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WSTĘP

Kwartalnik „Warszawskie Studia Pastoralne” to czasopismo na-
ukowe (8 punktowy), które powstało w 2005 roku z inspiracji ks. dra 
hab. prof. UKSW Edmunda Robka SAC, na Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
W przeciągu tych ponad 10 lat spełniało i nadal spełniać będzie za-
dania teologii, która powinna być „nachylona” pastoralnie. Nasze 
Pismo stanowi rzetelną informację naukową dla osób duchownych 
i świeckich, i jest pomocne w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i prak-
tycznej z zakresu teologii pastoralnej. 

Artykuły, publikowane na łamach „Warszawskich Studiów Pasto-
ralnych”, stanowią źródło wiedzy o najnowszych wynikach badań pa-
storalnych, socjologicznych, psychologicznych, a przez to umożliwią 
zapoznanie się z bieżącymi zagadnieniami pastoralnymi Kościoła. 
„Pastoralistów” zachęcamy do czytania i promowania „Warszawskich 
Studiów Pastoralnych”, a także do współpracy naukowej i redakcyjnej. 
Jesteśmy otwarci także na artykuły naukowe, recenzje do nowych 
numerów. 

Autorzy artykułów zamieszczonych w tym numerze reprezentują 
różne specjalności teologiczne i świeckie. Łączy ich tematyka pa-
storalna i poszukiwanie możliwości dialogu naukowego w różnych 
obszarach życia Kościoła i świata. Wiedza teologicznopastoralna 
wymaga nieustannej konfrontacji mądrości z doświadczeniem. Taki 
charakter mają artykuły zamieszczone w niniejszym numerze „War-
szawskich Studiów Pastoralnych”. Ich bogactwo niech będzie zachętą 
do podjęcia współpracy następnych naukowców, którzy wiarę i wie-
dzę, jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontem-
placji Prawdy.
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Angelika Wiech 

IDEAŁ WYCHOWAWCY W PROCESIE ROZWOJU CNÓT 
MŁODEGO CZŁOWIEKA

Ideal teacher who can develop these virtues of the young man in the early 
periods of his life

Wychowanie wielkim wyzwaniem
Gdy dziecko przychodzi na świat, nie jest wstanie funkcjonować 
samodzielnie. Mleko matki i jej miłość są mu potrzebne do przeży-
cia i rozwoju. Jednak nie czas zatrzymywać się nad minimalnymi 
potrzebami człowieka, lecz spójrzmy na powołanie i cel dla którego 
człowiek przyszedł na świat. Każdego z ludzi Bóg stworzył na swoje 
podobieństwo wpisując w jego serce piękne pragnienia i powołując 
do świętości (por. Jr 1, 5; Kpł 19, 2). Człowiek naznaczony grzechem 
pierworodnym wezwany jest, by każdego dnia mierzyć się z jego 
skutkami. Na drodze do świętości czyha wiele pułapek, trzeba więc 
czujności, nieustannej pracy nad sobą i mądrości, aby co dzień roz-
wijać w sobie to, co piękne nie poddając się słabościom. Złe skłon-
ności człowieka nazywamy wadami, natomiast trwałe skłonności do 
 dobra – cnotami. Szczególnie w pierwszych okresach życia człowieka, 
który dopiero uczy się wybierać to, co dobre, a odrzucać zło, potrzebna 
jest pomoc. Dziecko wymaga wychowania, prowadzenia przez kogoś, 
kto pomoże mu odróżnić dobro od zła, gdyż samo jeszcze nie jest 
wstanie kierować się obiektywną prawdą, lecz idzie za subiektywnymi 
uczuciami i pragnieniami. Dobrze taki stan rzeczy ukazuje troska 
ogrodnika o młode drzewo, które musi być chronione przed wia-
trami, odpowiednio uprawiane, siłą prostowane, jeśli się wykrzywi, 
i podcinane, aby wydawało lepsze owoce. Tak samo człowiek wymaga 

Wychowanie do dojrzałości chrześcijańskiej
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troski najbliższych, od samego początku wychowuje samego siebie, 
a inni mu w tym pomagają. Pierwszymi wychowawcami są oczywiście 
rodzice, jednak także inni uczestniczą w tym procesie wychowania1.

Nauka zajmująca się wychowaniem to pedagogika. Nazwa ta 
pochodzi od greckich słów: pais – dziecko i ago – prowadzę, czyli 
prowadzić za rękę. Pierwotnie treścią tej dziedziny nauki było kształ-
cenie osobowości dziecka na dobrach kultury. Paidagogos prowadził 
dziecko do szkoły, towarzyszył mu w zajęciach domowych oraz za-
bawach i podróżach. Wpływał na jego wychowanie przez swoją czę-
stą obecność2. Współcześnie pedagogika jest nauką o wychowaniu, 
której celem jest wyposażenie społeczeństwa – szczególnie młodego 
pokolenia – w sprawności ogólne i zawodowe, w wiedzę, systemy 
wartości, zachowania, postawy i oddziaływanie na własny rozwój3. 
Wychowanie w wąskim znaczeniu to: „świadome, celowe i specy-
ficzne pedagogiczne działanie osób z reguły występujących w różnych 
zbiorach (rodzinnych, szkolnych, innych) dokonywane głównie przez 
słowo (i inne postacie interakcji, zwłaszcza przez przykład osobisty) 
zmierzające do osiągnięcia względnie trwałych skutków (zmian) 
w rozwoju fizycznym, umysłowym, kulturowym i duchowym jed-
nostki ludzkiej”4.

Będziemy więc czerpać z powyższej dziedziny nauki, szkicując 
ideał wychowawcy nastawionego na rozwijanie cnót w młodym 
człowieku. Pomimo, iż wychowanie trwa całe życie, skupimy się 
szczególnie na pierwszych trzech latach życia człowieka, ukazując 
płaszczyzny, możliwości i sposoby rozwoju cnót. Można by powie-
dzieć, że to dość nietypowy wiek i że o świadomym rozwoju cnót 
można mówić dopiero po tym okresie. Właśnie dlatego, iż wiek ten 
jest tak często pomijany w procesie wychowania, przyjrzymy się 

 1 Por. A. Robaczewski, O cnotach i wychowaniu, Lublin 1999, s. 14-15.
 2 Por. W. Pomykało (red.), Pedagogika, w: W. Pomykało (red.), Encyklopedia 
pedagogiczna, Warszawa 1993, s. 535-536.
 3 Por. W. Okoń (red.), Pedagogika, w: Słownik Pedagogiczny, Warszawa 1981, 
s. 222-223.
 4 Por. W. Pomykało (red.), Wychowanie, w: Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 
1997, s. 913.
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mu uważniej, odkrywając istotne momenty pierwszych dni życia, 
które rzutują później na dalsze życie człowieka, a które są miejscami 
rozwoju cnót lub wad. Zastanowimy się także na ile i czy w ogóle 
możliwe jest nauczenie człowieka cnoty. Jedna z greckich rozpraw 
filozoficznych próbująca odpowiedzieć na to pytanie przytacza m.in. 
taki dowód: „Jeśli ktoś nie nauczył się czegoś, to o niczym nie świad-
czy, jeśli natomiast był bodaj jeden taki, co się nauczył, to jest dowód, 
że można się nauczyć”5. Dzisiejszy postęp nauki niewątpliwie ukazuje 
efekty wychowania wzywając do odpowiedzialności za rozwój swoich 
podopiecznych6.

Nauka cnoty
Mówiąc o wychowaniu, musimy zakładać jego cel, czyli ukształto-
wanie młodego człowieka, który będzie zarówno piękny jak i dobry. 
Cnota (gr. ἀρετή – arete, łac. virtus) świadczy o sile i pięknie człowieka, 
jest przejawem panowania woli nad ciałem i jego pożądliwościami. 
Przez wieki ludzie pragnęli posiadać cnoty. W starożytności cnotę 
określano jako pewną sprawność, doskonałość władzy psychicznej, 
dzięki której wola jest ukierunkowana na cel – dobro7. Najwięksi 
filozofowie, tacy jak: Sokrates, Platon, Arystoteles, Epikur, Seneka, 
Epiklet, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu i wiele innych większość 
swojego życia poświęcili na poszukiwaniu prawdy o pięknie duszy 
człowieka oraz dążyli to tego, by być dobrymi ludźmi, a więc cnotli-
wymi8. Czerpiąc z myśli filozofów, Kościół obecnie stworzył katalog 
cnót, dzieląc je na boskie (teologalne) i ludzkie (kardynalne). Pierwsze 
z nich to wiara, nadzieja, miłość. Dzięki nim człowiek uczestniczy 
w naturze Bożej, otrzymuje zdolność do życia z Bogiem (por. KKK 
1812). 

 5 S. Wołoszyn (red.), Czy mądrości i cnoty można się nauczyć, w: Od wychowania 
pierwotnego do końca XVIII stulecia, t. I, Kielce 1995, s. 28.
 6 Por. T. Bilicki, Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II, Kraków 2000, 
s. 19.
 7 Por. M. Mróz, Mądrość cnót – drogą odzyskania smaku życia, w: Mądrość życia, 
Toruń 2003, s. 19.
 8 Por. H. Majkrzak, Cnoty i wady, Kraków 2008, s. 39-50.
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Wiara (łac. fides) to cnota przez którą człowiek „wierzy w Boga 
i w to wszystko, co On nam powiedział i objawił, a co Kościół podaje 
nam do wierzenia, ponieważ Bóg jest samą prawdą” (KKK 1814). 
Przedmiotem wiary jest świat niewidzialny, podnosi więc ona ludzki 
umysł do tego, co Boskie, pozwalając poznać prawdy jakie Bóg ob-
jawił. Cnota ta nie jest wynikiem abstrakcji czy czysto ludzkiego 
rozumowania, lecz darem samego Boga, który ukazał siebie człowie-
kowi. Przeciwnością cnoty wiary jest: niewiara, herezja, odstępstwo, 
bluźnierstwo9.

Nadzieja (łac. spes) jest cnotą „dzięki której pragniemy Królestwa 
niebieskiego i życia wiecznego, pokładając ufność w obietnicach 
Chrystusa i opierając się nie na naszych siłach, ale na pomocy łaski 
Ducha Świętego” (KKK 1817). Pragnienie człowieka skierowane jest 
więc na wieczne życie z Bogiem i utrzymywane jest dzięki tej cnocie 
pomimo wydarzeń czy trudności, które są doświadczeniem każ-
dego dnia. Dotyczy więc tego, co przed nami i zapewnia osiągnięcie 
i spełnienie najgłębszych pragnień serca ludzkiego, czyli przebywa-
nia z wieczną Miłością. Różni się ona jednak od nadziei naturalnej, 
związanej z osiąganiem dóbr tego świata, która niknie wraz z jego 
przemijaniem10.

Miłość (łac. caritas) to cnota boska, która uzdalnia nas do miło-
wania „Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak 
siebie samych ze względu na miłość Boga” (KKK 1822). Ożywia ona 
serce człowieka, inspirując go do prawdziwej miłości; jest źródłem 
praktykowania każdej innej cnoty. Jest „więzią doskonałości” (1 Kor 
13, 14) łączącą i porządkującą cnoty pomiędzy sobą. Przewyższa ona 
inne cnoty: „Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość – te trzy, z nich 
zaś największa jest miłość” (1 Kor 13, 13). Jej źródłem jest sam Bóg, 
który kocha miłością doskonałą. Z miłości, jak ze źródła, wypły-
wają: miłosierdzie, dobroczynność, jałmużna, upomnienie brater-
skie, poświęcenie życia dla innych itp. Przeciwieństwem miłości są 

 9 Por. tamże, s. 56-58.
 10 Por. tamże, s. 59-60.
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m.in.: nienawiść, pożądanie, niezgoda, wojna, rozłam, poniżanie, 
zazdrość11.

Cnoty boskie, ukazujące prymat łaski Boga, pobudzają moralne 
działanie chrześcijanina, gdyż: „wiara bez uczynków jest martwa” 
(Jk 2, 26). Cnoty teologalne przenikają więc cnoty kardynalne, które 
z kolei mocno oparte są na wysiłku człowieka i wyrażają się w kon-
kretnych czynach12. Cnoty ludzkie są „trwałymi postawami, stałymi 
dyspozycjami, habitualnymi zaletami umysłu i woli, które regulują 
nasze czyny, porządkują nasze uczucia i kierują naszym postępo-
waniem zgodnie z rozumem i wiarą” (KKK 1804). Cnoty te nie są 
czymś wrodzonym, lecz jak wskazuje nazwa (łac. habitus – nawyk), 
trzeba je zdobyć przez ćwiczenie stałej zdolności woli do czynienia 
dobra, przez działanie moralne13. Mówiąc o cnotach kardynalnych, 
istotną rzeczą jest zasada „złotego środka”, która nie odnosi się do 
cnót boskich, gdyż nie można np. kochać za bardzo. Mówi ona o tym, 
że w przypadku cnót ludzkich cnota znajduje się pośrodku, pomiędzy 
tym, co jest nadmiarem, a tym, co jest niedostatkiem, np. męstwa 
nie można utożsamiać ani z zuchwalstwem, ani z tchórzostwem, lub 
umiarkowanie nie jest ani obżarstwem, ani brakiem troski o własne 
zdrowie w wymiarze jedzenia14. Wszelakie cnoty ludzkie znajdują 
się wokół czterech podstawowych: roztropności, sprawiedliwości, 
umiarkowania i męstwa.

Roztropność (łac. prudentia) to cnota, która „uzdalnia rozum 
praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego praw-
dziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia” 
(KKK 1805). Uzdalnia ona rozum do kierowania się własnym osądem 
i nakazem poprzez odniesienie się do rzeczy potrzebnych do osiąg-
nięcia celu jakim jest dobro15. Roztropność zbliżona jest do mądrości 

 11 Por. tamże, s. 61-67.
 12 Por. M. Mróz, Człowiek w dynamizmie cnoty, Toruń 2001, s. 576-577.
 13 Por. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004, s. 398.
 14 Por. A. Siemianowski, Szkice z etyki wartości, Gniezno 1995, s. 61.
 15 Por. M. Mróz, Człowiek w dynamizmie cnoty, dz. cyt., s. 617.
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ukazywanej w Biblii, która prowadzi do szczęścia16. Dzięki tej cnocie 
decyzje człowieka nie są automatyczne, lecz oparte na zdobytym 
doświadczeniu i mądrości. Celem roztropności jest odpowiednio 
kierować wolną wolą człowieka, dobrze ją wykorzystując. Człowiek 
wyznacza cel i kierunek własnego życia, którym dla chrześcijanina 
powinna być miłość Boga i bliźniego jak siebie samego. Roztropność 
jest zwana także „cnotą cnót”, ponieważ porządkuje ona rzeczy, na-
kierunkowując na dobro17.

Sprawiedliwość (łac. iustitia) to cnota polegająca na „stałej i trwałej 
woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy” (KKK 1807). 
Uzdalnia ona do bycia bezstronnym wobec ludzi i wspólnych dóbr. 
Nie polega na równym obdarowywaniu, ale zgodnym z konkretnymi 
potrzebami człowieka. Św. Tomasz z Akwinu wiązał cnotę sprawied-
liwości z miłością oraz ukazywał, że „stworzenie nie jest samo w sobie 
aktem sprawiedliwości; stworzenie nie należy się nikomu”18. Piękno 
owej cnoty wyraża się w trosce nie tyle o swoje dobro, ile o dobro in-
nych ludzi, przez co wyraża się heroiczna miłość do Boga i bliźnich. 
Podstawą sprawiedliwości jest równość i godność każdego człowieka19.

Umiarkowanie (łac. temperantia) „pozwala opanować dążenie do 
przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych. 
Umacnia panowanie woli nad popędem i utrzymuje pragnienia w gra-
nicach godziwości” (KKK 1809). Cnota ta dyscyplinuje pożądania 
człowieka, poddając je kierownictwu rozumu i woli20. Dzięki umiar-
kowaniu człowieka „nie daje się uwieść…, by iść za zachciankami 
swego serca” (Syr 5, 2; 37, 27-31). Sedno cnoty umiarkowania bardzo 
dobrze obrazuje tekst z Listu do Galatów: „Ciało bowiem do czego 

 16 Por. D. Szupryczyński, Cnota roztropności – prudentia, w: M. Mróz (red.), Cnoty 
kardynalne, Toruń 2000, s. 78.
 17 Por. R. Adamczyk, Roztropność, w: E. Materski (red.), Cnoty – ich źródłem i celem 
jest miłość, Radom 2009, s. 42-44.
 18 A. Kalinowski, Cnota sprawiedliwości – iustitia, w: M. Mróz (red.), Cnoty kar-
dynalne, dz. cyt., 94-95.
 19 Por. Z. Niemierski, Sprawiedliwość, w: E. Materski (red.), Cnoty – ich źródłem 
i celem jest miłość, dz. cyt., s. 56-57.
 20 Por. M. Mróz, Człowiek w dynamizmie cnoty, dz. cyt., s. 617.
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innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało… jest zaś 
rzeczą wiadomą jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, 
wyuzdanie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 
zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne” (Ga 5, 17-21). Św. Paweł 
ukazuje tym samym w owym liście skłonność ciała do nieumiarko-
wania i grzechu, a także ogromną potrzebę ćwiczenia się w cnocie, 
po to by duch panował nad ciałem, a nie odwrotnie.

Męstwo (łac. fortitudo) pozwala podporządkować sferę uczuciową 
i pożądawczą człowieka jego rozumowi i woli. 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 zwy-
ciężył świat!» (J 16, 33)” (KKK 1808). Męstwo jest siłą pozwalającą w ob-
liczu śmierci, czy doświadczeniu trudnych uczuć, takich jak lęk, gniew, 
smutek czy pożądanie opanować te uczucia i kierować się wolą. Pozwala 
ona być wyżej niż uczucia i kierować się miłością do Boga i bliźnich 
wyrażającą się w obronie człowieka, wartości i prawdy21. Męstwo uzdal-
nia człowieka, by nie poddawał się napotkanym trudnościom, lecz 
podejmował walkę i stawiał im czoła. Czyni ono człowieka mocnym 
nie we własnych oczach, ale przede wszystkim w oczach samego Boga22.

Początki życia człowieka
Ukazując ideał wychowawcy w procesie rozwoju cnót młodego czło-
wieka, trzeba nam przedstawić poszczególne etapy życia dziecka 
w aspekcie biologicznym, psychicznym, społecznym i duchowym. 
Pierwszymi, bazowymi okresami człowieka zaczynającego swoje 
życie są poniższe okresy rozwojowe:

• OKRES PRENATALNY – ok. 40 tygodni:
 – wyraźna dominacja biologiczna;
 – organizm matki jest pierwszym środowiskiem dziecka;
 – niezbędna jest stałość środowiska;

 21 Por. J. Woroniecki, W szkole wychowania, Lublin 2008, s. 208.
 22 Por. M. Mróz, Człowiek w dynamizmie cnoty, dz.cyt., s. 618-620.
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 – kształtuje się fenotyp (poprzez geny i wpływ środowiska);
 – rozwijają się zmysły (dziecko słyszy, czuje…);
 – powstaje pamięć (m.in. słuchowa);
 – nastawienie rodziców, najbliższej rodziny do dziecka, wzajemne 
relacje między rodzicami mają wpływ na jego rozwój;

 – najbardziej intensywny rozwój fizyczny (ok. 10 do 18 tyg. ciąży 
powstaje większość neuronów).

• OKRES OKOŁOPORODOWY, STADIUM NOWORODKA – ok. 
1 miesiąc:

 – następuje adaptacja, sprawny kontakt zarówno ze światem 
przedmiotów, jak i ludzi (głównie z matką i ojcem);

 – przystosowanie do radykalnie zmienionych warunków życia;
 – dochodzi do konfrontacji oczekiwań rodziców względem ich 
dziecka;

 – dziecko i matka uczą się siebie na nowo;
 – noworodek reaguje na docierające do niego wrażenia zmysłowe;
 – główne potrzeby dziecka to: kontakt emocjonalny, bliskość, 
bezpieczeństwo, więź, sen, aktywność, łaknienie, wydalanie;

 – noworodek poprzez usta poznaje różne obiekty;
 – reakcja na twarz matki wyrażona „uśmiechem” poprzez grymas;
 – płacz jest narzędziem oddziaływania na drugiego człowieka.

• OKRES NIEMOWLĘCY – pierwszy rok życia:
 – podstawowym zadaniem tego okresu jest nawiązanie bliskiej 
więzi z przynajmniej jedną osobą i osiągnięcie poczucia zaufa-
nia, inaczej zwanego relacją przywiązania;

 – potrzeba rozwinięcia nadziei poprzez zachowanie przez dziecko 
spokojnego obrazu świata;

 – warunkiem powstania więzi jest szybkie i adekwatne reagowa-
nie dorosłego na potrzeby dziecka;

 – niemowlę posiada kompetencje umożliwiające mu kontakt 
z otoczeniem fizycznym i społecznym;

 – dziecko stawia pierwsze kroki, rozwija zdolności lokomocyjne, 
pozwalające poruszać się w przestrzeni, coraz bardziej precy-
zyjnie manipuluje przedmiotami, zdobywając wiedzę o ota-
czającym świecie;
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 – dziecko poznaje sposoby używania przedmiotów w interakcji 
z opiekunem, droga do przedmiotu odbywa się zawsze przez 
drugiego człowieka;

 – pojawia się zachowania intencjonalne;
 – dziecko zaczyna używać środków do realizacji celów (np. ciąg-
nięcie obrusu po to, by zdobyć interesujący je przedmiot);

 – komunikacja jest głównie niewerbalna: płacz, gaworzenie, krzyk, 
śmiech, gesty oraz następuje wypowiadanie pierwszych słów;

 – dziecko zdobywa cnotę nadziei i ufności.
• OKRES PONIEMOWLĘCY – 2-3 rok życia:

 – niemowlę naśladuje dorosłych, jest coraz bardziej spostrzegawcze;
 – bada otoczenie za pomocą słów w związku z rozwojem mowy;
 – eksperymenty z przedmiotami posługując się metodą prób 
i błędów;

 – początek posługiwania się wyobrażeniem przedmiotu;
 – poznanie nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa;
 – w drugim roku życia następuje psychiczne rozdzielenie dziecka 
od opiekunów;

 – zachodzi proces indywidualizacji i  potrzeba autonomii, 
samodzielności;

 – istotny rozwój motoryki;
 – dziecko ciągle jest egoistyczne, przekonane, że wszyscy myślą 
jak ono;

 – następuje „eksplozja nazywania”, dziecko zadaje coraz więcej 
pytań;

 – celem tego okresu jest zdobycie autonomii, poczucia odrębności;
 – kształtuje się odwaga bycia kimś niezależnym oraz świadomość 
własnego ciała i sprawstwa;

 – istnieje amnezja dziecięca, pamięć autobiograficzna tworzy się 
dopiero od 3 roku życia, tak jak i świadomy rozwój moralny, 
czyli zależność od woli23.

 23 Por. A. I. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwojowa człowieka, 
Sopot 2016, s. 124-241; S. Głaz, Doświadczenie religijne a osobowość, Kraków 2003, 
s. 71-75.
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Idealny wychowawca w procesie rozwoju cnót

Integralne wychowanie młodego człowieka opiera się głównie na au-
torytecie, który odznacza się mądrością, doświadczeniem życiowym 
i prawością. Relacja mistrza z uczniem polega przede wszystkim na 
wspólnym robieniu czegoś razem, głównie poprzez współuczestni-
ctwo w działaniu tego, kto już umie to robić. Mówiąc więc o ideale 
wychowawcy w rozwoju cnót, podstawową rzeczą jest, aby to wycho-
wawca był człowiekiem pełnym cnót, świadomie o nie zabiegającym, 
będącym wzorem osobowym dla swego wychowanka24. Mogliśmy 
spojrzeć całościowo na potrzeby dziecka w poszczególnych okresach 
początków jego życia, dzięki czemu możemy dostrzec jak dziecko jest 
„chłonne” już w pierwszej fazie życia, kiedy rozwija się jeszcze w łonie 
matki. Wówczas doświadcza głównie miłości, która jest bazą na dalsze 
lata życia. Pokrótce na podstawie powyższych treści, łącząc wiedzę 
z zakresu psychologii, biologii i aretologii z pedagogiką, ukazane 
zostaną sposoby i płaszczyzny wychowania młodego człowieka do 
życia cnotliwego, z podziałem na poszczególne cnoty.

• Cnota wiary w pierwszych okresach życia może rozwijać się 
poprzez:

 – zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dziecku;
 – zaspokajanie podstawowych potrzeb wychowanka;
 – realizację codziennych schematów;
 – czas spędzany przez rodziców na modlitwie, postawy i świa-
dectwo wiary;

 – naukę prostych modlitw;
 – rozwijanie ufności np. przez bliskość, troskę wychowawców, 
słowność.

• Cnota nadziei:
 – zaspokajanie potrzeb dziecka;
 – wypełnianie obietnic (np. bajka, słodycze jako nagroda po danej 
czynności);

 – bliskość wychowawcy;

 24 Por. A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004, 
s. 193-194.
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 – rozwijanie postawy ufności;
 – pokój matki płynący z nadziei i oczekiwania przyjścia dziecka 
na świat.

• Cnota miłości:
 – wytworzenie silnej więzi emocjonalnej między wychowawcą 
(przede wszystkim rodzicem) a dzieckiem;

 – bliskość;
 – okazywanie miłości poprzez przytulenie, karmienie, radość, 
zainteresowanie, czułe słowa, głaskanie;

 – przygotowanie na przyjście dziecka na świat;
 – relacja rodziców między sobą i Bogiem;
 – błogosławienie dziecka;
 – poświęcenie wychowawcy w celu zaspokojenia potrzeb dziecka.

• Cnota roztropności:
 – dobre decyzje podejmowane przez matkę/wychowawcę (dziecko 
uczy się pomimo nieukształtowanej wolicjonalności, nabywając 
wzorce, które w następstwie mogą towarzyszyć mu przez całe 
życie);

 – troskę o dziecko wyrażaną w karności;
 – naukę rozeznawania dobra od zła;
 – mądrą komunikację z dzieckiem, stały kontakt uczący otwar-
tości na pouczenia innych;

 – uczenie korzystania z doświadczeń dziecka np. oparzenie się, 
dotykanie niebezpiecznych sprzętów, ale także dobrych do-
świadczeń, np. aprobata przy nauce chodzenia, mowy.

• Cnota sprawiedliwości:
 – modlitwę;
 – kształtowanie poczucia godności;
 – zauważanie, nazywanie i zaspokajanie potrzeb dziecka;
 – naukę dzielenia się z innymi np. zabawką, jedzeniem;
 – poświęcanie czasu każdemu według jego potrzeb (mężowi, 
dzieciom, bliskim, innym osobom);

 – podejście pełne godności i sprawiedliwości względem każdego 
człowieka;

 – trwałą wolę oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy.
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• Cnota umiarkowania:
 – postawę matki podczas ciąży i karmienia piersią np. brak na-
łogów, odpowiednia dieta;

 – troskę o zdrowe odżywianie dziecka, ograniczanie słodyczy;
 – wsparcie dziecka i konsekwencja matki np. podczas etapu od-
stawiania od piersi;

 – nieprzyzwalanie na wszystkie zachcianki dziecka;
 – rozsądne dysponowanie czasem dziecka np. czas jedzenia, za-
bawy, nauki, sprzątania.

• Cnota męstwa:
 – ból i trud znoszony z miłości do dziecka np. podczas ciąży, 
porodu, bezsennych nocy;

 – poświęcenie wychowawcy, reagowanie na potrzeby dziecka 
pomimo zmęczenia i niechęci;

 – uczenie cierpliwości i wytrwałości podczas nauki poszczegól-
nych zdolności rozwojowych np. wyżynania zębów, nauki je-
dzenia, chodzenia;

 – ukazywanie i bycie wzorem bezinteresownej ofiarności wzglę-
dem Boga i drugiego człowieka.

Podane sposoby rozwoju cnót młodego człowieka są syntezą po-
wyższych rozważań i jedynie krótkim wskazaniem płaszczyzn owego 
rozwoju człowieka w kontekście kształtowania cnót. Łącząc ukazane 
powyżej treści z doświadczeniem życia, można wydobyć jeszcze mnó-
stwo cennych wskazówek dla wychowawców, którzy pragną wycho-
wać swoich podopiecznych na pięknych i cnotliwych ludzi. 

Streszczenie:
Artykuł jest próbą ukazania sposobów i płaszczyzn zdobycia cnót przez mło-
dego człowieka w pierwszych okresach jego życia (prenatalnym, noworodko-
wym, niemowlęcym i poniemowlęcym) oraz ukazania ideału wychowawcy, 
który będzie rozwijał owe cnoty w sowim wychowanku. Wolicjonalność 
potrzebna do rozwijania cnót, które zakładają użycie rozumu, powstaje 
dopiero po 3 roku życia, stąd pierwsze lata bywają często pomijane w per-
spektywie wychowania i aretologii. Artykuł porusza tę trudną płaszczyznę 
wczesnego dzieciństwa, kreśląc wagę tego okresu w procesie rozwoju cnót. 



Ideał wychowawcy w procesie rozwoju cnót młodego człowieka

| 21 |

Powyższe treści ukazują znaczenie wychowania jako wezwania do rozwoju 
cnót w swoim wychowanku, obszernie przedstawiają istotę każdej cnoty 
ujętej w katalogu cnót zgodnym z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz 
ukazują syntezę poszczególnych etapów życia młodego człowieka, uwzględ-
niając jego rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy.

Summary:
This article aims to show the ways and planes to acquire the virtues of the 
young man in the early periods of his life (prenatal, neonatal, infant and 
toddlers) and the ideal teacher who can develop these virtues in his pupil. 
Volitionality needed to develop the virtues that involve the use of reason 
arises only after the third year of life; since the early years are often overlo-
oked in the perspective of education and erotology. This article raises that 
difficult plane early childhood, outlining the importance of this period in 
the development of virtues. These contents aim to show the importance 
of education as a call for the development of virtues in his pupil, amply 
illustrate the essence of every virtue included in the catalog of virtues con-
sistent with the teachings of the Catholic Church and show the synthesis 
of the various stages of life of young man taking into account its physical, 
mental, social and spiritual.

Słowa klucze: ideał wychowawcy, cnota, wychowanie, rozwój, dziecko, 
wczesne dzieciństwo.

Key words:  ideal educator, virtue, education, development, child, early 
childhood.
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ŚWIADOMOŚĆ CHRZCIELNA STUDENTÓW 
ŚRODOWISK AKADEMICKICH WARSZAWY I KRAKOWA
Baptismal awareness of the academia students in Warsaw and Cracow

Przeżywana obecnie 1050. rocznica chrztu Polski ma wymiar zarówno 
religijny, jak i narodowy. Z jednej strony stawiamy sobie pytanie o rolę 
przyjętego przez nas sakramentu chrztu w kształtowaniu i rozwoju 
życia religijnego, natomiast z drugiej wspominamy historyczne wy-
darzenie, mające ogromny wpływ na kształtowanie się naszej pań-
stwowości. Wspomniane dwa aspekty składają się na świadomość 
chrzcielną Polaków, która obejmuje w polskim kontekście kulturo-
wym łączące się ściśle ze sobą aspekty tożsamości religijnej i naro-
dowej, tworząc „splątaną tożamość”1. 

Obchodzona rocznica stała się dla autorów bodźcem do postawie-
nia pytania o świadomość chrzcielną studentów środowisk akademi-
ckich Warszawy i Krakowa. Postanowili oni przebadać studentów 
dwóch ośrodków naukowych, aby zobaczyć jaki jest stan świadomości 
tych, którzy w niedalekiej przyszłości w niedalekiej przyszłości będą 
kształtować oblicze Kościoła katolickiego w Polsce oraz przejmą stery 
odpowiedzialności za losy narodu i państwa. Ich pierwotnym zamia-
rem było dotarcie do różnych grup studentów, zarówno związanych 
z środowiskami duszpasterstw akademickich, jak też „wolnych elek-
tronów”, którzy nie są pod ścisłym wpływem oddziaływania reli-
gijno-wychowawczego Kościoła. Z powodów ograniczonych zasobów 
finansowych nie mogli oni do końca zrealizować swojego zamiaru, 

 1 K. Koseła, Polak i katolik. Splątana tożsamość, Warszawa 2003, s. 8; 21-24.
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dlatego w swoich badaniach prowadzonych w 2016 roku ograniczyli 
się tylko do osób biorących udział w życiu różnych środowisk akade-
mickich. Pozwolą one na znalezienie odpowiedzi na pytanie dotyczące 
podstaw tożsamości religijnej i narodowej badanych studentów oraz 
występujące w ich świadomości schematy powiązań tych aspektów 
tożsamościowych. W perspektywie pragną oni przebadać również 
studentów nie związanych z duszpasterstwem akademickim, aby 
następnie dokonać porównań i wyprowadzić kierunki działań.  

Opracowanie składać się z będzie z siedmiu części. W pierwszej 
zostanie przedstawiona metodologia badań. W drugiej części uka-
zanie zostanie podstawowa narracja tożsamościowa respondentów. 
Część trzecia zawierać będzie wyniki badań respondentów dotyczące 
znajomości teologii chrztu św., natomiast w części czwartej i piątej 
znajdą się opisy narracyjne studentów dotyczące tożsamości religijnej 
oraz narodowej. W części szóstej zostaną umieszczone ich poglądy 
na temat powiązań Polak-katolik. W ostatniej części opracowania 
znajdą się pewne wnioski i postulaty. 

1. Metodologia badań 
Zespół badawczy Instytutu Statystyki Katolickiego SAC, z którym 
autorzy od wielu lat prowadzą ścisłą współpracę2, przygotowując 
koncepcję badań świadomości chrzcielnej studentów postawił cztery 
hipotezy badawcze: 1. Narracje dotyczące sakramentu chrztu św. są 
wyuczone i teoretyczne, oparte na wiedzy katechizmowej, słabo zin-
terioryzowane i nie oparte na osobistym doświadczeniu religijnym. 
2. Tożsamość religijna studentów nie wypływa bezpośrednio z przy-
jętego przez nich sakramentu chrztu św. – ważniejsze dla nich jest 
„subiektywne” (osobiste) doświadczenie, a nie „obiektywny” sakra-
ment. Studenci nie dostrzegają roli Kościoła w pośrednictwie wiary 

 2 Autorzy opracowania przeprowadzili wspólnie z ISKK SAC ogólnopolskie 
badania działalności Diecezjalnych (2012) i Parafialnych Rad Duszpasterskich 
(2012-2013), jak też przygotowali koncepcję warsztatów dla członków parafialnych 
Rad Duszpasterskich, uczących ich przygotowywania programu duszpasterskiego 
dla parafii.
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(indywidualizm religijny). 3. Tożsamość narodowa nie odnosi się 
bezpośrednio do faktu przyjęcia przez Mieszka I chrztu św., chociaż 
pośrednio takie powiązanie istnieje w świadomości studentów istnieje 
takie powiązanie poprzez kulturę, postaci i wydarzenia historyczne. 
4. Studenci postulują rozdzielanie tożsamości religijnej i narodowej, 
w imię „czystości” doświadczenia religijnego (wiary). Powyższe hi-
potezy posłużyły stworzeniu narzędzi do przeprowadzenia fokusów 
czyli pogłębionych wywiadów grupowych. 

Badania studentów metodą zogniskowanych wywiadów grupo-
wych zostały przeprowadzone przez pracowników ISKK SAC w maju 
i czerwcu 2016 roku. Źródłem pozyskiwania danych jest tu dyskusja 
kilkunastoosobowej grupy, która dzięki różnorodności członków 
wykazuje się sporym dynamizmem wewnętrznym3. Aktywność 
badacza polega tu na stymulowaniu różnymi technikami (przede 
wszystkim projekcyjnymi) interakcji między uczestnikami tak, by 
zdobyć jak najdokładniejszy i najbardziej całościowy obraz zjawiska, 
na które sfokusowane jest badanie4. Bez wątpienia jest to jedna z me-
tod jakościowych badań terenowych, która pozwala zdobyć znaczny 
materiał badawczy w bardzo krótkim czasie, przy niskich nakładach 
i od niewielkiej liczby osób5. W tym przypadku przebadano łącznie 
44 osoby (28 osób w 3 grupach w Warszawie oraz 16 osób w 2 gru-
pach w Krakowie). Wśród nich znalazło się 19 kobiet i 25 mężczyzn. 
Grupy liczyły od 7 do 11 osób. 23 studentów reprezentowało uczelnie 
humanistyczne, a 21 uczelnie techniczne. 

Wszyscy badani byli związani z duszpasterstwami akademickimi. 
Dołożono starań, aby studenci reprezentowali możliwie jak najbar-
dziej różnorodne duszpasterstwa akademickie, które podzielono na 
3 typy (w nawiasie podano łączną liczbę osób z poszczególnych typów 
duszpasterstw). Pierwszym typem duszpasterstw były duszpaster-
stwa centralne, realizowane w Warszawie w ramach Duszpasterstwa 

 3 J. Lisek-Michalska, Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne, Łódź 
2013, s. 16.
 4 R. Barbour, Badania fokusowe, Warszawa 2011, s. 23-24.
 5 E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2009, s. 349-352. 
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Akademickiego św. Anny (9) oraz Duszpasterstwa Akademickiego 
Arka (2). Z kolei w Krakowie działa Centralny Ośrodek Duszpaster-
stwa Akademickiego przy Kolegiacie św. Anny (4). Drugim typem 
przebadanych duszpasterstw były duszpasterstwa działające przy 
zakonach. Spośród duszpasterstw zakonnych w Warszawie reprezen-
towane były 4: Dominikańskie DA Służew (4), „Dąb” – DA przy klasz-
torze ojców jezuitów (4), Salezjański Ośrodek DA „Przystań” (2) oraz 
Dominikańskie DA Freta 10 (3). Studenci krakowscy reprezentowali 
5 duszpasterstw zakonnych: DA księży misjonarzy „Na Miasteczku” 
(2), DA ojców redemptorystów „Na Górce” (2), DA ojców karmelitów 
Bosych „Karmel” (3), Dominikańskie DA „Beczka” (3) oraz DA ojców 
jezuitów – Wspólnota Studencka „WAJ” (1). Badano też studentów 
przynależących do duszpasterstw akademickich działających przy 
parafiach. W Warszawie były to: DA św. Krzyż (3) oraz DA przy 
parafii Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie (1). W Krakowie 
natomiast było to DA przy parafii św. Szczepana „u Szczepana” (1). 

2. Podstawowa narracja tożsamościowa badanych 
Badani studenci, określając swoją tożsamość, postrzegają siebie przede 
wszystkim w kategoriach psychologicznych, uwypuklając swoje za-
sadnicze cechy charakteru. Kategorie psychologiczne przeplatają 
się z bardziej fundamentalnymi kategoriami tożsamościowymi, ta-
kimi jak: „mężczyzna”, „kobieta”, „katolik”, „Polak”, „człowiek”, 
„dziecko Boże”. „Katolicka” kategoria tożsamości jest wymieniana 
wśród różnych kategorii – od najbardziej ogólnych, takich jak „czło-
wiek”, „kobieta”, „mężczyzna”, po bardziej konkretne i związane 
z pełnionymi rolami społecznymi, zawodem czy zainteresowaniami: 
Po pierwsze jestem kobietą, po drugie jestem katoliczką, po trzecie 
jestem piłkarką (I, 1, A). To, co mi przyszło do głowy, to: „syn Boży”, 
„mężczyzna” i „katolik” (II, 1, T). Jestem kobieta, katoliczka, córka. To 
jest dla mnie proste (III, 1, P). Ja jestem człowiekiem, jestem dzieckiem 
Bożym i jestem Polką. Polką – jestem dumna ze swojej narodowości, 
z tego, że urodziłam się w tym kraju, że mogę wychowywać się wśród 
tej kultury. Dzieckiem Bożym – jestem szczęśliwa, cieszę się z tego, że 
jestem tego świadoma, że Pan Bóg jest, czuwa i opiekuje się mną, jak 
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ojciec (V, 1, D). Badani studenci znacznie częściej określają siebie jako 
„katolicy” niż „chrześcijanie”. Wyraźnie widoczne jest w ich samo-
rozumieniu odniesienie do katolicyzmu, a nie szeroko rozumianego 
chrześcijaństwa. 

U badanych studentów tożsamość katolicka łączy się w ich świa-
domości z tożsamością narodową (Polak) lub nawet z określaniem 
siebie jako „patriota”: Drugie, co mi przyszło na myśl to to, że jestem 
człowiekiem i co się z tym wiąże katolikiem, bo wiara była zawsze 
obecna w moim życiu. I ostatnie to, że jestem Polakiem, bo też zawsze 
czułem mocną więź z naszym krajem (II, 1, M2). Jestem człowiek, ka-
tolik, Polak (III, 1, A). Mężczyzna, katolik, patriota – w tej kolejności. 
Dwa pierwsze są oczywiste. Patriota ze względu na miłość do kraju, 
w którym mieszkam i dobro wspólne, o które staram się dbać. Mówię 
o tym w tej kolejności dlatego, że jako katolik mam duże zadanie 
w ojczyźnie, żeby kształtować to dobro wspólne (I, 1, D).

3. Znajomość teologii chrztu św.
Sakrament chrztu jest podstawą tożsamości chrześcijan. Polski termin 
chrzest wyraża bardziej treść sakramentu niż łacińskie określenie 
baptismus (grec. baptizein – obmywać, zanurzać), który uwypukla 
stronę obrzędową sakramentu symbolizującą zgładzenie grzechów. 
Fakt ustanowienia chrztu oraz wyjaśnienie idei tego sakramentu 
zawarte są w przekazach biblijnych, będących jednocześnie podstawą 
doktrynalną interpretacji teologicznej i praktyki tego sakramentu. 
Zmartwychwstały Chrystus nakazał swoim uczniom udzielanie tego 
sakramentu, który warunkuje zbawienie (Mk, 16, 16; Mt 28, 18-19). 
Kościół pierwotny od początku włączał przez chrzest nowych wy-
znawców do swojej wspólnoty (Dz 8, 12.36; 9, 18; 10, 44; 16, 15.33; 
19, 5; Rz 6, 3). Udzielano tego sakramentu przez zanurzenie w wodzie 
(Dz 8, 36), zgodnie z jego symboliką (Rz 6, 4; kol 2, 21; 1 P 3, 20-21). 
Przy większej liczbie osób chrzczono przez polanie wodą6. 

Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje na pięć zasadniczych 
skutków sakramentu chrztu, dzięki którym staje się on wydarzeniem 

 6 J. Kudasiewicz, Chrzest, w: Encyklopedia Katolicka, t. 3, Lublin 1995, kol. 353.
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misteryjnym, wprowadzającym człowieka w chrześcijańską nowość 
życia: uwolnienie od grzechu pierworodnego, synostwo Boże, wszcze-
pienie w Jezusa Chrystusa oraz w Kościół, wezwanie do udziału w Ich 
posłannictwie (KKK 1213). 

Na skutek przyjęcia chrztu następuje w człowieku unicestwienie 
życia w grzechu (Rz 6, 3-5). Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia 
dorosłych podkreślają, że obmycie wodą któremu towarzyszy słowo 
(Ef 5, 26) oczyszcza ludzi od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego 
i osobistego7. Według św. Pawła chrzest jest śmiercią dla grzechu, 
pozwalając ukrzyżować starego człowieka i zmartwychwstać z Chry-
stusem do nowego życia. Liturgia sakramentu zawierając wyrzecze-
nia się Złego i zła, pozwala rozumieć ten akt jako detronizację zła 
w kandydacie do chrztu, który pragnie odejść z niewłaściwej drogi 
życia8. W przypadku chrztu dziecka jego nawrócenie zastępuje wiara 
Kościoła i zobowiązanie rodziców naturalnych i chrzestnych do wy-
chowania nowo ochrzczonego w wierze. Z chwilą dojścia do używania 
rozumu ma on obowiązek dokonać świadomego wyboru Chrystusa 
i pójścia za Nim. Chrzest nie tylko odpuszcza wszystkie grzechy 
(KKK 1262), ale także czyni neofitę nowym stworzeniem (2 Kor 5, 17) 
i przybranym synem Bożym (Ga 4, 5-7). Obrzędy chrztu dzieci zwracają 
uwagę na fakt, że przez chrzest wierni zostają wyniesieni ze stanu 
naturalnego do stanu przybranych synów9.

Istotnym aspektem chrztu jest także wszczepienie w Chrystusa, 
o czym pisze św. Paweł, podkreślając, że przez przyjęcie tego sakra-
mentu człowiek jest ukształtowany na Jego podobieństwo (Rz 8, 29), 
przyobleka się w Niego (Ga 3, 27) i dzięki temu zostaje usynowiony. 
Szczytem tego procesu jest ścisła łączność z Chrystusem, o której 
św. Paweł zaświadcza, że teraz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie 

 7 Wprowadzenie ogólne, w: Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych 
dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1988, nr 5. 
 8 W. Słomka, Chrzest jako podstawa duchowości chrześcijańskiej, w: A. J. Nowak, 
W. Słomka (red.), Chrzest-nowość życia, Lublin 1992, s. 17. 
 9 Wtajemniczenie chrześcijańskie. Wstęp ogólny, w: Obrzędy chrztu dzieci, Katowice 
1972, nr 2. 
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Chrystus (Ga 2, 20). Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że 
chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym zna-
mieniem (…) przynależności do Chrystusa (KKK 1272). Wszczepienie 
w Chrystusa jest zarazem wszczepieniem w Kościół, na co zwraca 
uwagę św. Paweł pisząc, że wszyscy bowiem w jednym Duchu zostali 
ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało (1 Kor 12, 13). Kościół jest Mi-
stycznym Ciałem Chrystusa i ludem Bożym, obejmującym wymiar 
duchowy, charyzmaty i strukturalny10. Katechizm Kościoła Kato-
lickiego zauważa, że ochrzczony stając się członkiem Kościoła, nie 
należy już do samego siebie (1 Kor 6, 19) i że od tej chwili jest powołany, 
by poddał się innym (Ef 5, 21; 1 Kor 16, 15-16) i służył im (J 13, 12-15) 
we wspólnocie Kościoła, by był «posłuszny i uległy» (Hbr 13, 17) prze-
łożonym w Kościele, by ich uznawał z szacunkiem i miłością (1 Tes 5, 
12-13) (KKK 1269). Ten sam punkt Katechizmu zwraca uwagę na to, że 
z chrztu wynikają odpowiedzialność, obowiązki i prawa, do których 
zalicza się prawo do przyjmowania sakramentów, karmienia się słowem 
Bożym i korzystania z innych pomocy duchowych Kościoła (tamże). 

Konstytucja dogmatyczna o Kościele II Soboru Watykańskiego 
zwraca uwagę na to, że ochrzczeni mają udział w potrójnym posłan-
nictwie Chrystusa i Kościoła: kapłańskim, prorockim i królewskim 
(KK 9-15). Obrzędy chrztu dzieci zwracają uwagę na rolę namasz-
czenia krzyżmem, co oznacza włączenie ochrzczonego w królewskie 
kapłaństwo11. Katechizm Kościoła Katolickiego kładzie ważny akcent 
na uczestnictwie ochrzczonych w kapłaństwie wspólnym wiernych, 
którzy są «wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, naro-
dem świętym, ludem na Bogu własność przeznaczonym”, aby ogłaszać 
«dzieła potęgi Tego, który (ich) wezwał z ciemności do przedziwnego 
swojego światła» (1 P 2, 5) (KKK 1268). Według przywoływanej już 
Konstytucji dogmatycznej o Kościele pełnią oni swoje kapłaństwo 
przez współudział w ofiarowaniu Eucharystii, przyjmowanie sakra-
mentów, modlitwę i dziękczynienie, przez świadectwo świętego życia, 

 10 W. Słomka, Chrzest jako podstawa duchowości chrześcijańskiej, w: A. J. Nowak, 
W. Słomka (red.), Chrzest-nowość życia, dz. cyt., s. 18.
 11 Chrzest dzieci. Wstęp, w: Obrzędy chrztu dzieci, dz. cyt., nr 18. 
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wyrzeczenie się siebie i czynną miłość (KK 10). Ochrzczeni mają także 
udział w proroczej funkcji Chrystusa, szerząc o nim żywe świadectwo 
przede wszystkim życiem wiary i miłości i składając Bogu ofiarę chwały 
(KK 12). Szczególnym przejawem realizacji funkcji prorockiej jest 
przyjmowanie udzielanych przez Ducha Świętego wielorakich cha-
ryzmatów, a także posługiwanie się nimi dla dobra Kościoła (KK 12). 
Z kolei udział świeckich w królewskiej godności Chrystusa realizuje 
się przez pokorną i cierpliwą służbę bliźnim (KK 36). 

A jaka jest znajomość teologii chrztu św. przez badanych studen-
tów? W narracjach dotyczących sakramentu chrztu, badani studenci 
używają podstawowych terminów teologicznych, takich jak: „grzech 
pierworodny”, „znak łaski”, „sakrament”, „nowe życie”, „ponowne 
narodzenie”, „zanurzenie w  śmierci Chrystusa”, „śmierć starego 
człowieka”. Nie posługują się oni jednak tymi terminami w sposób 
mechaniczny i bezmyślny, ale za każdym razem starają się własnym 
językiem wyjaśnić używane pojęcia: Dla mnie to, że stary człowiek 
umiera to nie jest metafora, tylko to jest coś, co się dzieje w tym dziecku 
(II, 2, A). Ponadto badani studenci do opisania teologii sakramentu 
chrztu św. używają własnych obrazów i metafor, takich jak: „ściąga-
nie oprogramowania na swój dysk”, „przepustka do rodziny, „pakiet 
bazowych wartości”, „mapa”, „GPS”, „indywidualna droga do świę-
tości”. Potrafią oni wyraźnie odróżnić widzialny poziom sakramentu 
rozumianego jako znak i obrzęd, od poziomu duchowego: Jasne, to 
jest metafizyka: coś się dokonało, zmieniło, kropka (II, 2, MA). Jest 
to szczególnie dostrzegalne w  kontekście odpowiedzi na pytania 
dotyczące udzielania chrztu dzieciom. Badani studenci w  sposób 
logiczny, opierając się na posiadanej wiedzy teologicznej, potrafią 
wyjaśnić własne przekonanie o tym, że chrzest jest wartością nawet 
wtedy, gdy osoba nie wybiera go świadomie: Dobrze, że chrzczone 
są małe dzieci, bo to jest jak z ubezpieczeniem, (…) od urodzenia jest 
już ubezpieczony czy to w Narodowym Funduszu Zdrowia (…). Tak 
samo z chrztem – ubezpieczamy dzieci po to, żeby jak coś się stanie, 
szły do nieba (IV, 2, D). Dla mnie chrzest to taki duży prezent, który 
dostałam od Pana Boga na samym początku. W nim jest wszystko – 
wszystkie te dary na całe moje życie i na wszystko. Tylko potem od 
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tego, jak ja się będę rozwijać i co ja zrobię z tym prezentem, to zależy 
od tego, czy ja to wszystko sobie wyjmę i będę wzrastać w tym, czy to 
zmarnuję. To jest też odpowiedzialność (V, 2, O).

Respondenci kojarzą w swoich wypowiedziach sakrament chrztu 
z takimi określeniami, jak: „wtajemniczenie”, „włączenie do wspól-
noty Kościoła”, „zanurzenie w śmierć Chrystusa”, „przyjęcie pewnego 
rodzaju odpowiedzialności”, „Duch Święty”, „nowe życie”, „zmycie 
grzechu pierworodnego”: Moim zdaniem to jest obmycie z grzechu 
pierworodnego przede wszystkim, oczyszczenie z  tego grzechu za-
ciągniętego przez Adama i Ewę (I, 2, R). Po grzechu pierworodnym 
jesteśmy w  stanie czynić zło, a  wcześniej człowiek nie był w  stanie 
czynić niczego złego (I, 2, S). Ponadto badani potrafią odróżnić 
porządek teologiczny od praktyki duszpasterskiej i  od porządku 
kulturowego. Widzą oni różnicę w  rozumieniu wiary jako łaski, 
jak też wiary jako fenomenu kulturowego: Ja myślę, że to jest bar-
dzo ważne, żeby rodzice byli świadomi. Warto się zastanowić, czy 
to nie będzie szopka, ale nie na tyle, żeby odmówić, żeby nie chrzcić 
tego dziecka, bo każdy powinien mieć dostęp. I  też pomyślałem so-
bie o  tym, że gdybyśmy tak nie chrzcili małych dzieci, tylko osoby 
dorosłe, to często skracalibyśmy drogę do udziału w różnych… dal-
szych sakramentach, ale też nabożeństwach. Bo sobie myślę z takiego 
punktu widzenia psychologicznego, że takie dziecko, które ma kolegów 
wkoło, a nawet kilku, którzy są ochrzczeni i biorą udział w różnych 
nabożeństwach, czy sakramentach, czy wydarzeniach Kościoła, a ono 
samo nie bierze, bo wie, że jest nieochrzczone i czuje się…, nie czuje 
się częścią tej wspólnoty (II, 2, AR). O  ile Pan Bóg może działać 
w życiu każdego człowieka, niezależnie, czy jest ochrzczony, czy nie, 
o tyle łaski związane z tym sakramentem, jest to coś szczególnego, co 
mogą przyjmować tylko osoby ochrzczone i dla takiego dziecka jest to 
pierwszy w pewien sposób dar od tych rodziców, nawet jeśli oni nie są 
tego świadomi (II, 2, A). Mi się też wydaje z perspektywy rodziców, że 
gdybym ja była rodzicem i chciała ochrzcić moje dziecko, to dlatego, 
że wierzę, że najpełniej relacja z Bogiem może się realizować w Koś-
ciele katolickim przez sakramenty. Ten sakrament pierwszy jest tym 
otwierającym. Chciałabym dla mojego dziecka, żeby realizowało swoją 
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relację z Bogiem w najpełniejszy sposób, żeby miało taką możliwość. 
Chrzest jest do tego bramą (V, 2, A).

