Łk 10, 38-42) i o pochwale tych, którzy
słuchają i przestrzegają słowa Bożego (Łk 11, 27-28).
Z Ewangelii według św. Jana zaczerpnięto także cztery perykopy
(nr 257-260): o ziarnie, które obumarłszy, przynosi owoc (J 12, 2426), o krzewie winnym i latoroślach (J 15, 1-8), o zasadach przyjaźni
z Chrystusem (J 15, 9-17) i fragment modlitwy Chrystusa z Ostatniej
Wieczerzy (J 17, 20-26).
Za główne ewangeliczne wytyczne życia chrześcijańskiego można
uznać:
1. Każde z błogosławieństw może i powinno stać się programem
życia chrześcijańskiego. Symbolika ósemki, liczby doskonałej, podpowiada, że życie według błogosławieństw posiada horyzont eschatyczny. Doskonałość chrześcijańska, w tym zakonna, nosi imię
świętości, osiąganej przez naśladowanie Chrystusa czystego, ubogiego
i posłusznego13.
2. Życie zakonne jest nośnikiem objawionej tajemnicy Królestwa
niebieskiego. Bolesna rezygnacja ze spraw tego świata na rzecz Królestwa jest w istocie pozyskaniem dóbr nieskończenie większych,
a bezżenność przynależnością do rodziny Bożej. Profesi i profeski
zakonne wezwane są do duchowego ojcostwa i macierzyństwa14.
13 Literatura nt. błogosławieństw jest bardzo obfita. Warto w tym względzie zwrócić
uwagę na szereg artykuł publikowanych na łamach „Communio”: Błogosławieni
ubodzy 6(1986) nr 5(35); Błogosławieni prześladowani nr (41); Błogosławieni czystego
serca 7(1988) nr 6(48); Błogosławieni pokój czyniący 9(1989) nr 5(53); Błogosławieni,
którzy łakną sprawiedliwości nr (59); Błogosławieni, którzy płaczą 11(1991) nr 5(65);
Błogosławieni cisi 12(1992) nr 5(71); Błogosławieni miłosierni 13(1993) nr 5(77).
14 Por. P. Góralczyk, Etyka Królestwa Bożego, Communio, 6(1986) nr 2(32), s. 4356; J. Jamróz, Odnowiona liturgia profesji zakonnej kobiet w „Ordo professionis
religiosae”, Studia Theologica Varsaviensia, 20(1982) nr 1, s. 131-156.
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3. Słuchanie i przestrzeganie słowa Bożego jest źródłem chrześcijańskiej duchowości i podstawową regułą życia chrześcijańskiego.
Maryja jest szczególnym wzorem posłuszeństwa słowu Bożemu15.
Dialogiczny charakter słowa wciąż na nowo odczytywanego jest regułą nowej ewangelizacji16.
4. Słowo Boże w Jezusie Chrystusie stało się ciałem. Podobnie
miłość chrześcijańska jest miłością wcieloną, obfitującą w realizowaniu konkretnego dobra17. Wypływa ona z Boga, staje się podstawą
apostolatu, by następnie, przynosząc obfity owoc, do Boga wrócić18.
5. Przynoszenie owoców miłości możliwe jest tylko podczas trwania w Chrystusie. Trwanie w łasce i Chrystusowej miłości jest pierwszą zasadą i zależnością niemal organiczną.
Zamiast zakończenia ostatnia rekomendacja – mistagogia
Biblijny skarbiec liturgii słowa Obrzędów profesji zakonnej jest wyjątkowo bogaty, choć należy zdawać sobie sprawę, że nie wyczerpuje
on wszystkich swoich możliwości. Niemniej, trzeba się zgodzić, że
prezentowane przykłady należą do jego najcenniejszych pereł i nic nie
stoi na przeszkodzie, by uzupełnić propozycje czytań osobistą lekturą
biblijną i tymi możliwościami, jakie oferuje szeroko pojęta celebracja
liturgii słowa19. Słowo Boże, żywe i skuteczne, nigdy nie zostanie wy15 Por. J. Nowak, Maryja w liturgii i pobożności Kościoła, Poznań2009, s. 165-174,
181. Szerzej nt. duchowości i formacji maryjnej zob.: A. Jankowski, Bliżej Bogarodzicy. Studium z mariologii biblijnej, Kraków 2004, s. 186-215; J.W. Gogola, Teologia
komunii z Bogiem, Kraków 2001, s. 69-73; J. Gołębiewski, Na drogach życia zakonnego
z Maryją. Wybrane elementy formacji zakonnej, Warszawa 2003.
16 J. A. Sobkowiak, Dobra Nowina w czasach nowej ewangelizacji. Wyzwania dla
zakonów, Studia Theologica Varsaviensia, 50(2012) nr 1, s. 83-104. O maryjnym
aspekcie nowej ewangelizacji zob.: Cz. Parzyszek, Znaczenie nowej ewangelizacji
dla odnowy współczesnego świata, Ząbki 2012, s. 260-280.
17 Por. S.R. Rybicki, Miłosierdzie Boże w misji braci i sióstr zakonnych, w: T. Bielski
(red.), Powołanie do apostolstwa, Poznań – Warszawa 1975, s. 280-299.
18 Tenże, Apostolskie powołanie zgromadzeń zakonnych, w: T. Bielski (red.), Powołanie do apostolstwa, dz. cyt., s. 157-188;
19 W. Ruspi, Czytanie słowa Bożego we wspólnocie, Communio, 21(2001) nr 5(125),
s. 120-132.
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czerpane co do bogactwa swej treści i zawartego w nim ożywczego ducha. Z pewnością każdorazowa re-lektura czytań wydobędzie nowe,
twórcze aspekty dla życia zakonnego. Pozostawałoby to w zgodzie
z duchem i odnowy soborowej, i późniejszych, o najszerszym spectrum dokumentów, które ją wdrażały20. Jeśli odnowa życia chrześcijańskiego, w tym zakonnego, poprzez liturgię jest do jakiegoś stopnia
faktem realizowanym, to wydaje się, że jeden aspekt, a mianowicie
mistagogia, pozostawia w dużej mierze wiele do życzenia21. Osobista
lektura Biblii, a tym bardziej ze względu na anamnetyczny charakter
celebracja liturgiczna sprawiają, że przyjmowane słowo Boże posiada
swój konkretny i historyczny charakter. Podobnie jak Bóg poprzez
słowo powoływał bohaterów świata biblijnego do pełnienia Jego woli,
tak w liturgii poprzez słowo objawia misteria życia zakonnego, wprowadza w nie, odsłaniając stopniowo swój odwieczny zbawczy zamiar.
Jego słowo jest zarówno objawicielem tajemnicy i mistagogiem w nią
wprowadzającym. Tak pojęta mistagogia uświadamia, że stajemy się
częścią realizującej się historii zbawienia, zaś wydarzenia zbawcze,
poznawane podczas lektury Pisma Świętego i uobecniane przez liturgiczną anamnezę, stają się chrześcijańską egzystencją.
Streszczenie
Odnowa liturgiczna, wdrażana przez Sobór Watykański II, widziała potrzebę pogłębionego uczestnictwa w celebracjach. Jednym z głównych postulatów było zwiększenie roli słowa Bożego. Podobnie jest w przypadku
20 Najbardziej wyczerpujące i syntetyczne pozycja na ten temat: Cz. Parzyszek,
Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, Ząbki 2007; E. Gambari,
Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, (tłum. J.E. Bielecki), Kraków 1998;
B. Hylla (oprac.), Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła od Vaticanum II
do Vita consecrata, Kraków 1998.
21 Na ten niedostatek, zwłaszcza podczas celebracji Eucharystii, zwrócił uwagę
papież Benedykt XVI. Posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum caritatis
w numerze 64. wskazuje na trzy etapy mistagogii. Wielokrotnie o mistagogicznej
roli liturgii pisał W. Świerzawski. Odnośnie do znaczenia mistagogii liturgicznej
w życiu zakonnym zob.W. Świerzawski, Nazwałem was przyjaciółmi moimi. Sakrament kapłaństwa i obrzęd profesji zakonnej, Wrocław 1984, s. 171-295.
| 161 |

Ks. Krzysztof Filipowicz

obrzędów profesji zakonnej. Przeznaczone na ten typ obrzędów słowo Boże
jest wyjątkowo bogate i – można rzec – opisuje bogactwo życia zakonnego.
Niniejszy artykuł analizuje strukturę czytań, porównuje je z czytaniami
z lekcjonarza i ukazuje główne idee liturgii słowa przewidzianej w obrzędach
profesji zakonnej. Bogactwo czytań pozwala wysunąć jeden zasadniczy
wniosek: otóż, liturgia słowa może spełniać rolę mistagogiczną w życiu
zakonnym. Z jednej strony włącza uczestników w historię zbawienia, z drugiej zaś sprawia, że wydarzenia zbawcze stają się bieżącą chrześcijańską
egzystencją.
Summary
One of the purposes of Vatican II Council was renewing the liturgy. It was
possible thanks to the translation traditional Church language – Latin –
into national languages. The liturgical reform wanted much more place for
God’s word in some celebrations. That purpose for sure was accomplished
in the ritual of Ordo professionis religiosae. This renewed liturgical book
was published first time in 1970, and later as a second typical edition in
1975. The differences between editions are rather minimal, however the
second edition contains a little richer possibilities of readings. God’s word
in liturgy shows the main ideas of religious order life. The liturgy of the
word included in Ordo professionis religiosae may also serve as kind of mystagogue in religious order. First of all the liturgy includes some members
in the history of salvation, and, finally makes the main salvation events as
present in Christian existence.

Słowa klucze: reforma liturgiczna, liturgia słowa, profesja zakonna,
mistagogia
Key words: liturgy reform, liturgy of the word, religious vows,
mystagogue
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“TEN COMMANDMENTS” OF THE SYSTEMIC
APPROACH IN PASTORAL PROGRAMMING
Dziesięć przykazań podejścia systemowego w programowaniu
duszpasterskim
For decades, we have been aware of the increasing popularity of the
systemic approach and increasingly, the use of General Systems Theory in many various academic disciplines (large areas of science) and
in the ordinary sense of the world and our immediate surroundings.
The systemic approach has already been successful in research and,
even if it did not produce the final answer (dissolution) in complicated
issues; nevertheless, it brought order to many aspects of examined
issues. Systemic approach, possibly, blankets our ability to see complex issues, which in this perspective unveil new aspects, very often
indispensable for apprehending the essence of some issues. We can
have the same high hopes of this proposal of systemic approach in the
pastoral programming. At the very beginning, it should be noted that
analyses made here are only adumbration for the earlier mentioned
research perspective in relation to pastoral programming. To complete
the presentation of this issue, it would require specific and much more
comprehensive and detailed study. This introduction is intended to
provide especially a new way of considering pastoral programming and
to present useful instruments to do that in systemic categories, and to
propose that within those categories, this research should be continued.
Systemic approach as a new scientific paradigm
Systemic approach (systemic revolution) is a one of the most characteristic features or attributes of science’s development in second half of
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the 20th century. Increasingly, in all scientific disciplines, the previous
classic paradigm was given up. This consisted of explaining complex
issues by breaking them down to the smallest possible elements. This
view of understanding reality, referred to and still referred to today,
suggests that examining objects in small stages of their complexity
determines their success. But it has not proved very effective in testing
phenomenon with a large number of elements and interconnectivity between them. Therefore, physics, biology, human sciences (science of organisations and management) finally have adopted a new
paradigm, which is focused on analysing individual elements, not
exclusive to themselves, but including interactions between them.
E. Laszko’s view, which is generally shared by all scientists concerned
with modern science, expresses well the revolutionary character of the
paradigm change. He claims that we are witnesses of another change
of thinking style: turning to regarded (natural) theories, and at the
same time holistic theories. This means thinking within categories
of facts and patterns, contextualized in certain wholeness, which are
integrated systems with characteristic constitute their properties and
relations. Systemic watching lies in perceiving the world in categories
of systems with integrated relations. It is the next stage after atomist,
mechanicism and dismembered specializations. Systemic watching
shows some new perspective in studying man and nature and it is
a new way of organizing research results using an idea of system and
systemic properties and relations.1 In addition, the author emphasises
that every system is always perceives as integrated whole, composed
of components, but never as a mechanistic aggregate of elements,
which are in a separate causal relationship.2
Aristotle is considered as the precursor of the systemic approach.
He started a way of thinking which is called holism, through which
all phenomenon and things can be perceived as a whole with their
internal and external relations. At the heart of this philosophy of
research thinking is the concept that the whole is greater than the
1 Laszko E., Systemowy obraz świata, Warszawa 1978, p. 40.
2 Ibid., p. 39.
| 168 |

“Ten Commandments” of the systemic approach…

sum of its parts. Greater, of course, in the sense of qualitative, not
quantitative. Ludwik von Bertalanffy and Norbert Wiener are considered as the authors of the scientific basis of systemic approach. The
former – an Austrian biologist and philosopher – created General
Systems Theory3. The latter – an American mathematician, created
cybernetics. In addition to postulating the holistic testing of things
treated as systems, the basic features of systemic current are:
1) The quest for integration of science through overbearing interdisciplinary barriers
2) The quest for evolving universal, formalised language that enables description of the various categories of systems (physical,
biological, social)
3) Using analogies and parallels of systems for constructing models
and systemic explanations
4) Developing applied sciences such as: the engineering of systems,
operational research and engineering psychology that serve to
construct technical, economic, social systems and control them.4
„System” category
The most important thing in systemic studies is to define what is
meant by ”system”. Bertalanffy described system as a complex of
elements in interaction.5 In the Aristotelian view, “the whole is more
than the sum of its parts,” the “more” is seen in the relations between
the parts, which again shows the attempt to make way for a scientific
approach: “The properties and modes of action of the higher levels
3 In 1928 Ludwig von Bertalanffy published Kritische Theorie der Formbildung. In
1954 in New York he started Society for General Systems Theory, recasted soon in
Society for General Systems Research. An arena of exchange ideas for this Sociaty
is scientific journal „General System”. Soroka K., Autopoiesis (1) – Kilka słów o teorii
systemów, http://www.siemysli.info.ke/autopoiesis-1-kilka-slow-o-teorii-systemow/
[access: 17.04.2015].
4 Koźmiński A. K., Przedmowa do wydania polskiego, in: L. von Bertalanffy,
Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, Warszawa 1984, p. 10-11.
5 Bertlanffy L., General System theory: Foundations, Development, Applications,
New York 1968, p. 55.
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are not explicable by the summation of the properties and modes of
action of their components studied only in isolation. But if we know
all the components brought together and all the relations existing
between them, then the higher levels may be derived from their components.”6 System, in Bertalanffy’s view, is a thing (conformation)
whose parts are interrelated with one another. Each of those parts
has an impact on another and is dependent on the whole.7 The best
example of a working system is living organisms, because it is the
easiest to see and describe the functioning of the interconnected
elements. For Bertalanffy, a living organism is a half-open system
which charges and give back material substance and keeps constant
of mass, energy and information, continuously moving between the
organism and its surroundings.8
In Polish literature there are about 30 attempts to define what
system is. The authors, depending on the field of study they represent,
have emphasized various attributes of the system. An influential
definition was mapped out by Mieczysław Lubański. According to his
definition, a system is a complex of varied objects (elements), interrelated with one another and interacting with one another, which are
a whole in some way. In short, a system is a composed and dynamic

6 Idem, Theoretische Biologie: Band 1: Allgemeine Theorie, Physikochemie, Aufbau
und Entwicklung des Organismus. Gebrüder Borntraeger, Berlin 1932, p. 99; Idem, Das
biologische Weltbild – Die Stellung des Lebens in Natur und Wissenschaft. Francke
AG, Bern 1949, p. 140.
7 Hatch M., Teoria organizacji, Warszawa 2002, p. 50.
8 Ługowska D., Współczesne rozważania o istocie życia, in: Bugajak G., Kukowski
J., Tajemnice Natury, Warszawa 2009, s. 212. Bertalanffy says that systems, aside
from geometry, are everywhere. Czesław Cempel agrees with him. He thinks that
systems are such popular as universe in which we live. On the one hand they are
such big like universe, on the other hand are such small (little) like single atoms.
At first they appeared in natural form, but with arriving man began to appear
increasingly complex man made systems. Only recently we began to realise about
community of structures, profiles and processes westering (happening) in natural
systems, as well as man made systems. Cempel Cz., Teoria i inżynieria systemów,
Poznań 2003, http://neur.am.put.poznan.pl/is/ [access: 17.04.2015].
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whole.9 All terms of a system emphasise that its functioning is based
on an established order of elements, relations and feedbacks, which
are the basis of the hierarchical structure of the system: division
system on subsystems.
According to the simplest typology, it is possible to distinguish
closed, open and half-open systems. A closed system is defined as one
in which there is no interaction with the surrounding environment.
An open system is one that interacts with the surrounding environment. A half-open system is one in which borders between the
system and the surrounding environment are clear and, at the same
time, there is an exchange of mass, energy and information.10 Energy
can be meant as a material factor which can be used by a system to
function more efficiently. Information, on the other hand, is an immaterial (spiritual) factor that can be used by the system to produce
more efficient and purposeful actions.
Everything that is found outside of specific borders, the effect it
has on its borders, is influenced by the system, its surrounding environment – nearer or farther. Farther surroundings can sometimes
have more influence on the system than those that are nearer. An
example here would be solar energy deciding about life on Earth.11
M. Lubański is quite right to point out that the system and its surroundings are closely connected terms. In other words, they are correlative. When we consider some system, we can always speak about
its surroundings. It is the same if we consider surroundings; the
surroundings of some system.12 Systems are not in isolation. System can have an effect on its surroundings, whose elements are the

9 Lubański M., Informacja – system, in: Heller M., Lubański M., Ślaga Sz. W.,
Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody, Warszawa
1997, p. 17.
10 D. Ługowska, Współczesne rozważania…, p. 211.
11 See more about surrounding of systems: Czermiński A., Grzybowski M., Ficoń
K., Podstawy organizacji i zarządzania, Gdynia 1999, p. 55-58.
12 Lubański M., Informacja – system, p. 19.
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next systems. But also system is influenced by surroundings. Those
influences we call feedbacks of systems and they can have varied
character.13
Every system has inputs and outputs, so it has red lines. Those are
in two forms – internal or external. An internal input is the influential effect which the system has on itself, and an external input is
a surrounding’s influence on the system. Similarly, an internal output
is a system’s influence on itself, but an external output is interaction,
which is influenced by a system’s effect on its surroundings. In Systems
Theory, the issue of control of some system is often discussed. Control
means the achievement of assumptive results (effects) by the influence
on a system of another system. This system which has influence on
another is called control system. But the system which is influenced
by another system, is called a controlled system.
Pastoral programming in ”systemic glasses”
Pastoral programming relates to a variety of areas of pastoral activity
of the Church. Its realization should find a place in ordinary pastoral care, as well as in extraordinary pastoral care, at diocesan level,
and also at regional, deanery and parish levels. However, the basic
ecclesial community to which pastoral programs are addressed is
a parish. The parish should become a place for their implementation,
especially in terms of ordinary pastoral care, which always expands
around the Eucharist. The realization should take place day after day
throughout the liturgical year in the fundamental community of the
Church, which is the parish.14
Anyone who looks at the world around him through system
glasses can see what others cannot. Systemic approach in pastoral
13 Chmurzyński J. A., Zarys teorii układów, in: Zabłocka T. (red.), Organizm –
jednostka biologiczna, Warszawa 1973, p. 24. Feedback is a state when one of the
external outputs in first system is at the same time directly or indirectly external
input in second system.
14 Rok nadziei chrześcijańskiej. Program duszpasterski na rok 1982/83, Warszawa
1982, p. 35.
| 172 |

“Ten Commandments” of the systemic approach…

programming means looking through systemic glasses at the reality of
the parish, in which pastoral programs is going to be realized. Thanks
to them the authors of programs will see the parish in a holistic way as
a semi-open system, whose borders with the surroundings are clear,
and there is a continuous exchange of matter, energy and information
(Word and Grace).15
Now, it is worth becoming acquainted with the “Ten Commandments” of the Systemic Approach, proposed by J. de Rosnay16 and to
connect them to the parish system.
1) Preserve variety. To preserve stability one must preserve variety.
Any simplification is dangerous because it introduces imbalance.
In the parish system, it is worth taking to ensure that the pastoral
offering will possibly be varied. For example, it should not be that in
one parish there are five praying groups for elders (seniors), but there
isn’t any group dedicated for youth or marriages. Even the existing
community is composed only of older people, it is important that
they shouldn’t be built on the same purposes and shouldn’t have the
same nature of spiritual formation.
2) Do not “open” regulatory loops. The isolation of one factor leads to
prompt actions, the effects of which often disrupt the entire system.
To obtain a short-term action, a stabilizing loop or an overlapping
series of feedback loops is often “cut open”-in the belief that one is
acting directly on the causes in order to control the effects. This is
the cause of sometimes dramatic errors in medicine, economy, and
ecology.
Wise parish priests know that sometimes the best way to behave in
a conflict situation between the priest and the community is to refrain
from acting. Indeed, every conflict has its own dynamics. Instead of
striving to take control of a conflict, sometimes it is better to wait
until the dispute, aversion and accusations against one another have
expired. Intervention can only intensify a conflict.
15 See more about consequences of systemic approach: Koźmiński A. K., Piotrowski
W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2006, p. 692-694.
16 Por. Rosnay J., Makroskop, Warszawa 1982, p. 137-142.
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3) Look for the points of amplification. Systems analysis and simulation
bring out the sensitive points of a complex system. By acting at this
level, one releases either amplifications or controlled inhibitions.
Pastoral programs pursue specific targets17 (strategic, tactical,
operational). Each group and community is entrusted with the task
of seeing that operational targets, obviously very important and helpful, will not blot out the most important aims of the program. For
example, the priest, who takes care of altar boys, suggests changes the
altar boy’s football league, in order to hinder relations and integration.
But, the problem appears when partaking in the football tournament
becomes the main object for the majority of boys. They don’t take
part in weekly assemblies, neglect their work shift and altar service
but they come in large number to football matches. It is important to
show the ”soft underbelly” from the beginning, which means putting
the accent on the most important and, if it is necessary, to give up
aims, which have only secondary importance.
4) Reestablish equilibrium through decentralization. The rapid reestablishment of equilibrium requires the detection of variances where
they occur and corrective action that is carried out in a decentralized
manner.
Centralization in the parish system, which goes too far, for example an overbearing parish priest, very often cuts back creativity and
takes away motivation for acting. We can see it when members of the
youth community want to implant youth spirit in Sundays Masses
through adequate choreographies (liturgy of word, commentaries
17 One of the most usufull conceptions in formulating objectives and increasing
chance of their realisation is method SMART. It is a mnemonic acronym, giving
criteria to guide in the setting of objectives, for example in project management,
employee-performance management and personal development. Different sources
use the letters to refer to different things. Typically accepted criteria are as follows:
Specific – target a specific area for improvement; Measurable – quantify or at least
suggest an indicator of progres; Assignable – specify who will do it; Realistic – state
what results can realistically be achieved, given available resources; Time-related –
specify when the result(s) can be achieved. Look more about this method: http://
www.psychowiedza.com/2014/07/sprytne-cele.html [access: 23.04.2015].
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on the divine liturgy, procession of offerings), animated singing with
joyful and active participation.
5) Know how to maintain constraints. A complex open system can
function according to different modes of behaviour. Some of them
are desirable; others lead to the disorganization of the system. If we
want to maintain a given behaviour that we consider preferable to
another, we must accept and maintain certain kinds of constraints
in order to keep the system from turning toward a less desirable or
a dangerous mode of behaviour.
Many people, joining groups imagine ideal communities with
complete peace, joy, perfect harmony, which help to achieve lifestyle
closest to the ideal. But utopian images and beliefs impede life in
community and paralyse its development. Fear of failure, which can
denude limitations and inadequacy and force a revision of the belief
that we are an ideal community, is the greatest enemy of the community. If members of ”ideal groups” must make a choice or decision
they couldn’t do so because they are unable to do anything. Let us not
delude ourselves about this! There aren’t ideal communities because
they are created by weak people. It is much better to take action,
even it is to encumber of the risk of limitation, rather than preserve
passivity and do nothing.
6) Differentiate to integrate better. Every real integration is founded on
a previous differentiation. The individuality, the unique character of
each element is revealed in the organized totality. This is the meaning
of Teilhard de Chardin’s famous phrase, “union differentiates.” This
law of the “personalizing” union is illustrated by the specialization
of cells in the tissues or the organs of the body.
From physics lessons, and from life experience we know that opposites attract. It is the same in every parish community. If they
aren’t adequately diversified and mixed, they will be reluctant to be
open to others. In parishes we can sometimes meet groups, which
dominate in a despotic way and change into a closed society adoring
themselves. This leads to a temptation to self-recruitment, to connect
with the people with the same beliefs and the same point of view,
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which can cause the danger of emasculation of experiences of faith
many people.18
7) To evolve, allow aggression. A homeostatic (ultrastable) system
can evolve only if it is assaulted by events from the world outside.
An organization must then be in a position to capture the germs
of change and use them in its evolution-which obliges it to adopt
a mode of functioning characterized by the renewal of structures
and the mobility of men and ideas.
Aggression is constructive force (energy) of every system, including
a parish system. It is important that enthusiasm and energy, which
come from each subsystem (e.g. parish communities), shouldn’t be
restrained. Quite the opposite, they should be encouraged to every
form of spontaneous activities. Grassroots initiatives in parishes
which consist of raising money for homeless people or for a family
in crisis, are examples of that.
8) Prefer objectives to detailed programming, which will make it possible to free up the creativity and independence (self-reliance) of
members of organisation, and will lead to moulding mechanisms
of self-regulation and self-control.
A literal approach to the realization of the pastoral program can
kill creativity. At any level of organisation, care should always be taken
to realize general objectives of system as a whole and its individual
subsystems (specific objectives). It would be worth leaving a great
deal of free decision-making for groups and all parishes to choose the
forms and methods for achieving the objectives. Because, if a group
has a real impact on the approach to achieving pastoral program,
then the tenets of this program become closer and better understood.
9) Know how to use operating energy. Data sent out by a command
centre can be amplified in significant proportions, especially when
the data is relayed by the hierarchical structures of organizations
or by diffusion networks.
18 See more about this: Ebertz M. N., Potrzeba nowych miejsc, http://www.znak.
org.pl/parafia/aut18.php [access: 21.04.2015].
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Information is the energy of commands. In the parish a very important information network can be the parish newsletter or even
a fan page on Facebook. These are solutions that may enable parishioners and members of groups to get information about the results of
their efforts and should be an incentive for rational and constructive
reflection and appropriate adjustment of these efforts. That increases
motivation, especially when it comes about as a result of sense of
being needed.
10) Respect response times. Complex systems integrate time into their
organization. Each system has a response time characteristic of
that system, by reason of the combined effects of feedback loops,
delays at reservoirs, and the sluggishness of flows. It is better to try
to understand the internal dynamics of the system and to anticipate
delays in response.
Consequence and perseverance are very important, especially
at the early stages of every group and community. In many cases,
there are only a few people at the first meetings of groups. It is easy
to succumb to the temptation of resignation and undermining the
sense of membership and organizing meetings for such small number of people. However, in expectation of bearing authentic fruits,
there is needed much patience and understanding of the internal
dynamism of every system. It is from small groups, which peer not
to prognosticate pastoral success, arise, not only big, but the most
constant (lasting) and close-knit communities.
It seems that even this relatively basic presentation of a systemic
approach to pastoral programming gives a broad picture, which allows the proposal of a more adequate concept of pastoral programming than it is in traditional approach. It encourages holistic ways
of looking at the reality to which the pastoral program is addressed
and reveals new important aspects in the system’s functioning as
a whole, namely: relationships and feedbacks. However, it must be
keep in mind that a systemic approach is worth while only if it leads
to concrete action: it should extend our field of vision of what is most
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important, and foster the increase of the effectiveness of what we do
in the parish.
Summary
The author in his paper proposed look at the reality of the parish, in
which is realized pastoral program, through „systemic glasses”. By
means of them the authors of pastoral programs will see a parish in
a holistic approach as a system, which is not a simple the sum of the
parts, but a new quality because of what unites its ingredients, and
therefore varius relationships and couplings. The author emphasised
that a systemic approach is only worth something if leads to concrete
actions: expands the field of vision and allows to increase the effectiveness of what is being done in the parish.
Streszczenie
Autor zaproponował spojrzenie na rzeczywistość parafii, w której ma być
realizowany program duszpasterski, przez systemowe okulary. Dzięki nim
autorzy programów zobaczą parafię w sposób całościowy jako system, który
nie jest prostą sumą elementów, ale nową jakością dzięki temu, co łączy jego
składniki, a więc różnorodnym relacjom i sprzężeniom. Zdaniem autora
zastosowanie podejścia systemowego umożliwia zaproponowanie bardziej
adekwatnej koncepcji programowania duszpasterskiego, niż to ma miejsce
w ujęciach tradycyjnych. Należy jednak pamiętać, że podejście systemowe
jest coś warte tylko wtedy, jeśli prowadzi do konkretnych działań: poszerza
pole naszego widzenia, a co najważniejsze pozwala na zwiększenie skuteczności tego, co robimy w parafii.

Key words: parish, system, programming, pastoral care
Kluczowe słowa: parafia, system, programowanie, duszpasterstwo
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THREATS TO HOPE: FR. JÓZEF TISCHNER’S
REFLECTIONS

There are many threats to human hope. Numerous encounters with
people during confessions, catechesis, or private conversations led
Prof. Fr. Józef Tischner to a significant observation, namely that “modern man has been hit by a deep crisis of hope. The crisis of hope is
a crisis of foundations”1. In an attempt to keep the Polish hope alive,
Tischner referred to the European thought, which was most familiar to him2. However, in order to be able to save the Polish hope, he
needed first to notice and name whatever threatened it, and whatever
caused the crisis of hope in the Polish soul. This paper discusses the
threats to hope, namely melancholy, or the heaviness of the spirit, despair and façades of hope, Marxism and terraism, as well as betrayal,
totalism and the fading of human hope. In addition to characterizing
these issues, the paper aims to find ways to eliminate these threats.
1. Melancholy – the heaviness of the spirit
According to Tischner, melancholy poses the biggest threat to hope
and is the greatest sin against hope. At the same time, it is a sin against God himself, because “when we destroy a gift, we turn our back
on the giver. Therefore, mystics considered the inner melancholy,

1 J. Tischner, Myślenie według wartości [Thinking in Values], Kraków 2005, p. 5.
2 Cf. Ibid, p. 7.
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forgetting that life is a gift, the sin of all sins, the evil of all evil”3.
In ancient ascetic writings melancholy is called spiritual heaviness4.
Melancholy is described there as a sin worse than any other, posing
the greatest danger to one’s religious life, as it gives rise to a number of other sins. Tischner also draws attention to the fact that, in
Christianity, melancholy is a remnant of paganism, a sort of trace of
the spiritual atmosphere of ancient Greece and Rome. Melancholy
is a “disease of the will. A person affected by melancholy ‘does not
want to want’, or rather, he or she ‘wants not to want’”5. Melancholy
does not allow man to move forward, because he is convinced that
there is no future awaiting him. Such an experience of time is the first
symptom of suffering from melancholy. “One feels as if one stood in
front of a wall. (…) There is only the past. There is no hope, there are
only memories. All this is accompanied by the awareness of failure
of some sort. A person wanted something, it did not work out and
now they feel they cannot try again”6. The awareness of failure is
another important aspect of spiritual heaviness. Melancholy results
from the experience of a particular failure (one or many). But before
a failure occurs, human consciousness keeps a certain vision of the
world and the human condition. This vision determines how a person is going to experience failures. It creates a certain foundation,
specifying man’s attitude towards failures. This vision, lingering in
the human consciousness, is the world of melancholy. It is “divided
into two different levels: the upper level, ideal and utopian, and the
lower one – everyday and mundane. An ideal level is occupied by
the deepest human hopes, ambitions and dreams. There operate the
hidden springs of history, people and entire nations are excused and
condemned. (…) On the prosaic level, everyday, ordinary life goes on,
3 Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin [To Convince God. Dorota Zańko and Jarosław Gowin’s conversation
with Fr. Józef Tischner], Kraków 1999, p. 73.
4 Cf. Evagrius Ponticus, Pisma Ascetyczne [Ascetic Treaties], trans. K. Bielawski,
M. Grzelak, E. Kędziorek, L. Nieścior, A. Ziernicki, Tyniec 1998.
5 J. Tischner, Miłość niemiłowana [Unloved Love], Kraków 1993, p. 23.
6 Ibid.
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national, social and personal alienation takes place. Here man lives
his dull and nostalgic life, devoted to his time and his place, doing
penance for unspecified guilt”7. Man experiences the closure of time
and falls victim to his own memories. He is not able to look forward
into and create the future any more. He does not expect anything, it
seems to him that all that is good and beautiful is beyond his reach.
“Every next day can bring him only new miseries”8. Melancholy is
like a prison to the human soul and the greatest danger to human
hope. But at the same time it is only hope that can overcome melancholy. “Hope opens people’s eyes to the future. It awakens forces in
a man that do not allow him to stay in one place”9. Here comes the
importance of the trusteeship of hope. The human being can regain
his hope when there is someone else beside him to whom he can
entrust his hope10.
Tischner noticed a great deal of melancholy in the world and the
Polish contemporary mentality; he describes it in the following way:
“Again, someone lost a ‘golden horn’ somewhere…11(…) Yesterday:
the spirit of solidarity. Today: a universal vote of no confidence. And
the pain. The pain of disappointment. And the clinging to pain.
7 J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei [The World of Human Hope], Kraków 1994,
p. 16.
8 J. Tischner, Miłość niemiłowana, op. cit., p. 24.
9 Ibid, p. 26.
10 Cf. Ibid.
11 In his reflections on melancholy, Tischner referred to Wesele [The Wedding],
a drama by Wyspiański, where a golden horn appears – a symbol of the standing up
to the fight, a symbol of action, a sign of independence. Analysing Wesele, he coined
the phrase “sarmacka melancholia” [Sarmatian melancholy], which, according to
Tischner, is symbolized by Chochoł [Strawman], a character appearing in Wesele
(cf. Stanisław Wyspiański, Wesele, Zielona Sowa Publishing House, Warszawa 2010).
“The adjective ‘sarmacka’ is to distinguish this kind of melancholy from its related
forms, described in psychology and psychiatry textbooks, or some other literary
pieces” (J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, op. cit., p. 17). The adjective “sarmacka”
is intended to indicate a certain familiarity. “’Sarmacka melancholia’ is a natural
response of one’s consciousness to a prosaic failure, a failure which is partly one’s
own fault. It includes a wide range of sometimes opposing mood states” (ibid.).
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Because I experienced disappointment, I can no longer entrust my
hopes to anyone. Nor can I accept hope. Helplessness. There is no
tomorrow. There is no yesterday, except one thing: the recollection
of disappointment. It is only today: let’s focus on the present, let the
flood come after we’re gone. Here it is: an evident mark of paganism
in us. And now everything becomes clear: we are sad, our habits are
sad, fun is sad, prayers are sad, our entire faith is sad. Woe to those
who don’t share our sadness”12.
Melancholy, the heaviness of the spirit, which makes the human
person not want to want any more, is the sin of all sins against hope. It is
also a contradiction of hope, yet not the biggest one. There is something
else that contradicts hope to an even greater degree, namely despair.
2. Despair and the facades of hope
Despair is another threat to hope, or rather, its contradiction, because
if there is despair, there is no hope. And, at the same time “if there was
no hope, there would be despair”13. Hope and despair are completely
contradictory to one another. “You can blur this opposition in many
ways, filling the human consciousness with the facades of hopes, so that
the original emptiness of helplessness will hurt less”14. Such a facade of
hope has got, in fact, two tasks, so vividly described by Tischner. These
are “to create a proper semi-dusk where everything looks green, and to
give a new strength, new power to emotions emerging in the twilight.
We know that the world is not green, but it can be painted green. Then,
we say that the opposite of hope is not despair, but the ‘heaviness of the
spirit’, ‘spiritual laziness’, ‘sadness’, ‘melancholy’. And you can suppress
all of the above, or, at least, there are certain remedies that can help. All
you need to do is immerse yourself in work, get entangled in politics,
indulge yourself in pleasures”15. False hopes do not defeat despair; they
12 J. Tischner, Miłość niemiłowana, op. cit., p. 29.
13 J. Tischner, Miłość nas rozumie: rok liturgiczny z księdzem Tischnerem [Love
Understands Us: The Liturgical Year With Fr. Tischner], Kraków 2001,p. 7.
14 Ibid.
15 Ibid.
| 184 |

Threats to hope: Fr. Józef Tischner’s reflections

only give an illusion. Only a real hope is a force that can help a person
overcome despair.
Despair can have its source both in one’s memories as well as in
a heart unable to trust. Despair may also accompany totalitarianism,
or even lead to totalitarianism. In this case, “a man overcomes his
despair by reaching for power. The hope of power is a surrogate of
the hope to meet God”16.
Despair is closely related to self-contempt. “Despair is where there
is a threat of contempt. Man is convinced that he has no right to
exist – that he has no right to be himself. Something compels him to
despise himself. To despise yourself means not to believe that you have
a right to exist”17. This leads to suicidal thoughts – a human person
really no longer believes in his right to exist. Man himself becomes
his own enemy. This is a true horror of despair.
Self-contempt may also lead to the acceptance of slavery. Someone
who has ceased to believe in themselves, who began to despise themselves, is trying to regain their faith in some way and takes the side of
an enemy. Tischner explains it in the following way: “Just as the moon
wants to glow in the rays of the sun, so is a man despising himself
looking for a new glow for himself, he wants to find it in a gleam of
money. Therefore, the transition from self-contempt to the position
of an enemy is the most common”18.
3. Marxism and terraism
Another threat to hope is Marxism, which has radically denied eschatological hope. According to Marxism, eternal hopes only detach
people from reality, from actual things, from facing the daily struggle
and fight for a better future. What is more: they force man to tolerate
his being exploited, to accept worldly suffering without a word of
protest. Heavenly hopes do not allow us to fully develop, to acquire
a real, scientific knowledge of the world and take control over it. This
16 Ibid, p. 84.
17 J. Tischner, Rekolekcje paryskie [Parisian Retreat], Kraków 2013, pp. 112-113.
18 Ibid.
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is the major Marxist criticism against Christian hope. Religion is
considered unworthy of a mature human being.
As for hope existing in human relationships, Marxists claim that
“its fulfillment depends on the fulfillment of the hope to dominate
over the world of social relations, productive forces and elements of
nature. When we take control over forces governing the social life,
when we better get to know nature and wield more power over it, when
the private ownership of the means of production disappears, then
antagonisms between people will disappear as well”19. It is natural,
according to Marxism, that a man whose basic needs are not satisfied
fights with another man. His situation impels him to fight. Therefore,
you have to first meet those basic human needs. Then, an agreement
between people can be reached20.
Marxism sets a new ethos for mankind, an ethos which is limited
to the earth-terra. There is no other place for humans, there is no
heaven that could be the destination of human hope. “Assuming
a right attitude towards the earth is a priority. Man should dominate
over the earth, its elements and social productive forces. Thanks to his
dominion, new and unforeseen energy will burst from both matter,
and man himself. Man will become a complete human being, and the
earth – his homeland”21. Therefore, terraism, with its focus on the
temporal sphere, is an ethical dimension of the Marxist thought. In
the Marxist view of hope, the human role is reduced to merely “using
the power of reason, i.e. working, and thereby to become more and
more attached to the earthly life”22.
Faced with Marxism, which depreciates human hopes, we need to
bring to people’s mind and protect the Christian ethos of hope. The
Polish Christian thought has undertaken this effort. Tischner points
out that it was constantly about one thing – defending hope, a hope
19 J. Tischner, Polski kształt dialogu [The Polish Shape of Dialogue], Kraków 2002,
p. 111.
20 Cf. Ibid.
21 Ibid.
22 Ibid, p. 112.
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of all kind, eternal or human, though it was on the former that the
defense mostly focused. What is crucial, it was necessary not only to
defend eschatological hope against theoretical attacks of materialism,
but also to defend the human right to have it23. It is clear how dangerous
Marxism is to human hope. It does not only undermine the significance
of eschatological hope, but also claims the right to deny it to people.
Christianity presents a view of hope that is completely different to
Marxist theories. Christianity tries to show that interpersonal hopes
take priority over the hope to rule over the forces of nature and the
material world. “One must first reconcile with another person, entrust
him and remain faithful to him, and only then will one be able to wisely and justly reign over the resources of the world. Who chooses the
opposite path, can easily become a thief of others’ goods”24.
4. Betrayal
Betrayal is another threat to human hope. Betrayal affects and undermines mostly the bond which allows man to confide his hope to
another person. When someone has been betrayed, they feel that
their hope is gone, because the one who was to be their confidant
turned out a traitor, he simply was not faithful to them. Reflecting
on the crisis of interpersonal communication, Tischner concludes
in Świat ludzkiej nadziei that “barriers between people cause a dramatic growth of human loneliness amid the crowd. Christianity has
placed the human experience in an open space thanks to hope. The
crisis of communication, the increasing awareness of loneliness and
helplessness reveal the existence of another horizon in interpersonal
relations”25. This new horizon is the horizon of betrayal. A man alone
among the crowd becomes suspicious, he starts to see another person
as the one who has either already betrayed, or may yet betray. Fearing
betrayal, man closes himself to his neighbor.