Badani studenci widzą też rolę obrzędu jako sakramentalnego znaku: 
To nie jest tak, że ktoś sobie decyduje i to odbywa się w jego woli, tylko 
jest tak, że cała wspólnota Kościoła jest tego świadkiem i uczestnikiem, 
i że jak ktoś jest chrzczony to właśnie dołącza do tej wspólnoty. I też jest 
konkretny znak tego: obmycie. Dzięki temu namacalnie ten człowiek jest 
obmyty z grzechu, jest włączony do tej wspólnoty (I, 2, E). Jeśli jest chrzest, 
jest taka formuła: „czy wyrzekacie się Szatana?”. Wydaje mi się, że jest 
to jakaś formuła i my czujemy, co za tym stoi. Jeśli oczywiście mamy 
świadomość, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to mamy wielką godność i coś 
z tej godności wynika, chociażby styl, sposób zachowania się na co dzień 
i w ogóle. Jeśli mamy tę godność to trzeba o nią dbać. Brakuje mi słów. 
Człowiek czuje, że Ktoś za nim stoi i Kogoś reprezentuje w jakiś sposób, 
więc trzeba się porządnie zachowywać (IV, 2, K).

Jednymi z  najczęściej pojawiających się określeń używanych 
w kontekście chrztu są wspólnota i wolność. Chrzest dla badanych 
studentów jest przede wszystkim „włączaniem we wspólnotę”: Nie 
jesteśmy tego najpierw świadomi jako dzieci, ale nasi rodzice w tro-
sce o nas, w trosce o wychowanie nas w wierze, włączają nas do tej 
wspólnoty (I, 2, R). To jest włączenie we wspólnotę, tylko wynika to 
z tego, że chrzcząc dziecko, w momencie, kiedy umiera w nim ten stary 
człowiek… To jest malutkie dziecko, ale mimo wszystko, to jest taka 
w sumie też metafora, to jakby niszcząc ten grzech pierworodny, staje 
się tym nowym człowiekiem, który tego grzechu nie ma i w tym momen-
cie jest włączony do wspólnoty wierzących, wspólnoty ochrzczonych 
i takich ludzi, którzy mają dostęp do zbawienia (II, 2, D). Dla mnie 
właśnie przyjęcie chrztu przez małe dziecko to jest właśnie przyjęcie 
do wspólnoty Kościoła katolickiego (II, 2, E). Wspólnota w świado-
mości studentów wiąże się nie tylko ze wsparciem, ale również zo-
bowiązaniem: Konsekwencją wynikającą z chrztu są te przykazania 
kościelne i wszystko co się wiąże z odpowiedzialnością za wspólnotę 
(…) narzekamy na Kościół, że gdzieś tam nie gra, to jest nasza wina. 
To jest konsekwencją chrztu, że my tworzymy ten Kościół. Wszystkie 
konsekwencje, które ponosi Kościół, i my ponosimy (IV, 2, MA). 
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Respondenci rozpatrują też sakrament chrztu w perspektywie 
ludzkiej wolności: Chrzest jest pewnym narzędziem, które pomaga nam 
robić dobry użytek z wolnej woli, z wolności, którą Bóg nam dał (I, 2, 
D). W jaki sposób chrzest miałby wolność zabierać temu dziecku, bo 
chrzest tak naprawdę niczego nie ogranicza, niczego nie zabiera, ot-
wiera raczej drogę, niż ją zabiera. Więc ja nie za bardzo widzę elementy, 
które godzą w wolność (I, 2, D). Dzięki chrztu świętemu umiera w nas 
stary człowiek, grzeszny człowiek i rodzi się na nowo nowy człowiek 
w Chrystusie, z Chrystusem, nowy człowiek ku wolności (II, 2, AR).

W wypowiedziach badanych studentów często pojawia się myśl, 
że sakrament chrztu określa tożsamość człowieka: Chrzest nadaje 
tożsamość człowiekowi: ty jesteś tym człowiekiem, ważnym, konkret-
nym, nie jesteś numerem, jak w obozach, tylko jesteś tym człowiekiem, 
masz godność dziecka bożego, jesteś dla mnie bardzo ważny, masz imię 
(I, 2, R). Ale dla mnie właśnie przyjęcie chrztu przez małe dziecko to 
jest właśnie przyjęcie do wspólnoty Kościoła katolickiego, nadanie mu 
pewnej tożsamości (II, 2, E). Ja może też chciałem dodać, że chrzest 
jest to pewne nadanie tożsamości (II, 2, MA). Z drugiej strony jak pa-
trzę na Ewangelię, co się stało jak Jezus był ochrzczony, to było takie 
potwierdzenie od Ojca „to jest mój Syn umiłowany”, że to jest wtedy 
w chrzcie mamy nadaną tę tożsamość dziecka Bożego (II, 2, MO). Skoro 
dostajemy tożsamość w chrzcie, to są ludzie, którzy tej tożsamości nie 
mają, ponieważ nie są ochrzczeni (II, 2, A). To mi się kojarzy również 
z otrzymaniem tożsamości. Jesteśmy w pewien sposób przedstawiani 
Kościołowi i od tego momentu definiujemy się jako chrześcijan, katolik 
i dostajemy też imię i to jest nasze przedstawienie się. Od tego momentu 
jesteśmy w pełni (…) uczestnikiem Kościoła (IV, 2, J). 

Mówiąc o skutkach sakramentu chrztu, badani studenci wskazują 
nie tylko na działanie łaski Bożej, ale również na płynące z jego przy-
jęcia zobowiązania: To jest dar, ale też odpowiedzialność, bo człowiek 
ma nieść Chrystusa, ma świadczyć o Chrystusie jako chrześcijanin. 
Może na początku nie jest tego świadom, ale w pewnym wieku poznaje, 
że jest chrześcijaninem, że jest odpowiedzialny za swoja wiarę, też za 
innych (I, 2, R). Ja myślę, że z tego wynika pewien obowiązek – natu-
ralna powinność dążenia do zbawienia, czyli właśnie zachowywanie 
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przykazań, czy też przyjmowanie sakramentów kolejnych, no bo ten 
chrzest byłby w przeciwnym razie taki daremny, gdyby nie postępować 
zgodnie z przykazaniami (III, 2, A). Przyjęcie światła Chrystusa i to 
zadanie podtrzymywania tego światła przez rodziców chrzestnych. Bo 
na razie to wszystko brzmi tak cukierkowo: Pan Jezus umarł za nasze 
grzechy i właściwie możemy już nic, jak tylko żyć. Ci rodzice, skoro już 
zobowiązali się na powierzenie swojego dziecka wspólnocie Kościoła, 
oddali go tak naprawdę Bogu to i oni powinni przyjąć to zadanie, 
jakim jest dzielenie się swoją wiarą w stosunku do tego dziecka (IV, 
2, KAS). Respondenci wspomniane zobowiązanie wiążą z realizacją 
trzech podstawowych funkcji Kościoła: W gruncie rzeczy chodzi o to, 
że Pan Jezus przyszedł do nas z konkretną misją na świat np. z misją 
prorocką, żeby przepowiadać nam to, co mu Ojciec powierzył. Przyszedł 
z misją kapłańską, żeby się oddać za nasze grzechy, żeby nam zostawić 
Eucharystię. Tak samo jak Kościół kontynuuje tę misję prorocką, cały 
czas nauczając, tak samo musi kontynuować tę misję kapłańską cały 
czas, sprawując Eucharystię. Skoro jesteśmy członkami Kościoła, to 
musimy cały czas uczestniczyć w Eucharystii (IV, 2, D).

Odnosząc się do wyznaczonych w badaniu pytań oraz hipotez, 
nasuwa się jednoznaczny wniosek, że badani studenci duszpasterstw 
akademickich charakteryzują się pogłębionym rozumieniem teologii 
sakramentu chrztu. Dobrze znają i rozumieją teologiczny wymiar 
tego sakramentu, potrafiąc go wyrażać w refleksyjny sposób. 

4. Tożsamość religijna
Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim II Soboru Watykańskiego 
podkreśla, że przyjęcie sakramentu chrztu rozpoczyna w  czło-
wieku proces rozwoju wiary, która wymaga nieustannego wzrostu 
(DWCH 2). Wspomnianą myśl rozwija Katechizm Kościoła Katoli-
ckiego zauważając, że ochrzczony otrzymuje od Trójcy Świętej ła-
skę uświęcającą, która uzdalnia go do wiary w Boga (…) daje mu 
zdolność życia i działania pod natchnieniem Ducha Świętego za po-
średnictwem Jego darów oraz pozwala wzrastać w dobru przez cnoty 
moralne (KKK 1266). Wiara, będąc osobowym przylgnięciem do 
Boga i uznaniem Jezusa Chrystusa za Syna Bożego (KKK 150-151), 
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rozwija się w Kościele, który wierzy pierwszy, i w ten sposób prowadzi, 
karmi i podtrzymuje wiarę (KKK 168). Katechizm zauważa też, że to 
właśnie dzięki Kościołowi przez chrzest otrzymujemy wiarę w nowe 
życie w Chrystusie (KKK 168). O rozwój wiary, która nie jest tylko 
wiarą Kościoła, ale także osób ochrzczonych, trzeba się nieustannie 
troszczyć, czynić ją wiarą własną, na co zwracają uwagę Obrzędy 
chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, podkreślając, że obmycie 
wodą któremu towarzyszy słowo (Ef 5, 26) oczyszcza ludzi od wszelkiej 
zmazy grzechu pierworodnego i osobistego12.

Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że przekazywanie 
wiary chrześcijańskiej jest przede wszystkim głoszeniem Chrystusa, 
by prowadzić do wiary w Niego (KKK 425). Aby przekazywać orędzie 
Chrystusa, trzeba najpierw się z Nim spotkać. Warto w tym kontek-
ście przywołać nauczanie Benedykta XVI, który w encyklice Deus 
Caritas est zauważa, że u początku bycia chrześcijaninem nie ma 
decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale natomiast jest spotkanie 
z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym 
samym decydujące ukierunkowanie (DCE 1). 

A jak tożsamość religijną i jej podstawy postrzegają badani stu-
denci? Mówiąc o podstawach tożsamości religijnej, badani wskazują 
przede wszystkim na wiarę, która według nich określa tożsamość 
chrześcijańską: Co decyduje, co jest podstawą bycia chrześcijaninem? 
To, że wierzymy, że Jezus zmartwychwstał i dał nam przez to zbawienie 
(I, 3, S). Pojmujemy chrześcijanina jako osobę, która pogłębia swoją 
wiarę z Bogiem (II, 3, M2). Według respondentów chrześcijanin to ten, 
który wierzy w Jezusa Chrystusa: To takie najprostsze, skąd się wzięło 
to określenie, czyli że są Chrystusowi, że są Chrystusa. To znaczy, że 
identyfikują się, tak jak wtedy to twierdzono, z tym człowiekiem z Na-
zaretu, który głosił to, co głosił, żył jak żył i oni się z Nim identyfikują. 
To są chrześcijanie Chrystusowi (I, 3, D). Chrześcijanin to człowiek, 
który wierzy, że Bóg, jako Jezu Chrystus, przyszedł na świat, aby nas 

 12 Chrześcijańskie wtajemniczenie dorosłych. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, 
w: Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów 
diecezji polskich, dz. cyt., nr 30. 
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zbawić. Katolik to człowiek, który wierzy, że Chrystus nadal żyje i ob-
jawia się nam w Kościele (I, 3, D).

Wiara u badanych studentów nie jest rozumiana tylko jako ro-
zumowe poznanie różnych prawd religijnych, ale przede wszystkim 
jako przyjmowanie określonej postawy: Pan Jezus sam nam pokazał 
i zostało to spisane w ewangeliach, co trzeba robić, żeby być dobrym 
chrześcijaninem, żeby być osobą wierzącą, żeby zostać zbawionym 
(II, 3, T). Dla respondentów bycie chrześcijaninem to: naśladować 
Jezusa w swoim życiu, czyli przez każde swoje czynności, począwszy 
od wstania rano, przygotowania sobie kawy, zjedzenia śniadania, 
wyjścia na ulicę, spotykania ludzi (II, 3, E). Podkreślają oni, że: bycie 
chrześcijaninem to naśladowanie Jezusa, czyli życie w prawdzie (…), 
tzn. bycie prawdziwym, mówienie tego, co myślę, szukanie prawdy we 
wszystkim, co robię (II, 3, AR). Zwracają uwagę na to, że: bycie chrześ-
cijaninem to (…) postępowanie według pewnych zasad, norm, niejako 
narzuconych przez Kościół katolicki, czy chrześcijańskich, chociażby 
Dekalog, chociażby przykazanie miłości, no i postępowanie według tego 
(II, 3, M2). Według nich: przyjąć naukę Chrystusa, tzn. na poziomie 
takiej obrzędowości, widoczności, zewnętrzności, to na pewno też, bo 
chrześcijanin musi świadczyć też swoim życiem i postawą. Ale myślę, 
że jest to też taka niesamowicie głęboka więź, którą oczywiście można 
jakoś zaobserwować w działaniach i decyzjach, które ktoś podejmuje, 
ale sprowadza się to na pewno do jakiejś takiej intymnej relacji z Je-
zusem w życiu sakramentalnym, w życiu – myślę też – takim eucha-
rystycznym przede wszystkim (III, 3, AG). Studenci zwracają uwagę 
na fakt, że chrześcijaństwo to: życie zgodnie z Ewangelią. Pan Jezus 
sam nam pokazał i zostało to spisane w ewangeliach, co trzeba robić, 
żeby być dobrym chrześcijaninem, żeby być osobą wierzącą, żeby 
zostać zbawionym. Czyli te wszystkie drogowskazy, przykazania, 
błogosławieństwa na Górze, czy przypowieści, pozwalają człowiekowi 
tak się ukierunkować, aby właśnie być dobrym chrześcijaninem, aby 
dążyć do zbawienia. Także życie, no, zgodne z Ewangelią (III, 3, T). 
Według studentów bycie chrześcijaninem wiąże się ze składaniem 
świadectwa: pokazać, że przyjęliśmy Pana Jezusa jako tego, którego 
stawiamy na pierwszym miejscu i dopiero od tego wychodzą te wszystkie 
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konsekwencje z przestrzeganiem przykazań, czy zaangażowania w Koś-
ciele (IV, 4, KAS).

W wypowiedziach studentów przewija się myśl, że chociaż chrzest 
jest podstawą tożsamości chrześcijańskiej: myślę, że nie można być 
chrześcijaninem bez chrztu (I, 3, R), nie można być katolikiem bez 
chrztu (III, 3, G). Według respondentów chrzest warunkuje bycie 
chrześcijaninem pod warunkiem, że rozpoczyna relację z Bogiem: 
chrześcijanin nie pochodzi od chrztu, tylko od Chrystusa (II, 3, MA). 
Ja pojmuję bycie chrześcijaninem jako relację z Bogiem i pójście drogą 
Chrystusa, to w gruncie rzeczy, jeżeli ja naprawdę będę chciała przy-
jąć ten chrzest prędzej czy później (II, 3, MO). Chodzi o to, żeby nie 
sprowadzać wszystkiego do takich sztywnych reguł, instytucji, itd. 
Chrześcijaństwo i utrzymywanie, czy pogłębianie relacji z Bogiem, 
wcale się nie wyraża w tym, że ja sobie wytatuuję „katol”, czy „pro-
testant (II, 3, M1). Według respondentów chrzest powinien w pełni 
prowadzić do tego aby przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Pana 
i Zbawiciela (IV, 4, KAS).

Pomimo dobrze ukształtowanej świadomości teologicznej, nie-
raz wśród badanych pojawiają się opinie świadczące, że nie zawsze 
właściwie rozumieją istotę chrztu: Czy można być chrześcijaninem 
bez chrztu? Myślę, że tak. Dlaczego? Znowu odniosę się do jakiejś tam 
relacji z Bogiem, bo On nam w sumie powiedział tylko jedno przyka-
zanie tak naprawdę najważniejsze: miłości. Jeżeli ktoś weźmie to sobie 
na poważnie w życiu, może nie znać Boga, albo być gdzie indziej, ale 
przez samo zwoje postępowanie będzie jakby wierny temu przykazaniu 
i świadczył to życiem. To jeżeli on umrze nie będąc chrześcijaninem, na 
sądzie, Pan Bóg spojrzy na jego serce i powie: robiłeś tak, jak kazałem, 
jesteś nasz (II, 3, MA). 

Badani studenci zwracają uwagę na fakt, że ważną rolę w budowa-
niu tożsamości chrześcijańskiej odgrywa Kościół: Myślę, że jest cała 
druga płaszczyzna, jakby taka czysto ludzka i (…) Kościół katolicki 
ma świetną przewagę. Nie mówię, że my to doskonale robimy, ale to, 
co mamy, to pewien depozyt prawdy. Nie mówię, czy my to najlepiej 
wykorzystujemy, ale to mamy (II, 3, MA). Kościół jest on prowadzony 
przez Ducha Świętego. Mamy jakąś tam pulę prawdy, łatwiejszy dostęp 
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do tej prawdy i kwestia jest taka, że wierzymy, że Duch Święty czuwa 
nad Kościołem, i że niezależnie od tego, jak bardzo się myli w pewnych 
momentach, to generalnie, tak dziejowo, Duch Świętym w tym Kościele 
jest (II, 3, I). Studenci podkreślają, że Kościół ukierunkowuje życie 
chrześcijanina: jest takie działanie we wspólnocie, z innymi chrześ-
cijanami, jakieś takie jakby… jest wyznaczony pewien wspólny cel – 
dążenie do zbawienia – no i wszyscy są połączeni w tym, że dążą do 
tego (I, 3, T). 

Według respondentów wyraźnie wynika, że chrzest stanowi war-
tość. Wierzymy w to, że przez chrzest właśnie jesteśmy włączeni w Ciało 
Chrystusa i w Kościół Chrystusa. I po prostu to jest kwestia albo wie-
rzymy w to, albo w to (II, 3, AR). 

5. Tożsamość narodowa
Pojęcie tożsamość narodowa ma wieloznaczny, szeroki zakres zna-
czeniowy, będąc często używane zamiennie z pojęciem tożsamość 
kulturowa, tożsamość społeczno-kulturowa lub tożsamość cywiliza-
cyjno-kulturowa. Podstawą kształtowania tożsamości narodowej jest 
kultura, ułatwiająca narodowi trwanie i kreowanie rozwoju Ważną 
rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej odgrywa też pamięć 
narodowa, czyli świadomość wspólnej przeszłości, wspólnego trwa-
nia w czasie, które budzi emocjonalny oddźwięk wśród członków tej 
zbiorowości. Dla zachowania świadomości narodowej rozpowszech-
niony został obyczaj świętowania rozmaitych jubileuszy i obchodów 
rocznic ważnych dla życia narodu, utrwalających jego odrębność 
oraz wskazujących na wartości istotne dla młodego pokolenia. Do 
charakterystycznych cech świadczących o tożsamości narodowej 
należy też wspólnota językowa oraz emblematy i symbole utrwalające 
pamięć o wspólnocie13. 

W Polsce zamiennie z pojęciem tożsamości narodowej używane są 
następujące określenia: samookreślenie narodowe (samoidentyfikacja 
narodowa); polskość (T. Łepkowski, Cz. Bartnik, J. Kieniewicz); etos 

 13 K. Łastawski, Historyczne i współczesne wartości polskiej tożsamości narodowej, 
„Słupskie Studia Historyczne” 2007, nr 13, s. 279-280.
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polski (F. Konieczny, A. Kłoskowska); duch narodu (A. Chołoniewski, 
J. Surdykowski). Bliskoznaczne tożsamości narodowej są pojęcia: 
patriotyzm, ojczyzna, dziedzictwo narodowe, świadomość narodowa 
oraz charakter narodowy. Pojęcia te z reguły ujmują zjawiska w per-
spektywie „długiego trwania”, podczas gdy współczesna kultura 
masowa nasycona jest głównie produktami „szybkiej konsumpcji”. 
Analiza tożsamości narodowej wymaga własnego samookreślenia 
wobec „innych” oraz wyodrębnienia cech, wartości i zachowań ją 
różnicujących14. 

Ważna rolę w budowaniu tożsamości narodowej Polaków od-
grywała i odgrywa religia katolicka. Kościół katolicki towarzyszył 
narodowi polskiemu od chwili przyjęcia chrztu, dzięki czemu Polska 
weszła na arenę polityczną Europy15. Niektórzy autorzy (Cz. Bart-
nik), odwołując się do opracowań założycieli zgromadzenia zmar-
twychwstańców powstałego w 1836 roku (B. Jański, P. Semenko, 
H. Kasjewicz), nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła 
II mówiąc o teologii narodu, rozwijają ideę sakramentów narodu 
(chrzest, bierzmowanie, kapłaństwo), która zajmuje się społecznymi 
skutkami sakramentów przyjmowanych przez indywidulne osoby16. 
Ideę chrztu narodu usankcjonował Jan Paweł II, ujmując chrzest jako 
swoisty sakrament historii, który przetwarza doczesne dzieje narodu 
w dzieje zbawienia. Chrzest narodu ma, według Jana Pawła II, cha-
rakter dziejotwórczy i narodotwórczy17. 

Warto w powyższym kontekście przywołać wyniki badań przepro-
wadzonych przez CBOS w 2015 roku dotyczące tożsamości narodowej. 
Wynika z nich, że respondenci na pytanie dotyczące wyznaczników 

 14 Tamże. 
 15 J. Krasowska, Religia jako czynnik wpływający na tożsamość narodową Polaków, 
„Studia Sandomierskie” 2013, nr 2(30), s. 121. 
 16 K. Machetta, Chrzest narodu jako podstawa nowego życia, w: A. J. Nowak, 
W. Słomka (red.), Chrzest-nowość życia, dz. cyt., s. 153; 158-159.
 17 Jan Pawel II, Homilia w czasie Mszy Świętej odprawianej na placu Zwycięstwa, 
Warszawa, 2 VI 1979, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, J. Poniewierski (red.), 
Kraków 1999, s. 22-24; Przemówienie do Polaków, Kurytyba, 5 VII 1980, „Tygodnik 
Powszechny” 1980, nr 28, s. 3. 
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tożsamości narodowej najczęściej wskazywali poczucie autoidenty-
fikacji, że jest się Polakiem (59%), posiadanie polskiego obywatelstwa 
(40%), pochodzenie (29%), stałe zamieszkanie w Polsce (24%), posłu-
giwanie się językiem polskim (20%), bycie katolikiem (7%). Zesta-
wiając wyniki badań z badaniami przeprowadzonymi w 2005 roku, 
należy zauważyć, że na przestrzeni dziesięciu lat zmniejszył się odse-
tek osób badanych przypisujących duże znaczenie autoidentyfikacji 
(z 69% do 59%), a także tych, którzy uważali katolicyzm za kluczowe 
kryterium uznania kogoś za Polaka (z 14% do 7%). Warto też podkre-
ślić, że częściej związek między polskością i katolicyzmem wykazują 
osoby bardziej zaangażowane w praktyki religijne o prawicowych 
poglądach politycznych oraz gorzej wykształceni18. Z kolei badania 
CBOS z 2016 roku wykazały, że 70% respondentów uznaje przyjęcie 
chrztu przez Mieszka I za najbardziej znaczące wydarzenie dla losów 
kraju po 1918 roku. Rolę chrztu Polski pośród pozostałych wyda-
rzeń częściej podkreślały osoby praktykujące religijnie kilka razy 
w tygodniu (93%), w wieku od 18 do 24 lat (79%), uczniowie i stu-
denci (82% respondentów)19. Widać więc, że trzy czwarte badanych 
Polaków uznaje znaczącą rolę chrztu w historii Polski, ale tylko co 
dziesiąty uważa bycie katolikiem za wyznacznik polskiej tożsamości 
narodowej. 

A jak kwestię tożsamości narodowej postrzegają badani studenci? 
Zauważają oni, że o tożsamości narodowej świadczą takie elementy 
jak język, zamieszkiwanie w kraju, więzy pokoleniowe i historia: 
Naród to jest wspólnota utworzona przez wspólny język, wspólne 
miejsce zamieszkania, wspólną historię, kulturę, tradycję (IV,4, D). 
Podkreślając, że tożsamość narodowa ma charakter przede wszyst-
kim emocjonalno-duchowy, studenci zauważają, że określenie toż-
samości narodowej wymyka się (…) definicji, jest to coś, co dotyka 
duszy, ale coś co łączy (IV, 4, MA). To jest (…) osoba mająca związek 

 18 CBOS, Tożsamość narodowa i postrzeganie praw mniejszości. Komunikat z badań 
nr 106/2015, Warszawa 2015, s. 6-7. 
 19 CBOS, 1050. rocznica chrztu Polski. Komunikat z badań nr 56/2016, Warszawa 
2016, s. 4-5.
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emocjonalno-sentymentalno-faktyczny z Polską. Mam tu na myśli 
historię. Nie mówię o dokładnym znaniu historii, bo są różne prze-
kłamania, itd., ale myślę, że samo poczucie, że tu się urodziłem i tu są 
moje korzenie i może nawet określanie tego miłością do ojczyzny, że tu 
wracam, ma znaczenie (II, 4, P). Ja bym trochę (…) uciął tych wszyst-
kich ludzi, którzy właśnie są trochę jak tacy obywatele, że nie mają 
żadnych związków sentymentalnych z tym krajem. Znam osobiście 
taką osobę, która powiedziała, że mogłaby równie dobrze, i nie robi 
jej to różnicy, czy mieszka w Polsce, czy w Niemczech, czy gdziekolwiek 
indziej i nie ma znaczenia, czy by tutaj była Polska, czy Niemcy. Takie 
osoby bym z definicji Polaka usunął, ja osobiście. Dla mnie to nie jest 
Polak. To jest ten, kto ma jakiś sentymentalny związek z tym krajem 
(II, 4, D). Powiedzmy osoby, które posiadają dokument, powiedzmy 
od pięciu lat, jak to już zostało wymienione, ja nie odnoszę takich osób 
do miana Polaków, bo też z takimi osobami, może nie tak codziennie 
z nimi pracuję, ale stykam się z takimi osobami. Jak widzę taki paszport 
polski i rozmawiam z nimi po prostu po polsku. Jeśli są jakieś pytania, 
to nie ma w ogóle odzewu, to jest tylko związek rzeczywiście albo przez 
związek małżeński, czy przydzielenie obywatelstwa. Dla mnie te osoby 
są obywatelami, mieszkańcami Polski, a nie mają jakiejś głębszej więzi 
z naszym krajem, z tradycją obyczajów (II, 4, J).

Badani studenci wykazują się głębokimi pokładami tożsamości 
narodowej: Dla mnie być Polakiem to być dumnym ze swoich korzeni, 
poznawać swoją kulturę, historię, zgłębiać ją. Ktoś może to po prostu 
zdefiniować jako po prostu urodzić się Polakiem, mieć matkę Polkę 
i ojca Polaka, dla nich to już wystarczy. Według mnie definicja jest 
szersza i z nią, przyjmując bycie Polakiem, przyjmuję wszystko, co 
związane z moją kulturą, historią, obyczajami (II, 4, M1). 

Respondenci wśród najważniejszych wydarzeń narodowych wska-
zują na pierwszym miejscu chrzest Mieszka I w 966 roku. Wśród 
istotnych wydarzeń wymieniają też wybór Polaka na papieża, bi-
twę pod Wiedniem, wojnę polsko-bolszewicką, rok 1918, bitwę pod 
Grunwaldem, II wojnę światową, zabory, powstania, śluby narodu za 
prymasa Wyszyńskiego. Uważają oni, że najważniejsze w historii są te 
wydarzenia, które podtrzymywały i utrwalały tożsamość narodową. 
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6. Powiązanie tożsamości religijnej i narodowej

Analizując historię Polski, należy zauważyć, że chrzest Mieszka I 
w 966 roku odegrał ważną rolę w budowaniu tożsamości narodo-
wej i państwa polskiego. Był to najbardziej doniosły akt w dziejach 
Polski, który wpłynął nie tylko na rozwój państwowości, ale także 
kultury duchowej i materialnej20. Decyzja Mieszka I zadecydowała 
o całej przyszłości Polski, kształtując jej los po dzisiejszy dzień21. 
Podkreślał to Jan Paweł II, mówiąc w 1979 roku w Warszawie, że nie 
sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego – tej wielkiej tysiącletniej 
wspólnoty – bez Chrystusa22.

Przywoływane już wyniki badań CBOS dotyczące 1050. rocznicy 
chrztu Polski pokazują, że z perspektywy historycznej aż 89% respon-
dentów uważa decyzję Mieszka I o przyjęciu chrztu jako właściwą. 
Badani wskazali na cztery wymiary tej decyzji. Najwięcej, bo aż 36% 
respondentów, zwraca uwagę na wymiar religijny, podkreślając, że 
dzięki temu wydarzeniu Polska przestała być krajem pogańskim, 
stając się krajem chrześcijańskim. 26% wśród argumentów prze-
mawiających za słusznością decyzji Mieszka I z 966 roku wymienia 
różnego rodzaju względy geopolityczne, podkreślając że dzięki temu 
wydarzeniu zachowaliśmy niezależność, unikając najazdu ludów 
germańskich oraz innych ataków i grabieży (8%), staliśmy się częś-
cią chrześcijańskiej Europy. Ponad jedna czwarta badanych (26%) 
wśród argumentów przemawiających za słusznością decyzji Mieszka 

 20 Warto zapoznać się z oświadczeniami Rady Społecznej przy Arcybiskupie Po-
znańskim z 2016 roku omawiającymi szeroko wielorakie aspekty wpływu chrztu 
Polski na dzieje narodu polskiego, jego historii i kultury. Zob. Historia chrześcijaństwa 
w Polsce a dzieje narodu polskiego; Rola chrześcijaństwa w kulturze polskiej; Rola 
chrześcijaństwa w polskiej kulturze materialnej; Religijne znaczenie chrztu Polski 
dostępne: http://www.archpoznan.pl/content/blogsection/23/220. 
 21 Orędzie prezydenta RP Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym 
z okazji jubileuszu 1050-rocznicy chrztu Polski, Poznań, 14 IV 2016; Internetowy 
Dziennik Katolicki, http://nowy.ekai.pl/media/szuflada/Ordzie_Prezydenta_RP.htm 
(dostęp 21 VII 2016). 
 22 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy Świętej odprawianej na placu Zwycięstwa, 
Warszawa, 2 VI 1979, dz. cyt. 
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I z 966 roku wymieniała różnego rodzaju względy geopolityczne, 
twierdząc, że dzięki temu wydarzeniu Polska zachowała niezależność, 
uniknęła najazdu ludów germańskich oraz innych ataków, wojen 
i grabieży (8%), stała się częścią chrześcijańskiej Europy, a tym samym 
częścią nowoczesnego i cywilizowanego świata zachodniego (8%), 
wzrosło jej znaczenie na arenie międzynarodowej (6%), a ponadto 
rozwinęła się polska państwowość (4%). Co dziesiąty respondent 
uzasadniając swoje przeświadczenie, iż dobrze się stało, że Mieszko 
I przyjął chrzest, wskazuje na względy społeczno-kulturowe. Wspo-
mniani respondenci uważają, że dzięki temu wydarzeniu Polska jest 
częścią kultury Zachodu (5%) i stanowiło ono bodziec dla rozwoju na-
szej cywilizacji (4%), pozytywnie wpływajac na relacje międzyludzkie 
i przyczyniając się do zjednoczenia narodu (2%). Wśród pozostałych 
argumentów stanowiących uzasadnienie słuszności przyjęcia chrztu 
przez Mieszka I (7%) pojawiały się stwierdzenia, że było to dobre 
i ważne wydarzenie dla Polski (3%) oraz że stanowiło przełomowy 
etap w dziejach kraju i wpłynęło na jego przyszłość (2%)23. 

A jak związek między tożsamością narodową i religijną oceniają 
badani studenci? Z jednej strony są oni świadomi napięcia, jakie 
występuje pomiędzy Kościołem i państwem. Wyraźnie popierają 
rozdział tych dwóch instytucji: Myślę, że wchodzenie zbyt głęboko 
sobie wzajemnie na swoje pola przez Kościół i przez państwo w dłuższej 
perspektywie może mieć złe konsekwencje (II, 5, D). 

Z drugiej strony według badanych studentów istnieją silne związki 
pomiędzy tożsamością narodową i religijną. Powyższe związki są 
przede wszystkim natury historycznej. Świadczą o tym następujące 
wypowiedzi: jestem mężczyzną, chrześcijaninem łamane przez Polak, 
bo to jest dla mnie dosyć tożsame pojęcie, a jako trzecie określenie na-
pisałem swoje imię, ponieważ jest to coś, co mnie identyfikuje i jest dla 
mnie ważne, zresztą Bóg tak się do mnie zwraca, więc jest to dla mnie 
istotna rzecz (IV, 1, KA). Podam taki klasyk: Polak, katolik jakoś tak 
w mojej głowie to siedzi, a później jestem studentem tym razem przed 
magisterką a nie sesją (IV, 1, MA). Oddzielenie uroczystości kościelnych 

 23 CBOS, 1050. rocznica chrztu Polski, dz. cyt., s. 5-10.
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od państwowych byłoby w jakimś sensie zaprzeczeniem w ogóle tego, co 
robiliśmy, tej tożsamości, od czego się zaczęło. To od samego początku 
było połączone z państwem i to była decyzja polityczna. I, siłą rzeczy, 
również teraz, jak najbardziej to jest rzecz historyczna, więc powinna 
tak funkcjonować (II, 5, ED). Myślę, że nie można znaku równości po-
stawić między Polakiem a katolikiem, ale zdecydowanie nasza kultura 
polska i to, co jest obecnie, nasza polskość, zdecydowanie wywodzi się 
z tradycji chrześcijańskiej (I, 5, AG).

Badanym studentom kojarzy się negatywnie zbitka pojęciowa 
„Polak-katolik”. Jest to dla nich zbyt proste połączenie, nie oddające 
natury powiązań tożsamości narodowej i religijnej: Ja bym w ogóle 
nie wiązał tych dwóch słów, dwóch określeń, którym należy się – moim 
zdaniem – słuszna autonomia. Bo tak: jeśli powiemy, że każdy Polak 
to katolik, to będzie tak, że jeśli ktoś nie jest katolikiem, to nie jest 
Polakiem? Albo jeśli ktoś jest katolikiem, to musi być Polakiem? A jak 
ktoś jest katolikiem i Niemcem? (I, 5, D). Fakt faktem, te dość ważne 
wydarzenia historyczne były związane z chrześcijaństwem i z wiarą 
ogólnie, ale to jedno drugiemu nie przeczy, bo i tak myślę, że te dwa 
terminy można na spokojnie rozdzielić bez straty (I, 5, T). Badani 
wskazują, że można być Polakiem, nie będąc katolikiem: Wydaje mi 
się, że można być Polakiem nie będąc katolikiem. Można być muzułma-
ninem mieszkając gdzieś na Podlasiu i można być też prawosławnym 
i być Polakiem, można być protestantem i być Polakiem i można być 
niewierzącym i być Polakiem (IV, 5, D)24. 

Według respondentów różnica pomiędzy byciem katolikiem a Po-
lakiem wynika z faktu wiary jako łaski. Według nich bycie Polakiem 
należy do innego porządku. Pomimo tego, że historycznie katolicyzm 

 24 Warto w tym kontekście przywołać wyniki badań J. Krasowskiej, która 2012 roku 
przebadała 235 studentów w losowo wybranych środowiskach akademickich 
w Krakowie, Krośnie, Rzeszowie i Łodzi, pod kątem poglądów na temat wpływu 
przynależności narodowej i religijnej na ich tożsamość. Wynika z nich, że 49,8% 
badanych studentów zgadza się z opinią łączącą polskość z katolicyzmem, a 22,1% 
jest przeciwnego zdania. Prawie jedna trzecia badanych (28,1%) nie miała zdania 
na ten temat. Zob. J. Krasowska, Religia jako czynnik wpływający na tożsamość 
narodową Polaków, dz. cyt., s. 121. 
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związany jest z polskością, to faktycznie lub innymi słowy – „na co 
dzień”, istnieje silna przepaść pomiędzy życiem wiarą a byciem człon-
kiem narodu polskiego. Świadczą o tym następujące wypowiedzi: 
Myślę, że w codzienności współczesnej wśród Polaków jest przepaść. 
To znaczy, że otoczenie, w którym jestem na co dzień, nie licząc mo-
jego środowiska katolickiego, to jeśli jestem u ludzi, którzy nie wierzą 
w Boga, no to oni nie są katolikami i oni nie żyją religią katolicką, a są 
Polakami (I, 5, S). Jasne, że katolicyzm jest związany nierozerwalnie 
z polskością, ale nie jest wymogiem koniecznym na bycie katolikiem, 
aby być Polakiem. Aczkolwiek katolicyzm wielokrotnie utrzymywał 
polskość (II, 5, M1). Kościół ze swej natury jest uniwersalny i jest zde-
cydowanie ponadnarodowy (II, 5, I). W każdym razie nie zabieram 
ateiście możliwości bycia Polakiem, czy bycia dobrym, bo to jest jak 
najbardziej też w pełni. Przy czym my – jako chrześcijanie, katolicy – 
jesteśmy powołani do świętości, do życia w drodze do świętości, do czy-
nienia wszystkiego, gdzie zostaliśmy postawieni, w różnych miejscach, 
w różnych powołaniach, w sensie powołanie – fakt dokonany: jestem 
studentem, jestem narzeczonym, jestem mężem, to mam to czynić 
dając z siebie wszystko, robić to wszystko z pasją i oddaniem, tak jak 
Chrystus. Jak i też do wykonywania konkretnych czynów tam, gdzie 
Duch nas pośle. Nie zabierając oczywiście też z definicji Polaka ateiście, 
czy ateiście dobrego człowieka, no bo może czynić dobrze (III, 5, M).

Według badanych respondentów wiara będąc łaską, wiąże się 
przede wszystkim ze sferą osobistą: Moim zdaniem to jest bardzo 
osobista sprawa (I, 5, R). Wiara jest łaską dla człowieka – to należy 
pamiętać. Wiara jest łaską i nie każdemu jest dana (I, 5, R). Myślę, 
że (…) wszystko zależy od własnej, autonomicznej decyzji człowieka, 
od tego, czy chce być katolikiem i żyć wytycznymi i wskazówkami, 
jakie daje Kościół katolicki i wiara. I też jeśli chodzi o moje własne 
doświadczenie to myślę, że czasem nie jest mi łatwo powiedzieć, że 
jestem katolikiem i że się nie zgadzam na niektóre rzeczy, ale też wiem, 
że super jest mieć swoje zdanie (I, 5, S).

Badani studenci, podkreślając że powiązanie polskości i katoli-
ckości nie stanowi zagrożenia, dostrzegają pozytywne oddziaływanie 
kultury na tożsamość religijną: Te dwie rzeczywistości bycia Polakiem 
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i bycia katolikiem. Super, jeżeli to się jakoś wzajemnie przenika, uzu-
pełnia, podbudowuje, ale absolutnie nigdy bym nie powiedział, że Po-
lak musi być katolikiem i że trzeba być katolikiem, żeby być Polakiem, 
czy coś takiego. To mogą być dwie na tyle oddzielne rzeczywistości, 
że to nie ma… ale super, jeśli to się wzajemnie uzupełnia (II, 5, AD). 
To jest tyle lat i praktycznie ta wiara zawsze nam pomagała, w ta-
kich chwilach krytycznych właśnie zawsze się uciekaliśmy czy to do 
wizerunków Madonn, czy Boga, no i to był ten element, który scalał 
zawsze naród, który dawał siłę do walki z wrogami, czy w ogóle. No 
i nie da się tego rozdzielić. To jest taki element, który cementuje naród. 
No i właśnie wracając do tej definicji Polaka: katolicyzm w pewien 
sposób pomaga być Polakiem, bo – jak by nie było – stawia na war-
tości, które jednak są istotne dla tożsamości narodowej, też stawia 
na wspólnotę. To są takie elementy, które się przenikają (III, 4, A). 
Mi się wydaje, że to nie jest proste przełożenie, że Polak to katolik, 
natomiast nie byłabym skłonna powiedzieć, że można być Polakiem 
nie będąc związanym z katolicyzmem, bo katolicyzm jednak przenika 
naszą kulturę, nasze społeczeństwo, jest obecny bardzo często w bardzo 
różnych kontekstach. Bycie Polakiem jest związane z katolicyzmem 
nie tylko jako wyznaniem, do którego przynależymy, ale też w tych 
wszystkich aspektach, w których katolicyzm się gdzieś tam pojawia 
w przestrzeni społecznej. Są społeczeństwa, w których katolicyzm, 
czy wiara, są zupełnie oddzielone od państwa i  to rzeczywiście tak 
wygląda. U nas kwestie związane z Kościołem są kwestiami, które 
podlegają pod debatę publiczną absolutnie, bez żadnego zwątpienia. 
Są takie społeczeństwa, w których nie podlegają w ogóle – ludzie nie 
interesują się katolicyzmem, nie mają w tym żadnego zainteresowania, 
żadnej wiedzy, są zupełnie od tego oddzieleni. A takich ludzi w Polsce 
myślę, że na palcach jednej ręki można policzyć osoby, które są nie-
zainteresowane katolicyzmem, nic o nim nie wiedzą, nigdy nie brały 
w tym udziału i nie mają na ten temat zdania. U nas to jednak jest 
bardzo mocno połączone (V, 4, A).

Według respondentów historia wyraźnie wpłynęła i wpływa na 
religijną tożsamość Polaków: Tak jakbyśmy dostali taką tożsamość 
chrześcijańskiego kraju, a nie pogańskiego. Bardziej zjednoczonego 
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z wiarą z chrześcijaństwem i to przez 1050 lat się buduje. Widać dzia-
łanie Boga w tym wszystkim, w historii Polski od tamtego momentu. 
Jakby to było takie opieczętowanie, że to Polska jest właśnie tym kra-
jem i już na zawsze będzie, bo tego się nie da odwołać. Kształtuje całą 
historię (IV, 4, A). Studenci zauważają, że powiązanie tożsamości 
katolickiej i narodowej ma przede wszystkim charakter kulturowy: 
Nie da się odczytać polskości bez kultury chrześcijańskiej. Nawet jak 
ktoś jest niewierzący, to powinien się odnaleźć w takiej kulturze. Polak 
powinien odnajdywać się w każdej kulturze (IV, 4, MA). 

Zdaniem badanych przejawem pozytywnej zależności pomiędzy 
tożsamością narodową i religijną są obchody 1050 rocznicy chrztu 
Polski. Według nich wspólne obchody państwa i Kościoła są natural-
nym przejawem splatania się wiary i patriotyzmu: To bardzo dobrze. 
Szczególnie takim miłym zaskoczeniem dla mnie, sympatycznym ak-
centem było odśpiewanie pieśni „Boże coś Polskę” po Zgromadzeniu 
Narodowym, po obradach. To takie było niespodziewane i takie no 
naprawdę miłe. Takie uczucie wtedy miałem po prostu, no takie dziwne, 
że coś idzie w dobrym kierunku, że po prostu nie da się tego rozdzielić. 
To jest tyle lat i praktycznie ta wiara zawsze nam pomagała w takich 
chwilach krytycznych właśnie zawsze się uciekaliśmy, czy to do wize-
runków Madonn, czy Boga, no i to był ten element, który scalał zawsze 
naród, który dawał siłę do walki z wrogami, czy w ogóle. No i nie da 
się tego rozdzielić. To jest taki element, który cementuje naród. No 
i właśnie, wracając do tej definicji Polaka: katolicyzm w pewien sposób 
pomaga być Polakiem, bo – jak by nie było – stawia na wartości, które 
jednak są istotne dla tożsamości narodowej, też stawia na wspólnotę. 
To są takie elementy, które się przenikają (III, 4, E). No i, według mnie, 
nawet te obchody 1050-lecia chrztu Polski, wspólne obchody w Gnieźnie 
Episkopatu Polski i Głowy Państwa oraz Rządu, Sejmu i Senatu, no 
to świadczą o tej takiej więzi i takim ukierunkowaniu dosyć pozytyw-
nym (III, 5, T). Też uważam, że to jest dobrze, że to jest świętowane 
razem z tego powodu, że (…) to było wydarzenie polityczne w dużej 
mierze, chrzest Polski. Także to jest istotne wydarzenie dla państwo-
wości Polski jako takiej. No a z drugiej strony Kościół stąd bierze swoje 
początki, jakkolwiek ludność nie była wtedy chrześcijańska. Wtedy się 
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już zaczyna organizacja: przybywają pierwsi kapłani, pojawiają się 
pierwsze biskupstwa, także to jest powód do świętowania i dla Koś-
cioła, i dla państwa. Uważam, że dobrze jest, jeśli Kościół i państwo 
są w stanie – kolokwialnie mówiąc – dogadać się, zwłaszcza w Polsce, 
gdzie żyjemy w kraju, gdzie Kościół jest dla ludzi ważny, wiara. Jest 
dobrze, jeżeli te dwie instytucje potrafią znaleźć wspólny język i koeg-
zystować (V, 4, K). 

Według respondentów powiązanie tożsamości narodowej i religij-
nej wynika przede wszystkim z samej historii: Tak, jakbyśmy dostali 
taką tożsamość chrześcijańskiego kraju, a nie pogańskiego. Bardziej 
zjednoczonego z wiarą, z chrześcijaństwem, i to przez 1050 lat się 
buduje. Widać działanie Boga w tym wszystkim, w historii Polski od 
tamtego momentu. Jakby to było takie opieczętowanie, że to Polska jest 
właśnie tym krajem i już na zawsze będzie, bo tego się nie da odwołać. 
Kształtuje całą historię (IV, 4, A). 

Badani studenci, zwracając uwagę na to, że powiązanie pomiędzy 
tożsamością narodową i religijną ma podkłady głębsze niż kultu-
rowe, dostrzegają to przede wszystkim na płaszczyźnie innej niż 
płaszczyzna instytucjonalna. Według nich wspomniana łączność 
ma przede wszystkim charakter moralny, dotyczący świata wartości: 
Według mnie to jest tak, że jeżeli my wyznajemy jakieś wartości chrześ-
cijańskie, to naszym zadaniem jest szerzyć tę wiarę i nie dopuszczać 
do zła. A w momencie, kiedy – załóżmy teoretycznie – w państwie 
jest na przykład legalna aborcja i my wiemy o tym, że dzieci są za-
bijane, no to my jako osoby wierzące, nie możemy do tego dopuścić. 
Z naszego punktu widzenia, znaczy z mojego, ale ogólnie jakby osób 
wierzących, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby państwo opierało się 
na wartościach chrześcijańskich (I, 5, AG). To jest włączenie w krąg 
kultury europejskiej, chrześcijaństwo jakoś nadało tożsamość Europie 
i te wartości stały u podstaw stworzenia Unii Europejskiej. No i właś-
nie to, jakie wartości wynikają dokładnie z chrześcijaństwa też tak 
pośrednio wolność jednostki, czy jej godność, bardzo pośrednio można 
powiedzieć też, że ustrój – demokracja jakoś nie stoi w sprzeczności 
z chrześcijaństwem i też w nauce Kościoła jest nawet nie to, że uważana 
za najlepszy ustrój, ale jednak taki, który jest akceptowany bardzo 
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i daje możliwość do rozwoju jednostki, co jest bardzo ważne w ja-
kimś takim o wiele pełniejszym stopniu, niż gdziekolwiek indziej. No 
i właśnie to by było aż dziwne nie świętować jako państwo momentu, 
w którym właśnie te wszystkie wartości zaczęły u nas istnieć i dawać 
możliwość do tego, żeby naród się jakoś łączył, rozwijał i żeby to się 
wzajemnie wspierało. Więc tu nie trzeba się z kolei spierać o to, czy 
to jest jakieś zaburzenie relacji jakoś w tym konkordacie rozpisanej, 
bo to są jakieś takie wspólne ważne wydarzenia (I, 5, E). Zadaniem 
biskupa jest prowadzenie ludzi, żeby oni dostąpili zbawienia. Ale źle, 
moim zdaniem, żeby państwo nie czerpało z mądrości Kościoła jak 
się obchodzić z ludźmi, jak traktować, jak rozwijać – bo to też jest 
wpisane w chrześcijaństwo, żeby się rozwijać (I, 5, M). Przecież Kościół 
nie mówi o długu publicznym, czy o jakichś finansach unijnych, ale 
no takie rzeczy związane z aborcją, czy z eutanazją, to jak najbardziej 
powinny być wyrażone i opiniowane przez Kościół, a to – według mnie – 
ma związek też z takim moralnym nauczaniem Kościoła, czyli jeżeli 
coś jest niezgodne z przykazaniami bożymi, to Kościół, to duchowni, 
powinni wskazać, że to nie jest ta droga, upomnieć, że nie tak Pan Bóg 
przykazał. A rozdzielenie jest bardzo jasne i bardzo widoczne. A to, że 
w kwestiach światopoglądowych, myślę, że to jest słuszne i nie można 
tego negować albo w opinii publicznej narzucać taki tok rozumowania, 
jak to Kościół miesza się w politykę, bo myślę, że to dotyczy ogółu i taki 
głos moralny jest jak najbardziej potrzebny (III, 5, T). Moim zdaniem 
Kościół powinien bronić tego co jest najgłębsze, takie najistotniejsze. 
Rzeczywiście temat aborcji jest szalenie ważny nie dlatego, że jest teraz 
tematem mega politycznym, ale dlatego, że wynika to z tego, co mówił 
Jezus: „Nie zabijaj”. To Kościół powinien głosić (IV, 4, J). 

Badani studenci zwracają uwagę na potrzebę angażowania się 
w politykę rozumianą jako dbanie o dobro wspólne: Kościół może się 
mieszać do polityki na tym meta poziomie, niekoniecznie na poziomie 
konkretnych decyzji politycznych (II, 5, I). Kwestia jest taka, że poli-
tyka, kiedy chce ugruntować stan społeczny, automatycznie wchodzi 
na sprawy związane z mentalnością człowieka i jego zasadami, gdzie 
siedzi niejako wiara. Więc polityka i wiara się mieszają, więc Kościół 
z polityką też się mieszają. Nie da się tego oddzielić, polityka na bok, 
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Kościół na bok. W pewnych sferach to się ze sobą miesza (II, 5, M2). 
Kościół powinien się kierować wartościami, a nie jakimś realizmem 
politycznym. I właśnie, moim zdaniem, czymś zdrowym jest mówienie 
o tym, jakie mamy wartości (…). Natomiast jeszcze co do poszczegól-
nych księży: ja też uważam, że nie powinni wskazywać, na kogo należy 
głosować (V, 5, K). 

Według respondentów podtrzymywanie tożsamości religijnej za-
leży również od kontekstu kulturowego. Kultura może albo wspierać 
tożsamość religijną, albo jej przeszkadzać: Rzeczywiście jeśli chodzi 
o takie praktykowanie bycia chrześcijaninem, to my mamy o wiele 
łatwiej, prościej, bo kościoły nie są wyburzone jeszcze, nie są w ogóle wy-
burzane, czy nie są zajmowane przez jakieś inne instytucje (nazwijmy 
to tak łagodnie). Więc jeżeli chodzi o samą praktykę, to stwierdzam, 
że tutaj w Polsce, jest o wiele łatwiej, niż w wielu innych krajach (I, 5, 
M). Ja uważam, że łatwiej jednak być chrześcijaninem w kraju, który 
jest katolicki. Trudno jest będąc w pracy, czy jak ludzie gdzieś tam 
rozmawiają na tematy odległe od wiary, ale te poglądy przenikają się 
w różnych dziedzinach życia i wtedy uważam, że to jest prościej (I, 5, 
D). Dla nas katolików to jest fajne, że Kościół jest częścią polskości 
(IV, 5, D). 

7. Wnioski i postulaty 
Przeprowadzone badania studentów związanych z duszpasterstwami 
akademickimi Warszawy i Krakowa pozwoliły na zweryfikowanie 
postawionych hipotez badawczych. 

• Narracje studentów duszpasterstw akademickich mają charakter 
głęboko przemyślanych i zinterioryzowanych treści. Studenci 
rozumieją podstawowe pojęcia teologiczne dotyczące sakramenty 
chrztu, potrafią się nimi krytycznie posługiwać oraz w ten spo-
sób wyrażać teologiczną istotę sakramentu chrztu. W znacznej 
mierze sposób opisywania sakramentu chrztu opiera się również 
na osobistych przemyśleniach oraz doświadczeniach. 

• Religijna (chrześcijańska) tożsamość studentów odnosi się w spo-
sób integralny do sakramentu chrztu św. Badani dostrzegają klu-
czową rolę tego sakramentu w swojej chrześcijańskiej tożsamości. 
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Sakrament chrztu jako podstawa tożsamości religijnej pozostaje 
w bezpośrednim związku ze wspólnotą Kościoła. Subiektywne 
oraz indywidualne doświadczenia w tym względzie są bez wąt-
pienia drugorzędne.

• Tożsamość narodowa w świadomości badanych odwołuje się do 
historycznego wydarzenia przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Ba-
dani widzą bezpośrednią rolę religijnego wydarzenia jakim był 
chrzest Mieszka I w historii narodu polskiego jako całości, a nie 
tylko jego chrześcijańskiego (religijnego) wymiaru.

• Badani wyraźnie odróżniają tożsamość religijną i narodową. By-
cie katolikiem nie jest jednoznaczne z byciem Polakiem. Bezpo-
średnie skojarzenia tych dwóch tożsamości uważają za błędne. 
Z drugiej jednak strony, badani studenci widzą powiązanie tych 
dwóch tożsamości, ale na poziomie znacznie głębszych pokładów 
tożsamości. Tożsamość narodowa i religijna stykają się według 
nich na płaszczyźnie moralnej. 

Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że studenci zwią-
zani z działalnością badanych duszpasterstw akademickich posia-
dają dobrze ukształtowaną świadomość chrzcielną. Stanowią oni 
olbrzymi potencjał. W perspektywie należy położyć nacisk na to, aby 
zmobilizować studentów działających w tych duszpasterstwach do 
wyjścia ku tym studentom, którzy z różnych powodów są katolikami 
jedynie nominalnymi, nie żyjącymi zgodnie z zobowiązaniami płyną-
cymi z przyjętego sakramentu chrztu. Mogą oni wobec nich składać 
werbalne i pozawerbalne świadectwo swojej wiary, zachęcając ich 
jednocześnie do zaangażowania się w działania duszpasterstw aka-
demickich. Będzie się to dobrze wpisywać w apel papieża Franciszka 
wzywającego w adhortacji Ewangelii gaudium cały Kościół do podą-
żania drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, które nie może 
pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim są obecnie (EG 25), co wy-
maga rezygnacji z wygodnego kryterium duszpasterskiego, „że zawsze 
się tak robiło” (EG 33). Chociaż w ramach działalności duszpasterstwa 
akademickiego w Polsce podejmuje się szereg wielorakich inicjatyw, to 
jednak ogarnia ono swoim bezpośrednim oddziaływaniem niewielki 
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procent studentów25. Warto w ramach duszpasterstw akademickich 
podjąć ze studentami dyskusję na temat tego jak dotrzeć do osób nie 
pogłębiających swojej wiary i nie dbających o szeroki rozwój osobo-
wości, a później konsekwentnie realizować zaplanowane zadania. 

Można też zachęcić studentów działających w duszpasterstwach 
akademickich, aby po uzupełnieniu i pogłębieniu swojej wiedzy teo-
logicznej i dostarczeniu narzędzi dydaktycznych prowadzili w swoich 
parafiach katechezy chrzcielne. Można w ten sposób zacząć na szerszą, 
ogólnopolską skalę realizować przyjęty w archidiecezji poznańskiej, 
oparty na modelu katechumenalnym, program czterech katechez 
przygotowujących rodziców do chrztu ich dzieci oraz chrzestnych26. 
Upowszechnienie tego sposobu przygotowania do sakramentu chrztu 
przyczyni się do pogłębienia i bardziej świadomego przeżywania 
wiary osób dorosłych, co w konsekwencji zaowocuje rozwojem wiary 
ich dzieci.

Powyższe propozycje działań mogą się wpisać w realizowany obec-
nie w Polsce czteroletni (2013-2107) program duszpasterski Przez 
Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świa-
dectwa, który zakłada w ostatnim roku pracy (2016-2017) położenie 
szczególnego nacisku na budzenie i pogłębianie świadomości osób 
ochrzczonych odnośnie do realizacji zobowiązań płynących z przy-
jętego sakramentu chrztu. Są zobowiązane do składania świadectwa 

 25 M. Jędraszewski, Duszpasterstwo akademickie dziś: wyzwania i nadzieje, w: Ko-
misja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Bądźmy uczniami Chrystusa. 
Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2007/2008, Sz. Stułkowski (red.), 
Poznań 2007, s. 196. 
 26 Realizując postanowienia Synodu Archidiecezji Poznańskiej z 2008 roku, 
stworzono, oparty na modelu katechumenalnym, specjalny schemat katechez 
przygotowujących rodziców do chrztu ich dzieci oraz chrzestnych, obejmujący trzy 
katechezy chrzcielne oraz katechezę (instrukcję) liturgiczną. Katechezy chrzcielne: 
Chrzest św. – nowe życie w Chrystusie; Życie wiary w Jezusa we wspólnocie Kościoła; 
Rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze prowadzą katechiści świeccy, 
natomiast instrukcji liturgicznej udzielają duszpasterze. Zob. S. Gądecki, Słowo 
wstępne, w: Materiały dla katechizujących osoby dorosłe. Chrzest. Przygotowanie 
rodziców i chrzestnych do sakramentu chrztu świętego dzieci, D. Bryl, A. Filipiak 
(red.), Poznań 2013, s. 18-19. 



Świadomość chrzcielna studentów …

| 53 |

o swojej wierze w wielorakich środowiskach27, szczególnie na uczel-
niach czy w parafii. 

* * *

Arcybiskup Stanisław Gądecki głosząc homilię podczas uroczystej 
mszy św. sprawowanej w katedrze poznańskiej z okazji 1050. rocz-
nicy chrztu Polski apelował, aby zastanowić się nad konsekwen-
cjami chrztu przyjętego przez św. Pawła, Mieszka I i każdego z nas. 
Zauważył, że człowiek otrzymuje chrzest św. po to, by stać się sługą 
i świadkiem Chrystusa, otwierając ludziom oczy na Boga tak, aby mogli 
otrzymać odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi. Podkreślał, 
że przyjęcie chrztu św. zobowiązuje każdego ucznia Chrystusa do 
podejmowania wielorakich działań ewangelizacyjnych, szczególnie 
w kontekście kryzysu wiary, który dotyka każde społeczeństwo28. 

Aby podejmować takie działania, trzeba między innymi mieć właś-
ciwie uformowaną świadomość chrzcielną, obejmującą nie tylko zna-
jomość teologii chrztu i wynikającego z jego przyjęcia posłannictwa, 
ale również, na co zwraca uwagę papież Franciszek w przywoływanej 
już adhortacji Evangelii gaudium, osobiste doświadczenia miłości 
Boga, co będzie podstawą przyjęcia postawy ucznia i misjonarza 
(EG 120). Wymaga to nieustannego odnawiania osobistego spotkania 
z Chrystusem (EG 3), co w perspektywie zaowocuje zaniechaniem 
koncentrowania się na samym sobie i przyjęciu postawy ewangeli-
zatora (EG 8). W sposób szczególny dotyczy to studentów, którzy 
w przyszłości w sposób szczególny mają być elitą Kościoła, społe-
czeństwa i państwa. Należy mieć nadzieję, że posiadana przez studen-
tów duszpasterstw akademickich Warszawy i Krakowa świadomość 

 27 S. Gądecki, Słowo wstępne, w: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu 
Polski, Idźcie i głoście. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę 
i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, 
Sz. Stułkowski (red.), Poznań 2016, s. 12.
 28 S. Gądecki, Polonia semper fidelis. 1050 lecie Chrztu Polski. Homilia wygłoszona 
w czasie msza św. sprawowanej pod przewodnictwem Legata Papieskiego kard. 
Pietro Parolina, Poznań, 15 IV 2016, http://nowy.ekai.pl/media/szuflada/Homi-
lia_Arcybiskupa_Poznaskiego.htm (dostęp 21 VII 2016). 
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chrzcielna, w połączeniu z ich zapałem ewangelizacyjnym przyniosą 
wielorakie owoce, a dzięki temu będą się realizowały w wymiarze 
indywidualnymi i społecznym zobowiązania płynące z przyjęcia 
przez nich sakramentu chrztu. 

Streszczenie 
W artykule znajdują się wyniki badań fokusowych zleconych przez autorów 
Instytutowi Statystyki Kościoła Katolickiego SAC dotyczących świadomości 
chrzcielnej 44 studentów środowisk akademickich Warszawy i Krakowa, 
związanych z różnorodnymi duszpasterstwami akademickimi działającymi 
zarówno z inspiracji diecezji, zakonów, jak też w parafiach. Przeprowadzone 
w 2016 roku badania wykazały, że narracje studentów duszpasterstw aka-
demickich mają charakter głęboko przemyślanych i zinterioryzowanych 
treści. Badani dobrze rozumieją podstawowe pojęcia teologiczne dotyczące 
chrztu świętego, potrafią się nimi krytycznie posługiwać oraz w ten sposób 
wyrażać teologiczną istotę tego sakramentu. Religijna tożsamość studentów 
odnosi się w sposób integralny do sakramentu chrztu św. Badani dostrze-
gają kluczową rolę tego sakramentu w swojej chrześcijańskiej tożsamo-
ści. Sakrament chrztu św. jako podstawa tożsamości religijnej pozostaje 
w bezpośrednim związku ze wspólnotą Kościoła. Tożsamość narodowa 
w świadomości badanych odwołuje się do historycznego wydarzenia przy-
jęcia przez Mieszka I chrztu św. Badani widzą bezpośrednią rolę religijnego 
wydarzenia w historii narodu polskiego jako całości, a nie tylko jego wy-
miaru religijnego. Respondenci wyraźnie odróżniają tożsamość religijną 
i narodową. Chociaż według nich bycie katolikiem nie jest jednoznaczne 
z byciem Polakiem, to jednak widzą powiązanie tych dwóch tożsamości, ale 
na poziomie znacznie głębszych pokładów tożsamości związanych z płasz-
czyzną moralną.

Summary
The following article presents the results of the focus study commissioned by 
the authors to the Institute of the Catholic Church Statistics. This research 
covered the baptismal awareness of 44 academia students from Warsaw and 
Cracow, who are in some ways related to different university chaplaincy 
centers, led both by the dioceses, religious orders and parishes. The study 
conducted in 2016 proved that the narrations of these students have been 
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carefully thought-out, appearing as very internalized. The test subjects sho-
wed a proper understanding of the basic theological concepts concerning 
the Holy Baptism, are able to use them in a critical way, expressing thus the 
theological essence of this sacrament. The religious identity of the students 
refers in an integral way to the Holy Baptism. The test subjects recognize the 
key role of this sacrament as far as their own religious identity is concerned 
and the Holy Baptism is directly related to the Church community as the 
basis of the religious identity. The national identity of these students refer 
to the historic event which was the Holy Baptism of Mieszko I of Poland, 
who was the ruler of the Polans from about 960 until his death in 922. The 
respondents acknowledge the direct effect that this happening had on the 
forming of the Polish nation as a whole and only in the religious context. 
They also clearly differentiate between the religious and national identity, 
although according to them being a Catholic does not mean being a Pole. 
However, they understand the links between these two identities, but on 
a deeper level referring to the moral identity.

Słowa kluczowe: świadomość chrzcielna studentów, duszpasterstwo aka-
demickie w Warszawie, duszpasterstwo akademickie w Krakowie, badania 
fokusowe, Polak – katolik. 

Key words: baptismal awareness of the students, university chaplaincy 
centres in Warsaw, university chaplaincy centres in Cracow, focus study, 
a Pole – a Catholic. 
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JUNGE LEUTE UND KIRCHE, KIRCHE 
UND JUNGE LEUTE. EIN WECHSELSEITIG 

PROBLEMATISCH GEWORDENES VERHÄLTNIS. 
EINE PASTORALTHEOLOGISCHE REFLEXION

Die Kontakte zwischen den jungen Leuten und Kirche befinden sich 
heutzutage in einer kritischen Phase. Mit denjenigen oder gleichen 
Slogans verängstigt derzeit die Öffentlichkeit viele Gesellschafts-
wissenschaftler und Pressevertreter1. Nach ihrer Meinung haben 
Teenager gegenwärtig mit der Pfarrgemeinde wenig zu tun, weil 
ihr Lebensstil zeitgemäß und deshalb areligiös ist2. Ihre Aussagen 
sind zweifellos subjektiv, denn das Jugendalter ist sicherlich höchst 
variabel. Außerdem gibt es tatsächlich junge Erwachsene, die sich in 
Pfarrgemeinden ansammeln oder auch in solche flüchten. Es sollte 
jedoch betont werden, dass zurzeit das Christentum und die Kirche 

 1 Vgl. H. Barz, Religion ohne Institution? Eine Bilanz der sozialwissenschaftli-
chen Jugendforschung, Opladen 1992, S. 25-30; R. Inglehart, Kultureller Umbruch, 
Frankfurt-New York 1989, S. 245ff. 
 2 Vgl. S. Knobloch, Gottesleere? Wider die Rede vom Verlust des Göttlichen, Ostfil-
dern 2013, S. 10; N. Possmann, Jugendpastoral, in: Lexikon des Apostolats. Stichworte 
verantworteten Glaubens, Hrsg. F. Courth, Limburg 1995, S. 154 -156; R. Sauer, 
Die Kunst, Gott zu feiern. Liturgie wiederentdecken und einüben, München 1996, 
S. 15--17; J. Zinnecker, Jugend, Kirche und Religion. Aktuelle empirische Ergebniss 
und Entwicklungstendenzen, in: Religionsunterricht im Abseits? Das Spannungsfeld 
Jugend, Schule, Religion, Hrsg. G. Hilger, G. Reilly, München 1993, S. 114-119. 
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bis in die direkten Standpunkte hinein ihre Zuverlässigkeit eingebüßt 
haben3.

Am ausführlichsten erfahren wir das in der Pfarrgemeindearbeit. 
Dies führt zur Tatsache, dass ein großer Prozentsatz der Kirchenge-
meinden mit der Jugendseelsorge zurücktritt, da sie damit gescheitert 
sind4. Mehr Aufmerksamkeit legt man manchmal in der Arbeit mit 
den alten Menschen, beziehungsweise auf kleine Gemeinschaften, die 
weniger belastend sind. Insbesondere entwickelt sich die Altenseel-
sorge, die ja ebenfalls in der Tat bedeutend ist5. In diesem Fall stellt 
sich aber die Frage, wie erscheint dann die Zukunft den Pfarrgemein-
den? Ausgerechnet die Besorgnis um die Jugendlichen müsste, nach 
Hans-Joachim Höhn, eine privilegierte Aufgabe der Kirche sein6. 
Will man die Pfarrgemeinden erneut für sie „attraktiv“ machen, muss 
man sich eher informieren, warum sich Teenager dort immer weniger 
wie zu Hause fühlen und wie die Pfarrseelsorge in der Zukunft sein 
müsste, um das Zutrauen junger Menschen wiederzuerlangen7. 

 3 Vgl. B. Kranemann, Die Feier der christlichen Initiation, in: Heil erfahren in den 
Sakramenten, H. Hoping, B. Kranemann, S. Wahle, N. Weidinger, Freiburg-Basel-
-Wien 2009, S. 75-76; P. M. Zulehner, Kirche umbauen – nicht totsparen, Kevelaer 
2009, S. 53-54; L. Karer, Handbuch der praktischen Gemeindearbeit, Freiburg-Basel-
-Wien 1990, S. 77-78. 
 4 Vgl. H. Wustmans, Firmung oder die Frage nach der Autorität der Kirche im 
Erleben Jugendlicher, in: „Theologisch-praktische Quartalschrift“ 158(2010), S. 371-
380; G. Schmidtchen, Gottesdienst in einer rationalen Welt, Stuttgart-Freiburg 1973, 
S. 166-167. 
 5 Vgl. E. Trapp, Seelsorge – eine (andere) Pflegequalität?, in: „Pastoralblatt“ 10(2011), 
S. 300-306; D. Nauer, Seelsorge. Sorge um die Seele, Stuttgart 2010, S. 202ff.
 6 Vgl. H. J. Höhn, Fremde Heimat Kirche. Glauben in der Welt von heute, Freiburg-
-Basel-Wien 2012, S. 117; A. Wollbold, Handbuch der Gemeinde-Pastoral, Regens-
burg 2004, S. 288; M. N. Ebertz, Die sieben »Jugendtabus« der Kirche. Soziologische 
Aspekte eines problematisch gewordenen Verhältnisses, in: „Katechetische Blätter“ 
124(1999), S. 406-410.
 7 Vgl. P. M. Zulehner, W. Müller, B. Sieberer (Hrsg.), Der Reichtum der Kirche 
sind ihre Menschen. Pfarrgemeinderäte beleben die Kirchengemeinden. Bericht über 
eine Umfrage, Ostfildern 2010, S. 50-51; R. Bleistein, Jugendpastoral – Entwurf einer 
Neukonzeption, in: „Katechetische Blätter“ 100(1975), S. 69; L. Karer, Handbuch…, 
S. 117-118.
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1. Junge Menschen fühlen sich in den Kirchen zurzeit nicht 
mehr wie „zu Hause“

Als Reaktion auf diese Aussage sollte, nach Andreas Wollbold, zuerst 
betont werden, dass heutzutage Teenager und Kirchen sehr oft ver-
schiedene Anschauungen haben, diese bringen sie nicht zum gemein-
samen Konsens8. Nach Ansicht vieler Seelsorger müssen Jugendliche 
für das Gemeindeleben mehr oder weniger eine „Eintrittskarte“, 
eine Legitimation, mitbringen, die annähernd Folgendes erweisen 
sollte: möglichst systematische Teilnahme an den Andachten; Ab-
sicht zu unterschiedlichen Hilfen in der Gemeinde: in Liturgie, im 
freundlichen Pfarrleben, im Ehrenamt (junge Menschen sollen zum 
„Herzeigen“ da sein); entsprechende Bedürfnisse an der Lebensweise: 
was die Bekleidung betrifft, die Freundlichkeit, der Umgang mit dem 
anderen Geschlecht bei anfangender Partnersuche usw9.

Die Heranwachsenden werden auch sehr oft nach den Qualitäten 
der ranghöheren Generation geschätzt. Bestätigt die Jugend diese 
nicht, heißt es, dass sie einfach keine Werte mehr haben, ohne sich 
zu informieren, ob sie nicht nur einen unterschiedlichen Maßstab 
hat. Manche Seelsorger erwarten auch von den Jugendlichen, dass 
sie herangereifte Christen seien. Die Forderungen an sie sind oft 
größer als jene an die restlichen Pfarrangehörigen oder man mutet 
ihnen nichts mehr zu, lässt sie spielen und jammert nur, wie anders 
die jungen Leute heutzutage sind und wie ehemals alle besser war10.

 8 Vgl. R. Bleistein, Jugend. Theologisch-pastoral, in: Lexikon der Pastoral, Hrsg. 
K. Baumgartner, P. Scheuchenpflug, Bd. 1 A-Ki, Freiburg-Basel-Wien 2002, S. 785-
786; H. J. Höhn, Fremde Heimat Kirche…, S. 121-122; F. J. Bode, Wohin geht die 
kirchliche Jugendarbeit? in: „Lebendiges Zeugnis“ 65(2010), S. 200-204.
 9 Vgl. N. Possmann, Jugendpastoral…, S. 154-155; H. Haslinger, Selbstverwirkli-
chung als Glaubensziel, in: „Jugend & Kirche. Fachzeitschrift für Jugendarbeit und 
Jugendpastoral“ 28(1994/95), H. 2, S. 2-9.
 10 Vgl. dazu H. Haslinger, „Um des Menschen willen!“ Worum es in der Jugendar-
beit geht, wenn Gott ins Spiel kommt, in: Diakonische Jugendarbeit. Option für die 
Jugend und Option von Jugendlichen, Hrsg. G. Kruip, H. Hobelsberger, A. Gralla, 
München 1999, S. 57-82.
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Von der Seite der Jugendlichen werden an die Glaubensgemein-
schaften (Kirchen) folgenden Behauptungen vorgeworfen: Sie freuen 
sich keinen „Vertrauensvorschuss“ mehr wie zuvor und werden nach 
ihren „Brauchbarkeit“ für die Existenz bewertet. Die Auswertung der 
Kirche liegt, nach Ralf Sauer, vom laufenden Eindruck in der Öffent-
lichkeit. Dort gilt sie aber vielmehr als unzeitgemäß, nicht immer 
zuverlässig, nicht modern, innerlich entzweit, an der gegenwärtigen 
gesellschaftlich-politischen Szene kaum anwesend11.

Einige junge Leute beschweren sich, dass die Seelsorger sie nicht 
so wollen, wie sie sind, aber wie sie nach einem „veralteten Stereotyp“ 
den „Bischöfen“ und den „Alten“ sein sollten. Nach ihnen macht die 
persönliche Existenz den zu schwachen Zusammenhang an die Pfarr-
gemeinde nicht reicher, sondern durch Anordnungen, Zuweisungen, 
Einwände und Ermahnungen vielmehr enger. Eine große Gruppe von 
jungen Menschen glaubt, dass die gegenwärtigen Andachten sehr 
ermüdend sind und ihnen nichts geben12. Aus ihrer Sicht setzen sie 
sich auch mit ihren Fragen hinsichtlich Öffentlichkeit, Politik, Milieu, 
Frieden nicht durch. Sie glauben, dass eine solche „Aktivität“– in den 
Augen der Kirchenhierarchie – weitab vom tatsächlich „Religiösen“ 
liegt (Vgl. Apg 4,32)13. Die Jugend betont auch, dass sie über die 
Sexualität ganz anders (oder zumindest offener) als die Kirche redet 
und denkt. Sie ist noch weiter leibfeindlich, sieht Sexualität gleich in 
Verbindung mit Sünde, prüft auch die Intimsphäre14. In der Tat wer-
den wiederum schwere Sünden, wie öffentliches Unrecht, Ausbeutung 

 11 Vgl. R. Sauer, Die Kunst, Gott zu feiern…, S. 25-27; H. J. Höhn, Fremde Heimat 
Kirche…, S. 118-119; N. Possmann, Jugendpastoral…, S. 155-156.
 12 Vgl. P. M. Zulehner, Mitgift. Autobiografisches anderer Art, Ostfildern 2014, 
S. 267; S. Knobloch, Gottesleere?…, S. 128-130.
 13 Vgl. Franziskus, Evangelii gaudium, Rom 2014, Nr 31.
 14 Vgl. P. M. Zulehner, Mitgift…, S. 279-283; B. Roebben, Moralpädagogische 
Überlegungen im Hinblick auf die Entwicklung christlicher Identität im Kultur-
wandel, in: Christwerden im Kulturwandel. Analysen, Themen und Optionen für 
Religionspädagogik und Praktische Theologie. Ein Handbuch, Hrsg. Th. Schreijäck, 
Freiburg-Basel-Wien 2001, S. 248-250.
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der Schöpfung, Formen nationaler Streiten, Ausländerhass durch sie 
vertragt und geschmälert15.

Es ist zu beachten, dass solche Meinungen nicht von Befangen-
heiten ungebunden sind. Doch nach den jungen Leuten, nähren sie 
viele Ursachen, auch offizielle Entscheidungen der Kirche und falsche 
Mediendarstellungen, und machen sie begreiflich16. 

2. Die Bedürfnisse der heutigen Jugend
Die Behauptungen der jungen Menschen zeigen, dass sie die Kirche 
heute als Glaubensgemeinschaft nicht mehr – durch von oben aufer-
legte Gebote – an sich binden kann, darf sie aber auch nicht mit ein-
fachen Werbevorgehensweisen anlocken. Ist die Jugend gegenwärtig 
wahrhaftig „privilegierte Aufgabe der Kirche“, dann muss sich diese 
erkundigen, was Jugend bedürft. Sie verkraftet, laut Patrick Höring, 
ihre Lebensaufgaben pragmatisch, nimmt aber doch wahr, dass ihr an 
vielem mangelt. Häufig fehlt ihr noch viel mehr, als sie wirklich will17.

Manche Heranwachsenden bemerken zuerst in ihrer eigenen 
Selbstverwirklichung lediglich eine Gestalt von wachsender Selbst-
süchtigkeit. Auf der anderen Seite ist es grundlegende Schwierigkeit 
der Persönlichkeitsbildung, derzeit eine „Ich-Schwäche“18. Eine große 
Gruppe von Jugendlichen hat nie zu sich selbst gefunden, weil ihr 
in der Kindheit das unentbehrliche Vertrauen zu Hause mangelte. 
Gesellschaftliche Unterstützung und die Werteharmonie einer früher 
hermetischen Glaubensgemeinschaft sind gefallen. Sie müssen die 

 15 Vgl. Ch. Friesl, Th. Hofer, R. Wieser, Die Österreicher/-innen und die Politik, 
in: Die Österreicher innen. Wertewandel 1990-2008, Hrsg. Ch. Friesl, R. Polak, 
U. Hamachers-Zuba, Wien 2009, S. 281-282. 
 16 Vgl. P. M. Zulehner, Kirche umbauen…, S. 91-92; F. H. Tenbruck, Die Kirchen-
gemeinde in der entkirchlichten Gesellschaft, in: Soziologie der Kirchengemeinde, 
Hrsg. D. Goldschmidt, F. Greiner, H. Schelscky, Stuttgart 1960, S. 122-132.
 17 Vgl. P. C. Höring, Kirchliche Jugendarbeit vor dem Aus?: einige Überlegungen 
angesichts aktueller Herausforderungen, in: „Stimmen der Zeit“ 231(2013), S. 85-90; 
S. Wahle, Grundlegung einer Theologie der Sakramentenfeiern, in: Heil erfahren…, 
S. 9.
 18 Vgl. A. Wollbold, Handbuch der Gemeinde…, S. 290.
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eigene Position, ihre Identität, aufsuchen, oder sie werden von einer 
ganzen Menge und den Kommunikationsmitteln willenlos erobern. 
Anzeichen mangelnder Identität sind: persönliche Befürchtung, 
 fehlender Einsatzmut, Unduldsamkeit, Empfindlichkeit für einflus-
sreiche Personen und Pakte, Herden- und Anpassungsmentalität. 
Das voreilige Fliehen aus dem Familienleben, manche Methode von 
Widerstand, Provokation oder Faulheit, sind wie Hilferufe nach mehr 
eigener Bedeutung19.

Weil aktuell in vielen Elternhäusern häufig keine guten Verbin-
dungen herrschen20, entkommen junge Leute sehr oft etwas zu früh 
in Zweierkontakte, um endlich mehr Akzeptanz zu erfahren. Für viele 
Teenager sind gegenwärtig unbeschränkte Weisen des Zusammen-
seins annehmbar. Die Intimbeziehung hat generell eine minderwer-
tigere Bedeutung, als alte Leute befürchten. Bestimmt wird sie in der 
Tat nach sorgfältiger Partnerwahl nicht als bedeutendste Gestalt der 
Verbindung angesehen, aber vielmehr als eine der normalen Arten 
der Annäherung. Mit Übeltat (oder Sünde), so nehmen es viele junge 
Leute wahr, hat das nichts zu tun21.

Im Gegensatz zu vielen Meinungen, die junge Menschen als totale 
Individualisten schildern, kann man, laut Hans Hobelsberger, unter 
vielen von ihnen eine große Suche nach Gemeinschaft feststellen. 
Sie wollen aber keine Teams, die dirigiert werden. Im Gegenteil – 
Sie wollen eine „Truppe“, in der sie souverän unter sich sind. Sie 
erstreben „Sicherheitsorte“ zum Entkommen vor den permanenten 
Ansprüchen der „gewaltigen“ Welt, die etwas Gefährliches an sich 
hat. Selbstverständlich verhüllt man ihnen, dass man ausgerechnet 

 19 Vgl. Ch. Friesl, Tausend Leben könnt̀  ich leben. Werthaltungen und Lebensstile 
österreichischer Jugendlicher in der modernen Gesellschaft, in: „Heiliger Dienst“ 
49(1995), S. 13ff.
 20 Vgl. A. Wollbold, Handbuch der Gemeinde…, S. 287-289.
 21 Vgl. M. M. Lintner, Den Eros entgiften. Plädoyer für eine Tragfähige Sexualmoral 
und Beziehungsethik, Innsbruck-Wien 2011, S. 15-18; H. Kohler-Spiegel, Christ- und 
Christwerden im Kulturwandel, in: Christwerden im Kulturwandel…, S. 331, 344-350.
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von einer Gruppe nicht nur etwas fordern darf, aber dass man auch 
etwas opfern muss22. 

Es ist auch möglich darauf hinzuweisen, dass Jugendliche gegen-
wärtig weniger risikobereit sind. Sie sind ebenfalls im Hinblick auf 
ihren Lebenslauf und ihre Lebenspläne mehr als jemals auf sich selbst 
gestellt, d. h. sie müssen derzeit die Elemente der Existenz in dieser 
Weise auf eigene Faust entscheiden und organisieren. Hierbei geraten 
sie in ein Dilemma: auf der einen Seite wird ihnen zugestanden, ihre 
Existenz nach eigenen Lebensregeln und Ideen in Gang zu setzen, 
im Gegensatz dazu platzen sie an sozialen Gesamtvoraussetzungen, 
denen gegenüber sie sich besinnungslos empfinden. Es kommt zu 
Politikverdruss sowie zu Glaubensgemeinschaftsverdruss23.

Viele Untersuchungen weisen darauf hin, dass heute junge Men-
schen ebenso sehr sachlich sind. Sie scheinen am besten zu wissen, 
was gut fürs Leben ist. Sie streben auch nach festen und gelungenen 
Liebesverhältnissen. Für sie sind, nach Christian Friesl, Freundschaft, 
aber auch Heirat und Familie (trotz alternativer Richtungen in der 
Öffentlichkeit), die Privatheit, für die sie viel einzusetzen bereit sind, 
die bevorstehende Laufbahn und ein einträchtiges Zusammenleben 
etc., von großer Bedeutung24. Auf der anderen Seite lernen sie aber 
ein Lebenskreis, in dem Verbindungen stets in Brüche gehen, Berufe 
verändert werden (müssen), die Erde gewaltsam vernichtet wird, 
kennen. Vieles, was in der Gesellschaft geschieht und ihre Zukunft 
gravierend gefährdet, zeigt sich ihnen absurd25.

Die durgeführten Forschungen zeigen, laut Stefan Knobloch, auch, 
das viele Jugendliche allerdings an einen Gott glauben, aber nicht, 

 22 Vgl. H. Hobelsberger, Jugendgruppe, in: Lexikon…, S. 793-794; H. Steinkampf 
(Hrsg.), Kirchliche Jugendarbeit in Grundbegriffen, Düsseldorf-München 1985, 
S. 99-110.
 23 Vgl. Ch. Friesl, Tausend Leben könnt̀  ich leben…, S. 11; Ch. Friesl, Th. Hofer, 
R. Wieser, Die Osterreicher/-innen…, S. 281.
 24 Vgl. Ch. Friesl, Tausend Leben könnt̀  ich leben…, S. 10; D. Baacke, W. Ferchhoff, 
Jugendkulturen, in: Lexikon der Pastoral…, S. 794-795.
 25 Vgl. D. Baacke, W. Ferchhoff, Jugendarbeit, Jugendbildung, in: Lexikon…, 
S. 787-788.
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wie er seitens der verschiedenen Glaubensgemeinschaften angekün-
digt wird. Außerdem hat für sie die Person Christi eine Bedeutung, 
aber nur als außergewöhnlicher Mensch, ähnlich wie Gandhi oder 
Mahomet, nicht aber als Sohn Gottes. Religiöses Anmachen wird von 
vielen Teenagern verworfen, weil Pfarrgemeinde häufig nicht mehr als 
etwas Besonderes und Zuverlässiges erlebt wird26. Im anderen Sinn 
betonen junge Menschen, dass das private Verlangen nach Gott im 
engsten Kreise der religiösen Glaubensgemeinschaften kaum gestillt 
wird. Sie erleben die bergende Reichweite Gottes weder in der Verkün-
digung noch im Gottesdienst. Sie erfahren vielmehr ein begriffliches, 
geistliches Gottesbild, einen Gott, der hauptsächlich verlangt und 
beurteilt, eine Gottesanbetung, die zu einer Zeremonie geworden 
ist und mit der Existenz fast nichts zu tun hat. Ihre Sympathie für 
Christus findet in der Pfarrgemeinde keine entsprechende Analogie. 
Es mangelt ihnen an Muster einer vollkommenen Jesusnachfolge. Die 
Größen unserer Zeit (für die Christen: die Heiligen) entdecken sie 
vielmehr woanders, nicht in der Pfarrgemeinde27.

Aus den Äußerungen vieler Heranwachsenden zeigt sich auch, 
dass bei ihnen ein großer Instinkt zu Unabhängigkeit herrscht. Sie 
empfinden, unendlich „bevormundet“ zu werden. Auf der anderen 
Seite bemerken sie nicht, wie oft sie sich neuen falschen Passionen 
ergeben. Beispielsweise sind sie für Kommerz mühelos zu bewerbende 
Klienten. Man beobachtet nur die Inklination für die Markenjeans 
und T-Shirts, endlos neue Innovationen im Handel von Sportgeräten 
und Spielen usw. Sie verwerfen unmoderne Regeln, unterjochen sich 
aber Benehmensmustern, wie sie ihnen von ihren Illustrierten und 
„Helden“ fast „unvermeidbar“ dargestellt werden. Zugleich sehnen 
sich die Jugendlichen nach einer Existenz in Harmonie, mit mehr 

 26 Vgl. S. Knobloch, Gottesleere?…, S. 85-87; J. Sobrino, Überheblichkeit und Demut. 
Anmerkung zum gegenwärtigen Zustand der Kirche, in: „Concilium“ 46 (2010), H. 4, 
S. 478-484.
 27 Vgl. R. Sauer, Die Kunst, Gott zu feiern…, S. 177-179; H. J. Höhn, Fremde Heimat 
Kirche…, S. 128-129; S. Leimgruber, Jugend und Liturgie, in: „Keryks. Internationale 
religionspädagogisch-katechetische Rundschau“ 1(2002), S. 141-154.
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Solidarität und mehr Herzlichkeit für die Natur. Eine Welt, besonders 
auch eine Berufswelt, in der es lediglich handeln muss. Viele sehnen 
sich auch nach einer „zeitgemäßen“ kirchlichen Glaubensgemein-
schaft, die solches anerkennt, bevorzugt und mit aller ihrer Mühe in 
der Welt zu erfüllen erstrebt28.

3. Die wichtigsten Aufgaben der Jugendpastoral 
in den Pfarrgemeinden
Die obigen Aussagen der jungen Leute zeigen, dass es gegenwärtig vor 
jeder Jugendseelsorge in den einzelnen Pfarrgemeinden sehr große 
Herausforderungen stehen29. In ihnen geht es aber nicht bloß um die 
Glaubensgemeinschaft, gewissermaßen in der Art einer Werbekam-
pagne „anziehend“ für Teenager zu machen, aber nachzudenken, 
welche Bedeutung Kirche der Jugend gegenüber hat und welchen 
unersetzlichen Raum Jugend in der Errichtung einer Gemeinde, im 
Leben einer Pfarre, haben muss, damit hier das Apostolat Jesu (Vgl. 
AA 12) verwirklicht werden kann30.

Viele Seelsorger betonen, dass die Heranwachsenden gegenwär-
tig in jeder Kirchengemeinde besonders ernst genommen werden 
müssen. In besonderer Weise wollen sie ernst genommen werden 
mit ihren Fragen nach Partnerschaft, Milieu, Friede, Freiheit, eigene 
Weisen der Gottesverbindung usw. Allerdings muss auch, nach Leo 
Karrer, ihr Engagement ernst genommen werden31. Es genügt nicht 
nur ein Vertreter im Pfarrgemeinderat, über den man „zuverlässig“ 

 28 Vgl. B. Kranemann, Die Feier…, S. 97-98; W. Tzscheetzsch, Jugend. Praktisch-
-theologisch, in: Lexikon der Pastoral…, S. 786-787.
 29 Vgl. B. Piwowarczyk, Die heutige Jugend fordert uns heraus, in: „Klerusblatt“ 
85(2005), S. 173-176; Ch. Friesl, Die postchristliche Jugend. Herausforderung für 
Kirche, Gemeinde und Liturgie, in: „Heiliger Dienst“ 49(1995), S. 19-24.
 30 Vgl. W. Tzscheetzsch, Jugend. Praktisch…., S. 786; P. M. Zulehner, W. Müller, 
B. Sieberer (Hrsg.), Der Reichtum der Kirche sind ihre Menschen…, S. 78-79; A. Sa-
berschinsky, Der gefeierte Glaube. Einführung in die Liturgiewissenschaft, Freiburg-
-Basel-Wien 2006, S. 162-163; L. Karer, Handbuch…, S. 265-266.
 31 Vgl. L. Karer, Handbuch…, S. 301-302; W. Tzscheetzsch, Jugend. Praktisch…., 
S. 786.
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Anweisungen oder Klagen an die Jugend übermitteln kann. Heran-
wachsende müssen tatsächlich „Stimme“ haben. Nicht nur, was die 
direkte Jugendarbeit betrifft, sondern auch das Gemeindebestehen. 
Sie sollten als „Dopingmittel“ und „Regulativ“ gehört werden32.

Es lohnt sich ebenfalls, laut Leo Karer, den Jugendlichen in der 
Pfarrgemeinden Plätze zur Aktivität zu errichten33. Am Anfang ist 
die Rede von den Plätzen für jugendgerechtes Beisammensein mit 
der Gelegenheit eigener Entwicklung und Leitung. Ein „Heim“ im 
wahrsten Sinn des Wortes. Noch bedeutender sind aber Plätze zur 
Entwicklung der Individualität, Selbstfindung, Verkehrspotenz, 
für gesellschaftliche Einstellungen sowie für spätere Beziehungen. 
Entwicklung kommt nur durch Bemühung zustande. Das bedeutet 
selbstverständlich auch eine Gefahr, die man absichtlich annehmen 
muss. Ähnlich ist das Erfahren der persönlichen Beschränkungen 
erzieherisch. Derartige Wirkungsfelder zeigen sich nicht nur in 
schwungvoll zugelassenen Handlungsmethoden, aber noch mehr 
in der Atmosphäre des Zutrauens, der Redlichkeit und im Acht vor 
den Heranwachsenden34.

Aus Furcht, junge Leute zu verwirken, werden sie aktuell vielmehr 
unter- als überfordert. Man vertraut auf die Heranwachsende kaum 
noch, dass sie sich gleichermaßen gegen die „-ismen“, wie Konsu-
mismus, Hedonismus, Säkularismus, Individualismus, beschweren. 
Wo Teenager aufgeregt werden, enthüllt man, wenn sie statt aller 
„Milieuschädigung“ doch noch etwas Gutes behalten haben35.

Die Anforderungen sollten hauptsächlich folgendermaßen gelten: 

 32 Vgl. H. J. Höhn, Fremde Heimat Kirche…, S. 129; H. Hobelsberger, Jugendgruppe…, 
S. 793-794.
 33 Vgl. L. Karer, Handbuch…, S. 165-166 und 168; H. Hobelsberger, Exodus und 
Landnahme: neue Sozialformen in der Jugendpastoral, in: „Herder-Korrespondenz/
Spezial“ (2011), S. 40-41.
 34 Vgl. Ch. Friesl, Kirche auf der Suche nach der Jugend. Zum zukünftigen Verhältnis 
von Jugend, Glaube und Kiche, in: „Jugend und Kirche“ 23(1989/90), H. 3, S. 2-6; 
H. Hobelsberger, Jugendpastoral…, S. 799-780.
 35 Vgl. R. Sauer, Die Kunst, Gott zu feiern…, S. 26-27; A. Saberschinsky, Der gefeierte 
Glaube…, S. 173-174.
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• Anforderung zur Kritik: Man unterstellt den jungen Leuten häufig 
eine unbegrenzte Jagd nach Beurteilungen. Sie haben dabei ein 
neues enormes Potenzial, Positionen und Anlässe anderer zu 
entdecken. Ihre Einsprüche gegen altmodische Überlieferung 
zwingt die Kirchengemeinde zur Revision des allzu Gewohn-
ten. Man kann sagen, dass eine faire Kritik dieser Form sich 
anzueignen selbst auch unterstützt wird, Falschdemokratie und 
geheuchelte Rechte auf eigene Meinung in Pfarrgemeinde und 
in der Öffentlichkeit zu demaskieren und zu einer authentischen 
Mitverantwortung zu heranzubilden36.

• Anforderung zu mehr Unabhängigkeit: Das kommt hauptsächlich 
durch Übertragen eigener Verantwortung zustande. Der Mensch 
entwickelt sich ununterbrochen dann am besten, wenn er für 
etwas verantwortlich ist. Dies ist möglich in Entwürfen, die be-
stimmt nicht verordnet werden dürfen, aber aus dem Interessen-
sgebiet der Heranwachsenden bereitwillig selber kommen sollen. 
Spätere Jugendtätigkeit wird absolut stark projektorientiert sein. 
Das birgt die Gefahr der Kurzfristigkeit in sich, spricht aber erneut 
immer neue Schichten der jungen Leute an37.

Eine weitere wichtige Forderung ist mit dem Grund, für die jun-
gen Leute in der Pfarrgemeinde verschiedene religiöse Angebote 
einzurichten, gebunden. Es ist zu beachten, dass die Teenager oft 
dem Gemeindeleben fern bleiben, weil ihnen zu wenig „Geistigkeit“ 
angeboten wird. Die Reflexion über Gott (eingefügt in die Refle-
xionen über den Sinn des Lebens) ist wichtiger, als wir ahnen. Ju-
gendanbetungen, karitativen Aktionen, Fußwallfahrten mit klaren 
Inhalten locken überraschend komplett neue Gruppen Teenager an. 
Die Möglichkeiten für jugendgerecht eingerichtete Andachten sollten 

 36 Vgl. N. Köbel, Jugend – Identität – Kirche. Eine erziehungswissenschaftliche 
Rekonstruktion kirchlicher Orientierungen im Jugendalter, Frankfurt a. M. 2009, 
S. 41-42.
 37 Vgl. B. Grom, „Vom Egotrip zur Solidarität“, in: „Stimmen der Zeit“ 118(1993), 
S. 146.
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gegeben sein, aber ebenso mitgewirkt werden38. In geistlichen Vor-
schlägen sollten die unterschiedlichen Anbetungs-, Nachdenkens- 
und Andachtsanlässe nicht ausgedehnt, sondern es sollte jede auf den 
Lebenszusammenhang der Heranwachsenden und ihre Lebensweise 
angepasst werden, sich entsprechend auszudrucken und zu ehren39. 

Einige Jugendseelsorger glauben, dass manchen jungen Menschen 
soll gegenwärtig der Status des „Katechumenats“ zugestehen40. Ver-
bindet ist es mit der Lage der Katechumenen in der alten Kirche. 
Eine große Gruppe von Jugendlichen befindet sich, ebenfalls wie 
diese vormals, am Beginn der Evangelisierung. An Katechumenen 
kann und muss man noch nicht völlige Erfordernisse legen, die sich 
zu den Aufgaben eines erwachsenen Gläubiger beziehen. Für sie hat, 
nach Ralf Sauer, die Glaubensgemeinde ebenfalls ständig schon ver-
schiedene Gestaltungen des Gottesdienstes gekannt, um sie Schritt 
für Schritt in das ganze Mysterium anzuleiten41.

Auf der anderen Seite muss aber das Katechumenat ein Ort haben, 
ein Ziel, auf das je nach Bedingungen und merkbarem Vorwärtskom-
men zugegangen wird. Katechumenen benötigen Betreuer (Paten), 
jedoch solche, die zur persönlichen Handlung beanspruchen, die 
Vorbild sind und doch auch gemeinsam Effekte suchen. Nach Paul 
Zulehner, aus den noch bestehenden Resten des Volkskirchentums 
bieten sich für dieses Ziel besonders drei Ereignisse an: Vorberei-
tung zu der ersten heiligen Kommunion, Firmkatechumenat und 

 38 Vgl. R. Sauer, Die Kunst, Gott zu feiern…, S. 233-235; L. Karer, Handbuch…, 
S. 250; J. Knupp, Jugendwallfahrten, in: Lexikon der Pastoral…, S. 802.
 39 Vgl. R. Sauer, Die Kunst, Gott zu feiern…, S. 256-261; J. Bärsch, Jugendgottesdienst, 
in: Lexikon der Pastoral…, S. 791-792; J. Knupp, Jugendexerzitien, in: Lexikon der 
Pastoral…, S. 791.
 40 Vgl. R. Sauer, Die Kunst, Gott zu feiern…, S. 176-178 und 206-209; M. Ball, Ka-
techumenat. Pastoral, in: Lexikon der Pastoral…, S. 821-822. 
 41 Vgl. R. Sauer, Die Kunst, Gott zu feiern…, S. 270-276; M. Klöckener, Die ent-
fremdete Beziehung zwischen Jugendlichen und Liturgie, in: „Liturgiches Jahrbuch“ 
39(1989), S. 228-252.
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Ehevorbereitung42. Diese stufenweise Handlung fordert auch, dass es 
in jeder Gemeinde eine „fortgeschrittene“, verantwortliche Kernge-
meinschaft gibt. Sie darf sich nicht besser empfinden als die anderen. 
Aber ihr „reizendes“ Beispiel wird zur Reflexion ermuntern. Die 
Haftung, die sie für andere erträgt, wird sie selbst „unterwegs halten“ 
und neu anspornen. Zusammenarbeit von Gruppen ereignet sich stets 
durch Annäherung und so ebenfalls in Gruppen43.

Man soll sich auch um eine Kontaktperson für die jungen Men-
schen in der Gemeinde kümmern, weil dort Jugendseelsorge oft mit 
einer Bezugsperson steht und fällt. Das ist, nach Dieter Baacke und 
Wilfried Ferchhoff, eine sehr wichtige Aufgabe für jeden Jugend-
seelsorger und auch für Jugendleiter. Die Erfordernisse an diese sind 
mannigfaltig und sehr groß. Sie benötigen nicht nur eine ekklesial 
gültige Zuständigkeitskompetenz, aber auch eine individuell gelernte 
Fähigkeitskompetenz44. Zuallererst müssen sie in umsichtiger Art 
Teenager begleiten und sich durchaus auf ihrer Seite befinden. Danach 
müssen sie auch Verteidiger der Jugendlichen der Gemeinde gegen-
über sein. Sie werden für die Anwendung des Freiraumes, offensicht-
lich im Ernstfall auch für Pannen, verantwortlich gemacht. Die Sache 
liegt in der Entscheidung, in der Schulung. Solche Kontaktpersonen 
gehören „gesichert“, man muss ihnen Vertrauen spenden und ihnen 
Geleit geben45.

Es ist auch wichtig, nach Hans Hobelberger, eine „glaubwürdige“ 
Glaubensgemeinschaft den Heranwachsenden hinzudeuten. Die jun-
gen Menschen sind heutzutage sehr feinfühlig, was die Darstellung 

 42 Vgl. P. M. Zulehner, „Seht her, nun mache ich etwas Neues“. Wohin sich die 
Kirchen wandeln müssen, Ostfildern 2011, S. 130-142.
 43 Vgl. dazu J. Bärsch, Jugendliche in der Liturgie, in: „Heiliger Dienst“ 49(1995), 
S. 1-57; Ders., Jugendgottesdienst…,S. 92.
 44 Vgl. D. Baacke, W. Ferchhoff, Jugendarbeit…, S. 788; H. Stenger (Hrgs.), Eignung 
für die Berufe der Kirche, Freiburg-Basel-Wien 1990, S. 34ff. und 47ff.; P. Scheu-
chenpflug, Junge Menschen begleiten und fördern, in: Gemeinde gestalten, Hrsg. 
K. Baumgartner, Regensburg 1999, S. 141-172.
 45 Vgl. H. Stenger (Hrgs.), Eignung für die Berufe…, S. 37; L. Karer, Handbuch…, 
S. 258-259; 286. 
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der Kirche in ihrer Pfarre betrifft, die sie jeden Tag und jeden Sonntag 
erhalten. Jugendliche sind ganz speziell für ein Auseinanderklaffen 
zwischen religiöser Darlegung einerseits und der realen Existenz 
einer Pfarrgemeinde andererseits empfindlich. Es benötigt von hier 
eine glaubwürdige Glaubensgemeinschaft, die sich erstrebt, vor allem 
nach den Grundgesetzen der Bergpredigt zu existieren, um Heran-
wachsende für die Pfarre, für Jesus Christus und für das Reich Gottes 
betören zu können (Vgl. Phil 2,6-11). Junge Leute müssten in der 
wirklichen Kirchengemeinde ein bisschen von einer „redemptiven“, 
erlösenden Umgebung, erfahren (Vgl. GS 44)46.

Gegenwärtig müssen wir auch, laut Anette Schavan, darauf achten, 
den Heranwachsende solche Kirche Darstellung zu offenbaren, zu die 
sie aufs Neue zukommen möchten47. Die Allgemeinstimmung in der 
katholischen Glaubensgemeinschaft ist aktuell generell bedrückend. 
Die „Lebensumstände“ in der Kirche können wir nicht sofort ver-
ändern, dennoch können wir unsere Pfarrgemeinden vorwiegend 
persönlich entwickeln. Ausgerechnet um der Teenager willen ginge es, 
laut Leo Karer, darum, Gemeinden zu einer Stelle freundschaftlicher 
Kommune zu erschaffen48. Das sollten Orte der Begegnung sein, wo 
sich alle Menschen, auch derartige, die andersartig betrachten, anders 
denken oder am Rande der Gesellschaft und in Krisen sind, wie zu 
Hause fühlen. Eine Pfarrgemeinschaft, die mehr das Gesetz Christi 
als eine kasuistische Ethik zur Regel ihrer Verhaltensweise macht. 
Gemeinden können mehr, als sie sich zutrauen49.

 46 Vgl. H. Hobelsberger, Jugendpastoral…, S. 799-800; S. Knobloch, Gottesleere?…, 
S. 107; P. M. Zulehner, Mitgift…, S. 265; H. J. Höhn, Fremde Heimat Kirche…, 
S. 131-132.
 47 Vgl. A. Schavan, In Zukunft glauben: Christentum in der jungen Generation, 
in: Kreuzungen. Christliche Existenz im Diskurs, Hrsg. H. Baldur, G. Berghaus, 
Mülheim/Ruhr 2002, S. 385-389; A. Foitzik, Hoffen auf die Jugend? in: „Herder-
-Korrespondenz“ 66(2012), S. 55-57.
 48 Vgl. L. Karer, Handbuch…, S. 271-272 und 313-314; H. Hobelsberger, Jugendpa-
storal…, S. 141-172.
 49 Vgl. H. J. Höhn, Fremde Heimat Kirche…, S. 136-138; N. Mette, Gemeinde. 
Praktisch-theologisch, in: Lexikon der Pastoral…, S. 573-574.
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Dennoch darf sich eine so erfahrbare Glaubensgemeinschaft am 
Ort nicht als ein „einmaliger“ seelsorglicher Ort empfinden, der besser 
ist als andere. Selbst die Ortskirche sollte immer eine Kirche in Ver-
bindung mit der ganzen Kirche sein. Wir sollten uns das Anschauen 
auf die katholische Kirche nicht durch schicksalhafte Begebenheiten 
oder durch tendenzielle Medienmitteilungen vermiesen lassen. Auch 
die jungen Menschen sollten, nach Werner Tzscheetzsch, die Augen 
für die prophetische Funktion aufmachen, die die katholische Kirche 
auch gegenwärtig für die Welt leistet. Betrachten wir lediglich den 
kirchlichen Einsatz für den Frieden oder die nachdrückliche Option 
für die Armen ausgerechnet in der Dritten Welt. Man denke an die 
ansteigende Bedeutung der Kirch(en) in Europa im Hinblick auf 
Völkerwanderung, Einwanderer oder Flüchtlinge, etc50.

4. Zusammenfassung
Zusammenfassend sollte betont werden, dass manchmal das gegen-
wärtige weltweite Bild der katholischen Kirche und ihre Richtungs-
streitigkeiten auch auf die kritische Beurteilung der Heranwachsenden 
herausfordern. In dieser pastoraltheologischen Reflexion wollten wir 
zeigen, dass die Kirche auch diese Kritik positiv nutzen könnte. Auch 
sie (vor allem wir – Mitglieder dieser Glaubensgemeinschaft) braucht 
immer Selbstkritik, vor allem zur Frage, was müsste sich noch ver-
bessern, dass ihr menschliches Kleid wieder mehr vom göttlichen 
Mysterium durchstrahlen lässt? Und dafür sollten wir auch der jungen 
Menschen anmutig sein, dass sie uns häufig rücksichtlos auf Verän-
derungsbedürftiges in unserer Glaubensgemeinschaft hinweisen.

Streszczenie:
Przemiany dokonujące się dziś na świecie, ich zakres i złożoność oraz 
skutki, kształtują postawy społeczne jednostek ludzkich, grup społecznych 

 50 Vgl. W. Tzscheetzsch, Jugendorganisationen, in: Lexikon der Pastoral, Hrsg. 
K. Baumgartner, P. Scheuchenpflug, Bd. 1 A-Ki, Freiburg-Basel-Wien 2002, S. 796-
798; J. B. Metz, Gottespassion, Freiburg-Basel-Wien 1991, S. 48ff.; J. L. Allen, Das 
neue Gesicht der Kirche. Die Zukunft des Katholizismus, Gütersloh 2010, S. 307-308. 
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i całych społeczeństw. Mają one również olbrzymi wpływ na funkcjonowa-
nie Kościoła i ludzi wierzących, w tym także na ludzi młodych. Aktualnie, 
w rozwijających się społeczeństwach, zainteresowanie się problematyką 
i warunkami funkcjonowania w nich młodego pokolenia, zależy od określo-
nej kultury społecznej i ekonomicznej. Należy jednak podkreślić, że zagad-
nienie to stanowiło zawsze bardzo istotny element posługi duszpasterskiej 
Kościoła. Kościół starał się bowiem stale wypełniać to zadanie wszystkimi 
dostępnymi mu sposobami. Warto również zaznaczyć, że korzystający dziś 
z posługi duszpasterskiej Kościoła młodzi ludzie odznaczają się bardzo 
zróżnicowanym poziomem zainteresowania Ewangelią, a w konsekwencji 
i różnym poziomem życia religijnego. Można to zauważyć wśród młodzieży 
korzystającej ze szkolnych lekcji religii (np. obserwując ich postawy wobec 
własnej wspólnoty parafialnej), jak również wsłuchując się w ich wypowiedzi 
na temat Kościoła i religii w środkach społecznego przekazu. 

Niniejszy artykuł, oparty na analizie literatury teologicznopastoralnej 
(ale także socjologicznej) wybranych autorów z krajów niemieckojęcznych 
(Niemcy, Austria, Szwajcaria), pragnie zwrócić uwagę na to, jak oni widzą 
dzisiaj problemy wzajemnych relacji młodych ludzi i Kościoła w ich krajach. 
Składa się on z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich próbuje odpowiedzieć na 
pytanie, dlaczego wielu młodych ludzi nie postrzega dziś wspólnoty Kościoła 
jako swojego „domu“. Drugi z kolei przedstawia najważniejsze potrzeby 
współczesnej młodzieży, opierając się na wypowiedziach jej przedstawicieli, 
zanotowanych przez cytowanych autorów, a trzeci podaje najważniejsze 
zadania, jakie stoją dziś przed duszpasterstwem młodzieży w parafiach. 
Należy również podkreślić, że przyczynkowy charakter tego opracowania 
powoduje, że nie pretenduje ono do szerszego i kompleksowego spojrzenia 
na powyższy problem.

Summary

This article, based on an analysis of pastoral literature (but also sociologi-
cal and) selected authors from Germany, Austria, Switzerland, wishes to 
draw attention to how they see today the problems of young people and the 
relationship of the Church in their countries. It consists of three chapters. 
The first one trying to answer the question of why many young people do 
not perceive the Church as a community today of his „home”. The second, 
in turn, presents the most important needs of today’s youth, based on the 
statements of its agents, recorded by cited authors, and the third gives the 
most important task, which stand today before pastoral care of the young 
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in parishes. It should also be pointed out that this study does not pretend 
it to a broader and comprehensive look at this issue.

Słowa klucze: Kościół; młodzież; parafia; duszpasterstwo młodzieży; 
katechumenat.

Key words: The Church; young people; the parish; pastoral care of the 
young, catechumenate 
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KORELACJA POMIĘDZY PSYCHOTERAPIĄ 
A SPOWIEDZIĄ

The Correlation between Psychotherapy and Confession

Tajemnica sakramentu pokuty i pojednania
Sakrament pokuty i pojednania inaczej zwany sakramentem spo-
wiedzi jest jednym z sakramentów uzdrowienia chrześcijańskiego. 
Grzech rani i zabija człowieka, niszczy jego relację z Bogiem i innymi 
ludźmi. Przez niego na świat weszła śmierć (por. Rz 5, 12). Grzech, jest 
czynem konkretnej osoby, wywołuje więc przede wszystkim skutki 
w samym grzeszniku: w jego relacji z Bogiem, w jego duszy, poprzez 
osłabienie woli i zaciemnienie rozumu1. Oprócz takiego spojrzenia 
trzeba pamiętać, iż grzech jest przyczyną podziału i rozłamu nie 
tylko w człowieku, lecz także w różnych miejscach w jakich on żyje: 
rodzinie, środowisku, życiu zawodowym i społecznym. Powyższe 
konsekwencje grzechu widać dobrze w biblijnym przykładzie wieży 
Babel, gdzie wymieszały się języki, ludzie skłócili się ze sobą, stając 
się niezdolni do współdziałania (por. Rdz 11, 1-9).

Taka sytuacja wymaga nawrócenia człowieka, czyli odwróce-
nia się od grzechu i ponownego kroczenia za Jezusem. Bóg pragnie 
uzdrawiać zranione serce człowieka i przemieniać jego sytuację, co 
widać chociażby w słowach: „Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze 
obficiej rozlała się łaska” (Rz 5, 20). Tylko Bóg może odpuszczać 
grzechy. Jezus Chrystus jako Syn Boży mówi o sobie: „Syn Człowie-
czy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” (Mk 2, 10) i tak 

 1 Por. Jan Paweł II, Reconciliatio et paenitentia, Rzym 1984, nr 13 [dalej skrót: RP].
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też czyni: „Odpuszczone są twoje grzechy” (Mk 2, 5). Jezus na mocy 
swego Boskiego autorytetu przekazuje tę władzę powołanym do tego 
dzieła uczniom (por. J 20, 21-23). Apostołowie wezwani, aby docierać 
z Ewangelią i nieść Chrystusa na cały świat, pełnią misję jednania 
ludzi z Bogiem (por. KKK 1440-1445).

Wchodząc w głębie sakramentu pokuty i pojednania, mając świa-
domość konsekwencji grzechu śmiertelnego, dostrzegamy ogromną 
miłość i potęgę Boga przywracającego życie. Z woli Boga ustanowieni 
zostali kapłani wezwani do tej posługi jednania. Sakrament spowie-
dzi przywraca jedność z Bogiem i Kościołem, zmazuje nasze kary 
wieczne i doczesne, daje pokój ducha i pociechę serca oraz umacnia 
nasze siły duchowe w codziennej walce o świętość. Głębię dokonu-
jącej się tajemnicy zobaczyć możemy m.in. kontemplując formułę 
tegoż sakramentu: „Bóg ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze 
sobą przez śmierć i Zmartwychwstanie Swego Syna niech ci udzieli 
łaski przebaczenia i odpuszczenia grzechów. Przez posługę Kościoła 
ja odpuszczam tobie grzechy w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Amen.” (KKK 1440-1449). 

Konstytucja dogmatyczna o Kościele mówi o przebaczeniu otrzy-
mywanym od miłosiernego Boga i pojednaniu z Kościołem, któremu 
zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia poprzez mi-
łość, przykład i modlitwy (por. KK 11). Sobór Watykański II zwrócił 
uwagę na wspólnotowy wymiar grzechu i pojednania dokonującego 
się w spowiedzi świętej2. Sakrament pokuty i pojednania konfrontuje 
grzech z prawdą o Bożej miłości: wiernej, sprawiedliwej i wielko-
dusznej3. Niesamowitą tajemnicą jest uzdrowienie człowieka jakiego 
doświadcza on wraz z darem przebaczenia grzechów. Podany powyżej 
przykład, w pierwszej kolejności przebaczającego grzechy spara-
liżowanemu człowiekowi, ukazuje głębię tegoż momentu, którego 
konsek wencją jest także uzdrowienie fizyczne. Widać to w dalszych 
słowach Chrystusa: „Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na 
ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do sparaliżowanego: 

 2 Por. E. Adamiak, A. Czai, J. Majewski (red.), Dogmatyka, Warszawa 2007, s. 417.
 3 Por. RP 13.
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«Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!»” (Łk 5, 24). Sakra-
ment pojednania jest więc głębokim misterium uzdrowienia czło-
wieka zranionego przez grzech i noszącego jego konsekwencje.

Współcześnie zanika poczucie grzechu, a tym samym potrzeba 
przebaczenia. Spowiedź i przygotowanie do niej pozwala stanąć 
w prawdzie przed sobą i Bogiem oraz dostrzec prawdę o nas. Większa 
od świadomości grzechu jest jednak prawda o miłości Boga do czło-
wieka, o wiernej miłości, która wszystko znosi i wszystko przebacza4. 
Doświadczenie miłosierdzia i Bożego przebaczenia uwarunkowane 
jest wyznaniem wszystkich grzechów śmiertelnych. Niemniej Kościół 
zaleca także wyznawanie grzechów powszednich, gdyż regularna 
spowiedź kształtuje nasze sumienie, pomaga nam walczyć ze słaboś-
ciami, postępować w życiu duchowym i poddawać się uzdrawiającej 
mocy Chrystusa (por. KKK 1458). Posługa jednania jaką sprawuje 
Kościół pragnie doprowadzić człowieka do szczerej pokuty czyli do 
„poznania siebie”, a poprzez to do oderwania od zła, wewnętrznego 
uporządkowania i odbudowania przyjaźni z Bogiem5. Poznanie siebie, 
zobaczenie grzechu odsłania naturę człowieka – mysterium iniquitatis 
(tajemnica nieprawości) – możliwą do zrozumienia w objawieniu zba-
wienia. Grzech nie jest jednak czymś najważniejszym, ale czymś, co 
należy zwyciężyć. Grzech człowieka ostatecznie zniszczyłby wszystko, 
gdyby w dynamizm dziejów nie weszło mysterium pietatis (tajemnica 
pobożności), która pozwala odnieść zwycięstwo nad grzechem i rea-
lizować zbawczy plan Boga6. 

Sakrament pokuty i pojednania jest drogą dojrzałości człowieka. 
Człowiek nie rozwija się samorzutnie, lecz potrzeba sporej, ducho-
wej troski, aby wszystkiemu, co jest w jego wnętrzu nadać właściwy 
kierunek. Każdy jest powołany, by coraz bardziej stawać się sobą 
poprzez bycie „dla”. Taka postawa jest możliwa jedynie poprzez roz-
wój miłości. Wówczas, gdy człowiek otwiera się na Miłość Boga, Jego 

 4 Por. D. Kowalczyk, Spowiedź, czyli przekonanie o grzechu i miłości…, w: Sztuka 
spowiadania, red. J. Augustyn, Kraków 2012, s. 77-78.
 5 Por. RP 13.
 6 Por. tamże, nr 20.
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prowadzenie, przemieniając tą miłością swoją codzienność, możemy 
mówić o spełnianiu się osoby ludzkiej, o jej przebóstwieniu i zjed-
noczeniu z Bogiem7. Chrześcijanin idący za Jezusem musi podjąć 
wysiłek pracy nad sobą, mając świadomość swej słabości i grzesz-
ności każdego dnia uczy się otwierać na Bożą wierność i Jego dary 
miłości. Sam moment sakramentu spowiedzi wymaga od penitenta 
szczerego wyznania grzechów, żalu za nie, postanowienia zmiany 
życia i zadośćuczynienia. Te konkretne rzeczy, choć niełatwe, są 
miejscem doskonalenia się człowieka. (por. KKK 1450-1460). Istotą 
sakramentu spowiedzi nie jest jedynie wyznanie grzechów, lecz we-
wnętrzna skrucha i chęć nawrócenia do Boga. Słabości wyznawane 
przez penitenta są jedynie zewnętrznym znakiem jego wewnętrznej 
skruchy8. Otrzymując odpuszczenie grzechów, chrześcijanin może 
być pewny, iż Bóg wymazuje wszystkie jego grzechy, ofiarując nowe 
życie i łaski potrzebne do trwania w wierności. Pojednanie całkowi-
cie odnawia człowieka, usprawiedliwia go i uświęca, przywracając 
przyjaźń ze Stwórcą9.

Korelacja spowiedzi i psychoterapii
Na przestrzeni wieków z czasem zaczęto doceniać służebną rolę 
psychologii w działalności Kościoła. Na Soborze Watykańskim II 
zauważono konieczność dialogu teologii z innymi naukami, aby 
w ten sposób wspomagać nieustanny rozwój człowieka (KDK 62). 
Psychiatrzy w pewnym momencie dziejów doszli do wniosku, że, 
aby uleczyć człowieka z choroby psychicznej, potrzebne jest nie tylko 
oddziaływanie psychoterapeutyczno-farmaceutyczne, ale również 
duchowe, które może zapewnić jedynie działalność duszpasterska 
Kościoła. Niemiecki psycholog pastoralista, I. Baumgartner (ur. 1946), 

 7 Por. W. Juszczak, Psychoterapeutyczny aspekt sakramentu spowiedzi, Kraków 
2009, s. 78.
 8 Por. J. Augustyn, Zdrowa psychologia a sakrament pojednania, w: Sztuka spo-
wiadania, red. J. Augustyn, Kraków 2012, s. 496; RP 31.
 9 Por. Pojednanie, w: Słownik Teologii Biblijnej, red. Xavier Leon-Dufour, Poznań 
1994, s. 693.
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zauważył, że człowiek znajdujący się w sytuacjach kryzysowych po-
trzebuje konkretnej pomocy psychologicznej, lecz także otwiera się 
na szukanie pomocy u Boga. Dostrzegał on tutaj punkty wspólne 
dla teologii i psychologii10. Z psychologicznego punktu widzenia 
sakrament pokuty i pojednania pozwala odkrywać samego siebie 
i jest miejscem integracji osobowości. Dzięki niemu przyjmujemy 
całą prawdę o nas, unikając wyparcia, czyli tzw. „sekretu psycho-
logicznego”. Spowiedź jest więc miejscem dojrzewania i kreowania 
ludzkiego wnętrza11.

Wiedza psychologiczna jest cenną pomocą dla człowieka dążącego 
ku dojrzałości, lecz nie można jej ograniczać do dawania wyłącznie 
psychologicznych wskazówek i porad. Powinna dotykać wszystkich 
wymiarów człowieka, choć jej głównym celem jest zjednoczenie czło-
wieka z Bogiem12. Dzięki psychologii pastoralnej, która zaczęła się 
rozwijać już w XVII wieku jako dziedzina teologii pastoralnej, zaczęto 
szukać praktycznych sposobów prowadzenia rozmów, wspierania czy 
udzielania wskazówek osobom zgłaszającym się z prośbą o pomoc 
do duszpasterzy13. Istotnym momentem w historii był aktualny do 
dzisiaj model poradnictwa duszpasterskiego wprowadzony przez 
S. Hiltnera (1910-1984). Zgodnie z nim dialog duszpasterski powi-
nien być prowadzony na wzór rozmowy psychoterapeutycznej, która 
prowadzi pacjenta do lepszego poznania siebie i podejmowania oso-
bistych decyzji w celu zmiany własnego życia. S. Hiltner zastrzegał 
przy tym, że psychologia ma tylko służyć pomocą w duszpasterstwie 
i że o tyle jest wartościowa, o ile wspiera rozwój człowieka w ramach 
praktyki Kościoła14.

 10 Por. A. Pankalla, A. Wieradzka-Pilarczyk, Proweniencja, rozwój i specyfika 
„dialogowanego ja” w psychologii pastoralnej, w: file:///C:/Users/SONY/Desktop/
CTO2-2014.191-208.pdf (dostęp 13.02.2016).
 11 Por. D. Kowalczyk, Spowiedź, czyli…, dz.cyt., s. 82-85.
 12 Por. A. Pankalla, A. Wieradzka-Pilarczyk, Proweniencja, rozwój i…, art. cyt., 
str. cyt.
 13 Por. A. Tomkiewicz, Psychologia pastoralna, w: Leksykon teologii pastoralnej, 
red. R. Kamiński i in., Lublin 2006, s. 709-713.
 14 Por. A. Pankalla, A. Wieradzka-Pilarczyk, Proweniencja, rozwój i…, art. cyt.
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Różnice w posłudze

Istnieją spore różnice między sferą psychiczną a moralną i duchową 
człowieka, więc tym samym pomiędzy spowiedzią a psychoterapią15. 
Psychoterapia odnosi się do płaszczyzny psychicznej i emocjonalnej, 
często bardzo powikłanej i poranionej w człowieku. Jej celem jest więc 
nauczenie sztuki radzenia sobie z własną psychiką i emocjonalnością 
w różnych momentach codziennego życia16. Neurotyk jest osobą 
chorą, a nie grzesznikiem, choć prawdopodobnie u podstaw jego 
choroby jest błąd, który dziś prowadzi go do uczynków niemoral-
nych. Nerwica sama w sobie nie podlega ocenie moralnej, gdyż jest 
chorobą, a więc potrzebuje na pierwszym miejscu uleczenia w sferze 
ludzkiej17. Sakrament pojednania dokonuje się przede wszystkim 
w sferze duchowej i nadprzyrodzonej, a psychoterapia w sferze psy-
chicznej i emocjonalnej18. Zarówno psychoterapeuta, jak i spowiednik 
mają do odegrania sobie właściwą rolę. Pierwszy prowadzi człowieka 
po świecie emocji i zachowań, tych świadomych i nieświadomych, 
konfrontując go z nimi, będąc jakby „lustrem” jego psychiki19. Spo-
wiednik natomiast – jak podaje Jan Paweł II w adhortacji Reconcilia-
tio et penitentia – pełni rolę sędziego oceniającego ciężar grzechów 
i skruchę penitenta po to, by później jako lekarz duszy ocenić jego 
stan, leczyć i uzdrowić20. Mamy więc dwa różne przedmioty badań 
i działań. Inny jest przedmiot psychoterapeuty (zachowania, emocje, 
dojrzałość osobowa), a inny spowiednika (grzechy, postawa wobec 
Boga). 

Kapłan pełni podwójną rolę sędziego i lekarza, dzięki któremu 
dokonuje się uzdrowienie na płaszczyźnie duchowej. Pojawia się więc 
charakter leczniczy i terapeutyczny w roli spowiednika, gdyż i Chry-
stus przyszedł uzdrawiać jako Lekarz. Tego procesu uzdrowienia 

 15 Por. M. Damazyn, Psychoterapia a spowiedź, w: Sztuka spowiadania, red. J. Au-
gustyn, Kraków 2012, s. 488.
 16 Por. J. Augustyn, Zdrowa psychologia…, art. cyt., s. 497.
 17 Por. M. Damazyn, Psychoterapia a spowiedź, art. cyt., s. 490-491.
 18 Por. J. Augustyn, Zdrowa psychologia…, art.cyt., s. 497.
 19 Tamże, s. 490.
 20 RP 31.
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spowiednik nie może jednak sprowadzić wyłącznie do psychologicz-
nego wyzwolenia i pozostać jedynie w wymiarze czysto ludzkim. 
Celem sakramentu spowiedzi nie jest sfera uczuć, zadowolenia lub nie, 
ale trwałe pojednanie z Bogiem. Konsekwencją pojednania są radość, 
pokój i uzdrowienie, zawsze jednak jest to wtórne. Natomiast celem 
terapii jest to, co jest skutkiem spowiedzi21. Jan Paweł II dokładnie 
rozdzielił terapię od spowiedzi, co wyraził choćby w słowach: „nieuza-
sadnione są oczekiwania tych, którzy chcieliby przekształcić sakra-
ment pokuty w praktykę psychoanalizy lub psychoterapii. Konfesjonał 
nie jest i nie może być alternatywą dla gabinetu psychoanalityka lub 
psychoterapeuty. (…) Spowiednik nie jest uzdrowicielem ani lekarzem 
w technicznym znaczeniu tego terminu; jeżeli stan pacjenta rzeczywi-
ście zdaje się wymagać terapii medycznej, spowiednik nie powinien 
wręcz sam podejmować problemu, ale odesłać zainteresowanego do 
uczciwych i kompetentnych specjalistów”22. Cele terapii i spowiedzi 
nie są ze sobą zbieżne. Spowiednik nie może przejmować roli tera-
peuty, a psychoterapeuta leczyć sfery duchowej. W przeciwnym razie 
człowiek pragnący pojednania z Bogiem dostanie retrospekcję i dawkę 
pozytywnych emocji23. 

Spowiedź święta jest swoistą rozmową człowieka z Bogiem. Po-
mimo, iż spowiednik pomaga rozeznać rodzaj i ciężar winy penitenta, 
nigdy nie ocenia stanu jego sumienia, ani tym bardziej jego przeżyć 
emocjonalnych. Zasadniczo spowiednik jest jedynie „świadkiem” 
tego, co dokonuje się pomiędzy penitentem a Bogiem. Owoce spowie-
dzi mają charakter głównie duchowy, a nie czysto emocjonalny czy 
psychiczny. Często to, co dokonuje się w sferze ducha, może przekła-
dać się na sferę ludzką, jednak nie jest to istotą spowiedzi24. Istotną 
rzeczą spajającą psychoterapię i spowiedź jest wspólny podmiot ja-
kim jest człowiek. Choć złożony z różnych sfer jest jednak jednością 

 21 Por. M. Damazyn, Psychoterapia a spowiedź, art. cyt., s. 489 
 22 Jan Paweł II, Sakrament pokuty w życiu Kościoła. Przesłanie do Penitencjarii 
Apostolskiej, „L’Obsservatore Romano” 1998, nr 5–6(98),, s. 6.
 23 Por. M. Damazyn, Psychoterapia a spowiedź, art. cyt., s. 492.
 24 Por. J. Augustyn, Zdrowa psychologia…, art. cyt., s. 496; RP 31.
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psycho-fizyczno-duchową. Należy więc zwrócić uwagę na owocność 
współpracy każdego z tych specjalistów. Człowiek rozwija się wów-
czas, gdy pracuje nad każdą ze swoich sfer. Zarówno terapeuta, jak 
i spowiednik zaangażowani są w swoisty dramat drugiego człowieka, 
który zaufał ich kompetencji25.

Spowiednik i terapeuta w jednym
Otwartą kwestą są kapłani posiadający wiedzę i umiejętności psy-
choterapeutyczne. Jest niezwykle trudne pogodzenie oby tych funkcji 
wobec jednej osoby, gdyż oba sposoby pomocy człowiekowi – zarówno 
psychoterapia, jak i spowiedź – muszą zachować swą autonomię i od-
rębność. Takie połączenie wydaję się być jednak ideałem, mając na 
względzie człowieka, który jest jednością i wszystko to, co się dzieje 
w jednej z jego sfer przenika do drugiej. Uzdrowienie człowieka po-
winno przebiegać całościowo, nie można przewartościowywać ani 
sfery duchowej, ani ludzkiej. Swego czasu zauważono, że tam, gdzie 
zmniejszała się liczba osób korzystających z sakramentu spowiedzi, 
wzrastała prawie wprost proporcjonalnie liczba szukających pomocy 
psychoterapeutycznej26.

Zdecydowanie jest rzeczą niedorzeczną stosowanie psychotera-
pii jako alternatywy dla spowiedzi i odwrotnie. Niezwykle trudno 
rozdzielić jedną posługę od drugiej, Kościół więc zaleca współpracę 
i korelację tych dwóch przestrzeni, jednak przy jednoczesnym roz-
dzieleniu osób udzielających pomocy specjalistycznej. Istnieje jednak 
taka możliwość, by kapłan podczas spowiedzi połączonej z kierowni-
ctwem duchowym stosował także psychoterapię. Jednak takie prawo 
Kościół rezerwuje dla kapłanów naprawdę głębokiej wiary i prawdzi-
wych znawców psychoterapii za wyraźną zgodą penitenta. Mimo, że 
spowiedź i psychoterapia muszą zachować własną odrębność, to jed-
nak zachodzą one na siebie wzajemnie się uzupełniając, gdyż odnoszą 

 25 Por. M. Damazyn, Psychoterapia a spowiedź, art. cyt., s. 493-494.
 26 Tamże, s. 488, 493.
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się do tego samego człowieka, który jest jednością i dotykają tej samej 
ludzkiej bezradności27.

Streszczenie:
Artykuł obszernie ukazuje istotę sakramentu pokuty i pojednania oraz 
kluczowe kwestie związane z psychoterapią. Obecnie trwa moda na za-
stępowanie sakramentu spowiedzi technikami czysto ludzkimi w ramach 
psychoterapii. Doszło do zmieszania obu posług także w obrębie Kościoła. 
Powyższe treści porządkują cele i zadania spowiednika oraz psychoterape-
uty, ukazując przestrzenie w jakich zarówno jeden, jak i drugi winien się 
poruszać. Ideałem prowadzenia człowiek jako istoty cielesno-duchowej jest 
jego całościowy rozwój, zarówno psycho-fizyczny, jak i duchowy. Szeroko 
poruszona więc została także kwestia współpracy jednej nauki z drugą oraz 
połączenia spowiedzi z psychoterapią w jednej osobie kapłana.

Summary:
In this article I will, extensively, show the essence of the Sacrament of Pe-
nance and Reconciliation and the key issues associated with psychotherapy. 
Currently, there is an overriding demand for understanding the sacrament 
of confession in a purely human context of psychotherapy. There is, also, 
a collaboration between the two ministries within the Church. The above 
content recognizes the objective and tasks of the confessor and psychothe-
rapist that reveals the possibility of both complimenting each other. Man, 
as a bodily and spiritual creature, needs for his overall development both 
the psycho-physical and spiritual. Widely addressed, it is, also, a matter of 
cooperation between the confessor and psychotherapist of such a person.

Słowa klucze: sakrament pokuty i pojednania, spowiedź, psychoterapia, 
kapłan, terapeuta, korelacja.

Key words: the sacrament of penance and reconciliation, confession, psy-
chotherapy, priest, therapist, correlation

 27 Por. J. Augustyn, Zdrowa psychologia…, art.cyt., s. 475.
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SUMIENIE – BUSOLA NA CZAS ZAWIROWAŃ
Conscience – compass for the time of turbulences

Zagrożenia moralne współczesności
Cywilizacja współczesna z dominującą kulturą masową i komercjali-
zacją stara się narzucić jednostce uniformizm i szereg wynikających 
z niego imperatywów, które jej rzecznicy uzasadniają prawem rozwoju 
i postępu. W ten sposób opinia większości staje się zasadniczym źród-
łem prawa, czego konsekwencją jest w rzeczywistości brak różnicy 
miedzy prawem a bezprawiem, siłą prawa a siłą bezprawia, czynami 
ofiarnymi i zbrodniczymi, totalitaryzmem i demokracją, systemem 
społecznej sprawiedliwości i systemem krzywdy oraz wyzysku. Przyj-
muje się bez żadnego sprawdzenia różne teorie filozoficzne, moralne 
i polityczne, a religia jako nauka objawiona ma o wiele mniej do 
powiedzenia niż opinia publiczna1.

W sytuacji w pewnym sensie kryzysowej dla wartości i godności 
osoby ludzkiej warto jeszcze raz przywołać krótką, ale trafnie ujmu-
jącą jej analizę z części pierwszej. Mianowicie: „zachowanie czło-
wieka, który uległ presji ideologii, można scharakteryzować jako tzw. 
syndrom urzeczowienia. Syndrom ten przejawia się w symptomach 
świadczących o orientacji schizofrenicznej, postawie konsumpcyj-
nej, egokoncentracji oraz niewoli ducha. Tym, co sprawia, że istota 
ludzka jest narażona na najbardziej upokarzające i wynaturzone akty 

 1 Por. J. Ratzinger, Czas przemian w Europie, Kraków 2001, s. 44; K. J. Schipperges, 
Społeczeństwo egalitarne i związane z nim zagrożenia, „Communio” 1994, nr 9, 
s. 266.

Człowiek w perspektywie sumienia, 
cierpienia i jakości życia
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uprzedmiotowienia jest fakt, że nie jest uznana i kochana na miarę 
swej godności żywego obrazu Boga”2.

By uzyskać nieco większą orientację pośród wielu koncepcji antro-
pologicznych, postanowiono w tym artykule zaprezentować niektóre 
procesy filozoficzno-etyczne oraz ich konsekwencje w zestawieniu 
z chrześcijańską koncepcją człowieka.

Współczesna demokracja – szansa czy zagrożenie dla moralności
W  świadomości dużej części współczesnych parlamentarzystów 
wykształciło się przekonanie, że porządek prawny powinien od-
zwierciedlać i przekształcać w normy faktycznie istniejące w społe-
czeństwie osądy dotyczące wartości, a w konsekwencji winien być 
zbudowany wyłącznie na tym, co większość obywateli stosuje i uznaje 
za moralne3. Aktualnie obowiązujące ustawodawstwo dostarcza licz-
nych przykładów prawa, które jest najwyraźniej rozłączne względem 
uniwersalnych norm moralnych i z tego powodu łatwo jest rozpozna-
walne jako tzw. prawo niegodziwe. Przykładem takiego prawa może 
być legalizacja przez parlamenty zabijania dzieci nienarodzonych. 
W tej sytuacji słusznie można mówić o wszechmocy większości, gdyż 
wiara w opinię publiczną staje się czymś w rodzaju religii, której 
prorokiem jest większość4.

Dzisiejsza demokracja w wydaniu liberalnym coraz bardziej przy-
pomina system religijny, w którym jednak nie ma miejsca dla prawdy; 
prawda – również prawda o dobru – nie jawi się jako poznawalna dla 
społeczności. To nie dogmat staje się treścią opinii publicznej, ale opi-
nia publiczna przemienia się w dogmat. Prawda zaś w tej konfiguracji 
pozostaje przedmiotem sporów. Tymczasem z całą pewnością nie 
można mówić o demokracji tam, gdzie ktoś uważa, że poszukiwanie 
prawdy jest zbyteczne, ponieważ prawda nie istnieje albo jeśli już 

 2 Por. ChL 5.
 3 Por. EV 69; J. Ratzinger, Czas przemian w Europie, dz. cyt., s. 44.
 4 Por. J. Królikowski, Utrata zmysłu grzechu (I),„Homo Dei” 1998, nr 4, s. 41. Zob. 
także: K. J. Schipperges, Społeczeństwo egalitarne i związane z nim zagrożenia, 
art. cyt., s. 266-267.
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istnieje, to jest nieprzekazywalna i w związku z tym musi pozostać 
w sferze nieuchwytnych poglądów osobistych5. Państwo nie jest kró-
lestwem Bożym, nie może samo tworzyć moralności i robić z siebie 
samego religii. Podobnie jak w demokracji władza polityczna czuwa 
nad całością swych obywateli, tak również autorytet moralny ma 
pieczę nad całością rozsądku. I do niego właśnie każdy powinien 
się odwoływać, gdy chce wiedzieć, co jest dozwolone, a co zakazane 
i co należy czynić6. W żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie 
może zastąpić sumienia ani narzucać norm, które przekraczają jego 
kompetencje7. Ono musi pozostać w sferze profanum i odróżniać się 
od religii jako takiej. Właśnie wtedy staje się dobrym państwem, gdy 
zachowuje tę granicę. Wartości duchowe, jakimi są prawda, piękno 
i dobro, nie są przywiązane do instytucji, bądź ideologii, czy systemu 
politycznego8.

Obrona wolności Kościoła przed nieuprawnionymi ingerencjami 
państwa jest jednocześnie obroną – podejmowaną w imię prymatu 
sumienia – wolności człowieka w relacji do władzy politycznej. Zawiera 
się w tym podstawowa zasada wszelkiego ładu społecznego zgodnego 
z naturą człowieka9. Walka o wolność Kościoła jest, i musi być, za-
razem walką o wolność ludzkich sumień10. I tak, jak nie możemy 
decydować o tym, by być lub nie być człowiekiem, jaki jest dzisiaj 
dzień tygodnia, albo jakie postępowanie jest uczciwe, tak też nie 
możemy sensownie głosować nad tym, co dobre, a co dla nas jest 

 5 Por. R. Bottiglione, „Plus ratio quam vis”. Rozważania nad prawdą i demokracją 
na progu XXI wieku, „Ethos” 2002, nr 57-58, s. 267-268.
 6 Por. J. Ratzinger, Czas przemian w Europie, dz. cyt., s. 126; K. J. Schipperges, 
Społeczeństwo egalitarne i związane z nim zagrożenia, art. cyt., s. 265.
 7 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego 
i o godności jego przekazywania „Donum vitae”, 98, w: W trosce o życie. Wybrane 
dokumenty Stolicy Apostolskiej, red. K. Sczygieł, Tarnów 1998.
 8 Por. J. Ratzinger, Czas przemian w Europie, dz. cyt., s. 126.
 9 Jan Paweł II, List Apostolski „motu proprio” o ogłoszeniu św. Tomasza Morusa 
patronem rządzących i polityków, 4, „Ethos” 2002, nr 57-58. 
 10 Por. R. Bottiglione, „Plus ratio quam vis”. Rozważania nad prawdą i demokracją 
na progu XXI wieku, art. cyt., s. 265.
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złe, bo to samego dobra nie zmieni. Nie powinno się więc głosować 
nad zasadami moralnymi, bo one od ludzkiej decyzji nie zależą11. 
Trzeba w tym kontekście zdawać sobie sprawę z tego, że poszukiwa-
nie konsensusu odnośnie do wspólnych, powszechnych, moralnych 
wartości dla wszystkich, którzy uznają ich obiektywny wymiar, nie 
może opierać się na zasadzie większości ani nie może też oznaczać 
rezygnacji z fundamentalnych norm zakotwiczonych w Bożym ob-
jawieniu czy powszechnej Tradycji Kościoła. Granicą kompromisu 
jest zatem wierność prawdzie objawionej12.

Treścią prawa, jak również treścią wolności, nie może być pozba-
wienie kogoś innego jego prawa13. Moralność bowiem opiera się na 
prawie naturalnym, a nie stanowionym. Ma ona swoje trwałe pokłady 
w naturze człowieka i płynących z niej inklinacji. Polityka wtedy jest 
sprawiedliwa i wspiera wolność, gdy służy wartościom i prawom, 
które odsłania przed człowiekiem rozum. Stąd jako oczywistość 
wyłania się fakt, że praktyki tego typu, jak: głosowanie nad dopusz-
czalnością stosowania tortur, eutanazji, uznania za normę w prawie 
zachowań dewiacyjnych i wciąganie w to – zgodnie z prawem – nie-
letnich poprzez zezwalanie na adopcję dzieci przez tzw. małżeństwa 
homoseksualne, stoją w ostrej opozycji do praw naturalnych. Niestety, 
odrzuca się prawo naturalne jako metafizycznie podejrzane po to, by 
konsekwentnie utrzymywać relatywizm: w związku z tym nie ma 
ostatecznie innego principium w polityce niż orzeczenie większości, 
które w życiu państwowym zajęłoby miejsce prawdy. Nie ma innej 
prawdy niż prawda większości. Bezsensem zatem jest pytać o coś, 
co wykracza poza tę prawdę – oto dewiza życiowa zwolenników 
liberalnej demokracji14.

 11 Por. J. Gałkowski, Wolność, wybór, moralność w państwie pluralistycznym, w: 
Rozmowy edukacyjne, t. 1, red. Ś. J. Żurek, Lublin 1998, s. 88.
 12 Por. H. Muszyński, Europa w poszukiwaniu własnej tożsamości duchowej, 
„L’Osservatore Romano” – wydanie polskie 2002, nr 10-11, s. 36.
 13 Por. J. Ratzinger, Znaczenie wartości religijnych i etycznych w społeczeństwie 
pluralistycznym, „Communio” 1994, nr 9, s. 185.
 14 Por. tenże, Prawda, wartości, władza, Kraków 1999, s. 66-68.
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Tymczasem w żadnym okresie historii większość społeczeństwa 
nie stanowiła optymalnego wzorca postępowania. Nie możemy za-
pomnieć, że był taki czas, kiedy było tylko stu dwudziestu uczniów 
zgromadzonych na modlitwie. Co by było, gdyby zaczęli pytać o opi-
nię większości?15 Prawa człowieka nie podlegają nakazowi pluralizmu 
i tolerancji, lecz są treścią tolerancji i wolności. Pozbawić kogoś wol-
ności, jego uprawnień i swobód nie może stać się nigdy treścią prawa 
i wolności16. Przyzwolenie na łamanie wewnętrznego prawa wolności 
przez prawo stanowione w ostatecznym rozrachunku zawsze obraca 
się przeciw czyjejś wolności i godności17. Prawa człowieka ze swej 
strony nie podlegają wymaganiom pluralizmu, ani też wymaganiom 
tolerancji; są one treścią tolerancji i wolności. Jak się zatem wydaje, 
właśnie demokracja nie może zrezygnować z podstawowych zasobów 
prawdy – prawdy etycznej18. Gdy to dopuszcza, wówczas mamy do 
czynienia jedynie z tragicznym pozorem praworządności, a ideał de-
mokratyczny zostaje zdradzony u samych podstaw. Człowiek nie może 
oderwać się od Boga ani polityka od prawdy (…)19. W rzeczywistości 
nie można przeceniać demokracji, czyniąc z niej namiastkę moral-
ności lub cudowny środek na niemoralność. Poza tym państwo samo 
nie może dać odpowiedzi na problem ludzkiej egzystencji. O ile w de-
mokracji najwyższym dobrem jest wola większości obywateli, o tyle 
w chrześcijaństwie rolę tę pełni Boże objawienie i prawo naturalne20.

 15 Por. A. Siemieniewski, „Liczyć na moc Ducha”, „W drodze” 2002, nr 3, s. 19.
 16 Por. J. Krucina, Komentarz do encykliki Jana Pawła II „Centesimusannus”, 
w: Jan Paweł II, „Centesimusannus”, Wrocław 2000, s. 139.
 17 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do biskupów polskich podczas wizyty „Ad limina 
apostolorum” (14 II 1998). Odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się za sprawą 
odnowy sumień, w: Sumienie. Głos Boga w duszy. Wybór tekstów, dz. cyt., s. 130.
 18 Por. J. Ratzinger, Znaczenie wartości religijnych i etycznych w społeczeństwie 
pluralistycznym, art. cyt., s. 185. Zob. także: tenże, Prawda, wartości, władza, dz. cyt., 
s. 64.
 19 Jan Paweł II, List Apostolski „motu proprio” o ogłoszeniu św. Tomasza Morusa 
patronem rządzących i polityków, „Ethos” 2002, nr 57-58, 4.
 20 Por. EV 70; J. Ratzinger, Znaczenie wartości religijnych i etycznych w społeczeń-
stwie pluralistycznym, art. cyt., s. 188.
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Dla relatywistów nie może być innej zasady w sferze politycznej niż 
decyzja większości, która ma w życiu państwa zająć miejsce prawdy. 
Państwo nie jest dla siebie źródłem prawdy i moralności: nie może 
wprowadzać prawdy ani właściwej mu ideologii opartej na narodzie, 
rasie, klasie lub innej jeszcze wartości ani na drodze wiodącej przez 
decyzje większości21. Bez zakorzenienia w obiektywnej moralności 
nawet demokracja nie może zapewnić trwałego pokoju22. Demokracja 
żyje w napięciu, któremu właściwe jest poszukiwanie prawdy. Stąd 
zamiera tam, gdzie zatrzymano się w procesie jej poszukiwania, bo 
ktoś uznał, że dotarł do niej i w związku z tym usiłuje ją narzucić 
innym23. Konflikt na płaszczyźnie zasad między chrześcijaństwem 
a demokracją jest wobec tego nieusuwalny. Można go rozwiązać je-
dynie na płaszczyźnie faktów, jeśli decyzje większości będą zgodne 
z prawem naturalnym.

Kształtowanie sumienia – droga do odkrywania godności 
człowieka
Coraz częściej demokracja uzurpuje sobie moc wiązania sumień 
ludzkich, wykazując tym samym pokusy teokratyczne. Teokratyczne 
pretensje nowożytnej demokracji ujawniają się głównie w odrzuceniu 
prawdy obiektywnej i prawa naturalnego, które staje się przedmiotem 
umowy i negocjacji. Dochodzi do tego proces zrównywania (niwelo-
wania), wyrażający się w sekularyzowanych normach, w normowaniu 
i ujednolicaniu miar wartościujących, jak też w całej kulturze życia 
aż po informacje mass-mediów. Jest to punkt, w którym demokracja, 
sprzeniewierzając się własnym zasadom, styka się z totalitaryzmem24. 

Wykorzystywana jest w tym celu jedna z wielu błędnych koncepcji 
sumienia, mianowicie „socjologiczna koncepcja sumienia”. Człowiek 

 21 Por. J. Ratzinger, Prawda, wartości, władza, dz. cyt., s. 65; tenże, Znaczenie 
wartości religijnych i etycznych w społeczeństwie pluralistycznym, art. cyt., s. 194.
 22 EV 70.
 23 Por. R. Bottiglione, „Plus ratio quam vis”. Rozważania nad prawdą i demokracją 
na progu XXI wieku, art. cyt., s. 267.
 24 Por. E. Lobkowicz, Demokracja – teokracja czyli nędza chadecji, „Fronda” 2000, 
nr 21-22, s. 186-189.
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ze swoim własnym postępowaniem czuje się bezpieczny w masie po-
stępujących dokładnie tak samo. Według niej normy moralne mają 
swoje źródło w konkretnym społeczeństwie, dlatego też powinno się je 
ustalać w oparciu o demokratyczną zasadę większości25. Demokracja 
zaś nie zajmuje się prawdą – obchodzi ją przede wszystkim większość, 
rezultaty opinii większości, choćby nawet nieznacznej26. Drugorzędne 
znaczenie ma fakt, czy prawda jest gwałcona przez mniejszość (jak 
w totalitaryzmach), czy przez większość (jak w demokracjach) – re-
zultat jest ten sam. Prawda została w historii zdyskredytowana przez 
to, że uczyniono z niej pretekst dla przemocy i ucisku. W naszym 
stuleciu przekonaliśmy się, że decyzja większości może służyć uchy-
leniu wolności27. Co więcej, nie trzeba być wielkim prorokiem, żeby 
postawić tezę, iż radykalny pozytywizm, który wyraża się absolutyza-
cją zasady większości, nieuchronnie przeobrazi się kiedyś w nihilizm, 
totalitaryzm i anarchię moralną. Dzieje się to za sprawą bardzo prostej 
argumentacji. Etyczna wizja wiary chrześcijańskiej nie jest czymś 
partykularnie chrześcijańskim, lecz syntezą wielkich etycznych in-
tuicji ludzkości. To, co wiara nazywa Bożymi przykazaniami, jawi się 
teraz jako kulturowa kodyfikacja występujących w historii sposobów 
zachowania człowieka. Nie stanowią już więc one dla współczesnej 
cywilizacji ani fundamentu, ani też jakiegokolwiek odniesienia. W tej 
sytuacji wiele konkurujących ze sobą religii i filozofii może wydawać 
się dalekimi odbiciami jednej, w ostatecznym rachunku nie dającej 
się uchwycić, prawdy28. 

Idąc po tej linii rozumowania, dochodzi się do następującego 
wniosku: nie znamy prawdy jako takiej, ale poprzez różne obrazy 
mówimy ostatecznie to samo. Tak wielkiej tajemnicy, jaką jest Bóg, 
nie można wyrazić w jednej postaci, która wykluczałaby wszystkie 

 25 Por. J. Nagórny, Zniekształcone pojęcie sumienia, w: Sumienie. Głos Boga w duszy. 
Wybór tekstów, opr. M. Czekański, Kraków 2002, s. 171.
 26 Por. E. Lobkowicz, Demokracja – teokracja czyli nędza chadecji, art. cyt., s. 200.
 27 Por. J. Ratzinger, Prawda, wartości, władza, dz. cyt., s. 17-18.
 28 Por. tenże, Nowa pieśń dla Pana, Kraków 1999, s. 57; tenże, O nihilizmie, piekle 
i kryzysie w Kościele, „Fronda” 1999, nr 15-16, s. 7; S. Wielgus, Kościół katolicki dziś. 
Zagrożenia, ich przyczyny oraz drogi wyjścia, „Nasz Dziennik”, 16-17 XI 2002, s. 12.
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inne, nie wiedzie do niej jedna droga, która zobowiązywałaby wszyst-
kich29. Próbę narzucenia tego, co tylko części obywateli jawi się jako 
prawda, uważa się zatem za zniewolenie sumienia: pojęcie prawdy 
zostało przesunięte w sferę nietolerancji, antydemokracji i autory-
taryzmu. Nie jest ona dobrem powszechnym, lecz jedynie dobrem 
prywatnym, względnie dobrem jakiejś grupy, a nie całości30. Stąd 
domaganie się od innych uznania czegoś za prawdę – powiadają 
postmoderniści – jest zwyczajną represją wobec tych, którzy tego 
poglądu nie uznają. W powszechnej świadomości zapanował de-
izm, dla wyznawców którego Bóg jest jedynie Pierwszym Motorem, 
Wielkim Architektem czy Pierwszą Przyczyną31. Nie można już sobie 
wyobrazić Boga, który się troszczy o pojedynczego, indywidualnego 
człowieka, który jest rzeczywistością najbardziej obecną w każdej 
sekundzie ludzkiego życia i w każdym momencie dziejów ludzkich. 
A zatem w moralności obowiązywać ma tylko to, co każdorazowo 
w danym czasie zostaje rozpoznane jako rozsądne; i w ten sposób 
jesteśmy już w miejscu, gdzie moralność zostaje zepchnięta w czystą 
kalkulację32. Wszystko to, oczywiście, ma się dokonywać w imię 
rzekomego pożytku społecznego, który w rzeczywistości oznacza 
jedynie interes jakiejś grupy33. Za regułę demokracji uznaje się tylko 
jednakową wolność prawną wszystkich obywateli, lecz wolność ta jest 
pozbawiona istotnego odniesienia do wartości, norm i zasad, na które 
przecież człowiek jest ukierunkowany z gruntu swej natury. Dzieje 
się to w zgodzie z przyjmowaną dziś powszechnie przez liberalne de-
mokracje doktryną pozytywizmu prawnego, która odrzuca istnienie 
ponadczasowych i absolutnych norm moralnych34.

 29 Por. J. Ratzinger, Prawda chrześcijaństwa?, „Ethos” 2001, nr 53-54, s. 87.
 30 Por. J. Ratzinger, Znaczenie wartości religijnych i etycznych w społeczeństwie 
pluralistycznym, art. cyt., s. 184.
 31 Por. S. Wielgus, Kościół katolicki dziś. Zagrożenia, ich przyczyny oraz drogi 
wyjścia, art. cyt., s. 16.
 32 Por. J. Ratzinger, Czas przemian w Europie, dz. cyt., s. 31.
 33 EV 20.
 34 Według tej doktryny nie istnieje żaden moralny ład, który byłby dany człowie-
kowi z jego natury, i którym – jako normą ogólną i punktem odniesienia – winno 
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Dlatego Kościół, który dzięki słowu Bożemu odczytuje, czym 
jest dobro i zło, będzie nawoływał do sprzeciwu wszędzie tam, gdzie 
państwo nakazywałoby obywatelom prawdziwe zło – coś, co pozosta-
wałoby w sprzeczności z wolą Bożą35. Kościół, idąc za Chrystusem, 
naucza prawdy, która nie zawsze jest zgodna z opinią większości. Słu-
cha on głosu sumienia, a nie siły36. Istnieje więc totalitarny potencjał 
demokracji, która może się urzeczywistniać wtedy, kiedy większość 
nie liczy się z podstawowymi prawami37. Owszem, demokratyczny 
system ustrojowy Kościół określa jako moralne zadanie dla każdego 
człowieka i każdego społeczeństwa. Tym niemniej żadna większość 
nie może arbitralnie decydować o sakralności poręczonych przez 
wiarę wartościach, na których właśnie opiera się nowożytna demokra-
cja chrześcijańska. Kościół pozostaje w stosunku do państwa czymś 
zewnętrznym. Jednakże musi jednocześnie mobilizować wszystkie 
siły, aby jaśniała w nim owa prawda moralna, którą sam proponuje 
państwu, a która powinna być zrozumiała dla obywateli państwa38.

Moralność – wolność czy zniewolenie?
Spotkać się można z postawą, u której podstawy stoi błędne rozumie-
nie moralności utożsamianej z cała siatką dyktatów: co wolno, czego 
nie wolno; nakazów i zakazów, sprawiających wrażenie zniewolenia. 
Moralność postrzega się jako obłudę, szczęście jako samooszustwo39. 
Jawi się ona człowiekowi jako irracjonalna przeszkoda, którą ma 
prawo przezwyciężyć, by stać się panem samego siebie. W takim kli-
macie intelektualnym łatwo jest niektórym ideologiom wychowania 
reprezentować pogląd, iż chrześcijańska koncepcja dobra i zła jest 
rzekomo barierą rozwoju cywilizacyjnego, a stałe zasady i normy 

by się kierować każde państwo w ustanawianiu swego prawa, cyt. za: S. Wielgus, 
Kościół katolicki dziś. Zagrożenia, ich przyczyny oraz drogi wyjścia, art. cyt., s. 15.
 35 Por. J. Ratzinger, Prawda, wartości, władza, dz. cyt., s. 87
 36 Por. FC 5.
 37 Por. E. Lobkowicz, Demokracja – teokracja czyli nędza chadecji, art. cyt., s. 190.
 38 Por. J. Ratzinger, Sól ziemi,Kraków 1998, s. 195; tenże, Znaczenie wartości reli-
gijnych i etycznych w społeczeństwie pluralistycznym, art. cyt., s. 195.
 39 Por. tenże, Czas przemian w Europie, dz. cyt., s. 11.
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moralne ograniczają wolność człowieka. U podstaw takiego rozumie-
nia moralności stoi konwencjonalistyczna teoria moralności, zgodnie 
z którą moralność opierałaby się na jakiejś umowie społecznej. Gdy 
człowiekowi mówi się o prawie moralnym, niemal instynktownie 
myśli on czymś, co jest przeciwne jego wolności i ją obraża. Może 
właśnie z tego powodu człowiek współczesny z trudem nawraca się 
do wiary, ponieważ przerażają go wymagania moralne, jakie wiara 
przed nim stawia wiara40.

Tymczasem porządek moralny, właśnie dlatego, że ujawnia i przed-
stawia zamysł Boży, nie może być czymś, co utrudnia życie czło-
wiekowi i co nie odpowiada osobie. Wiara chrześcijańska, będąc 
rzeczywistością głęboko antropologiczną, odpowiada najgłębszym 
potrzebom człowieka stworzonego przez Boga, służy jego pełnemu 
człowieczeństwu z tą samą subtelną i wiążącą miłością, z jaką sam 
Bóg pobudza, podtrzymuje i prowadzi do właściwego mu szczęścia 
każde stworzenie. Nie można bowiem oddzielać od siebie dwóch wy-
miarów, tzn. wymagań moralności, jakie Bóg stawia człowiekowi oraz 
wymagań zbawczej miłości, czyli łaski41. Chrześcijaństwa nie można 
sprowadzać wyłącznie do moralizmu. Sprowadzając chrześcijaństwo 
do moralności, człowiek traci z oczu istotę orędzia Chrystusa, to zna-
czy dar nowej przyjaźni, dar komunii, z Jezusem42. Doświadczenie 
moralne nie tyle polega na pozostaniu w obrębie sztywnych granic 
normatywnych, ile raczej na ustawicznym stawaniu się samym sobą 
poprzez realizację darów natury i łaski. Moralność nie stawia sobie 
za cel oswojenie jednostki ludzkiej, aby włączyć ją w ponury system 
zakazów i nakazów. Dlatego człowiek, który przeczuwa, że wolność 
i miłość to coś nieskończenie większego aniżeli zwykłe posłuszeń-
stwo przepisom, i że jego tożsamość wiąże się właśnie z taką miłością 

 40 Por. Jan Paweł II, Stosunek pomiędzy prawem moralnym i wolnością, Audiencja 
generalna (27 VII 1983), 1, „L’Osservatore Romano” – wydanie polskie 1983, nr 7-8; 
tenże, Przekroczyć próg nadziei, Rzym 1994, s. 162.
 41 Por. tenże, Przekroczyć próg nadziei, dz. cyt., s. 163.
 42 Por. J. Ratzinger, Nowa ewangelizacja, „L’Osservatore Romano” – wydanie 
polskie 2001, nr 6, s. 37.
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i wolnością, wtłoczony w system praw, ratuje swoją godność z pomocą 
buntu43.

W kontekście tego, co zostało powiedziane powyżej, niepraw-
dziwym okazuje się twierdzenie, że prawo przeszkadza wolności. 
Prawo moralne nie tylko nie przeciwstawia się wolności, ale stanowi 
jej gwarancję. Sprawia, że jest ona prawdziwą wolnością, a nie maską 
wolności, że jest uzdolnieniem do realizacji w prawdzie własnego 
istnienia. Tym zaś, co stanowi sam korzeń moralności jest miłość 
do Boga i miłość do człowieka. W miłości bowiem rodzi się wolność 
chrześcijańska, która przyjmuje na siebie łagodne jarzmo Chrystusa44. 
Stąd żaden uczynek nie jest bardziej wolny aniżeli uczynek speł-
niony z miłości, a jednocześnie nic nie jest większym przymusem niż 
miłość45. Moralność chce tylko pogodzić człowieka z samym sobą, 
i pomóc mu zdobyć lub odzyskać przyjaźń innych, związek z naturą 
i Bogiem. Wolność pojmowana jako moc niezwiązana z prawem 
moralnym okazuje się mocą, która niszczy człowieka – zarówno jego 
samego, jak i innych46. Dlatego walka z religią jest zawsze uderzeniem 
nie w Boga, ale w człowieka, w jego niezbywalne prawo do szczęścia 
poprzez wiarę, nadzieję i miłość47. Nie można bowiem pomyśleć czło-
wieka bez odniesienia do Boga, które jest dla niego konstytutywne. 
Wszak Bóg jest dla człowieka prawdziwym unumnecessarium48. I to 
właśnie dlatego moralność nie może być traktowana jako coś neu-
tralnego, bezosobowego, jako jedynie zachowywanie jakiegoś prawa 
moralnego, jako coś, co jest oddzielone jedynie od życia religijnego. 

 43 Por. A. Frossard, Bronię papieża, Warszawa 1995, s. 55.
 44 Por. R. Schnackenburg, Nauka moralna w Nowym Testamencie, Warszawa 1983, 
s. 264.
 45 Por. Jan Paweł II, Duch Święty „prawem człowieka odkupionego”, Audiencja 
generalna (3 VIII 1983), 4, „L’Osservatore Romano” – wydanie polskie 1983, nr 7-8.
 46 Por. A. Frossard, Bronię papieża, dz. cyt., s. 55; Jan Paweł II, Stosunek pomiędzy 
prawem moralnym i wolnością, dok. cyt., 3.
 47 Por. P. Jaroszyński, Dramat życia moralnego, Warszawa 2001, s. 107.
 48 Por. J. Ratzinger, Nowa ewangelizacja, art. cyt., s. 38.
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Życie chrześcijańskie może więc być kształtowane tylko przez taką 
moralność, która ma swój fundament w wierze w Chrystusa49.

Nieprawdą jest także upowszechniane szczególnie wśród młodych 
ludzi twierdzenie, że brak wiary czyni życie wygodniejszym. W rze-
czywistości jest zupełnie odwrotnie; brak wiary czyni życie mrocznym 
i beznadziejnym50. Sprawia, że człowiek niewierzący w odpowiedzi 
na pytania swojego serca nie będzie mógł usłyszeć niczyjego głosu, 
jak tylko swój własny. Jest on podobny do samotnego atomu miota-
jącego się w próżni, w którą został wrzucony. Wiara, będąc źródłem 
spojrzenia na wszystko od strony dobra, rzeczywiście pomaga, lecz 
fakt ten nie powinien decydować o jej przyjęciu. Człowiek wierzący 
jest o tyle w lepszej sytuacji od człowieka indyferentnego czy niewie-
rzącego, że posiadane przezeń dyspozycje lub cnoty mogą być w spo-
sób nadnaturalny wzmocnione za sprawą łaski, którą jest nie tylko 
sama wiara, ale także nadzieja, miłość, mądrość, zdrowie, zdolność 
prorokowania czy znajomość języków. Ostatecznie jednak pożytek 
z wiary nie jest przeliczalny na żadne dobra, choćby nawet dobra 
natury moralnej51. Podstawowe pytanie, jakie należy zadać w spra-
wie jakiejkolwiek wiary, brzmi nie: czy odpowiada ona na potrzeby?, 
lecz: czy odpowiada ona na pytania?52. Człowiek pragnie bowiem, 
w odniesieniu do otaczającej go rzeczywistości, nie tylko odpowiedzi 
na pytanie: jak jest? lecz także, a może jeszcze bardziej, odpowiedzi 
na pytania: dlaczego? oraz po co? Pragnie odpowiedzi na pytanie: 
skąd jest? i dokąd zmierza?53. Jednakże wiara jest odpowiedzią na to 
najważniejsze pytanie: Piotrze, czy mnie miłujesz?54.