23 Cf. Ibid.
24 Ibid, p. 113.
25 J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, op. cit., p. 94.
| 187 |

Zofia Kępińska-Walczak

Tischner emphasizes that Jesus was not betrayed by a Pharisee,
someone who openly spoke against him, an enemy. Jesus was betrayed
by one of his disciples, a man to whom Jesus entrusted his hope. This is
what constitutes betrayal. “Only a person in whom we have placed our
hope can betray us; betrayal is on the part of a trustee of hope”26. An
act by which a man is given away to enemies, to some dangerous reality, by the trustee of his hope, reveals the essence of betrayal. Betrayal
can manifest itself in different ways. It can be an escape at the time
of a trial, leaving man alone, when the trustee should stand by him.
However, the ultimate act of betrayal is a situation in which a traitor,
who has just been one’s confidant of hope, gives away to enemies the
one who placed hope in him, one who trusted him. “Betrayal is then
a ‘denunciation’ of a person which can lead to their death. It ‘carries’
a man to his death. Such was the betrayal of Judas…”27.
Betrayal hurts man and affects his most sensitive sphere – his ability to trust and confide hope in people. A betrayed person becomes
unable to entrust their hope to anyone. A suspicion grows in a person
that anyone can betray. But this suspicion has yet another source,
namely the instability of the world, the uncertainty about the permanence of things. “The boundary between what is lasting and what
is changeable is blurred. As nothing in the world is certain, there is
no basis for permanence. The opportunity of betrayal is before us all
the time”28. What is more, it is claimed that betrayal is a must, since
you need to betray what is passing to make room for what is coming.
A man lost in loneliness, though so distrustful, is looking for
someone close; he wants to free himself from the state of loneliness.
However, because he is so distrustful, suspicious and fearful of being
betrayed, he is not seeking a trustee. He is searching for someone
whom he will be able to tie with “such a bond that exists between creatures incapable of hope, an almost animal-like bond. To do this, one
needs to kill imagination in his neighbor – the power to attractively
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Ibid, p. 95.
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present a range of possibilities. One has to kill the other person’s
awareness of their independence and freedom. Unable to fathom the
mystery of the trusteeship of hope or the act of accepting and bearing
someone else’s hope, man strives to become the sole trustee of hope
to his neighbor”29. This is how a total enslavement of a human being
is done. Sometimes it takes the form of placing the overall responsibility for one’s own life on somebody else’s shoulders. Man becomes
a parasite on other people’s hopes30.
There is a hope, though, that is greater than betrayal. Such a hope
is able to overcome betrayal. “Faithfulness that is stronger than betrayal grows out of hope whose horizon is wider than the horizon of
betrayal”31. In the Gospels, betrayal is seen as a kind of a trial of hope.
Tischner explains it in this way: “Peter’s denial and Judas’ betrayal
did not kill Jesus’s hope, and did not make him withdraw his act of
entrusting hope in one or the other. The trusteeship continues and
produces a deep echo in Peter and Judas. Peter is crying. Judas rather
wants to die than live with the stigma of a traitor. (…) One and the
other was touched by fidelity that goes deeper than betrayal”32.
The betrayal breaks the elementary bond of trust. It drives man
into an obsession of suspicions and closes man in his loneliness. If
a man does not find a hope that is more powerful than the betrayal
he experienced, he will come out of the depths of his loneliness only
to meet his neighbor for the purpose of possessing him. This is how
a totalistic instinct is born in a human being.
5. Totalism (totalitarianism)
Totalism, or totalitarianism, is an attempt to absorb man with worldly
affairs only. Tischner agreed with Paul Ricoeur33 that Christian hope
29 Ibid, p. 96.
30 Cf. Ibid.
31 Ibid, p. 97.
32 Ibid.
33 Cf. P. Ricoeur, Podług nadziei: odczyty, szkice, studia [In Accordance With Hope:
Readings, Sketches, Studies], trans. S. Cichowicz et al., Warszawa 1991.
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discloses this aim of totalism, and that totalism is a “pathology of
hope”, an attempt to fulfill it prematurely. Totalism makes people
focus on temporal hopes, which paralyze and enslave humans. Also, in
his famous reflection on the face of the other, Tischner warns against
totalism34. With its obsession with betrayal and inability to entrust
hope to anyone, totalism distorts interpersonal communication.
Big totalitarian ideologies of the twentieth century “promised
a paradise on earth, or even claimed that hope had already been fulfilled – a paradise is already there on earth, you are already happy, and
if you don’t feel like it, then you are stupid – you have to wise up to
see this”35. The assumption that hope has already been fulfilled is characteristic of the totalitarian ideology. By claiming so, totalitarianism
destroys hope36. In order to get man out of the state of inertia, caused
by being bound with temporal hopes, which, in fact, have already
been fulfilled, or are being fulfilled at a given moment, Christianity
“teaches man about his greatest tragedy. The greatest tragedy reveals
itself in despair. Thus, making terrestrial hopes a central topic in the
Marxist discourse injected despair to people. Disclosing the ‘pathology of hope’, Christianity (…), taught about despair”37. Only realizing
his tragedy and experiencing despair, can man feel and understand
the true dimension of Christian hope38, a hope which unmasks all
temporal hopes that delude and drive man into a state of inertia.
The only Christian response to this hope-crushing system could
be an act that reminded people about their dignity, freedom and
a right to hope, an act expressed by the words “overcome evil with
good”. Kolbe decided to act this way, so did Popiełuszko. The words
34 Cf. J. Tischner, Filozofia dramatu [The Philosophy of Drama], Kraków 2012, pp.
28-30. Tischner notices that „totalistic philosophies, striving to embrace the entire
reality with the concept of a being and related terms, have made us deaf and blind
to the face of the other” (p. 29).
35 J. Tischner, J. Żakowski, Tischner czyta Katechizm [Tischner Reads the Catechism], Kraków1997, p. 94.
36 Cf. J. Tischner, Miłość nas rozumie…, op. cit., p. 83.
37 J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, op. cit., p. 304.
38 Cf. Ibid.
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“overcome evil with good” referred to “one’s act that freed his subjectivity from totalitarian influences”39. In this way, man could resist
totalitarian attempts to take control of him.
6. When hope fades (people in hideouts)
According to Tischner, those whose hopes are trustworthy, have
an open space before them, are pilgrims invited to march into the
future. But sometimes human hope becomes disturbed. It seems to
be fading, and the more it fades, the more one’s vital space decreases.
“A trustworthy hope is getting lost somewhere. The ethos of hope is
forgotten”40. A man who found himself in such a position begins to
look for a shelter, where he can hide from the world and other people.
In this hiding place, his hope does not disappear, but decreases so
much that it becomes merely the hope of survival. Tucked away in its
hideout, man lives convinced that he holds a treasure in himself and
must protect it from others. He is distrustful of those who approach
too close to his hiding place. He is afraid that others want to rob him of
his treasure. Constantly feeling threatened, he remains in his hideout.
“The transition from the space of hope to the space of a hideout is
the fall of man in a deep ethical sense. (…) A man lives on the level
of dullness, beyond good and evil, he is neither guilty nor innocent,
his responsibility is in a state of decay”41. However, this man still has
his dignity. The problem is that it is confined merely to the suffering
experienced by him in his hiding place. This is typical – he is suffering,
but he also makes others suffer. The drama is even larger in that his
suffering does not make any sense.
Every human being looks for a hiding place and hides there from
time to time. This is natural, especially in a difficult moment of one’s
life. There’s nothing disturbing about it. It is not good, though, when
a difficult time passes away, a source of fear goes away, but a man
39 J. Tischner, W krainie schorowanej wyobraźni [In the Land of an Ailing Imagination], Kraków 1997, p. 46.
40 J. Tischner, Myślenie według wartości, op. cit., p. 412.
41 Ibid., p. 413.
| 191 |

Zofia Kępińska-Walczak

remains in his hideout. Instead of rediscovering his hope and following it, he freezes in one place. Then, man’s hiding place becomes
a terribly dangerous blow to hope42.
Conclusion
Reflecting on all of the risks to hope, it can be concluded that they
are all enormous tragedies for human hope. Melancholy, or spiritual
heaviness, ties the soul and prevents it from developing. Despair
excludes hope completely. A huge danger is also posed by Marxism
and terraism, so eagerly promoted by the Marxist ideology, as they
distract man from hope and enslave him with worldly aspirations.
Also, totalism is a serious threat to hope. What destroys trust, and
thereby kills hope, is betrayal. There are also situations when human
hope begins to fade, disappear – and this also entails far-reaching,
devastating consequences for hope. It is only after we determine possible risks that we can take the fight. In order for a man to overcome
whatever is shattering his hope, there must appear someone who will
become a trustee of his hope. We have to remind man of his dignity
and the power of hope, as a trustworthy hope has the strength to
overcome whatever may be destroying it. The human hope cannot
be abandoned without a fight. The stake is high; it is a human life as
the loss of hope is the beginning of death43.
Abstract
In his texts, Fr. Tischner gave a considerable amount of thought to hope.
Tischner strived not only to accurately describe hope as such, but also to
characterize the risks threatening hope. This paper is devoted to professor
Father’s reflections on these threats: melancholy, despair and the facades
of hope, Marxism and terraism, as well as betrayal, totalitarianism and the
42 Cf. Ibid. In a closer study of the condition of the people in hideouts, Tischner
refers to Antoni Kępiński’s book Psychopatie [Psychopathies], in which a famous
psychiatrist discusses this issue broadly (cf. Antoni Kępiński, Psychopatie, Kraków
2002).
43 Cf. J. Tischner, Jak żyć? [How to Live], Wrocław 1990, p. 207.
| 192 |

Threats to hope: Fr. Józef Tischner’s reflections

fading of human hope. The paper also attempts to find an answer to the
question of how these threats can be overcome.

Keywords: hope, threats to hope, melancholy, despair, facades of
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MARTA I MARIA – „OCZY” I „USZY” WIARY. O ŻYCIU
MISTYCZNYM W CODZIENNOŚCI
The mystical experience in daily life
Z Ewangelii Łk 10,38-42
38 W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. 39 Miała ona
siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się
Jego mowie. 40 Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług.
Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja
siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi
pomogła». 41 A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się
i niepokoisz o wiele, 42 a potrzeba «mało albo» tylko jednego. Maria
obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

Marta i jej siostra Maria pojawiają się kilka razy na kartach Biblii
(J, 11,1-46; 12, 1-8; Mt 26,6-13; Mk 14,3-9) oraz Łk 10, 38-42. Właśnie
ta ostatnia perykopa interesuje mnie najbardziej i na niej chciałbym
zatrzymać się w tym momencie. Bardzo intrygujące jest zachowanie
się dwóch sióstr, co wzmacniają dodatkowo słowa Chrystusa, skierowane do Marty. Jak zatem rozumieć postawę Marty i Marii? Jak
odczytać słowa Chrystusa? Jaki jest ich sens i jaką prawdę chcą nam
przekazać? Niniejszy komentarz posiada charakter raczej antropologiczno-duchowy, aczkolwiek nie brak w nim będzie aspektów, które
zdają się wychodzić poza nie i sięgać głębiej. Moja intencją nie jest
powiedzieć wszystko, ile raczej zrodzić pragnienie głębszą lekturą tego
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fragmentu, wyprowadzić czytelnika poza wąskie bramy komentarzy
ściśle egzegetycznych i wprowadzić w obszar duchowości i mistyki.
Marta, czyli bogactwo wrażliwości
Pragnę zatrzymać się najpierw na osobie Marty,1 chociażby z tej prostej racji, że to właśnie ona „przyjmuje” Jezusa do swojego domu.
On przechodził przez wioskę, a Marta Go z miłością spojrzała na
Niego i zaprosiła do środka, czyli przyjęła Go do siebie. Ryszard od
św. Wiktora pisał kiedyś, że ubi amor, ibi oculus, chcąc przez to powiedzieć, że miłość cieszy się specyficznym darem widzenia. Amor
oculus est, czyli miłość posiada szczególną mądrość widzenia ludzi
i ich potrzeb, dostrzegania, także z daleko tego, czego potrzebują.2,
dostrzega z odległości
Był to piękny gest ze strony Marty, który świadczy o jej wyjątkowej
wrażliwości na to, co dzieje się wokół i na tych, którzy ja otaczają.
Była wrażliwa na tych, których się widzi i dostrzega ich podstawowe
potrzeby, przed którymi nie zatrzaskuje się z hałasem drzwi, ale
wychodzi naprzeciw i służy tym, czego potrzebują, a nawet– daje im
się gościnę w domu.
Z niniejszej perykopy można wywnioskować, że nie Maria, lecz
Marta dostrzegła z oddali przechodzącego Jezusa, wyszła Mu naprzeciw i zaprosiła do wnętrza. Bez Marty, bez jej wrażliwych oczu
i serca, bez jej miłości i jej zainteresowania się tym, co dzieje się „na
zewnątrz” jej domu i tymi, którzy tam przebywają, Jezus – jak należy
sądzić – nie wszedłby do wnętrza życia obydwu niewiast. Bylibyśmy
również pozbawieni tej Jego pięknej rozmowy.
Martę nazwałbym kobietą widzącą. Uważnie patrzy na to, co dzieje
się wokół. Nie będąc skupiona na własnym ego, dostrzega innych. Jest
otwarta na świat i jego problemy. Z uwagą przygląda się ludziom i analizuje ich sytuację życiową, ich potrzeby materialne i duchowe. Widzi
ich zmęczenie, a czasem ich bezdomność, może naglącą potrzebę
1 J. L. McKenzie, Dizionario Biblico, Cittadella Editrice, Assisi, 1978, s. 590.
2 R. Spaemann, Tre lezioni sulla dignità della vita umana. Prefazione di D. L.
Schindler, tr. G. Lupi, Lindau, Tornino 2011, s. 21.
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odpoczynku, rozmowy czy zatrzymania się, aby wysłuchać ich żalów
albo radości. Jednym słowem Marta jawi się w tej scenie, jako osoba
WIDZĄCA, z czego rodzi się chęć niesienia pomocy tym, którzy jej
potrzebują. Ona patrzy i widzi, co nie zawsze jest ewidentne. Może
być również przeciwnie, że ktoś „patrzy”, ale nie widzi lub udaje, że
nie widzi nikogo potrzebującego, nie zauważa jego trudnej sytuacji duchowej czy egzystencjalnej. W istocie ktoś taki po prostu nie
chce zauważyć ludzi w potrzebie, gdyż byłby zmuszony przyjść im
z pomocą. Ignoruje ich obecność, aby zachować wewnętrzny spokój.
Nie brak wokół nas takich, którzy mają oczy, ale nie widzą, mają
uszy, ale nie słyszą, mają możliwości pomóc, lecz nie pomagają. Nie
dostrzegają znaków czasu. Odbierają różne bodźce, ale ich nie analizują. Nie zastanawiają się, co różne znaki, zdarzenia, takie czy inne
kryzysy, komunikują jemu i światu. Poważnym problemem wielu
współczesnych chrześcijan jest fakt, że ignorują znaki czasu, przestają być uważnymi lektorami tego, „co mówi Duch do Kościołów”
(Ap 2,11).
Maria, czyli pragnienie ciągłego poznawania
Maria3 pojawia się w scenie biblijnej nieco później, to jest w chwili,
kiedy Jezus jest już „w środku”, w domu, zaproszony przez Martę.
Maria wprawdzie nie zaprosiła Jezusa do swego domu, ale od kiedy
wszedł, ona stała się kobietą SŁUCHAJĄCĄ. Nic nie mówi. W ogóle
nie otwiera ust. Milczy, ale bynajmniej nie jest niemą. Jest zapatrzona i zasłuchana w Jezusa. Świadomie i dobrowolnie rezygnuje
ze swojego słowa, aby lepiej wsłuchać się w SŁOWO, czyli w Jezusa
Chrystusa. Jak gdyby podświadomie Maria czuła, że Chrystus jest
Słowem, a ona tylko głosem, który bez słowa nic nie znaczy. Nawiązał
do tego św. Augustyn w swoim kazaniu o Janie Chrzcicielu, mówiąc:
Jan jest głosem, ale „na początku było Słowo”, czyli Pan. Jan był głosem tylko do czasu, Chrystus jest Słowem odwiecznym. Czym jest

3 J. L. McKenzie, Dizionario Biblico, Cittadella Editrice, Assisi, 1978, s. 590.
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głos bez słowa? Jest pustym dźwiękiem, który niczego nie oznacza.
Głos bez słowa dźwięczy w uchu, ale sercu nie przynosi pożytku.4

Maria jest kobietą otwartą na kontemplację, dlatego chętnie przebywa w bliskości Tajemnicy. To rodzi w niej pragnienie wyjścia ponad
i poza granice tego, co widzą inni, sięgnięcia w głąb spraw, poznania samej istoty rzeczy. Nie tylko pragnie kontemplować tajemnicę
Boga, ale chce również zgłębić tajemnicą człowieka, wszak jedna
idzie w parze z drugą. Dla Marii człowiek jest kimś więcej, niż tylko
przedmiotem, przypadkowym przechodniem, gościem, którego spotyka się w drodze lub udziela, co najwyżej, anonimowej pomocy. Jej
sposób zbliżenia do Jezusa pozwala przypuszczać, że sądzi, iż każdy
człowiek – ubogi czy bogaty, zdrowy czy chory, młody czy posunięty
w latach – skrywa w sobie określoną tajemnicę, którą warto poznać,
co jest pośrednio środkiem do wzbogacenia również siebie.
Maria uczy, w jaki sposób zbliżać się do człowieka, którego spotykamy, rozważnie i z szacunkiem, stopniowo i z miłością. Stąd, jak
czytamy, ona „siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się”. Jest to typowa
postawa ucznia, który wsłuchuje się uważnie w słowa mistrza, celem
zdobycia mądrości. Zachowanie Marii sugeruje, że warto przyjąć
taką postawę w spotkaniu z każdym człowiekiem, ponieważ każdy
z ludzi ma nam coś cennego do przekazania. Obecny w nim Chrystus
komunikuje ponadto łaskę dla tych, którzy go przyjmują. Powiedział
bowiem, że „byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony,
a daliście Mi pić…” (Mt 25, 35). Nie ma więc spotkań obojętnych,
bez znaczenia, ale każde komunikuje jakąś prawdę, jakąś mądrość.
Widzieć dalej i głębiej
Marta – można powiedzieć – z pomocą Bożej łaski5 odkryła w Chrystusie w pierwszym rzędzie osobę potrzebującą, dlatego zaprasza Go
do siebie i zastawia stół. Maria, przeciwnie, wydaje się odkrywać
4 Kazanie św. Augustyna, biskupa (Kazanie 293, 3), cyt. za: http://brewiarz.pl/
xii_14/1412/godzczyt.php3.
5 J. L. Ruis de la Peña, El don de Dios. Antropologia teológica especial, Sal Terrae,
Santander 1991, s. 358.
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w Chrystusie kogoś więcej, niż tylko człowieka. Z jej postawy można
przypuszczać, że dostrzegła w Nim na pierwszym miejscu mistrza
i nauczyciela. Jest dla niej prorokiem, któremu należy się posłuch i posłuszeństwo. Są to dwa różne, aczkolwiek równie ważne i wartościowe
odkrycia. Są odmienne, następują po sobie, ale się nie wykluczają,
raczej uzupełniają. Nie zastępują siebie, ale nawzajem wzbogacają. Jest
w nich ukryta pewna hierarchia następstw, którą uwzględnia – jak się
wydaje – również sam Jezus, który bynajmniej nie zarzuca Marcie, że
Go wpuściła do domu (jako człowieka), ale zachęca ją, aby odkryła
w Nim teraz postać mistrza i proroka („Marto, Marto, troszczysz
się i niepokoisz o wiele, a potrzeba ‘mało albo’ tylko jednego. Maria
obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”). To ważne
przesłanie, które uczy, że każde autentyczne spotkanie z Chrystusem
rozwija duchowo i intelektualnie, pozwala spojrzeć inaczej na to, co
dzieje się w naszym wnętrzu i na zewnątrz. Spotkanie z Chrystusem
daje odwagę otwarcia się na Jego nowość, zmuszając jednocześnie
do porzucenia tego, co już nie służy, co nie komunikuje już Bożej
obecności i Jego działania. Wpisuje się w ten obszar szeroki wachlarz
chrześcijańskich postaw, stosowanych metod w duszpasterstwie, języka przekazu itd., które być może należy poddać bliższej ocenie i,
jeżeli uzna się je za małowartościowe, usunąć, robiąc miejsce dla
nowych form, bardziej właściwych dla współczesnych czasów.
Marta, kobieta „sześciu dni stworzenia”
Marta należy do kategorii tzw. „osób zabieganych”. Mają one ciągle
„coś” do zrobienia, nieprzerwanie coś muszą skończyć, wypełnić,
zrobić. Marta ma zatem ręce pełne roboty. Jest tak bardzo zajęta
„czymś”, że zaczyna jej brakować czasu dla siebie. Irytuje się, bo
ma tak wiele jeszcze do zrobienia, a nikt jej nie spieszy z pomocą.
Jest kobietą „sześciu dni stworzenia”, zapracowaną i zabieganą tylko
dlatego, aby zaspokoić pragnienia innych, aby nie umarli z głodu.
W przeciwieństwie do niej, Maria wydaje się być kobietą „szabatu”,
zwieńczaniem dzieła stworzenia, czasem kontemplacji i odpoczynku.
W siódmym dniu Bóg rozkoszował się bowiem pięknem stworzenia
i kontemplował swoją mądrość.
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Ze sceny zdaje się wynikać, że w przypadku Marty troska o coś
(posiłek, dobry wygląd, dobra opinię itd.), wyprzedzała troskę o osobę.
A czy rzeczywiście? Czy istotnie stawia ona owo coś (powiedzmy
np. pracę) na pierwszym miejscu? Nie sądzę! Gdyby była zapatrzona
wyłącznie w „swoje zajęcia domowe”, nie dostrzegłaby przechodzącego Jezusa i nie zaprosiła do środka. Tak, Marta ceni swoje zajęcia.
Nie stroni od zajęć, ale owszem szuka, co by zrobić jeszcze. Mówiąc
innymi słowy, Marta pracuje chętnie, do czego obliguje ją również
wiara, ponieważ powie Jezus, że „Ojciec mój działa aż do tej chwili
i ja działam” (J 5,17). Praca jest więc szczególnym narzędziem/środkiem promocji godności człowieka, lekarstwem na lenistwo, które
degraduje – moralnie i duchowo. Doświadczenia i obserwacja uczą
bowiem, że bez pracy człowiek traci poczucie własnej godności, stacza się powoli w duchowy i moralny marazm, czuje się społecznie
nieużyteczny i niepotrzebny. Sytuacje takie rodzą stan depresji lub
agresji. Poprzez pracę, również człowiek upodabnia się do Stwórcy.
Marta szanuje pracę, ale dostrzega godność człowieka. Nie jest pracoholikiem, ile raczej osobą zatroskaną o dobro człowieka/Jezusa,
którego chce przyjąć godnie w swoim domu. Ktoś może zarzucić jej,
że wpierw, nim zaczęła szykować stół, winna zapytać Jezusa, czego potrzebuje najbardziej. Być może! Marta działa wiedziona poruszeniem
serca, nie umysłu. Jej chęć pomocy jest więc piękna, bo spontaniczna.
Można przypuszczać, że każdego podejmowała podobnie w swoim
domu, że gościnność płynęła w jej genach. Gościnność jest ważną
cnotą, dlatego w Liście do Hebrajczyków czytamy: „Gościnności nie
zapominajcie; dzięki niej bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów
gościli” (Hbr 13, 2). Nasze czasy bardzo jej potrzebują.
Marta troszczy się, aby jej gość czuł się „u siebie”, aby się posilił
i odpoczął ewentualnie przed dalszą drogą. Zanim sam powie, na co
ma ochotę, czego potrzebuje i co jest konieczne, Marta sama od siebie
spieszy z podstawową, najprostszą pomocą, ale jakże ważną, wręcz
nieodzowna. To istotnie piękne. Zdarza się, że silimy się na wielkie
i uczone słowa, zastanawiamy się, co zrobić, aby ktoś ważny czuł się
z nami dobrze, gdy tymczasem potrzeba nierzadko prostych gestów
i skromnych darów, ale udzielanych ze szczerego serca. Świadczą one
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o miłości i bezinteresowności. Marta jest szczególnym tego przykładem. Z pomocą Jezusa Chrystusa odkryła swoją tożsamość, swoje
właściwe miejsce w Kościele i świecie, czyli taki wymiar w siebie,
dzięki któremu przeszła na karty historii.6
Maria, kobieta „szabatu”
Maria, jej rodzona siostra, uzupełnia Martę, jest jej dopełnieniem,
czy też przedłużeniem. W naturalny sposób, jako siostra, jest niejako
„odwrotną stroną medalu”, jednej i tej samej rzeczywistości. Swoją
postawą poszerza rozumienie ludzkiej troski. Nadaje jej rysy bardziej
duchowe i wewnętrzne, nie tylko materialne. Podkreśla wartość studium, wszak bycie „u stóp”, mistrza znaczy tyle, co bycie uczniem
w szkole mistrza, człowiekiem spragnionym wiedzy i poznania.
Siadając „u stóp” Jezusa, Maria pragnęła wejść poniekąd – duchowo
i symbolicznie – do duchowego domu Jezusa, poznać Jego mądrość
i pragnienia, Jego plany i oczekiwania. Chrystus raczy ją pokarmem
swojej wiedzy, który jest inny od tego, który szykuje w kuchni Marta,
aby postawić na stole. Poniekąd pociągnięty przykładem Marty, która
zaprosiła Go do siebie, Jezus zaprasza teraz – w inny, duchowy sposób – Marię i Martę do siebie, do swojego wnętrza, gdzie pragnie
służyć im, ucząc je o sprawach swojego Ojca. Powiedział bowiem,
„przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28) oraz „Jam jest chleb, który z nieba
zstąpił” (J 6,41).
Z dwóch domów – ziemskiego i niebiańskiego, materialnego i duchowego – lepszy, bardziej wartościowy i trwały, jest dom Boży i pokarm, który w nim się spożywa. Słowa Jezusa, skierowane do Marty,
nie są wyrzutem, ale zaproszeniem do wstąpienia do jego domu.
Kiedy Jezus zwraca się do Marty słowami: „Troszczysz się i niepokoisz
o wiele, a potrzeba ‘mało albo’ tylko jednego. Maria obrała najlepszą
cząstkę, której nie będzie pozbawiona”, nie wypomina jej troski i niepokoju o ziemskie sprawy, ale zdaje się jej sugerować, że pozbędzie
6 A. Gesché, Dio per pensare 2. L’uomo, tr. Rita Torti Mazzi, Ed. San Paolo, Cinisello
Balsamo (Milano) 1996, s. 102n.
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zmartwień, trosk, niepokoju, cierpień, zatroskania, rozgoryczenia
wtedy, kiedy znajdzie się w Jego domu. Będzie pełna szczęścia, ponieważ On sam „Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc
będzie im usługiwał” (Łk 12, 37).
Nazwałem Marię kobietą „szabatu” od hebrajskiego czasownika
šbt – „skończyć, ustępować, zakończyć”, które z dopełnieniem przyjmuje znaczenie: „coś zakończyć, od czegoś odpocząć, świętować”. Tak
więc w dniu Szabatu mamy do czynienia z trzema dziełami Stwórcy:
On odpoczął, pobłogosławił go i uświęcił.7 Spotkanie z Jezusem każe
Marii zapomnieć o wszystkim wokół i skupić się wyłącznie na mowie Mistrza. Ponieważ bardzo raduje się Jego przyjściem, dlatego
może wreszcie odpocząć od ziemskich trosk, uwolnić się od tego,
o co zabiega świat, zakończyć ludzkie sprawy i oddać się całkowicie
Jezusowi. Wie, że kiedy w życie wchodzi Jezus, wszystko musi ustąpić
Mu pierwszeństwa, gdyż On jest jedyny i najważniejszy.
Chrystus buduje wspólnotę
W niniejszej perykopie ponadto możemy znaleźć ważne wskazania
dotyczące wspólnoty, każdej – nie tylko zakonnej. Tekst zdaje się
podawać wyraźne wskazania, co jest źródłem jej zawiązywania się
(rodzenia), jakie są wymagania, aby właściwie funkcjonowała i co
wpływa na jej ciągły rozwój lub – ewentualnie – na jej rozbicie.8
a) Co buduje wspólnotę?
Postawa Marty i Marii wydają się ważne w kontekście pytania
o wspólnotę, czyli w jaki sposób się ona rodzi? Jak wzrasta? Co ją
wzmacnia? Postawa dwóch sióstr sugeruje, że wspólnota z Jezusem
potrzebuje koniecznie dwóch różnych, ale komplementarnych postaw,
czyli przyjęcia Boga w akcie wiary (do swojego życia) i dania Mu
7 D. Lifschitz, Mężczyzna i kobieta obraz Boga. Hagada do rozdziału drugiego
Księgi Rodzaju, tł. B. Żurowska, Wydawnictwo AA/Fronda, Kraków-Warszawa
2009, s. 131n.
8 Por Z.J. Kijas, Życie zakonne. Turystyka czy pielgrzymowanie, WAM, Kraków
2011, s. 160n.
| 202 |