 49 Por. J. Nagórny, Teologia moralna jako eklezjalna nauka wiary w świetle „Veritatis 
splendor”, w: W prawdzie ku wolności. W kręgu encykliki „Veritatis splendor”, red. 
E. Janiak, Wrocław 1994, s. 181-182.
 50 Por. J. Ratzinger, O nihilizmie, piekle i kryzysie w Kościele, art. cyt., s. 15.
 51 Por. A. Frossard, Bóg i ludzkie pytania, Kielce 1995, s. 101; Jan Paweł II, Przekro-
czyć próg nadziei, dz. cyt., s. 142.
 52 W. K. Kilpatrick, Psychologiczne uwiedzenie, Poznań 1997, s. 56.
 53 S. Wielgus, Ideowe zagrożenia współczesnej cywilizacji, w: Katecheza wobec 
wyzwań współczesności, red. R. Czekalski, Płock 2001, s. 16.
 54 A. Frossard, Bóg i ludzkie pytania, dz. cyt., s. 13.
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Moralność zakorzeniona w wierze

Moralność, której uczy Kościół, nie jest dodatkowym i wyrafinowa-
nym obciążeniem dla chrześcijanina, lecz obroną człowieka przed 
próbą jego zniszczenia. To nie jest pakunek pełen dogmatów i naka-
zów, lecz światło: widzę, zatem mogę iść55. Tym wszystkim, którzy 
są skłonni traktować moralność chrześcijańską jako zbyt trudną, 
niezrozumiałą i prawie niemożliwą do zrealizowania56 wypada wraz 
z Janem Pawłem II wskazać przykłady licznych świętych mężczyzn 
i kobiet, którzy głosili i bronili prawdę moralną, aż do męczeństwa, 
albo woleli umrzeć niż popełnić choćby jeden grzech śmiertelny (bo 
zaświadczyli), że miłość Boga każe bezwarunkowo przestrzegać Jego 
przykazań nawet w najtrudniejszych okolicznościach i nie pozwala ich 
łamać nawet dla ratowania własnego życia57.

Moralność chrześcijańska, która jest moralnością miłości, w żaden 
sposób nie może być oddzielona od wiary58. Nie ma w chrześcijaninie 
jakiejś podwójnej ekonomii przyrodzonej i nadprzyrodzonej. Chrześ-
cijanin stoi zawsze tylko przed jedną decyzją sumienia, określaną 
poznaniem przez wiarę. Prawda wyrażona w prawie moralnym jest 
prawdą bytu pomyślanego i chcianego nie przez nas, lecz przez Boga, 
który nas stworzył. Prawo moralne jest prawem człowieka, dlatego 
że jest prawem Boga59. Istotny pożytek z wiary leży zatem w samym 
akcie uwierzenia i zawierzenia tej prawdzie60.

Często jednak człowiek zapomina o tym, że ilekroć pragnie się 
wyzwolić od prawa moralnego i uniezależnić od Boga, bynajmniej 
nie uzyskuje swojej wolności, lecz ją niszczy, staje się ofiarą swoich 
własnych dzieł. Dające się słyszeć w takich wizjach wołanie o wolność, 
staje się w stechnicyzowanym świecie wołaniem o pomoc. Wszak 

 55 Por. J. Ratzinger, Czas przemian w Europie, dz. cyt., s. 32; tenże, O nihilizmie, 
piekle i kryzysie w Kościele, art. cyt., s. 15.
 56 VS 119.
 57 Tamże, nr 91.
 58 Por. J. Nagórny, Teologia moralna jako eklezjalna nauka wiary w świetle „Veritatis 
splendor”, art. cyt., s. 182.
 59 Jan Paweł II, Stosunek pomiędzy prawem moralnym i wolnością, dok. cyt., 3.
 60 Por. tenże, Przekroczyć próg nadziei, dz. cyt., s. 142.
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zasada wszystko mi wolno prowadzi w istocie do niszczenia wolności 
i godności drugiego człowieka, a ostatecznie do anarchii i bezprawia. 
Gdy ludzie nie oczekują już niczego innego, a tylko tego, co oferuje im 
ten świat, niszczą samych siebie i wszelkie życie wspólnotowe61. Tam, 
gdzie podważone zostaje elementarne zaufanie do bytu i społeczno-
ści ludzkiej, a jedynym drogowskazem pozostaje korzyść własna, 
następuje też rozpad wspólnoty62. Pozbawiona treści wolność indy-
widualna, która jawi się jako cel najwyższy, wyklucza samą siebie, 
ponieważ indywidualna wolność istnieć może tylko w hierarchii 
wartości. Potrzebuje miary, gdyż w przeciwnym wypadku staje się 
wobec innych przemocą. Wolność wyraża się najbardziej doskonale 
w tym, co zdaje się jej przeczyć: w tym nie mogę i muszę63. Dlatego 
w dziedzinie moralności człowiek w żadnym wypadku nie może 
postępować samowolnie. W każdej dziedzinie zakaz jest potrzebny 
dla zagwarantowania wartości. Przyjęcie zakazu tak długo sprawia 
trudności, jak długo nie rozumiemy jego celu64.

Nie przyjmując jednej prawdy wiary, tym samym również w po-
zostałe nie wierzymy prawdziwie, lecz co najwyżej przyjmujemy je 
na sposób czysto ludzki. Jeśli widzę w wierze jedynie sumę ciężarów, 
które muszę dźwigać, bo przecież jestem katolikiem, to po cichu 
będę sobie życzył odejścia od wiary, gdyż wówczas moje życie stanie 
się rzekomo łatwiejsze65. Błąd ten funkcjonuje u wielu chrześcijan, 
którym zachowywanie przykazań kojarzy się z wypełnianiem czy-
sto zewnętrznie nakazanego czynu, formalistyczne jego wykona-
nie. Przeoczają oni fakt istotowego związku, jaki zachodzi miedzy 
tym czynem a samym człowiekiem, jego bytową osobową strukturą. 

 61 Por. J. Ratzinger, Duchliturgii, Poznań 2002, s. 151.Zob. także: tenże, Znaczenie 
wartości religijnych i etycznych w społeczeństwie pluralistycznym, art. cyt., s. 197.
 62 Por. tenże, Śmierć i życie wieczne, Warszawa 2000, s. 78.
 63 Por. A. Szostek, Wolność a konieczność, w: Rozmowy edukacyjne, dz. cyt., s. 92.
 64 Por. W. Półtawska, Rola rodziców w wychowaniu seksualnym młodzieży, w: 
F. Adamski (red.), Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, Kraków 1982, s. 334.
 65 Por. J. Ratzinger, O nihilizmie, piekle i kryzysie w Kościele, art. cyt., s. 15.
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Nieraz odczuwają dumę z powodu takiej postawy, bo widzą w niej 
potwierdzenie swojej rozumności, wolności, oryginalności i zmysłu 
krytycznego66.

Trzeba jednak rozważyć, co jest większym brzemieniem: czy 
prawda, nawet bardzo wymagająca, czy też pozór prawdy, stwarza-
jący złudzenie poprawności moralnej67. Dojrzałe sumienie działa 
ze świadomością, że tylko istota wolna podejmuje przykazania jako 
dar Chrystusa, jako łaskę Ducha Świętego, który jest w jego sercu. 
Pneumatologiczna forma sumienia chrześcijańskiego jest bowiem 
ściśle związana z wymiarem chrystologicznym, tj. z nieodzownym 
odniesieniem do wydarzenia historycznego, w którym Bóg objawił 
samego siebie i do Jego historycznej obecności w Kościele. W ten 
sposób przykazania Przymierza i ich autentyczna interpretacja przez 
Magisterium Kościoła okazuje się pomocą dla sumienia. Dlatego wie-
rzący nie może ich traktować jako czegoś narzuconego z zewnątrz. 
One bowiem w rzeczywistości wyrażają tylko następujące życzenie: 
bądź godny być tym, kim naprawdę jesteś68. 

Sumienie chrześcijanina kształtowane jest przede wszystkim na 
podstawie Ewangelii. Formująca sumienie chrześcijańskie, mocą 
miłości Boga i bliźniego, moralność Ewangelii, jest moralnością ot-
wartą, gdyż właśnie w Ewangelii została przez Chrystusa przekreślona 
zasada wierności duchowi na niekorzyść wierności literze69. Stąd 
celowo wprowadza się w wychowaniu moralnym u dzieci moralność 
otwartą współdziałania z Chrystusem w realizacji dobra, które zo-
staje ukazane w obrazie Królestwa Bożego, a nie w moralności praw 
i nakazów. Zakaz, choćby postawiony przez Boga, nie będzie respek-
towany, póki człowiek nie pojmie, że przekraczając ten zakaz, sam 
traci jakieś dobro. Dobro winno być ukazane jako wartość, o którą 
warto się troszczyć, dla której opłaci się wziąć trud i wyrzeczenia. 

 66 Por. J. Salij, Dlaczego katolicy dystansują się wobec Kościoła?, „W drodze” 1993, 
nr 10, s. 52.
 67 Por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, dz. cyt., s. 133.
 68 A. Frossard, Bronię papieża, dz. cyt., s. 55.
 69 Por. S. Rosik, Wezwania i wybory moralne, Lublin 1992, s. 250.
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Ono jest istotnie wpisane w dynamizm naszego życia. Dlatego zdol-
ność człowieka do czynienia dobra, nie polega, jak to ma miejsce 
przy innych wartościach, na uzdolnieniach czy wychowaniu, lecz 
jest mu wrodzona70. Dobro nie jest podporządkowane żadnym popę-
dom biologicznym czy psychologicznym ani też żadnym czynnikom 
kulturowym, lecz tylko i wyłącznie tej szczególnej instytucji, którą 
jest sumienie71. Rola sumienia, szerzej: rola osoby ludzkiej, szukają-
cej własnej, osobistej drogi postępowania i kierującej się w wyborze 
środków tylko względami dobra, jest w kwestii obowiązywalności 
prawa czymś zasadniczym, od czego nie może być i nie ma żadnego 
zwolnienia. Nie oznacza to przekreślenia przykazań i nakazów, ale 
postawienie na pierwszym miejscu czynienia dobra. Przykazania będą 
znakami orientacyjnymi na drodze pełnienia dobra72.

Na czym polega niezwykłość chrześcijaństwa?
Typowym obecnie zagrożeniem w dziedzinie wychowania ku wartoś-
ciom jest traktowanie dobrego nastroju emocjonalnego jako istotnej 
wartości i jako podstawowego kryterium postępowania. Stąd w idea-
łach przewodnich współczesnego świata dość powszechnie eksponuje 
się życie bez konfliktów i stresów. Uważa się dziś, że prawda to coś, 
dzięki czemu czujemy się lepiej73. Przede wszystkim trzeba umieć 
zachować swoją pozycję; kiedy to jest zapewnione, wtedy można 
sobie też pozwolić na kontemplację74. Wszystkie trudności trakto-
wane są jako przejaw patologii. Słabość nobilituje się do roli cnoty 
świadczącej o wrażliwości młodzieży, a podmiotowość utożsamia 
się z brakiem wymagań. Szuka się więc dla siebie religii stosownej, 
wygodnej odpowiadającej duchowi konsumpcjonizmu, tzn. takiej 
religii, która dawałaby mu komfort poczucia bezpieczeństwa w za-
światach, która pełniłaby funkcję terapeutyczną, podejmowałaby 

 70 Por. P. Jaroszyński, Dramat życia moralnego, dz. cyt., s. 97.
 71 Por. R. Guardini, Wolność – łaska – los, Kraków 1995, s. 51.
 72 Por. M. A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1986, s. 236.
 73 Por. W. K. Kilpatrick, Psychologiczne uwiedzenie, dz. cyt., s. 54.
 74 Por. J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, dz. cyt., s. 39.
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wszechstronna działalność charytatywną oraz dawałaby określone 
przeżycia uczuciowe. Tymczasem jednostka nie może wzlotu, dobrego 
samopoczucia okupywać zdradą wobec rozpoznanej prawdy, ponie-
waż stosunek człowieka do prawdy jest podstawą jego doskonałości 
osobowej. Życie udane i piękne nie jest życiem na luzie, ale życiem, 
w którym podejmuje się trudy. Dopiero trud uczy nas być sobą75.

Wzrost popularności psychologii kosztem życia chrześcijańskiego 
wynika przede wszystkim ze zdolności zaoferowania przez psycho-
logię doznań emocjonalnych, na tyle bliskich przeżywaniu wiary, że 
są one brane za samą wiarę. Nie należy oczekiwać, by chrześcijanin 
żyjący na co dzień zasadami wiary wywoływał entuzjazm podobny 
do nastrojów towarzyszących występom telewizyjnych idoli76. Wiel-
kie festiwale rockowe są rozpasaniem egzystencji, dziką antyliturgią, 
w której człowiek zostaje wyrwany z siebie i może zapomnieć o bez-
barwnej i zwykłej codzienności. Nasz Bóg nie jest głośny, nie zalicza 
siebie do możnych tego świata; „ubogi” Bóg, Bóg posiadający jedynie 
pokorną broń miłości i prawdy, i który dlatego wydaje się być zawsze 
słabszy, a przecież jest jedyną prawdziwą i przynoszącą ratunek siłą 
tego świata77.

Podobnie przedstawia się sprawa z niedzielną liturgią. Nie będzie 
ona cieszyć się powodzeniem, jeśli zechce konkurować z show-bi-
znesem. Proboszcz nie jest show-manem, a liturgia nie jest teatrem 
rozmaitości. Nie będzie się też cieszyć powodzeniem, jeśli zechce być 
towarzyskim kółkiem rozrywkowym. Istotne treści chrześcijaństwa 
dokonały się w ciszy betlejemskiego stepu i w pozbawionej estetycznej 
oprawy scenerii Wzgórza Trupich Czaszek. Niezwykłość chrześcijań-
stwa polega na zwycięstwie przegranej. Po ludzku rozumiany sukces 

 75 Por. tenże, Prawda, wartości, władza, dz. cyt., s. 42. Zob. także: A. B. Stępień, 
„Życie udane i piękne nie jest życiem na luzie”, w: „Rozmowy edukacyjne”, dz. cyt., 
s. 78.
 76 Por. J. Życiński, Wprowadzenie, w: Osoba i miłość. W kręgu etyki seksualnej, red. 
J. Życiński, Tarnów 1993, s. 12.
 77 Por. J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, dz. cyt., s. 56-57; tenże, Granice dialogu, 
Kraków 1999, s. 89-90.
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nie należy do Bożych imion78. W tym, co ciche i ledwo zauważalne 
wydarza się ciągle coś wielkiego: człowiek staje się obrazem Boga, 
a świat staje się na nowo odblaskiem Jego chwały. Wielu mówi, że Je-
zus jest nieudanym Mesjaszem, że Mu się życie nie udało. Po ludzku – 
nie udało się. Nie nawrócił Piłata, Kajfasza. Nie spełnił oczekiwań 
tylu trędowatych, ślepych, opętanych, głodnych. Wielu czekało na 
cud. Tymczasem Jezus dał się zabić i spełnił wolę Ojca79. 

Z całą pewnością o takich ludziach, którzy przedkładają kolek-
tywną ugodę nad prawdę, którzy idą na zgniłe kompromisy ze złem, 
żyją schizofrenicznie, tj. oddają cześć i Bogu, i szatanowi, nie można 
powiedzieć, że są ludźmi sumienia. Nie mając bowiem odwagi spoj-
rzenia w prawdzie na siebie, nie można poznać Zbawiciela i uwie-
rzyć Mu. Ludźmi sumienia są bowiem ci, którzy nigdy nie rezygnują 
z prawdy dla ugody, dobrego samopoczucia, sukcesu, poważania 
i aprobaty w oczach opinii publicznej80. Ludzie sumienia to ludzie 
duchowo wolni, którzy nie boją się cierpienia i pozornie przegranego 
życia, zdolni do rozeznania w świetle odwiecznych wartości i norm81. 
Człowiek z uformowanym sumieniem będzie umiał, wspierany łaską 
Bożą, oprzeć się zarówno złym skłonnościom, jak i zewnętrznemu 
naciskowi zła. Człowiekowi przysługują pewne niezbywalne prawa 
z tego tytułu, że jest człowiekiem, a nie dlatego, że ktoś się z kimś 
umówił. Stąd cynizm, zdziczenie i nieludzkość rozwija się tylko wtedy 
i (w takiej mierze), gdy się im udaje przezwyciężyć tę barierę, jaką 
stanowi godność i prawa człowieka82.

Kolektywna ugoda a posłuszeństwo sumieniu
Postawa poznawcza współczesnego człowieka ogranicza się często-
kroć do know-how (wiem jak). Taki człowiek posługuje się zwykłą 

 78 Por. S. Wielgus, Kościół katolicki dziś. Zagrożenia, ich przyczyny oraz drogi 
wyjścia, art. cyt., s. 16.
 79 Por. J. Twardowski, Żyć chwilą konsekracji, „Pastores” 1998, nr 1, s. 50.
 80 Por. J. Ratzinger, Prawda, wartości, władza, dz. cyt., s. 41.
 81 Por. Jan Paweł II, Odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się za sprawą 
odnowy sumienia, dok. cyt., s. 130.
 82 Por. M. Kriele, Etyka, prawo, sumienie, „Communio” 1994, nr 9, s. 245.
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ignorancją, wypracowuje sobie tzw. prywatną logikę, która tym bar-
dziej odchodzi od zasad logiki obiektywnej, im bardziej zachowanie 
tego człowieka okazuje się niedojrzałe czy zaburzone. Odrzucenie 
tradycyjnych zasad etyki, postrzeganej jako anachroniczny, krępu-
jący wolność przeżytek, przeprowadza się obecnie w imię prostego 
why not? – dlaczego by nie spróbować?83 Coraz częściej w sytuacji 
wymagającej zajęcia stanowiska wobec autorytetu spotkać się można 
z reakcją: Nikt mi nie będzie podpowiadał, co mam robić!84 Niejeden 
katolik jest wręcz dumny z tego, że wprowadza swoją prywatną ko-
rektę do poszczególnych prawd nauczanych przez Kościół. Oznacza 
to, że jeśli nasze wyobrażenie o sobie psuje nam przyjemność, która 
daje przygodny seks, to, a mimo to nadal nam na takim seksie zależy, 
to powinniśmy odpowiednio zmienić wyobrażenie o sobie85. Taki 
nowy wzorzec osobowy, tj. nowoczesny obywatel świata bez ojczyzny, 
tradycji, wyzwolony z okowów moralności, otoczony luksusowymi 
przedmiotami – konsument epatowany światłem reklam, wiodący 
wygodne, pozbawione stresów życie, lansowany jest przez tzw. po-
stępową prasę oraz pod wpływem komercyjnej kultury Zachodu. 
Znoszenie życia jako uciążliwego trudu i przyjmowanie go takim 
staje się niemożliwe. Powinno ono być nieustannie siebie dającą, 
bezgranicznie obfitą rozkoszą. Człowiek próbuje niekiedy samego 
Pana Boga powołać na świadka fałszywego rozgrzeszania: Bóg na 
pewno nie jest przeciwko naszej miłości, to tylko Kościół zakazuje nam 
żyć razem – czy nie słyszy się takich głosów?, albo Pismo św. nigdzie 
nie mówi, że to jest grzechem – powiada ktoś, najczęściej zresztą nie-
słusznie. Jeśli godzą się na Boga, to tylko jako na coś, o czym można 
mówić i czym można dysponować według własnego uznania, jakby 
się było Mu równym86. 

 83 J. Życiński, W poszukiwaniu zagubionej harmonii, w: Osoba i miłość. W kręgu 
etyki seksualnej, dz. cyt., s. 133.
 84 W. Chudy, Encyklika „Veritatis splendor” a kryzys wychowania, w: Wokół encykliki 
„Veritatis splendor”, red. J. Merecki, Częstochowa 1994, s. 149.
 85 Por. W. K. Kilpatrick, Psychologiczne uwiedzenie, dz. cyt., s. 84.
 86 S. Wielgus, Kościół katolicki dziś. Zagrożenia, ich przyczyny oraz drogi wyjścia, 
art. cyt., s. 11.
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Gdy prawdziwa nauka jest niepopularna, nie wolno szukać łatwej 
popularności. Kto bowiem przyjmuje tylko niektóre prawdy i nakazy 
wiary, wówczas również te, które przyjmuje, przyjmuje dlatego, że 
mu się podobają, a nie dlatego, że tak nas poucza sam Bóg. Nic zatem 
dziwnego, gdy później takie niezobowiązujące chrześcijaństwo – efekt 
prywatnej selekcji – nie promieniuje mocą zdolną podtrzymywać ży-
cie i wspólnotę87. Ten godny pożałowania stan ducha współczesnych 
A. Frossard opisuje w sposób następujący: Żyjąc w systemie rozpro-
szenia dóbr duchowych, dokonaliśmy strasznej metafizycznej separacji 
Boga od prawdy; następnie oznajmiliśmy rozwód pomiędzy rozumem 
i Bogiem, a teraz biedny rozum nie jest już w stanie stwierdzić, iż dwa 
plus dwa, to cztery88.

Posłuszeństwo wobec sumienia domaga się posłuszeństwa wobec 
prawdy, a ta musi być stawiana wyżej niż wszelka instancja społeczna 
i wszelkie indywidualne upodobania, które nie mogą być społecznie 
korzystniejsze z kolektywną ugodą, z roszczeniami władzy politycznej 
czy społecznej. Wobec erozji wartości autorytetu, człowiek zaniedbuje 
lub wręcz odrzuca konstytutywną dla swej mentalności i życia rolę 
takich czynników jak tradycja, norma czy pouczenie i zwraca się 
w kierunku swego własnego wnętrza. Wartości mogące stamtąd kon-
stytuować styl jego życia to autentyczność, spontaniczność, poczucie 
suwerenności i niezależności. Gdzie istnieje zagrożenie dla dobra 
osobowego, tam wszelkie umowy stają się pseudowartościami czy 
wręcz bezprawiem. Niebezpieczeństwo, że zrezygnujemy z roszczenia 
do prawdy, pozornie z szacunku do innego, pozornie z powodu po-
kory, w rzeczywistości znaczy, że wybieramy własną wygodę, że nie 
przyjmujemy już wielkości chrześcijaństwa, że zmieniamy wiarę89. 
Fundamentalne religijne pytanie, ostatnie wielkie pytanie pogaństwa, 
które niczym nóż przecięło czasy starożytne, średniowiecze, aż do 
początków dwudziestego wieku, brzmiało: Czy to prawda? Przez 
to pytanie powstawały i upadały imperia, wszczynane były wojny, 

 87 Por. J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, dz. cyt., s. 230.
 88 A. Frosard, Bronię papieża, dz. cyt., s. 38.
 89 Por. J. Ratzinger, O nihilizmie, piekle i kryzysie w Kościele, art. cyt., s. 19.
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męczennicy przelewali krew90. Ta walka o prawdę nie może zostać 
zaprzepaszczona i wciąż na nowo powinna być podejmowana.

Człowiek, będąc wolnym do poszukiwania prawdy, jest prawdą 
skrępowany, nie może się z nią w imię wolności nie liczyć. Kto po-
dejmuje kontemplację Chrystusa, rozważając etapy Jego życia, musi 
pojąć w Nim również prawdę o człowieku91. A więc określony stosunek 
do prawdy, która nie jest ani jakimś obojętnym neutrum, ani nie 
jest ideą, ani tajemnicą, ani filozofią, lecz Prawdą jest Bóg – Osoba, 
warunkuje naszą doskonałość osobową. Rezygnacja z prawdy nie 
podnosi człowieka, lecz wydaje go rachunkowi użyteczności, okrada 
z jego wielkości. Bóg bowiem jest dla człowieka Prawdą jako ten, 
który sam stał się człowiekiem, a przez to i wzorem człowieka92. Nikt 
jednak nie może rozpoznać prawdy za kogoś. Wolność jest istotnym 
sposobem działania człowieka. Dotyczy to zarówno poznania prawdy, 
której nie jesteśmy w stanie, jako ludzie, przyjąć pod przymusem, jak 
i dążenia do dobra. Bóg uznał dar wolności za tak cenny, że nie wahał 
się zaryzykować możliwości ludzkiego błędu nawet w dochodzeniu 
do prawdy. Z natury prawdy natomiast wynika obowiązek szerzenia 
jej, kiedy została rozpoznana, szukania jej bez kompromisu, ale też 
zakaz narzucania jej komukolwiek w poszanowaniu prawa innych 
do osobistego z nią spotkania. Człowiek nie może stać się uczestni-
kiem prawdy w inny sposób, jak tylko przez to, że skłoni ku niej swój 
umysł, że ją niejako ujrzy i dojdzie do wewnętrznego przekonania, iż 
nie może jej nie przyjąć93. 

Blask prawdy – stwierdza Jan Paweł II, a nowi nauczyciele szkoły 
wyrzeczenia się prawdy odpowiadają jednym głosem, że już to słyszeli 
dwa tysiące lat temu u pewnego prokuratora Judei, który nie wiedział, 
że pytaniem: Co to jest prawda? (J 18, 38) wejdzie na stałe do historii. 

 90 Por. W. K. Kilpatrick, Psychologiczne uwiedzenie, dz. cyt., s. 55.
 91 RVM 25.
 92 Por. J. Ratzinger, Granice dialogu, dz. cyt., s. 125; tenże, Śmierć i życie wieczne, 
dz. cyt., s. 188.
 93 Por. R. Bottiglione, „Plus ratio quam vis”. Rozważania nad prawdą i demokracją 
na progu XXI wieku, art. cyt., s. 267.
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Do wyznania Chrystusa: Ja jestem prawdą, nasza epoka odnosi się 
z podobnym sceptycyzmem jak Piłat, zadając to samo wyniosłe i za-
razem pełne rezygnacji pytanie: Cóż to jest prawda?94 W tym miejscu 
kończy się ów dramatyczny przewód sądowy, w którym człowiek 
postawił Boga przed sądem swej własnej historii95.

Streszczenie
Poszukiwanie konsensusu odnośnie do wspólnych, powszechnych, moral-
nych wartości dla wszystkich, którzy uznają ich obiektywny wymiar, nie 
może opierać się na zasadzie większości ani nie może też oznaczać rezygnacji 
z fundamentalnych norm zakotwiczonych w Bożym objawieniu. Granicą 
kompromisu jest bowiem wierność prawdzie objawionej. Prawo moralne nie 
tylko nie przeciwstawia się wolności, ale stanowi jej gwarancję. Sprawia, że 
jest ona prawdziwą wolnością, a nie maską wolności, że jest uzdolnieniem 
do realizacji w prawdzie własnego istnienia. Posłuszeństwo zatem wobec 
sumienia domaga się posłuszeństwa wobec prawdy, a ta musi być stawiana 
wyżej niż wszelka instancja społeczna i wszelkie indywidualne upodobania.

Summary
Seeking consensus of general, moral and universal values for all those who 
recognize their objective dimension cannot be based on the principle of 
the superior importance of majority. Nor can it mean the abandonment of 
fundamental of norms anchored in the revelation of the Lord. The limit of 
the compromise is fidelity to revealed truth. Moral law is not in any way 
opposed to freedom, on the contrary, it is its guarantee.  

 Owing to it freedom is genuine and not only the mask of freedom 
thus enabling one’s existence in truth  possible. Obedience to conscience 
claims obedience to truth and truth must be considered as superior to any 
social institution and any individual preferences. 

Słowa kluczowe: Osoba ludzka, sumienie,moralność, demokracja, laicyzm, 
relatywizm etyczny, prawo Boże, prawda.

 94 Por. A. Frossard, Bronię papieża, dz. cyt.,s. 28; J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, 
dz. cyt., s. 38.
 95 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, dz. cyt., s. 65.
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FUNDAMENT JAKOŚCI CZŁOWIECZEŃSTWA 
Foundations of the quality of humanity 

Wstęp
Czas, w którym żyjemy, niesie ze sobą różne zagrożenia dla istnienia 
i rozwoju człowieka. W okresie dużej niestabilności i nieprzwidy-
walności politycznej ujawniają się nowe zjawiska i trendy. Nie brak 
przy tym także i błędów. Niewątpliwie jednym z najpoważniejszych 
błędów transformacji politycznej jest pozostawienie człowieka jako 
obywatela samemu sobie. Poza tym nastąpiło szerokie otwarcie kraju 
ku płynącemu z Zachodu ateizmowi praktycznemu i laicyzacji życia1. 
W obliczu szalonego tempa postępu, rozwoju zdobyczy technicznych 
i cywilizacji nie należy jednak tracić z pola widzenia ubóstwa w dzie-
dzinie rozwoju duchowego2. Zachowanie człowieka, który uległ presji 
ideologii, można scharakteryzować jako tzw. syndrom urzeczowienia. 
Syndrom ten przejawia się w symptomach świadczących o orienta-
cji schizofrenicznej, postawie konsumpcyjnej, egokoncentracji oraz 
niewoli ducha. Tym, co sprawia, że istota ludzka jest narażona na 
najbardziej upokarzające i wynaturzone akty uprzedmiotowienia jest 
fakt, że nie jest uznana i kochana na miarę swej godności żywego 
obrazu Boga3.

 1 Por. S. Olejnik, Ethos narodu u schyłku XX w., w: Człowiek, sumienie, wartości, 
red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1997, s. 62-63.
 2 Por. M. Nowak, „Sumienie” jako szczególne miejsce doświadczenia i urzeczywist-
nienia swojego człowieczeństwa, w: Sumienie. Głos Boga w duszy. Wybór tekstów, 
opr. M. Czekański, Kraków 2002, s. 187.
 3 Por. ChL 5.
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W świetle powyżej wyszczególnionych tendencji, dość wyraź-
nie wyłania się obraz człowieka obecnego czasu: to człowiek, który 
skłonny jest postrzegać siebie jedynie jako strukturę psychofizyczną, 
gubiąc przy tym z pola widzenia fakt istnienia duchowego wymiaru 
swojego ja. O tym, jak dalece jednak jest to posunięta redukcja chrześ-
cijańskiej koncepcji człowieka będziemy mogli się przekonać, zajmu-
jąc się poniżej niektórymi zjawiskami i kierunkami myślenia.

Humanizm – nowa postać ateizmu
Jednym z poważnych zagrożeń dla wiary w dzisiejszych czasach jest 
niewątpliwie laicyzacja i szerzenie się ateizmu – praktycznego i egzy-
stencjalnego – który należy zaliczyć do najpoważniejszych spraw doby 
obecnej4. Pokusa urządzenia świata i swego życia bez Boga albo wbrew 
Bogu, bez Jego przykazań, bez Ewangelii, istnieje i zagraża również 
nam – przestrzegał Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Ojczyzny 
w 1999 roku5. Ten problem jawi się jako szczególnie niebezpieczny 
w kontekście silnych dążeń unifikacyjnych w Europie, mających miej-
sce w ostanim okresie. W tej sytuacji trzeba zdać sobie sprawę z tego, 
że postulat, aby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób 
nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania pań-
stwa i życia społecznego, i niewiele ma wspólnego ze światopoglą-
dową neutralnością6. Niestety, współczesne systemy demoliberalne, 
zasłaniając się neutralnością światopoglądową, coraz częściej pragną 
narzucić ludziom swoisty rodzaj civilreligion – religii obywatelskiej, 
którą charakteryzuje wiara w prawa człowieka i wartości ogólnoludz-
kie, brak odniesień do transcendencji, agnostycyzm oraz moralny 
relatywizm. Wykształcił się nowy kanon wartości obyczajowych, 
który próbuje zdefiniować zasadnicze moralne zadanie w jej histo-
rycznej godzinie, poprzez współbrzmienie pokoju, sprawiedliwości 

 4 KDK 19; por. DOK 22.
 5 Jan Paweł II, Homilia w czasie nabożeństwa czerwcowego w Elblągu (6 VI 1999), 
4, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 1999.
 6 Por. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. w Lubaczowie (3 VI 1991), w: Jan Pa-
weł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 1999,6.
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i troski o stworzenie7. Nie ma to jednak nic wspólnego z neutralnością 
światopoglądową. Nosi na sobie raczej znamiona konkretnego wy-
boru ideowego, który przypomina pogańską religię cesarstwa z jej 
cywilnymi bogami, idolesurbis8.

Ateizm przybiera wiele form. Od agresywnych i jawnych po tzw. 
miękkie i ukryte, atakujące głównie sferę myślenia i świadomości. 
Szczególnie pojawia się jednak w formie sekularyzmu. Ów prąd my-
ślowy polega na kreowaniu autonomicznej wizji człowieka i świata, 
według której tłumaczy się on sam, bez potrzeby uciekania się do Boga9. 
Scjentystyczny ateizm, skrajny racjonalizm wyraził się współcześnie 
nie tylko w zanegowaniu prawdy o Bogu, ale doprowadził do sądu 
człowieka nad Bogiem. Sąd ten nie opiera się na prawdzie, ale na prze-
mocy, na doraźnej koniunkturze10. Ateizm zatem jest źródłem błędnej 
koncepcji człowieka i jego odniesienia do społeczeństwa, gdyż negacja 
Boga pozbawia osobę jej fundamentu, a w konsekwencji prowadzi do 
takiego ukształtowania porządku społecznego, w którym ignorowana 
jest godność i odpowiedzialność osoby11. Człowiek całkowicie owład-
nięty sekularyzmem nie tylko stawia siebie w centrum wszelkiego 
zainteresowania, lecz śmie także twierdzić, że jest zasadą i racją całej 
rzeczywistości12. Odrzucając Boga jako fundament swojego życia, jako 
fundament prawdy o sobie, utracił on (człowiek) tym samym stały 
punkt odniesienia, a wszystko przybrało znamiona względności13.

 7 Por. J. Ratzinger, Granice dialogu, Kraków 1999, s. 105.
 8 E. Lobkowicz, Demokracja – teokracja czyli nędza chadecji, „Fronda” 2000, 
nr 21-22, s. 190.
 9 EN 55. Por. A. Frossard, Bóg i ludzkie pytania, Kielce 1995, s. 22.
 10 Por. J. Nagórny, Zniekształcone pojęcie sumienia, w: Sumienie. Głos Boga w duszy. 
Wybór tekstów, opr. M. Czekański, Kraków 2002, s. 169; Jan Paweł II, Przekroczyć 
próg nadziei, Lublin 1994, s. 65.
 11 CA 13.
 12 PDV 7.
 13 Por. J. Nagórny, Zniekształcone pojęcie sumienia, art. cyt., s. 169.
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Człowiek w gąszczu krzyżujących się ideologii

Nasza epoka jest epoką humanizmów, z których niektóre, opierając 
się na ateistycznych i sekularystycznych przesłankach, prowadzą 
w paradoksalny sposób do poniżenia i unicestwienia człowieka, inne 
z kolei, stawiając go na piedestale, nabierają cech prawdziwego bałwo-
chwalstwa. Współczesny ateizm pod hasłem humanizmu protestuje 
przeciwko Bogu w imię określonej wizji człowieka. Ateizm kusi czło-
wieka humanistycznym obliczem reprezentowanej przez siebie etyki, 
która zanurzając każdy czyn w sytuacyjnych uwarunkowaniach, dla 
grzechu śmiertelnego wymaga tak doskonałej i pełnej intencji, że 
żaden czyn ludzki tych warunków nie spełnia. Owe ideologie wy-
rosłe z laickich i ateistycznych tradycji w konsekwencji zaciemniają 
i zniekształcają obraz człowieka, chcąc go zredukować do przedmiotu 
działań ekonomicznych. Dlatego w gąszczu krzyżujących się ideolo-
gii, w doświadczeniu zagrożeń niesionych przez absurd, agresję czy 
prymitywizm, ważna kulturotwórcza rola chrześcijaństwa ujawnia 
się w ochronie świata osoby ludzkiej14. W dziedzinie kultury człowiek 
jest zawsze faktem pierwszym: pierwotnym i podstawowym. Jest to 
zaś zawsze człowiek jako całość: w integralnym całokształcie swojej 
duchowo-materialnej podmiotowości15.

Klimat moralny początku nowego tysiąclecia kształtuje dość po-
wszechnie – jak zauważył J. Życiński – kasandryczne pojękiwanie 
inspirowane niewiarą w wartości16. Relatywizm moralny i redukowa-
nie przeżywania winy do wymiaru czysto naturalnego mają bowiem 
swoje korzenie w kryzysie wiary. To, że wielu ludzi zagubiło wymiar 
dobra i zła, interpretując winę w perspektywie psychologicznej lub 
socjologicznej, stało się wszakże na skutek utraty sensu Boga. Najgłęb-
szą przyczyną tego, że ludzie zatracili sens grzechu i nawet sama myśl 

 14 Por. ChL 5; J. Życiński, Wprowadzenie: Ekologia osoby ludzkiej, w: Osoba i miłość. 
W kręgu etyki chrześcijańskiej, red. J. Życiński, Tarnów 1993, s. 12.
 15 Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO (2 VI 1980). W imię przyszłej kultury, 8, 
„L’Osservatore Romano” – wydania polskie 1980, nr 6.
 16 J. Życiński, Humanizm po totalitaryzmach, „Więź” 1999, nr 2, s. 12.
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o nim stała się już dla nich nieznośna, jest właśnie ateizm17. Wyraża 
się on między innymi w wysiłkach zmierzających do sprowadzania 
grzechu do pojęcia klerykalnego, usiłując tym samym wmawiać czło-
wiekowi, że jest to tzw. psychologiczne poczucie winy, które można 
przecież przezwyciężyć. Pójście tym tokiem myślenia powoduje nie 
tylko negację Boga, siebie samego i własnej godności opartej na ro-
zumności i wolności, ale również całej historii zbawienia, która jest 
także historią odkupienia ludzkiego grzechu18. 

Utrata poczucia grzechu jest zatem jakąś formą lub owocem negacji 
Boga: nie tylko w postaci ateizmu, lecz także sekularyzmu rozumia-
nego jako zespół poglądów i zwyczajów broniących humanizmu 
całkowicie oderwanego od Boga i całkowicie skoncentrowanego 
na kulcie działania oraz produkcji19. Humanizmu, który próbuje 
przekonać człowieka, że życie już jest piękne, a człowiek ze swej 
natury bardzo dobry i nie trzeba się wiele wysilać, by na ziemi być 
szczęśliwym. W tej przykrej wizji nie potrzeba już nawet zwalczać 
Boga – człowiek myśli, że może się po prostu bez Niego obejść20. Po-
wyższy sposób myślenia jest charakterystyczny dla nurtu pedagogiki 
radykalno-emancypacyjnej, w którym podkreśla się, że jednostka jest 
od urodzenia doskonała i wolna21.

Problem naszych czasów w rzeczywistości polega jednak na tym, 
że dla układu ludzkich spraw i dla kształtowania ludzkiego życia jest 
rzeczą obojętną, czy Bóg istnieje, czy też nie. Bóg zdaje się pozosta-
wać poza związkami funkcjonalnymi życia i społeczeństwa: staje się 
z Niego Deus otiosus historii religii22. Trwające całe lata w Europie 
Wschodniej panowanie ideologii ateistycznej uśpiło sumienia, a wraz 
z fałszem znajdującym się w kolektywizmie, doprowadziło ludzi do 

 17 Por. M. Cholewa, Sakrament formacji sumień, „Pastores” 2000, nr 7, s. 129; 
A. Laun, Współczesne zagadnienia teologii moralnej, Kraków 2002, s. 115.
 18 Por. J. Królikowski, Utrata zmysłu grzechu (I), „Homo Dei” 1998, nr 4, s. 35.
 19 ReP 18.
 20 Por. J. Augustyn, Jak zgadzać się na własne życie?, Kraków 1994, s. 76; PDV 7.
 21 M. Cogiel, Kontrowersje wokół wychowania, „Śląskie Studia Historyczno-
-Teologiczne”, 1994, nr 27-28, s. 54.
 22 Por. J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, Kraków 1999, s. 39.
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egoizmu, do cofnięcia się w banał, do przystosowania się do kłamstw 
i do zamknięcia w rzeczach materialnych.Tymczasem ten, kto z po-
jęcia rzeczywistości wyklucza Boga, tylko pozornie jest realistą23.

Stało się widoczne, że samo humanum bez pomocy ducha, bez 
podpory metafizycznej, potrafi stoczyć się nisko. Życie ludzkie i świat 
zbudowany bez Boga w końcu obracają się przeciw człowiekowi24. 
Doświadczenie uczy: gdy człowiek umieszcza wszystkie rzeczy w za-
sięgu ludzkiej inteligencji, gdy siebie samego czyni wyłączną miarą 
wszystkich rzeczy bez odniesienia do wyższych (transcendentnych) 
wartości, łatwo staje się niewolnikiem własnej ograniczoności25. Ode-
rwanie człowieka od Boga prowadzi w linii prostej do nihilizmu. 
Ludzie, którzy Boga wyłączyli ze swego życia, którzy Go odrzucili, 
którzy uwolnili się od wszelkich z Nim powiązań, w konsekwencji 
samych siebie czynią bogami26.

Konsumizm ateistyczny jako forma emancypacji człowieka
W naszej nowożytnej epoce ateistyczne (antyteistyczne) ideologie 
i filozofie dążą do wykorzystania religii, utrzymując, że stanowi 
ona o podstawowej alienacji człowieka. Poprzez religię – jak twier-
dzą – człowiek pozbawia siebie tego, co należy wyłącznie do jego 
ludzkiej istoty27. A. Drożdż, wskazując na pojawienie się tego kie-
runku szczególnie w krajach latynoamerykańskich, posługuje się tu 
pojęciem konsumizmu ateistycznego. W tym rejonie kulturowym 
ów rodzaj ateizmu jest uważany za tę formę emancypacji i wyzwo-
lenia człowieka, która utożsamia prawo moralne i religijne postawy 

 23 Por. J. Ratzinger, Duch liturgii, Poznań 2002, s. 21.
 24 Por. Jan Paweł II, Homilia w czasie nabożeństwa czerwcowego w Elblągu (6 VI 
1999), dok. cyt., 4.
 25 Por. H. Muszyński, Europa w poszukiwaniu własnej tożsamości duchowej, 
„L’Osservatore Romano” – wydanie polskie 2002, nr 10-11, s. 35.
 26 Por. S. Wielgus, Ideowe zagrożenia współczesnej cywilizacji, w: Katecheza wobec 
wyzwań współczesności, red. R. Czekalski, Płock 2001, s. 22.
 27 Por. DeV 38; Jan Paweł II, Grzech jako „alienacja” człowieka, w: Jan Paweł II, 
Katechezy – Jezus Chrystus, Kraków–Ząbki 1999, 4.



Fundament jakości człowieczeństwa

| 123 |

z alienacją28. Tworząc sobie pojęcie Boga, człowiek alienuje samego 
siebie, gdyż na rzecz tej doskonałej i szczęśliwej Istoty, będącej tworem 
jego wyobraźni, pozwala sobie odebrać to, jest pierwotne i zasadniczo 
jego własnością29. Dzieje się to tak, jakby przyjęcie Boga miało ozna-
czać wewnętrzne załamanie się aspiracji istoty ludzkiej. O tym, jak 
niedorzeczne jest to myślenie, możemy się przekonać w świetle tego, 
co znajdujemy w konstytucji soborowej Gaudium et spes. Czytamy 
tam: Stworzenie bowiem bez Stworzyciela zanika (…). Co więcej, samo 
(…) zapada w mroki przez zapomnienie o Bogu30. Nie podobna więc 
zrozumieć ani świata, ani człowieka bez ich Stwórcy, bez Boga –rze-
czywistość Boga odsłania i rozjaśnia tajemnicę człowieka. Tym zaś, 
co niesie z sobą rzeczywistą alienację człowieka jest tylko jego grzech, 
który sprawia, że człowiek zostaje w pewien sposób wydziedziczony 
ze swego człowieczeństwa31.

Porządek ludzkich rzeczy, który nie zna Boga, pomniejsza czło-
wieka, albowiem tam, gdzie zanika wrażliwość na Boga, tam też zo-
staje zagrożona i zniekształcona wrażliwość na człowieka32. Objawia 
się to między innymi tym, że wielu współczesnych ludzi, uważając 
się za wyemancypowanych spod władzy Boga, miota się między py-
chą a lękiem. I do pewnego stopnia nie może to dziwić, ponieważ 
w naturze człowieka zakodowane jest pragnienie poznania Absolutu. 
Gdy jednak pojęcie Absolutu zostaje z góry wyłączone z dyskusji 
i odrzucone do sfery spekulacji lub urojeń metafizycznych, wówczas 
brakuje człowiekowi wizji samego siebie, która wskazywałby mu 
jasno i wyraźnie cel życia i środki, jakie należy do niego zastosować. 
Życie bowiem potrzebuje mocy i wartości Bożych, nadprzyrodzo-
nych, wtedy dopiero nabiera pełnego blasku. Samo zaś bytowanie 
biologiczne w obliczu prawdy i sprawiedliwości, wydaje się czymś 

 28 Por. A. Drożdż, Kościół wobec konsumizmu, w: Wyzwania moralne przełomu 
tysiącleci, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1999, s. 128.
 29 Jan Paweł II, Grzech jako „alienacja” człowieka, dok. cyt., 4.
 30 KDK 36.
 31 Por. Jan Paweł II, Homilia w czasie nabożeństwa czerwcowegow Elblągu (6 VI 
1999), dok. cyt., 4; Jan Paweł II, Grzech jako „alienacja” człowieka, dok. cyt., 7.
 32 Por. EV 22; J. Ratzinger, Duch liturgii, dz. cyt., s. 19.
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nierzeczywistym, jedynie cieniem33. Człowieka przecież nie można 
ograniczyć jedynie do sfery materii i natury, jak to czynią zwolen-
nicy darwinistycznego obrazu świata i człowieka, dla których świat 
i człowiek są postrzegani wyłącznie jako produkty materii rozwijającej 
się ewolucyjnie, według prawa bezwzględnej walki o byt34. Tym zaś, 
którzy przychylają się do wypaczonej w taki sposób koncepcji czło-
wieka, E. Gilson stawia następujący zarzut: Jeśli Bóg nie istnieje, to po 
co tak zaciekle walczyć z czymś nie istniejącym?35 Jeżeli Bóg nie istnieje, 
nie ma problemu: religia jest tylko jakąś przesadną formą absurdu, 
i nie ma potrzeby więcej o niej mówić, chyba, że ku pamięci na kon-
gresach neurologii36 – z właściwym sobie sarkazmem nielogiczność 
powyższego rozumowania uzupełnia A. Frossard. Owszem, można 
Boga negować, ale jest niemożliwe, żeby się Go pozbyć. Gdy jednak 
próbuje się to czynić, wówczas człowiek jawi się tylko jako jedna 
z wielu istot żyjących, organizm, który w najlepszym razie osiągnął 
bardzo wysoki stopień rozwojowy; staje się w pewien sposób rzeczą 
i przestaje rozumieć transcendentny charakter tego, że istnieje jako 
człowiek37. Z powyższych rozważań wynika zatem jasno, że pytanie 
o istnienie Boga jest najgłębiej związane z celowością ludzkiego byto-
wania. Jest nie tylko sprawą rozumu, ale także sprawą ludzkiej woli, 
więcej, sprawą ludzkiego serca38.

Demokratyczne traktowanie etyki
We współczesnej kulturze demokratycznej szeroko rozpowszechnił 
się pogląd, wedle którego porządek prawny społeczeństwa powi-
nien ograniczać się do utrwalania i przyswajania sobie przekonań 
większości i w konsekwencji winien być zbudowany wyłącznie na 

 33 Por. Jan Paweł II, Homilia w czasie nabożeństwa czerwcowegow Elblągu (6 VI 
1999), dok. cyt., 3; J. Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, Warszawa 2000, s. 78.
 34 Por. S. Wielgus, Kościół katolicki dziś. Zagrożenia, ich przyczyny oraz drogi 
wyjścia, „Nasz Dziennik”, 16-17 XI 2002, s. 14.
 35 P. Jaroszyński, Dramat życia moralnego, Warszawa 2001, s. 101.
 36 A. Frossard, Bronię papieża, Warszawa 1995, s. 24.
 37 Por. EV 22; A. Frossard, Bóg i ludzkie pytania, dz. cyt., s. 36.
 38 Por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, dz. cyt., s. 43.
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tym, co większość obywateli stosuje i uznaje za moralne39. Kreowane 
współcześnie nowoczesne pojęcie demokracji wydaje się być nie-
rozdzielnie związane z relatywizmem. Relatywizm ów jawi się jako 
właściwa gwarancja różnych, dla niej szczególnie istotnych, rodzajów 
wolności: wolności słowa, wolności wyznania, wolności sumienia40. 
Tylko on miałby gwarantować tolerancję, wzajemny szacunek mię-
dzy ludźmi i uznanie decyzji większości41. Tymczasem jest to błędne 
mniemanie, ponieważ relatywizm, będąc dyktaturą, prowadzi do 
marginalizacji tych, którzy starają się bronić swojej chrześcijańskiej, 
chrystocentrycznej tożsamości42. Gdzieś u źródeł tego relatywizmu 
i sceptycyzmu trzeba widzieć niewiarę w Boga i zagubienie religij-
nego wymiaru życia ludzkiego. Właśnie relatywizm etyczny, obok 
ryzyka przeobrażenia się współczesnych demokracji w demokracje 
bogatych, stanowią w dzisiejszym świecie, zdaniem Jana Pawła II, 
dwa zasadnicze niebezpieczeństwa43.

Deformującym działanie sumienia jest kryterium kompromisu, 
tzn. stosowanie zasady łatwizny, powszechnej konwencji, płynięcia 
z prądem, uległość wobec aktualnej mody itp. Wyobrażenie, że jakiś 
ludzki czyn mógłby obrażać Boga, stało się dla wielu współczes-
nych ludzi zupełnie nie do przyjęcia. Nikomu prawie nie przycho-
dzi na myśl, by przyczyny nędzy świata i własnej egzystencji szukać 
w grzechu44. W konsekwencji wielu wiernych w ocenie grzechu nie 
posługuje się probierzem Ewangelii, ale komunałami i socjologiczną 
kategorią normalności, zwaną normą przeciętności, która rodzi 
w nich przekonanie, że nie ponoszą szczególnej odpowiedzialności 
za określone czyny, skoro wszyscy tak robią, a tym bardziej jeśli są 

 39 Por. EV 69.
 40 Por. J. Ratzinger, Znaczenie wartości religijnych i etycznych w społeczeństwie 
pluralistycznym, „Communio” 1994, nr 9, s. 184.
 41 EV 70.
 42 Por. J. Ratzinger, Prawda w Chrystusie, „Gość Niedzielny” – Azymut 2000, nr 11, 
s. 2.
 43 Por. R. Bottiglione, „Plus ratio quam vis”. Rozważania nad prawdą i demokracją 
na progu XXI wieku, „Ethos” 2002, nr 57-58, s. 265-268.
 44 Por. J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, dz. cyt., s. 55-56.
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one dopuszczalne przez prawo państwowe. W ten sposób odpowie-
dzialność osoby zostaje powierzona prawu cywilnemu, co oznacza 
rezygnację z własnego sumienia45.

W takich warunkach trudno się dziwić, że obserwujemy aktualnie 
przejawy społeczeństwa wyłączonego, którego znaczna część uważa się 
za zwolnionych od uczestnictwa moralnego w narzuconym im planie 
zbiorowym. Współczesne zafałszowanie wolności i sumienia znajduje 
jednak swój szczególny wyraz w tym wszystkim, co dzisiaj określa się 
mianem postmodernizmu46. Wspomniane już uprzednio prądy my-
ślowe czy ideologie wytworzyły klimat, w którym doskonale rozwija 
się owa kultura. W naszej polskiej rzeczywistości postmodernizm jest 
zabarwiony postsocjalizmem. Dlatego słusznie M. Zięba określił ten 
specyficznie polski rodzaj kultury jako soc-postmodernizm47. 

Czasy się zmieniły i bogów zastąpiły statystyki48. Centra badania 
opinii publicznej swoimi wynikami starają się zastępować sumienie 
moralne ludzi, kształtując intencjonalnie również normy społeczne 
wskazywaniem na to, co się zwykle robi i jak to się robi49. Także przy-
kazaniom Bożym przeciwstawia się dziś badania empiryczne, z któ-
rych wynika następujący rachunek: Jeśli co drugi człowiek to lub owo 
czynił tyle a tyle razy w życiu, to kto jeszcze będzie mówił o grzechu? 
Uważa się, że w kwestiach religijnych i moralnych nie ma nic obiek-
tywnego: należą one do sfery subiektywnej i to nazywa się sumieniem. 
Skoro wartość tego, co czynimy, zależy od umowy, to wówczas nie 
ma obiektywnego dobra i zła, każdy ma swoją prawdę. A przecież 
wierność prawdzie przesądza nie tylko o formacie człowieka, ale 
wpływa na profil społeczeństwa, stąd leży ona w interesie państwa. 
Z kolei redukcja sumienia do subiektywnej pewności oznacza zarazem 

 45 Por. EV 69; Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2001 r., 15, 
„L̀ Osservatore Romano” – wydanie polskie 2001, nr 5.
 46 Por. J. Nagórny, Zniekształcone pojęcie sumienia, art. cyt., s. 171.
 47 Por. K. Kłosowski, S. Czalej, Analogiczne poznanie Boga w ujęciu biskupa pro-
fesora Bohdana Bejze, „Studia Gdańskie” 1999, nr 12, s. 22.
 48 Por. A. Laun, Współczesne zagadnienia teologii moralnej, dz. cyt., s. 112.
 49 Por. M. Nowak, „Sumienie” jako szczególne miejsce doświadczania i urzeczy-
wistniania swojego człowieczeństwa, art. cyt., s. 187.
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odsunięcie prawdy, albowiem ostatecznie staje się czymś obojętnym, 
jaka jest treść wiary osoby ludzkiej, co ona myśli, co czyni50.