Marta i Maria – „oczy” i „uszy” wiary

posłuchu. Tych dwóch postaw oczekuje On od wierzącego: przyjęcia
i słuchania. Nie można Go słuchać zanim się Go nie przyjmie, ale
też nie można poprzestać na samym przyjęciu, lecz trzeba koniecznie
oddać Mu swój czas, zostawić wszystko na boku i słuchać Jego nauki.
Zanim człowiek stanie się głosicielem Jego nauki, musi stać się Jego
uczniem. Trzeba usiąść u stop mistrza, wsłuchać się (albo zasłuchać)
w Jego słowa mądrości, modlić się, a następnie działać. Św. Benedykt
ujął to w zawołaniu: ora et labora, najpierw modlitwa, a później praca.
Wiara jest serdecznym i wolnym, czyli świadomym przyjęciem
Jezusa do swojego życia. Nie ma w niej nic z koniecznej tylko akceptacji Jego obecności i przykazań. Wiara jest miłością, nie przymusem.
Postawy tej uczą zarówno Marta, jak i Maria. Jako siostry, tworząc
intymną (wręcz genetyczną) jedność, mówią, że wiara jest zarówno
przyjęciem z miłością Jezusa (Marta) jak i słuchaniem z wielką uwagą
(Maria) tego, co mówi. Jedna i druga postawa jest ważna, wręcz nieodzowna. Jedna idzie w parze z drugą. Chrystusa trzeba koniecznie przyjąć w wierze z radością, w całej swojej wolności i gotowości
służenia Mu, aby następnie duchowo usiąść „u Jego stóp” i słuchać
tego, co daje i czego żąda. Słuchać Boga oznacza w praktyce tyle, co
poznawać i zgłębiać Jego tajemnicę, rozpoznawać ścieżki, po których
kroczy oraz Jego wolę względem mnie i moich bliskich, a także Jego
oczekiwań oraz mocy, jakich udziela do realizacji swoich planów
względem mnie.
Podobnej postawy wymaga zakonny charyzmat. Również jego
przyjąć trzeba z miłością i słuchać, czego Bóg żąda ode mnie, dając
mi go. W zakonnym powołaniu jest zatem ta sama troska o przyjęcie i troska o słuchanie. Każda z nich wymaga miłości i wrażliwości
serca, chociaż nieco inaczej. Pierwsza troska apeluje, aby nie przegapić
żadnej ważnej sytuacji (osoby), jakie niesie życie lub stawia Bóg na
mojej drodze życia, z kolei druga troska każe z uwagą słuchać, co
świat i ludzie mają mi do przekazania, czego uczy mnie Bóg/wiara.
Ta postawa troski, nie pozwala mi zagubić się w wirze spraw, jakie
niesie codzienność, lecz być uważnym i wrażliwym na wszystko
wokół. Ten rodzaj troski rodzi pewien stan świętego niepokoju albo
gorliwości o Boże królestwo, o jego rozwój i pogłębienie. Wyrywa on
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z duchowego uśpienia czy egzystencjalnego wygodnictwa i każe być
czujnym i pracowitym „w winnicy Pana”.
b) Szukanie nowych dróg i realizacja celów
Jezus uczy, że w życiu jest właściwy czas szukania (Jego obecności)
i równie ważny czas jej przeżywania/doświadczania, kiedy się Go już
znajdzie. Przykładem pierwszej postawy jest Marta, która oczami
(również swojego serca) szuka, z uwagą wypatruje Jezusa, a kiedy Go
widzi (być może był w otoczeniu innych osób, wszak prawie nigdy nie
był sam) przechodzącego, zaprasza bardzo do wejścia do jej domu.
Maria, z kolei, przeżywa wewnętrznie Jego obecność, pozostawia
na boku wszystkie troski, aby słuchać Jego nauki. Dokonuje się to
wszystko w jednym i tym samym domu, domu dwóch szanujących się
sióstr. Pośrednio sugeruje to coś dodatkowego, coś wręcz mistycznego,
że w życiu tego samego człowieka, winna być obecna jedna i druga
postawa, czyli gotowość na szukanie i rozpoznawanie Jezusa, troska
o godne Jego przyjęcie i słuchanie z uwagę tego, co mówi. Jedna i druga
jest wyrazem żywej miłości.
Łacińskie przysłowie mówi, że tres faciunt collegium, że trzy osoby
budują wspólnotę, podobnie, jak w niniejszej perykopie: Jezus, Marta
i Maria. Chrystus uzupełnia relację między Martą i Marią, „usprawiedliwia” także zachowanie Marii, zapobiegając tym samym potencjalnej kłótni sióstr. Chrystus łagodzi napięcie, bierze „na siebie”
część gniewu Marty, tłumacząc jej, na czym polega również ważna
i konieczna „praca” Marii. Jest On „pośrodku” sióstr. Ważna jest rola
„trzeciej” osoby we wspólnocie, która pełni rolę „ochronną”; łagodzi
i pośredniczy.
Można mówić jednak jeszcze o innym „trójkącie”, wewnętrznym,
duchowej wspólnocie, który tworzy Jezus i nasze dwie skłonności,
symbolizowane przez Martę i Marię, czyli działanie/służba i kontemplacja, aktywność zewnętrzna i wewnętrzna, praca i modlitwa. W tej
wewnętrznej „wspólnocie”, tylko obecność Jezusa buduje jedność, reguluje w sposób właściwy te dwa wymiary życia tej samej osoby. Tylko
On sprawić może, że osoba unika wewnętrznego rozbicia i rozdarcia,
że nie staje się wyłącznie „aktywistą”, który chce zmienić świat, ale
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rezerwuje słuszną ilość czasu na modlitwę i medytację, na spotkanie
ze swoim „człowiekiem wewnętrznym”. Ta wewnętrzna wspólnota
promieniuje na zewnątrz, budując dobre i trwałe więzi.
c) Co uśmierca wspólnotę?
Tym, co rozbija wspólnotę, poważnie narusza zmiana kolejności
wyrazów relacje między jej członkami, rodzi rozgoryczenie i złe samopoczucie, jest brak jasnych celów, trudności z ustaleniem priorytetów,
indywidualizm jej członków. Marta i Maria, chociaż były miłującymi
się siostrami, to jednak nie uniknęły pewnej scysji. Dziwi, że Marta,
która znała bardzo dobrze swoją siostrę, wyrzuca jej lenistwo! Dlaczego? Bo nie czyni tego, czego ona oczekuje. Marta narzuca Marii,
bez pytania jej o zgodę, własne plany, a kiedy ona ich nie rozumie
i nie realizuje, zostaje podejrzana o lenistwo! Aby uniknąć konfliktu
we wspólnocie, trzeba mieć jasne cele i zadania, które powinny być
właściwe rozłożone pośród członków.
Ewangeliczne opowiadanie uczy także, że właściwe cele i pozytywne relacje we wspólnocie powinny być podejmowane na modlitwie i weryfikowane zawsze „u stóp” Jezusa. Taka właśnie postawa
i miejsce gwarantują, że patrzy się na wszystko i wszystkich członków
wspólnoty z innej, boskiej perspektywy, nie tylko ludzkiej. Modlitwa
nie tylko rozjaśnia umysł tego, kto się modli, Nie tylko daje silę do
przebaczenia i zapomnienia doznanych uraz, ona także udziela sił
do lepszej, bardziej wytężonej pracy, ponieważ odtąd już działa nie
tylko sama osoba, ale pozwala, aby w jej pracę włączył się sam Bóg.9
***
Jezus nie wyrzuca Marcie jej troski o gościa. Nie poddaje krytyce
jej zachowania. Nie mówi, że źle postąpiła, zapraszając Go do domu
i przygotowując stół. On pragnie tylko uzupełnić jej starania o postawę
Marii. Podkreśla wartość postawy ucznia, wewnętrzną gotowość
słuchania tego, co chce przekazać. Znaczenie ciszy i milczenia dla
9 Por. F. Jalics, Droga Kontemplacji, WAM, Kraków 2015.
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życia duchowego. Konieczność, jeżeli tego trzeba, odcięcia się od
szumu świata, aby skoncentrować się na tym, co istotnie konieczne.
O życiu i jego pięknie decydują czasem – powiemy – drobne chwile,
wręcz momenty. Pozwalają one nie przegapić nadarzającej się okazję
do miłości czy dobra. Trzeba być bardzo wrażliwym i czułym, aby
rozpoznawać właściwy moment, który będzie miał wpływ na dalsze
życie. Nie należy wykluczać żadnej z postaw, ani Marty i Marii, ale
właściwie zhierarchizować. Zawsze ważna będzie postawa Marta,
która zauważyła przechodzącego Jezusa i zaprosiła do domu, lecz
równie cenną będzie postawa Marii, która postanowiła wsłuchać się
w Jego słowa życia.
W postawie Marty i Marii Jezus oczekuje od nas postawy czuwania. Chce, abyśmy umieli rozpoznać Jego obecność, wyszli Mu
naprzeciw i przyjęli Go do naszego życia. Lecz na tym nie poprzestali.
On pragnie ponadto, abyśmy nie zagłuszali Jego mowy naszą, naszymi
narzekaniami, oczekiwaniami czy trudnościami, ale otwarli się na to,
z czym przychodzi do nas, czyli na Jego łaskę.
Streszczenie
Marta i Maria – “oczy” i “uszy” wiary.
O życiu mistycznym w codzienności
Marta i Maria są interesujące z wielu względów. Są siostrami, ale prezentują dwa różne, pozornie zupełnie odmienne, podejścia do osoby Jezusa
Chrystusa. Marta zdaje się preferować podejście „czynne”, Maria z kolei –
„kontemplatywne”. I jedno i drugie zostają dowartościowane przez Jezusa,
czyli przyjmuje zaproszenie Marty i chwali postawę Marii. Jezus nie wyrzuca
Marcie, że Go zaprosiła do siebie; Jego słowa, które do niej kieruje, są jakąś
formą „zaproszenia”, aby umiała zachować się w najbardziej właściwy sposób, w sytuacji, w jakiej stawia ją życie. W praktyce oznacza to, że dobrze
zrobiła zapraszając Go do siebie, ale równie dobrą postawę wybrała Maria,
słuchając Go. Jednym słowem Marta jawi się, jako kobieta „sześciu dni
stworzenia”, zaangażowana w życie, jego wzbogacanie i upiększanie. Maria
z kolei, wydaje się mieć bardziej rysy „szabatu”, ciesząc się pięknem Jezusa
Chrystusa, który jest Panem szabatu.
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Niniejsza scena ma wnosi również pewne istotne elementy w naturę
wspólnoty (także zakonnej), w jej zawiązywanie się, czyli budowanie właściwych więzów pomiędzy jej członkami, w jej harmonijny rozwój i sposób
rozwiązywania potencjalnych konfliktów. Biblijna scena sugeruje, że tym,
co scala wspólnotę, rozwija ją i gasi konflikty, jest właśnie Jezus, rozumiany
w pierwszym rzędzie, jako niezniszczalny depozyt wartości, centrum jasnych perspektyw i źródło łaski, nieodzownej do życia.
Summary
Martha and Mary – “Eyes” and “Ears” of Faith.
The mystical experience in daily life
Martha and Mary are interesting for several reasons. They are sisters, but
represent two different, seemingly completely different approaches to the
person of Jesus Christ. Martha seems to prefer an “active” approach while
Mary, in turn, a “contemplative” approach. And both are appreciated by
Jesus, who accepts the invitation of Martha and praises the attitude of Mary.
He is not accusing Martha of inviting him; his words directed towards
Martha are a form of “invitation” to her to behave in the most appropriate
manner in a situation presented by life. In practice, this means that Martha
did well in inviting Jesus to her house, but at the same time, he praises Mary
who chose to listen to him. In a word, Martha appears as a woman of the
“six days of creation,” engaged in life, and enrichment and beautification of
life. Mary, in turn, appears to exemplify features of the “Sabbath”, enjoying
the beauty of Jesus Christ, who is Lord of the Sabbath.
This scene also brings some important elements of the nature of the
community (including religious), in binding or building appropriate links
between its members, its harmonious development and a way of resolving
potential conflicts. The Biblical scene suggests that what unifies the community, develops it and resolves its conflicts, is precisely Jesus, understood
primarily as an indestructible deposit of values, center of clear perspectives
and source of grace indispensable to life.

Słowa kluczowe: Marta, Maria, Jezus, troska, słuchanie, posługa,
mistyka, praca, wspólnota, modlitwa, przyjęcie, bycie uczniem.
Keywords: Martha, Mary, Jesus, caring, listening, ministry, mysticism, work, community, prayer, hospitality, discipleship.
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ŁACIŃSKA PARAFIA W TYSZOWCACH
DO KOŃCA XVIII W.
History of the Latin parish in Tyshowce end of the eighteenth century
Wprowadzenie
Miasto Tyszowce, obecnie siedziba gminy o tej samej nazwie, położone jest w północno-wschodniej części powiatu tomaszowskiego,
w województwie lubelskim. Dokładna data powstania i geneza nazwy
miasta do końca nie są znane, chociaż niektórzy historycy przypisują
miastu wczesnośredniowieczną metrykę, posiłkując się domysłami,
jakoby Tyszowce miały one przejąć funkcje Czerwienia (Czermna)
po jego upadku1.
Lokalizacja przestrzenna Tyszowiec, podobnie jak innych miast,
nie była zabiegiem jednorazowym. Na jej przebieg z pewnością miał
wpływ brak stabilizacji politycznej, (charakterystyczny dla późnego
średniowiecza) negatywnie wpływający na ilość inwestycji miejskich,
które mogły ulec zniszczeniu podczas kolejnych działań wojennych.
Podstawę ustroju miejskiego stanowił przywilej na prawie niemieckim, wydany zapewne przez Siemowita IV przed 1419 r. Data ta
1 A. Poppe, Gród Wołyń. Z zagadnień osadnictwa wczesnośredniowiecznego
na pograniczu polsko-ruskim, „Studia Wczesnośredniowieczne”, t. IV, Wrocław-Warszawa 1958, s. 286. A. Janeczek uważa, że być może Tyszowce przejęły pewne
funkcje dawnego ośrodka czerwieńskiego, takie jak parafia o charakterze powiatowym i wczesna lokacja. Przeciwko temu przemawia jednak brak lokalnej hierarchii
urzędniczej, tak symptomatycznej dla dawnych ośrodków wojewodów grodzkich.
Zob.: tenże, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku
XIV do początku XVII wieku, Wrocław 1991, s. 29, 40, 58, 231.
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wynika z dokumentu datowanego na 5 kwietnia 1419 r., w którym
znajdujemy zapis: Tischowce oppido ducali iure Maideburgensi locatae2. W latach 1445-1446 miasto przeżyło najprawdopodobniej najazd tatarski, który zrujnował je do tego stopnia, że w dokumencie
dotyczącym sprzedaży wójtostwa w Tyszowcach książę Władysław
nazwał je wsią3. Odnowienie ciągłości miejskiej Tyszowiec nastąpiło
31 grudnia 1453 r., kiedy to książę mazowiecki i bełski, Władysław
I, relokował ośrodek4. Zapewne celowi wtórnego zagospodarowania służył wspomniany wyżej przywilej, potwierdzający nadanie
magdeburskiego prawa miejskiego oraz przyznający miastu nowe
uprawnienia. Wówczas miasto znajdowało się w granicach księstwa
bełskiego. W 1462 r., po śmierci ostatniego księcia z linii Piastów mazowieckich, Władysława II, ziemia bełska jako odrębne województwo
weszła w skład Korony. Pierwotnie województwo to dzieliło się na 5
powiatów: bełski, buski, grabowiecki, horodelski i lubaczowski, ale
już w 1531 r. połączono powiat bełski i lubaczowski w jeden, z siedzibą
władz w Bełzie5. Miasto znalazło się wtedy w granicach administracyjnych powiatu i województwa bełskiego6. Wraz z przejściem ziemi
2 Zbiór Dokumentów Małopolskich (dalej: ZDM), cz. V, dok. z lat 1401-1440, wyd.
S. Kuraś, I. Sułkowska-Kuraś, Wrocław 1970, nr 1305.
3 Być może był to ten sam najazd, który zagroził Hrubieszowowi, kiedy to tamtejszy
pleban w czasie ucieczki przed niebezpieczeństwem zgubił skrzynkę z dokumentami
dotyczącymi uposażenia kościoła, i o którym wspomina papież Eugeniusz w 1466 r.
w odpowiedzi na petycję księcia mazowieckiego, Bolesława IV. Zob.: A. Janeczek,
Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do
początku XVII wieku, s. 232.
4 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Archiwum Skarbu Koronnego
(dalej: ASK), sygnatura (dalej: sygn.) 74, k. 170; sygn. 52, k. 47-48.
5 Z. Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1903, s. 22; Źródła
dziejowe, Tom XVIII, Część I, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t.7, cz.1, Ziemie Ruskie. Ruś Czerwona, oprac. A. Jabłonowski, Warszawa
1902, s. 20.
6 W 1765 r. lustratorzy zaliczyli je do powiatu grabowieckiego, co było zapewne
pomyłką, ponieważ nigdy wcześniej ani później nikt nie zaliczał Tyszowiec do tego
powiatu. Zob.: H. Stamirski, Powiat Grabowiecki w roku 1472, Hrubieszów 1968,
s. 20.
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bełskiej do Korony Tyszowce stały się miastem królewskim i stanowiły centrum niegrodowego starostwa tyszowieckiego. W skład starostwa wchodziły pobliskie wsie: Perespa, Mikulin, Klątwy i Przewale.
Nie była to tenuta rozległa, ale uchodziła za atrakcyjną, dlatego
też o jej dzierżawę starali się przedstawiciele znakomitych rodów
Polski przedrozbiorowej7. Status miasta królewskiego Tyszowce straciły w 1768 r., kiedy starosta, Jan Mier, za zgodą sejmu i na mocy
przywileju królewskiego otrzymał tę królewszczyznę w zamian za
znajdujące się w województwie kijowskim własne dobra dziedziczne −
Hermanówkę. Po pierwszym rozbiorze Polski Tyszowce znalazły się
w zaborze austriackim, a pod względem administracyjnym przynależały do cyrkułu zamojskiego. Taki stan prawny przetrwał do 1809 r.,
kiedy w wyniku powiększenia Księstwa Warszawskiego miasto znalazło się w jego granicach. Kolejna zmiana przynależności Tyszowiec
nastąpiła w 1815 r. Na kongresie wiedeńskim z części ziem Księstwa
Warszawskiego utworzono zależne od Cesarstwa Rosyjskiego Królestwo Polskie i w jego granicach przedmiotowe miasto pozostawało
do wybuchu I wojny światowej.
Powiat bełski, w którego granicach znajdowały się Tyszowce, leżał
na terenach, na które oddziaływały dwie funkcjonujące jednocześnie
diecezje, tj. eparchia chełmska (po roku 1569 unicka) oraz chełmska
diecezja katolicka. Granice administracyjne obu diecezji niemal się
pokrywały, z tej też przyczyny obszar miasta zamieszkiwała ludność
obydwu wyznań, a po 1596 r. − zarówno dwóch wyznań, jak i dwóch
obrządków8. Stałym elementem Tyszowiec była także ludność wyzna7 J. A. Frykowski, Niegrodowe starostwo tyszowieckie w latach 1519-1768. Studium
społeczno-gospodarcze, Tomaszów Lubelski 2009, s. 33-62.
8 A. Gil, Prawosławna Eparchia Chełmska do 1596 roku, Lublin-Chełm, 1999,
s. 167; A. Mironowicz, Struktura organizacyjna Kościoła prawosławnego w Polsce
w X-XVIII wieku, w: Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś, red. L. Adamczuk,
A. Mironowicz, Warszawa 1993, s. 48-58; L. Bieńkowski, Diecezja prawosławna,
w: Encyklopedia katolicka, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin
1988, t. 3, kol. 132. Szerzej na temat parafii prawosławnych i unickich w Tyszowcach
zob. J. Frykowski, Parafie prawosławne i unickie w Tyszowcach w XVI-XVIII wieku,
„Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 10 (2012), s. 33-49.
| 213 |

Janusz Adam Frykowski

nia mojżeszowego9. Mimo że wpływy osadnicze, zarówno polskie,
jak i ruskie, pojawiły się na ziemi bełskiej niemal równocześnie,
struktury organizacyjne na tym obszarze wcześniej stworzył Kościół
wschodni, i to on, przynajmniej początkowo, miał większy wpływ na
chrystianizację tych terenów10.
Pierwotna chrystianizacja siedziby parafii Tyszowiec jest związana
z ekspansją państwa ruskiego na ziemie nadbużańskie. W związku
z tym tereny te zostały objęte działalnością Cerkwi prawosławnej
i wcielone do jej struktur terytorialnych. Początkowo obszar parafii
najprawdopodobniej podlegał eparchii kijowskiej, a następnie katedrze we Włodzimierzu Wołyńskim, powołanej przed 1086 r.11 Stan
taki przetrwał do I połowy XIII w., kiedy to książę Daniel Halicki
podporządkował je organizacyjnie nowo utworzonemu biskupstwu
w Uhrowsku12. Kariera Uhrowska jako siedziby biskupa była bardzo krótka, ponieważ około 1240 r. Daniel przeniósł biskupstwo
do Chełma13. Powody tej decyzji nie są do końca znane – być może
było to spowodowane jakimiś działaniami militarnymi, w wyniku
których Uhrowsk uległ zniszczeniu, o czym mogą świadczyć odkryte
ślady pożaru14.
Oddziaływanie Kościoła łacińskiego na Tyszowce ma późniejszą metrykę niż wpływ Kościoła ruskiego i wiąże się z początkami
chełmskiej diecezji katolickiej, która powstała w połowie XIV w.15
9 Więcej o ludności żydowskiej w Tyszowcach zob. J. Frykowski, Gmina żydowska
w Tyszowcach w XVI-XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Żydów”, 2011, nr 1 (237),
s. 91-106.
10 Wpływy polskie na tym obszarze znacząco dały się odczuć dopiero od czasów
Kazimierza Wielkiego. We wcześniejszym okresie na tereny te oddziaływało państwo
ruskie, a co za tym szło − i jego organizacja kościelna, tj. Kościół prawosławny.
11 A. Poppe, Kościół i państwo na Rusi w XI wieku, Warszawa 1968, s. 178.
12 A. Gil, Prawosławna Eparchia Chełmska do 1596 roku, s. 61.
13 L. Bieńkowski, Diecezja prawosławna, kol. 132.
14 J. Mazuryk, S. Panyszko, O. Ostapiuk, Badania archeologiczne latopisiwego
Uhrowieska, „Archiwum Polski Środkowowschodniej”, 3 (1998), s. 175-182.
15 Wraz z zajęciem ziemi bełskiej i chełmskiej i przyłączeniem jej do Królestwa
Polskiego król Kazimierz Wielki, zaczął starać się o utworzenie łacińskiej organizacji kościelnej ze stolicą biskupią, by w ten sposób ugruntować katolicyzm na tych
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Początkowo stolicą biskupstwa był Chełm. Kiedy w 1473 r. pożar
zniszczył miasto, biskup chełmski, Maciej ze Starej Łomży, wyjednał u Kazimierza Jagiellończyka przeniesienie stolicy biskupstwa
do Krasnegostawu16. Na siedzibę biskupstwa i kapituły wybrano
właśnie Krasnystaw, ponieważ przeważała tam ludność katolicka.
Miasto to było siedzibą władz diecezji aż do 1805 r., kiedy to doszło
do jej likwidacji i utworzenia diecezji lubelskiej, której trzon stanowiła dotychczasowa diecezja chełmska17. Przeniesienie biskupstwa
do Krasnegostawu nie wprowadziło zmiany w dotychczasowej jego
tytulaturze. Diecezja nadal funkcjonowała jako chełmska, podobnie
jak i kapituła. Początkowo parafie diecezji chełmskiej nie były podzielone na dekanaty. Dopiero w 1604 r. utworzono 10 dekanatów:
chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, turobiński, zamojski, bełski,
lubomelski, magierowski (na synodzie 1624 r. zmieniony na potylicki),
sokalski i grabowiecki18.
W artykule przedstawiono dzieje parafii pw. św. Leonarda w Tyszowcach od czasu pojawienia się o niej informacji w źródłach do
końca XVIII w. Niestety, dzieje tej wspólnoty w XV i XVI stuleciu
terenach. Na prośbę króla papież Innocenty VI bullą z 20 maja 1359 r. mianował
biskupem chełmskim Tomasza z Sienna. Bulla ta ustanowiła metropolię w Haliczu
i trzy biskupstwa: w Przemyślu, Chełmie i Włodzimierzu Wołyńskim. Zob.: B. Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich (968-1939), „Archiwa, Biblioteki i Muzea
Kościelne”, 19 (1969), s. 336; T. Trajdos, Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony
i Litwy za panowania Władysława II Jagiełły (1386-1434), t. 1, Wrocław 1983, s. 215.
16 Przywilej ten jest datowany na 26 czerwca 1490 r. Zob.: P. Pałka, Powstanie
katedralnej kapituły obrządku łacińskiego w Chełmie i przeniesienie jej do Krasnegostawu, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne KUL”, 17 (1970), z. 5, s. 24; R. Ogrodnik, Organizacja diecezji chełmskiej obrządku łacińskiego w latach 1375-1546, w:
Średniowieczny Kościół polski. Z dziejów duszpasterstwa i organizacji kościelnej,
red. M.T. Zahajkiewicz, S. Tylus, Lublin 1999, s. 147.
17 Archiwum Archidiecezji Lubelskiej (dalej: AAL), Konsystorz Generalny Lubelski (dalej: KGL), sygn. Rep. 60 A 171, s. 118-133; B. Kumor, Chełmska diecezja, w:
Encyklopedia katolicka, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, t. 3, Lublin
1985, kol. 127; R. Ogrodnik, Organizacja diecezji chełmskiej obrządku łacińskiego
w latach 1375-1546, s. 148.
18 B. Kumor, Chełmska diecezja, kol. 129.
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(w przeciwieństwie do XVII i XVIII w.) przedstawione są dość ogólnikowo ze względu na niedostateczną ilość materiałów źródłowych.
Przyczyną tych niedostatków był fakt, że rzadko sporządzano wówczas protokoły wizytacji albo też nie zachowały się one do naszych
czasów. Na ubóstwo źródeł miało również wpływ wiele innych czynników. Można do nich zaliczyć straty i zniszczenia spowodowane
działaniami wojennymi oraz klęskami żywiołowymi. W związku
z powyższym taki stan rzeczy nie pozwala na pełniejsze odtworzenie
działalności parafii.
Do opisów dziejów parafii posłużono się aktami wizytacji kanonicznych przechowywanymi w Archiwum Archidiecezjalnym w Lublinie.
Omówienie wizytacji jako źródła historycznego oraz literaturę do tego
zagadnienia można znaleźć w pracach Stanisława Litaka, Hieronima
Edwarda Wyczawskiego, Bogumiła Szady i Stanisława Librowskiego19.
Istotne znaczenie akt wizytacji dla niniejszego zagadnienia wynika
z faktu, że przedstawiają one stan i potrzeby kościoła parafialnego,
wielkość beneficjum plebana, spisy inwentarza kościoła, stan cmentarza
i budynków gospodarczych. Nie bez znaczenia były także informacje
zawarte księgach grodzkich grabowieckich i akta miasta Tyszowce
znajdujące się w Archiwum Państwowym w Lublinie.
Bardzo pomocne w przygotowaniu artykułu były prace wcześniej
wspomnianego S. Litaka dotyczące szeroko rozumianej działalności
Kościoła katolickiego w Polsce20. Najbardziej przydatna w niniej19 S. Litak, Akta wizytacyjne parafii z XVI-XVIII wieku jako źródło historyczne,
„Zeszyty Naukowe KUL”, V (1962), nr 3, s. 41-58; B. Kumor, Przedrozbiorowe
wizytacje kościelne jako źródło demograficzne, Lublin1969; H. E. Wyczawski,
Wprowadzenie do studiów w archiwach kościelnych, Warszawa 1956; S. Librowski,
Wizytacje diecezji wrocławskiej, cz. 1, Wizytacje diecezji kujawsko-pomorskiej, t. 1,
Opracowanie archiwalno-źródłoznawcze, z. 1, Wstęp ogólny, „Archiwa, Biblioteki
i Muzea Kościelne”, 8 (1964), s. 5-186; B. Szady, Wizytacje diecezji chełmskiej – XVIII
wiek, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 82 (2004), s. 269-288.
20 S. Litak, Kościół łaciński w Rzeczpospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1996; tenże, Kościół łaciński w Rzeczpospolitej około 1772 roku.
Mapa – Komentarz – Indeks, Lublin 1991; tenże, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, Lublin 2004; tenże, Organizacja Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej
w XVI-XVIII wieku ze szczególnym uwzględnieniem diecezji krakowskiej, w: Kościół
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szym artykule okazała się jego praca o strukturach organizacyjnych
Kościoła katolickiego na terenie Rzeczypospolitej w XVIII-XIX wieku,
która została oparta na bardzo bogatej podstawie źródłowej, zarówno
archiwalnej, jak i drukowanej, oraz wyjątkowo obszernej i kompetentnie dobranej literaturze. Istotne dla poruszanych w tej pracy
zagadnień są publikacje Edwarda Wiśniowskiego21, Jacka Chachaja22,
Jerzego Flagi23. Mimo upływu czasu z opracowań dotyczących tego
zagadnienia ogromną wartość posiadają prace Bolesława Kumora24.
Kościół parafialny
Parafia jest podstawową jednostką w strukturze organizacyjnej Kościoła i jednocześnie najbardziej trwałym elementem krajobrazu kulturowego25. Życie lokalnej społeczności było w całym omawianym
okresie nierozerwalnie związane z parafią, która pełniła w obrębie
katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, red.
W. Kowalski, J. Muszyńska, Kielce 2001, s. 17-35; tenże, Struktura i funkcja parafii
w Polsce, w: Kościół w Polsce, t. 2, Wiek XVI-XVIII, pod. red. J. Kłoczowskiego,
Kraków 1970, s. 261-481;
21 Wiśniowski E., Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu. Studium geograficzno-historyczne, Warszawa 1965; tenże, Rozwój organizacji
parafialnej w Polsce do czasów reformacji, w: Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski,
t. I, Kraków 1966, s. 237-238; tenże, Kościół parafialny i jego funkcje społeczne
w średniowiecznej Polsce, „Studia Theologica Varsaviensia”, 7(1969), s. 187-238.
22 J. Chachaj, Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do XVIII
wieku, Lublin 2003; tenże, Łacińskie szkoły parafialne na terenie metropolii lwowskiej w epoce nowożytnej, Lublin 2005.
23 J. Flaga, Bractwa religijne w Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku, Lublin 2004;
tenże, Rekrutacja do bractw religijnych w XVII i XVIII wieku na przykładzie archidiakonatu lubelskiego, „Roczniki Humanistyczne” t. 35, 1987, s. 101-114;
24 Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor, Z. Obertyński, t. 1-2, Poznań – Warszawa
1974; B. Kumor, Początki organizacji parafialnej na ziemiach polskich, Lublin1958;
tenże, Granice metropolii i diecezji polskich (968-1939), „Archiwa, Biblioteki i Muzea
Kościelne”, 19 (1969), s. 271-359; tenże, Początki organizacji dekanalnej na ziemiach
polskich, Lublin 1960; tenże, Chełmska diecezja, w: dz. cyt., kol. 127-132.
25 M. Nowodworski, Parafia, w: Encyklopedia kościelna, red. M. Nowodworski,
Warszawa 1892, s. 200; J. Koziej, Parafia, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, Lublin 2010, kol. 1324-1326.
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tej społeczności o wiele więcej funkcji niż współcześnie. Obok zadań
ściśle religijnych spełniała też zadania w dziedzinach oświaty i opieki
społecznej. Kontakt wiernych z Kościołem był jednym z zasadniczych
czynników integrujących lokalną społeczność. Przymus parafialny,
legitymizujący minimalny zakres obowiązujących w tych kontaktach
norm, podkreślał i utrwalał więzi tworzące się naturalnie poprzez
związek z Kościołem, pogłębiając tym samym proces konsolidacji
zbiorowości zamieszkującej parafię26. Nieznana jest data wybudowania pierwszego kościoła w Tyszowcach. Wiadomo, że dla określenia
czasu powstania świątyń parafialnych najbardziej wiarygodne są dokumenty fundacyjne i erekcyjne – pierwsze zapowiadały zaistnienie
stanu prawnego, drugie stan ten tworzyły27.
Niestety, dla kościoła w Tyszowcach żaden z tych dokumentów się
nie zachował. Pierwsza, pośrednia wzmianka o jego istnieniu pochodzi z 1424 r.28 Można tak sądzić, skoro w tymże roku rektor kościoła
tyszowieckiego, Piotr, wziął udział w zjeździe w Grabowcu, siedzibie
dekanatu, do którego należała ta parafia29. Dlatego też można być
pewnym, że pierwszy drewniany kościół pod wezwaniem św. Le26 E. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu.
Studium geograficzno-historyczne, Warszawa 1965, s. 9; tenże, Rozwój organizacji
parafialnej w Polsce do czasów reformacji, w: Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski,
t. 1, Kraków 1966, s. 237-238; tenże, Kościół parafialny i jego funkcje społeczne
w średniowiecznej Polsce, „Studia Theologica Varsaviensia”, 7(1969), s. 207.
27 Zasadniczą funkcją dokumentu fundacyjnego było określenie materialnych
podstaw funkcjonowania świątyni, bez których nie mogłaby ona spełniać swoich
zadań. Zob.: W. Wójcik, Fundacja, w: Encyklopedia katolicka, red. L. Bieńkowski,
t. 5, Lublin 1989, kol. 760-761.
28 Nie jest wykluczone, że parafia tyszowiecka została erygowana przed 1411 rokiem. W swoich rozważaniach A. Swieżawski określił, że parafia w Nabrożu została
erygowana przez biskupa włodzimierskiego Grzegorza 15 XI 1411 r. Nie wykluczył
też, że przed założeniem tam parafii Nabróż należał administracyjnie do parafii
tyszowieckiej. Zob.: A. Swieżawski, Erekcja parafii w Nabrożu i jej losy w XV wieku,
„Nasza Przeszłość”, t. 63, 1985, s. 258-259. W związku z powyższym logiczne wydaje
się, że parafia w Tyszowcach musi mieć starsze korzenie, sięgające pierwszych lat
XV, a nawet końca XIV w.
29 ZDM, cz. V, Dokumenty z lat 1401-1440, nr 1351.
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onarda, zbudowany został przed 1424 r., i to zapewne ta świątynia
została spalona przez Tatarów w 1500 r.30 Kolejne źródła poświadczają,
że nie był to wyjątek, a drewniane kościoły w tej parafii często ulegały
zniszczeniu na skutek pożarów.
Pierwszych, konkretnych danych o kościele, jego wyposażeniu i otoczeniu dostarcza pochodzący z 1603 r. protokół wizytacji parafii31.
Dokonujący kontroli biskup Jerzy Zamoyski przedstawił kościół jako
drewnianą budowlę z 3 ołtarzami, kamienną chrzcielnicą i zamożną zakrystią. W ołtarzu wielkim znajdowało się tabernakulum z drewnianą
puszką. Przy kościele był usytuowany drewniany dom parafialny oraz
dom dla wikarego, w którym mieściła się szkoła. Wzmiankowany kościół wraz z plebanią spłonął w 1635 r.32 Kolejna świątynia musiała zostać
dość szybko zbudowana, skoro ks. Jan Sasin, oficjał generalny diecezji,
wizytujący parafię w 1637 r. stwierdził: „Ksiądz Szołomiński wystarał
się, że i kościół i plebania nowe stanęły, że jednak kościół farny i jego
wewnętrzne urządzenie, jako też zewnętrzne otoczenie niezupełnie
zostały wykończone”33. Wiadomo, że świątynia ta uległa częściowemu
zniszczeniu w 1648 r. podczas najazdu Kozaków34. Po wojnach z połowy XVII w. kościół został ponownie odbudowany. Biskup Krzysztof
Żegocki, wizytujący parafię w 1671 r., odnotował, że obok drewnianego
domu bożego znajdowały się plebania i cmentarz. W kościele było: „pięć
ołtarzy: wielki z obrazem P. Jezusa na Krzyżu, dwa boczne − Matki
Boskiej i św. Jana oraz św. Leonarda; [ołtarz] w Kaplicy Najświętszej
30 J. Górak, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość 1990, s. 97.
31 J.A. Wadowski, Dzieje dawnej diecezji chełmskiej i jej kościołów, w: Katalog
rękopisów PAN w Krakowie, Teki Wadowskiego, nr 2372/1, (dalej: Wadowski), k.
165.
32 Miasto musiało ulec wówczas dość poważnemu zniszczeniu, ponieważ w rejestrze
domów spalonych przez ogień i nieprzyjaciół wymienionych jest aż 185 zniszczonych budynków. Zob.: Центральний Державний Iсторичний Aрхiв України у
Львовi (dalej: ЦДIАУЛ), фoнд 1 (dalej: ф), onuc. 1 (dalej:on.), cnpaba 596 (dalej
cn.), s.1883-1884.
33 Wadowski, k. 165v.
34 Katalog zabytków Sztuki w Polsce, t. 7, Dawne województwo lubelskie, z. 17,
Tomaszów Lubelski i okolice, red. R. Brykowski i E. Smulikowska, Warszawa 1982,
s.76-77.
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Panny, a także w Kaplicy św. Stanisława Kostki”35. Świątynia musiała
wyglądać okazale, ponieważ wizytujący napisał: „Kościół w naczynia
św. i aparaty kosztowne, i inne zamożny”.
W protokole powizytacyjnym biskupa Krzysztofa Andrzeja Jana
Szembeka z 1717 r. kościół jest przedstawiony jako budynek drewniany
„wzniesiony dębowymi słupami”36. Powała, podłoga i dach, zarówno
w kościele, jak w zakrystii i kaplicy, były drewniane. W świątyni znajdowały się 4 ołtarze. Na ołtarzu wielkim umieszczono obraz Świętego
Krzyża i cyborium. Niedaleko ołtarza stała zachowana „w dobrym
stanie” chrzcielnica. Wnętrze domu bożego zdobiło 8 obrazów, tj.
św. Michała, św. Sebastiana, św. Leonarda, św. Anny, Matki Boskiej (w kaplicy), św. Antoniego, św. Wawrzyńca i św. Stanisława
Kostki, „wszystkie w większej części rzeźbione i złocone”. Na chórze
znajdowały się odrestaurowane pięcio-głosowe organy. Wewnątrz
znajdowała się nieokreślona liczba drewnianych ławek. Kościół był
połączony z wieżą, która spełniała rolę dzwonnicy. Całość była ogrodzona drewnianym płotem. Przy świątyni stała proboszczówka, dom
dla służby, nieokreślone zabudowania, ogród warzywny i suszarka,
a ponadto dom z ogrodem dla wikarego, organisty i kantora.
Kolejny kościół, także drewniany, pw. św. Leonarda i Świętego
Krzyża, pobudowany z fundacji starosty Piotra Potockiego, konsekrowano w 1726 r.37 Była to budowla z 2 wieżami i gankiem od
frontu. W jednej z wież zawieszone były 2 dzwony. W kościele tym
znajdowało się 7 ołtarzy, jeden z nich był pod wezwaniem Matki
Boskiej. Obok Ołtarza Wielkiego umieszczono „cudowną” ambonę,
chrzcielnicę i inne „odpowiednie przybory”38. Między „ukrytym”
prezbiterium a „skarbem” znajdował się chór z organami o 6 głosach.
Według wizytacji biskupa Józefa Eustachego Szembeka z 1741 r.
w świątyni znajdowało się 9 ołtarzy. Ołtarz główny był pod wezwaniem Świętego Krzyża, zaś pozostałe pod wezwaniem: św. Antoniego,
35
36
37
38

Wadowski, k. 165v.
Tamże, k. 166.
AAL, KGL, sygn. Rep 60 A.161, s. 129.
Wadowski, k. 166.
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św. Franciszka, św. Anny, św. Leonarda z cudownym obrazem, Matki
Boskiej z cudownym obrazem, św. Bazylego i 2 ostanie pod wezwaniem św. Onufrego. Protokół wizytacyjny wymienia także chór z organami o 6 głosach, ambonę i chrzcielnicę39.
Bogaty w informacje o wyglądzie i wyposażeniu kościoła jest
protokół powizytacyjny biskupa Feliksa Pawła Turskiego z 1770 r.
Przedstawia on kościół farny jako drewnianą budowlę „na formie”
z 2 wieżami, w których znajdowały się po 2 dzwony. W świątyni
znajdowało się 9 ołtarzy, a po bokach 2 zakrystie. Z opisu o siedem lat
późniejszego dowiadujemy się, że budynek świątyni był duży i stary,
oraz że potrzebował: „wielkiej naprawy i kosztów”40. Kościół przetrwał do 1803 r., kiedy to uległ spaleniu41.
Wyposażenie kościoła
Wyznacznikiem kondycji i zamożności kościoła, oprócz okazałości
bryły świątyni i jej uposażenia, jest także zasobność w sprzęty. Wśród
sprzętu kościelnego możemy wyróżnić naczynia liturgiczne (kielich
na wino, patena na chleb, ampułki na wino i wodę, puszki na komunikanty, monstrancję do adoracji), wyposażenie ołtarza (krzyż,
świecznik, obrusy) i paramenty (szaty) liturgiczne, czyli oficjalny
strój dla osób pełniących liturgię i ich pomocników (alba z paskiem,
ornat, dalmatyka, komża, sutanna, stuła, kapa, itp.).
Stan wyposażenia kościoła tyszowieckiego w tym zakresie możemy
prześledzić na podstawie protokołów powizytacyjnych z okresu między
XVI a XVIII w. Niestety, dwie pierwsze tego rodzaju źródła, z 1603
i 1671 r., nie zawierają zbyt wiele interesujących nas informacji42. Pierwsze źródło podaje, że w ołtarzu wielkim znajdowało się tabernakulum
z drewnianą puszką43. Zakrystia została przez wizytatora określona
39 Tamże, k. 166v.
40 Tamże, k. 176.
41 J. Górak, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, s. 97; Katalog zabytków Sztuki
w Polsce, s. 77.
42 Wadowski, k. 165-165v.
43 Puszka – naczynie w kształcie kielicha do przechowywania chleba eucharystycznego. Zob.: A. Markunas, T. Uczitiel, Popularny słownik sakralizmów polskich
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jako „dość zaopatrzona”, przy czym wymienia monstrancję, 4 srebrne
kielichy i nieokreśloną ilość aparatów44. W drugim źródle wizytator
stwierdził: „Kościół zamożny w naczynia św. i w aparaty kosztowne
i inne. Wotów złotych, srebrnych, z drogimi kamieniami kilkadziesiąt
na Obrazie Matki Boskiej (dwie złote korony, łańcuszki, złote krzyżyki,
perły). Kilkanaście wotów na obrazie św. Leonarda”.
O wiele zasobniejszym źródłem ze względu na szczegółowość opisu
wyposażenia jest protokół wizytacji parafii dokonanej w 1717 r. przez biskupa Krzysztofa Szembeka45. Źródło informuje, że na ołtarzu wielkim
znajdował się obraz Świętego Krzyża i cyborium46. Ponadto wizytator
wymienia jeszcze 8 obrazów, tj. św. Michała, św. Sebastiana, św. Leonarda, św. Anny, Matki Boskiej (w kaplicy), św. Antoniego, św. Wawrzyńca i św. Stanisława Kostki: „wszystkie w większej części rzeźbione
i złocone”. Opisując wyposażenie kościoła w naczynia i aparaty, wizytator określa je jako dość zasobne, mimo że kościół był złupiony przez
Kozaków i Moskali. W wyniku grabieży zginęło 6 bogatych wotów
z obrazu Wniebowstąpienia. Ze sprzętów pozostałych wymienione
są: puszka, trybularz, 3 kielichy monstrancyjne, podwójne naczynie
vasula pro oleis, 2 korony z jabłkami i berłami oraz 12 srebrnych wotów
na obrazie Matki Boskiej47. Ponadto wizytator wymienił drewniane
ławki. Kolejnych danych w tym zakresie dostarcza protokół wizytacji
z 1764 r.48 W źródle tym wymienione są monstrancja, patena, puszka, 3
kielichy, łódka z łyżeczką, sukienki, korony do obrazów, srebrny krzyż
i ukraińskich, Poznań 2001, s. 92.
44 Aparat – komplet przyborów i szat potrzebnych przy odprawianiu ceremonii.
Zob.: I. Turnau, Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty
oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w., Warszawa 1999,
s. 15.
45 AAL, KGL, sygn. Rep. 60 A 153, k. 67v-68v.
46 Cyborium (tabernakulum) – puszka do przechowywania konsekrowanej hostii.
Zob.: A. Markunas, T. Uczitiel, Popularny słownik sakralizmów polskich i ukraińskich,
s. 24.
47 Vasula pro oleis sacris – naczynie na oleje święte. Trybularz – kadzielnica. Zob.:
Tamże,. s. 74, 113.
48 AAL, KGL, sygn. Rep. 60 A 161, s 117-134.
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i 14 nieokreślonych wotów49. Takie same źródło z 1770 r. stwierdza, że
w skarbcu kościelnym znajdowała się monstrancja, 3 puszeczki, puszka,
3 kielichy z patenami, krzyż, łódka z łyżeczką, 6 koron na obrazy, kilka
sukienek i różnych ozdób, kilkadziesiąt srebrnych wotów, 17 ornatów, 5
kap i kilkadziesiąt bogatych antependiów50. Z opisu o siedem lat późniejszego możemy wnioskować, że wyposażenie świątyni zwiększyło
się, ponieważ wizytator stwierdził: „Przybyły niektóre aparaty i ozdoby,
i wota srebrne na obrazy w ołtarzach”51. Wyposażenie kościoła w następnych latach wzbogaciło się o kolejne aparaty, ozdoby i wota srebrne
na obrazach w ołtarzach, co potwierdza protokół wizytacji biskupa
Antoniego Onufrego Okęckiego z 1784 r.52
Uposażenie duchowieństwa
Podstawę uposażenia duchowieństwa stanowiły majątki beneficjalne,
z którymi związane były różnego rodzaju serwituty. Beneficja plebańskie składały się z ziemi uprawnej, łąk, ogrodów, dziesięcin, kolęd,
mesznego i stołowego53. Na uposażenie składały się także karczmy
49 Łódka – naczynie na kadzidło. Patena (dyskos) – jest to złoty, pozłocony, lub
wykonany z innego drogocennego metalu mały talerzyk, na którym kapłan kładzie
chleb eucharystyczny (prosforę). Dyskos powinien mieć nóżkę, która pomaga przenosić chleb eucharystyczny ze stołu ofiarnego (proskomydyinyka) na święty ołtarz.
Podczas obrzędu przygotowania darów ofiarnych symbolizuje żłobek betlejemski,
jak również pojednanie i zjednoczenie wszystkich ludzi wierzących w Jezusa. Zob.:
A. Markunas, T. Uczitiel, Popularny słownik sakralizmów polskich i ukraińskich, ss.
59, 79.
50 Antependium – ozdobna zasłona od przedniej mensy do suppedaneum (bezpośrednia podstawa ołtarza) spełniająca w liturgii rzymskiej rolę frontu ołtarza. Zob.:
P. Bohdziewicz, W. Śpikowski, Antependium, w: Encyklopedia katolicka, pod red.
F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułkowskiego, Lublin 1985, t. 1, kol. 641. Kapa –
ozdobna wierzchnia szata liturgiczna kapłana w kształcie peleryny z kapturem,
zapinana pod szyją na klamry. Zob.: A. Markunas, T. Uczitiel, Popularny słownik
sakralizmów polskich i ukraińskich, s. 46.
51 Wadowski, k. 167.
52 Tamże, k. 167v.
53 Meszne – rodzaj daniny rocznej, składanej proboszczowi przez parafian w formie
czynszu pieniężnego lub w naturze (zapewne zobowiązującej go do odprawiania
mszy). Stołowe – rodzaj czynszu płaconego proboszczowi od domów. Zob.: A. Zajda,
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(prawo propinacji), młyny, sadzawki i wyderkafy, czyli kapitały złożone na procenty w kahałach żydowskich lub na dobrach ziemskich.
Uposażenie beneficjów uzupełniały różnego rodzaju serwituty: wolny
wyrąb w lasach na opał i budowę, prawo warzenia piwa i kurzenia
gorzałki, korzystania z bezpłatnego mielenia w młynach dworskich,
połowu ryb i sycenia miodu.
Ważne źródło dochodów duchowieństwa stanowiły opłaty iura
stolae, a także z tacy i jałmużny. Ten pierwszy rodzaj świadczeń powodował powstawanie pewnych nadużyć, polegających najczęściej
na wyznaczaniu przez kapłanów wygórowanych należności z tytułu
świadczenia posług religijnych. Dlatego też, żeby uniknąć takiej sytuacji, w kościele były powszechnie stosowane taksy opłat iura stolae54.
Największy jednak dochód płynął z dziesięcin: snopowej, w ziarnie
i pieniądzu55.
Mówiąc o początkach uposażenia plebanów w Tyszowcach, ocieramy się o problem genezy parafii. Niestety, podobnie jak data erekcji
parafii, nieznane jest także pierwotne uposażenie kościoła katolickiego
w Tyszowcach. Pierwsze wnioski na ten temat możemy wyciągnąć na
podstawie danych zawartych w rejestrach podatkowych z pierwszej
połowy XVI w.56 Według tychże źródeł parafia tyszowiecka plasowała
się w województwie bełskim wśród parafii średnio zamożnych57.
Nazwy staropolskich powinności feudalnych, danin i opłat (do 1600 roku), Warszawa-Kraków 1979, s. 126, 186.
54 Szerzej na temat iura stolae zob.: H. Karbownik, Ofiary iura stolae na ziemiach
polskich w latach 1285-1918, Lublin 1995.
55 J. Półćwiartek uważa, że danina o nazwie dziesięcina nie została w nauce w pełni
wyjaśniona i ponadto określa dziesięcinę jako najbardziej uciążliwą formę obowiązków chłopa wobec plebanii. Zob.: tenże, Z badań nad rolą gospodarczo-społeczną
plebanii na wsi pańszczyźnianej ziemi przemyskiej i sanockiej w XVI-XIX wieku,
Rzeszów 1974, s. 93.
56 Źródła dziejowe, t. XVIII, cz. 1, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. VII, cz. 1, Ziemie ruskie, Ruś Czerwona, opisana przez A. Jabłonowskiego, Warszawa 1902, s. 241; Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej AGAD),
Archiwum Skarbu Koronnego (dalej ASK), sygn. 37, k. 343v-344, 516.
57 Dla przykładu: parafia Małoniż liczyła 6 wsi, Wożuczyn 8 wsi, Gródek 10 wsi,
a Nabróż 12 wsi.
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Tabela nr 1. Wsie należące do parafii tyszowieckiej w XVI-XVIII w.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nazwa wsi
1531 1536 1542 1603 1620 1717 1741 1764 1770
Czerniczyniec X
Werechanie
X
X
Hubin
X
X
X
Dobużek
X
X
X
X
X
Czermno
X
X
X
X
X
X
X
X
Wakijów
X
X
X
X
X
Turkowice
X
X
X
X
X
X
X
Rzeczyca
X
X
X
X
X
X
X
X
Poturzyn
X
X
X
X
X
X
X
X
Nuśmice
X
X
Hołubie
X
X
Przemysłów
X
X
Mietkie
X
Zubowice
X
Wrochta
X
Mikulin
X
X
X
X
X
Klątwy
X
X
X
X
X
Wronowice
X
X
X
X
X
X
X
Sahryń
X
X
X
X
X
X
X
Perespa
X
X
X
X
X
Honiatyczki
X
X
X
X
Przewale
X
X
X
Malice
X
X
X

Źródła: Źródła dziejowe, s. 241; AGAD, ASK, sygn. 37, k. 343v-344, 516; Wadowski, k. 165,
166v-167; AAL, KGL, sygn. Rep 60 A 146, k. 327-329, sygn. Rep 60 A 149, k. 76v-79, sygn. Rep
60 A 153, k. 550-561, sygn. Rep 60 A 161, k. 117-134;

Jak pokazuje powyższa tabela, liczba wsi przynależnych do parafii
tyszowieckiej w okresie między XVI a XVIII w. była zmienna w czasie. O ile zmiany terytorialne w parafiach badanego okresu nie są
niczym szczególnym, to zastanawiające jest to, że źródła nie zawsze
uwzględniają Perespę, Mikulin i Klątwy, zwłaszcza że wsie te były
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częścią składową starostwa tyszowieckiego, którego siedziba, miasto
Tyszowce, była zarazem siedzibą parafii. Podobna sytuacja wystąpiła
także w przypadku innych pobliskich wsi: Dobużka, Czermna, Wakijowa, Turkowic, Rzeczycy i Poturzyna. Tylko w przypadku wsi Malice
mamy informację z 1717 r., że biskup chełmski, Stanisław Jacek Święcicki, odłączył ją od parafii grabowieckiej i przyłączył do tyszowieckiej58.
Przyczyn zmian struktury parafii tyszowieckiej przebadane źródła
nie podają. Można jednak sądzić, że mogły być one podyktowane
zbyt dużą odległością niektórych wsi od siedziby parafii. Pierwsza
konkretna wzmianka o uposażeniu plebana pochodzi z przywileju
Zygmunta Augusta z 1549 r. Nie wiemy, czy było to potwierdzenie
otrzymanych wcześniej nadań, potwierdzenie wcześniejszych i dodanie nowych, czy też całkowicie nowy przywilej. Według tego źródła,
na uposażenie kościoła tyszowieckiego składały się 3 łany pola, 3
łąki, wolny wyrąb w lasach starostwa, prawo połowu ryb w stawach
starostwa, darmowe mielenie ziarna w młynach tyszowieckich, opłata
z młynów po 70 zł rocznie, stołowe z każdego miejskiego domu po 1
groszu, 8 korców różnego zboża od komorników z Perespy, dziesięcina snopowa z wójtostwa w Perespie i wsi Dobużek oraz dziesięcina
w pieniądzach z pozostałych wsi należących do parafii59. Ponadto do
plebana należało 7 chałupników osiadłych na Ostrowie, którzy nie
podlegali pańszczyźnie miejskiej60. Oprócz tego gmina żydowska
miała oddawać dla kościoła 2 kamienie łoju, 2 ćwierci mięsa wołowego
i opłatę za rabinat. Żydzi także mieli obowiązek „dodawać w dobrej
wadze” przyprawy korzenne oraz proch do strzelania na Wielkanoc
i Boże Ciało61.
Dość zasobnym źródłem informacji o uposażeniu parafii były protokoły wizytacji biskupich. Protokół powizytacyjny z 1637 r., oprócz
gruntów wspomnianych w przywileju Zygmunta Augusta, wymienia
także 2 pola o nieokreślonym obszarze oraz stajnię z ogrodem nad
58
59
60
61

AAL, KGL, sygn. Rep 60 A 153, k. 63v.
Tamże, sygn. Rep 60 A. 149, s. 160-161; sygn. Rep. 60 A 150, k. 77-78.
APL, Księgi Grodzkie Grabowieckie (dalej: KGG), sygn. 251, k. 172.
AAL, KGL, sygn. Rep. 60 A IX, k.179.
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rzeką. Informuje też, że mieszkańcy miasta płacili meszne w wysokości 1 gr. od domu. Jak informuje źródło, w 1637 r. plebanowi oddawano
dziesięcinę zarówno w naturze, jak i pieniądzu, co w przeliczeniu
na gotówkę dało 2225 zł.62 Dużo ważnych informacji dotyczących
uposażenia kościoła tyszowieckiego zawiera protokół powizytacyjny
z 1717 r.63 Źródło potwierdza wymienione wcześniej wolne rybołówstwo w sadzawkach tyszowieckich i wolny wyrąb w lasach królewskich. Plebanowi przypadły także daniny targowe z miasta i meszne.
W stosunku do wcześniejszych danych zwiększyła się ilość gruntów
kościelnych do 4 łanów pola, 4 łąk większych i 14 mniejszych, które
użytkowali poddani proboszcza. Dziesięcina snopowa została zamieniona na ospowe i na gotówkę, co w sumie z 10 wsi dawało 950 zł
dochodu. Ponadto proboszcz pobierał 700 zł od gminy żydowskiej
jako „mały czynsz” od kapitału oraz mięso wołowe i kadzidło w dni
świąt głównych i na Wielkanoc. Do kościoła należało także 29 poddanych – ogrodników. Każdy z nich miał kawałek pola – ogród, jednak
nie wszyscy posiadali chałupy, dlatego też, jak to stwierdził wizytator, płacili „mały czynsz”64. Bogatych informacji na temat obciążeń
gminy żydowskiej na rzecz proboszcza tyszowieckiego dostarcza
nam Specyfikacja proventu danin od kahału tyszowieckiego księdzu
Wasilkowskiemu proboszczowi tyszowieckiemu należących65. Analiza
dokumentu pozwala wnioskować, że został on spisany na dworze
królewskim na prośbę proboszcza, ze względu na uchylanie się gminy
żydowskiej od płatności66. Zgodnie z tym źródłem starozakonni
powinni co roku przekazywać 2 kamienie łoju. Każdy rabin za 3 lata
62 Wadowski, k. 165v
63 Tamże, k. 166.
64 Liczba poddanych była zmienna w czasie, i tak w 1662 r. było to 18 gospodarzy.
Ogólna liczba poddanych proboszcza była zdecydowanie większa i liczyła 77 osób
(wraz ze współmałżonkami, dziećmi i parobkami). Zob.: APL, KGG, sygn. 251, k.
172.
65 AAL, KGL, sygn. Rep. 60 A IX, s. 179-181.
66 Zgodnie ze Specyfikacją gmina żydowska zalegała księdzu Wasilkowskiemu
w przeliczeniu na gotowiznę 6048 zł i 16 gr. W przypadku niektórych danin zaległości sięgały nawet 40 lat.
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urzędowania powinien oddawać 1% sumy płaconej staroście (do 2000
zł, co daje 200 zł). Ponadto powinni oni oddawać po 2 ćwierci mięsa
wołowego dwa razy na rok: na Boże Narodzenie i Wielkanoc, po
funcie przypraw korzennych: goździków, imbiru, wielkich i drobnych
rodzynków, a po łucie szafranu, cynamonu i goździków „w dobrej
wadze”. Nadto byli obowiązani do dostarczania po 3 funty prochu na
Wielkanoc i Boże Ciało i płacenia na rok 51 zł i 6 gr. w gotowiźnie.
Często się zdarzało, że należne Kościołowi prowenty nie były wypłacane. W takich przypadkach proboszczowie odwoływali się do
sądów królewskich, a także składali protestacje do ksiąg grodzkich
grabowieckich. Jako przykład może tu posłużyć trwający kilkanaście
lat spór o dziesięcinę między proboszczem tyszowieckim, Andrzejem
Wasilkowskim a starostą poturzyńskim. Spór ten został rozstrzygnięty dopiero przez sąd asesorski w Warszawie w 1755 r. Nakazał on
dzierżawcy poturzyńskiemu zapłacić dziesięcinę zaległą od 1748 r.67
Podobna sprawa − o niepłacenie dziesięciny z wsi Wronowice i Czermno − rozpatrywana była przez trybunał w Chełmie w 1645 r. Na
mocy jego wyroku właściciel miał proboszczowi wyrównać straty
i zobowiązał się do terminowego wypłacania dziesięciny68.
Dochody proboszczów uszczuplali także starozakonni, którzy
kupowali po zmarłych chrześcijanach place w mieście i nie chcieli
płacić Kościołowi należnych z tego tytułu podatków69. Zdarzało się
też, że także starostowie starali się uszczuplać dochody proboszczów.
W 1681 r. kanonik tyszowiecki, Ignacy Oczalski, skarżył się, że podatek
od chłopów należących do Kościoła zabierał starosta, Aleksander Myszkowski70. Do konfliktu doszło także pomiędzy starostą Szeptyckim
a proboszczem Wasilkowskim. Podłoże tego zatargu nie jest znane, ale
jego efekt był taki, że starosta: „najechał jego [Wasilkowskiego] ziemie,
niszcząc je, a jego samego pobił obuchem”71.
67
68
69
70
71

AAL, KGL, sygn. Rep. 60 A IX, s. 147; sygn. Rep 60 A 161, k. 123-124.
Tamże, sygn. Rep. 60 A 113, k. 65v-66.
APL, KGG, sygn. 122, s. 385.
AAL, KGL, sygn. Rep. 60 A 118, k. 64v-66.
APL, KGG, sygn. 116, s. 968.
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Duchowieństwo
Ze względu na sprawowane funkcje duchowieństwo parafialne od
XVI do XVIII wieku możemy podzielić na 4 podstawowe kategorie: plebanów i proboszczów, wikariuszy, mansjonarzy oraz różnych
prebendarzy, dzierżących beneficja proste, czyli nieduszpasterskie.
Ponadto możemy wyróżnić duchownych wędrownych, włóczących
się po kraju bez stanowisk oraz kapelanów prywatnych, rezydujących
przy dworach i pałacach duchownych, magnackich i szlacheckich.
Naczelną pozycję wśród duchowieństwa parafialnego zajmował
pleban-proboszcz (prepozyt), któremu podlegali pozostali duchowni
działający przy kościele parafialnym. W naszym przypadku plebanem, proboszczem czyli prepozytem, nazywano duchownego stojącego na czele kościoła parafialnego. Był on zarządcą parafii i zajmował
w niej najważniejszą pozycję. Decydujący wpływ na wybór plebana
mieli kolatorzy kościołów parafialnych, którzy przedstawiali kandydata biskupowi. Przedstawionego kandydata biskup instytuował,
a odpowiedni dziekan wprowadzał na urząd.
Drugą grupę duchowieństwa parafialnego stanowili wikariusze.
Jeśli pleban rezydował na miejscu, byli oni jego najbliższymi jego
współpracownikami, jeśli zaś nie rezydował, byli jego zastępcami,
przybierającymi zwykle miano komendarzy72. W okresie staropolskim wikariusze najczęściej utrzymywani byli prawie wyłącznie
z prowizji plebanów, którzy wyznaczali im określoną pensję. Zdarzało się, że także osoby świeckie zapewniały przyszłym wikariuszom podstawy utrzymania, lokując na ich rzecz określone kwoty,
z których były im płacone odsetki. W przypadku Nabroża mamy co
najmniej 2 przykłady takiego uposażenia wikariuszy. W dniu 10 maja
1717 r. Aleksander Łaszcz z Tuczap zawarł ugodę z plebanem nabroskim w sprawie dziesięcin z folwarków wsi: Nabróż, Tuczapy, Mołożów, Mętkie, Dobużek, które zostały przeznaczone na utrzymanie

72 Komendarz – tymczasowy administrator beneficjum kościelnego. Zob.: B. I.
Kuryłowicz, Język polski w szesnastowiecznych księgach miejskich Knyszyna, Białystok 2005, s.219.
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wikariusza, organisty, kantora oraz konserwację budynku wikarego73.
Natomiast 22 kwietnia 1717 r. Andrzej Łachowski zapisał na wikarego
procent od lokowanego na dobrach kapitału w wysokości 3000 zł74.
Ponadto wikariusze w kościele nabroskim posiadali dom i ogród.
Liczba wikariuszy w interesującym nas kościele była różna i wahała
się między jednym a dwoma. Zdarzało się także, że plebani nie mieli
wcale wikariuszy, za co byli upominani przez wizytatorów parafii.
Brak wikarego stwierdzono podczas wizytacji w 1727 r., natomiast
w 1764 r. wizytator Kochanowski zalecił proboszczowi, aby przyjął
drugiego wikarego. Nakaz wizytatora przyniósł skutek, gdyż już
podczas dwóch kolejnych wizytacji − w 1770 i 1774 r. − wizytujący
parafię księża potwierdzili obecność dwóch wikariuszy.
Trzecią grupę duchowieństwa stanowili prebendarze, tj. duchowni dzierżący prebendy, niemający uprawnień duszpasterskich,
wykonujący obowiązki nałożone na nich przez fundatorów i władze
kościelne75. Prebendarze przybierali różne nazwy w zależności od
spełnianych funkcji. Część z nich była określana jako altarzyści.
Nazwa ta pochodzi od altarii, czyli prebendy związanej z ołtarzami76.
Osobną grupę stanowili mansjonarze, użytkownicy beneficjów
prostych − mansjonarii, którzy funkcjonowali przy kolegiach i byli
zobowiązani do wspólnego życia. W intencji fundatorów mieli oni
odprawiać osobne msze i aniversarze (rocznicowe), a także codziennie
odprawiać uroczystą ranną wotywę i oficjum o Najświętszej Marii
Pannie, Męce Pańskiej lub eucharystię.
Podstawowym obowiązkiem duchownego wynikającym ze święceń
i nominacji kierującej go do konkretnej parafii była opieka pasterska
nad parafianami. Polegała ona na odprawianiu nabożeństw i udzielaniu
73 Niestety, źródło nie podaje żadnych informacji dotyczących konfliktu, ograniczając się tylko to zdawkowej informacji o zawarciu ugody i określeniu, na co
sporna dziesięcina została przeznaczona.
74 Wadowski, k. 168v-169.
75 Praebendarius – beneficjent, korzystający z fundacji, mający prebendę (beneficjum) w kapitałach. Zob.: A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Sandomierz
2013, s. 523.
76 Informacje na temat altarii znajdują się w dalszej części pracy.
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sakramentów, takich jak chrzty, śluby, grzebanie zmarłych czy też spowiedź. Ważnym elementem pracy księdza było nauczanie prawd wiary,
które sprowadzało się do niedzielnego i świątecznego odmawiania pacierza i katechizacji ludu. Do obowiązków zarządców parafii należało
także prowadzenie akt stanu cywilnego, wykonywanie rozporządzeń
władz zwierzchnich, a także dawanie wiernym przykładu moralnego
prowadzenia się i wzorców chrześcijańskiego życia.
Tabela nr 2. Duchowni kościoła tyszowieckiego w XV-XVIII w.
Lp. Imię, nazwisko

Tytulatura
źródłowa

Data występowania
w źródłach

1.

Piotr

rektor kościoła

1424

2.

Stanisław

proboszcz

1549, 1558

3.

Leonard Gnoyeński

ksiądz

1570

4.

Szymon Ługowski

proboszcz

1569-1572

5.

Albert Białobrzeski

proboszcz

1601,1603

6.

Jakub ze Stężycy

wikary

1605

7.

Stanisław Stycy

proboszcz

1603, 1605

8.

Grzegorz Stańczyk

komendarz

1605

9.

Jakub Lubowiecki

proboszcz

1608, 1616

10.

Mikołaj Drabinowski

kanonik

1608

11.

Mateusz

komendarz

1609

12.

Jakub Lubowiecki

proboszcz

przed 1620

13.

Jakub ze Stężycy

wikary

1620

14.

Bartłomiej Szołomiński

proboszcz

1620, 1641

15.

Paweł Korzeniowicz

komendarz

1629

16.

Stanisław Skrzyński

komendarz

1631

17.

Stanisław Homol

proboszcz

1637

18.

Marcin Kunychowicz

komendarz

1639

19.

Ludwik Figarski

proboszcz

1645
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20. Czarnostawski

proboszcz

1648

21.

R. Rostkowski

proboszcz

1651

22. Stanisław Bedlewski

proboszcz

1662

23. Jan Osuchowski

ksiądz

1671

24. K.D. Romanowski

proboszcz

1669, 1671

25. Franciszek Sawicki

komendarz

1674

26. Połaniecki

ksiądz

przed 1681

27.

ksiądz

przed 1681

28. Kazimierz Oczalski

Gołębiowski

proboszcz

1692

29. Andrzej Kamiński

wikary

1692

30. Adam Wczysnowicz

komendarz

1692

31.

komendarz

1696

32. Mikołaj Zakrzewski

proboszcz

od 1700, 1701, 1713,
1717, 1721, 1726

33.

Andrzej Żetnicki

wikary

1717

34. Bolesław

Aleksander Skarbek

wikary

1726

35.

koadiutor77

1727

36. Andrzej Wasilkowski

proboszcz

od 1728, † przed 1777

37.

ksiądz

1734

38. Władysław Merini

wikary

1734

39.

wikary

1750

40. Mateusz

pleban

1764

41.

wikary

do1764

wikary

1764

Macieja Wiśniewski
Andrzej Łaziński
Jan Tomaszewski
Stanisław

42. Jan Meteusz
Orzechowski

77 W języku łacińskim coadiutor (koadiutor), to współpracownik, pomocnik. Zob.:
A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań-Warszawa-Lublin 1958, s. 116.
„W szczególności Koadjutor, którego osoba duchowna dla podeszłości wieku, lub
dla starości przybiera, wyznaczając po śmierci swojej następcą na urzędzie”. Zob.:
S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 6, Lwów 1860, s. 390.
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43. Melchior Jan Piotrowski

proboszcz

po 1764, 1779

44. Jacek Obrzydkiewicz

komendarz

14.01.1766

45. Jan Kiszyc

wikary

30.12.1767

46. Has

ksiądz

przed 1769

47.

komendarz

12.08.1769

48. dominikanin o. Marian

wikary

1770

49. Melchior Kochanowski

proboszcz

1777, 12.10.1781

50. Piotr Gwiazdomorski

wikary

12.10.1781

51.

proboszcz

25.11.1790, 18.04.1795,
przed †18.10.1796

52. Piotr Bieniakiewicz

komendarz

14.09.1796, 19.11.1796,
10.01.1798,

53.

duchowny

3.04.1798

54. Stefan Złomczyński

wikary

30.12.1799

55.

proboszcz

29.12.1796, 25.01.1797,
4.04.1799, 6.10.1801,
22.16.1804,10.01.1806,
3.11.1810

56. Zabłocki

proboszcz

1.04.1797

57.

kooperator

17.10.1799

wikary

14.05.1803

Marcin Ochitkiewicz

Piotr Gwiazdomorski

Michał Siekierzyński
Kazimierz Karol
Horodyński

Stefan Złomczyński

58. Domański

Źródła: ZDM, nr 1351; AAL, KGL, sygn. Rep 60 A 14, k. 79, Rep. 60A 106, k. 374, Rep.60 A 111, k.
60, Rep. 60A, sygn. 113, k. 65v, 72, Rep 60 A 114, k. 27v, Rep. 60 A 116, k. 107, 122, Rep 60 A 118, k.
64v-66v, Rep 60 A 125, k. 61, 69, Rep 60A 149, k. 60, 76v-79, Rep 60A, sygn. 150, k. 75, 474, Rep.
60 A 153, k. 67v, Rep 60 A 161, k.117-134; ЦДIАУЛ, ф. 1, on. 1, cn. 164, s. 203, cn. 196, s. 903, 1984;
Żereła, t. VII, s. 298; APL, KGG, sygn. 13, s. 132, sygn.77, s. 84, sygn. 83, s. 1733-1734, sygn. 85,
s. 336, sygn. 86, s. 1180, sygn. 91, s. 550-555, sygn.116, s. 968, sygn. 117, s. 874-876, sygn. 243, k.
35, sygn. 251, k. 172, sygn. 254, s. 75; APL, Akta miasta Tyszowiec (dalej: AmT), sygn. 2, s. 207,
275, sygn. 3, s. 207, 293, 342, 460, sygn. 4, s. 21, sygn. 5, s. 384, sygn. 6, s. 247, 275, sygn. 7, s. 12,
44, sygn. 10, s. 43, sygn. 12, s. 138, 282, 289, sygn. 15, s. 3, sygn. 16, s. 8, 20, sygn. 25, s. 48, 52, 55,
62, sygn. 26, s. 7, 27, sygn. 27, s. 2, 51, sygn. 28, s. 66, sygn. 30, s. 71, sygn. 38, s. 525, sygn. 41, s. 23;
Wadowski, k. 165-167; AGAD, ASK, sygn. 47, k. 46; APL, Chełmski Konsystorz Greckokatolicki
(dalej: ChKGK), sygn. 91, s. 77.
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Jak pokazuje powyższa tabela, dla omawianego okresu dało się
odtworzyć 58-osobową grupę duchownych, którzy przez pełnioną
funkcją byli związani z kościołem parafialnym. Oczywiście, odtworzenie pełnej obsady kościoła w Tyszowcach nie jest możliwe z powodu luk w źródłach, jednak dalsza ich kwerenda na pewno pozwoli
uzupełnić poniższy wykaz.
Uzupełnieniem duchowieństwa była służba kościelna, której rola
i znaczenie w niektórych dziedzinach życia parafialnego i społecznego
była nader interesująca i ważna. Sprawowali ją ludzie świeccy czy też
„półduchowni” (np. niektórzy nauczyciele), mający niższe święcenia
duchowne. Byli oni ścisłe związani z kościołem parafialnym. Służyli
jemu i wiernym parafii, czerpiąc z tego tytułu środki do życia. Byli
to organiści, kantorzy, dzwonnicy, zakrystianie, kankaniści − pomocnicy organistów. Ich zadaniem była pomoc w sprawowaniu liturgii oraz utrzymanie w odpowiednim stanie świątyni parafialnej.
Do służby kościelnej zaliczano także nauczycieli (z pewnymi wyjątkami, np. Kraków). Nie w każdej jednostce kościelnej byli wszyscy
przedstawiciele służby kościelnej. Służba ta dostawała uposażenie
od plebanów. Oprócz pensji otrzymywali oni także ofiary od ludzi
za świadczone usługi. Należy przypuszczać, że mieli pewien udział
w dochodach z chrztów, ślubów, wywodów, pogrzebów itp.78 Sama
pensja bowiem nie wystarczyłaby na ich utrzymanie. Obok służby
kościelnej przy świątyniach parafialnych, a także przy niektórych
filialnych i szpitalnych, działali tzw. witrycy, nazywani prowizorami
lub ekonomami. Ich zadaniem było czuwanie nad funduszem przeznaczonym na utrzymanie budynku kościelnego, troska o zaopatrzenie kościoła w potrzebne sprzęty i paramenty, dbanie o wino mszalne
i światło. Ze swojej działalności mieli składać sprawozdanie rządcy
parafii. Inną grupę osób świeckich zatrudnionych w duszpasterstwie
parafialnym byli witrykusi. Osoby te były odpowiedzialne za stan
materialny kościoła, jego wyposażenie i uposażenie.
Z informacjami dotyczącymi służby kościelnej w Tyszowcach spotykamy się po raz pierwszy w 1611 r. Pod tą datą źródło wymienia
78 S. Litak, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, s. 170.
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dzwonnika Matiasza Płaksa79. Trzykrotnie odnotowano w źródłach
organistę kościoła tyszowieckiego, Michała Drozdowskiego. Nazwisko to występuje pod datą 9 marca 1741 r., 2 kwietnia 1750 r. i w maju
1756 r.80 Oprócz Drozdowskiego organistami byli również: Józef Roszczyński81, Tomasz Śliwiński82 i Kazimierz Szarzeński83. Pod datą 27
lipca 1778 r. widnieje nazwisko Józefa Gruszeckiego jako dyspozytora
probostwa tyszowieckiego84, zaś 31 lipca 1788 r. wpisano Helenę Garałównę jako kucharkę proboszcza tyszowieckiego85.
Wierni
Pierwsze dane o wiernych w Tyszowcach pochodzą dopiero z XVIII-wiecznych protokołów wizytacji tej parafii. Niestety, źródła te,
pochodzące z lat 1726, 1741, 1764 i 1770, nie podają dokładnej liczby
wiernych, a ograniczają się jedynie do przedstawienia liczby „sposobnych do spowiedzi” 86. Takie dane nie pozwalają na określenie liczby
parafian, ale mogą dostarczyć podstawowych informacji o stanie
i dynamice zaludnienia parafii, a także nieco bliżej przedstawić jej
strukturę demograficzną. Mając tego typu dane i chcąc oszacować
ogólną liczbę wiernych należy (za Cezarym Kuklo) do uprawnionych
do przyjmowania komunii św. doliczyć co najmniej 25% wiernych,
gdyż tyle przeciętnie było dzieci młodszych87. W związku z powyższym wiedząc, że w latach 1726, 1741, 1764 sakramenty przyjmowało
ok. 600 wiernych, a w 1770 r. ok. 691 oraz dodając do tych wartości
25% wiernych nieprzyjmujących komunii, otrzymamy szacunkową
liczbę parafian w liczbie 750 i 864 osób.