Nihilistyczna kreatywność jednostki
Nie tylko totalitarna władza miewa zakusy, by człowieka odwieść od 
wierności własnemu sumieniu. Bywa, że sam człowiek woli udawać, 
że nie widzi prawdy, która wydaje mu się zbyt trudna51. W postrze-
ganiu rzeczywistości życia codziennego odchodzi od tego, co słuszne 
(wartości), w kierunku tego, co korzystne (interesy). Korzysta wów-
czas ze swej wolności i wykorzystuje mechanizmy demokratyczne 
do przeprowadzenia swych zamysłów raczej siłą głosowania niż siłą 
argumentów. Nihilistyczna kreatywność jednostki szybko jednak 
przeradza się w kopiowanie, poddane obiegowym miarom i urze-
czywistniające jedynie te możliwości, które oferuje epoka52. Taki 
totalitaryzm większości prowadzi automatycznie do demokratycznego 
traktowania grzechu, a wyraża się w twierdzeniu: jeśli większość coś 
czyni, i nie uznaje tego za grzech, to nie jest to grzechem; jeśli ustawo-
dawstwo sankcjonuje jakąś postawę, która jest moralnie zła, to nie jest 
ona uważana za grzech, gdyż taka postawa została demokratycznie 
dozwolona53. Owszem, głosowanie jest ważnym instrumentem de-
mokratycznym, lecz nie legitymuje zawsze i wszystkiego. Charakter 
moralny demokracji nie ujawnia się samoczynnie, lecz zależy od jej 
zgodności z prawem moralnym, któremu musi być podporządko-
waną, podobnie jak każda inna działalność ludzka54. Nie wolno więc 
pojmować demokracji jako warsztatu z narzędziami do rządzenia, nie 
mającego związku z wartościami moralnymi, gdyż wówczas cynicy 

 50 Por. J. Ratzinger, O nihilizmie, piekle i kryzysie w Kościele, „Fronda” 1999, nr 
15-16, s. 13.
 51 Por. A. Szostek, Święty Tomasz Morus: prawo władzy a prawo sumienia, „Ethos” 
2002, nr 57-58, s. 248.
 52 Por. J. Ratzinger, Bóg i świat, wiara i życie w dzisiejszych czasach. Rozmowa 
P. Seewalda, Kraków 2001, s. 258.
 53 Por. J. Królikowski, Utrata zmysłu grzechu (I), art. cyt., s. 41.
 54 Por. EV 70.
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chcący utrzymać się przy władzy, nie dopuszczając do merytorycznej 
dyskusji, uruchamiają różnego rodzaju maszynki do głosowania.

Tymczasem, aby sprostać wyzwaniu współczesności, nie wystarcza 
poddać się samemu ich standardom i dowieść, że może się im do-
trzymać kroku. Ten fałszywy rodzaj postępowania chrześcijańskiego 
byłby tylko śmieszny, gdyby nie był tak smutny i tak niebezpieczny. 
System moralności dotyczący człowieka, może być zbudowany jedynie 
na fundamencie Absolutu55. Dlatego wszelkie prawa stanowione czy 
obyczaje nie stanowią podstaw moralności, a nawet jeśli z prawem na-
turalnym są niezgodne i w nie uderzają, stają się pseudoprawem czy po 
prostu złym obyczajem. W takiej sytuacji, ustawy, które to czynią nie 
tylko nie są w żaden sposób wiążące dla sumienia, ale stawiają wręcz 
człowieka wobec poważnej i konkretnej powinności przeciwstawiania 
się im poprzez sprzeciw sumienia56.

Prawdziwie ceniący moralność człowiek zawsze może zastosować 
praktycznie regułę obywatelskiego nieposłuszeństwa, ze wszystkimi 
oczywiście tego konsekwencjami, i kierować się własnym sumie-
niem57. Prawo stanowione zasługuje na rzeczywisty, a nie tylko for-
malny szacunek, jedynie wtedy, gdy jest godziwe, czyli odpowiada 
standardom moralnym. W przeciwnym razie prawo przestaje być 
prawem, ponieważ nie jest już oparte na mocnym fundamencie 
nienaruszalnej godności osoby, ale zostaje podporządkowane woli 
silniejszego. Dlatego wartość demokracji rodzi się albo zanika wraz 
z wartościami, które ona wyraża i popiera58. A podstawą tych warto-
ści nie mogą być tymczasowe i zmienne większości opinii publicznej, 
ale wyłącznie uznanie obiektywnego prawa moralnego. Szacunek 
i wierność tym wartościom sprawia, że ich uznanie nie wymaga 
dyskusji i głosowania. W żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie 

 55 Por. J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, dz. cyt., s. 47; A. Frossard, Bóg i ludzkie 
pytania, dz. cyt., s. 144.
 56 EV 73.
 57 Por. J. Gałkowski, „Wolność, wybór, moralność w państwie pluralistycznym”, w: 
Ś. J. Żurek (red.), Rozmowy edukacyjne, Lublin 1998, s. 87.
 58 Por. EV 20, 70.
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może zastąpić sumienia, ani narzucić norm, które przekraczają jego 
kompetencje59. Trzeba więc mieć świadomość, że w nowożytnej demo-
kracji istnieją wartości, które przyjmowane są jako niekwestionowane 
i oczywiste, a więc znajdujące się poza głosowaniem.

Osąd sumienia a dyktat większości
Przejawem kryzysu ludzkich sumień w dobie obecnej jest również 
zacieranie się różnicy między sumieniem a opinią publiczną czy 
też własną opinią (własnym zdaniem)60. Panująca obecnie opinia 
publiczna uderza wprost w ducha61. Dzieje się tak dlatego, ponie-
waż propozycje pluralizmu, według którego każdy ustanawia dla 
siebie swój własny system wartości, w rzeczywistości są rezygnacją 
z wartości62. Gdy wielu ludzi mówi, że postępuje zgodnie z własnym 
sumieniem, można sądzić, że postępuje zgodnie z własnym zdaniem, 
które jest przeważnie kalką stwierdzeń upowszechnianych przez 
ośrodki badania opinii publicznej. W konsekwencji opinia publiczna 
staje się faktycznym drogowskazem myślenia i działania jednostek. 
Niemniej jednak prawda to coś innego niż spójność, skuteczność lub 
opinia publiczna. Jeżeli dany człowiek nie myśli tak, jak większość, 
traktowany jest jak dziwak63.

W wielu tradycyjnie jeszcze chrześcijańskich społeczeństwach, 
prawdziwi chrześcijanie traktowani są już jako obcy, których należy 
usunąć z życia publicznego, a w najlepszym razie zepchnąć na margi-
nes życia, jakby stanowili gatunek opóźniony na drodze historycznej 
ewolucji64. Dlatego wszelka próba narzucenia wszystkim prawdy, 

 59 DeV 98.
 60 M. Nowak, „Sumienie” jako szczególne miejsce doświadczania i urzeczywistniania 
swojego człowieczeństwa, art. cyt., s. 187.
 61 Por. K. J. Schipperges, Społeczeństwo egalitarne i związane z nim zagrożenia, 
„Communio” 1994, nr 9, s. 267.
 62 Por. D. M. Sarzała, Wychowanie do wartości w dobie pluralizmu, „Wychowawca” 
2000, nr 9, s. 4.
 63 Por. K. J. Schipperges, Społeczeństwo egalitarne i związane z nim zagrożenia, 
art. cyt., s. 267.
 64 Por. A. Frossard, Bóg i ludzkie pytania, dz. cyt., s. 22.
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którą jedynie grupa obywateli uznaje za prawdę, jawi się jako próba 
zniewolenia sumień: pojęcie prawdy połączyło się z pojęciem nieto-
lerancji i postaw antydemokratycznych. Kto się odważa wyrazić inną 
opinię aniżeli większość, ten nie musi się wprawdzie obawiać spale-
nia na stosie, ale zostaje odizolowany w społeczeństwie, zmuszony 
do milczenia, tak jak gdyby miał złe sumienie65. Chrześcijańskie 
przekonania spycha się na margines życia jako czysto prywatne, 
nieobowiązujące społecznie i bez żadnego znaczenia dla ustanawia-
nego prawa. Tylko wówczas człowiek zmieści się w ramach jedynie 
słusznej postawy życiowej, którą wyraża słynna politicalcorrectness, 
będąca tym razem nowym, ideowym totalitaryzmem, mówiąc ściśle 
totalitaryzmem bezideowości66.

Ta postmodernistyczna zasada poprawności politycznej głosi obo-
wiązek akceptowania wszelkich poglądów i wszelkich anomalii mo-
ralnych, a jednocześnie wzywa – zgodnie z zasadami ateistycznego 
liberalizmu – do odrzucenia Boga i chrześcijańskiej moralności. 
Postulat obojętności aksjologicznej, relatywizm moralny, który osta-
tecznie prowadzi do tego, że każdy może żyć po swojemu, wyrasta 
nie tylko z rozerwania fundamentalnej więzi, jaka istnieje między 
wolnością a prawdą, ale nade wszystko z takiego podkreślania ludz-
kiej wolności, że dla obiektywnej prawdy nie ma już miejsca w życiu 
człowieka67. Takie założenia zresztą prezentuje model wychowania 
laickiego, w przekonaniu którego nie ma stałej prawdy, jest ona stale 
stwarzana, świat stale się zmienia; wobec tego nie ma też niezmien-
nych absolutnych zasad, a natura człowieka jest efektem wpływu 
kultury.

Wydaje się, że w ten tylko sposób można dziś pozostać chrześci-
janinem, tj. nadal posługiwać się chrześcijańskimi formułami, któ-
rych roszczenie zostaje jednak zasadniczo przeobrażone: to, co jako 
prawda miało dla człowieka moc zobowiązującą i było godną zaufania 

 65 Por. J. Ratzinger, Prawda, wartości, władza, Kraków 1999, s. 64; K. J. Schipperges, 
Społeczeństwo egalitarne i związane z nim zagrożenia, art. cyt., s. 267.
 66 Por. S. Wielgus, Ideowe zagrożenia współczesnej cywilizacji, art. cyt., s. 26.
 67 Por. J. Nagórny, Zniekształcone pojęcie sumienia, art. cyt., s. 171-172.
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obietnicą, staje się teraz kulturowym wyrazem ogólnego doświad-
czenia religijnego, który przypadkowo stało się naszym udziałem za 
sprawą europejskiego pochodzenia68. Sprzeciwia się temu wspaniałe 
powiedzenie Tertuliana, który napisał: Chrystus nie powiedział: je-
stem obyczajem, lecz jestem Prawdą69. Po wielu staraniach udało 
się nam dojść powoli do oddzielenia Boga i prawdy. Wolno nam 
wierzyć w Boga, a nawet o tym mówić, choć lepiej to robić jak naj-
rzadziej, precyzując jednocześnie, iż ten Bóg jest nam bliżej nieznany. 
W konsekwencji nie warto interesować się religią, ponieważ ona sama 
pierwsza uznaje, że nie wie o kim mówi. Sama prawda natomiast po-
winna zostać przedmiotem poszukiwań, najlepiej bezowocnych70 i tak 
przecież wszystko można wyjaśnić dzięki zdolnościom prowadzonym 
przez człowieka i prowadzonym przez niego badaniom. 

Niestety, mamy dziś do czynienia z nowym, współczesnym typem 
człowieka o kilku twarzach, wyznawcą etyki sytuacyjnej, któremu na 
niczym nie zależy tak bardzo, jak na zachowaniu autonomii w osą-
dzie własnych czynów oraz osobistej wolności71. Wolność pojęta 
jako anarchia moralna, postawa akceptacji wobec łamania wszyst-
kich przykazań oraz przyjemność jako jedyna zasada postępowania 
zdają się stanowić dla niego fundamentalne wartości. Jest to owoc 
powolnego lecz nieprzerwanego procesu, który dokonywał się na 
wielu płaszczyznach i dotykał zarówno relacji z Bogiem, jak i ze spo-
łeczeństwem, a także zaważył na stosunkach międzyosobowych72. 
Człowiek wprzęgnięty w machinę owego procesu pojmuje więc Boga 
tak, jak Ariusz, dla którego Bóg nie może mieć żadnych relacji na 
zewnątrz, ponieważ jest całkowicie tylko sobą samym. Takim właśnie 
typem boga chce być człowiek – kimś, kto wszystko otrzymuje, a sam 
niczego nie daje. Przy tym wszystkim jednak nie rezygnuje się z religii, 

 68 Por. J. Ratzinger, Prawda chrześcijaństwa?, „Ethos” 2001, nr 53-54, s. 80.
 69 Cyt. za: J. Ratzinger, O nihilizmie, piekle i kryzysie w Kościele, art. cyt., s. 19.
 70 Por. A. Frossard, Bóg i ludzkie pytania, dz. cyt., s. 68; A. Frossard, Bronię papieża, 
dz. cyt., s. 27.
 71 Por. M. Cogiel, Kontrowersje wokół wychowania, art. cyt., s. 56.
 72 Por. C. Ruini, Pierwszeństwo łaski, „L’Osservatore Romano” - wydanie polskie 
2002, nr 7-8, s. 59.
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wręcz przeciwnie: religię i Boga traktuje jako dobra konsumpcyjne, 
które powinny mu służyć. Skoro bowiem dąży się do wygodnego 
ułożenia sobie życia na tym świecie – nie ma się zamiaru zaprzepaścić 
tej szansy, jaką obiecuje świat przyszły73.

Konsumizm, który opierając się na uświadomionym lub nie-
uświadomionym założeniu, że szczęście osiąga się przez zaspokoje-
nie wszystkich potrzeb fizycznych i psychicznych człowieka, tworzy 
z religii swoisty zakład ubezpieczeń, wprzęga ją w służbę świętego 
spokoju, żeby nic człowieka nie niepokoiło. Pozostając w tym kluczu, 
Bóg ma być obecny w życiu ludzkim tylko wówczas, gdy jest ludziom 
potrzebny, i ma być taki, jakim go ludzie potrzebują. Człowiek używa 
Boga i w rzeczywistości stawia się ponad Nim, nawet jeśli zewnętrz-
nie nie jest to rozpoznawalne74. To nie on ma służyć Bogu, to on ma 
służyć jemu, żeby był zdrowy, bogaty, żeby żył jak najdłużej i żeby 
go w życiu nic nie niepokoiło. Tymczasem rzeczywistego życia, nie 
można tylko wziąć, nie można tylko otrzymać. Wciąga ono człowieka 
w swoją dynamikę dawania – w dynamikę Chrystusa, który jest 
życiem. Miłość ofiarowująca się za drugich należy do samej istoty 
chrześcijaństwa. Żadne stworzenie nie istnieje tylko dla siebie, ale dla 
drugiego stworzenia, dla wszystkich innych, poczynając od samego 
Boga, z którego wypływa wszystko. Człowiek najpełniej afirmuje 
siebie, dając siebie75.

Utylitarystyczne oblicze tolerancji
Upowszechnia się również takie rozumienie pluralizmu życia społecz-
nego i tolerancji, w którym prawda i dobro nie są już podstawowymi 
kryteriami myślenia, wartościowania i działania. Tolerancja, która 
początkowo oznaczała respektowanie prawa każdego człowieka do 
wyboru takiej, a nie innej wiary (oznaczała rezygnację z zabijania 

 73 Por. J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, dz. cyt., s. 47; K. J. Schipperges, Społe-
czeństwo egalitarne i związane z nim zagrożenia, art. cyt., s. 264.
 74 Por. J. Ratzinger, Duch liturgii, dz. cyt., s. 22.
 75 Por. J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, dz. cyt., s. 50; Jan Paweł II, Przekroczyć 
próg nadziei, dz. cyt., s. 150.
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ludzi o innych przekonaniach religijnych czy światopoglądowych, 
a w wersji najbardziej pogłębionej: respektowania człowieka o od-
miennych sposobach myślenia i postępowania), dziś w dość dziwny 
sposób została rozszerzona na wszystkie sfery życia, łącznie z nauką 
i prawem – a więc te sfery, w których istnieje racjonalny i sprawdzalny 
sposób pokazania prawdy i fałszu, dobra i zła76.

Świętą zasadą tolerancji dla religii ma być przede wszystkim to, by 
nie wykraczała poza ów obszar tolerancji zakreślony przez prywat-
ność i nie korzystała z praw publicznych77. Współczesny człowiek 
zaś tylko wówczas może zasłużyć na miano tolerancyjnego człowieka 
i nie zostać nazwany fundamentalistą, nietolerancyjnym defetystą, 
czarno widzącym świat oraz wprowadzającym do społecznej świa-
domości rozterkę i niepotrzebny niepokój, gdy wszystko będzie ak-
ceptował i niczego nie oceniał negatywnie. W przeciwnym razie 
istnieje obawa, że wpadnie w szpony fanatyzmu, fundamentalizmu 
i szatańskiej pychy. W świetle tak pojętej idei, tolerancyjny jest więc 
tylko ten człowiek, który wszystkie zachowania i postawy, także za-
burzone i niebezpieczne, traktuje jako równorzędną alternatywę, 
gdyż w tej logice wszystko, cokolwiek człowiek uczyni, będzie tyle 
samo warte78. To założenie jednak, że wszystkie opinie mają równą 
wartość, nie jest we współczesnym świecie niczym innym, jak tylko 
jednym z najbardziej rozpowszechnionych przejawów braku wiary 
w istnienie prawdy79.

Tego typu tolerancja nie prowadzi jednak do szacunku wobec 
człowieka lecz do oszukiwania i niszczenia go, ponieważ do tej pozor-
nie sterylnej przestrzeni tolerancji, którą funduje pytanie Cóż to jest 
prawda?, prędzej czy później wtargnie zbrodnia: zabójstwo Jedynego 
Sprawiedliwego80. Ostatecznie prowadzi do ośmieszenia i unicestwie-

 76 Por. P. Jaroszyński, Dramat życia moralnego, dz. cyt., s. 102.
 77 Por. J. Ratzinger, Czas przemian w Europie, dz. cyt., s. 115.
 78 Por. S. Wielgus, Ideowe zagrożenia współczesnej cywilizacji, art. cyt., s. 26.
 79 Por. FeR 5.
 80 Por. J. Szymik, Wcielony Logos i Duch Święty w dziele zbawienia, w: Wokół 
deklaracji „Dominus Iesus”, red. A. Rusecki, Lublin 2000, s. 78-79.
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nia samej siebie, gdyż w świecie, w którym nie odróżnia się prawdy 
od kłamstwa ani dobra od zła, bez znaczenia staje się różnica między 
tolerancją a nietolerancją. Tak wypaczonej idei tolerancji sprzeci-
wiał się Jan Paweł II, gdy w swych refleksjach filozoficznych wyrażał 
przekonanie, że źródłem i istotą tolerancji jest przynależne każdemu 
człowiekowi prawo dochodzenia do prawdy za pośrednictwem oso-
bistego dialogu egzystencjalnego z samą prawdą, której nigdy nie 
będę miał całkowicie w swoich rękach; zawsze bowiem jestem przed 
nią tym, który się uczy, pielgrzymem, którego droga nigdy się nie 
kończy. Dialog ten toczy się w świadomości i można powiedzieć, że 
sam w sobie jest moralnym sumieniem człowieka81.

Streszczenie
W świetle dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości współczesnego czło-
wieka oraz występujących w niej zagrożeń moralnych, zamierzeniem autora 
było pogłębienie refleksji nad wymienionymi zjawiskami. Konkretnie zaś 
poddany został analizie proces laicyzacji ściśle powiązany z ateizmem prak-
tycznym i egzystencjalnym, zjawisko humanizmu całkowicie oderwanego 
od Boga oraz mechanizm wykorzystywania demokracji do narzucania 
opinii większości jako normy działania. Niebezpieczną tendencją, o coraz 
szerszym zakresie, staje się upowszechnienie takiego rozumienia pluralizmu 
życia społecznego i tolerancji, w którym prawda i dobro nie są już podsta-
wowymi kryteriami myślenia, wartościowania i działania.

Summary
In the light of fast changing reality of the contemporary man which involves 
moral threats, the author’s focus is on the in-depth reflection on the above 
mentioned issues.

Specifically  analysis has been carried out on the process of laicization 
closely associated with practical and existential atheism, as well as on hu-
manism entirely detached from God and the availing of democracy to im-
pose the opinion of majority as a commonly accepted norm. A dangerous 

 81 Por. J. Ratzinger, Granice dialogu, dz. cyt., s. 126; R. Bottiglione, „Plus ratio quam 
vis”. Rozważania nad prawdą i demokracją na progu XXI wieku, art. cyt., s. 267.
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tendency which seems to show an increasing trend is the spreading inter-
pretation of pluralism of social life and tolerance, the interpretation which 
no longer regards truth and good as essential criteria of thinking, evaluation 
and action.

Słowa kluczowe: Osoba ludzka, sumienie, ateizm, demokracja, laicyzm, 
humanizm, tolerancja, relatywizm etyczny

Key words: human being, conscience, atheism, democracy, laicism, huma-
nism, tolerance, ethical relativism 
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SUFFERING IN THE LIFE OF MOTHER TERESA 
OF CALCUTTA 

“Suffering gives us the opportunity to con-
form ourselves to Jesus and become one 
with the cross. This is the most wonderful 
way to draw near to God”. (Mother Teresa)

Suffering is a timeless topic. The oldest known records dedicated to 
human experiences and feelings have already addressed the issue 
of suffering. For many, suffering is an indicator of what is human, 
flawed, imperfect and difficult to accept. As a “misterium doloris”, 
suffering makes us reflect, raises a number of questions and doubts, 
affects relationships with other people and God. The history of the 
Church shows a number of people whose everyday life was filled with 
their own and others’ physical suffering that affected their decisions, 
guided them through life, shaped their hierarchy of values   and atti-
tude toward neighbors. A unique person who is and will be remem-
bered in the hearts of people and the history of the last century, was 
Mother Teresa, a strong, wise, humble and fascinating woman who 
worked among the poorest of the poor, the sick, the disfigured and 
those rejected by society1. The suffering of others that she witnessed 
as well as her own ailments, appearing especially in the last stage of 
her life, brought her closer to God, and helped her pursue her unique 
work of helping the needy.

 1 Cf. L. Maasburg, Matka Teresa. Cudowne historie, Poznań 2010, p. 7.
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Her service to others as a “tireless merciful mother of mankind”2 
aroused the admiration of millions of people worldwide. For many, 
she has become a role model – for how to live with joy, understanding, 
compassion and love.

1. A portrait of life painted with the suffering (life filled with 
painful experiences)
Mother Teresa was born in Skopje on August 27, 1910 as Anjezë Bo-
jaxhiu, the youngest of three children. She was called Ganxhe in the 
family, which meant rosebud3. Her parents were of Albanian  origin, 
but the population of Skopje was very diversified, also in terms of 
religion. Mother Teresa’s family was deeply Catholic; her parents regu-
larly attended the church and acted as role models for their  children. 
They sent their children to school, though the education of girls was 
not widespread in those days. Ganxhe learned willingly and with 
ease; she also engaged in the life of the parish by singing in the choir 
together with her sister4.

The family lived in peace and unity, and, because of their relatively 
high social status, helped the poor by hosting dinners for those in 
need; in this way, they taught their children to love others, do good 
and be sensitive to human misery. Observing the example of their 
parents, the children learned the importance of prayer and work. 
The father was the owner of a construction company, according to 
one source, or a trade company, according to some other; yet another 
source says he worked as a pharmacist. He was actively involved in 
the movement for the independence of Albania. Aged 42, he died 
in mysterious circumstances, which significantly deteriorated the 
financial status of the family.

 2 X. Lecoeur, Matka Teresa. Niezłomna w wierze, trans. E. Bekier, Warszawa 2006, 
p. 7.
 3 Por. M. di Lorenzo, Matka Teresa. Blaski miłości, trans. M. Kubiak, Poznań 
2004, p. 18.
 4 Por. L. Gjergji, Matka Teresa. Miłość w czynach, trans. J. Kupka, Warszawa 2002, 
p. 18-19.
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At the end of her childhood, Ganxhe felt an irresistible desire to 
serve God in the religious life. The girl’s mother, to whom the youngest 
daughter was very close, initially opposed her decision; however, she 
agreed eventually. Therefore, on September 25, 1928, Ganxhe said 
goodbye to her relatives, friends and the faithful of the parish, left 
Skopje and went to Rathfarnham near Dublin in Ireland to join the 
Order of the Missionary Sisters of Our Lady of Loreto5. In a short 
time, she was ready to set on a long journey to India to enter a two-
-year novitiate, which truly pleased her as she became interested in 
this country and wanted to get to know India after reading the letters 
of missionaries working in the Archdiocese of Calcutta. In December 
1928, she arrived in Darjeeling after a journey lasting over a month6. 
The novitiate is a time of learning, intense prayer, reading books on 
spirituality, learning about the lives of saints, huge enthusiasm in 
helping others and involvement in the religious life. In 1931, after the 
period of the novitiate, Ganxhe made vows of poverty, chastity and 
obedience, and took the name of Teresa after Sister Therese of the 
Child Jesus, whose longing for missionary work inspired Ganxhe to 
pursue this path. A year later, she renewed temporary vows and on 
May 24, 1937 she professed perpetual vows7.

According to the decision of her superiors, for nearly 20 years 
(1929-1948) Sister Teresa worked as a teacher of geography and hi-
story in the Virgin Mary high school for girls from wealthy homes 
in Entally (district of Calcutta), although there were also orphaned 
children who did not have to pay tuition. Over time, she became the 
principal of the institution8 and did not expect any revolutionary 
changes in her life. The day of September 10, 1946, however, changed 
the life of Sister Teresa. Travelling by train to Darjeeling for a retreat 

 5 Cf. M. di Lorenzo, Matka Teresa. Blaski miłości, op. cit., p. 21.
 6 Cf. M. Dhavamony, U źródeł duchowości Matki Teresy; teologiczna perspektywa, 
trans. K. Bronk, Kraków 2002, pp. 26-27.
 7 Cf. M. di Lorenzo, Matka Teresa. Blaski miłości, op. cit., p. 24.
 8 Cf. Matka Teresa, Radość z kochania. Przewodnik życia duchowego na każdy 
dzień roku, trans. A. Kieturakis, Białystok 1997, p. 12.
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to the monastery of her Congregation, she heard Jesus, who asked her 
to dedicate her life to the poorest of the poor9. Mother Teresa called 
this event many times a “call within a call”. She appealed to the Holy 
See for the privilege of exclaustration, i.e. life outside the religious 
house. She received such permission on August 8, 1948 from Pope 
Pius XII. Soon, she left the Congregation of Sisters of Loreto to carry 
out her ministry to the poor on the streets of Calcutta10.

Starting her new ministry, she asked for an Indian citizenship 
and finished a nursing course. She put on a modest white sari with 
a blue hem and a small cross hanging on her left shoulder, a clothing 
which was worn by the poorest women in India. She lived in Motijihil, 
a slum neighborhood, near her former school. She went out into the 
streets, visiting the poor, the sick, and teaching children the alpha-
bet. She worked alone, but soon first vocations appeared and several 
girls joined Sister Teresa. Then the decision was made to found the 
Congregation of the Missionaries of Charity, which was allowed to 
work under diocesan law on October 7, 195011, and in 1956 the Con-
gregation of the Affairs of Religious issued the document “Decretum 
Laudis” allowing the missionaries to work under pontifical law12. The 
basic rule of the Congregation is the service to the poorest, without 
expecting anything in return, through absolute poverty, abandon-
ment of any goods, renunciation of private life, even letters and family 
visits. It is acceptable to have three sets of sari, a pair of sandals and 
a prayer book13.

Thanks to her generous ministry and the care for the most needy, 
Sister Teresa started to be called “mother”. It was for slum dwellers’ 

 9 Cf. X. Lecoeur, Matka Teresa. Niezłomna w wierze, op. cit., p. 34.
 10 Cf. M. di Lorenzo, Matka Teresa. Blaski miłości, op. cit., p. 35; Matka Teresa, 
Radość z kochania. Przewodnik życia duchowego na każdy dzień roku, op. cit., 
p. 12; M. Białkowska, Świętość bez kompromisów, www.przewodnik-katolicki.pl/
Archiwum/2010/Przewodnik-Katolicki-34-2010/Wiara-i-Kosciol/Swietosc-bez-
-kompromisow [18.07.2016].
 11 Cf. L. Gjergji, Matka Teresa, trans. A. Spurgjasz, Litonova 1994, pp. 142-143.
 12 Cf. idem, Matka Teresa. Miłość w czynach, op. cit., pp. 33-34.
 13 Cf. X. Lecoeur, Matka Teresa. Niezłomna w wierze, op. cit., p. 37.
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that she organized Homes for the Dying so that they could pass away 
with dignity; she founded Children’s Homes, Mother’s Homes, Elders’ 
Homes and Lepers’ Homes. She spread her ministry basically to the 
whole world, including the Vatican and Poland. The mission of Mother 
Teresa and her Congregation continues till this day, which  seems 
particularly important as nowadays loneliness, rejection,  feelings of 
abandonment, spiritual poverty and lack of love are much harder to 
remove than physical shortcomings or hunger for bread. Also, Mother 
Teresa herself often experienced “spiritual darkness”, a state that she 
perceived as total loneliness and the feeling that God abandoned 
her, which may as well be the evidence of the ordinary moments of 
doubt, fear and uncertainty14. For her work and the work of all the 
sisters of the Congregation of the Missionaries of Charity, Mother 
Teresa was awarded honorary titles of many renowned universities, 
the highest state and international awards, including the John XXIII 
Peace Prize in 1971, and the Nobel Peace Prize in 197915. She accepted 
them with gratitude on behalf of the poor, the hungry, the sick and 
the lonely. A unique award, which was especially valued by Mother 
Teresa, was the visit of the Holy Father John Paul II on February 3, 
1986, who visited the sick and the dying in Nirmal Hriday together 
with the missionary, blessing each one of them16. Although the list 
of awards and honors granted to Mother Teresa for her work is very 
long, she was immune to the temptation of titles, honors, medals and 
awards, or meetings with statesmen. She called herself a little pencil 
in the hand of God, who thus fulfilled His work17.

Despite such great dedication of Mother Teresa, the sisters of the 
Congregation, or the Congregation of Brothers of the Missionaries 
of Charity, the problems of poverty, disease and suffering, hunger 
and social injustice did not disappear; however, the attitude of the 

 14 Cf. X. Lecoeur, Matka Teresa. Niezłomna w wierze, op. cit., p. 31. More on this 
topic cf. P. Murray, Matka Teresa. Kochałam Jezusa w ciemnościach, Łódź 2010.
 15 Ibid, p. 25.
 16 Cf. M. di Lorenzo, Matka Teresa. Blaski miłości, op. cit., pp. 94-95.
 17 Cf. L. Maasburg, Matka Teresa. Cudowne historie, op. cit., p. 192.
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missionary demonstrates the enormous human potential and re-
markable strength lying in one person, whose determination to act 
can change the world, even to a little extent. The greatness of Mother 
Teresa stemmed from her great love for Jesus which she showed by 
leaning over the hungry, the suffering and abandoned man, the nur-
turing of whom she treated as the literal touching of Christ.

2. The experience of suffering and the call to serve the suffering
Mother Teresa’s desire to help neighbors stemmed from her ex-
periences in the family home, where the poor were invited to the 
table, supported in disease, and no one in need returned home empty-
-handed. It was her mother who taught her that helping the needy 
should be done quietly. Throughout all the years spent in the family 
home and in the Congregation of Loreto, Sister Teresa did good by 
engaging in the spiritual life, but it was only after coming into the 
streets of Calcutta that she saw extreme poverty, naked, malnourished 
children, people dressed in rags, the sick and the dying in the streets, 
people living in slums, and muddy, dirty alleys18.

Mother Teresa treated the unexpected call of Jesus to help the poor 
as another manifestation of her vocation and left her structured and 
monastic life to follow Him and do His will. Sometimes she felt the 
temptation to return, but she never stepped back. She recognized the 
poor, the sick, the lonely and abandoned people as her new commu-
nity. She did not fear that she would not cope with this mission, as 
she firmly believed in the support of Jesus. She held this conviction 
throughout all her life. Mother Teresa also passed on this conviction 
to her missionaries explaining that the words “I am thirsty”, repeated 
many times by the crucified Christ, referred to the loving sacrifice 
of Himself for the service to the suffering. Therefore, the aim of the 
ministry of each sister should be the desire to quench the thirst of 
Christ, who became man. To remind the sisters about their ultimate 
mission, there is the writing “I am thirsty” in every chapel of the 
Missionaries of Charity, which is a physical symbol of the spiritual 

 18 Cf. M. di Lorenzo, Matka Teresa. Blaski miłości, op. cit., p. 34.
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thirst of love, acceptance and the need to belong19, implemented 
with four absolute vows of poverty, chastity, obedience and love for 
the poor. Thus, the lives of the poor, the suffering and the rejected 
became part of the missionaries’ lives.

The Congregation’s rules have never been and are still not easy, 
but Sister Teresa assumed that a crude monastery-like daily sche-
dule  would help novices accept and implement the rules in their 
service. Each of the missionaries had to individually take care of their 
own clothes and hygiene, the importance of which was particularly 
emphasized by Mother Teresa. Also, it was the missionaries’ duty to 
know spoken and written English; pray individually; participate in 
the Eucharist, common Adoration of the Blessed Sacrament, modest 
meals and daily meetings during which the sisters reported on the 
past day and set the agenda for the next day. On Sunday, the mis-
sionaries devoted themselves entirely to prayer, study and reflection. 
Adoration, prayer, meditation and spiritual reading supported the 
missionaries in doing selfless service to the poorest of the poor. What 
was crucially important in these rules, however, was the work they 
performed mostly in groups of two with a smile on their faces and joy 
in their hearts, traversing many kilometers on foot every day in the 
poorest alleys of Calcutta and the surrounding area in search of the 
sick and the most needy20. While they worked very hard, they did not 
get anything material in return, as missionaries did not receive any 
remuneration for their service21. Mother Teresa recommended that 
her sisters say a trustful prayer to the Heart of Mary and pray the ro-
sary with love and devotion in any place and at any time. Sister Teresa 
herself always had a rosary in her hand and prayed it constantly. She 
developed the habit of praying already in the family home in Skopje 
and prayer was the source of everything for her throughout all her life.

 19 Cf. Matka Teresa, Pójdź, bądź moim światłem, ed. B. Kolodiejchuk, Warszawa 
2007, pp. 61-64.
 20 Cf. G. de La Borie, Małe życie Matki Teresy, trans. J. Jędraszak, Ząbki 2003, 
pp. 56-57.
 21 Cf. L. Maasburg, Matka Teresa. Cudowne historie, op. cit., p. 40.
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In her tireless ministry, Mother Teresa found Christ in each person 
she encountered. The meeting of a dying, abandoned woman whose 
body was being eaten by rats and ants was a fateful event for Mother 
Teresa. Although the stench of the dying woman was repulsive, Sister 
Teresa drove the woman in her famous missionary wheelchair to 
the hospital, where she was expecting some help for the woman. She 
could not understand the callousness of the medical personnel who 
considered the state of the woman hopeless and unworthy of their 
attention. She discovered then that it is through such helpless people 
that Jesus calls “I am thirsty”. The answer to the terrible situation of 
the dying people in the streets of Calcutta became the Home for the 
Dying Destitutes in Calcutta (Home of the Pure Heart) as well as and 
in other places of the world. Their aim was to restore the dignity of 
every human being, regardless of their race, ethnicity or even religion, 
because one can find traces of the Creator in everyone22. Therefore, 
the help to the poor living and dying in the streets became a priority 
in the activity of Sister Teresa, the missionary of love.

Mother Teresa felt for the departing, fading life, but she was also 
interested in the life of newborns, especially those born in terrible 
conditions. She found it difficult to accept the plague of abandoning 
infants as well as older children, who were begging on the streets and 
had no chance for normal physical, mental and spiritual development. 
Together with her missionaries, Mother Teresa initially helped them 
in aid centers where children received food and medicines; later, she 
opened Children’s Homes, where life from conception was protected. 
She accepted all abandoned children. Children found in the streets, 
sidewalks, dustbins, police stations and hospitals were given shelter 
by the Congregation. Among the Missionaries of Charity they found 
rescue, love, relief from the suffering and help in finding a home. Most 
of all, they received acceptance and closeness of the other person, 

 22 Cf. M. di Lorenzo, Matka Teresa. Blaski miłości, op. cit., p. 56.
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because, as Mother Teresa claimed, to refuse to love a child, is like 
killing a child23.

Mother Teresa was also engaged in the fight against abortion with 
adoption, stressing that the life of each individual is the life of God 
in man, and nobody has the right to destroy it24. She emphasized 
the inviolable sanctity of the life of children, which must be defended 
in any situation. Mother Teresa established a system of adoption, 
giving priority of adoption to Hindu families. This work was not 
always supported by the authorities, especially when the government 
followed the policy of limiting the growing population and forced 
sterilization was a common practice. Mother Teresa was accused of 
human trafficking, but she simply responded to these accusations that 
she was ready to adopt and raise every child25. Since the beginning 
of her work, Mother Teresa took care of the youngest and defenseless 
children. She treated, raised and taught children, was moved by the 
sight of abandoned children, orphans or children stigmatized because 
of their parents’ disease. She treated them like the most beautiful gift 
of God that some people damage through their own selfishness and 
lack of respect for the divine work. The proof of her love for children 
are hundreds of photographs of children in her arms which show 
her moved and full of warmth face as well as enormous affection for 
these defenseless beings26.

The lepers constituted another group of people where   Mother 
Teresa’s work and love for the neighbor were realized. In the Hindu 
culture, leprosy caused great fear and was considered a  divine 
 punishment for sins. The disease led to the social exclusion of the 
sick, contempt of society, and even rejection by the family. Mother 
Teresa was not afraid of contracting the disease. She did not spurn 

 23 Cf. R. Allegri, Matka ubogich: rozmowa z Matką Teresą z Kalkuty, trans. 
B. Piotrowska, Kraków 2002, s. 107-111.
 24 Cf. M. di Lorenzo, Matka Teresa. Blaski miłości, op. cit., pp. 57-58.
 25 Cf. G. de La Borie, Małe życie Matki Teresy, op. cit., pp. 71-72.
 26 Cf. G. Łęcicki, Matka Teresa. Misjonarka Miłości i Miłosierdzia, Warszawa 1998, 
pp. 81-82.
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the “untouchables”, although contacting with the people suffering 
from leprosy was considered as opposing the will of God. She tried 
to help the lepers, for whom, as she explained, Jesus died on the 
cross. Caring for the lepers, she changed the social attitude towards 
them, taught respect to these people and showed that they have the 
right to dignity, civilized living conditions, work, family and social 
belonging27. Sister Teresa started her campaign to combat leprosy in 
1957 by organizing a mobile emergency unit with the medical and 
nursing care. At the same time, she explained to the locals that pe-
ople infected with leprosy are also children of God. Two years later, 
she opened the first permanent leprosarium, dedicated to Mahatma 
Gandhi. The patients staying in the leper colony earned their living 
by growing pigs, goats, as well as producing sari and sandals.

Mother Teresa’s dream was to create a real city for the lepers. The 
Indian government granted her a field to build the city in the area of   
Asansol. But Mother Teresa lacked financial resources to implement 
the plan. It was not until 1964 that she succeeded; she sold an Ame-
rican car donated to her by Pope Paul VI on an auction. The vehicle 
bore the inscription “To Mother Teresa, to share in her universal 
mission of love”. The funds helped create Shantinagar, City of Peace, 
whose main street was called Paul VI Avenue. Soon, thanks to the 
granted prizes and donations, new districts, schools, gardens, shops 
and offices were built in the leper colony, creating a new, civilized 
world for hundreds of people marked by the disease28. She gave them 
everything the society denied; she liberated them from dirty ghettos 
and restored their humanity. The missionary changed the social at-
titude towards the leper patients, explaining that they are like other 
people and Jesus Himself. Despite the disfigurement of their bodies, 
they were wonderful people capable of love, as she said. For her and 

 27 Cf. M. di Lorenzo, Matka Teresa. Blaski miłości, op. cit., p. 63.
 28 Cf. ibid., pp. 64-65.
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her missionaries, helping the suffering lepers was another way of 
fulfilling the desire for love among people29.

Mother Teresa’s Congregation also helped people suffering from 
AIDS, mental illnesses, drug addictions; people persecuted by various 
systems, also because of the color of their skin; prisoners deprived of 
their families; victims of the world’s armed conflicts and disasters, 
as well as the oldest members of society, often doomed to loneliness 
because of the cult of youth in the Western countries30. In each of 
these people, she could see their deep distress and the need for sup-
port. Her caring attitude led to the creation of regional houses of 
the Missionaries of Charity, e.g. in Baghdad after the Gulf War, in 
Rotterdam, Venezuela and other places of the world, and everything 
in order to fulfill Christ’s desire for love, which Jesus addressed to 
her in 194831.

God further leads and supports the Congregation of the Missiona-
ries of Charity, which has reached all continents, and the boundless 
love of Christ has begun to spread through the farthest corners of the 
world, starting with the poorest neighborhoods of Calcutta and a little 
hunched missionary. The small stature of Mother Teresa – her delicate 
posture, stooped due to the passing of time, her expressive face with 
watchful eyes – has become known in the world, and thanks to her 
simple acts, she has earned the nickname “great”. As she claimed, she 
did not want to change the world; she was dreaming to be a drop of 
clear water reflecting the love of God. In this simple way, she explained 
that every human being bears a huge capital of love, which must be 
properly invested32. It’s just so little and so much at the same time! 
Mother Teresa passed into the house of the Lord on June 5, 1997, and 
through all her life she wanted what is written on her modest tomb, 
“Love each other as I have loved you” (John 15:12). Moved by her 

 29 Cf. E. M. Stone, Błogosławiona Matka Teresa. Życie w miłości, trans. I. Nowicka, 
Kraków 2003, p. 34.
 30 Cf. G. de La Borie, Małe życie Matki Teresy, op. cit., pp. 73-74.
 31 Cf. Matka Teresa, Pójdź, bądź moim światłem, op. cit., pp. 65-66.
 32 Cf. M. di Lorenzo, Matka Teresa. Blaski miłości, op. cit., p. 85.



Ks. Dariusz Pater

| 150 |

unique work, the Catholic Church adopted an accelerated procedure 
for the process of beatification of Mother Teresa, and on October 
19, 2003, Pope John Paul II declared Mother Teresa blessed. Now, in 
2016, Sister Teresa, the spokeswoman for the poor, the sick and the 
suffering, the great advocate of Love, will be canonized. 

3. Jesus Christ present in the sick and the suffering
The Son of God, who became man, suffered immense suffering and 
gave his life for every person. Responding to this extraordinary  gesture 
of love from God, each person should strive to be like Him and with 
compassion, hope and devotion approach the sick, the suffering, those 
in need of treatment and spiritual support. In this way, we create 
a space for Jesus Christ, who is present in the sick and the suffering. 
This is how Mother Teresa acted, bringing Christ to the poor, the 
needy and the doubting in times of painful trials. Throughout her 
life, she felt a spiritual union with Christ33. She understood a strong 
relationship of the suffering Jesus with the suffering of the poor and, 
as she emphasized, she did not love all the poor and  suffering people 
taken together, but each man individually, as she could see the reflect-
ion of Christ in the face of every human being34. At the same time, 
she was a seeking person, amazed by the world and the surrounding 
reality, having her eyes wide open to the world around her and the 
glory of God35.

Mother Teresa tried to understand every person she met and help 
many people so that everyone could experience an ordinary human 
friendship and love, and thus feel the infinite love of the Lord;  having 
approached Him, they could then love and serve Him36. She always set 
herself new challenges, and when she managed to arrange something 
for her patients – she was beaming with energy and joy. Mother Teresa 
tried to see only the good and beauty in all people and facts. When 

 33 Cf. X. Lecoeur, Matka Teresa. Niezłomna w wierze, op. cit., p. 30.
 34 Cf. M. di Lorenzo, Matka Teresa. Blaski miłości, op. cit., p. 115.
 35 Cf. L. Maasburg, Matka Teresa. Cudowne historie, op. cit., p. 67.
 36 Cf. Matka Teresa, Pójdź, bądź moim światłem, op. cit., p. 67.
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the authorities granted her a building where she could take care of the 
sick and the suffering (a hospice for the poor), she was not put off by 
any obstacles or reluctance of local residents. She herself took the first 
patients into the building; in each of them, she could see a suffering 
man and the face of Christ. This is the approach she taught to her 
sisters. Regardless of the patients’ faith or caste, she did not feel any 
disgust or aversion to the bodies of the sick, who were often smelly 
and covered with feces or vomit37. 

The vast majority of patients had lived on the street before they 
came to the hospice; they were full of fear, sadness and terror. Receiv-
ing care, a smile, tenderness, peace, understanding, respect and love 
from the sisters, they got rid of fear, passed away with a smile and 
full of trust, thanking the sisters with words or a beautiful smile. As 
Mother Teresa frequently repeated – the hospice was also inhabited 
by God Himself38. The dynamically changing situation in Calcutta, 
the humane treatment of the sick, the suffering and the poor won the 
admiration even among the opponents of the sisters’ service, who did 
not expect any praise and carried on with their work of “deepening” 
love. Even after a hard and exhausting work, they found the time for 
a common prayer in the chapel where they regained strength and 
desire to continue God’s work. Mother Teresa often encouraged her 
sisters to an even harder ministry, deeper love and more generous 
service. Irrespective of the place of work, she required great and 
devoted care for the patients, punctuality, empathy for others as well 
as reminded the sisters to do so in the name of love stemming from 
their faith.

 37 Warto w tym miejscu wspomnieć o kapłanie bogini Kali, który zachorował na 
gruźlicę i nie znalazł opieki wśród „swoich”. Zaoferowała mu ją natomiast Matka 
Teresa, co zjednało jej życzliwość pobratymców chorego i podziw dla działań sióstr 
na rzecz wszystkich potrzebujących. Matka Teresa i jej misjonarki nie potrafiły 
postępować inaczej, widząc wizerunek Chrystusa w każdym człowieku, traktowały 
ludzi jak braci i siostry, z szacunkiem, starając się nie uchybić ich godności. Cf. 
R. Allegri, Matka ubogich: rozmowa z Matką Teresą z Kalkuty, op. cit., p. 104.
 38 Ibid., pp. 104-105.
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A special place in the heart of Mother Teresa was occupied by the 
already mentioned hospice Nirmal Hriday, which she called a living 
tabernacle of the suffering Christ. Therefore, she put special require-
ments on her sisters during their service there. The sisters always had 
to have clean hands when they nurtured the diseased bodies of the 
patients, use clean language when they spoke words of comfort, faith 
and love, because, as she pointed out, for most patients, this was their 
first experience of love, and, in many cases, the last one. She gave si-
milar instructions to the sisters working at Śiśu Bhawan, a home for 
the lonely, abandoned girls, mothers of unwanted children, so thirsty 
of warmth and love. It was in Śiśu Bhawan where a new life began, so 
working with these mothers was even harder than working with the 
dying poor, the suffering or the lepers. These girls and women were the 
embodiment of Christ in poor clothes, according to Mother Teresa39.

The missionary was deeply convinced about the presence of Christ 
among the most needy, and, therefore, she encouraged all to recognize 
Him in every poor and suffering person, because only in this way 
can we release the enormous amounts of love, understanding and 
patience with others lying deep in our hearts. She taught that humans 
need each other, as a solitary life becomes barren and empty. She also 
passed on this truth to her sisters, stressing that we cannot speak of 
the love of God, if we do not love the people we live with under one 
roof and break the bread of life every day40. She regularly reminded 
the suffering and the sick of the joy of the Resurrection, comforting 
the poor and the rejected that Easter morning would dawn to each 
of them; she also prayed that God penetrated her body and filled her 
with the spirituality of His being41.

Such an attitude of Mother Teresa and her sisters came under 
some negative criticism as well. There were people who called her 

 39 Cf. K. Spink, Matka Teresa: autoryzowana biografia, trans. M. Grabska-Ryńska, 
Warszawa 2002, pp. 233- 240.
 40 Cf. Matka Teresa, Jezus – kochany w najbiedniejszych z biednych, trans. M. Maj-
dan, Warszawa 2001, s. 100.
 41 Cf. ibid., pp. 62-63.
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“mad”, but evaluating her work – we can only add that she was “mad 
in God”, a person who all her earthly life devoted to the service to 
the poor in the name of Jesus, believing deeply in His presence in 
every human being in need. Mother Teresa saw Christ firmly and 
heard Him through the needs of the sick, the poor and the suffering; 
she focused on Him and realized His desire for love in every man: 
a drunk, a prostitute, the hungry, the naked, a lonely brother or sister. 
She repeatedly reminded her sisters about the need to pray individu-
ally to be alone with Jesus and, through their purified hearts, hear 
the voice of God in the poor42.

The sisters were satisfied with eating modest meals, wearing simple 
clothes or out-of-fashion shoes of various colors and styles, which 
aroused disbelief and, often, contempt. The world could not under-
stand how the Missionaries of Charity could stay in hospital in a com-
mon room together with the poor of Christ, while they could easily 
get a solitary room. They were thought to be wasting their precious 
lives and destroying their own talents. From a reasonable point of 
view, it is hard to deny; yet, such an attitude makes sense if we can 
perceive Christ in His poverty.

Mother Teresa and her sisters chose a difficult path of service to 
Jesus. They wanted to find God in the most needy, gain strength from 
the helplessness and suffering of others, help, support and bring relief 
to others, thus receiving joy and deepening the desire for love spoken 
by Christ on the cross. Serving Jesus, they nurtured, fed, dressed and 
visited Him by meeting Him in every human being in need of love43, 
and claiming that true love must hurt. Mother Teresa emphasized 
that God has prepared and planned every person’s individual path of 
life, which can only be read through prayer, while the most important 
task in taking this path is to boldly follow the voice of the Lord and 
carry out our vocation.

 42 Cf. ibid., pp. 14-16.
 43 Cf. Prosta Droga, ed. L. Yardey, Warszawa 1996, p. 31.
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4. Suffering as a way of experiencing and fulfilling life tasks

Accepting the pain and understanding the meaning of suffering is 
not easy even for a deeply religious Christian. Therefore, the Catholic 
Church faces an extremely difficult task of supporting man in his 
dilemmas and helping him understand that even a struggle with 
the suffering can bring out good, and that a person experiencing 
suffering has a chance to discover its hidden sense in such a difficult 
situation. The great and the small, sinners and saints, the rich and the 
poor, the young and the old – all suffer in their lives, and everyone 
in face of suffering anxiously poses the following question: Why has 
God allowed suffering? It should also be noted that a lonely person 
experiences greater suffering, a suffering that makes them seek escape 
from physical pain in the achievements of medicine and solace in 
faith, which brings the spiritual life44.

The sick and poor people in Calcutta usually could not afford treat-
ment. The emergence of a disease very often meant helpless waiting 
for death in inhumane conditions. Such a situation deprived a human 
person of the will to fight, show grief, anger or objection; it created 
inner emptiness, where there was no God45. Mother Teresa had to 
face the difficult situation of the poor and sick people of Calcutta. The 
help offered to these people, the relief felt by the suffering and their 
finding faith in Christ was for her a sign, a gift and a proof that God 
loves with an infinite love, because without His help she would not 
be able to do anything.

Mother Teresa treated her own work and the work of her sisters as 
a means to deepen love and generosity, explaining that without the 
suffering, it would only be good, useful and necessary work, but work 
done without Christ, and it could not be an element of Redemption46. 

 44 Cf. J. Zieliński, W szkole cierpienia. Trudne drogi do ważnych odkryć, Kraków 
2007, p. 5.
 45 Cf. P. Chetcuti, Wybierając służbą nędzarzowi, trans. M. Oktawa, Poznań 1985, 
pp. 11-13.
 46 Cf. J. Zieliński, W szkole cierpienia. Trudne drogi do ważnych odkryć, op. cit., 
pp. 18-20.
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She explained that the suffering experienced jointly by patients and 
by the sisters taking care of them is like a sacrifice, similar to the cup 
constantly filled by all the deep love that satisfies the desire of God. 
This gave rise to a deeply held belief among the sisters that their service 
to the poor was also the service done to the suffering Jesus. Therefore, 
Mother Teresa could not and did not want to be indifferent to the poor 
or the dying in the streets from hunger and disease. For her, working 
among the poor and the suffering became an instrument of God’s 
love because the ministry to the lepers, the dirty, people who did not 
possess anything – brought the most precious gift of love, gratitude, 
joy and a smile, while the needy received acceptance, dignity and 
contact with another human being47.

The Missionaries of Charity believed that God identifies with the 
most needy and supports the hungry, the sick, the homeless and the 
suffering who require something more than money, bread, home or 
clothes, who need another person that would share their suffering 
with them. Mother Teresa satisfied their inner craving by showing 
them compassion, touching and hugging them, giving them love, 
and repeating, at the same time, that if a man turns away from his 
neighbor, he turns away from Christ Himself. She asked the rich 
to serve Christ by helping the poor. She assured the sick, the suf-
fering and the poor of the joy she gained from meeting them and 
the  opportunity to help them48. It is the poor that gave her strength, 
taught her patience and perseverance, let her join in the Passion of 
Christ through their own suffering which she considered the most 
beautiful gift for man and a sign of His love49.