79
80
81
82
83
84
85
86
87

APL, AmT, sygn. 2, s. 434.
Tamże, sygn. 3, s. 446, s. 616; sygn. 5, s. 98.
19 VI 1764 r. Zob.: Tamże, sygn. 7, s. 14.
16 V 797 r. Zob.: Tamże, sygn. 26, s. 52.
22 VII 1805 r. Zob.: Tamże, sygn. 12, s. 146-147.
APL, AmT, sygn. 7, s. 97.
Tamże, sygn. 8, s. 27.
Wadowski, k. 166; AAL, KGL, sygn. Rep. 60 A 161, k. 117-130.
C. Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 74.
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Oprócz tego źródła przynoszą także dane dotyczące liczbę chłopów będących pod jurysdykcją kościoła tyszowieckiego. Pierwsza
informacja o jurydyczanach pochodzi z protokołu wizytacji w 1603 r.
Według tego źródła do kościoła należało 7 zagrodników88. Taką samą
liczbę zagrodników wymienia protokół wizytacji z 1620 r.89 Bardziej
dokładna informacja dotycząca chłopów znajdujących się w jurysdykcji kościoła pochodzi z Regestru chałupników pod plebanem tyszowieckim będących, na Ostrowie w mieście spisanego dnia 26 czerwca
1662 r.90 Informacja ta wymienia 18 chałupników wraz z rodzinami
oraz z mieszkającymi z nimi parobkami i komornikami. Znajdujemy tam również zastrzeżenie: „Ci chałupnicy należą do Kościoła
Tyszowieckiego, nie podlegają pańszczyźnie miejskiej, ale jedynie
plebanowi tyszowieckiemu”. W sumie w jurydyce mieszkało 77 osób,
w tym 5 rzemieślników, tj. tkacz, tracz, bednarz i dwóch stolarzy.
W zeznaniach mieszczan tyszowieckich z 11 lipca 1681 r. mowa jest
o 8 chałupnikach należących do Kościoła, z zaznaczeniem, że dwóch
zostało zabranych przez starostę Myszkowskiego91. Źródło z 1717 r.
wymienia 29 ogrodników i dodaje, że każdy ma kawałek pola-ogrodu,
lecz nie każdy posiada chałupę92. Protokół powizytacyjny z 1757 r.
wspomina o 7 zagrodnikach należących do Kościoła93. W związku
z tym możemy stwierdzić, że liczba chłopów należących do jurydyki
kościelnej była zmienna w czasie i uzależniona od wielu czynników,
jak chociażby działania wojenne czy wola starostów.
Bractwa i altarie
Bractwa i konfraternie jako formy życia religijnego, dobrowolnie
zrzeszające osoby świeckie albo duchowne, sięgają swoimi początkami
być może okresu wczesnochrześcijańskiego, czyli IV stulecia, jednak
88
89
90
91
92
93

Wadowski, k. 165.
AAL, KGL, sygn. Rep. 60 A 149, k. 76v-79.
APL, KGG, sygn. 251, k. 172.
AAL, KGL, sygn. Rep 60 A 118, k. 64v-66v.
Wadowski, k. 1663.
AAL, KGL, sygn. Rep. 60 A 161, k. 125-131.
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pewniejsze jest doszukiwanie ich genezy na przełomie VII i VIII w.94
Pewne jest, że we Francji pojawiły się w XI wieku, a we Włoszech pomiędzy wiekiem X a XII. Wielki rozwój bractw nastąpił w okresie tzw.
przebudzenia ewangelicznego i komun miejskich, ponieważ każdy
mieszkaniec miasta, chcąc cieszyć się przywilejami, musiał należeć
do organizacji społecznych. W średniowiecznej Europie Zachodnie
bractwa działały w każdej większej miejscowości i miasteczku.
Bractwa, jako zrzeszenia religijne, tworzone były na mocy specjalnych dekretów Stolicy Apostolskiej lub biskupa. Pozostawały
pod zwierzchnictwem władz kościelnych jako stała fundacja, posiadały osobowość prawną, własną administrację i statuty regulujące
ich strukturę. Miały one na celu rozwój kultu bożego, pogłębienie
religijności swoich członków oraz więzi pomiędzy nimi95. Organizację bractw regulowały statuty zatwierdzane przez Stolicę Apostolską lub biskupa. Jako instytucje kościelne otrzymywały prawo do
miejsca kultu, do kościoła, kaplicy lub ołtarza, gdzie też odprawiały
nabożeństwa pod kierunkiem kapłana wyznaczonego przez władze
kościelne. Członkowie bractwa byli zobowiązani do przestrzegania
jego statutu oraz uczestniczenia w nabożeństwach i procesjach pod
własną chorągwią lub innym znakiem.
Na ziemiach polskich najwcześniej, bo już w XIII w., bractwa pojawiły się na Śląsku, w następnym stuleciu zaś rozpowszechniły się
na Warmii, ziemi chełmińskiej i krakowskiej, a w 1395 r. odnotowano
ich istnienie w niedalekim Lublinie. Prężny rozwój bractw w Polsce
94 M. Surdacki, Edukacja i opieka społeczna w Urzędowie XV-XVIII w., Lublin
2004, s. 145-146.
95 Szerzej na temat funkcjonowania bractw w kościele zobacz prace: Ecclesia et
civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. M. Mańkowska,
H. Zaremska, Warszawa 2002; J. Flaga, Bractwa religijne w Rzeczpospolitej w XVII
i XVIII wieku, Lublin 2004; tenże, Rekrutacja do bractw religijnych w XVII i XVIII
wieku na przykładzie archidiakonatu lubelskiego, „Roczniki Humanistyczne” 35,
1987, 2; S. Litak, Bractwa religijne w Polsce przedrozbiorowej XVII – XVIII wieku.
Rozwój i problematyka, „Przegląd Historyczny”, t. 88, z. 3-4,1997, K. Kuźmak, Bractwa kościelne, konfraternia, w: Encyklopedia katolicka, pod red. F. Gryglewicza,
R. Łukaszyka, Z. Sułkowskiego, t. 2, Lublin 1985, kol. 1013-1019.
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nastąpił po soborze trydenckim. Stały się one ważnym czynnikiem
odnowy kościelnej i płaszczyzną powszechnego oddziaływania na
świadomość duchową społeczeństwa, ułatwiając Kościołowi ograniczenie wpływów reformacji96.
W okresie staropolskim na terenie państwa polskiego funkcjonowało
około 80 typów bractw. Miały one głównie charakter dewocjonalny97.
Najczęściej spotykanymi były bractwa maryjne, spośród których z kolei
najpopularniejsze były różańcowe, a następne w kolejności − szkaplerzne oraz literackie. Oprócz wyżej wspomnianych występowały
także bractwa poświęcone kultowi poszczególnych świętych, a także
o wezwaniach trynitarskich, chrystologicznych oraz anielskich.
Opiekę duszpasterską nad bractwem sprawował promotor, którym
przeważnie był pleban albo wikariusz danej parafii. Jeśli dla promotora przewidywano osobne beneficjum, mógł nim być specjalny
prebendarz98. Bractwa posiadały własne fundusze pochodzące z różnego rodzaju darowizn, zazwyczaj czynionych przez testatorów na
łożu śmierci. Władze brackie zajmowały się wydawaniem tych kwot,
przeważnie udzielając pożyczek na wyderkafy, najczęściej osobom
starozakonnym.
W Tyszowcach w omawianym okresie funkcjonowało Bractwo
Różańca Świętego99. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z protokołu
powizytacyjnego z 1620 r. Pewne jest, że funkcjonowało ono wcześniej, skoro wizytujący zalecił plebanowi Bartłomiejowi Szołomońskiemu: „aby Bractwo Różańcowe odrodził”100. Kolejne protokoły
powizytacyjne ograniczają się do stwierdzenia faktu, że takie bractwo
przy kościele funkcjonowało. Więcej informacji o jego działalności
96 S. Litak, Bractwa religijne w Polsce przedrozbiorowej XII- XVIIII wieku, s. 506-510.
97 Tamże, s. 518.
98 S. Litak, Struktura i funkcje parafii w Polsce, w: Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 2, Kraków 1970, s. 462-463.
99 Bractwo Różańca Świętego było jednym z bractw maryjnych obok bractw szkaplerznych i Pocieszenia Matki Boskiej, które stawiało sobie za cel pielęgnowanie
kultu maryjnego, stanowiącego jeden z ważnych elementów reformy katolickiej
w XVII wieku.
100 Wadowski, k. 165v.
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dostarcza nam dopiero protokół wizytacji biskupa Szaniawskiego
z 1726 r. Przy okazji otrzymujemy także informację o sytuacji finansowej bractwa. Powyższe źródło informuje, że przy kościele działało
Bractwo Różańcowe, które utrzymywało się z ofiar i małego zapisu.
Także księga miejska pod datą 8 grudnia 1738 r. zawiera wpis, że
Stanisław Rostkowski, starosta tyszowiecki, w zamian za posłuszeństwo pospólstwa, które dało mu podwody do Lublina, przekazał 25
zł na kościół dla Bractwa Różańcowego101. Protokół powizytacyjny
z 1741 r. wspomina także o 300 zł kapitału, które rzeczone bractwo
posiadało102. Natomiast 27 kwietnia 1748 r. Tomek Hudko przekazał
3 zł do kościoła dla Bractwa Matki Przenajświętszej103. Darowizny
na rzecz Bractwa Różańcowego w wysokości 4 zł dokonała także 16
marca 1751 r. Hwenka Mościbrodka. Jak informuje źródło, była ona
chora i zapewne w intencji ozdrowienia oprócz darowizny na bractwo
dokonała także zapisu na cerkiew miejską i zamłyńską104. Podobnie
datki, zarówno na cerkwie, jak i na Bractwo Różańcowe, w wysokości
2 zł, 13 marca 1760 r. złożył Jan Zabawski105. Protokół powizytacyjny
z 1770 r. zawiera tylko stwierdzenie, że w parafii funkcjonowało bractwo106. Z kolei podczas wizytacji w 1777 r. wizytator Olędzki napisał:
„Bractwo Różańcowe dawniej ze zwyczaju istniejące, obecnie przed
2 laty [1775] urzędowo było wyprowadzone i urzędowo ma nijakie
wyważenie”107. Oprócz niedzieli bractwo 3 razy tygodniowo śpiewało
różaniec: w środę, piątek i sobotę108. Niestety, nie zachowały się spisy
członków owego bractwa. Odkryte źródła pozwoliły zidentyfikować
jedynie 13 osób dla XVIII stulecia109. Podobnie jak na innych ziemiach
101 APL, AmT, sygn. 4, s. 373.
102 Wadowski, k. 166v.
103 APL, AmT, sygn. 4, s. 573.
104 Tamże, s. 627.
105 Tamże, sygn. 5, s. 185.
106 Wadowski, k. 166v.
107 Tamże, k. 167.
108 Tamże, k. 166.
109 Pod datą 8 XII 1738 r. odnotowano brata starszego Jana Maleszewskiego, brata
starszego Mateusza Lipczewskiego i brata różańcowego Jana Czarnostawskiego. 21
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zaboru austriackiego, tak i w Tyszowcach, bractwo zostało zlikwidowane dekretem cesarza Józefa II w 1783 r.
Altarie110 − prebendy związane z ołtarzem w kościele katedralnym,
kolegiackim lub parafialnym, znane były w polskim Kościele od XIV
w. Ich geneza sięga czasów, w których istniały kapelanie zamkowe
i pałacowe, w ramach których działali kapelani. W kapelaniach takich
istniał zwyczaj odprawiania czytanych (cichych) mszy św., a w kościołach tworzono ołtarze boczne. Altarie fundowano głównie w miastach, rzadziej na wsi, przy bardziej znanych kościołach wiejskich;
niejednokrotnie miały służyć ich uświetnieniu. Były one związane
z konkretnymi ołtarzami, rzadziej kaplicami, i nosiły właściwe im
wezwania, ale miały często także własne. W Polsce największy ich
rozkwit przypada na wiek XVI i pierwszą połowę XVII. Fundatorami
altarii byli mieszczanie, szlachta i duchowieństwo.
Obowiązki prebendarzy określone były w dokumentach fundacyjnych i erekcyjnych prebend. Najczęściej posiadacze altarii zobowiązani byli do odprawiania wyznaczonej liczby mszy świętych
czytanych, później także śpiewanych (najczęściej 2-3 razy w tygodniu,
później 2-3 razy na kwartał) za dusze fundatora lub jego spadkobiercy,
a także członków wspólnoty. Proces zanikania altarii miał miejsce w XVIII i XIX w. i wynikał z dewaluacji uposażeń altaryjnych,
z tendencji do ograniczania beneficjów prostych, a także z ogólnego
zjawiska redukcji uposażeń kościelnych.
III 1753 r. widnieją brat starszy Mateusz Lipczewski i bracia: Szymon Piastwoski,
Mikołaj Gajewski i Paweł Szopiński. 19 X 1753 r. odnotowano Piotra Klimkowskiego,
syndyka bractwa. Pod datą 22 X 1754 r. widnieją Paweł Szopiński, syndyk bractwa,
oraz bracia Michał Gajewski i Jan Hwedorowicz. 4 II 1763 r. widnieje brat starszy
Leonard Maliszewski i brat Paweł Szopiński. Ostatnie odnotowane dane pochodzą
z 14 I 1766 r. Występują tam: brat starszy Jan Hwedorowicz, bracia Paweł Szopiński
i Tomasz Podgórski oraz Jan Ozimski, ks. Jacek Obrzydkiewicz promotor i komendarza na ten czas Kościoła Farnego. Zob.: APL, AmT, sygn. 4, s. 373; sygn. 5, s. 38,
47, 66, 318, 384.
110 J. Szymański, Altaria, w: Encyklopedia katolicka, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk,
Z. Sułkowski, t. 1, Lublin 1985, kol. 387-388. S. Litak, Parafie w Rzeczypospolitej
w XVI-XVIII wieku, Lublin 2004, s. 162-166.
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W przebadanych źródłach zaobserwowano tylko dwie informacje
dotyczące funkcjonowania altarii w kościele tyszowieckim. Pierwsza
pochodzi z 7 lutego 1620 r. i poza stwierdzeniem jej powstania nie
podaje żadnych innych informacji. Druga wiadomość jest o ponad sto
lat późniejsza i pochodzi z 2 czerwca 1726 r.111 Starosta tyszowiecki
Stanisław Rostkowski w swoim testamencie asygnował dla kościoła
tyszowieckiego 4000 zł z przeznaczeniem na altarię: „aby były odprawiane msze za dusze jego, żony oraz krewnych”. Ponadto fundator
zobligował testamentem własne dzieci do corocznego przekazywania
kościołowi 30 zł.
Opieka społeczna
Opiekę nad ubogimi i nad cierpiącymi Kościół zawsze uznawał za
jedną z najważniejszych cnót i misji chrześcijańskich. Od początku
swego istnienia opiekę nad tymi ludźmi prowadził on w zakładanych
przez siebie szpitalach. Szpital w średniowieczu, jak również w XVI-XVIII stuleciu, pełnił zasadniczo funkcje przytułku, a nie lecznicy
w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Dlatego też „pensjonariuszami”
tych instytucji byli zarówno ludzie chorzy, jak też biedni i starzy.
Pierwsze polskie szpitale zakładane były na przełomie XII i XIII
w., głównie w większych miastach. Dalszy rozwój tych instytucji nastąpił w XIV w., gdy zaczęły powstawać tzw. szpitale prepozyturalne,
stanowiące odrębne placówki administracyjno-gospodarcze. Szpitale
posiadały wówczas osobny kościół oraz własnego duchownego −
prepozyta. Placówki te w bardzo dużym stopniu uzależnione były
od miast i ich magistratów, które sprawowały rządy nad szpitalami
za pomocą swoich przedstawicieli zwanych prowizorami.
Po soborze trydenckim szpitale-przytułki, zajmujące się opieką
nad starcami, stanowiły agendy parafii i zarządzane były przez plebanów112. Zgodnie z konstytucjami soboru pozostawiono funkcje
prowizorów, utrzymując ich obowiązek składania sprawozdań bi111 APL, KGG, sygn. 228, k. 241.
112 Szerzej na temat działalności szpitali zob.: M. Słoń, Szpitale średniowiecznego
Wrocławia; tenże, Średniowieczny szpital dziecięcy we Wrocławiu, w: Od narodzin
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skupowi. Uchwały synodu krakowskiego z 1601 r. nakazywały plebanom kontrolę szpitali i przekazywanie ich kierownictwa osobom
świeckim − prowizorom113. Dla zapobieżenia nadużyciom lub zwykłej
niegospodarności biskup krakowski Bernard Maciejowski wydał
zarządzenie, w którym precyzował sposób powoływania prowizorów
przez proboszczów. Według tego dokumentu funkcję tę mogli pełnić
zapobiegliwi i uczciwi mieszczanie, niezadłużeni na rzecz szpitala,
którzy nie ubiegali się o objęcie funkcji z powodów materialnych.
W zarządzeniu tym zalecano też zmianę prowizorów co 3 lata. Ponadto plebani mieli raz w miesiącu organizować zebrania z udziałem
prowizorów i przedstawicieli magistratu, kontrolować finanse szpitalne, a w razie potrzeby udzielać prowizorom odpowiedniej pomocy.
Pierwsza wzmianka o szpitalu w Tyszowcach znajduje się w protokole wizytacji z 1671 r. Źródło to informuje, że starościna Myszkowska
zapisała 1000 zł na działalność przybytku dla ubogich i chorych114.
Natomiast dzięki zapisowi z 8 marca 1708 r. dowiadujemy się, że w zamian za miejsce w szpitalu dla siebie i córki nieznana z imienia wdowa
przekazała na jego fundację „chałupę bez sieni”115. Z kolei dokonujący
wizytacji parafii w 1717 r. biskup Szembek zanotował, że: „szpital ma
dom szpitalny”, a utrzymuje się z procentu w wysokości 8 zł rocznie,
jak również z nieokreślonych przez autora „trzech legowanych sum”.
Ponadto na uposażeniu szpitala znajdował się ogród i łąka116.
Być może szpital spłonął przed 1726 rokiem, ponieważ biskup Jan
Feliks Szaniawski, wizytujący w tymże toku parafię stwierdził: „Jest
szpital świeżo wystawiony przez Stanisława Rostkowskiego, stolnika
płockiego”117. Z tego samego roku pochodzi także wzmianka o szpitalu w kontekście zapisu, jakiego na rzecz kościoła tyszowieckiego
do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz.1, Od średniowiecza do wieku
XVIII, red. M. Dąbrowska, A. Klonder, Warszawa 2002, s. 186-191.
113 S. Surdacki, Ustój polskich szpitali potrydenckich, „Roczniki Humanistyczne”,
t. 48, 2000, z. 2, s. 543.
114 Wadowski, k. 166.
115 APL, AmT, sygn. 3, s. 259.
116 Wadowski, k. 166.
117 Tamże.
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dokonał w swoim testamencie Stanisław Rostkowski. Z kwoty 4000
zł, którą przeznaczył na kościół, wydzielił sumę 30 zł na działalność
szpitala118. W protokole wizytacji z 1754 r. znajduje się informacja
o funkcjonowaniu w Tyszowcach już 2 tego typu instytucji119. Źródła
w czterech przypadkach informują nas o pensjonariuszach szpitali.
W 1762 r. − „5 w nim było ubogich kobiet”, w 1750 − „jest szpital, [a]
w nim 9 biednych”, w 1754 − „jest szpital z czworgiem ubóstwa”120,
zaś w 1757 – „było [w nim] 10 starych mężczyzn”121. Dość dokładny
opis budynku szpitalnego pochodzi z wizytacji z 1757 r.122 Wizytujący
opisuje go jako nowy, drewniany budynek, położony blisko plebanii.
Szpital posiadał 2 izby, w których znajdowało się 5 okien, przedpokój
oraz sień. Jedna izba była przeznaczona dla mężczyzn, a druga dla
kobiet.
Protokół wizytacji parafii w 1754 r. przedstawia szpital jako jednostkę ubogą: „Jest szpital, fundację ma małą: 400 zł kapitału, dwa
domki z placami, plac za rzeką, na przedmieściu Ostrów ma plac
z łąką, lecz fundacja ta małe pożytki przynosi i ubodzy głównie żyją
z jałmużny”123. O dziesięć lat późniejsza wizytacja parafii nie przedstawia sytuacji szpitala już tak źle. Informuje ona, że utrzymywał się
on z jałmużny i z dzierżawy gruntu na przedmieściu Dębina, za który
przedmieszczanie płacili rocznie 7 zł, ponadto z dzierżawy 2 ogrodów
w wysokości 5 zł, a oprócz tego miał zapisane testamentem przez
Jakuba Rostkowskiego 300 zł, z których czerpał procenty w kwocie
7 zł od 100124. Z wpisu w księdze miejskiej z 10 października 1794 r.,
sygnowanego przez burmistrza Andrzeja Tybulczuka, syndyka Andrzeja Białkiewicza, Gabriela Sędeckiego i Marcina Maliszewskiego
dowiadujemy się, że na funkcjonowanie szpitala była przeznaczona
118
119
120
121
122
123
124

APL, KGG., sygn. 228, k. 241.
Tamże, k. 166v.
Wadowski, k. 166v, 167.
AAL, KGL, sygn. Rep. 60 A 161, k.130.
Tamże, sygn. Rep. 60 A 161, k.130.
Tamże, k. 167.
AAL, KGL, sygn. Rep. 60 A 161, s. 130.
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dziesięcina z Zamłynia125. Niestety, źródło nie podaje wysokości tej
kwoty. Informacja z 21 listopada 1797 r. pozwala stwierdzić, że szpital
rozporządzał sumą 100 zł, która była pożyczona mieszczanom na
procent. I właśnie prowizji z kilku lat od tej sumy domagał się ksiądz
Kazimierz Horodyński, proboszcz tyszowiecki. Należy się domyślać,
że mieszczanie byli niezbyt skorzy do regulowania należności, ponieważ sprawa trafiła do cyrkułu, który na mocy intymatu cyrkularnego
nakazał: „przywrócenie tutejszemu szpitalowi zaległych od kilku lat
prowizji od sumy 100 zł należącej się od mieszczan”126.
Szkolnictwo parafialne
Procesowi zakładania szkół w poszczególnych parafiach, jako podstawowych jednostkach administracji kościelnej, pierwotnie przyświecał
dwojaki cel: umożliwienie szerszym rzeszom dostępu do kapłaństwa
oraz przygotowanie odpowiedniej grupy chłopców, których obecność
miała uświetnić sprawowanie obrzędów liturgicznych w kościele127.
Obowiązek zakładania i utrzymywania szkół na terenie parafii
w Kościele zachodnim nałożył sobór laterański IV (1215)128. Sprawa
ta nabrała szczególnej wagi na forum soboru trydenckiego (15451563). Wówczas to, wraz z pojawieniem się i gwałtownym rozsze125 APL, AmT, sygn. 37, s. 77.
126 Tamże, sygn. 26, s. 126.
127 E. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej w propozyturze wiślickiej w średniowieczu, Warszawa 1965, s. 9-10; S. Kot, Szkolnictwo parafialne w Małopolsce XVI-XVIII wieku, Lwów 1912, s. 16-17; S. Litak, Struktura i funkcje parafii w Polsce, w:
Kościół w Polsce, t. 2, Kraków 1970, s. 380; tenże, Kościoły w miastach i na wsi, w:
Księga jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka, „Annales Academiae Paedagogicae
Cracoviensis”, Studia Historica III, Kraków 2004, s. 447-453; L. Musioł, Dzieje szkół
parafialnych w dawnym dekanacie pszczyńskim, Katowice 1933, s. 48; A. Karbowiak, Dzieje wychowania i szkół w Polsce, t. 1, Petersburg 1898, s. 170-171; S. Olczak,
Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku (w świetle wizytacji
kościelnych), Lublin 1978, s. 7; J. Ryś, Z dziejów szkoły parafialnej w Myślenicach, w:
Księga jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka, s. 453-459.
128 E. Wiśniowski, Sieć szkół parafialnych w Wielkopolsce i Małopolsce w początkach
XVI wieku, „Roczniki Humanistyczne”, t. 15, z. 2, 1967, s. 85; S. Olczak, Szkolnictwo
parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku, s. 7.
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rzaniem reformacji, w Kościele katolickim powstała wyjątkowa
potrzeba nauczania ogółu wiernych. Od drugiej połowy XVI w. do
pierwotnych celów szkolnej edukacji dołączono jeszcze wykształcenie
i wychowanie religijno-moralne129. Szkoła więc, obok szpitala, była
agendą parafii. Znajdowała się też z reguły pod bezpośrednią opieką
jej zarządcy (plebana) oraz władz nadrzędnych, które wytyczały linię
rozwoju szkolnictwa podczas synodów, zarówno prowincjonalnych,
jak i diecezjalnych, oraz przeprowadzały kontrole, przede wszystkim
podczas wizytacji kanonicznych.
Pierwsza wzmianka o szkole przykościelnej w Tyszowcach pochodzi z 1603 r. i informuje, że znajdowała się ona w domu wikarego130.
Funkcjonowanie szkoły potwierdzone jest także dla drugiej połowy
XVII w.131 Pośrednia informacja o szkole pochodzi z 12 kwietnia
1717 r., kiedy to Marusia Jakimowa Sulihowiczowa, sprzedając „plac,
na którym chałupa z komorą była pobudowana”, określiła jego położenie, sytuując go przy szkole132.
Kolejna informacja (z 1726 r.) stwierdza istnienie szkoły, ale bez
bakałarza133. Możemy także sądzić, że szkoła przy kościele funkcjonowała także pod koniec XVIII w. W przekonaniu takim utwierdza
nas zapis w księdze miejskiej z 9 maja 1792 r. Powyższe źródło zawiera informację o decyzji mieszczan, którzy postanowili, że dzieci
katolickie będzie uczył nauczyciel świecki. W związku z powyższym
zobowiązali się składać na pensję dla nauczyciela po 6 zł rocznie od
gospodarza mającego dzieci. Zaznaczono także, że ten fundusz ma:
129 S. Kot, dz. cyt., s. 16-17; S. Litak, Struktura i funkcje parafii w Polsce, s. 380;
L. Musioł, dz. cyt., s. 48-50. Więcej informacji na temat organizacji i funkcjonowania szkół parafialnych zob.: M. Pawlak, Szkoły parafialne na Kujawach w epoce
staropolskiej, Bydgoszcz 2005; J. Krukowski, Szkolnictwo parafialne Krakowa w XVII
wieku, Kraków 2001; W. Froch, Dzieje szkoły lubelskiej przy kościele parafialnym
św. Mikołaja w XV-XVIII wieku, Lublin 1999.
130 Wadowski, k. 165.
131 J. Chachaj, Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do XVIII
wieku, Lublin 2003, s. 151.
132 APL, AmT, sygn. 3, s. 302.
133 Wadowski, k. 166.
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„dotąd trwać, dopóki jakiegoś innego funduszu z pól, z łąk, albo
z „awolsów miejskich” nie wynajdziemy na fundusz dla nauczyciela
normalnej szkoły”134.
Poza tymi wzmiankami źródła nie wspominają więcej o funkcjonowaniu szkoły katolickiej w Tyszowcach. Możemy sądzić, że jej
istnienie ma co najmniej korzenie szesnastowieczne. Świadczyć o tym
może wpis w Albumie studentów Akademii Zamojskiej, w którym
pod datą 1609 r. odnotowany jest student z Tyszowiec, Grzegorz Simeonis135. Potwierdzeniem dla szesnastowiecznych korzeni szkoły
tyszowieckiej może być także wpis w Albumie studentów Uniwersytetu
Krakowskiego, w którym odnotowany jest student z Poturzyna, wsi
należącej do parafii tyszowieckiej. Wpis ten może nas utwierdzić
w przeświadczeniu o istnieniu szkoły tyszowieckiej, jeżeli przyjmiemy
za J. Ochmańskim i J. Chachajem136, że zapisanie miejscowości, niebędącej siedzibą parafii, z której pochodzi student, wskazuje na istnienie szkoły w centrum tej parafii. Czynnikiem przemawiającym za
funkcjonowaniem szkoły w Tyszowcach już w XVI w. jest także dość
duży odsetek szkół w parafiach diecezji chełmskiej, który kształtował
się na poziomie 97,8%.
134 W księdze znak krzyża postawili: Józef Lipczewski, Bartłomiej Sędecki, Maciej
Dudkiewicz, Jędrzej Kosciuszek, Jędrzej Czarnostawski, Leonard Szopiński, Kajetan
Zarembski, Jędrzej Okarski, Jan Podgórski, Semen Zabawski, Jakub Kozakiewicz,
Jan Młodkowski, Jędrzej Podkowicz, Piotr Lewczuk, Eliasz Hrycanowski, coram
nobis burmistrz Andrzej Tybulczuk, syndyk Kazimierz Temblowski, asesor pierwszy
Gabriel Sędecki, asesor drugi Marcin Maliszewski. Zob.: APL, AmT, sygn. 9, s. 124.
135 Album studentów Akademii Zamojskiej, s. 336. Kolejnymi studentami Akademii
Zamojskiej pochodzącymi z Tyszowiec byli: w 1703 r. Jan Józef Starzowski, natomiast
w 1779 r. bracia Szymon i Franciszek Wojcikiewiczowie oraz Mateusz Markiewicz.
Zob.: Tamże, s. 336, 441, 447.
136 J. Ochmański, Dawna Litwa. Studia historyczne, Olsztyn 1986, s. 119; J. Chachaj, Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku,
s. 146-147. Ta metoda badawcza została poddana krytyce przez G. Błaszczyka, który
stwierdził, że jej założenia są wątpliwe i trudne do weryfikacji. Ponieważ dany
student mógł równie dobrze uczyć się w szkole katedralnej lub w jakiejś większej
szkole parafialnej, odległej od miejsca jego zamieszkania. Zob.: tenże, Diecezja
żmudzka od XV wieku do początku XVII wieku. Ustrój, Poznań 1993, s. 205.
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Zakończenie
Brak źródeł z XV i XVI stulecia nie pozwala na pełne przedstawienie
dziejów parafii pw. Leonarda w Tyszowcach. Powyższy szkic przedstawia więc jej historię w wieku XVII i XVIII. Z braku źródeł można
się jedynie domyślać, jakie były jej początki. Można także domniemywać, że wspólnota ta, podobnie jak i inne, w ciągu pierwszych lat
istnienia otrzymała konieczne podstawy ekonomiczne i wyposażenie
do kultywowania obrzędów katolickich. Pewne jest także, że różnorodne utensylia zmieniały się i były uzupełniane przez cały okres
funkcjonowania parafii.
Niestety, niewiele wiadomo na temat warunków mieszkaniowych
i zabudowań gospodarczych tej parafii. Także dane dotyczące liczby
wiernych są bardzo ubogie. Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja
z obsadą kościoła parafialnego, dla którego ustalono nazwiska 58
duchownych.
Podsumowując należy zaznaczyć, że prezentowany referat nie
wyczerpuje tematu, a być może stanie się zachętą do podjęcia dalszych badań, które pozwolą na dokładniejsze zbadanie dziejów tej
wspólnoty wiernych.
Streszczenie
Praca przedstawia dzieje łacińskiej parafii tyszowieckiej od momentu pojawienia się o niej wiadomości w źródłach do końca XVIII w. Na wstępie
określono położenie geograficzne parafii, jej wielkość i miejsce w strukturach organizacyjnych kościoła. Analizując protokoły powizytacyjne biskupów chełmskich, starano się przedstawić wygląd świątyni tyszowieckiej
i jej wyposażenie w badanym okresie. Odtworzono listę 58 duchownych
związanych z kościołem tyszowieckim i określono beneficjum plebanów.
W dalszej części referatu zajęto się funkcjonującym przy kościele Bractwem Różańca Świętego, określając jego sytuację finansową i formy działalności. Wspomniano także o działającej w kościele altarii i określono w miarę
możliwości liczbę wiernych. Omówiono także instytucje zajmujące się
opiekę nad ubogimi i cierpiącymi- funkcjonowanie szpitali- w Tyszowcach.
Na koniec stwierdzono, że plebani spełniali nałożony przez sobór laterański IV, obowiązek założenia i utrzymywania szkoły.
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Summary
History of the Latin parish in Tyshowce end of the eighteenth century
The paper presents history of the Latin parish in Tyshowce from the moment
it appeared in the sources to the end of the eighteenth century.
The introduction presents the geographical location of the parish as well
as its size and location in the organizational structures of the church. Analyzing post-visitation Chelm bishops’ protocols there were made attempts to
identify the appearance of the temple in Tyshowce and its equipment in the
studied period. A list of 58 priests connected with the church in Tyshowce
was reconstructed and benefice of Tyshowce vicarage was defined.
The next part of the paper deals with the functioning of the Holy Rosary
Society of the church stating its financial position and activities. It was also
mentioned Altaria which acted in the church and it was possibly identified
the number of the faithful parishioners. This part shows the institutions
taking care of poor and suffering people and functioning hospitals in Tyszowce as well.
At the end it was stated that the presbytery obeyed obligations imposed
by the Fourth Lateran Council involving establishment and maintenance
of school.

Słowa kluczowe: Tyszowce, parafia, kościół, altaria, duchowni, szpital,
służba kościelna, szkoła, bractwo
Keywords: Tyshowce, parish, church, Altaria, clergy, the hospital, the
church, school, fraternity.
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ISLAM RELIGIA POKOJU.
TERRORYSTYCZNE METODY OBRONY WIARY
Islam – religion of peace. The terroristic ways of the defence of the belief
Islam, obok judaizmu i chrześcijaństwa, należy do wielkich religii monoteistycznych, o wspólnych korzeniach, spotykających się w osobie
Abrahama. Ojciec wiary – Abraham, bezgranicznie zawierzył Bogu
Jedynemu i był Mu posłuszny, nawet wobec konieczności złożenia
w ofierze syna Izaaka1. Abrahamowe zaufanie Bogu zapisane zostało
w 22 rozdziale biblijnej księgi Rodzaju oraz w 37 surze koranicznej2.
Zatem owo dobrowolne poddanie się woli Bożej, opisane arabskim
słowem islam, jest centralnym zadaniem każdego wierzącego muzułmanina. Ludzkie poddaństwo regułom przekazanym przez Stwórcę
w świętej księdze Koran, rozszerzone zostało na każdą dziedzinę życia
wierzącego człowieka. Z tego względu islam jest systemem obejmującym swoimi regułami nie tylko kwestie związane z religijnością i duchowymi potrzebami ludzi, ale też stanowi o normach postępowania
w codzienności, a więc tym, co zazwyczaj jest określane terminem
świeckie. Niewątpliwie interesujące ujęcie aspektu świeckości, stanowi
o wyjątkowym miejscu islamu pośród innych religii świata.3

1 Tradycja muzułmańska uważa, że pierworodnym synem Abrahama był Izmael
i to on miał być złożony w ofierze Bogu.
2 W niniejszym artykule wszystkie odwołania do Koranu pochodzą z wydania:
Koran z języka arabskiego przełożył i komentarzem opatrzył Józef Bielawski, Warszawa 2007.
3 Por. J. Bielawski, Islam, religia państwa i prawa, Warszawa 1973, s. 8-9.
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Nie bez znaczenia dla prawidłowego rozumienia złożoności omawianego systemu, pozostaje także język arabski, charakteryzujący
się ciekawą budową wyrazów: rdzenia oraz afiksów. Rdzeń wyrazu,
zazwyczaj składa się z trzech4 spółgłosek i jest nośnikiem znaczenia
leksykalnego. Natomiast afiksy są nośnikami znaczenia gramatycznego, a zatem fleksyjnego oraz słowotwórczego. Rdzenie posiadają
znacznie ogólne, które doprecyzowywane jest poprzez zastosowanie
dowolnej kombinacji samogłosek.5 Słowotwórstwo arabskie posiada
zatem istotne znaczenie w prawidłowej interpretacji wieloznaczności
określeń. Wspominane wcześniej słowo islam, oznaczające poddanie
się woli Bożej, posiada ten sam rdzeń, a więc s-l-m, co słowo salam,
odczytywane jako pokój. Oba słowa różnią się umiejscowieniem
samogłosek w wyrazach. Z tego względu islam często nazywany jest
religią pokoju, bowiem wierzący człowiek powinien żyć w pokoju
zewnętrznym, stanowiącym ład oraz porządek międzyludzki, będącym także czasem wolnym od wojny. Nadto muzułmanin powinien
dążyć również do pokoju wewnętrznego, wyrażanym w integralności
duszy ludzkiej, stanowiącej konsekwencję poddawania się woli Bożej.
Zgodnie z nauką Koranu jednym z przymiotów Bożych jest Pokój6,
zaś raj do którego dąży każdy wierzący, określany jest mianem Dom
Pokoju, arabskie Dar as-Salam.7
A skoro pokój pochodzi od samego Allaha, celem człowieka,
podporządkowanego Jego woli jest zaprowadzanie, dążenie do jego
utrzymania oraz życie w pokoju. Wobec czego stanem naturalnym
islamu jest pokój. Dlatego też każdy wierzący muzułmanin winien
być zaangażowany w działalność na rzecz szerzenie światowego pokoju i sprawiedliwości, nie tylko ze względów religijnych, ale także
4 Rdzeń trzyspółgłoskowy jest najczęściej występującym, ale w języku arabskim
istnieją także rdzenie jedno-, dwu-, cztero- i pięciospółgłoskowe. Por. J. Danecki,
Gramatyka języka arabskiego, t. 1, Warszawa 2007, s. 158-159.
5 Por. M. Abdalla, M. Michalski, Podstawowe informacje o języku arabskim, w:
Słownik polsko-arabski i arabsko-polski, Kraków b.r.w., s. 11.
6 Por. T. Stefaniuk, Idee pokoju i demokracji w tradycji islamskiej, w: Pokój i demokracja, red. M. Szyszkowska, Warszawa 2009, s. 246.
7 Por. M. Klöcker, M., U. Tworuschka, Etyka wielkich religii, Warszawa 2002, s. 66.
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praktycznych. Człowiek pragnąc ładu na świecie, a także podejmując
indywidualny wysiłek w celu stworzenia fundamentów do jego zaprowadzenia, sam siebie umacnia w cnocie bogobojności. Muzułmanie
świadomi konieczności życia w ładzie, podejmują liczne wysiłki, aby
sprostać poleceniom Allaha, nakazującym całemu rodzajowi ludzkiemu wstępowanie do królestwa pokoju. Koran poucza: „Przez nią
prowadzi Bóg tych, którzy poszukują Jego zadowolenia, po drogach
pokoju, wyprowadza ich z ciemności do światła i za Jego zezwoleniem,
prowadzi ich ku drodze prostej” (5,16). Działania takie są jedyną drogą
sprawiedliwego braterstwa między narodami, które mogą zapobiegać
niewłaściwemu współzawodnictwu, sprzyjającemu bezsensownemu
cierpieniu, a w konsekwencji katastrofy ludzkości.8
Skoro więc w etyce muzułmańskiej obowiązuje powyższa wykładnia dotycząca kwestii pokoju i ładu społecznego między narodami,
dlaczego coraz częściej dochodzi do aktów przemocy oraz terroru
wobec osób o innym niż muzułmański, światopoglądzie? Dlaczego
zatem pokój będący niejako wrodzonym elementem islamu nie jest
należnie szanowany? I wreszcie czy obrona wiary oraz moralności
może być prowadzona przy pomocy aktów terrorystycznych, wymierzanych przeciwko ludności cywilnej?
Celem niniejszego artykułu będzie próba odnalezienia odpowiedzi na postawione wyżej pytania, zwłaszcza w kontekście wydarzeń
we Francji w styczniu i listopadzie 2015 roku. Ludzkość XXI wieku,
żyjąca w czasie intensywnego rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego, a także dominacji mieć nad być, przeżywa znaczący kryzys
wiary. Zaprzeczanie, a nierzadko także próby wyrzucenia wartości
moralnych z przestrzeni publicznej, spotykają się ze stanowczym
sprzeciwem, zwłaszcza wśród społeczności muzułmańskiej.
Muzułmańskie sacrum i profanum
Islam jest systemem obejmującym różne dziedziny życia człowieka,
które w innych systemach filozoficznych, religijnych i społecznych są
8 Por. M. ibn Ally, Islam, w: Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii, red.
P. Morgan, C. Lawton, Warszawa 1996, s. 356-357.
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od siebie niezależne oraz mogą funkcjonować autonomicznie. W islamie jest inaczej, bowiem jako system całościowy, dążył przez wieki,
aby ogarnąć całego człowieka i zaspokoić jego wszelkie potrzeby. Dlatego islamu nie da się podzielić na religię, administrację świecką oraz
życie społeczne. Wszystkie te dziedziny wzajemnie się przenikają oraz
uzupełniają. Zadania jakie winien wypełniać człowiek, pociągają za
sobą konsekwencje religijne, ale nie rzadko również cywilno-prawne.
To sprawia, że islam jest złożonym systemem, nie tylko religijnym,
ale także politycznym i społecznym. Inność powoduje trudności
w określeniu wyraźnych granic między poszczególnymi elementami
składowymi islamu, tworzącymi niemal nierozerwalną całość.
W tradycji muzułmańskiej trudno jest wyodrębnić przeciwieństwa: „religijny-świecki”; „sacrum-profanum”; „Kościół-państwo”9.
Wynika to ze skomplikowanej struktury egzystencji ludzkiej, a zatem
aby właściwie objąć kontrolą człowieka, potrzebny jest integralny
system łączący w sobie religię, moralność oraz prawo. Dlatego każdy
ludzki czyn posiada konsekwencje w zakresie tych trzech dziedzin.
Zatem islam nie rozróżnia sfery sacrum i profanum. Tradycja muzułmańska nie posiada słowa, które mogłoby być rozumiane jak łacińskie
„sanctus”, czyli święty. Stało się tak dlatego, że islam nie zna podziału
na sferę sacrum i profanum, bowiem wszelkie działania człowieka
religijnego muszą odbywać się w sferze sakralnej. W przeciwnym
razie człowiek sam wyklucza siebie ze społeczności wierzących, bowiem każde ludzkie działanie musi być podporządkowane woli Bożej,
a zatem owo działanie zawsze jest działaniem w sferze sacrum10.
Całość postępowania życia wierzących jest osadzona w Bogu i nim
przeniknięta. Dlatego muzułmanin, którego celem jest osiągnięcie
obiecanego raju – dżanny, szuka motywacji w Koranie.