While the world often rejected her vision of suffering, Mother 
Teresa believed that a happy person is the one who can show the 
beam of the divine light in a life often marked by incomprehensible 

 47 Cf. ibid., p. 51.
 48 Cf. K. Spink, W ciszy serca. Medytacje i modlitwy Matki Teresy, trans. K. Koło-
dziejczyk, Warszawa 1988, pp. 16-17.
 49 Cf. Dzieło Matki Teresy z Kalkuty, trans. I. Moraczewska, A. Szymanowski, 
Warszawa 1985, pp. 11-12.
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suffering that is difficult to accept. She confirmed this through her 
deep concern and care for the sick, which some people found un-
reasonable50. She became an example for other people, teaching that 
the suffering can be a blessing; that the love of Jesus should be based 
on two great commandments: love of God and love of neighbor; 
that we should love and accept every person that God has put in our 
way; that compassion for the suffering people is our duty, because 
only then will we come close to the mystery of the suffering of our 
neighbor, and will we be able to give ourselves to him and receive 
something for ourselves as well51. For Mother Teresa, the suffering 
became something very common over time, since she could see that 
the suffering does not miss any man and is a kiss of God and a gift 
that allows us to understand the passion of Christ52.

Despite the suffering surrounding the life of Mother Teresa, she 
was a very joyful person53. She did not understand people who could 
not enjoy life. Her own joy, which she passed on to all her missionaries, 
allowed her to treat the suffering of neighbors as challenges that need 
to be undertaken to reach God. The disease makes it easier to look at 
a human being without idealizing him54. Joy was also evidence of her 
devotion to God even when she was experiencing a dark night of the 
spirit. She strived to overcome everything that might cause grief and 
helped her missionaries forget about the fatigue and difficulties that 
had to be faced every day to reach the needy55. She was a de voted and 
generous person, forgetting about herself and trying only to please 

 50 Cf. Siostra Małgorzata, Matka Teresa Misjonarka Miłości, Kraków 2000, pp. 84-87.
 51 Cf. K. Spink, Łańcuch miłości. Matka Teresa i jej cierpiący uczniowie, trans. 
I. Doleżał-Nowicka, Warszawa 1987, s. 24-25.
 52 Cf. Matka Teresa z Kalkuty, Miłość, owoc, który dojrzewa w każdym czasie. 
Rozważania na każdy dzień, trans. H. Bramska, Warszawa 1991, pp. 67-68.
 53 Cf. C. Siccardi, Matka Teresa. Wszystko zaczęło się w mojej ziemi, trans. K. Stopa, 
Pelplin 2010, p. 87.
 54 Cf. T. Bosco, Najpiękniejsze myśli Matki Teresy, trans. D. Torz, Warszawa 2004, 
p. 60.
 55 Cf. J. Langford, Matka Teresa. Ukryty ogień, trans. P. Chołda, Kraków 2010, 
p. 147..
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God alone. As she often emphasized, this joy stemmed from her love 
to all who fulfilled the passion of Jesus in their bodies56.

Conclusion Mother Teresa served the people and God, helped the 
poorest of the poor and worked very hard in the slums of Calcutta, 
where she gave a great and infinite love to others by living with God 
and seeing Him in every person57. She never tried to force anybody 
to anything; she only strived to spread the civilization of love. She 
was a true missionary, had a big heart for everyone, regardless of their 
faith or religious affiliation. And there is no contradiction in this, 
because both attitudes are closely related and show the strength of 
Mother Teresa58. The suffering touches the human being very deeply 
in all its complexity, both physically and spiritually. Although the 
suffering is perceived as a destructive force, it can be experienced in 
a creative way, and, consequently, lead to a union with God. Whether 
this happens or not depends on one’s personal relationship with God, 
and the ability to read the message flowing from the cross of Christ 
and the perception of one’s own self.

The example of Mother Teresa of Calcutta, still present among 
people through the service of her sisters, shows us how to follow the 
evangelical approach towards the suffering man, who deserves respect 
and dignity, who should not be marginalized or treated objectively. 
The choice of one’s individual path, however, is a matter of personal 
preference, and requires a thorough reflection, and, sometimes, also 
some advice. Although the path of her life consisted of some difficult 
experiences, she was able to, in cooperation with God’s grace, deve-
lop effective ways of dealing with them. Her struggle with the evil 
and selfishness is becoming a cure for the contemporary Christians 
and an example of path worth following in order to experience spi-
ritual fulfillment and a sense of one’s life vocation. This extraordinary 

 56 Cf. C. Siccardi, Matka Teresa. Wszystko zaczęło się w mojej ziemi, op. cit., 
pp. 92-93.
 57 Cf. J. Langford, Matka Teresa. Ukryty ogień, op. cit., p. 66.
 58 Cf. L. Maasburg, Matka Teresa. Cudowne historie, op. cit., p. 177.
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missionary can become a model for many people of different faiths 
and beliefs.
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ISLAMOFOBIA – STRACH PRZED TERRORYZMEM 
CZY ZAGROŻENIE OBCĄ RELIGIJNOŚCIĄ?

Islamophobia – fear of terrorism or threat of an alien religion?

Zmiany polityczne zachodzące w świecie po zakończeniu II wojny 
światowej, zaowocowały powstawaniem różnorodnych sojuszy na 
wielu płaszczyznach, a zwłaszcza: ekonomiczno-gospodarczych oraz 
polityczno-militarnych. Konsekwencją zawiązywania, często egzo-
tycznych paktów, była zewnętrzna ingerencja w świat muzułmański, 
obcych kulturowo, a także mentalnie różnorakich doradców. W ten 
sposób doprowadzono do konfrontacji chrześcijaństwa z islamem, 
która z czasem zaczęła utożsamiać islam z całym złem świata.

Tak powstała fobia, nazwana islamofobią. Fobia w języku greckim 
oznacza lęk i strach. Zazwyczaj dotyczy określonych sytuacji, a także 
zjawisk lub przedmiotów, które wywołują uporczywy strach, utrud-
niający tym samym zwyczajowe funkcjonowanie w społeczeństwie. 
Jednak należy podkreślić, że odczuwanie lęku spowodowanego fobią 
przez osobę jest zaburzeniem, bowiem czynniki powodujące strach, 
obiektywnie nie sę niebezpieczne. Ponadto osoba odczuwająca obawy 
ma świadomość irracjonalności swoich lęków, a także wie że obiekt 
strachu nie stanowi zagrożenia. Oczywiście nie można zaprzeczać 
tragicznym wydarzeniom, które zwłaszcza w ostatnich kilu latach, 
miały miejsce w różnych zakątkach świata, a których inspiratorami 
są radykalni muzułmanie. Ale nie można także generalizować, spro-
wadzając wszystkich wyznawców islamu do postrzegania w katego-
riach muzułmanin-terrorysta. Z badań wynika, że fundamentaliści 
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muzułmańscy stanowią 5-8% wszystkich muzułmanów świata1, zaś 
terroryści to 3-10% liczby fundamentalistów. A zatem liczba muzuł-
manów, którzy są groźni dla świata, zawiera się w przedziale 0,15-0,8% 
populacji wyznawców islamu2. Blisko 17 mln potencjalnych terrory-
stów jest zagrożeniem i nikt nie przeczy realnemu niebezpieczeń-
stwu, ale wobec całej populacji wyznawców islamu, to jednak liczba 
niewielka. Dlatego niezwykle ważnym jest rozsądne rozdzielenie 
dwóch problemów, które nieustająco są mylone, a przez to fałszowany 
jest obraz islamu i muzułmanów. Kwestia terroryzmu jest sprawą 
odrębną, on nie ma religii, co więcej żadna religia nie nawołuje do 
przemocy i prowadzenia wojen3. Popularne, zwłaszcza w mediach, 
przywoływanie fragmentów Koranu, które interpretowane są jako 
wezwanie do zwalczania niemuzułmanów, jest błędne, ze względu na 
brak właściwego kontekstu oraz odpowiedniej egzegezy tekstu świę-
tego. Co ciekawe w podobny sposób tekst Koranu pojmują terroryści.

Niniejszy artykuł jest próbą analizy zjawiska określanego jako 
islamofobia, które w ostatnim czasie znacząco przybrało na sile. Nie-
powodzenie wojen na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Iraku, a także 
zryw młodych Arabów określany mianem Arabska Wiosna, dopro-
wadził do upadku wieloletnich reżimów politycznych w regionie, 
oprócz Syrii, czego konsekwencją było pogrążenie w chaosie admini-
stracyjnym wielu państw. Niestabilna sytuacja polityczna na Bliskim 
Wschodzie doprowadziła do ukonstytuowania się samozwańczego 
kalifatu, a więc tzw. Państwa Islamskiego, działającego początkowo 
na terenach Iraku i Syrii, obecnie zaś rozszerzającego zakres swojej 
obecności na inne państwa regionu, zwłaszcza Libię. Organizacja 

 1 Najnowsze światowe dane podają, że społeczność wyznawców islamu na świe-
cie wynosi 1 mld 703 mln. Por. Status of Global Christianity 2015, in the Context of 
1900-2050, „Internetional Bulletin of Missionary Research” 2015, t. 31, nr 1, s. 29.
 2 Por. A. Marek, Podstawowe informacje o islamie, Warszawa 2007, s. 30; więcej 
także w: J. L. Espositio, Unholy war. Terror in the name of Islam, Oxford-New York 
2002. 
 3 Kwestia postrzegania pokoju i wojny w islamie została przeanalizowana w ar-
tykule: A. Piwko, Islam religia pokoju. Terrorystyczne metody obrony wiary, „War-
szawskie Studia Pastoralne” 2016, nr 1(30), s. 252-272.
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o charakterze terrorystycznym uważana jest za jedną z najniebez-
pieczniejszych i nieprzewidywalnych grup bojników, walczących 
w imię islamu. Polityka prowadzona przez tzw. Państwo Islamskie 
istotnie przyczyniła się do zwiększonego eksodusu mieszkańców 
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do Europy, której kuliminacja 
przypadła na lato 2015 roku. Tylko w 2015 roku granicę zewnętrzną 
Unii Europejskiej nielegalnie przekroczyło blisko 1 mln 237 tys. 
osób4. Zwiększony napływ ludności, reprezentującej odmienną 
kulturę, zwyczaje oraz religię, stał się przyczyną obaw Europejczyków 
o zachowanie własnej tożsamości kulturowej, a w konsekwencji na 
nowo powróciła kwestia islamofobii.

Aktualność podejmowanego tematu, a także nieustająca dynamika 
wydarzeń w Europie sprawia, że fundament literatury stanowią in-
formacje pochodzące z internetu, ze szczególnym uwzględnieniem 
doniesień agencji informacyjnych. Mimo rosnącego zainteresowania 
islamem i mnogością publikacji w tym zakresie, ciągle jeszcze bra-
kuje całościowej oraz dogłębnej analizy islamofobii. Zapewne brak 
ten jest spowodowany niejednoznacznością pojęcia, które badacze 
interpretują na różne sposoby.

Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej wyjaśniona zosta-
nie terminologia oraz różnorodność pojęcia islamofobia. Druga część 
jest syntezą historycznego kształtowania się zjawiska związanego 
ze strachem, a także obawami przed islamem. Następnie przeana-
lizowane zostaną wydarzenia ostatnich kilkunastu miesięcy, które 
istotnie przyczyniły się do nasilenia zjawiska islamofobii w Europie. 
Ostatnia, czwarta część artykułu podejmuje zagadnienie związane 
z religiofobią, a więc obawami nowoczesnego, europejskiego społe-
czeństwa w zderzeniu z ludnością bezwarunkowo wierzącą Bogu.

1. Terminologia
Fobia w języku greckim oznacza lęk i strach. Zazwyczaj dotyczy okre-
ślonych sytuacji, a także zjawisk lub przedmiotów, które wywołują 

 4 W tej liczbie przeważającą większość stanowią imigranci z Bliskiego Wschodu. 
Por. Kryzys i co dalej?, „Biuletyn Migracyjny” 2015, nr 53, s. 4.
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uporczywy strach, utrudniający tym samym zwyczajowe funkcjono-
wanie w społeczeństwie. Jednak należy podkreślić, że odczuwanie 
lęku spowodowanego fobią przez osobę jest zaburzeniem, bowiem 
czynniki powodujące strach, obiektywnie nie sę niebezpieczne. Po-
nadto osoba odczuwająca obawy ma świadomość irracjonalności 
swoich lęków, a także wie, że obiekt strachu nie stanowi zagrożenia. 

Termin islamofobia zastosowany został na początku XX wieku 
przez francuskiego malarza, a zarazem nawróconego muzułmanina 
Étienne Dinet’a5 i jego współpracownika Algierczyka Slimana Ben 
Ibrahima6 w opublikowanym przez nich dziele Życie Mahometa – 
Proroka Allaha7. Autorzy używali tego sformułowania także w póź-
niejszych swoich pracach. Islamofobia była przez nich rozumiana jako 
podkreślenie niechęci społeczeństwa Europy wobec islamu. Étienne 
Dinet i Sliman Ben Ibrahim uważali również, że błędne ukazywanie 
islamu, było celowym działaniem orientalistów, polityków oraz misjo-
narzy8. A zatem termin ten nie powstał tylko dla określenia strachu 
przed islamem, ale aby wskazać na głęboko zakorzenione obawy 
w świadomości społeczeństw łacińskich wobec islamu, nie tylko jako 
religii, ale całego systemu wartości jaki sobą reprezentuje. Do takiego 
postrzegania przyczyniła się także upowszechniana wyjątkowo ne-
gatywna ocena islamu i jego wyznawców. Zazwyczaj muzułmanie są 
przedstawiani jako fanatycy religijni, stosujący przemoc skierowaną 
przeciwko niemuzułmanom, jak również ludzi odrzucających war-
tości jakimi są tolerancja, równość oraz demokracja. W podobnym 
tonie, co Étienne Dinet i Sliman Ben Ibrahim na temat islamofo-
bii, wypowiadali się obserwatorzy wydarzeń na Bliskim Wschodzie 
z początku XXI wieku, a zwłaszcza po zamachach terrorystycznych 
z 11 września 2001 roku. Utrwaliło się potępianie całości świata islamu 

 5 Étienne Dinet (1861-1929) – francuski malarz orientalista. Po nawróceniu na 
islam, przyjął imię Nasreddine.
 6 Saliman Ben Ibrahim (1870-1953) – Algierczyk, przyjaciel Dineta.
 7 É. Dinet, S. Ibrahim, The life of Mohammad the prophet of Allah, Paryż 1918, ss. 
376.
 8 Por. É. Dinet, S. Ibrahim, L’Orient vu de l’Occident: Essai Critique, Paryż 1925, 
s. 176-183.
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jako ekstremizmu, tym samym niedostrzegano umiarkowanej więk-
szości muzułmanów. Ponadto uznano islam za problem świata łaciń-
skiego, który należy w jakiś sposób rozwiązać9.

Do dyskusji naukowej pojęcie islamofobia zostało wprowadzone 
w 1997 roku przez brytyjską organizację pozarządową, zajmująca 
się ochroną praw mniejszości Runnymede Trust10. Opublikowany 
raport zawierał informacje dotyczące dyskryminacji społeczności 
muzułmańskiej w Wielkiej Brytanii. Od tego momentu określenie to 
stosowane jest przez uczonych w różnorodny sposób, często charak-
terystyczny dla danej dziedziny. Zatem islamofobia jest definiowana 
jako lęk oraz wrogość wobec islamu jako systemu religijnego, a także 
jako niechęć do osób pochodzenia arabskiego. Wreszcie islamofobia 
może przybierać wielowymiarowe uprzedzenia, łączące w jedno za-
równo niechęć do Arabów, islamu i fundamentalizmu religijnego11. 
Islamofobia jest utożsamiana z rasizmem i dyskryminacją. Dlatego 
wrogość wobec muzułmanów, a zwłaszcza imigrantów postrzegana 
jest jako przejaw ksenofobii, która bywa oceniana w kategoriach na-
ruszenia praw człowieka oraz zagrożenia dla spójności społecznej. 
Zapewne z tego powodu w islamofobia określana jest jako nowa forma 
rasizmu12. 

Islamofobia jest pojęciem niezwykle szerokim, zawierającym w so-
bie różnorodne postawy i zachowania niechętne, nieprzychyle oraz 
wrogie wobec islamu jako całego systemu religijno-społecznego oraz 
osób związanych z religią. Zatem fobia ta jest rodzajem społecznych 
obaw oraz formą strachu, będącą często fundamentem zachowań 
dyskryminacyjnych wobec osób wyznających islam. Powodem ta-
kiego postrzegania muzułmanów jest często fałszywe przekonanie 
o agresywności i wrogości islamu jako religii, prawa oraz kultury do 

 9 Por. Islamofobia pod lupą. Metodologia, http://islamofobia.info.pl/metodologia/ 
(dostęp 10.08.2016).
 10 Por. The Runnymede Trust, Islamophobia: a challenge for us all, 1997, s. 5.
 11 Por. M. Chustecka, Islamofobia, http://rownosc.info/dictionary/islamofobia/ 
(dostęp 8.08.2016).
 12 Por. Islamophobia and its consequences on Young People. European Youth Centre 
Budapest 1-6 June 2004. Seminar report Ingrid Ramberg, 2004, s. 84.
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niemuzułmańskich społeczeństw. Islamofobia jako zjawisko socjo-
logiczne odrzuca islam wraz z jego wyznawcami, zwłaszcza w środo-
wiskach, gdzie muzułmanie pozostają w mniejszości13.

Dyskryminacja muzułmanów przybiera rozmaite formy, jednak 
najczęściej jest rozumiana jako przemoc wobec określonej grupy osób, 
o charakterystycznym wyglądzie zewnętrznym, wskazującym na 
przynależność do ummy. Islamofobia przejawia się przede wszystkim 
w formie bezpośrednich ataków fizycznych, obraźliwych okrzyków, 
a także niszczenia mienia należącego do wyznawców islamu, a zwłasz-
cza miejsc związanych ze sprawowaniem modlitwy oraz spotkań 
muzułmanów. Ataki takie mają miejsce w całym świecie łacińskim, 
a w ostatnich latach także w Polsce dochodziło do aktów wandalizmu. 
Podpalone zostały drzwi meczetu w Gdańsku, w wyniku pożaru 
uszkodzona została także elewacja budynku i elementy wyposażenia. 
Zniszczona została również elewacja zabytkowego meczetu w Kru-
szynianach, posiadającego status Pomnika Historii Polski, na której 
narysowane zostały wyobrażenia świń, a także krzyże i znak Polski 
Walczącej. Ponadto zdewastowano również nagrobki na mizarze14. 
Inną formą dyskryminacji ze względu na przynależność do ummy są 
ograniczenia w dostępie do rynku pracy, usług medycznych, a także 
edukacji. Niewątpliwie do niewłaściwego postrzegania muzułmanów 
przyczyniają się stereotypy utrwalane w mediach, a w ostatnim cza-
sie także sytuacja związana ze zwiększoną migracją cudzoziemców 
z Bliskiego Wschodu do Europy.

Edward Said15 uważał, że źródła niechęci wobec islamu i muzuł-
manów znajdują się w średniowieczu. Wówczas Wschód był postrze-

 13 Por. M. Symonowicz, Islamofobia, w: Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik 
trenerski, red. M. Branka, D. Cieślikowska, Kraków 2010, s. 156.
 14 Por. P. Szewczyk, Polscy Tatarzy: walczyliśmy u boku Sobieskiego. Dziś w Polsce 
niszczą nam meczety, http://www.newsweek.pl/polska/meczet-kruszyniany-tatarzy-
-w-polsce-dewastacja-newsweek-pl-,artykuly,342630,1.html (dostęp 8.08.2016).
 15 Edward Said (1935-2003) – amerykański teoretyk literatury i krytyk kultury, 
z pochodzenia Palestyńczyk. Rzecznik Palestyńczyków w Stanach Zjednoczonych, 
członek OWP, krytykował Jasira Arafata za porozumienia w Oslo. Autor publikacji 
Orientalizm. 
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gany jako zacofany oraz barbarzyński, a zarazem przeciwstawny 
oświeconemu i postępowemu Zachodowi. Natomiast intensywny 
rozwój niechęci wobec islamu w świecie łacińskim, obserwowany 
jest od lat 60. XX wieku. Strach i lęk potęgowany był przez konflikt 
palestyńsko-izraelski oraz zamachy terrorystyczne, szczególnie pod-
czas igrzysk olimpijskich w Monachium. Nie bez znaczenia także 
pozostały wydarzenia na irańskiej scenie politycznej, a więc całkowite 
podporządkowanie państwa prawom religijnym. Wreszcie apogeum 
strachu wobec islamu, przyniosły wojny w Zatoce Perskiej, a także 
wydarzenia na Bałkanach. Tym samym wizerunek muzułmanów i ich 
religii stał się jednowymiarowy, nacechowany fundamentalizmem 
religijnym, do którego dołączył terroryzm islamski, po zamachach 
na World Trade Center 11 września 2001 roku16.

Szeroki zakres pojęcia islamofobia, a także jego nieprecyzyjność 
wprowadza błędne rozumowanie, które jest szczególnie krzywadzące 
dla znacznej części społeczeństwa wyznającego odmienne od chrześ-
cijańskich, wartości religijne. Dlatego też organizacje zajmujące się 
dyskryminacją, dążą do doprecyzowania terminologii i rozróżnienia 
pojęć. Czym innym jest krytyka islamu jako religii i powiązanych 
z nią radykalnych postaw niektórych zwolenników, a czym innym 
jest dyskryminacja muzułmanów i ogólna obawa przed islamem17.

2. Historyczna perspektywa islamofobii
Wzajemna niechęć między chrześcijańską Europą a muzułmańskimi 
przybyszami z Bliskiego Wschodu posiada historię tak długą, jak trwa 
islam. Powstały one na fundamentach nieznajomości, obustronnych 
uprzedzeniach, a także fałszywych stereotypach. Popularyzowanie 
i utrzymanie wykrzywionego obrazu „obcego” było możliwe dzięki 
pracy ludzi Kościoła, pisarzy, a także podróżników.

 16 Por. P. Szarota, Brytyjska droga do wielokulturowości, w: Tolerancja i wielokultu-
rowość – wyzwania XXI wieku, red. A. Borowiak, P. Szarota, Warszawa 2005, s. 90.
 17 Por. M. Chustecka, Islamofobia [online], , art. cyt.
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Islam wraz ze swoim prorokiem Mahometem18 w środowiskach 
chrześcijańskich przez wieki był postrzegany negatywnie, chociaż 
poświęcano tym temato wiele miejsca w badaniach naukowych. Hi-
storia pochodu muzułmańskiego na Zachód, a więc podbój świata 
antycznego, krajów północnej Afryki oraz okupacja południowej 
Hiszpanii, jak również dotarcie wojsk tureckich pod Wiedeń, spo-
wodowały postrzeganie islamu jako wroga chrześcijaństwa oraz ca-
łej Europy. Dołączył do tego groźny wizerunek Mahometa proroka 
 islamu, który utrwaliły dzieła uznanych twórców europejskich. Na-
cechowane negatywnymi emocjami wypowiedzi, wypaczyły biografię 
Mahometa, doprowadzając do podziałów i wzajemnych animozji, 
obecnych do dziś. 

Pierwszym pisarzem, który podjął się omówienia nowej religii, był 
św. Jan Damasceński19. W dziele De haeresibus liber napisał dwa dia-
logi między chrześcijanami i Saracenami. W genialnym dialogu autor 
dowodzi dlaczego chrześcijaństwo jest odpowiednie oraz właściwe 
dla człowieka, zaś islam niesie ze sobą fałszywe nauczanie. Ponadto 
św. Jan postrzegał Mahometa jako heretyka i fałszywego proroka, 
który zwiódł otaczających go ludzi, nazywając islam chrześcijańską 
herezją, ponieważ odnalazł w nim cechy podobne do tez głoszo-
nych przez nestorian20. Również motywy wielożeństwa proroka oraz 
sposoby prowadzenia przez niego wojen były opisywane w sposób 
stronniczy. W wyniku czego, na wiele wieków utrwalił się w świa-

 18 Analiza osoby Mahometa w ujęciu chrześcijańskim dokonana została przez 
Davida A. Kerra (1945-2008), profesora zajmującego się chrześcijaństwem i ekume-
nizmem, a zwłaszcza stosunkami chrześcijańsko-muzułmańskimi. Por. D. Kerr, The 
prophet Muhammad in christian theological prespective, “Encounter” 1984, nr 106, 
s. 1-14.
 19 Św. Jan Damasceński (675-749 r.) – poeta, teolog, Ojciec Kościoła. Pochodził 
z chrześcijańskiej rodziny arabskiej. Pracował na dworze kalifa umajjadzkiego Abd 
al-Malika. Po zwolnieniu chrześcijan z odpowiedzialnych funkcji przez kolejnego 
władcę muzułmańskiego, wstąpił do klasztoru i został prezbiterem. Por. J. Czuj, 
Wstęp, w: Św. Jan Damasceński, Wykład wiary prawdziwej, Warszawa 1969, s. 5-6.
 20 Wśród innych nestorianie nie zgadzali się z poglądem, że Maryja jest Matką 
Boga. Zatem teoria zbieżna z ujęciem muzułmańskim.
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domości Europejczyków negatywny wizerunek Mahometa, ogarnię-
tego żądzami cielesnymi i pragnieniem nieograniczonej władzy21. 
Oczywiście można przypuszczać, że ta pozbawiona obiektywizmu 
krytyka, wypływała z osobistych doświadczeń Jana Damasceńskiego 
w kontaktach z muzułmanami.

W wiekach średnich powstawało wiele utworów literackich, które 
miały na celu ośmieszanie oraz poniżanie Mahometa oraz całego 
islamu. Wśród owych pamfletów znalazły się traktaty Epistola Sa-
raceni, Speculum historiale oraz Quadruplex reprobatio, w których 
autorzy przedstawiali Mahometa tylko jednostronnie jako maga, czło-
wieka ciemnego i niewykształconego22, a zarazem będącego dzikim 
i mściwym23. Ukazywanie proroka islamu przez ówczesnych pisarzy 
w negatywny sposób spowodowało utrwalenie przekonania wśród 
ludności europejskiej, że przedstawiciele nowej religii monoteistycznej 
są uosobieniem zła, a często nawet szatana. Teoria ta nabierała jeszcze 
większego znaczenia i mocy zakorzeniania się w świadomości ludzi, 
zwłaszcza w wiekach średnich, kiedy to obowiązywał szczególny kult 
wszystkiego, co boskie, święte i chrześcijańskie. 

Słynny średniowieczny utwór literacki Pieśń o Rollandzie24 za-
wiera błędy dotyczące podstawowych informacji na temat islamu. 
Autor nazywa saracenów poganami25, co nie jest prawdą: „Włada tam 
król Marsyl nie miłujący Boga – Mahometowi służy, do Apollina się 

 21 Por. H. Gorgun, The orientalist view of prophet Muhammad, http://www.
lastprophet.info/en/orientalists-on-prophet-muhammad/the-orientalist-view-of-
-prophet-muhammad.html (dostęp 27.04.2010).
 22 Prawdą jest, że Mahomet był analfabetą.
 23 Por. G. Khan, Mahomet – Prorok, Warszawa 2002, s. 124.
 24 Pieśń o Rolandzie, red. J. Bedier, Łódź 2010, ss. 87. Utwór jest najstarszym 
francuskim eposem rycerskim, z gatunku pieśni o czynach bohaterskich. Na język 
polski został przetłumaczony przez Tadeusza Boya-Żeleńskiego w 1932 roku, na 
podstawie redakcji Josepha Bédiera z 1924 roku.
 25 Pomijając inne nieścisłości między prawdą historyczną a fikcją literacką, wyka-
zane przez literaturoznawców, „Pieśń o Rolandzie” osadzona została w roku 778, 
a zatem w czasie kiedy w Hiszpanii rządzili już arabscy muzułmanie, wyznający 
wiarę w Jedynego Boga Allaha.
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modli…”26, a także: „Bądź pozdrowion w imię Mahometa i Apollina, 
których święte prawa zachowujemy!”27. Takie ukazanie muzułma-
nów sugerowało czytelnikom, że wyznawcy islamu są politeistami. 
„Wystawiono na najwyższej wieży Mahometa i każdy poganin modli 
się doń i uwielbia go.”28 Przytoczone fragmenty pieśni wskazują na 
nieznajomość doktryny islamu przez ludzi średniowiecza. Świadczyć 
to może również o pragnieniu całkowitego ośmieszenia muzułma-
nów, a jednocześnie prowadzi do podkreślenia wartości płynących 
z chrześcijaństwa. Również w wielu innych powstałych w okresie 
średniowiecza dziełach dominował wizerunek Mahometa jako zło-
czyńcy i uosobienia wszelkiego zła29. 

Wybitny włoski poeta Dante Alighieri30 również przyczynił się do 
negatywnego postrzegania Mahometa wśród chrześcijan. W swoim 
dziele Boska komedia31 Dante umiejscowił największego proroka is-
lamu wraz z jego kuzynem Alim w piekle, a dokładnie w dziewiątym 
jarze ósmego kręgu najgłębszej otchłani gehenny, wśród schizmaty-
ków i fałszerzy. Poeta nazwał wysłannika Allaha podżegaczem do 
zamieszek społecznych oraz religijnych. Dante uważał bowiem, że 
Mahomet ogłaszając nową religię spowodował rozłam ludzkości, 
którego konsekwencje są ogromne: „Oto ci widne Mahometa szczęty; 
przede mną, spojrzyj, płacząc idzie Ali, od brody przez twarz po 
ciemię rozcięty. Wszyscy, co ze mną w ten loch się dostali, to siewcy 
schizmy i zgorszenie świata; tak połupani, że waśni wzniecali.”32 
Przebywanie w piekle i związane z tym doznawanie tortur, miało być 
karą za wywoływanie sporów, niezgody, a także podziałów między 
społecznościami.

 26 Pieśń o Rolandzie, dz. cyt., s. 5.
 27 Tamże, s. 14.
 28 Tamże, s. 24.
 29 Por. B. Latini, Il libro del tesoro, 1268; J. da Voragine, Złota legenda, 1280; R. Lullo, 
Libre del gentil e los tres savis, 1267.
 30 Dante Alighieri (1265–1321) – włoski poeta, filozof i polityk. 
 31 Dante Alighieri, Boska komedia, Warszawa 2007, ss. 479.
 32 Pieśń XXVIII, w: D. Alighieri, Boska…, dz. cyt., s. 111.
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Do XVIII wieku osoba Mahometa była demonizowana, co spra-
wiło strach oraz zamknięcie się chrześcijan na próby poznania religii 
i kultury islamu. Dopiero okres oświecenia w literaturze europejskiej 
przyniósł nieznaczne zmiany w postrzeganiu innego wyznania. Acz-
kolwiek początki owej sceptycznej akceptacji islamu nie były proste. 
Przede wszystkim w przełamywaniu negatywnych odczuć nie po-
magali ówcześni intelektualiści. 

François-Marie Arouet33, znany jako Wolter w młodości uczył 
się w kolegium jezuickim, w dorosłym życiu stał się zwolennikiem 
liberalizmu i zagorzałym przeciwnikiem wszelkiego fanatyzmu34. 
Wolter w 1736 roku napisał tragedię zatytułowaną Fanatyzm, czyli 
Mahomet35, w której porównuje proroka do małego człowieka, prze-
pełnionego ambicjami, realizowanymi na kłamstwie. 

Sztuka została skierowana przeciwko islamowi. Autor ukazał 
w niej, że ze względu na cechy charakteru Mahometa, takie jak: po-
rywczość, żądza zemsty oraz władzy, w życie muzułmanów wdał się 
okrutny fanatyzm i fundamentalizm religijny. Fanatyzm wywodzący 
się od łacińskiego słowa zagorzały, szalony charakteryzuje postawy 
oraz zjawiska społeczne polegające na bezkrytycznym przekonaniu 
oraz wierze w skuteczność jakichś poglądów, w tym konkretnym 
przypadku systemu religijnego. Konsekwencją fanatyzmu jest brak 
tolerancji wobec przedstawicieli innych poglądów. Wolter określający 
siebie jako rzecznika tolerancji, widział w islamie źródło zła.

Sztuka Fanatyzm, czyli Mahomet w założeniu Woltera była stu-
dium fanatyzmu religijnego oraz próbą ukazania sposobów manipu-
lacji wybranymi epizodami z biografii Mahometa. Autor uwypuklił 
najokrutniejsze postępki proroka islamu, a szczególnie te, w których 
zalecał zabójstwa swoich przeciwników. Sam Wolter opisał swoją 

 33 François-Marie Arouet, znany jako Wolter (1694-1778) – francuski pisarz, filozof, 
dramaturg. 
 34 Por. J. Prokop, Od klasycyzmu do postmodernizmu, w: Historia literatury fran-
cuskiej, red. K. Dybel, B. Marczuk, Warszawa 2005, s. 267.
 35 Wolter, Fanatyzm, czyli Mahomet, Warszawa 1928. Pierwsze próby przetłuma-
czenia tragedii na język polski podjął Juliusz Słowacki.
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sztukę, jako dzieło będące opozycyjnym wobec założyciela fałszywej 
oraz barbarzyńskiej sekty, a także będące satyrą na okrucieństwo 
i błędy fałszywego proroka36.

Dopiero schyłek wieku XVIII przyniósł zmianę w postrzeganiu 
Mahometa, ale nie zmienił znacząco myślenia ludzi o islamie. Francuz 
Alphonse de Lamartine37 w swoim dziele Historia Turcji38 ukazuje 
Mahometa jako wielkiego człowieka i genialnego polityka. Wychwala 
jego zasługi na polu religijnym, które zaowocowały zjednoczeniem 
wielu plemion nie tylko Półwyspu Arabskiego, zarazem przeciw-
stawiając wybitne jednostki życia politycznego. Wielcy wodzowie 
europejscy owszem zdołali stworzyć potężne armie militarne, systemy 
prawne oraz imperia, ale tak rozwinięte siły materialne często ulegały 
zniszczeniu39. Należy przyznać rację Alphonse’owi de Lamartine 
w zakresie zasług Mahometa, których dokonał na polu religijno-
-duchowym. Od czasów Jezusa Chrystusa nikt nie porwał aż tak 
wielu rzesz ludzi, gotowych walczyć w obronie wiary, jak zrobił to 
właśnie Mahomet. 

Dopiero wiek XIX przyniósł znaczącą zmianę poglądów Euro-
pejczyków wobec Mahometa. Przyczynił się do tego niewątpliwie 
Victor Hugo40 i jego poemat Legenda wieków41. Trzyczęściowe dzieło 
opisujące historię ludzkości wraz z postępem cywilizacyjnym i prze-
mianami społecznymi. W zamyśle autora Legenda wieków miała uka-
zywać drogę człowieka ku postępowi oraz towarzyszącej tej drodze 
nieustannej walce między Bogiem i Szatanem, dobrem i złem. Victor 
Hugo uważał bowiem, że wojny oraz rewolucje mogą zmieniać świat 
na lepsze, mimo ogromu tragedii jakie ze sobą niosą. Zapewne na tej 
podstawie umieścił w pierwszej części swojego dzieła, obok wydarzeń 

 36 Z listu Woltera do papieża Benedykta XIV.
 37 Alphonse de Lamartine (1790-1869) – polityk, pacyfista i poeta. Uważany za 
twórcę francuskiego romantyzmu.
 38 A. de Lamartine, Historie de Turquie, Paryż 1854.
 39 Por. A. de Lamartine, Historie…, dz. cyt., s. 276.
 40 Victor Hugo (1802-1885) – francuski pisarz, poeta, dramaturg i polityk. Naj-
ważniejszy przedstawiciel francuskiego romantyzmu.
 41 Por. G. Khan, Mahomet – Prorok, Warszawa 2002, s. 123-127.
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biblijnych, historię islamu wraz z osobą Mahometa. Od tego momentu 
Europa zaczęła postrzegać proroka jako wybitną postać historyczną, 
dobrego administratora państwowego oraz militarnego.

Reasumując, islam i wizerunek Mahometa obecny w chrześci-
jańskiej Europie posiadał dwie skrajnie różne koncepcje. Pierwsza 
negatywna, dominowała w dobie średniowiecza, a także później 
w twórczości niektórych pisarzy, jak chociażby u Woltera. Natomiast 
druga, nazbyt przesadnie pozytywna, którą propagowali przedsta-
wiciele romantyzmu, wskazująca na Mahometa jako wielkiego przy-
wódcę. Każda z koncepcji jest nieobiektywna. Pomijanie pewnych 
dokonań, bez różnicy dobrych lub złych, zawsze jest błędem wypa-
czającym obraz danego zagadnienia. 

3. Aktualne aspekty islamofobii
Masowy napływ imigrantów do Europy, zainicjowany w  końcu 
2014 roku, a także nasilenie działalności zwolenników tzw. Państwa 
Islamskiego w Europie i związane z tym negatywne wydarzenia, 
zwłaszcza w 2016 roku, spotęgowały islamofobię wśród mieszkańców 
Starego Kontynentu. 

Polska posiada wielowiekową historię współpracy ze światem mu-
zułmańskiego Bliskiego Wschodu na wielu płaszczyznach gospodar-
czych, kulturalnych i naukowych. Jednak w sposób szczególny obecna 
jest w świadomości obywateli Rzeczpospolitej koncepcja Polski jako 
przedmurza chrześcijaństwa, której początki sięgają XV wieku. Wów-
czas powszechnym było przekonanie, że Polska broniąc swych granic 
przed Turkami i Tatarami, działa na rzecz całego świata chrześci-
jańskiego, którego doskonałym wyrazem była Wiktoria Wiedeńska 
w 1683 roku42. W tym kontekście, w Polsce w sposób szczególny 
obecne jest przekonanie o konieczności obrony chrześcijaństwa przed 
obcymi wpływami. Tym bardziej, że zachodnia Europa porzucając 
swoją wierność Kościołowi, umożliwiła ekspansję islamu. Negatywne 

 42 Por. A. Wojciechowska, Antemurale christianitatis – Przedmurze chrześcijaństwa, 
http://www.wilanow-palac.pl/antemurale_christianitatis_przedmurze_chrzesci-
janstwa.html (dostęp 11.08.2016).
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nastawienie do islamu, podsycane jest przez polityków oraz me-
dia. W 2011 roku poseł Jarosław Gowin mówił: „Skończymy jak 
Rzym, przyjdą barbarzyńcy, przyjdą muzułmanie, Europa stanie się 
islamska”43. Niechęć wobec muzułmanów, przybiera nieoczekiwany 
przebieg, jak chociażby sytuacja, która miała miejsce w 2013 roku 
w pociągu relacji Kraków – Warszawa. Kobieta powiadomiła policję 
o terroryście znajdującym się w składzie, podróż przerwano i podjęto 
stosowne działania. Podróżnym zagrażającym bezpieczeństwu okazał 
się być obywatel Maroka, modlący się w przedziale44.

Nie bez znaczenia pozostają także media i przekazywane za ich 
pośrednictwem informacje, które utrwalają w odbiorcach negatywny 
wizerunek muzułmanina, a więc fundamentalisty oraz terrorysty 
stwarzającego zagrożenie społeczne. Należy zwórcić uwagę, że me-
dialny wizerunek muzułmanów uległ istotnej zmianie w roku 1989. 
W czasach PRL świat arabski, jako region zaprzyjaźniony, był pre-
zentowany w mediach pozytywnie. Wraz ze zmianą ustroju, a co 
się tym wiąże zmianą sojuszników, dokonana została reforma nar-
racji. Udział polskich żołnierzy w misjach wojennych na Bliskim 
Wschodzie przyniósł ofiary, co tylko utrwaliło przekonanie opinii 
społecznej o naturalnej skłonności muzułmanów do przemocy oraz 
agresji45. Oczywiście nie bez znaczenia były przełomowe wydarzenia 
ostatnich lat, szczególnie zamachy w miastach europejskich: w Ma-
drycie 11 marca 2004 roku, w Londynie 7 lipca 2005 roku, w Paryżu 
13 listopada 2015 roku, w Brukseli 22 marca 2016, w Nicei 14 lipca 
2016 roku, w Ansbach 24 lipca 2016 roku. Ponadto kilka zamachów 
w Turcji w latch 2015-2016.

 43 „Skończymy jak Rzym, przyjdą barbaryńcy, przyjdą muzułmanie” http://wiado-
mosci.onet.pl/kraj/skonczymy-jak-rzym-przyjda-barbarzyncy-przyjda-muzulmanie/
d05yt (dostęp 11.08.2016).
 44 Por. Zatrzymano pociąg, bo pasażerkę przestraszył modlący się muzułma-
nin, http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/zatrzymano-pociag-bo-pasazerke- 
przestraszyl-modlacy-sie-muzulmanin/0nv5r (dostęp 10.08.2016).
 45 Por. K. Pędziwiatr, K. Pędziwiatr, Islamofobia jako nowy wymiar lęków i obaw 
Polaków, w: Narody i stereotypy 25 lat później. Nowe granice, nowe horyzonty, red. 
R. Kusek, J. Purchla, J. Sanetra-Szeliga, Kraków 2015, s. 141.
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Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na dramatyczne wydarze-
nia, które miały miejsce w Niemczech oraz Francji i które oczywi-
ście stają się fundamentem strachu. Islamofobia przybrała na sile po 
wydarzeniach z nocy noworocznej 2016 roku w Kolonii. Wówczas 
grupy kilkudziesięciu mężczyzn zaatakowały kobiety wracające po 
miejskiej zabawie sylwestrowej do domów. Z relacji poszkodowanych 
kobiet można się dowiedzieć, że były one szarpane za ubrania, mole-
stowane oraz obrzucane obelgami. Doszło także do bójek. Natomiast 
z danych policyjnych wynika, że doszło także do wykroczeń na tle 
seksualnym oraz jednego gwałtu. Także niemiecka policja twierdziła, 
że przestępstw tych dokonała liczna grupa mężczyzn o wyglądzie 
wskazującym na pochodzenie z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki 
Północnej46. Do podobnych wydarzeń doszło także w Hamburgu oraz 
Stuttgarcie. Odpowiedzią społeczeństwa niemieckiego na agresywne 
ataki dokonywane przez imigrantów na młode kobiety były marsze 
sprzeciwu, organizowane przez PEGIDĘ47, w których udział wzięli 
członkowie i zwolennicy ruchu antyislamskiego i ksenofobicznego.

W lipcu 2016 roku miała miejsce seria ataków, których sprawcami 
byli mężczyźni pochodzący z Bliskiego Wschodu. 17-letni bojownik 
tzw. Państwa Islamskiego, z pochodzenia Afgańczyk, sterroryzował, 
a następnie ranił nożem i siekierą pasażerów pociągu regionalnego 
w okolicach miasta Würzburg w Bawarii. Napastnik krzyczał „Allahu 
Akbar!48. Kilka dni później w okolicach Stuttgartu syryjski uchodźca 

 46 Por. Niemcy. Atak na kobiety, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/
niemieckie-media-ataki-imigrantow-na-kobiety-w-kolonii-i-hamburgu,608198.
html (dostęp 13.08.2016).
 47 PEGIDA (niem. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abend-
landes, pol. Patriotyczni Europejczycy przeciw Islamizaji Zachodu) – niemieckie 
stowarzyszenie utworzone w 2014 roku przez Lutza Bachmanna, którego celem 
jest walka z islamizacją Niemiec, a także pozostałych państw Europy. Jej siedzibą 
jest Drezno. Organizacja od października 2014 roku przeprowadza demonstracje 
przeciwko polityce azylowej i imigracyjnej Niemiec, a także Unii Europejskiej. 
Więcej na stronie PEGIDY https://www.facebook.com/pegidaevofficial.
 48 Por. S. Arlak, Niemcy: Zamach w Bawarii. ISIS wzięło odpowiedzialność za 
atak w pociągu pod Würzburgiem, http://www.polskatimes.pl/fakty/swiat/a/
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zabił maczetą cieżarną kobietę, która była Polką. Motywem morder-
stwa było nieodwzajemnione uczucie49. Także w mieście Ansbach 
został przeprowadzony zamach terrorystyczny przez Syryjczyka. 
Niemiecka policja ustaliła, że przed detonacją ładunku wybuchowego, 
zamachowiec kontaktował się z kimś za pośrednictwem czatu, ale nie 
potwierdzono informacji jakoby była to osoba związana z tzw. Pań-
stwem Islamskim. W wyniku wybuchu zginął zamachowiec Moham-
mad Daleel, który miał być deportowany do Bułgarii, a kilkanaście 
osób zostało rannych50.

Do tych wydarzeń społeczeństwo niemieckie było pozytywnie na-
stawione do imigrantów. We wrześniu 2015 roku świat obiegły zdjęcia 
Niemców serdecznie witających pociągi z uchodźcami docierające do 
dworca w Monachium. Bawarczycy przygotowali Syryjczykom i in-
nym przybyszom powitalne podarunki, wśród których były ubrania, 
jedzenie oraz słodycze, a także zabawki dla dzieci. Na transparentach 
widniały hasła „Uchodźcy, witamy was” napisane w różnych językach. 
Burmistrz Monachium, Dieter Reiter mówił wówczas: „W Mona-
chium uchodźcom się pomaga, a nie na nich narzeka”51.

Jednakże opisane powyżej wydarzenia spowodowały zmianę 
postawy Niemców wobec nazbyt liberalnej polityki imigracyjnej 
prowadzonej przez władze państwowe, a także stały się osią oraz głów-
nym argumentem europejskiej islamofobii. Utwierdziły one również 
polskie władze, jak również znaczną częśc społeczeństwa Rzeczpo-
spolitej, o zasadności sprzeciwu wobec przyjmowania uchodźców.

niemcy-zamach-w-bawarii-isis-wzielo-odpowiedzialnosc-za-atak-w-pociagu-
-pod-wurzburgiem-zdjecia,10421536/ (dostęp 13.08.2016).
 49 Por. Syryjski uchodźca zabił maczetą ciężarną Polkę w Niemczech, https://www.
wprost.pl/swiat/10016411/Syryjczyk-zabil-kobiete-maczeta-inne-osoby-ranil-Kolejny-
-tragiczny-atak-w-Niemczech.html (dostęp 13.08.2016).
 50 Por. Zamachowiec z Ansbach był na czacie online tuż przed eksplozją, https://
www.wprost.pl/swiat/10016787/Zamachowiec-z-Ansbach-byl-na-czacie-online-tuz-
-przed-eksplozja.html (dostęp 14.08.2016).
 51 Por. B. Wieliński, Monachium wita: Tu się uchodźcom pomaga, a nie na nich 
narzeka, http://wyborcza.pl/1,75399,18720561,niemcy-ziemia-obiecana.html (dostęp 
13.08.2016).



Islamofobia…

| 177 |

Równie negatywne opinie wobec uchodźców z Bliskiego Wschodu 
mają miejsce wśród Francuzów, którzy w ostatnim roku kilkakrot-
nie doświadczyli zamachów terrorystycznych dokonywanych przez 
radykalnych muzułmanów, często związanych z tzw. Państwem Is-
lamskim. Ataki miały miejsce w Paryżu w listopadzie 2015 roku oraz 
Nicei w lipcu 2016 roku. We Francji od kilku lat obowiązuje zakaz 
noszenia tradycyjnych strojów muzułmańskich zakrywających twarz 
przez kobiety w miejscach publicznych. Zakaz ten ma dwojaki wy-
miar, po pierwsze podyktowany został względami bezpieczeństwa, 
natomiast drugim motywem jest utrzymanie laickiego charakteru 
republiki. Z badań francuskiego Instytutu do Walki z Islamofobią, 
kobiety stanowią 80% ofiar antymuzułmańskich aktów przemocy52. 
Po ostatnich atakach we Francji wprowadzono także zakaz noszenia 
muzułmańskich strojów kąpielowych, zwanych burkini, na plażach 
Cannes. Burmistrz miasta uznał, że burkini stanowi symbol islam-
skiego ekstremizmu, który powinien być zakazany w czasach, kiedy 
Francja jest celem ataków terrorystycznych53.

Nieznajomość, niezrozumienie inności oraz przekonanie o braku 
możliwości dostosowania się muzułmanów do zwyczajów obowią-
zujących w środowisku łacińskim, pozostaje głównym elementem 
islamofobii w społeczeństwie europejskim, a zarazem jest barierą 
uniemożliwiającą komunikację. Interesujące są wyniki badań prze-
prowadzonych wśród Polaków dotyczących sympatii oraz antypatii 
do narodów. Punktem wyjścia do postrzegania Arabów przez oby-
wateli Reczpospolitej jest fakt wyznawanej religii. Dla Polaka Arab 

 52 Por. S. Daley, A. Rubin, Francuskie Muzułmanki: zakaz noszenia chust to uspra-
wiedliwienie dla dyskryminacji, http://feminoteka.pl/francuskie-muzulmanki-zakaz-
-noszenia-chust-to-usprawiedliwienie-dla-dyskryminacji/ (dostęp 14.08.2016).
 53 Por. Francja wprowadza zakaz noszenia muzułmańskich strojów kąpielowych, 
https://www.wprost.pl/swiat/10019063/Francja-wprowadza-zakaz-noszenia-mu-
zulmanskich-strojow-kapielowych-Powod-Wzgledy-bezpieczenstwa.html (dostęp 
14.08.2016).
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jest muzułmaninem54. Arabowie należą do nielubianych grup etnicz-
nych55 w Polsce, podobnie jak Cyganie i Rosjanie, mimo że aż 88% 
ankietowanych nie zna osobiście żadnego muzułmanina. Jednocześ-
nie aż 44% badanych deklaruje niechętny stosunek do wyznawców 
islamu, tym samym jest to najbardziej nielubiana religia w Polsce. 
Natomiast interesujące są odpowiedzi na pytanie dotyczące konfliktu 
światów: islamu i Zachodu. 43% respondentów uważa, że możliwe jest 
znalezienie wspólnej, międzykulturowej płaszczyzny porozumienia, 
przeciwnego zdania jest 34% badanych. Konflikt między światami 
może mieć różne płaszczyzny, jako główne wymianiane są odmienne 
wartości wynikające z religii oraz kultury. Jednak ankietowani do-
strzegają także czynniki zewnętrzne w sztucznym potęgowaniu kon-
fliktu, u podstaw których znajdują się interesy gospodarcze, a także 
walka o dominację polityczną w regionie56.

Konrad Pędziwiatr zwraca uwagę na jeszcze jeden wymiar is-
lamofobii obecnej w Europie, a mianowicie na jej ścisłe połączenie 
z religią. Religiofobia, z którą mierzy się ludność Starego Konty-
nentu jest społeczną niechęcią do obecności sacrum w przestrzeni 
publicznej. Nie ma tu znaczenia rodzaj religii, bowiem owa niechęć 
dotyczy zarówno chrześcijaństwa, judaizmu, buddyzmu oraz islamu. 
Europa, zwłaszcza zachodnia, dąży do zepchnięcia kwestii religijnych 
na margines życia publicznego, podkreślając jej niezwykle prywatny 
i osobisty charakter. Z tego względu muzułmanie żyjący w Europie 
doświadczają szczególnej dyskryminacji. Po pierwsze są postrzegani 
jako wyznawcy religii obcej kulturowo i cywilizacyjnie, zagrażającej 

 54 W trakcie gromadzenia materiałów do niniejszego artykułu, prowadziłam roz-
mowy z tzw. „polską ulicą”, a więc różnymi osobami, będącymi przedstawicielami 
rozmaitych profesji: taksówkarze, sprzedawcy, mechanicy, przedstawiciele han-
dlowi, osoby pracujące w usługach – fryzjer, kosmetyczka i inni. Wszystkie osoby 
były zdziwione informacją, że ok. 25% Arabów to muzułmanie. Jeszcze większe 
zdziwienie wywoływała informacja o tym, że Arabowie są chrześcijanami.
 55 Z badań wynika, że dla Polaka Arabowie stanowią jeden naród.
 56 Por. CBOS, Postawy wobec islamu i muzułmanów, Warszawa 2015, s. 4-6.
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tożsamości kulturowej Europy oraz są osobami odważnie, a przede 
wszystkim publicznie demonstrującymi swoją wiarę57.

Wreszcie ostatni, ale bardzo interesujący aspekt islamofobii w Pol-
sce. Niechęć do muzułmanów ujawnia się w różnych inicjatywach, 
które szybko zyskują popularność dzięki pomocy internetowych 
portali społecznościowych. W związku z napływem imigrantów do 
Europy, uruchomiony został pomysł zatytułowany „Kupując kebaba, 
osiedlasz Araba!58. Marsz Niepodległości w 2015 roku zdominowały 
hasła antyimigranckie i antyislamskie, wśród których dominowało 
„Polska dla Polaków”, „Nie islamska, nie laicka, tylko Polska katoli-
cka”, ale także „Wolimy kotleta od Mahometa”59. Jednak po zakoń-
czeniu marszu, to właśnie restauracje kuchni bliskowschodniej były 
najbardziej oblegane, których właścicielami najczęściej są obywatele 
Turcji, Egiptu oraz Syrii, jak również inni przybysze z krajów arab-
skich60. Wydarzenia te ukazują hipokryzję uczestników różnego 
rodzaju demonstracji, którzy wykrzykują hasła rasistowskie i dys-
kryminacyjne, by po chwili udać się do arabskiego baru na ulubioną 
potrawę. Jednocześnie doświadczenia te są wyraźnym przykładem 
bezkrytycznego przyjmowania informacji dostarczanych przez media.

4. Religiofobia
Islamofobia jest także ciekawym połączeniem trzech czynników: 
etniczności, którą jest pochodzenie arabskie, religii, a więc islamu 
oraz polityki często utożsamianej z terroryzmem i ekstremizmem. 