9 Por. A. Ebrahim, Abortion, Birth Control and Surrogate Parenting, Islamic
Perspective, b.m.w. 1982, s. 73.
10 Por. A. Piwko, Sacrum w islamie, w: Encyklopedia Katolicka, E. Gigilewicz (red.),
t. 17, Lublin 2012, kol. 832.
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Fundament wiary islamu
Brak podziału na sacrum i profanum, ma swoje podstawy także
w jedności wiary muzułmańskiej. Jest ona wyrażona w Jedyności
Boga, a określana mianem tawhid11. Jedność wiary podkreślona została przede wszystkim w Koranie, który stanowi Słowo Boże i jest
niezmienny oraz obowiązuje wszystkich wyznawców. Problem pojawia się w chwili różnych interpretacji owego słowa. Czynnikiem
scalającym wyznawców islamu, niezależnie od rasy, narodowości
oraz kraju pochodzenia jest nie tylko wiara w Jedynego Boga, ale
także słowo zawarte w Koranie. Dlatego niezależnie od miejsca na
świecie, to Słowo Boga koncentruje uwagę wszystkich muzułmanów. Kolejnym elementem będącym gwarantem jedności wiary jest
sam Mahomet. Jego osoba otaczana jest wielkim szacunkiem przez
wszystkich muzułmanów.
Jedność wiary w ujęciu islamu nierozerwalnie łączy się z pojmowaniem Boga. Fundamentalnym dogmatem wiary jest tawhid, czyli
jedyność Allaha. Bóg posiada wszystkie możliwe atrybuty, jest nieograniczony, bowiem posiada pełnie władzy. Jako stwórca wszechrzeczy ma moc kierowania, zatem jest bytem najdoskonalszym,
niepodzielnym i jedynym. Z owej koncepcji Boga w teologii muzułmańskiej, wypływa pojęcie jedności, a więc tawhid – wszystkich ludzi.
Skoro Stwórca jest niepodzielny i jedyny, prawda ta zawarta została
w Koranie w następujących słowach: „On Bóg Jeden, Bóg Wiekuisty!
Nie zrodził i nie został zrodzony! Nikt Jemu nie jest równy!” (112,1-4).
Zatem także stworzeni przez Niego ludzie nie są poddani podziałom.
Wszyscy żyjący posiadają wspólne pochodzenie i są wobec siebie
równi, ponadto równość ta rozciąga się na wszystkie dziedziny życia.
Człowiek pełni funkcję zastępcy Boga na ziemi, jednak musi
przestrzegać woli Bożej, aby móc właściwie rządzić i pełnić tymczasowo powierzoną władzę. Posłuszeństwo Bogu najpełniej wyrażone
zostaje w wypełnianiu poleceń zawartych w religii. Dlatego nauka
islamu często podkreśla, że dla Boga nie ma znaczenia kolor skóry,
11 Por. E. Çapan, Terroryzm i zamachy samobójcze. Muzułmański punkt widzenia,
Warszawa 2008, s. 83.
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pochodzenie, język i stan majątkowy. Zatem z koncepcji Jedyności
Boga oraz jedności wszystkich ludzi wypływa muzułmańska jedność
wiary. Zachowanie jedności wiary jest proste i raczej bezproblemowe
w środowisku, które podziela i praktykuje podobne wartości religijne
oraz światopoglądowe. Jednak w otoczeniu o odmiennych poglądach
religijnych, pojawiają się problemy z trwaniem przy własnym systemie
wartości. Człowiek wyłamujący się z przyjętego schematu, zazwyczaj
zaczyna być postrzegany jako odmieniec i dziwak12.
Wiara islamu opiera się na przesłankach prawdy, wyrażonych
w twierdzeniach niepodlegających podważeniu i dyskusji. Wypływają one z nauk Koranu i w nim znajdują swoją podstawę: „O wy,
którzy wierzycie! Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca, w Księgę, którą
zesłał Swemu Posłańcowi i w Księgę, która zesłał przedtem! A kto
nie wierzy w Boga, w Jego aniołów, w Jego Księgi, w Jego Posłańców i Dzień Ostatni – ten zbłądził zbłądzeniem dalekim” (4,136).
Przyjmuje się, że 90% treści zawartych w Koranie dotyczy wartości
etycznych, stając się tym samym kodeksem moralności społeczności
ludzkiej, wyznającej Allaha. W zasadach tych zawarte są nie tylko
relacje człowieka do Boga, ale także relacje obowiązujące wewnątrz
gminy muzułmańskiej13.
Z powyższego można przyjąć, że istnieje pięć fundamentalnych
zasad, do których należą artykuły wiary w: Boga, Święte Księgi,
Anioły, Wysłanników Bożych oraz Dzień Sądu Ostatecznego. Są
także zwolennicy teorii uczącej o szóstym elemencie, dopełniającym
całości podstaw religii, odnoszącym się do wiary w przeznaczenie
człowieka. Owe prawdy wiary, czasami określane bywają dogmatami14. Te podstawowe artykuły wiary wzajemnie się przenikają,
a zarazem uzupełniają. Każdy jest naturalną kontynuacją kolejnego
12 Por. E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Warszawa 1997, s. 180-181.
13 Opracowanie podstawowych zagadnień dotyczących filozofii muzułmańskiej
zob. O. Leaman, Krótkie wprowadzenie do filozofii islamu, Warszawa 2004;
14 W ścisłym znaczeniu owe prawdy wiary nie są dogmatami, dlatego że islam nie
posiada centralnej władzy dotyczącej religijności, która to instytucja mogłaby takie
zasady ustalić oraz wprowadzić. Por. J. Bielawski, Islam, Warszawa 1980, s. 95.
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artykułu, co sprawia że fundamenty wiary islamu pozostają mocno
osadzone w Bożym Objawieniu zawartym w Koranie.
Integracja – problem społeczeństw wielokulturowych
Rodzące się obawy i strach przed odrzuceniem przez społeczeństwo, powodowały wykształcanie dwóch postaw: otwartości oraz
alienacji. Otwartość powodowała jawne przyznawanie się do wyznawanej religii oraz miała na celu upowszechnianie wiedzy na temat
islamu w chrześcijańskiej społeczności. Natomiast alienację można
rozpatrywać w dwóch kierunkach: całkowitego zamknięcia się we
własnej grupie kulturowej i religijnej, bez wchodzenia w interakcje
z wyznawcami innych religii oraz sąsiadami żyjącymi według innych
wartości lub też całkowite zaniechanie własnych praktyk religijnych,
w celu uniknięcia zyskania określenia „innowierca”. O ile postawa
otwartości przyniosła obopólne zyski: wierzący muzułmanie mogli
jawnie praktykować wiarę, zaś niemuzułmanie zyskali możliwość
poznania egzotycznego systemu religijnego. Podczas gdy postawa
alienacji rodziła coraz większe problemy komunikacyjne między
społecznością w większości chrześcijańską a grupą wyznająca islam.
Konsekwencją zamknięcia się mniejszości religijnej, jest nadal
brak zrozumienia idei tradycji muzułmańskich w społeczeństwie
europejskim. Muzułmanie, bardzo często postrzegani są jako potencjalne zagrożenie terrorystyczne15. Zdarza się również i tak, że grupy
muzułmanów, zwłaszcza o poglądach bardzo konserwatywnych, dążą
do ochrony własnej tożsamości religijnej oraz indywidualizmu. Taka
postawa powodowana jest często sprzeciwem wobec promowanych
w Europie, wartości sprzecznych z zasadami Bożymi. W takich przypadkach alienacja jest wyrazem protestu wobec obowiązujących trendów. Kontestacja ta jest próbą obrony własnej tożsamości kulturowej,
często nierozerwalnie związanej z religią16. Alienacja może być także
15 Por. D. Koźlanko, Dokąd zmierza polski islam?, „Tygodnik Ozon” 2005 nr 16,
s. 6-9.
16 Por. F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa 2001,
s. 124-136.
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sposobem ochrony swoich poglądów. Doświadczenie niezrozumienia we własnym kraju, konieczność zmiany miejsca zamieszkania,
często połączone z emigracją, odcisnęło pewne piętno na osobie lub
grupie. Zatem niechęć do zawiązywania znajomości międzyreligijnych, a nierzadko także międzynarodowych jest zrozumiała. Innym
rodzajem alienacji grupowej jest poczucie odszczepienia, zasadzające
się na świadomości rosnącej obcości i odmienności osobowościowej
oraz kulturowej17.
Owy brak zgody na szarganie wartości najważniejszych w życiu człowieka pobożnego, silnie związanego z tradycją religijną, coraz częściej przyjmuje wymiar bojowy, a nawet zbrojny. Zamachy
samobójcze, a nierzadko także ataki terrorystyczne, zazwyczaj18
dokonywane przez wyznawców islamu, są usprawiedliwiane pragnieniem zaprowadzenia ładu moralnego w zepsutym świecie. Zatracenie wyraźnego odniesienia do Boga oraz postępowanie niezgodne
z jego poleceniami, powoduje uaktywnianie się w bardzo religijnym
społeczeństwie osób, pretendujących do miana sumienia ludzkości.
Osoby te, motywowane pragnieniem ukazania właściwej ścieżki postępowania, dokonują zamachów terrorystycznych, aby w drastyczny
i szokujący sposób zwrócić uwagę na problemy upadku wszelkich
wyższych wartości w świecie. Często u podstaw tego typu zachowań
znajduje się silne przekonanie, że właśnie takiego czynu oczekuje Bóg.
Bardzo często także to religia i reprezentowane przez nią wartości
staje się elementem usprawiedliwiającym siłowe rozwiązania aktualnych problemów ludzkości. Jednakże takie wykorzystanie religii jest
błędem oraz próbą manipulacji zamiarami Bożymi. Żadna religia nie
nawołuje do przemocy wobec drugiego człowieka. Religia bowiem
jako relacja między Absolutem a człowiekiem, z racji na swój podmiot,
nie może dążyć do niszczenia.
17 Por. M. Mead, Culture Change and Character Structure, w: Identity and Anxiety.
Survival of the Person in Mass Society, M. R. Stein, A. J. Vidich (red.), Glencoe 1960,
s. 89-98.
18 Zazwyczaj, chociaż nie jest to regułą. Zdarzają się także ataki, których sprawcami
są wyznawcy innych religii lub sekt.
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Interpretacja dżihadu
Niemniej jednak co pewien czas, opinią publiczną wstrząsają informacje dotyczące wykorzystania motywów religijnych do usprawiedliwiania aktów przemocy wobec osób inaczej pojmujących wartości
świata XXI wieku. Często także wydarzeniom tego rodzaju towarzyszy przekonanie, że sposób postępowania należy do określonej
tradycji religijnej. Najwięcej skrajnych emocji, jak się wydaje, budzi
islam. Złożony system religijno-polityczno-społeczny, często niezrozumiany przez nowoczesne społeczeństwo, próbujące żyć bez
Boga. Owszem, jak już zostało podkreślone na początku niniejszego
artykułu, islam jest religią całkowitego poddania się woli Stwórcy,
a więc obowiązkowego stosowania zasad postępowania, zgodnych
z jego wymaganiami.
Aby właściwie zrozumieć ideę dżihadu, należy wrócić do samych
początków kształtowania się islamu, a więc do okresu objawień
mekkańskich (610-622 r.). Dżihad oznacza usilne dążenie do czegoś, nierzadko także w odniesieniu do wysiłku intelektualnego oraz
społecznego. Nieco inaczej pojmowała ów wysiłek społeczność po
opuszczeniu Mekki i osiedleniu w Medynie. Wówczas dżihad stał
się również zaangażowaniem w sprawy islamu, nawet z narażeniem
dóbr materialnych i życia, o czym poucza Koran: „Zaprawdę ci, którzy
uwierzyli, ci, którzy razem wywędrowali, ci którzy walczyli na drodze
Boga swoimi dobrami i swoimi duszami (…) są przyjaciółmi jedni dla
drugich” (8,72). Istotnym jest także znaczenie samego słowa dżihad,
który w języku arabskim nie oznacza agresji, a zatem nie oznacza
też prowadzenia wojny w sensie zbrojnym oraz nie oznacza zabijania ludzi. Terminem określającym cechy wojny będącej działaniem
agresyjnym jest słowo kital, oznaczające „prowadzić wojnę”, „zabijać”,
„bitwa”.19 A zatem w samym Koranie nie ma uzasadnienia prowadzenia dżihadu jako świętej wojny. Ponadto w teologii muzułmańskiej
wojna, jako wystąpienie przeciwko drugiemu człowiekowi nigdy nie
jest święta i zawsze powinna być traktowana jako zło konieczne.
19 Por. M. Klöcker, M., U. Tworuschka, Etyka…, dz. cyt., s. 65.
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Wypaczenie idei podejmowania wysiłku na drodze Boga, a więc
na drodze religijnego zaangażowania, nastąpiło dopiero w kolejnych
wiekach obecności islamu w świecie. Już po śmierci Mahometa, zaczęto przypisywać dżihadowi wartości świeckie, głównie walkę o władzę polityczną oraz gospodarczą, by z czasem przypisać jej wartości
uświęcone przez religię, a tym samym wypaczono pierwotne znaczenie dżihadu. W czasach kolonialnych dążenie do wyzwolenia spod
dominującej władzy okupantów, sprawił że religijno-moralny wymiar
dżihadu zyskał nową interpretację. Ruch ten zaczął być postrzegany
jako walka umożliwiająca stawienie oporu wobec potęg kolonialnych, a zatem także podejmowanie walki przeciwko niesprawiedliwym władcom oraz systemom politycznym. Celem nadrzędnym tak
sformułowanego sprzeciwu, było dążenie do uniezależnienia się od
obcych kulturowo potęg oraz odnowa życia religijnego, społecznego,
gospodarczego i zachowanie własnej tożsamości kulturowej, ściśle
powiązanej z islamem.20
Motywy działania terrorysty religijnego
Terrorysta motywowany względami religijnymi, pojmuje przemoc
w aspekcie niemal sakramentalnym, będącym wypełnieniem obowiązku pochodzącego od samego Boga. Nierzadko także czyn taki
postrzegany jest jako odpowiedź na teologiczne żądanie. Wówczas
działanie terrorystyczne nabiera nadprzyrodzonego znaczenia, zaś
samych sprawców nie obowiązują żadne normy: polityczne i moralne.
Zazwyczaj terrorysta religijny stara się wyeliminować znaczną grupę
nieprzyjaciół.21
W powszechnym przekonaniu terroryzm łączony jest niemal
wyłącznie z islamem, co oczywiście jest przekonaniem fałszywym.
U podstaw działań przemocowych, usprawiedliwianych islamem,
najczęściej znajdują się frustracje narodowości arabskich, często
zajmujących w społeczeństwie światowym, zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych, pozycję słabego. Pragnienie osiągnięcia lepszego
20 Tamże, s. 66.
21 Por. B. Hołyst, Terroryzm, t. 1, Warszawa 2009, s. 327.
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statusu, a także obrona przed agresją Zachodu22, powoduje skrajne
emocje, których efektem są ataki, wymierzone przeciwko teoretycznym wrogom. Wrogowie bowiem atakują świat islamu nie tylko militarnie, ale także politycznie i kulturowo. Stopniowe wyzyskiwanie
krajów muzułmańskich, ma na celu narzucenie własnego stylu życia
oraz zniszczenie religii. Aby do tego nie dopuścić, należy stawić opór,
wykorzystując wszelkie dostępne sposoby walki.
Niewątpliwie jednym z takich sposobów jest terroryzm. Problem
jednak w tym, że islam jako system religijno-moralny, zabrania zabijania kobiet i dzieci, a także surowo zakazuje śmierci samobójczej,
bowiem Koran uczy: „Nie zabijajcie się! Zaprawdę Bóg jest dla was
litościwy” (4,29). Dlatego terrorysta musi odnaleźć ważniejsze uzasadnienie swojego działania, ważniejsze od słów samego Boga. Takie
postępowanie jednoznacznie wskazuje na odejście od drogi prawdziwego islamu, na rzecz indywidualnych, często egoistycznych celów
oraz pragnień grupy fanatyków religijnych. Do niedawna, innym
motywem działania terrorystów muzułmańskich, było przekonanie
jakoby na świecie, nie sprawował władzy żaden prawowity rząd.23
Sytuacja nieco uległa zmianie, po samozwańczym ogłoszeniu powstania Państwa Islamskiego przez kalifa Abu Bakra al-Baghdadiego 29
czerwca 2014 roku. Charyzmatyczny przywódca, zgromadził wokół
siebie liczną grupę gotowych na najwyższe poświęcenie, żołnierzy.
Francja – państwo laickie
Teologia muzułmańska uczy, że świat nie jest zły, ale pod panowaniem
prawdziwej religii, mógłby stać się lepszym. Takie ujęcie problemu
dobra obecnego w świecie, może być podłożem podbojów religijnych.
Konsekwencją uzasadnienia konieczności prowadzenia działań o fundamentach religijnych jest przekonanie, że na świecie istnieją wrogie
siły sprzeciwiające się porządkowi Bożemu. Zapewne ta interpretacja
zaprowadzenia prawa Bożego w świecie, pozbawionym wszelkich
22 Zachód – zazwyczaj jest utożsamiany z krajami Europy, włącznie z Rosją. Obejmuje także Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Izrael i Narody Zjednoczone.
23 Por. B. Hołyst, Terroryzm…, dz. cyt., s. 339-340.
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zasad, znalazła się u podstaw działania terrorystów z Paryża. 7 stycznia 2015 roku do redakcji francuskiego, kontrowersyjnego magazynu
satryrycznego „Charlie Hebdo” wtargnęło trzech mężczyzn, którzy
krzycząc: „Allah Akbar! Pomścimy proroka Mahometa, zabiliśmy
Charlie Hebdo!, Jesteśmy Al-Kaidą”24 zabili dwanaście osób.
Atak wymierzony w redakcję czasopisma nie był przypadkowy.
Magazyn ten jest znany we Francji z publikacji satyry, skierowanej
przeciwko radykalizmowi religijnemu. Redakcja na swoich łamach
publikowała obraźliwe i godzące w uczucia religijne karykatury, dotyczące niemal wszystkich wyznawców świata. W czasie pontyfikatu
papieża Jana Pawła II, zwłaszcza w latach 80. XX wieku, obraźliwa
satyra najczęściej wymierzona była w osobę papieża Polaka. W późniejszych latach poniżano także papieża Benedykta XVI. Publikacje
godziły również w uczucia religijne żydów oraz muzułmanów. To
właśnie po zamieszczeniu kontrowersyjnych karykatur Mahometa,
redakcja otrzymywała groźby oraz jej siedziba została podpalona.
Należy także podkreślić, że na krótko przed zamachem pracownicy
redakcji zamieścili na jednym z portali społecznościowych karykaturę
ośmieszającą przywódcę Państwa Islamskiego kalifa Abu Bakra al-Baghdadiego, co niewątpliwie oburzyło przedstawicieli radykalnych
ugrupowań muzułmańskich.
Sprawcami zamachu byli bracia Said i Cherif Kouachi, obywatele
francuscy, urodzeni w Paryżu. Ich rodzina wywodziła się z Algierii.
Odebrali szkolenie wojskowe w ośrodku al-Kaidy, a także gruntowną
religijną edukację w Jemenie. Nie bez znaczenia dla losów ich życia
miało spotkanie z radykalnym imamem Paryża Faradem Benyettou. Po dokonaniu zamachu terrorystycznego na redakcję satyrycznego pisma „Charlie Hebdo”, otoczeni przez policję powiedzieli, że
chcą umrzeć jako męczennicy.25 Natomiast listopadowe zamachy
24 Por. 8 faktów o zamachu terrorystycznym w Paryżu [online], [dostępne 5.03.2015]
w Word Wide Web http://swiat.newsweek.pl/8-najwazniejszych-faktow-o-zamachu-w-paryzu-synteza-,artykuly,354726,1.html
25 Por. E. Dominik, Said i Cherif Kouachi. Kim są zabójcy z Charlie Hebdo?
[online], [dostępne 5.03.2015] w Word Wide Web http://www.polskatimes.pl/
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terrorystyczne w Paryżu, były odwetem za francuską operację powietrzną w Syrii i jej walkę z tzw. Państwem Islamskim. Działania
zamachowców podyktowane indywidualnymi przesłankami, miały
na celu zastraszenie ludności cywilnej, a w konsekwencji zmuszenie
sił militarnych Europy do zaprzestania operacji wojskowych w Syrii.
Należy wyraźnie podkreślić, że do tak radykalnych i sprzecznych z zasadami współżycia społecznego działań, doprowadzają małe
skrajnie fundamentalne grupy, fanatyków religijnych. Owszem ich
działania głośno i wyraźnie odbijają się w mediach, a w konsekwencji
są długo komentowane, ale nadal pozostają w mniejszości. Przeciętni
muzułmanie, także mieszkający we Francji, domagali się od swoich
przewodników duchowych, a więc imamów, aby potępili atak terrorystyczny na redakcję. Mimo, że magazyn nie szanował i zapewne
nie zmieni profilu swojej działalności, wartości religijnych, żadne
działanie w imię Boga nie może być usprawiedliwieniem zabójstwa
drugiego człowieka.
Przedstawiciele światowych organizacji muzułmańskich, niemal
jednym głosem potępili zamach terrorystyczny w Paryżu. Liga Muzułmańska, kairski Uniwersytet Al-Azhar, a także przywódcy państw
arabskich i muzułmańskich: Iranu, Jordanii, Bahrajnu, Maroka, Algierii oraz Kataru. Jordański król Abdullah II nazwał masakrę aktem
terroryzmu i tchórzostwa. Kilka dni później monarcha wziął udział
w marszu solidarności z ofiarami zamachu w Paryżu.26 Dyplomaci
biorący udział w marszu, podkreślali, że akt terrorystyczny, których celem są ludzie, jest obcy nauczaniu islamu. Politycy państw
muzułmańskich, zwrócili jednak uwagę, że nadużywanie wolności
słowa coraz częściej przynosi negatywne skutki. Nie można bowiem
bezgranicznie upokarzać wartości religijnych i profanować świętych symboli. Interesujące oświadczenie w kwestii ataku na paryską
artykul/3709524,said-i-cherif-kouachi-kim-sa-zabojcy-z-charlie-hebdo,id,t.
html#utm_medium=alw&utm_source=polskatimes.pl&utm_campaign=artykul
26 Por. Marsz solidarności w Paryżu [online], [dostępne 5.03.2015] w Word Wide
Web http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/marsz-solidarnosci-w-paryzu-obok-siebie,100,1,1691236.html
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redakcję wydali przywódcy organizacji oskarżanych o działalność
terrorystyczną Hamas i Hezbollah. Szejk Hasan Nasrallah, przywódca
Hezbollahu, w swoim telewizyjnym przemówieniu powiedział, że
ekstremiści o wiele bardziej obrażają proroka Mahometa, aniżeli
satyryczne kreskówki publikowane w magazynie. Szejk stwierdził
również, że ów nieludzki czyn przyniósł wielką ujmę prorokowi i muzułmanom. Natomiast Hamas potępił zamach, bowiem w ich ocenie
różnica poglądów nie może usprawiedliwiać zabijania. Obrona wiary
i religii nie może wykorzystywać aktów terrorystycznych, takiego
zdania była także egipska Dar Al-Ifta, instytucja zajmująca się wydawaniem fatw27. Ibrahim Negm pełniący funkcję rzecznika instytucji,
powiedział że osoby, które dopuściły się ataków są uważane przez
wszystkie religie za pozbawionych człowieczeństwa, a islam nie jest
winny tym atakom. W krytycznym tonie wypowiedział się także
muzułmański pisarz i teolog Tariq Ramadan, będący także wnukiem
założyciela Bractwa Muzułmańskiego, powiedział: „to nie prorok
został pomszczony, ale nasza religia, nasze wartości i muzułmańskie
zasady, zostały zdradzone i splamione”.28
Przywódcy świata muzułmańskiego potępili atak terrorystyczny
na redakcję magazynu, to jednak społeczność islamu, spoza Europy
w głośny sposób wyraziła swoje niezadowolenie na kolejne publikacje
szkalujące proroka Mahometa. Muzułmanie z Afryki, Azji i Bliskiego
Wschodu domagali się stanowczej reakcji świata Zachodu, przeciwko
obrażaniu proroka. Odwet dziennikarzy magazynu „Charlie Hebdo”
polegał na zamieszczeniu karykatury Mahometa, roniącego łzę po
zamachu na redakcję. Wyznawcy islamu odczytali tę okładkę jako
kolejną drwinę z wartości religijnej. Manifestacje w wielu miejscach
przerodziły się w bójki z policją, akty wandalizmu wobec instytucji
27 Fatwa – muzułmańska opinia prawna, dotycząca kwestii natury teologiczno-prawnej. Wydawana zazwyczaj jest przez muftiego. Por. M., U. Tworuschka, Islam,
Warszawa 2005, s. 49.
28 A. Zagner, Potępienie i poparcie. Jak świat islamu reaguje na zamach w Paryżu
[online], [dostęne 5.03.2015] w Word Wide Web http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1604973,1,potepienie-i-poparcie-jak-swiat-islamu-reaguje-na-zamach-w-paryzu.read
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europejskich, a zwłaszcza francuskich, a także do przerywania modlitw w meczetach. Protestujący oskarżali imamów oraz polityków
o zbytnią uległość wobec Europy i zdradę podstawowych wartości
islamu. Prezydent Mauretanii Muhammad uld Abd al-Aziz w swoim
przemówieniu do zgromadzonego tłumu, podkreślił że owszem walka
z terroryzmem jest konieczna i prowadzona także w jego kraju, ale
kolejne karykatury proroka atakują nie tylko islam, ale wszystkie
religie monoteistyczne. Ponadto protestujący domagali się od Francji
przeprosin za szkalowanie Mahometa.29
Kwestia obecności muzułmanów we Francji jest problemem niezwykle złożonym, o głębokich korzeniach historycznych. Przede wszystkim
dlatego, że w kraju nad Sekwaną znajduje się największa społeczność
muzułmańska w Europie. Stało się tak, bowiem Francja posiadała kolonie30 zamorskie w arabsko-muzułmańskiej Afryce Północnej: Maroko,
Algieria i Tunezja oraz częściowo sprawowała protektorat na Bliskim
Wschodzie w Libanie i Syrii. W strukturze społeczeństwa wyznającego
islam nie brakuje także przybyszów z Afryki Czarnej.31 Zatem część
muzułmańskiego społeczeństwa Francji jest jej obywatelami, którzy
nierzadko przyczyniali się do budowania kraju już na początku XX
wieku. Z upływam czasu i zmianami zachodzącymi w kraju, administracja państwowa utrudnia, a często także uniemożliwia korzystanie
z pełni praw obywatelskich. Takie działanie przyczynia się do pogłębiania frustracji w obywatelach oraz poczucie dyskryminacji ze względu
na wyznawaną religię, a także brak zrozumienia.
Ponadto Francja jako kraj nowoczesny, bardzo mocno przestrzega
rozdziału państwa od religii. W kraju zabronione jest noszenie ubrań
29 Por. Manifestacje po piątkowych modlitwach na Bliskim Wschodzie i w Afryce
[online], [dostępne 16.01.2015] w Wirld Wide Web http://wiadomosci.onet.pl/swiat/
manifestacje-po-piatkowych-modlitwach-na-bliskim-wschodzie-i-w-afryce/f2rhp9
30 Kwestia kolonii zamorskich i pochodzących z nich migrantów we Francji, jest
stosunkowo młody. Trzeba pamiętać także i o tym, że Francja już w VIII wieku
miała pierwsze kontakty z muzułmanami, ze względu na sąsiedztwo z Hiszpanią,
w której istniał kalifat, zaś muzułmanie andaluzyjscy próbowali opanować Akwitanię. Por. B. Etienne, La France et l’Islam, Paryż 1989, s. 21.
31 Por. M. Widy, Życie codzienne w muzułmańskim Paryżu, Warszawa 2005, s. 9-10.
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zgodnych z zaleceniami islamu, zaś kilka lat temu, podczas prezydentury Nicolasa Sarkozyego głośnym problemem była kwestia korzystania z basenów przez muzułmańskie kobiety. We Francji, podobnie jak
w Italii obowiązuje zakaz korzystania z damskiego muzułmańskiego
stroju kąpielowego, zwanego burkini. Oficjalne stanowisko osób odpowiedzialnych za wodne obiekty sportowe, podkreśla zasady higieny,
które budzą zastrzeżenia przy tego rodzaju ubraniach, a także troskę
o małe dzieci, które patrząc na zamaskowane kobiety, mogą odczuwać
lęk i przerażenie. Sam ówczesny prezydent Francji Nicolas Narkozy,
przeciwnik tradycyjnego stroju muzułmańskich kobiet, powiedział:
„Burka to nie symbol religijny, a znak podporządkowania i poniżenia.
Nie jest mile widziana na terytorium Republiki Francuskiej”32
Także po zamachach w listopadzie, wiele organizacji muzułmańskich, z całą mocą potępiło zamachy terrorystyczne, podkreślając, że
czyny te w żaden sposób nie mogą być usprawiedliwiane religią. Francuska Rada Kultu Muzułmańskiego określiła wydarzenia w Paryżu
jako „odrażające i nikczemne”. Rada wezwała także muzułmanów we
Francji do modlitwy, aby kraj mógł „stawić czoła temu straszliwemu
doświadczeniu w spokoji i godności”.33 Także Liga Muzułmańska
w RP wystosowała oświadczenie, w którym podkreśliła: „Tego rodzaju
czyny są nie tylko niezgodne z nauczaniem islamu, ale najzwyczajniej nikczemne i odrażąjące”34. Natomiast Muzułmańskie Centrum
Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu, zorganizowało marsz „Nie
w naszym imieniu”, będący odpowiedzią na akty terroru popełniane
w imię islamu. Organizatorzy chcieli w ten sposób zademonstrować swój sprzeciw wobec utożsamiania wszystkich muzułmanów
32 Por. Burkini zakazane. Muzułmanki protestują [online], [dostępne 20.07.2010]
w Word Wide Web http://www.iwoman.pl/na-serio/inews/burkini;zakazne;muzu
lmanki;protestuja,254,0,529406.html
33 Por. Seria zamachów w Paryżu. Strzelanina w północnej części Paryża [online], [dostępne 25.11.2015] w World Wide Web http://wiadomosci.onet.pl/swiat/
paryz-strzelanina-w-saint-denis/jg8px3.
34 Oświadczenie Ligi Muzułmańskiej w RP dotyczące ataków terrorystycznych mających miejsce w Paryżu w dniu 13 listopada 2015 roku [online], [dostępne 21.11.2015]
w World Wide Web http://islam.info.pl/?p=657.
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z działalnością terrorystyczną. Po raz kolejny społeczność muzułmańska podkreśliła, że stanem normalnym dla islamu, podobnie
jak innych religii jest pokój, zaś działania zbrojne i terroryzm, nie
reprezentują islamu, ani wspólnoty wierzących.35
Podsumowanie
Złożoność struktury muzułmańskiej społeczności Francji, a także
zaostrzenia dotyczące praktyk religijnych wprowadzane przez administrację państwową, coraz częściej stają się zalążkiem konfliktów,
u podłoża których pozostaje islam. Tym samym religia ta bardzo
często oskarżana jest o promowanie przemocy i dążenie do siłowych
rozwiązań rodzących się nieporozumień. Jednocześnie owe zarzuty
rozszerzane są na wszystkich muzułmanów, bez wyjątku, co nie jest
sprawiedliwym osądem aktualnej sytuacji. Żadna uniwersalna religia
nie promuje przemocy wobec istot żywych. Także islam, często określany mianem religii terrorystów, nie promuje przemocy. Problemem
wyznawców religii głoszonej przez Mahometa jest niewątpliwie brak
jednego autorytetu religijnego, którego opinia w kwestiach interpretacji prawa Bożego byłaby wiążąca dla całej społeczności wierzących,
niezależnie od miejsca zamieszkania. Brak jednej wspólnej wykładni
nauki Koranu, powoduje niemal nieograniczoną dowolność w rozumieniu zapisów Świętej Księgi.
Na podstawie dokonanej w artykule analizy, należy jednoznacznie
stwierdzić, że islam nie promuje działań polegających na przemocy
wobec innych osób. Mimo istotnego znaczenia tradycji religijnej
w społeczności pobożnych muzułmanów, a także niewątpliwie ważnej funkcji jaką w ich życiu sprawuje moralność zgodna z zasadami
Koranu, islam nie wyraża zgody na obronę tych wartości, uciekając
się do aktów terrorystycznych, jak również innych rodzajów aktów
polegających na przemocy i przymusie. O braku zgody na wykorzystywanie i usprawiedliwianie przemocy doktryną religijną, świadczy stanowczy sprzeciw świata muzułmańskiego, a nierzadko także
35 Por. Nie w naszym imieniu [online], [dostępne 25.11.2015] w World Wide Web
http://www.islam.net.pl/2/0/content/nie-w-naszym-imieniu---27.11.2015.html.
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i samych przywódców religijnych w poszczególnych krajach, wobec
aktów dokonanych w Paryżu. Osiąganie indywidualnych celów nie
może szargać zasad religii.
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Summary
Islam – religion of peace. The terroristic ways of the defence of the belief
The Arabic term islam is means “to surrender” or “resign oneself”. The
Arabic word salam means peace, shares the same consinantal root s-l-m
wiith the words Islam and Muslim. Jihad is an Islamic term referring to
a religious duty of Muslims. The word jihad appears frequently in the Quran
and early muslim community, often in the expression “striving in the way
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of God”. The face of terror is not the true faith of Islam. That’s not what
Islam is all about. Islam is peace. Terrorists don’t represent peace. They
represent evil and war.

Key words: Islam, muslim terrorism, religion, faith, peace, war.
Słowa kluczowe: Islam, muzułmanie, terroryzm, religa, wiara, pokój,
wojna.
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Autorka książki Między konserwatyzmem a liberalizmem. Muzułmańskie
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Sergiusz Anoszko
PRAKTYKI KULTOWE W NOWYCH RUCHACH
RELIGIJNYCH: RYTY I CEREMONIE W KOŚCIELE
SCJENTOLOGICZNYM
Cultic practices in new religious movements: rites and ceremonies in the
Church of Scientology
Wprowadzenie
Jak i każda religia tak również scjentologia ma swój własny kult,
który w pewnym stopniu jest odwzorowaniem systemu liturgicznego
religii tradycyjnych, i to przede wszystkim chrześcijaństwa, o czym
pisał sam założyciel tego nowego ruchu religijnego L. Ron Hubbard1,
ale także posiada swoje odrębne przepisy na płaszczyźnie obrzędowej. W strukturze rytuału tego związku wyznaniowego można
więc wyróżnić dwie kategorie praktyk kultowych: sakramenty, bądź
ceremonie par excellence – nadanie imienia, ślub, assist, pogrzeb, ordynacja oraz służbę sensu stricto, bądź liturgię2. Niekiedy ceremonie
nadania imienia, zawarcia małżeństwa i pochówku wyodrębniają
w kategorię rytów3. Specyficzną formą kultu dla tego ruchu religijnego

1 L. Ron Hubbard, Scjentologia: Nowe spojrzenie na życie, Glostrup 2009, s. 25.
2 Por. Архимандрит Августин (Никитин), Рон Хаббард и „Церковь
сайентологии”, Санкт-Петербург 2010, s. 19.
3 Zob. B. R. Wilson, Scientology: An Analysis and Comparison of its Religious
Systems and Doctrines, [w:] Scientology: Theology & Practice of a Contemporary
Religion, A Reference Work presented by The Church of Scientology International,
Los Angeles 1999, s. 127.
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jest audyting (processing), stanowiący faktycznie jedyny obrzęd tego
Kościoła4, i zasługujący odrębnego omówienia.
Jakkolwiek są ewidentne podobieństwa z obrzędowością chrześcijańską, przynajmniej w aspekcie nazewnictwa5, scjentolodzy jednak twierdzą, iż jest im bliższy raczej buddyzm, wskazując na pięć
„uderzających podobieństw”6 z tym systemem religijnym. Nauka
Kościoła Scjentologicznego formowała się nie tylko jako zbiór dogmatów, obrzędów i rytuałów, chociaż one i zajmują znaczące miejsce w przesłaniu Hubbarda, dowodząc przez to religijny charakter
dianetyczno-scjentologicznej metody, ale również złącza cele duchowe
ze środkami o naturze technicznej. Akcentowanie dokładnego przestrzegania zasad i reguł nie mają bowiem na celu przyćmić wątek
duchowo-soteriologiczny, ale, wręcz przeciwnie, podkreśla ładunek
aspiracji ponadnaturalnych poprzez porządek ceremonialny lub specjalistyczną terminologię.
Scjentologia, która w latach 50. XX wieku zasłynęła głównie za
przyczyną dianetyki – metody dochodzenia do obecnych i przeszłych
traumatycznych wydarzeń z ich usuwaniem, – niekiedy jest odbierana
przez społeczeństwo jako system, związek którego z religią pozostaje
niemal znikomy. Nawet w pracach badaczy tego tematu wątek obrzędowości scjentologicznej jest prawie całkowicie ignorowany, a nawet
jeżeli jest obecny, to albo zbyt marginalizowany, albo opisywany bez
koniecznej w tym przypadku analizy7. Dlatego bez względu na to, czy

4 W literaturze scjentologów podkreśla się różnicę pomiędzy ceremoniami
a obrzędami. Zob. Я. Ф. Трофимов, Церковь Саентологии. Опыт религиоведческого
анализа, Алматы 2006, s. 48.
5 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 1131.
6 Zob. Church of Scientology World Wide Saint Hill Manor, The Scientology
Religion, London 1974, s. 35-37.
7 Zob. R. Dericquebourg, Are the Ceremonies of the Church of Scientology really
important?, A paper presented at the 2005 CESNUR International Conference
Religious Movements, Globalization and Conflict: Transnational Perspectives in
Palermo, Sicily June 2-5, 2005.
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są owe ceremonie wymyślone przez Źródło8, stanowiąc namiastkę
praktyk kultowych, wziętych z religii tradycyjnych, czy pełnią naprawdę poważną rolę w życiu parafialnym wiernych tego kultu, nie
należy pomijać tę część fenomenu, miano któremu Scjentologia. Celem poniższego tekstu jest właśnie próba opisać wybrane ceremonie
scjentologiczne w ujęciu fenomenologicznym.
Służba niedzielna
Dniem głównego ceremoniału tradycyjnie u scjentologów jest
niedziela9, chociaż mogą występować też inne dni tygodnia; z tego
powodu nazwa służby się nie zmienia. Wówczas kapelan sprawuje
jeden ze swoich podstawowych obowiązków, w jego nieobecność
służbę może sprawować inny przygotowany do tego kapłan. Liturgia
niedzielna, rozpoczynająca się zazwyczaj o godzinie 11. i mianowana
w terminologii własnej Kościoła parafialna służba kościelna10, nie nosi
charakteru ekskluzywności: nawet nie-scjentolog może być obecny
na równi z wiernymi i brać udział w nabożeństwie publicznym, do
czego zresztą zachęcają sami scjentolodzy w swoich prospektach
i broszurach reklamowych11. Osobliwością jest to, że adepci nie są
zmuszani, przynajmniej na początkowym etapie uczestnictwa, do
porzucenia swoich dotychczasowych poglądów i zaprzestania wcześniejszych praktyk12.
Struktura liturgii scjentologicznej nie jest skomplikowana, dlatego
osoba, która po raz pierwszy odnajdzie się na niedzelnej służbie,
nie będzie skrępowana tym, że nie rozumie wszystkich zawiłości
8 Rzeczowniki Źródło, Założyciel, Komodor, Mistrz itp. w żargonie scjentologicznym
określają osobę twórcy tej religii L. Rona Hubbarda.
9 Por. A. Kalbarczyk, Celebracja homilii w kontekście celebracji eucharystii i niedzieli, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1(2012) s. 73-74.
10 М. Ю. Смирнов, Религиозная идентичность последователей саентологии в
Санкт-Петербурге, „Вестник Ленинградского государственного университета
им. А.С. Пушкина”, № 1 том 2(2014), s. 96.
11 Por. D. de Chant, D. L. Jorgensen, The Church of Scientology: A Very New American Religion, [w:] World Religions in America, red. J. Neusner, Louisville 2003,
s. 222.
12 Por. B. R. Wilson, Scientology: An Analysis…, s. 140.
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wydarzenia. Zresztą, zanim służba się rozpocznie, na wejściu każdy
dostaje broszurę Służby scjentologiczne. Wprowadzenie13. Na początku, po słowach powitania i dziękowań za przybycie, recytuje się
Credo14 – obowiązki, duchowe cele, dążenia, zasady i przekonania
scjentologów. Wyznanie wiary przedstawia także społeczną misję
Kościoła, ważny akcent zawsze jest położony na prawa i swobody
człowieka. Dalej następuje homilia, zawierająca fragmenty i cytaty
z tekstów Rona; jest to centralny punkt całej służby, jej nieodzowny
akt15. Wytyczne Kościoła zalecają, aby czytanie lektury „nie było nadmiernie długim, odczyt odbywał się głośno i wyraźnie, w miarę możliwości tekst ma być pozbawiony nieznanych terminów”16. Czasem,
jeśli konkretny kościół dysponuje taśmami z nagraniami wykładów
Założyciela, kazanie może być zastąpione wysłuchanem głosu guru.
W kazaniu natomiast celebrans albo zaproszony kaznodzieja skupiają się głównie na jednej z praktyk albo metod, pokazując jej znaczenie w codziennym życiu. Celem przemówienia jest podwyższenie
poziomu świadomości i duchowego oświecenia każdego członka
zbora. Adepci po wysłuchanej mowie mają być lepiej zorientowani,
w jaki sposób zastosować prawdy wiary, o których przed chwilą słyszeli. Lejtmotywem wystąpienia jest zachęta do postępowania, umożliwiającego przeżycie Thetana17 we wszystkich ośmiu dynamikach,
13 И. Я. Кантеров, Символы, церемонии, обряды и праздники Церкви
Саентологии, [w:] Свобода совести в России: исторический и современный
аспекты. Выпуск 7. Сборник статей, red. М. И. Одинцов, Н. И. Щемелёва,
Л. А. Ли, Санкт-Петербург 2009, s. 51.
14 Wyznanie wiary Kościoła Scjentologicznego było sporządzone wkrótce po tym,
jak Lafayette Hubbard założył swój Kościół w Los Angeles 18 lutego 1954 roku. Po
oficjalnym ogłoszeniu Credo z biura LRH w Phoenix, Arizona Kościół przyjął tekst,
gdzie zwięźle było rozpisane, w co wierzą scjentolodzy.
15 Por. A. Kalbarczyk, Celebracja homilii…, s. 67-68; L. Szewczyk, Homilia jako
akt liturgiczny, „Anamnesis” 32(2002) s. 104-110.
16 Church of Scientology World Wide Saint Hill Manor, The Scientology…, s. 77.
17 Jedno z kluczowych pojęć w scjentologii – Thetan, – oznaczające nieśmiertelnego
ducha, element człowieka. Zob. L. Ron Hubbard, Scjentologia: Podstawy myśli –
Podstawowa książka o teorii i praktyce Scjentologii dla początkujących, Glostrup
2009, s. 65-66.
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powiązanych ze sobą, od indywida poczynając i aż po wszechświat18.
Aby wesprzeć niełatwe zadanie kapłana w głoszeniu scjentologicznej nauki, Kościół ma Tematyczny indeks kazań, umożliwiający
duchownemu dość szybko odnaleźć potrzebne cytaty w pracach
Lafayette’a Ronalda Hubbarda19.
Teologia niedzielnego ceremoniału jest oparta na filozofii spotkania z Nieskończonością – w scjentologii koncepcja Boga, bądź też Ósmej Dynamiki, jest opisywana bliżej nieokreślonym pojęciem Istoty
Najwyższej20, – co daje wszystkim obecnym dar odnowy duchowej.
Ważnym elementem homilii jest kazanie na temat istoty oraz prawdy:
„prawdą jest to, co jest prawdą dla Ciebie”21. Po wygłoszonym kazaniu
jest przewidywany czas na pytania i odpowiedzi, kiedy kapelan może
wyjaśnić nizrozumiałe oraz trudne fragmenty22.
Integralną częścią nabożeństwa jest zbiorowy audyting, nazywany
kongregacjonalnym i składający się z zalecenia bądź serii zaleceń,
które mogą zwiększyć własną świadomość, ulepszyć komunikację,
uwolnić od negatywnych materialnych wpływów fizycznego wszechświata. L. Ron Hubbard przewidywał, że w trakcie tych seansów mogą
przebywać nowe osoby, którym wiele terminów będzie niezrozumiała.
Dlatego Ron zalecał, aby taki audyting zaczynał się od rozmów na
temat „czym jest scjentologia, co proponuje, jakie ma cele oraz na
jakie tło się opiera”23. Zbiorowy audyting kapłan prowadzi razem ze
swoim pomocnikiem24.
18 Zob. В. И. Ионе, Феномен человека в учении Саентологической церкви,
„Вестник Полоцкого Государственного Университета. Серия А. Гуманитарные
науки. Философия”, 7(2007), s. 65.
19 Por. И. Я. Кантеров, Символы, церемонии,…, s. 54.
20 Zob. Я. Ф Трофимов, Церковь Саентологии…, s. 41-42.
21 Por. L. Ron Hubbard, Droga do szczęścia: Poradnik lepszego życia oparty na
zdrowym rozsądku, Glosturp 2009, s. 48.
22 R. Dericquebourg, Are the Ceremonies….
23 L. Ron Hubbard, Group Auditing Sessions, [w:] The Technical Bulletins of Dianetics an Scientology by L. Ron Hubbard, Founder of Dianetics and Scientology, vol. II,
1954-1956, s. 70.
24 Я. Ф Трофимов, Церковь Саентологии…, s. 47.
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W dalszym trakcie ceremoniału niedzielnego, po odbytym processingu grupowym, sekwencja wydarzeń przewiduje czas na ogłoszenia lub zapowiedzi o nadchodzących wydarzeniach, jeśli w tym
jest taka potrzeba. Kapelan podaje informacje, korzystne dla osób,
chcących bardziej się zaangażować w szerzenie wiary25. Częścią składową służby mogą być także muzyka, hymny i śpiewy, wykonywane
opcjonalnie na początku i końcu przez chór lub a cappella; większe
kościoły mają stałe zespoły i schole. Liturgię kończy modlitwa o całkowitą wolność, skierowana ku autorowi wszechświata. Cały przebieg
służby mieści się w godzinie, jak w większości kościołów protestanckich w USA26. Prawdopodobnie, są to wprost wpływy denominacji
chrześcijańskich: rodzice Hubbarda byli metodystami27.
Niedzielna służba nie jest obowiązkowa: udział w niej bierze stosunkowo mały procent wiernych, dla których uczestnictwo w tym
nabożeństwie jest duchowo znaczące i ważne28. Regularna obecność
na służbach pozwala zrozumieć większość tego, czego adepci mają się
nauczyć dopiero po uczestnictwie w takim nabożeństwie29.
Ceremonie religijne Kościoła Scjentologicznego są przedstawione
w osobnym tomie, zatytułowanym The Background, Ministry, Ceremonies & Sermons of the Scientology Religion, pierwsze wydanie
którego ukazało się w 1970 roku i miało tylko 66 stron, kiedy wydanie
z 1999 roku miało już ponad tysiąc stron30. Ryty i obrzędy zaprezentowane w tej książce mają wiele cech zbliżonych, pokrewnych z innymi
religiami. Jednak te obrzędy mają swoisty charakter, właściwy temu
25 Church of Scientology International, Scientology Sunday Service. Announcements [online], Scientology Church & Religion – What is Scientology? http://www.
scientology.org/what-is-scientology/scientology-religious-ceremonies/scientology-sunday-service.html [dostęp z dn. 10.11.2015].
26 D. de Chant, D. L. Jorgensen, The Church of Scientology…, s. 224.
27 L. Wright, Droga do wyzwolenia. Scjentologia, Hollywood i pułapki wiary, Wołowiec 2015, s. 37.
28 Por. М. Ю. Смирнов, Религиозная идентичность…, s. 99.
29 R. Dericquebourg, Are the Ceremonies….
30 Church of Scientology International, The Background, Ministry, Ceremonies &
Sermons of the Scientology Religion, Los Angeles 1999, s. 1025.
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związkowi. Scjentolodzy, jak i szereg wiernych z innych wyznań, mają
ryty nadawania imienia, ślubu oraz pochówku, co przybliża religię
Hubbarda do wielu innych systemów wyznaniowych. Podstawowym
przeznaczeniem ceremonii scjentologicznych jest przypominanie
członkom Kościoła, że każdy człowiek jest wolnym duchem – Thetanem, który, wchodząc w ciało, działa w nim a później go opuszcza,
aby zamieszkać w innym31.
Ryt uznania i nadania imienia
Ceremoniał nadawania imienia jest bardzo ważnym elementem w systemie praktyk ceremonialnych kulta L. Rona Hubbarda. Według
przekonań scjentologów Thetan jest istotą nieśmiertelną, więc nowonarodzone dziecko faktycznie jest Thetanem, który powrócił na
Ziemię, tylko w innej inkarnacji. Stąd kluczowym momentem jest
nadanie nowego imienia ciału nowicjusza. To daje możliwość przywitać Thetana w jego nowej powłoce, zapoznać go z nowymi rodzicami
oraz chrzestnymi, ponieważ w poprzednim wcieleniu Thetan miał
innych rodzicieli32. Razem z tym scjentolodzy nie traktują odrodzenia się Thetana jako zjawiska reinkarnacji w ten sam sposób, jak jest
to rozumiane w religiach kręgu indyjskiego, a dzisiaj powszechnie
znane na Zachodzie33. Pewne podobieństwa można znaleźć między
scjentologiczną teorią racjonalnych działań Thetana a pojęciem dobrej karmy w religiach Wschodu; ten ostatni rzeczownik, co prawda,
w doktrynie LRH34 jednak nie występuje35.
Ryt, którego oficjalna nazwa w języku angielskim brzmi Recognition and Naming Service, nie jest momentem decydującym o życiu
31 Por. L. Ron Hubbard, Scientology: A History of Man – A List and Description of
the Prinipal Incidents to be Found in a Human Being, Copenhagen 2007, s. 72-73.
32 Zob. L. Ron Hubbard. The Second Dynamic, compiled by C. Pool, Portland 1981,
s. 140-141.
33 M. Cohoe, S. E. Contreras, D. Sparks, A Practioner’s Guide to Culturally Sensitive
Practice for Death and Dying,. TLTCI Series Report 02-2, San Marcos 2002, s. 25.
34 Akronimem LRH w żargonie kultu jest mianowany L. Ronald Hubbard, założyciel religii i jej pierwszy przywódca.
35 Por. B. R. Wilson, Scientology: An Analysis…, s. 122.
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nowoprzybyłego Thetana. Kapłan pod czas ceremonii podkreśla, że
owa czynność nie jest przedwyznacznikiem na całe życie. Dopiero
jako dorosły człowiek obecne na ceremonii dziecko wybierze dla
siebie drogę, zachowując prawo do odrzucenia tego wszystkiego,
co proponuje Kościół. Głównym celem tegoż rytu jest upewnić się
w osiągnięciu przez dziecko wolności, co mu pozwoli później dokonać właściwego wyboru. Rodzice, chrzestni i cała wspólnota mają
pomagać, uczyć, wprowadzać w arkany wiedzy scjentologicznej, ale
nikt nie może powiedzieć: „Musisz zrobić tak a tak, ponieważ myśmy
już zadecydowali”36.
Nadanie imienia od strony praktycznej nieco przypomina quasi-chrzest: kapłan zwilża czoło dziecka kroplą wody. Ten element został
wprowadzony dopiero w 1999 roku, opis tego rytu w poprzednim wydaniu z roku 1970 owego procederu nie przewidywał37. Ten kultowy
perfomance nie ma głębszego znaczenia i nie stanowi aktu inicjacyjnego, jak to jest postrzegane w wypadku chrztu w kościołach chrześcijańskich38. Na koniec obecni na ceremonii pozdrawiają dziecko
słowami Witaj!, Zapraszamy! Ron Hubbard, autor tekstu ceremonii,
skupia się na przyjęciu nowego ciała, a nie na wprowadzeniu w gremium poświęconych. Z przykładowym tekstem sakramentu nadawania imienia można zapoznać się na oficjalnej stronie Kościoła39.

36 Mika, What Happens at a Scientology Naming Ceremony? [online], Scientology
Parent 27.02.2015, http://www.scientologyparent.com/what-happens-at-a-scientology-naming-ceremony/ [dostęp z dn. 11.11.2015].
37 G. F. Trapletti, The Ceremonies of the Church of Scientology: Between Traditional
Rituals and Modern Cultural Practices, [w:] R. W. Hood, D. Motak red., Ritual: New
Approaches and Practice Today, Kraków 2011, s. 172-173.
38 Zob. J. K. Miczyński, Charyzmatyczny wymiar inicjacji chrześcijańskiej w świetle
pism Nowego Testamentu, „Roczniki teologiczne”, tom LXII, 5(2015), s. 55-67.
39 Zob. L. Ron Hubbard, Recognition and Naming Service [online], Scientology
Church & Religion – What is Scientology? http://www.scientology.org/faq/inside-a-church-of-scientology/recognition-and-naming-service.html [dostęp z dn.
11.11.2015].
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Ryt funeralny i assist
Ciało jednak nie jest materią wieczną, i jeśli nadawanie imienia ma
w założeniu powitanie Thetana, to pochówek odgrywa dokładnie
odwrotną rolę. Duch jest nieśmiertlny, więc pogrzeb umożliwia Thetanowi się wyzwolić od przywiązania do kategorii MEST40, kończyć
cykl życiowy oraz przygotować się do ewentualnego kolejnego wcielenia. Śmierć jest sama w sobie ustaniem tworzenia41, jest działaniem
życia, pozbywającego się przestarzałych i niepożądanych organizmów, aby mogły się narodzić nowe42. Jednak pod czas inkarnacji
Thetan na tyle się przyzwyczaja do ciała43, iż proces eksterioryzacji
staje się epizodem uciązliwym i męczącym44. Po oddzieleniu się od
ciała i umysłu Thetan już więcej nie pamięta przeżytego życia. Po
śmierci Thetan się zgłasza do miejsca pomiędzy wcieleniami, dla większości bytów, według Hubbarda, jest nim planeta Mars. Właśnie tu
duch otrzymuje implant zapomnienia: Thetan siedzi przed kołem,
zawierającym różne obrazki-wspomnienia; koło się obraca, obrazki
znikają z przed oblicza45.
Aby usunąć wszystkie powiązania Thetana z jego umarłym ciałem,
powłoki indywida zaleca się spopielić, a prochy rozsypać nad wodą,
aby nic nie trzymało się razem46; co zresztą było uczynione z ciałem
samego założyciela tej religii, potem jak w styczniu 1986 roku LRH
przeniósł się na wyższy poziom egzystencji47. Ryt funeralny zawiera
procesję z trumną, kazanie na temat sensu życia i śmierci człowieka,
oraz wygłaszane słowa wdzięczności za czas, spędzony z tymi, kto
jeszcze pozostaje w swoim obecnym ciele. Szafarz, będący kapłanem
dość wysokiego szczebla w randze scjentologicznej, w tym rytu40 Akronim, utworzony od angielskich słów mattery, energy, space, time.
41 L. Ron Hubbard, Scjentologia: Podstawy…, s. 77.
42 L. Ron Hubbard, Scjentologia: Nowe…, s. 63.
43 Zob. L. Ron Hubbard, Scientology: A History of Man…, s. 128.
44 Por. L. Ron Hubbard, Dianetyka: Współczesna nauka o zdrowiu umysłowym,
Glostrup 2009, s. 309.
45 L. Ron Hubbard, Scientology: A History of Man…, s. 109-111.
46 L. Wright, Droga do wyzwolenia.., s. 247.
47 M. Wakefield, Understanding Scientology, Tampa 1991, s. 28, 47.
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ale pomaga Thetanowi bezboleśnie przejść z jednego wcielenia do
następnego.
Ceremonia pożegnania jest dosyć krótka, ale zarazem wzniosła:
nad trumną rozbrzmiewa modlitwa „Świat był łepszy, bo ty na nim
byłeś/byłaś. Świat już taki nie będzie teraz, gdy ciebie nie ma. Dziękuję
ci, że byłeś/byłaś między nami. Wiemy, gdzie jesteś. Jeżeli chcesz,
możesz przybrać wolne ciało i powróciź pomiędzy nas, w przeciwnym
razie będziesz wolnym duchem, wolną duszą”48. Padają słowa „Idź
dzisiaj, drogi [imię zmarłego], i żyj znów w szczęśliwszym miejscu
i czasie”49.
Ważną kwestię oddawania narządów po śmierci Kościół pozostawia do rozpatrzenia indywidualnie każdemu członkowi, nie wypowiadając się definitywnie na ten temat. Jedyna rzecz, jaką przypomina
Ron, że warto się zastanowić, czy proces pobierania organów nie stanie przyczyną zrodzenia się szkodliwych engramów50, co negatywnie
może wpłynąć na ciało Thetana, zwłaszcza jeśli jeszcze nie odnotowano śmierci mózgowej. Natomiast nie ma żadnych konsekwencji
duchowych na przyszłe wcielenie, dodatkowy audyting nie jest w tym
wypadku wymagany. Podobnie wygląda sprawa z kremacją: w razie
przeczeń ze strony rodziny zmarłego może się odbyć złożenie do
grobu51. Ryt pochówku scjentologicznego na prośbę rodziny może
być wykonany także w odniesieniu do osoby spoza Kościoła52.
Aby udogodnić proces odchodzenia, kapłan stosuje proceder terapeutycznej metodyki, nazywany assist, toteż pomoc53. W scjento48 M. P. Gardini, Byłam scjentologiem. Rozmowa z Albertem Laggią, Radom 2008,
s. 100.
49 Zob. Г. А. Кукушкина, Церковь Саентологии: основы вероучения, культовая
и внекультовая практика (социально-философский анализ), Москва 2003, s. 77.
50 Engram – każdy moment „stanu nieświadomości” umysłu analitycznego, który
pozwala umysłowi reaktywnemu na rejestrowanie w tym momencie zbioru wrażeń
zmysłowych. Zob. L. Ron Hubbard, Dianetyka: pierwotna teoria, Glostrup 2009,
s. 39-50.
51 Church of Scientology International, The Background, …, s. 40.
52 М. Ю. Смирнов, Религиозная идентичность…, s. 99.
53 Tamże, s. 96.
| 282 |

Praktyki kultowe w nowych ruchach religijnych…

logii istnieje mnóstwo assistów, które pomagają złagodzić i uspokoić
Thetana, przygasić przykre uczucia troski o chorującym lub już zmarłym ciele. Każda z poszczególnych metodyk assistów jest opisana
w rozdziale Księgi ceremonii, poświęconym temu zagadnieniu. Natomiast książka Assist Processing Handbook jest oddzielnym tomem,
gdzie Mistrz opisuje około 130 metodyk różnych assistów, które mogą
być stosowane jako pomoc poczynając od krwawienia z nosa do kłótni
małżonków. W scjentologii więc są podstawowe assisty w wypadku
chorób i urazów, dodatkowe assisty w wypadku zaopatrzenia ran
i chorób, specyficzne trudności, pomoc dla dzieci, assist dla kobiet
w ciąży i po porodzie, assist gorączki, assist po miejscu pracy, assist
dianetyczny, assist zaawansowany, oraz assist na wypadek straty
przytomności, zapadania w śpiączkę i wstrząsów54. L. Ron wyodrębnił dzisięć grup assistów, cały zbiór których został podany we
wspomnianym wyżej dziele. Całokształt assistów dzieli się na trzy
duże grupy w zależności od sposobu zastosowania: assist kontaktowy,
lokalizacyjny i dotykowy55.
Nazwy niektórych z wymienionych grup assistów miałyby sugerować interwencję duchownych w sferę stricte medyczną, jednak
scjentolodzy notorycznie odcinają się od takich zarzutów, podkreślając, że pomoc kapłana ma wyłącznie walory wsparcia duchowego,
nie jest to panaceum56.
Małżeństwo
Osobliwą uwagę w Kościele Komodora przywiązują do zawarcia
małżeństwa, które, w odróżnieniu od tradycyjnych systemów religijnych, w zależności od stopnia formalności uroczystości i poziomu wtajemniczenia nowożeńców może być aranżowane w kilku
wersjach ceremonialnych57. L. Ron wymienił pięć rodzajów uroczystości ślubnych: tradycyjną, nieformalną, pojedynczego pierścienia,
54
55
56
57

L. Ron Hubbard, Assists Processing Handbook, Los Angeles 1992, s. 2.
L. Kin, Scientology-A Handbook For Use: The Procedures, Wiesbaden 1992, s. 22.
Я. Ф Трофимов, Церковь Саентологии…, s. 50.
М. Ю. Смирнов, Религиозная идентичность…, s. 98.
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podwójnego pierścienia oraz zwięzłego podwójnego pierścienia58.
Dość powszechnym zjawiskiem jest zwykłe wesele, gdy para młoda
wymienia się obrączkami, ślubując sobie miłość, wierność i uczciwość
małżeńską59. Po tym, jak młodzi wymienili się obrączkami, kapłan
pyta u obecnych: „Czy świadczycie, że już oni są mężem i żoną?”60.
Po pozytywnej odpowiedzi para może się pocałować, a goście w tym
czasie wznoszą toast.
W tej uroczystości biorą udział rodzice, mogą być drużba z druhną,
przyjaciółki panny młodej oraz cała obstawa weselna; istnieje nawet
instrukcja z dokładnym schematem ulokowania obecnych na ceremonii osób z rodziny panny młodej, pana młodego oraz zaproszonych
gości. Tak, na przykład, zaproszeni ze strony kawalera siedzą po prawej stronie, przyszłej żony – po lewej61. Ślub scjentologów jest wzorcotwórczym nie tylko dla wspólnoty, do której należą państwo młodzi,
lecz jawi się trwałym budulcem całego społeczeństwa, ponieważ jest
składnikiem dianetycznej tzw. Drugiej Dynamiki, obejmującej seks,
płodzenie potomstwa i wychowywanie dzieci62.
W świetle przebiegu ostatniego Synodu Biskupów w Rzymie warto
podkreślić, że ślub w scjentologii może wziąć wyłącznie para osób płci
przeciwnej63. Jeszcze w Pierwszej Książce64, gdzie autor powołuje się
na ówczesne podręczniki psychiatrii i psychologii, homoseksualizm
był uznawany za dewiację w Drugiej Dynamice, i był rozpatrywany
jako choroba psychosomatyczna, stanowiąca społeczne zagrożenie65.
58 Zob. Church of Scientology World Wide Saint Hill Manor, The Scientology…,
s. 83-98.
59 L. Ron Hubbard, Scientology Wedding Ceremony, [w:] The Technical Bulletins of
Dianetics an Scientology by L. Ron Hubbard, Founder of Dianetics and Scientology,
vol. II(1954-1956), s. 425-427.
60 И. Я. Кантеров, Символы, церемонии, … s. 56.
61 Zob. Church of Scientology World Wide Saint Hill Manor, The Scientology…,
s. 85.
62 Zob. L. Ron Hubbard, Dianetyka: pierwotna…, s. 27.
63 G. F. Trapletti, The Ceremonies…, s. 173.
64 W żargonie kultu jest to prawie oficjalna nazwa pierwszej pracy LRH Dianetyka:
Współczesna nauka o zdrowiu umysłowym.
65 L. Ron Hubbard, Dianetyka: Współczesna…, s. 126.
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Dodatkową definicję podano później w dziele Nauka wyżywania:
ukryta wrogość, hamująca prokreację66. Mistrz tłumaczył takie zachowanie przejawem kontynuacji życia dziecka za dominującego
rodzica płci przeciwnej67.
„Homoseksualiści nie uprawiają miłości, ich relacje składają się
na krótkie, nikczemne i bezosobowe spotkania”68 lub „dłuższe ustalenia, przerywane «…» zdradami i częstą niewiernością”69, pisała
scjentolożka Ruth Minshull. Niektórzy autorzy podają informacje,
że Quentin, jeden z synów Hubbarda, mógł być homoseksualistą70,
i z tego właśnie powodu w 1976 roku popełnił samobójstwo71; być
może dlatego w późniejszych listach Mistrz zdystansował się od tego
tematu72, a ścisłe reguły moralności obowiązywały tylko członków
elitarnej jednostki Sea Org73. W 2004 roku w amerykańskim artykule
na temat scjentologii pojawiła się definicja małżeństwa, jako związku
między mężczyzną a kobietą74, natomiast w 2005 roku rzecznik Scjentologii w wywiadzie dla dziennika New York Daily News powiedział,
że Kościół nie zajął oficjalnego stanowiska w sprawie małżeństw
homoseksualnych, co zresztą jest widoczne także na oficjalnej stronie
internetowej kultu75.
Fundamentalnym zadaniem kapłanów oraz pozostałych wiernych
jest wsparcie i pomoc w udanym małżeństwie. Dwa Thetana, będących na drodze ku całkowitej wolności, mogą złączyć swoje starania,
66 L. Ron Hubbard, Science of Survival: Prediction of Human Behavior, Los Angeles
1975, s. 88-90, 114-115, 159.
67 L. Ron Hubbard, Podręcznik dla Precleara, Los Angeles 2009, s. 260.
68 R. Minshull, How to Choose Your People, Ann Arbor 1972, s. 52.
69 Tamże.
70 J. Atack, A Piece of Blue Sky: Scientology, Dianetics and L. Ron Hubbard Exposed,
New York 1990, s. 167.
71 L. Wright, Droga do wyzwolenia…, s. 183-184.
72 L. Ron Hubbard, Second Dynamic Rules, „Hubbard Communications Office
Policy Letter” 11 August 1967.
73 L. Ron Hubbard, 2-D Rules, „Flag Order 3739” 21 December 1978.
74 Times Staff Writer, About Scientology, „St. Petersburg Times” 18 July 2004.
75 J. S. Siker, Homosexuality and religion: an encyclopedia, Westport, London, 2007,
s. 91.
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aby wspierać się nawzajem. Ślub jest swojego rodzaju grą, umożliwiającą pozbawienie się nudy, jak również wywodzi się ze świadomości
konieczności przeżycia76. Dlatego są ślubne ceremonie, wykorzystujące symbolikę stricte scjentologiczną, na przykład, Trójkąt ARK, na
elementach którego oparte są relacje wszystkich istot żywych77. Ten
skrót, powszechnie znany w środowisku scjentologicznym, w sytuacji
zawarcia małżeństwa oznacza to, iż byt i przeżycie poszczególnych
indywidów są możliwe jedynie na zasadach współrozumienia, pokojowego współżycia, relacji przyjaźni i przy całkowitej harmonii stosunków międzyosobowych. Trwałość związku będzie długa, dopóty
trwałym pozostanie trójkąt ARK, bo wszystko zaczyna się od relacji78.
Celebrans, sprawujący ryt ślubu scjentologicznego, prosi młodych
przedstawić sobie właśnie taki trójkąt, wpisany w koło obrączek, po
czym pozdrawia następnymi słowy: „Chciałbym widzieć was, jako
osoby zawierające ten związek, które nigdy nie zapomną, co ten trójkąt oznacza. Wszelkie kłótnie naprawiajcie przez komunikację i za
pomocą waszej rzeczywistej miłości”79. Kto burzy związek małżeński,
niszczy też cywilizację, pisał Ron80.
Naprawdę interesującym dla religioznawcy źródłem jest dzieło, nie
przynależące pióru Założyciela, aliści wydane przez Kościół: Marriage
Hats81, krótka 36-stronicowa broszura poradnictwa małżeńskiego
autorstwa Mary Sue Hubbard (1931-2002), trzeciej żony LRH, z którym ona miała czwórkę dzieci. Mary Sue była jedną z kluczowych
postaci kultu prawie do samej śmierci Komodora, zajmując stanowisko szefowej Guardian’s Office – kościelnej jednostki, mającej szerokie
uprawnienia do ochrony interesów Scjentologii82. Po aferze, wywo76 В. И. Ионе, Феномен человека…, s. 64.
77 L. Ron Hubbard, Scjentologia: Podstawy…, s. 45.
78 Я. Ф Трофимов, Церковь Саентологии…, s. 43.
79 Zob. L. Ron Hubbard, The Double Ring Wedding Ceremony [online], Scientology
Church & Religion – What is Scientology? http://www.scientology.org/faq/inside-a-church-of-scientology/double-ring-ceremony.html [dostęp z dn. 11.11.2015].
80 L. Ron Hubbard, Małżeństwo, Copenhagen 2006, s. 3.
81 M. S. Hubbard, Marriage Hats, Los Angeles 1974.
82 L. Wright, Droga do wyzwolenia…, s. 168.
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łaną operacją Śnieżka83, koordynatorem której była właśnie Mary
Sue, jej książkę wycofano; rzadką i trudno dostępną dzisiaj pozycję
można wyszukać w osobistym archiwum niektórych scjentologów.
Wesela scjentologiczne są dobrą okazją do pozyskiwania nowych
adeptów, zwłaszcza jeśli w roli propagatorów występują znane i lubiane przez miliony gwiazdy z Hollywood. Chyba najbardziej spektakularnym i znanym przykładem był ślub T. Cruise’a i K. Holmes
w listopadzie 2006 roku, który umożliwił zaprezentowanie ceremonii
ślubnej zgodnie przepisów Hubbarda szerokiemi kręgu odbiorców,
zresztą jak i wcześniejsza ceremonia silent birth ich córki Suri kilka
miesięcy przed tym ślubem84. To budzi zainteresowanie osób nawet
nie będących scjentologami, ale chętnie naśladujących swoich idoli,
a w wiek rozwoju technologii Scjentologia oferuje swoim wyznawcom
nawet darmowe małżeńskie kursy-online, które pozwalają dowiedzieć
się, czy „narzeczeni są dobrze do siebie dostosowane, otrzymać praktyczne wskazania, jak poprawić intymne relacje”85.
Podsumowanie
Ceremonie i rytuały scjentologiczne pełnią przede wszystkim
funkcję integracyjną, poprzez uczestnictwo w obrzędach wierni
uświadamiają siebie jako jedną religijną społeczność, zespoloną
wspólnymi wartościami i celami. W trakcie tych czynności jednostka
samookreśla swoją tożsamość, będac pośród tych, kto ma podobne
poglądy i przekonania. Ryty i ceremonie wzmacniają poczucie tego,
iż życie jest związane z niewidzialnymi zasadami duchowymi, które
mają być przyjęte, ażeby móc osiągnąć integralność i realizację pełnego egzystencjalnego potencjału osoby. Wszystkim praktykom
83 A. Laggia, M. P. Gardini, Byłem scjentologiem. Prawdziwe historie ludzi, którym
udało się opuścić sektę. Kraków 2010, s. 143.
84 C. M. Cusack, Celebrity, the Popular Media, and Scientology, [w:] Scientology,
red. J. R. James, Oxford 2009, s. 400.
85 Zob. Church of Scientology International, Course Overview: Marriage [online],
Marriage Course – What is the Marriage and How to Improve a Relationship: From
The Scientology Hand Book – Free Online Course http://www.scientology.org/
courses/marriage/overview.html [dostęp z dn. 12.11.2015].
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kultowym i obrzędom jest właściwa też funkcja komunikatywna,
umożliwiająca rozwój, poszerzenie i pogłębienie kontaktów interpersonalnch. Scjentologia ma tak zbiorowe, jak i prywatne akty kultu,
ale każdy z tych aktów ma na celu zdobycie pełni wolności duchowej.
Aktualne badania socjologów religii oraz oceny nabożeństw nowoczesnych religii w literaturze religioznawczej już wychodzą poza ramy
tradycji zachodnich, omawiające głównie religie monoteistyczne.
Obecnie teolodzy religii coraz częściej spotykają się z rozmaitą i różnoraką gamą liturgicznych zachowań i działań kultowych. Takim
właśnie przykładem jest Kościół Hubbarda, który łączy w sobie formy
działań, zaczerpnięte z innych tradycji światopoglądowych, jak również ma swoją unikalną rytualną organizację kultu.
Streszczenie
W artykule w sposób syntetyczny w oparciu o podstawowe źródła są opisane
główne ryty i ceremonie Kościoła Scjentologicznego. Każdy z poszczególnych rytów – służby, nadania imienia, pochówku oraz małżeństwa – podany
w krótkim porównaniu z innymi ceremoniami pozascjentologicznymi,
które teoretycznie mogły być fundamentem i materiałem, co natchnął
Lafayette’a Ronalda Hubbarda, założyciela Kościoła, przy pracy nad Ksiągą
Ceremonii dla swojego ruchu religijnego. Cechy poszczególnych rytów stanowią system czynności kultowych, jednoczących założenia doktrynalne
tak tradycyjnych systemów religijnych, jak również mające swoje unikalne
tło i teologię sakramentów, która wywodzi się z dianetyki i scjentologii.
Summary
This article gives an overview on the basic source describes the main rites
and ceremonies of the Church of Scientology. Each of the different rites – the
service, the naming, funeral and marriage – indicated in a brief comparison
with other ceremonies outside of Scientology, which in theory could be
the foundation and the material that inspired Lafayette Ronald Hubbard,
founder of the Church, for working on books Ceremony for his religious
movement. Characteristics of each rite constitute a comprehensive system
of cult activities, unifying doctrinal assumptions as traditional religious
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systems as well as having their own unique background and theology of the
sacraments, which derives from Dianetics and Scientology.
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SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
WE WSPÓŁCZESNEJ DEBACIE TEOLOGICZNEJ.
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ
TOWARZYSTWA TEOLOGÓW DOGMATYKÓW
(BYDGOSZCZ, 21‑23 WRZEŚNIA 2015 R.)

Tradycją polskiego środowiska teologicznego stały się doroczne zjazdy
naukowe, które gromadzą przedstawicieli poszczególnych specjalizacji. Konferencja naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków
odbyła się w dniach 21-23 września 2015 r. w Wyższym Seminarium
Duchownym Diecezji Bydgoskiej. Jego członkowie pochylili się nad
niezwykle aktualnym problemem, czyli zagadnieniem sakramentu
małżeństwa. Doniosłość tematyki wynika z faktu zbliżającego się XIV
Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego małżeństwu i rodzinie oraz zmian, które dotykają tę szczególną
przestrzeń ludzkiej egzystencji.
Sympozjum rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył bp
dr Jan Tyrawa. W swojej homilii zwrócił uwagę na konieczność przygotowania się do nowej sytuacji związanej z napływem znacznej ilości
imigrantów. Opierać się ono musi na podjęciu pogłębionej refleksji
nad własną tożsamością, po to by głosić odkrytą prawdę innym, co
stanowi najgłębszy przejaw szacunku względem nich. Odnosi się to
także do prawdy na temat małżeństwa i rodziny.
W czasie konferencji wygłoszonych zostało sześć referatów.
Pierwszy z nich zatutułowany Teologia sakramentu małżeństwa: pytania i deficyty w kontekście współczesności został zaprezentowany
przez ks. dra Grzegorza Strzelczyka (UŚ). Wskazał on, że wymiar
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sakramentalny w refleksji nad małżeństwem został zepchnięty na
drugi plan. Nauczanie Kościoła nie ujmuje sakramentu małżeństwa
w jasnych kategoriach hylemorficznych, przez co pojawiają się wciąż
wątpliwości co do jego materii, formy i szafarza. Brak pogłębienia teologicznego sprawia, że istotną rolę odgrywa prawodawstwo kościelne,
które swoje źródło ma w znacznej mierze w tradycjach pogańskich,
co rodzi poważne konsekwencje pastoralne.
W referacie Sakramentalność małżeństwa w refleksji Ojców Kościoła ks. prof. dr hab. Jan Słomka (UŚ) podkreślił, że początki refleksji
teologicznej naznaczone są powszechną tendencją do ukazywania
wyższości dziewictwa nad małżeństwem. Wskazał, że systematyczny
wykład na temat sakramentalności małżeństwa rozpoczyna się od
św. Augustyna z Hippony, który sformułował naukę na temat trzech
dóbr: potomstwa, wiary i sakramentu.
Kolejny wykład Sakramentalność małżeństwa w perspektywie
prawnokanonicznej. Stan obecny i propozycje został wygłoszony
przez ks. prof. dra hab. Ryszarda Sztychmilera (UWM). Wskazał
on, że małżeństwo pomiędzy osobami ochrzczonymi zostało przez
Chrystusa podniesione do godności sakramentu, czyli skutecznego
znaku Bożej łaski. Zwrócił ponadto uwagę na konieczność stosowania precyzyjnych określeń. Termin „małżeństwo niesakramentalne”
należy odnosić do ważnego związku na płaszczyźnie naturalnej, w odróżnieniu od „małżeństwa nieważnego”, które nie może zaistnieć
między dwoma osobami ochrzczonymi na skutek przeszkód lub wad
zgody. Prelegent w sposób syntetyczny zapoznał też zgromadzonych
z ostatnimi zmianami w prawie małżeńskim wprowadzonymi przez
papieża Franciszka. Ich celem jest uproszczenie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa przy równoczesnym pogłębieniu nauki
o jego nierozerwalności.
Referat Małżeństwo i rodzina jako wartość w świadomości Polaków
został zaprezentowany przez ks. prof. dra hab. Janusza Mariańskiego
(KUL). Socjolog religii podkreślił, że w ostatnich dwudziestu latach nie wystąpiły w świadomości prorodzinnej Polaków radykalne
przemiany. Te, które się ujawniły, były zaś mniejsze niż się tego spodziewano. Prelegent zaryzykował nawet stwierdzenie, że zmiany
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w zakresie postaw, opinii poglądów i ocen młodych ludzi w kwestiach
związanych z małżeństwem i rodziną są mniej radykalne niż przemiany zachodzące w całym społeczeństwie. Tego stanu rzeczy nie
sposób wytłumaczyć bez odwołania się do tezy socjalizacyjnej, czyli
ewangelizacyjnej. Konieczne jest uznanie znaczenia oddziaływania Kościoła katolickiego i innych wspólnot religijnych na wartości
i normy moralności prorodzinnej. Zmiany te nie miały charakteru
gwałtownego i należy przypuszczać, że ich powolne tempo utrzyma
się. Będą one następować powoli i nierównomiernie.
Bardzo aktualny i budzący spore kontrowersje temat Sakramentalność małżeństwa w relacji do Eucharystii podjął ks. dr hab. Grzegorz
Barth (KUL). Odwołując się do bieżącej dyskusji na temat dopuszczenia osób rozwiedzionych żyjących w powtórnych związkach do
Komunii świętej, wskazał na dość istotne problemy, nie roszcząc sobie
prawa do sformułowania decydujących rozstrzygnięć. Poważnym
deficytem jest redukowanie grzechu wyłącznie do wymiaru współżycia seksualnego. Wstrzemięźliwość od aktów zarezerwowanych
małżonkom nie może być jedynym warunkiem umożliwienia przystępowania do sakramentów. Trzeba uwzględnić krzywdy wyrządzone
współmałżonkowi i dzieciom oraz konieczność ich naprawienia.
Idealnym rozwiązaniem nie jest też zachęta do korzystania z tzw.
komunii duchowej. Może to z kolei prowadzić do ukształtowania
wśród wiernych przekonania, że sakramenty są pozbawione wymiaru
duchowego.
Zwieńczeniem spotkania był wykład abpa dra Stanisława Gądeckiego Synod Biskupów nt. rodziny – oczekiwania i perspektywy.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podzielił się swoim
doświadczeniem udziału w pracach synodalnych. Omówił biblijne
podstawy sakramentalności małżeństwa. Podkreślił, że biskupi polscy
nie udają się do Rzymu, aby z kimś walczyć lub kogoś pouczać. Chcą
natomiast wziąć czynny udział w refleksji całego Kościoła na temat
małżeństwa i rodziny oraz poszukiwać nowych metod ich wsparcia.
Istotnym walorem dorocznego spotkania wykładowców teologii dogmatycznej było otwarcie się na dorobek innych nauk teologicznych, prawa kanonicznego oraz nauk o człowieku. Skorzystanie
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z dorobku specjalistów zaproszonych do udziału w zjeździe może
umożliwić pogłębienie refleksji teologicznej nad sakramentalnością
małżeństwa, która zbyt rzadko dochodzi do głosu we współczesnej
debacie.
Wygłoszone referaty stały się podstawą dla ożywionej dyskusji,
która toczyła się nie tylko w sali konferencyjnej, ale także w rozmowach prywatnych. Podczas zjazdu odbyło się także walne zebranie Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Członkowie wysłuchali
sprawozdania zarządu z bieżącej działalności oraz podjęli sprawę
organizacji przyszłorocznego sympozjum. Zaprezentowane zostały
ponadto nowości wydawnicze. Kolejny już zjazd był nie tylko okazją
do wymiany poglądów, ale też doskonałą sposobnością do wzajemnego poznania i integracji środowiska polskich teologów.
Ks. Krzysztof Smykowski – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii
moralnej, prezbiter diecezji bydgoskiej, asystent przy Katedrze Bioetyki
Teologicznej w Instytucie Teologii Moralnej Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II.
Dane kontaktowe:
Aleje Racławickie 14
20-950 Lublin
e-mail: ksmykowski@kul.pl
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Marta Komorowska-Pudło, Psychospołeczne uwarunkowania
postaw młodzieży wobec seksualności, Szczecin, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015, ss. 422.
Książka Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec
seksualności została wydana jako 913 pozycja w serii „Rozprawy i Studia” Wydawnictwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej Autorka jest
pracownikiem naukowo-dydaktycznym tegoż Uniwersytetu, pedagogiem, dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, specjalistą
w zakresie nauk o rodzinie i wychowania seksualnego, wykładowcą
podyplomowych studiów wychowania prorodzinnego i seksualnego
przy Uniwersytecie Szczecińskim, kierownikiem studiów podyplomowych z mediacji przy Uniwersytecie Szczecińskim, wieloletnim
konsultantem ds. przygotowania do życia w rodzinie w Centrum
Psychologiczno-Pedagogicznym i Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji
Narodowej ds. środków dydaktycznych z wychowania do życia w rodzinie, instruktorem naturalnego planowania rodziny, realizatorem
Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.
Pani Marta Komorowska-Pudło ma własny rozległy dorobek w zakresie problematyki podjętej w obecnej publikacji. Jest Autorką wielu
publikacji naukowych i popularnonaukowych na temat seksualności
i życia rodzinnego, w tym obszernej (ponad 400 stron) monografii naukowej Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku, WAM, Kraków 2013, w której przedstawiła wyniki swoich badań nad postawami
młodzieży polskiej wobec różnych przejawów seksualności, opierając
część teoretycznych rozważań o bogatą literaturę przedmiotu. Chociaż obecna pozycja przygotowana do druku nie jest merytorycznym
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uogólnieniem dotychczasowych badań, ale opracowaniem nowych
danych empirycznych, to niewątpliwie wcześniejsze publikacje z zakresu problematyki wychowania seksualnego dla nauczycieli, liczne
artykuły, rozdziały w książkach a zwłaszcza monografia pt. Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku przyczyniły się do wysokiej
pozycji naukowej tej nowej monografii.
W obecnej publikacji książkowej pt. Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności Autorka z dużą wnikliwością podjęła się analizy różnorodnych czynników warunkujących
kształtowanie się postaw nastolatków w zakresie seksualności. Na
strukturę książki liczącej 422 stron składa się wstęp, 12 rozdziałów
merytorycznych, będących odpowiedzią na problemy podjęte w pracy,
zakończenie, bardzo obszerna bibliografia oraz spis 100 tabel, spis 24
wykresów, nota wydawnicza zawierająca wcześniejsze pozycje Autorki, które zostały fragmentarycznie wykorzystane w tej publikacji
oraz angielskie streszczenie książki. Struktura publikacji zawiera
wszystkie elementy konieczne do realizacji podjętego zadania a jej
plan spełnia wymogi metodologiczne zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym. Spis treści ilustrujący zawartość merytoryczną książki jest bardzo klarowny, zbudowany na konsekwentnie
realizowanym schemacie, co nadaje jej przejrzystość, wskazuje na
logiczne następstwo treści i ułatwia czytelnikowi percepcję treści.
We wstępie Autorka, relacjonując pokrótce literaturę przedmiotu,
uzasadnia podjęcie problematyki badawczej z zakresu seksualności
młodzieży, przedstawia problemy, na których odpowiedzi zawierają
kolejne rozdziały, zapoznaje czytelnika z grupą i metodą badawczą
oraz sposobem opracowania wyników badań empirycznych (zwłaszcza interpretacji dojrzałych i niedojrzałych postaw wobec różnych
sfer związanych z seksualnością człowieka) oraz sposobem obliczeń
statystycznych. Jest to prawidłowo skonstruowany wstęp, stanowi bardzo dobre wprowadzenie do obszernej problematyki pracy, szeroko
nakreśla podjęte w publikacji problemy oraz kierunki badań, dzięki
czemu czytelnik wie, czego może się po niej spodziewać.
Kolejnych 12 rozdziałów ma podobną strukturę formalną. Merytorycznie dotyczą one takich uwarunkowań postaw młodzieży
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wobec płciowości i sfer z nią związanych jak: płeć młodzieży (rozdz.
I), ich cechy osobowości (rozdz. II), samoocena (rozdz. III), rodzina
w hierarchii wartości młodzieży (rozdz. IV), religijność (rodz. V), stosowanie używek i środków odurzających (rozdz. VI), wyniki w nauce
(rozdz. VII), poziom wiedzy młodzieży o płciowości (rozdz. VIII),
zajęcia edukacyjne z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” (rozdz. IX), typ szkoły, do której uczęszcza młodzież (rozdz.
X), miejsce zamieszkania ( rozdz. XI), rodzinne uwarunkowania
kształtowania się postaw młodzieży wobec różnych sfer seksualności
(rozdz. XII). Zostały w nim scharakteryzowane wyniki dotychczasowych badań nad takimi uwarunkowaniami środowiska rodzinnego,
jak: struktura i rodziny, atmosfera środowiska rodzinnego, problemy wychowania seksualnego w rodzinie, relacje między młodzieżą
a rodzicami, religijność i wykształcenie rodziców. Ponadto Autorka
przedstawiła wyniki swoich badań nad zależnością postaw młodzieży
wobec seksualności a strukturą i typem rodziny, rodziną jako źródłem
wiedzy o seksualności i wsparcia dla młodzieży w okresie dorastania
oraz religijnością rodziców.
W pierwszym paragrafie każdego rozdziału Autorka dokonuje
obszernego przeglądu literatury na temat związku danego czynnika
psychologicznego lub społecznego z postawami młodzieży wobec różnych aspektów aktywności seksualnej i ich zachowaniami w związkach intymnych. Są to solidnie przeprowadzone przeglądy badań
różnych autorów na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat (od końca
lat osiemdziesiątych XX do końca pierwszej dekady XXI wieku), które
nie tylko pokazują przemiany samych postaw wobec seksualności,
ale też zmiany w znaczeniu różnych ich uwarunkowań i to zarówno
w odniesieniu do młodzieży polskiej, jak również z innych krajów.
Dokonane przeglądy literatury są bardzo wnikliwe, np. Autorka omówiła na związek, jaki jawi się na podstawie dotychczasowych badań
w tym zakresie między postawami młodzieży wobec seksualności
a paleniem papierosów, piciem alkoholu i stosowaniem narkotyków
oraz związek tych postaw z takimi uwarunkowaniami rodzinnymi,
jak struktura rodziny, wykształcenie i religijność rodziców, atmosfera
życia rodzinnego, specyfika relacji rodzice-dzieci.
| 299 |

Recenzje

Przedstawione w części teoretycznej poszczególnych rozdziałów
dyskursy i koncepcje oraz wyniki badań nad seksualnością młodzieży
stały się podstawą do interesujących poznawczo badań empirycznych.
Badaniami objęto młodzież w wieku 18-19 lat, w tym 159 dziewcząt
oraz 157 chłopców z różnych typów szkół z miast i wsi województwa zachodniopomorskiego oraz 19-20-letnich studentów uczelni
Szczecina.
M. Komorowska-Pudło podjęła się spenetrowania bardzo trudnego
zagadnienia, gdyż „uwarunkowania” to zagadnienie budzące liczne
emocje w gronie psychologów i pedagogów – wobec niepoliczalnie
wielu czynników wpływających na rozwój pozostaje pytaniem, czy
da się badać ich wpływ, jak go badać, jaką metodą. Autorka wybrała
bezpieczną drogę – ustalenia współzależności, współwystępowania
związków. Zastosowała przy tym wiele narzędzi do zbadania tych
współzależności i wyprowadzała ostrożne wnioski co do ich wpływu
na rozwój postaw młodzieży wobec seksualności.
Na podstawie dotychczasowego dorobku w danej dziedzinie Autorka określała zakres swoich badań tak, aby rozszerzyć i/lub pogłębić rozumienie znaczenia różnych uwzględnianych zmiennych
w kształtowaniu postaw wobec sfer związanych z seksualnością, np.
w rozdziale pierwszym nie ograniczyła się tylko do badania wpływu
zmiennej płci biologicznej, ale poszerzyła je o prześledzenie wpływu
płci psychologicznej, co jest znaczącym wkładem Autorki do penetrowanej przez nią naukowo dziedziny. Podobnie poszerzenie tych badań
o prześledzenie związków innych zmiennych, dotychczas pomijanych
w badaniach nad postawami nastolatków wobec seksualności (np.
cechy osobowości, uczęszczanie na lekcje z wychowania do życia w rodzinie) jest niewątpliwym wkładem Autorki w literaturę przedmiotu.
Dokonując w każdym rozdziale obszernego przeglądu literatury,
dokumentowała ją w zapisie bibliograficznym. Zawiera on w sumie ok.
350 pozycji, głównie w języku polskim ze względu na to, że badania
empiryczne były przeprowadzane w Polsce i wnioski z nich odnoszą
się do sytuacji polskiej młodzieży. Już samo to zestawienie wskazuje
na oczytanie Autorki i jej doskonałą orientację w literaturze przedmiotu. Autorka powołuje się również na dane statystyczne i badawcze
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dostępne w Internecie, co jest konieczne i zrozumiałe w odniesieniu
do tematu seksualności nastolatków, gdyż część ważnych informacji
można jedynie uzyskać, odwołując się do netografii. Tak bogata bibliografia wskazuje na duże oczytanie Autorki, na jej erudycję oraz
umiejętność korzystania z literatury w sposób problemowy.
Przedstawione w części teoretycznej poszczególnych rozdziałów
dyskursy i koncepcje oraz wyniki badań nad seksualnością młodzieży stały się podstawą do interesujących poznawczo badań empirycznych. Pani M. Komorowska-Pudło podjęła się spenetrowania
bardzo trudnego zagadnienia, gdyż „uwarunkowania” to zagadnienie
budzące liczne emocje w gronie psychologów i pedagogów – wobec
niepoliczalnie wielu czynników wpływających na rozwój jawi się
wiele pytań – czy da się badać ich wpływ, jak go badać, jaką metodą. Autorka wybrała bezpieczną drogę – ustalenia współzależności,
współwystępowania związków. Zastosowała przy tym wiele narzędzi
do zbadania tych współzależności i wyprowadzała ostrożne wnioski
co do ich wpływu na rozwój postaw młodzieży wobec seksualności.
Na podstawie dotychczasowego dorobku w dziedzinie psychopedagogicznych aspektów seksualności Autorka określiła zakres swoich badań tak, aby rozszerzyć i/lub pogłębić rozumienie znaczenia
uwzględnianych przez siebie zmiennych w kształtowaniu postaw
wobec sfer związanych z seksualnością, np. w rozdziale pierwszym nie
ograniczyła się tylko do badania wpływu zmiennej płci biologicznej,
ale poszerzyła je o prześledzenie wpływu płci psychologicznej, co jest
znaczącym wkładem Autorki do penetrowanej przez nią naukowo
dziedziny. Podobnie poszerzenie tych badań o prześledzenie związków innych zmiennych, dotychczas pomijanych w badaniach nad
postawami nastolatków wobec seksualności (np. cechy osobowości,
uczęszczanie na lekcje z „Wychowania do życia w rodzinie”) jest
niewątpliwym wkładem Autorki w literaturę przedmiotu.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Autorka publikacji z wielką
starannością zanalizowała uwarunkowania różnych aspektów
szczegółowych postaw składających się na nastawienie młodzieży
do seksualności. W literaturze uwaga badaczy skupia się najczęściej na poszukiwaniu czynników sprzyjających inicjacji seksualnej
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lub aktywności seksualnej młodzieży. Natomiast w tej pozycji podjęto próbę ustalenia uwarunkowań takich aspektów seksualności,
jak poziom wiedzy nastolatków na temat seksualności, ich postawy
wobec miłości i młodzieżowych związków partnerskich, postawy
wobec aktywności seksualnej, wobec środków masowego przekazu
poruszających problematykę seksualności i wobec pornografii oraz
postaw wobec małżeństwa i rodzicielstwa. To pogłębione podejście
do postawionych problemów wyróżnia niniejszą pracę wśród wielu
innych poświęconych tej tematyce.
W oparciu o wartościowanie prawidłowości postaw młodzieży
wobec seksualności z uwzględnieniem aspektu rozwojowego oraz
norm dotyczących funkcjonowania nastolatków w tej sferze, M. Komorowska-Pudło opisała kierunek związków między poszczególnymi
cechami postaw a czynnikami warunkującymi ich kształtowanie, posługując się terminami wskazującymi na poziom dojrzałości młodych
ludzi w sferze omawianych postaw. Nie jest to proste, by precyzyjnie
określić, co jest, a co nie jest postawą dojrzałą, jednak Autorce udało
się to przedstawić w sposób trafny metodologicznie i klarowny dla
czytelnika. Słusznie również uwzględniła w badaniach wszystkie
elementy postaw – poznawczy, emocjonalny i behawioralny, co pozwoliło ukazać szeroki obraz uwarunkowań każdego z tych aspektów
postaw wobec różnych sfer związanych z seksualnością.
Celem zbadania związku różnych zmiennych Autorka recenzowanej publikacji zastosowała oprócz kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji kilka metod psychologicznych, jak np. Inwentarz do
Oceny Płci Psychologicznej (oprac. A. Kuczyńska), Inwentarz Osobowości NEO-FFI (P.T. Costa i R.R. McCrae), Inwentarz Samowiedzy
(J.J. Sherwooda, w adaptacji M. Tukałło i R. Wiechnik) oraz Skala
Ocen Wartości (P. Oleś), Analiza Środowiska Rodzinnego – Rodzina
Pochodzenia (M. Ryś). Zastosowanie tych narzędzi badawczych wymagało kompetencji teoretycznych dotyczących testów psychologicznych
i diagnostycznych związanych z obliczeniami oraz interpretacją wyników badań jak też umiejętnością przedstawienia ich w czytelny dla
odbiorcy sposób. Autorka wywiązała się z tego zadania wyśmienicie.
Każdy rozdział kończy się podsumowaniem omawianych wyników,
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uwypukleniem tego, co istotne, dzięki czemu czytelnik zdobywa lepszą
orientację z ogromie szczegółowych danych empirycznych.
Należy również podkreślić prawidłowy i czytelny sposób przedstawienia danych w tabelach. Jest ich wiele – w sumie praca zawiera 100
tabel i 24 wykresy. Tabele te ilustrują związek danej zmiennej z postawami nastolatków poprzez zestawienie współczynników korelacji oraz poziomów ufności, aby był możliwy globalny ogląd danych
wskazujących na siłę związku między tymi zmiennymi a postawami
respondentów wobec seksualności, wobec sfer związanych z seksualnością oraz małżeństwa i rodzicielstwa (w aspekcie dojrzałości postaw).
Słusznie, nawet przy stwierdzeniu bardzo istotnych zależności, Autorka
zachowała ostrożność, by nie generalizować wyników na całą populację
młodych Polaków. Słusznie też starała się pokazać pewne tendencje,
które w innych badaniach (inny dobór grupy badanych, inne środowisko, inne narzędzia badawcze) mogą okazać się istotnymi zmiennymi.
Na uwagę zasługuje również fakt, że w książce zostały uwzględnione jako zmienne mające wpływ na postawy młodzieży wobec
seksualności zarówno te o charakterze psychologicznym związane
z bardziej trwałymi cechami osobowości (np. płeć psychologiczna,
neurotyzm, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość,
sumienność, samoocena, hierarchia wartości, poziom religijności), jak
też zachowaniami młodzieży (ryzykownymi: jak używanie nikotyny,
alkoholu i narkotyków) i jej kompetencjami (poziom wiedzy o seksualności). Uwzględniła również zmienne pedagogiczne (np. wyniki
w nauce, typ szkoły, uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia
w rodzinie) oraz społeczno-demograficzne (miejsce zamieszkania)
i rodzinne (struktura rodziny, wychowawcze środowisko rodzinne:
typ prawidłowy lub nieprawidłowy tworzony przez matkę lub ojca,
rodzice jako źródło wiedzy o płciowości i wsparcia dla nastolatków,
wykształcenie i religijność rodziców).
Za bardzo ważny wkład w dotychczasową wiedzę na temat uwarunkowań postaw młodzieży wobec seksualności należy uznać
podsumowanie monografii zawarte w obszernym (liczącym 11
stron) Zakończeniu. Składa się ono z dwóch części merytorycznych.
Najpierw została nakreślona synteza zarówno części teoretycznej,
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metodologicznej jak i empirycznej niniejszej publikacji. Wszystkie
analizowane w badaniach czynniki okazały się mieć związek z postawami młodzieży wobec seksualności. Poczyniona przez Autorkę
synteza uzyskanych wyników badań własnych stanowi istotne wzbogacenie wiedzy psychologicznej, socjologicznej i pedagogicznej na
temat tak ważnej sfery życia młodzieży polskiej, jaką jest seksualność
i przyjmowane wobec niej postawy. Uwaga czytelnika zostaje również
skierowana do wcześniejszych publikacji Autorki, w których opracowała niektóre zagadnienia wchodzące w zakres obecnej publikacji.
Dzięki temu czytelnik może poszerzyć swoją wiedzę o kolejne pozycje.
W Zakończeniu, formułując liczne wnioski obejmujące związek
szczegółowych postaw wobec seksualności z uwzględnionymi w badaniach czynnikami warunkującymi ich kształtowanie, M. Komorowska-Pudło podejmuje się z powodzeniem wskazania na możliwe
aplikacje uzyskanych wyników badań do praktyki, sygnalizuje, na
ile jej wyniki badań stanowią cenną pomoc w planowaniu działań
profilaktycznych i wychowawczych obejmujących zachowania młodzieży oraz przygotowanie jej do życia w dorosłości, a szczególnie
do pełnienia ról związanych z kobiecością i męskością. Autorka daje
konkretne wskazania dla władz gminnych, szkoły, Kościoła oraz samych rodziców, pomocne w oddziaływaniu na ich dorastające dzieci.
Dla budowania postaw optymalnych wobec płciowości człowieka
należałoby stworzyć program wzajemnej współpracy tych instytucji
nie tylko na terenie szkoły, ale również w zakresie form spędzania
czasu wolnego przez młodzież, aby ustrzec ją od podejmowania działań ryzykownych, w tym obejmujących aktywność płciową. Ważną
rolę w tym zakresie, jak wskazuje Autorka, mogą spełniać działania
o charakterze samokształceniowym podejmowane przez samych
rodziców a dotyczące kompetencji co do wychowania ich dzieci.
W końcowej części zakończenia Autorka stawia interesujące pytania, które mogą być inspiracją dla dalszych badań nad seksualnością
młodych ludzi. Niewątpliwie inspirującym byłoby prześledzenie przez
Autorkę w jej dalszych poczynaniach naukowych zagadnienia uwarunkowań rodzinnych jakości funkcjonowania w związkach intymnych w okresie dorosłości. Inaczej mówiąc, jeśli obecne opracowanie
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koncentruje się na czynnikach kształtujących postawy młodzieży
wobec seksualności, to dalsze poszukiwania badawcze mogłyby być
ukierunkowane na późniejsze lata życia człowieka, by spojrzeć na te
uwarunkowania postaw z perspektywy lat – na ile te same czynniki są
również istotne dla postaw wobec seksualności, związków intymnych,
małżeństwa i rodziny przyjmowanych w późniejszym życiu (zwłaszcza
małżeńskim) i jak w ocenie retrospektywnej jest oceniane ich znaczenie. Taka kontynuacja wieloletnich badań Autorki skoncentrowana
na poszukiwaniu związku między jakością przygotowania młodzieży
do życia w rodzinie przez środowiska wychowujące (rodzinę, szkołę,
rówieśników, media, Kościół) a jakością funkcjonowania w rodzinach
własnych, które założy w przyszłości, byłaby weryfikacją wniosków
z dotychczasowych badań a jednocześnie wzbogaciłaby wiedzę interesującą zarówno z naukowego jak i praktycznego punktu widzenia.
Takich badań ciągle brak i można mieć nadzieję, że niniejsza publikacja
może stanowić dla nich inspirację.
Podsumowując recenzję książki M. Komorowskiej-Pudło Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności,
należy stwierdzić, że jest ona interesującym opracowaniem z zakresu psychopedagogiki i podejmuje bardzo ważkie naukowo oraz
aktualne społecznie problemy dotyczące postaw młodzieży wobec
płciowości i seksualności oraz ich różnorodnych uwarunkowań. Na
uwagę zasługuje fakt, iż przedstawione w książce kwestie dotyczą
uwarunkowań postaw wobec różnych sfer seksualności człowieka, co
jest przedmiotem zainteresowań zarówno psychologii i pedagogiki
dziecka (gdyż m.in. w doświadczeniach dzieciństwa należy szukać
uwarunkowań odniesień do intymnej sfery życia), jak też psychologii
i pedagogiki człowieka dorosłego, który realizuje siebie jako istota
płciowa i potencjalnie prokreacyjna oraz wychowuje swoje dzieci i od
jego postaw zależy to, jak kształtuje następne pokolenie. Zagadnienia
podejmowane w książce odnoszą się więc do szerokiego czasokresu
ludzkiego życia oraz do wielu dziedzin psychologii i pedagogiki,
zwłaszcza tych ich subdyscyplin, które zajmują się zdrowiem, rozwojem, wychowaniem, edukacją, osobowością, funkcjonowaniem
społecznym, profilaktyką, patologią i resocjalizacją.
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Jest to szczególnym walorem książki, iż nie koncentruje się ona
na zagrożeniach wynikających z roli poszczególnych czynników
patologizujących kształtowanie się postaw wobec seksualności, ale
tak ukazuje ich wpływ, że sugeruje szanse rozwoju i wychowania
w kierunku postaw dojrzałych. Inaczej mówiąc, Autorka nie skupia
się jedynie na ukazaniu wielu czynników stanowiących potencjalne
ryzyko dla uformowania niedojrzałych postaw wobec seksualnej sfery
człowieka, ale podkreśla szansę, jaką daje przeciwdziałanie temu, co
może zaburzać prawidłowy rozwój psychoseksualny i ukształtowanie
dojrzałej osobowości.
To, co wydaje się być mankamentem książki, to brak oddzielnego
i wyraźnego opisu grupy badanej pod kątem zmiennych demograficznych, tzn. np. informacji o tym gdzie dokładnie i kiedy zostały
przeprowadzone badania, jak była liczebność 18. i 19. latków uczących się w szkołach określonego typu a jak studentów określonych
kierunków, jak liczebnie reprezentowana była wieś i miasto. Pewne
dane można wywnioskować z tabel umieszczonych w poszczególnych merytorycznych rozdziałach, ale pomocna dla czytelnika byłaby
ogólna wiedza, kim byli badani.
Książka pani M. Komorowskiej-Pudło może być polecana pracownikom naukowym interesującym się dokonaniami w zakresie psychologii i pedagogiki płciowości i seksualności, małżeństwa i rodziny oraz
wychowania młodego pokolenia. Ze względu na interdyscyplinarny
charakter podjętego zagadnienia może być ona również adresowana
do specjalistów z innych obszarów, np. nauk medycznych, humanistycznych i społecznych (może zainteresować, np. etyków, socjologów,
demografów, seksuologów, medioznawców, katechetów). Publikację te można również rekomendować wszystkim profesjonalistom,
którzy zajmują się w swojej pracy zawodowej wychowaniem dzieci
i młodzieży, a więc nauczycielom i wychowawcom, psychologom
i pedagogom, zwłaszcza tym, którzy realizują zajęcia edukacyjne z wychowania do życia w rodzinie, specjalistom w zakresie profilaktyki
zdrowia. Niewątpliwie również rodzice mogą znaleźć w tej publikacji
wiele materiału do przemyśleń oraz inspiracji do zmiany własnych
oddziaływań wobec swoich dorastających dzieci.
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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 interests us 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
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is one of the elements of religious marketing, the purpose of which
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 it.
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”.
It is not surprising, therefore, that we can find a wide variety of
religious advertisements, starting from parishes’ websites, which serve
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
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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 Communications “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”. 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 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
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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 preaching.
“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 viruses.
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
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”. 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
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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”.
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 faithful. 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 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”.
“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
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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’”.
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 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?”.
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”. 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
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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 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”. 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”.
In his message “The Priest and Pastoral Ministry in a Digital
World:New Media at the Service of the Word”, 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’”.
The Holy Father stressed almost endless possibilities for pastoral
care offered by the Internet, because the new means allow priests to
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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”.
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 life.
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:
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
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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”.
“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 it.
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.
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 network.
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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 mail all their lives.
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 misunderstood.
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.
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
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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. 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.
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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.
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
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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” 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,
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hasn’t he?”. 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.
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.
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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 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 Mission, 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
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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 Chad. 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 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’ website. 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.
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“Hope” Soap. Your support for the homeless – such slogan promotes a charity action run by the Capuchin friars. 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, 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 rosaries. 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
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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.
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 homeless.
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
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opportunity to become a volunteer and actively support the work of
the Capuchins’ foundation.
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.
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Bernd Jochen Hilberath1
ZASADNICZA NIEROZERWALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA
A ZASADNICZE ZNACZENIE EWANGELICZNEGO
MIŁOSIERDZIA

1.
We wszystkich epokach Kościół musi trzymać się przykazań
i wskazówek Jezusa. Zawsze musi też stawiać sobie pytanie czy jego
nauczanie oraz przepowiadanie odnoszące się do moralności, jego
życie w swym instytucjonalnym kształcie odpowiada woli Jezusa.
Do tego nie wystarczy zwykłe powtarzanie wyartykułowanej obowiązująco nauki: nie chodzi tu bowiem o formalną tożsamość nauki
Kościoła, ile o materialną zgodność z nowotestamentalnym świadectwem, z którym nauka Kościoła zawsze ma pozostawać w zgodności.
2. Zarzut, że Kościół za nadto przystosowuje się do ducha czasu
nie jest trafiony, jeśli Kościół postępując za Jezusem Chrystusem wypełnia swe obowiązki wobec ludzi, którzy zostali porzuceni, mają za sobą
rozwód oraz/czy są winni: „Ten, który zachęcił nas, byśmy przebaczali
«siedemdziesiąt siedem razy» (Mt 18, 22), daje nam przykład: On przebacza siedemdziesiąt siedem razy. Za każdym razem bierze nas na nowo
w swoje ramiona. Nikt nie może nas pozbawić godności, jaką obdarza
nas ta nieskończona i niewzruszona miłość. On pozwala nam podnieść
głowę i zacząć od nowa, z taką czułością, która nas nigdy nie zawiedzie
i zawsze może przywrócić nam radość” (Evangelii gaudium, nr 3). Kościół
nie może odstąpić od swych zasadniczych przekonań. Jego duszpasterskie
zadanie polega na tym, by miłość Bożą jako najwyższą zasadę skorelować
1
Tytuł oryginału: Die prinzipielle Unauflöslichkeit der Ehe und prinzipielle
Bedeutung einer evan- geliumsgemäßen Barmherzigkeit, Theologische Quartalschrift,
s. 399-401.
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z prawdą o nierozerwalności małżeństwa ale też z duszpasterską powinnością wobec ludzi w ich konkretnej sytuacji życiowej.
3. W tej perspektywie Kościół może, a to oznacza: mogą wszyscy wierni – także i dzisiaj bez lęku pytać o sposób traktowania
tych współchrześcijan, którzy są rozwiedzeni i którzy zawarli nowe
związki, a który to sposób byłby zgodny z Ewangelią Jezusa Chrystusa
oraz co to oznacza dla praktyki duszpasterskiej. Przy tym – zgodnie
z wolą Jezusa – postępuje on za zasadą nierozerwalności małżeństwa.
Równocześnie jednak musi on także pytać, czy i jak dalece przysługuje zasadnicze, a więc wiążące znaczenie sposobowi obchodzenia się
Jezusa z ludźmi, którzy zaciągnęli winę. Jest to obowiązkiem Kościoła
i nie można go utożsamiać z „tanią łaską”.
4. Jezus wobec współczesnego sobie prawa broni pierwotnej
stwórczej woli Bożej (por. Mk 10,2-12). W niej widzi uzasadnienie
zakazu rozwodu. Dlatego zwraca się też przeciwko prawu, które zostało dane „z powodu waszej zatwardziałości” (Mk 10,5).
5. Jeśli całościowo rozpatrywać postępowanie Jezusa w Jego
słowie i czynie, to reprezentowane przez Niego stanowisko odpowiada etyce Kazania na górze, zgodnie z którą ważniejszą i bardziej
podstawową niż prawo jest postawa wewnętrzna (por. Mt 5,28). Do
takiej postawy Jezus pragnie przyciągnąć – zarówno tych, którzy gorliwie wypełniają prawo, oceniając innych zgodnie z nim, jak również
tych, którzy przez to prawo są osądzani. Kto jest gotowy zwrócić się
ku tej nowoobjawionej stwórczej woli Boga, doświadcza Jego litości
i przebaczenia grzechów.
6. Ewidentnie pierwsze wspólnoty chrześcijańskie nie widziały
(por. tzw. klauzule nierządu w Mt 5,32 i 19,10) sprzeczności w uznaniu
zasadniczego przykazania Jezusa z uznaniem za możliwe rozwiązanie małżeństwa w szczególnych przypadkach (porneia = nierząd).
„Apostoł Paweł i wspólnoty ‘mateuszowe’ uważały się za uprawnione, by – mimo absolutnego żądania Jezusa – zezwalać w pewnych
przypadkach na rozwód”2. Z dzisiejszego punktu widzenia należy
2
Karl Lehmann, Unauflöslich der Ehe und pastoral für wiederverheiratete
Geschiedene, w: Gegenwart des Glaubens, Mainz 1974, s. 281.
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także zauważyć, że zasadnicze opowiedzenie się za nierozerwalnością
małżeństwa nie wyklucza możliwości jego rozwiązania, mianowicie
ze względu na dobro wiary małżeństwo może być rozwiązane (por.
kanoniczne przypadki nadzwyczajne związane z tzw. przywilejem
Piotrowym czy przywilejem Pawiowym). Inne powody uniemożliwiające kontynuowanie wspólnoty małżeńskiej mogłyby otwierać możliwość zawarcia ponownego związku. Kościół nie powinien zabiegać
o wrażenie, jakby ciągłość jego nauczania i własne poczucie tożsamości miały być ważniejsze od wierności w poszukiwaniu równowagi
między obydwoma podstawowymi prawdami Jezusa: nierozerwalnością małżeństwa oraz gotowością Boga do pojednania grzeszników.
W refleksji nad nowotestamentalnymi danymi oraz Tradycją Kościoła
Karl Lehmann poczynił konstatację: „Owo odważne utrzymywanie
napięcia między momentem niewątpliwie zasadniczego żądania Jezusa a duszpasterską troską o rozwiedzionych ma – w ograniczonych
przypadkach koniecznych…- jako przykład i wskazówka znaczenie
także dla współczesnego Kościoła”3.
7.
W tej perspektywie należałoby przemyśleć też kwestię wzajemnego stosunku nierozerwalności małżeństwa i sakramentu małżeństwa. Biblijny punkt oparcia (Ef 5) powołuje się jedynie na „wielką
tajemnicę” z Rdz (2,24): w zjednoczeniu kobiety i mężczyzny w jednym ciele Paweł i jego szkoła dopatruje się odwzorowania tajemnicy
stosunku Chrystusa do swego Kościoła. Nie ma on tu na myśli przede
wszystkim mysterion (łac. sacramentum).
Jednakże jest uprawnione, aby w zjednoczeniu mężczyzny i kobiety
dostrzegać również obraz wierności Boga do swego ludu oraz miłość
Chrystusa do swego Kościoła. Wówczas sakrament małżeństwa jest
obrazem, zaś miłość i wierność Boga są pra- wzorem (prototypem) tego
obrazu. Gdy obraz ulega zniszczeniu, prawzór pozostaje nienaruszony.
W Starym Przymierzu Jahwe nie odwołuje swej oferty Przymierza,
nawet wówczas gdy Jego lud nie zachowuje wierności temu Przymierzu.
Dzieje się tak nieustannie: Bóg inicjuje Przymierze z ludźmi, choć nie
musiałby tego czynić (por. IV Modlitwa Eucharystyczna). Niewierność
3		

Tamże, s. 284.
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ludu nie kwestionuje ani wierności Boga Przymierzu, ani zdolności
Izraela do jego zawarcia i przyjęcia. Bóg nie odwołuje swojej obietnicy
i ta prawda jest wybita (ze strony Boga/Chrystusa), gdy mówi się o nierozerwalności przymierza małżeńskiego.
8. W duszpasterskiej trosce o osoby, które po rozwodzie zawarły
nowy związek nie chodzi zatem o pytanie, czy zasada nierozerwalności
wskutek miłosierdzia „przymykającego oczy” byłaby rozmiękczona.
Raczej chodzi o to, aby zasadę nierozerwalności zharmonizować z zasadniczą postawą Jezusa (osiągającą szczyt w stwierdzeniu: „Zdrowi
nie potrzebują lekarza, tylko chorzy. Nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, tylko grzeszników”, Łk 5,3 ln). Jak wykazał
Hans Reinhard Seeliger4, papież Franciszek nie tylko może powołać
się na przytoczone przez siebie źródła patrystyczne (św. Ambroży,
św. Cyryl Aleksandryjski), ale też na Sobór Nicejski, kiedy zauważa:
„Eucharystia, chociaż stanowi pełnię życia sakramentalnego, nie jest
nagrodą dla doskonałych, lecz szlachetnym lekarstwem i pokarmem
dla słabych” (EQ nr 47).
9. Niech Kościół strzeże się odrzucenia zarysowanej tu intuicji
tylko w obawie przed zarzutem, że wychodzi on naprzeciw pewnym
społecznym oczekiwaniom i przystosowuje się do ducha czasów.
Wobec takich zarzutów winien on aktywnie bronić przekonania, że
można trzymać się obydwu zasad, rozumiejąc je nie jako wzajemnie sprzeczne, ale jako zorientowane na Ewangelię. Wiąże się z tym
uznanie, że napięcia między nimi są nieodzowne i że trzeba je znosić. W tym dylemacie nikt nie pozostaje bez winy, także nauczanie
Kościoła. Bliższy jest nam jednak Kościół „poturbowany”, „który jest
poraniony i brudny, bo wyszedł na ulice” (EQ nr 49), aniżeli „Kościół
czystych”, który zatruwa ludziom radość Ewangelii.
tłumaczył Rafał Kupiszewski

4 Por. Vom Konzil erlaubt. Nicea und die Wiederverheiratung Geschiedener, ThQ
192 (2012) 3, s. 305-311.
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