 57 Por. K. Pędziwiatr, Islamofobia jako nowy wymiar…, dz. cyt., s. 136-137.
 58 Por. M. Gąsior, Kupując kebaba, osiedlasz araba. Nie rób tego! – 58% Polaków 
boi się imigrantów, http://natemat.pl/79679,kupujac-kebaba-osiedlasz-araba-nie-
-rob-tego-58-proc-polakow-boi-sie-emigrantow (dostęp 11.08.2016).
 59 Por. Marsz Niepodległości: królowały antyimigranckie hasła, ale odbyło się bez 
poważnych incydentów, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1543373,Marsz-
-Niepodleglosci-krolowaly-antyimigranckie-hasla-ale-obylo-sie-bez-powaznych-
-incydentow (dostęp 11.08.2016).
 60 Por. M. Langer, Rekordowa sprzedaż kebabów podczas Marszu Niepodległości. 
Jednak nie wolą kotleta od Mahometa, http://natemat.pl/161657,rekordowe-wyniki-
-sprzedazy-kebabow-po-prawicowym-marszu-niepodleglosci (dostęp 11.08.2016).
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Integracja tych elementów sprawia, że islamofobia jest szczególnym 
zjawiskiem, bowiem nie ma innej religii na świecie, którą nieustannie 
łączy się z terroryzmem. Do takich wniosków doszło dwóch badaczy 
Malcolm Brown i Robert Miles61.

Dlatego też islamofobia bywa utożsamiana z religiofobią. Islam 
jako religia bardzo często jest symbolem strachu. Badania przepro-
wadzone w społeczeństwie polskim wskazują także na obawy wyni-
kające z religijności muzułmanów. Ankietowani bowiem twierdzą, że 
konflikt między chrześcijaństwem a islamem dotyczy podstawowych 
wartości etyczno-moralnych oraz religii. Na uwagę zasługuje fakt, że 
ten aspekt ewentualnych napięć między obiema grupami dostrze-
gają osoby o poglądach lewicowych nieuczestniczące w praktykach 
religijnych. Badania te potwierdzają także powszechne przekonanie 
o trudnościach związanych z asymilacją muzułmanów do warunków 
obowiązujących w krajach europejskich, a także utrwalanie przeko-
nania o nietolerancji islamu wobec innych wartości i zwyczajów oraz 
skłonności do zachowań terrorystycznych. Ponad połowa responden-
tów uważa także, że islam w sposób szczególny zachęca do stosowania 
przemocy skierowanej przeciwko niemuzułmanom62.

Lęk Europy przed islamem posiada również specyficzne funda-
menty, którymi są wartości religijne. Islam jest systemem obejmu-
jącym różne dziedziny życia człowieka, które w innych systemach 
filozoficznych, religijnych i społecznych są od siebie niezależne oraz 
mogą funkcjonować autonomicznie. W islamie jest inaczej, gdyż 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. 

 61 Por. J. Jeliński, Islamofobia – kontrowersje definicyjne, http://as-salam.pl/
islamofobia-kontrowersje-definicyjne (dostęp 14.08.2016).
 62 Por. CBOS, Postawy wobec islamu i muzułmanów, Warszawa 2015, s. 4-7.
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To sprawia, że islam jest złożonym systemem, nie tylko religijnym, 
ale także politycznym i społecznym. Inność powoduje trudności 
w określeniu wyraźnych granic między poszczególnymi elemen-
tami składowymi islamu, tworzącymi niemal nierozerwalną całość. 
Każde ludzkie działanie musi być podporządkowane woli Bożej, 
a zatem owo działanie zawsze jest działaniem w sferze sacrum63. 
Całość postępowania życia wierzących jest osadzona w Bogu i nim 
przeniknięta. Dlatego muzułmanin, którego celem jest osiągnięcie 
obiecanego raju – dżanny, szuka motywacji w Koranie.

Grupy muzułmanów, zwłaszcza o poglądach bardzo konserwa-
tywnych, dążą do ochrony własnej tożsamości religijnej oraz in-
dywidualizmu. Taka postawa powodowana jest często sprzeciwem 
wobec promowanych w Europie, wartości sprzecznych z zasadami 
Bożymi. W takich przypadkach alienacja jest wyrazem protestu wo-
bec obowiązujących trendów. Kontestacja ta jest próbą obrony własnej 
tożsamości kulturowej, często nierozerwalnie związanej z religią64. 
Alienacja może być także sposobem ochrony swoich poglądów. Do-
świadczenie niezrozumienia we własnym kraju, konieczność zmiany 
miejsca zamieszkania, często połączone z emigracją, odcisnęło pewne 
piętno na osobie lub grupie. Zatem niechęć do zawiązywania zna-
jomości międzyreligijnych, a nierzadko także międzynarodowych 
jest zrozumiała. Innym rodzajem alienacji grupowej jest poczucie 
odszczepienia, zasadzające się na świadomości rosnącej obcości i od-
mienności osobowościowej oraz kulturowej65.

Ów brak zgody na szarganie wartości najważniejszych w życiu 
człowieka pobożnego, silnie związanego z tradycją religijną, coraz 
częściej przyjmuje wymiar bojowy, a nawet zbrojny. Zamachy samo-
bójcze, a nierzadko także ataki terrorystyczne, zazwyczaj dokonywane 

 63 Por. A. Piwko, Sacrum w islamie, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, 
t. 17, Lublin 2012, kol. 832.
 64 Por. F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa 2001, 
s. 124-136.
 65 Por. M. Mead, Culture Change and Character Structure, w: Identity and Anxiety. 
Survival of the Person in Mass Society, red. M. R. Stein, A. J. Vidich, Glencoe 1960, 
s. 89-98.
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przez wyznawców islamu66, są usprawiedliwiane pragnieniem zapro-
wadzenia 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 elemen-
tem usprawiedliwiającym siłowe rozwiązania aktualnych problemów 
ludzkości. Jednakże takie wykorzystanie religii jest błędem oraz próbą 
manipulacji zamiarami Bożymi. Żadna religia nie nawołuje do prze-
mocy wobec drugiego człowieka. Religia bowiem jako relacja między 
Absolutem a człowiekiem, z racji na swój podmiot, nie może dążyć 
do niszczenia.

Podsumowanie
Islam, zwłaszcza w  środowiskach zachodnich, jest utożsamiany 
z przemocą, a także postrzegany jako system społeczno-religijny pro-
mujący dążenie do siłowych rozwiązań rodzących się nieporozumień. 
Jednocześnie owe zarzuty rozszerzane są na wszystkich muzułmanów, 
co nie jest sprawiedliwym osądem aktualnej sytuacji. Brak autorytetu 
religijnego we wspólnocie muzułmańskiej jest powodem dowolnej 
interpretacji prawa Bożego. Z kolei taki liberalizm ułatwia dosłowne 
przyjmowanie zapisów Koranu. Nie ulega jednak wątpliwości, że seria 
dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce we Francji, Niemczech 
oraz innych państwach Europy, a do których istotnie przyczynili 
się wyznawcy radykalnego islamu, spowodowała uzasadnione na-
silenie obaw społeczeństw autochtonicznych. Strach oraz lęk przed 
ekstremistyczną wersją islamu wydaje się być uzasadniony, jednak 

 66 Zazwyczaj, chociaż nie jest to regułą. Zdarzają się także ataki, których sprawcami 
są wyznawcy innych religii lub sekt.
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nie może być powodem do prześladowań i dyskryminacji znacznej 
części muzułmanów, żyjących w Europie.

Streszczenie
Artykuł Islamofobia – strach przed terroryzmem czy zagrożenie obcą re-
ligijnością? jest próbą analizy zjawiska znanego jako islamofobia, które 
szczególnie ostatnio zostało znacznie zintensyfikowane. Niepowodzenie 
wojen na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Iraku oraz zryw młodych Ara-
bów określany jako Arabska Wiosna, doprowadził do upadku wieloletnich 
rządów reżimów politycznych w regionie, co przyczyniło się do pogrążenia 
w chaosie administracyjnym wielu krajów. Ponadto wojna domowa w Syrii, 
przyczyniła się do powstania samozwańczego kalifatu, określonego mianem 
ISIS, działającym na terenie Iraku, Syrii oraz Libii. ISIS jest organizacją 
terrorystyczną, uważaną za jedną z najbardziej niebezpiecznych i nieprze-
widywalnych grup bojowników walczących w imię islamu, która niedawno 
przyznała się do przeprowadzenia zamachów w Europie. Aktywne działania 
ISIS przyczyniły się do exodusu mieszkańców Bliskiego Wschodu i Afryki 
Północnej do Europy, którego wzrost przypadł na lato 2015. Zwiększony 
napływ ludzi reprezentujących różne kultury, zwyczaje i religie, stał się 
powodem do niepokoju dla Europejczyków, pragnących zachować swoją 
tożsamość kulturową, a tym samym powróciła kwestia islamofobii.

Summary 
The article Islamophobia – fear of terrorism or threat of an alien religion? it 
is an attempt to analyze the phenomenon known as Islamophobia, which 
has recently significantly intensified. The failure of the wars in the Middle 
East, especially in Iraq and a spurt of young Arabs referred to as the Arab 
Spring led to the collapse of many years of political regimes in the region, 
in addition to Syria, the consequence of which was sunk in the chaos of the 
administrative many countries. It was created as a self-styled caliphate – 
ISIS operating in Iraq, Syria and Libya. ISIS organization of a terrorist is 
considered one of the most dangerous and unpredictable militant groups 
fighting in the name of Islam, who recently carried out bombings in Europe. 
Activity ISIS contributed to the exodus of the inhabitants of the Middle 
East and North Africa to Europe, which growth fell for the summer of 2015. 
The increased influx of people representing different culture, customs and 
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religion, has become a cause of concern for Europeans to preserve their 
cultural identity and, therefore, again returned to the issue of Islamophobia.

Słowa kluczowe: Islam, muzułmanie, religia. terroryzm. Islamofobia

Key words: Islam, islamophobia, faith, terrorism, Muslim, refugees.
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ABORTION: A THREAT OF MODERN TIMES

“Before I formed you in the womb I knew 
you; before you were born I consecrated 
you” (Jer 1: 5)

There is no explainable reason that would give a man the right to 
decide on the life and death of the other. There is no reason why one 
life should be considered less valuable and less worthy than the other. 
Finally, there is no logical justification for treating the possibility to 
decide on someone’s life and death as an individual right, derived 
from the principle of human freedom. There should be no consent to 
such a tendency. Unless we want to lose our humanity, we must always 
keep this in mind: it is not in our hands to decide on the beginning 
or end of human life. If we do not respect this rule, we will cut off the 
branch on which we are sitting. Then, we will acknowledge that the 
value of our lives depends on the evaluation of others and is subject 
to debate. And the Church teaches, “human life must be respected 
and protected absolutely from the moment of conception. From the 
first moment of his existence, a human being must be recognized as 
having the rights of a person – among which is the inviolable right 
of every innocent being to life”1. Abortion is precisely this kind of 
threat which in its roots questions the value of human life. Let us first 
describe what abortion is. 

 1 Catechism of the Catholic Church, no. 2270.



Zofia Kępińska-Walczak

| 190 |

What is abortion and what are its consequences?

Abortion is the termination of pregnancy, i.e. the ending of human 
life at its very beginning. Today, pro-abortion organizations are 
trying to convince us that abortion is not murder, but only surgery 
 eliminating the problem of unwanted pregnancy. Speaking of an 
unborn human being, they avoid the word “child”, bringing the 
human being down to some unspecified organism, agglomerate of 
cells and tissues, “ something” that is not a human being, but will 
become a human being immediately at birth. There is a certain 
paradox in the abortionists’ logic. In many countries, man is not 
considered a human being at the moment of conception, but, at the 
same time, the law allows inheritance by a conceived but unborn 
child. Abortionists deny themselves in their theories. In their opinion, 
a child killed in the fifth month of pregnancy is not a human being, 
but the one born at this stage as premature, already is.

Powerful organizations that describe themselves as defenders of 
women’s rights are for the legalization of abortion. They acknowledge 
the possibility that a woman can terminate the life of her own child. 
There has been a known case of Alicja Tysiąc, who, after being refused 
to perform abortion, filed a complaint about the Republic of Poland 
to the European Court of Human Rights. Alicja Tysiąc was awarded 
compensation in the amount of 25 000 Euro. However, members of the 
Court were not unanimous in this case. Judge Francisco Javier Bor-
rego filed a dissenting opinion, which stated that “all human beings 
are born free and equal in their rights and dignity. Today the Court 
has decided that a human being was born as a result of a violation 
of the European Convention on Human Rights. According to this 
reasoning, there is a Polish child, currently six years old, whose right 
to be born contradicts the Convention. I would never have thought 
that the Convention would go so far, and I find it frightening”2.

To pro-abortion organizations, Alicja Tysiąc became an icon of the 
martyr fighting for the rights of women, the right to “decide about 

 2 After: http://gosc.pl/doc/767838.Przyzwoity-sedzia-ze-Strasburga (February 14, 
2016).
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their own belly”. Tysiąc’s argument for performing an abortion was 
the negative impact of pregnancy on her health, especially her eyes3. 
It is significant that, according to experts’ opinions, pregnancy and 
childbirth did not affect the deterioration of her eyesight. Unfortu-
nately, organizations supporting abortion are reluctant to talk about 
the negative impact of abortion on the mental and physical health of 
women, or even about a proven threat it poses to a woman’s life. After 
such a brutal interference, the mother’s body is exposed to a number 
of negative consequences which may lead to death. A woman may 
have trouble becoming pregnant again, or may even become infertile 
after abortion. We should also look at the psychological condition of 
women. Almost every woman feels more or less remorse, anxiety, 
grief – these are only the mildest effects of abortion on women’s 
psyche. Depression, bouts of anxiety and aversion to life are frequent 
negative psychological effects of abortion. While many women choose 
to have an abortion because they lack the support or presence of an 
unborn child’s father, we cannot marginalize the role of the father. He 
often participates in the decision to perform abortion; together with 
the woman, he bears full responsibility and experiences the effects 
of abortion. A large percentage of marriages that have decided to 
terminate the life of their unborn child disintegrates. The meaning of 
marriage becomes distorted, as marriage, by its nature, is open to the 
acceptance of a child – the fruit of love between a man and a woman. 
How, then, can a marriage continue to function having rejected this 
fruit? It could be argued that such a marriage has, in fact, no further 
reason to exist. Man is created out of God’s love, and man himself is 
called to love. This is man’s fundamental vocation. In his encyclical 
Humanae vitae, Paul VI emphasizes that God instituted marriage 

 3 “Alicja Tysiąc was awarded compensation in the amount of 25 000 Euro in 
respect of non-pecuniary damage caused by a violation of the Convention. How-
ever, because of the opinions of experts who believe that pregnancy and childbirth 
did not affect the deterioration of Alicja Tysiąc’s eyesight, the Court dismissed the 
claim for compensation for health deterioration (paragraph 151 of the judgment).” 
(source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyrok_Europejskiego_Trybuna%C5%82u_
Praw_Cz%C5%82owieka_w_sprawie_Alicji_Tysi%C4%85c February 14, 2016).
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to “effect in man His loving design”4. Conjugal love should involve 
responsible parenting. When abortion is accepted as a valid solution 
in marriage and family, the foundation, the entire basis on which the 
family is built comes down. Its meaning undergoes a tragic defor-
mation. The place that, by its vocation, should be focused on the love 
and acceptance of life rejects love and chooses death.

Analyzing the problem of the killing of the unborn, we should 
realize that the promotion of abortion lies in the interest of abortion 
clinics, which earn huge amount of money on abortion5. It is not just 
about a fight for the idea which pro-abortionists believe is right. It 
is about a huge and gloomy business that profits from the killing of 
millions of human lives. The fight against the pro-abortion move-
ment is not a struggle against some kind of a worldview or a way of 
thinking. It is a struggle against the real evil, acting here and now, 
the evil that strikes directly at a specific person.

The Church’s teaching on abortion
The Church takes a clear position on abortion: “Since the first century 
the Church has affirmed the moral evil of every procured abortion. 
This teaching has not changed and remains unchangeable. Direct 
abortion, that is to say, abortion willed either as an end or a means, 
is gravely contrary to the moral law”6. This view is echoed in the 
whole teaching of the Church, which always emphasizes the Church’s 
firmness of the once adopted view against abortion in all its aspects. 
Evangelium vitae, written in 1995 by John Paul II, a great defender of 
life, is an epochal encyclical which emphasizes the sanctity and in-
violability of human life. It says that the inviolability of life, especially 
an innocent and defenseless life, is a moral truth derived from the 

 4 Paul VI, Humane vitae, no. 8.
 5 It is worth reaching for the book “Blood Money” by Carol Everett, a former 
director and owner of the network of abortion clinics. Part of the book is available 
at: http://www.you.opoka.net.pl/pro_life/kliniki.htm (12.01.2016).
 6 Catechism of the Catholic Church, no. 2271.
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teaching of the Scripture7. It can be directly inferred from the fifth 
commandment, which simply says: “Thou shalt not kill”.

In the apostolic exhortation Familiaris consortio, treating the si-
tuation of the family in the modern world, John Paul II draws atten-
tion to the signs of the degradation of the basic values   and mentions 
“the plague of abortion” as one of these symptoms8. Indeed, it is the 
plague of our world, all the more dangerous in that it is becoming 
more and more acceptable to the general public and understood by 
many as one of the consequences of human freedom. However, we 
should be mindful that the Church is far more on the side of human 
freedom than pro-abortion organizations, since, in the teaching of 
the Church, the concept of freedom involves every person – a man 
and a woman, the healthy and the sick, a child and an old man, 
and finally, the weakest being, requiring a special care – an unborn 
human being with all their human dignity. No one except for God 
is a guarantee of true human freedom. In Familiaris consortio, pope 
John Paul II notices that the today’s idea and experience of freedom 
is corrupted; it is oriented towards one’s own selfish well-being and 
closed to the fulfillment of God’s plan for marriage and family9. In 
the world where many concepts have already been distorted, e.g.   the 
concept of freedom, the Church reminds us of the true meaning of 
these concepts, based on the word of God. And in this spirit, the 
Church must constantly remind us what marriage, family, love and 
responsibility are.

The inability to responsibly assume the role of the mother or father 
is probably rooted in the separation of the sexual act from its natural 
purpose, that is, the conception of a child. Spouses who close them-
selves to fertility, limiting their sexual sphere only to showing each 
other love and affection, to giving, or rather getting, a purely physical 
pleasure, may have difficulty in accepting the conception of a child, 
if they previously denied/rejected this aspect of the conjugal act from 

 7 Jan Paweł II, Evangelium vitae, no. 57.
 8 Jan Paweł II, Familiaris consortio, no.6.
 9 Ibid.
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their life. At this point comes up the question of the tasks that need 
to be faced by the Church and every Christian (and every man who 
sees the evil of abortion) in terms of defending the conceived life.

Conclusions and pastoral indications
Upholding the teaching of Christ, the Church should always openly 
defend life. Speaking of the “Church”, I mean the whole community: 
both clergy and laity. It is the task of each of us to always and every-
where, especially where evil creeps into everyday life, abide in the 
truth and proclaim this truth to the world. And the truth is that God 
has given life to man and created him in His image. From this arises 
the unquestionable dignity of every human being and the fact that 
man does not dispose of his life as if he was its creator. We should 
make the world aware that the Decalogue contains everything that 
pertains to human rights; that it is the Gospel that provides the best 
advice on how to live in the society, family, and marriage. Nothing 
dignifies man more than his relationship with God. So when the 
life of a human being, the weakest, most fragile one and requiring 
a special care and attention, is compromised, every Christian has 
a duty to protest and stand in defense of his helpless brother or sister.

In the encyclical Evangelium vitae, pope John Paul II emphasizes 
that the task of every human being, and it is the task entrusted to 
them by God, is to defend, strengthen, love and respect life10.

First, the Church should educate a man and a woman who are 
entering into marriage what their mutual relationship is and what 
kind of responsibility it involves. It is worth quoting the words of 
John Paul II, who wrote that “conjugal love, while leading the spouses 
to the reciprocal ‘knowledge’ which makes them ‘one flesh’ does not 
end with the couple, because it makes them capable of the greatest 
possible gift, the gift by which they become cooperators with God for 
giving life to a new human person”11. The mutual love of the spouses 

 10 Jan Paweł II, Evangelium vitae, no. 42.
 11 Jan Paweł II, Familiaris consortio, no. 14.
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is also the service to life. In the Letter to Families12, John Paul II no-
ted that the birth of a child should deepen and enrich the conjugal 
communion between the parents. Spouses should always remember 
that God is the source of all parenting.

As John Paul II writes in the aforementioned Letter to the families, 
parenting itself is a proof of love, and a task assigned to both spouses. 
Christians do not remain passive in the face of the “civilization of 
death”. There are pro-life organizations all over the world that conduct 
extensive activity to promote life. The international movement of Hu-
man Life International undertakes a range of actions, raising people’s 
awareness of the evil of abortion. HLI-Europa is a Polish foundation 
which belongs to the movement of Human Life International and is 
responsible for the region of Central and Eastern Europe. Evangeli-
zation in the spirit of the pope Paul VI’s encyclical Humanae vitae 
and John Paul II’s Evangelium vitae, the building of the civilization 
of life, protection of human life from conception to natural death, 
the defense of family values   and Christian morality – these are the 
tasks of the Human Life International-Europe movement13. In many 
countries there are organized Marches for Life, during which crowds 
of people manifest their commitment to Christian values, relating 
to the dignity and inviolability of human life. In Poland, Fundusz 
Daru Życia prof. Włodzimierza Fijałkowskiego [Prof. Włodzimierz 
Fijałkowski’s Fund of the Gift of Life] was created that donates all the 
received gifts to the defense of the unborn life. Also, Klub Przyjaciół 
Ludzkiego Życia [Club of Friends of Human Life] contributes to the 
building of the civilization of love and life, and undertakes such 
actions as the online dissemination of prayer for the conversion of 
the opponents of life. Anyone can make a declaration to say such 
a prayer through the website of the Club.

As regards the position of the Church towards women who have 
had an abortion, considering the delicacy of the matter and the 

 12 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.
html (dostęp 10.03.2016).
 13 http://www.hli.org.pl/xoops/modules/news/ (dostęp 12.02.2016).
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personal drama of each of these women, the Church should come 
forward to help them rebuild a normal life, having in mind the words 
addressed to these women by John Paul II in Evangelium vitae: “Do 
not give in to discouragement and do not lose hope. Try rather to un-
derstand what happened and face it honestly. If you have not already 
done so, give yourselves over with humility and trust to repentance. 
The Father of mercies is ready to give you his forgiveness and his peace 
in the Sacrament of Reconciliation. To the same Father and his mercy 
you can with sure hope entrust your child”14.

The women who are considering abortion because of a crisis situ-
ation and fear should, first of all, feel assured that they are not alone, 
and that if they decide to accept a tiny life, they will not remain alone, 
but will receive all the necessary support. Although abortion is evil, 
a sin against human life, we should look at the women who have had 
an abortion, or want it done, through the prism of mercy, understand 
that each of these sins is a personal drama, not judge them, but offer 
a wide-ranging help, even a simple conversation and assurance of 
our presence. Defending the endangered life of an unborn child, 
let everyone have in mind the words of our Savior “Truly, I tell you, 
whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of 
mine, you did for me” (Mt 25, 40).

Summary:
 As one of today’s threats, abortion is both a sign of the times and a chal-
lenge for the Church and anyone who sees the evil of it. Every Christian is 
called to defend life, because life carries a unique dignity – each of us has 
been created by God out of love, and called to love. Today, when the topic 
of the human freedom to decide on everybody’s own life often comes up 
in the discussion about abortion, it should be reminded that this freedom 
is the right of every human being, also the one who cannot speak on their 
own behalf.

 14 Jan Paweł II, Evangelium vitae, nr 99.
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„PROFESSIONALISATION” OF THE PRIESTS’ 
PRIESTLY WORK

The church is presented as the whole, constructed from authoritatively 
set number of elements (dioceses, parishes) in its traditional model. 
Particular elements are organized in such way that they could reflect 
the features of the whole. Dioceses, also analogical parishes create the 
body of the Church, that is the only one, saint, common and missio-
nary. Catholic Church that is made of God’s-human structure is of 
unchangeable hierarchy from its beginning. Diocesan Church is crea-
ted around the bishop’s person and his mission. Due to the above the 
relations between dioceses have an impact on the salutary missions’ 
realization of the entire church. The aim of the Church’s organization 
ought to be an effective improvement of particular dioceses’ activities, 
owing which the whole body of the church’s would be also improved.

The Church’s body is very simple: The Church has an only aim – re-
demption and the only power center – hierarchy. The Church’s structure 
is organized in such a way, that every its element (dioceses, parishes) 
fulfills the same salutary functions (prophetic, priestly and royal). All 
dioceses act according to the same norms described in the Magisterium 
of the Church, for which the Revelation is a source (Bible and Tradition) 
and precised by the Canonic Law. The hierarchy sees to the fulfilment 
of salutary functions, that is precisely described rights and duties, 
this is why their behaviors can be foreseen and at the same time it is 
a guarantee, that the basic salutary functions are going to be fulfilled.

Fruitfulness of priesthood in the Church depends on the Holy 
Ghost, but the order of grace assumes the contributions of human’s 
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effort and work of priests and also secular faithful. However the 
outer circles (socio-economical, political or cultural) may only indi-
rectly influence on religious life of Christians. Finally it is the God’s 
Providence that decides about the Church’s future, and all scientific 
prognosis is only of helpful nature1. Also the importance of ways and 
even checked priestly methods ought not to be overestimated, since 
according to C.M. Martini any „ means that would assure expected 
fruits of priestly work” had ever been described2.

Priestly service doesn’t mean performing a job in a professional 
meaning according to public opinion. It means a service, of which 
source is the Church. The priest appointed by the Christ, performs his 
duties as the servant of the Church, what means he cannot personally 
influence on the matter and nature of priestly activities. The spirit of 
service doesn’t however lessen authority coming from priestly holy 
orders. Priests are favoured with great authority depending upon 
activity in favour of Christ. This authority if of a gift nature, which 
aim is the good, it may only be used as the service3. However the 
potential of priestly service is being realized through different ma-
nagers’ functions in human size.

1. Terminology of priestly mission’ „professionalisation”
Priests make selected social group, which members are of „profes-
sional” background to perform church’s’ service, as well as they per-
form spiritual profession. In term „profession” it means income, 
qualifications and job performing. Those elements are also present 
in priestly work. The basic tasks of priests are duties resulting from 
mission, which source is ancillary priesthood. Proper qualifications 
(knowledge, skills, qualifications) are achieved during seminar for-
mation, and improve during permanent formation. While income in 
priestly service is closely related to the faithful’s generosity, who take 

 1 J. Mariański, Religijność w procesie przemian, Warszawa 1991, pp. 332–333.
 2 C.M. Martini, Davide, peccatore e credente, Casale Monferrato 1990, p. 29.
 3 J. Galot, Postać kapłana w świetle Soboru Watykańskiego II, in: Kapłaństwo, 
Poznań-Warszawa 1988, p. 283..
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advantages from priest priestly service. Priestly work is of profession 
nature. This is why intellectual formation on the university level is 
needed, next priests are to obey church rules and highly rigorist 
ethical norms, so it is work based on exclusivity of priestly mission 
in Church, this is why priests make professionalized social group.

2. „Professionalism” of priests
The above term shouldn’t surprise neither priests, nor incidental 
observers of priestly service. An appealing to the priests’ vocation 
means that his works means performing precisely described activities 
at first. The priest fulfils his duties resulting from his canonic mission, 
yet at the same time he is submitted to all rigors of human actions. 
The priests authority of which source\is joining the power of holy 
orders together with the Church’s mission cannot be separated from 
results of personal engagement in accepted duties’ realization. The 
priest entirely acts and becomes the God’s servant and the Church’s 
representative this way and also mandatory of all seculars.

Professionalism is related to professional competence and expert-
ness. Professionalism within priestly service means performing ac-
cepted duties and resulting tasks according to the Church’s mission, 
while expertness points to proper preparations for performing priestly 
functions. Finally professional competences describe proper connec-
tion of theoretical knowledge and practical abilities, owing which all 
priests can fulfil their mission in the Church efficiently and carry the 
dialogue with the world.

3. Priestly service
Christ, the founder of the Church recruits his members in two ways: 
„Come and follow me” or „Go and preach the Gospel”4. The first vo-
cation is of centripetal direction towards Christ – it is an invitation for 
following the Master and being with Him, to participate in Redemp-
tion. The second vocation is of centrifugal direction and its aim is to 
preach the Gospel and making the Redemption real in the Church, also 

 4 See. H. Urs von Balthasar, Christlicher Stand, Einsiedeln 1977, pp. 111–115.
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developing the God’s Kingdom in the world. The above two kinds of 
vocation join together in the priest’s person and describe the nature 
of service, the presbyter fulfils within the Church and world- wide.

Piests’ mission is primary indicated for common and the only 
mission of redemption5. That is priests vocation that individually 
unite each priest with Christ and Church. Different is however priests’ 
activity in the world. There is a clear distance between mission ful-
filled by priests and reality of the world. Due to this fact many pres-
byters, despite their priestly devotion and their intensive work over 
development of their spiritual life, undergo a crisis caused by conflict 
of roles, which fulfilment requires both; the Church and the world. 
Priestly mission is being realized on the edge of the Church and 
world. Priestly tasks require engagement in the Church’s matters 
from hierarchs. While evangelistic activities, apostols and exten-
sive (educational, cultural, behavioral, social) open the priests to the 
world, where the faithful realize their Christian vocation and make 
the God’s kingdom. Seculars are devoted to making the Christ’s Holy 
body through participation in all Church’s actions not demanding 
the power of holy orders, keeping the hierarchy of their importance: 
presbyters ought to trustfully give tasks in the Church’s service to the 
secular, „leaving them free in their actions, yes, properly encouraging 
them to work on their own”6.

Priests’ mission may be divided into: priestly tasks (salutary me-
diation, performance of sacraments, modernization of active love, 
announcing the God’s word) and management of community (heretic 
function – management, administrative works), evangelisational – 
apostols’ job in the Church and world-wide (constant proclamation 
of the Gospel and giving its proof) and also supplementary jobs. 
Priests due to being fortified with the rites of the Church perform 
functions of father and a teacher among God’s people and for people 
(priestly mission), however all they are together with all faithful, the 

 5 Cf. Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, 74 (abbr. PDV).
 6 Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, 
9 (abbr. PO).
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Lord’s pupils and participants of his Kingdom.: „With all reborn in 
the water of christening the presbyters are brothers among brothers, 
as the members of the only and the same Christ’s Body, of which 
building all should do”7.

4. The main aim of priest’s work – leading people towards Christ 
and the Church
The basic task of priests is to announce Christ and His Gospel. R. Can-
talamessa states that, evangelize means „start from beginning”. This 
beginning – is „Jesus is the Lord”. It is the first kerigmate, it’s a procla-
mation, that what was written before the Gospel. Jesus had died for our 
sins, resuscitated for our resculpation. Jesus is the Lord. It is a grain all 
gospels came from. We have to sow this grain again. Jesus is the Lord”8.

Contemporary priests, also within traditionally religious societies, 
have to announce the fundamental (primary and the simplest) truth, 
of which the gospel is the source. Priests while undertaking the mis-
sion of evangelization, ought to admit the principle, that faith and 
high level of religious knowledge are not of a feet-back nature. Accor-
ding to Revelation announcing of the Gospel restores faith, and reli-
gious knowledge creates better or worse atmosphere for it acceptance. 
This is why evangelization is needed to both; religiously educated, and 
religiously illiterates, for the faith feeds itself with Christ’s Word. And 
this word’s feature is; simplicity, direction, accessibility, readability, 
honesty. The priest should however assume that as the evangelizator 
he is always dealing with a straight forwarded person who needs 
understandable proof of the word, not the theological treatments9.

 7 PO 9.
 8 R. Cantalamessa, Wsłuchani w Ducha Świętego, Kraków 1994, p. 119.
 9 „New times require (…), that Christian proclamation was transferred to contem-
porary human with new methods and expressed in readable language and forms, 
in order to the evangelic reply was understandable, reasonable and deep, and didn’t 
deform or breach the essence of evangelic proclamation at the same time.” Jan Paweł 
II, Przemówienie inauguracyjne wygłoszone na otwarcie obrad IV Konferencji 
Ogólnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, 
kultura chrześcijańska, „L’Osservatore Romano” 13(1992)12, p. 24.
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The priests, both: as evangelizators, and priests may help to every 
man, yet they have to be close. Priest-evangelizators who will make 
borders, or give too difficult tasks, would never make a man to follow 
him. Jon Paul II says clearly; „the stimula towards new evangelization 
cannot be an attempt to «endear themselves» and to «fuss around» 
people (compare Ga 1,10), but responsibility for the gift, the God made 
in Christ, in whom we can get to know the entire truth about God 
and the man and gain a real life”10.

The basic principle of priest’s mission of professionalization reveals 
in evangelization: the priest ought to be a man first of all, for a man 
directs his service to, needs a man, like the good needs the good, and 
love demands love. Such rule of priest’s service „professionalism” as-
sumes that the „outer” signs of priests’ mission ought to be changed 
into the „inner” good for people, the priest services to. It is a task for 
both; priests and Christians.

The priest in order to become a professional, qualified, capable 
evangelizator has to have constant contact with seculars in the envi-
ronment of their lives; It is the best school of humanity. I dare, to say 
here one of the pastoral’s truth; the priest has to become „professional” 
through evangelization. Evangelisator is to start a contact with a man 
on the human level. Evangelization is a process of priests’ mission 
professionalization, owing which what would be difficult to accept 
by the priest is possible to accept by an evangelizator. „professiona-
lism” means thou searching for such solutions that will lead faithful 
towards Christ and teach them live in the church and love It. Avoiding 
evangelization11 is impossible.

The priest without human’s face would have difficulties in per-
forming pastoral mission of the Church. And who is a parish-priest, 
vicar who wrongly performs his duties? Priesthood and ministry don’t 
automatically join together for, their „matter” is human-being and 
spirit. „professionalism” concerns then all human aspects of ministry 

 10 Ibid.
 11 See. J. Przybyłowski, Duszpasterstwo parafialne w Archidiecezji Warszawskiej. 
Próba oceny pastoralnej, „Biuletyn Duszpasterski” 2(2009), pp. 52-67.
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mission and means constant improvement of human abilities, which 
make easier, even enable priests in some cases fulfilling their pastoral 
mission in the Church and world-wide.

Evangelization is to lead Christ’s pupils towards Church. One my 
belong to the Church only with his heart, due to constant love. A man 
has for get to know the Christ first, take a Holy Gospel from Him 
and reply with love, before he becomes a member of the Church’s 
community. Such process is called „church evangelization”. Priests-
-evangelizators should meet people in the world, be among them, 
in order to listen to Christ together and learn how to live evangelic 
love. It means „avoidance of efforts” what means in priestly activity 
to fulfil Jesus’s order, who doesn’t say „wait till someone comes” but 
orders his apostols „go”12.

5. Preparation of candidates to make their service „professional”
Secular members of the Church formulate very specific demands 
regarding to the priest and his role in church’s community ( positive – 
sacrifice of life and service) or (negative not to involve in politics). The 
above and other postulates of seculars may be a creative aid towards 
future priests’ preparation. Actually the time of isolation the semi-
naries, that didn’t have a status of universities, and were treated only 
as some centers „professionally” preparing future priests has already 
finished. Nowadays majority of seminaries is within structures of 
theological faculties, that are being opened on universities not only 
catholic, but also secular ones. 

Academic level of the priests preparation in size „doctrina” re-
quires however considering more pastoral theology in making them 
„sanctities”, and also some knowledge from psychology, sociology 
and pedagogics in human formation13.

 12 G. Miller, Tolerancja cnotą chrześcijańską. Znoście siebie nawzajem w miłości 
(Ef 4, 2), in: W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, ed. 
Z. Marek, Kraków 1991, p. 138.
 13 Cf. PO 12-21; PDV 58.
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„Professionalism” in priestly preparations doesn’t however change 
the hierarchy in the meaning of priestly sanctity within their service, 
what had John Paul II emphasized” in a light of long experience and 
different situations, I became convinced that the real and efficient 
priesthood – cura animarum may arise from only from the priestly 
soil of sanctity”. Not material means, especially those „rich ones” are 
the secrets of priestly successes. Constant fruits of priestly difficult 
work are born on the base of priests’ hearts. Of course the formation, 
studium, aggiornamento are needed; that is a proper preparation that 
enables priests to face all urgent priestly needs14.

M. Gogacz has precisely described the terms of the priests’ „profes-
sional” preparation towards priestly service, who said that the basic 
postulate in future priests preparation is „ concern for philosophical 
and theological priests’ education on the university level, as well as 
concern for their deep religious education. It is about such religious 
education, that would broaden the way of thinking, not only delivers 
erudition. And it is about such religious behavior, the would make 
the friendship with Christ a sense of life15. In such a formation of 
future priests, new possibilities open for pastoral theology, of which 
tasks is not only pointing to the Church’s vision and fulfilment of 
its salutary mission in contemporary world, but also contribution 
in preparation and proper pastoral formation of future priests. The 
postulate of pastoral theology development is very timely. W. Goddijn 
writes that the conception of „what shall we require from priesthood 
is needed in both; regarding formation of future priests and proper 
performance of priestly functions. Practical, pastoral theology is the 
weakest from theological sciences, not related to present humanistic 
knowledge with sociology and psychology”16. 

 14 Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłań-
skich, Kraków 1996, p. 87.
 15 M. Gogacz, Warunki skuteczności apostolstwa świeckich, „Communio” 1(1986)6, 
p. 128.
 16 W. Goddijn, Rola kapłana w Kościele i w społeczeństwie, in: Ludzie – wiara – 
Kościół. Analizy socjologiczne, ed. B. Cywiński, Warszawa 1966, p. 205.
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Future priests’ “professionalization”17 requires therefore some de-
velopment of pastoral theology, what had John Paul II clearly named 
in apostols adhortation. Pastores dabo vobis. The priests formation 
ought to be carried out in such a way, that during shaping the pastoral 
sensitivity and preparation to responsibility for the whole pastoral 
mission realization – the human spiritual, intellectually and priestly 
formation – in very detailed understanding18 taught to be taken into 
consideration according to the Church’s hitherto present experience 
and also to the new stimula coming from the pope’s way of teaching.

„Professionalization” of priestly service may clearly notice, that 
priestly function ought not to be,limited to charisma and fulfilment of 
accepted duties, resulting from priestly vocation. Even the most firmly 
fulfilled duties cannot justify neglectance of development in humanity 
size and also performed specialty. Priests cannot be demanded perfec-
tionism from within human spheres of development, but it ought to be 
emphasized that their competences, professionalism19, knowledge and 
practical abilities require constant education. Abilities with mastery, 
natural abilities with educated skills unite within the priest, and first 
of all natural it’s with charismatic enrichment of spirituality. Social 
status of the priests is described by his functions, but frankly saying it 
is conditioned by his personal culture, his knowledge, „professionalism 
and expertness”, qualifications, but first of all spirituality based on good 
asceticism20. In pastoral formation of priests a special attention ought 

 17 PDV 57.
 18 Ibid., 58.
 19 The term priesthood professionalization joins directly with the ministry. O. Schreuder 
says, „ The term priesthood professionalization includes elements that are beneficial for 
priesthood, like specialization and intensification of the proper religious function of 
the ministry, concentration of education and preparation to ministry, increasing their 
scientific level through introduction of academic studies and adaptation of teaching 
programme for pastoral needs” O. Schreuder, Zawodowy charakter kapłaństwa, in: 
Ludzie – wiara – Kościół. Analizy socjologiczne, op. cit., p. 240.
 20 J. Bukowski, Filozofia spotkania, Kraków 1987, p. 274: „Priest, monk or hermit 
is someone for whom it’s not enough to confess to God in everyday life, inner 
service, fulfilment of commandments, serving as an example. His love and need 
‘to go forward’ is so strong that he wants to devote to it, closing himself to other 
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to be paid to their preparation towards bible priesthood, that ought to 
be directed into; theology, hermeneutic and practical21.

6. Basic condition towards „professionality” of priestly service
Priesthood is the most important task in priestly service. It ought 
to be mentioned here the priest first serves to the church, hat has 
salutary and estachologic goal, and such a goal may be achieved 
only in the future world22. This salutary-estachological direction is 
of fundamental nature for priestly service. The priest acts in visible 
reality, but is aware at the same time, that he ought to deal with it 
in a perspective of invisible „God’s Kingdom” that he makes real in 
a mystery way23. This basic principle of priestly services is known as 
per visibilia ansibilia – through visible to invisible reality24.

7. Autonomy of priests’ and secular faithful actions
Autonomy of priestly actions may be better presented owing to 
„professionalism” of priestly mission. Priests fulfil different pastoral 

opportunities of organizing his life. He desires to live for the God only, devoting 
him all earthy matters. He wants to do ascesy, understood and compromise-free 
engagement within self-work, even in wider meaning than commandments say. 
Ascesy is to assure a plentitude of life through getting to know its most difficult 
fields, and to live in truth, without any illusions and disappointments » So the ascesy 
is living the fullness of life. It is obvious, f we notice that he sees the fullness of life 
in absolute renouncement of earthy order and realization of spiritual christianism.”
 21 J. Kudasiewicz, Pismo św. w teologii i duszpasterstwie. Rys historyczno-metodo-
logiczny, in: Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, ed. J. Kudasiewicz, Lublin 1991, p. 
38-40; According to Church’s documents, the Bible ought to be 1) modern-intro-
ducing exegetic methods, 2) Theological getting to know with Revelation matter 
3) ascetic – leading to everyday reading 4)priestly-practical – preparing to future 
work with Bible. See. J. Kudasiewicz, Formacja biblijna teologów i duszpasterzy w 
świetle Vaticanum II, „Kielecki Przegląd Diecezjalny”53(1977), p. 180.
 22 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ-
czesnym Gaudium et spes, 40 (abbr. GS).
 23 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 3 
(abbr. LG).
 24 Jan Paweł II, Katecheza Zadanie misyjne Kościoła w jego relacjach ze światem 
21 VI 1995, 1.
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functions by realizing their mission. „Some in an ordinary parish 
priesthood, others in missions, some others in circles of tasks re-
lated to educating, tutoring and behaving youth, accompanying 
various circles and organizations, participating in tasks related to 
social life development, and also working with the suffering, sick 
and abandoned.

The ways are different, sometimes difficult to be described. There 
must be many of them and they must be different according to struc-
ture of human life, social processes, historical traditions and heritage 
of various cultures and civilizations”25.

Priests fulfil their pastoral tasks mostly within parishes. The 
main task of parishes body is salutary mission, fulfilled by ordinary 
priesthood, yet parishes community is the first place for evangeliza-
tion and apostolic activities of the seculars; Council in decree Apo-
stolicam actuositatem paid attention to it; The parish delivers a visible 
sample of community apostolate gathering all various properties in 
one and including them into the Church’s commonness26. The above 
decree as well indicates that the seculars activities within parishes 
is necessary for the priests actions efficiency. Apostol’s activities of 
the secular members of the parish ought to extend together with 
priests, in order to be recognized and direct form of participation in 
the Church’s life27.

Participation of seculars in apostolate that is directly related to 
priesthood may disclose in preparation and performance of liturgy, 
in catechism teaching in priestly and social initiatives, in works of 
priestly councils28, owing which they give indirect aid in parish ma-
nagement. Priests don’t feel lonely owing it, for they may count on 

 25 Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek Kapłaństwo służebne (8 IV 
1979), 6.
 26 Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świecki Apostolicam actuositatem, 
10 (abbr. AA).
 27 Por. AA 10.
 28 Cf. Jan Paweł II. Adhortacja apostolska. Christifideles laici, 27.
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their competences and solidarity, understanding and also on generous 
help in many fields of parish’s service29.

Autonomy of priestly actions of the priests in the Church is very 
closely related to the autonomy of secular faithful activities in the 
world. Vatican Council II says that the duty, but also the right of 
secular towards apostolate come from their uniting with Christ the 
Head. They are included to the Mystical Body of Christ through 
christianism and strengthened with the power of Holy Spirit through 
Confirmation, also called and assigned for apostolate. Secular faithful 
are included in royal priesthood and saint people (comp. 1 P 2,4-10) 
in order to bring spiritual offerings and announce Christ’s Words. 
However though sacraments, particularly Eucharist, they are given 
love, that is somehow a soul of the entire apostolate30.

8. Personal principles of priestly mission „professionalization”
The problem of relations between God’s and human’s size of life and 
the Church’s functioning ought to be solved before description of 
personal conditions of priestly mission fulfilment. God’s people are 
commune first, of which aim is presentation and making redemption 
real. The Church is also human society, for it is made by Christ’s 
pupils. This is why both: God’s and humans are to be taken into 
consideration in pastoral activities. This is why priests, and most of 
all secular faithful who realize their Christian vocation in Church 
and the world, need not only Holy Gospel teaching and decree of 

 29 Jan Paweł II. Katecheza. Dziedziny apostolstwa świeckich: uczestnictwo w misji 
Kościoła 16 III 1994, 2. In all (secular) church’s communes the activity is so much 
needed, that without it the apostology itself cannot be usually efficient (…) However 
the seculars (…) complement what their brothers lack in, they enliven both; priests 
spirit and the rest of the faithful (…) fed with active participation in liturgics life 
of their commune, they eagerly participate in their Apostol’s works. They attempt 
those keeping far away, they eagerly co-operate in transformation of the God’s 
Word, especially through catechization. They give their knowledge to the service 
of the Church, improve priestly work and also management of church properties” 
(AA10).
 30 AA 3.
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faith, but also social principles of which subject would be the entire 
ecclesia commune31.

The basic principle personalizing pastoral activates s acceptation 
of vocation in Jesus Christ up to victory. „Such victory cannot exist 
without pains, even suffering, like Christ’s Resurrection without 
a cross « And He already won today, even if he was lying of the gro-
und, downtrodden, who loves and forgives – said Stefan Wyszynski, 
Cardinal – who like Christ gives his heart away, even life for brothers 
(24 VI 1966)”32.

The second principle of priestly activities personalization points 
to the value of human – being. This human ought to be affirmed just 
for himself, not for any other reasons! The human needs to be loved, 
because he is a human – the love needs to be required for him due to 
a special dignity he owes. The third set of words belongs to the essence 
of evangelic proclamation of the Christ and Church’s mission33. The 
priest is called to develop his humanity by overcoming his weaknesses. 
Humanity is also a measure of priestly mission „professionalism”. This 
is why John Paul II clear order of placing the human in the center 
of Church’s pastoral activity ought to be read: „ A human is a way 
of the Church – the way that leads somehow at the base of all those 
ways, the Church ought to follow, because every human – with no 
exception – has been redeemed by Christ, because with the human – 
with no exception – Christ is somehow united, even if human has no 
idea about it(…). Due to this man is a way of the Church, the way of 
its everyday life and experience, mission and pains – the Church of 
our epoch must be again and again aware of its «situation» -that is 

 31 „Many social problems may be solved with consideration of catholic social science, 
that is of integral part of Christian’s proclamation, of it shows its real consequences 
for social life and makes every day work and fight for justice an element of Christ, 
the „ Redeemer”. Jan Paweł II, Centesimus annus, 5.
 32 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Stadionie Dziesięciolecia, 
in: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979-1983-1987-1991-1995-1997. Przemó-
wienia, homilie, Kraków 1997, p. 237.
 33 Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie UNESCO (2 VI 1980), in: Przemówienia 
i homilie Ojca świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, p. 274.
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at the same time aware of its opportunities, that direct and disclose 
again this way. It must be at the same time aware of menaces, aware 
of everything, what seems to be humans life could become contrary 
this, that «more and more human»,That everything what is within 
it, could be proper to the real dignity of the human: simply he must 
be aware of everything, what is contrary34.

9. To sum up
An general conclusion comes to mind within summarization of 

conducted cogitation: the priest will never be only an employee in 
Christ’s Church. Even if he accepts all tasks resulting from priestly 
mission (services towards Church’s members), that are performed 
according to church’s’ regulations and demand proper qualifications 
(knowledge and expertness) gained during education and experience., 
of which source is pastoral practice, and even if it is work gratified 
with the faithful generosity, so the priest is always a servant, and his 
mission is a service. It doesn’t exempt any priest from the duty of his 
actions professionalizing, using professional knowledge and gaining 
competences in church’s’ practice performing.

The priest while staying within the Church service is first of all the 
Christ’s pupil, who is the only Master and Teacher. Such a relation be-
tween priest and the Christ makes, that as a priest he is appointed to the 
Church’s members service, with whom he makes salutary commune, 
but at the same time he is appointed by diocese bishop, an administer 
of church society with delegated canonic authority. It means that NOT 
a commune „hires” him, he is only Christ’s pupil sent by Him, however 
his identification is received from the Church, of which official repre-
sentative is an ordinary of the place. He priest’s mission in the Church 
understood this way requires absolute obedience to Christ on one hand, 
and on the other – an utter subordination towards Church. The priest 
doesn’t’ perform any job, he is not a hired employee, and doesn’t com-
pletely satisfies conditions of professional job. Staying Christ’s priest for 
eternity, in a church he is a servant appointed to serve the commune 

 34 Jan Paweł II, Redemptor hominis, 14.
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members. The priest belongs to The Church, makes the Church, serves 
to the Church and directs churches’ society, has plentitude of rights as 
the Christ’s priest and at the same time he is an executor of his ordi-
nary orders. It may be said that the salutary power of priestly service 
with Church’s authority delegated to the priest by the bishop of place 
are joined together within the priest. The priest is therefore a „salutary 
institution”, this is why he fulfils his mission with the Christ’s power, 
personally staying under authority of the Church.
Key words: Parishes, priest, autonomy of priests’, priest’s work, priestly 
service
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ŹRÓDŁA I FORMY PRZEPOWIADANIA SŁOWA BOŻEGO
The sources and forms of speaking God’s Word

Przepowiadanie słowa Bożego, które jest kontynuacją zbawczego 
dzieła i posłannictwa Jezusa Chrystusa, należy od początków Kościoła 
do podstawowych jego funkcji. W rozumieniu szerokim obejmuje 
całość kościelnego nauczania, a zatem wypowiedzi Magisterium Koś-
cioła, wykład teologiczny, konferencję religijną, katechezę, kazanie, 
dialog religijny, utwory pisane itd. Natomiast w rozumieniu wąskim, 
które odnaleźć można w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 762-772) 
używa się go na określenie teorii i praktyki, odmiennego od katechezy, 
ustnego sposobu kościelnej posługi słowa, urzeczywistniającego się 
w dwóch zasadniczych jednostkach: kazaniu i homilii1. W niniejszym 
artykule omówione zostaną źródła i formy przepowiadania słowa 
Bożego w rozumieniu wąskim. 

1. Źródła przepowiadania słowa Bożego
„Ponieważ Lud Boży jednoczy się przede wszystkim przez słowo Boga 
żywego”2, dlatego też Kodeks Prawa Kanonicznego, idąc za wskaza-
niami Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym3, daje priorytet 
nie doktrynie Kościoła lecz Biblii i stwierdza, że posługa słowa winna 
opierać się na Piśmie Świętym, Tradycji, liturgii, Nauczycielskim 
Urzędzie i życiu Kościoła. W oparciu o te źródła należy przedstawić 

 1 Por. G. Siwek, Przepowiadanie słowa Bożego, w: Leksykon teologii pastoralnej, 
red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fijałkowski, Lublin 2006, s. 696.
 2 KPK, kan. 762.
 3 Zob. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym, nr 24 
(dalej skrót: KO). 
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w „całości i wiernie tajemnicę Chrystusa”4. Rozwińmy podział źródeł 
przepowiadania zaproponowany przez nowe prawo.

a. Pismo Święte
W świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II pierwszym i nieza-
stąpionym źródłem przepowiadania słowa Bożego jest Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu. Biblia, zawierająca orędzie zbawienia, 
zajmuje w życiu Kościoła szczególne miejsce. Jest miejscem osobo-
wego spotkania człowieka z objawiającym się Bogiem. Jest także 
księgą wezwania, ponieważ domaga się od człowieka odpowiedzi, 
którą jest wiara, pojmowana jako całkowite powierzenie się Bogu, 
a także jako uległość rozumu i woli5. Ta święta księga, wyrosła z wiary 
Kościoła, do wiary także chce prowadzić6, co zresztą dobitnie oddają 
słowa pouczenia św. Pawła z Listu do Rzymian: „wiara rodzi się z tego, 
co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17)7. 
Znajdują one echo w nauczaniu soborowym, które z naciskiem pod-
kreśla, że „Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak 
samo Ciało Pańskie, skoro zwłaszcza w Liturgii św. nie przestaje brać 
i podawać wiernym chleb żywota tak ze stołu słowa Bożego, jak i Ciała 
Chrystusowego. Zawsze uważał i uważa owe Pisma zgodnie z Tradycją 
świętą, za najwyższe prawidło swej wiary, ponieważ natchnione przez 

 4 KPK, kan. 760.
 5 Por. H. Simon, Przepowiadanie biblijne, w: Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, 
red. J. Kudasiewicz, Lublin 1991, s. 58.
 6 Zob. KO 2; 5.
 7 Widoczne jest to już w Starym Testamencie. Lud Boży Starego Przymierza, to 
qehal Jahwe, zgromadzenie zwołane przez słowo Boże. Grupa niewolników zbiegłych 
z Egiptu pod wodzą Mojżesza nabiera nowej świadomości dzięki słuchaniu słowa 
Bożego w przymierzu na Synaju (Wj 19-24). Odnowienie tej świadomości oraz więzi 
z Bogiem i ludźmi dokonuje się przez słuchanie i przyjęcie Słowa Bożego (2 Krl 22-
23; Ne 8-10). Podobnie buduje się Kościół Chrystusowy. Pierwsi słuchacze Jezusa 
to pierwsi członkowie Jego Kościoła. Słowo Boże powoduje także wzrost Kościoła 
po zmartwychwstaniu Chrystusa, dokonujący się w rytmie wzrostu i rozszerzania 
się słowa Bożego (Dz 6, 7; 20, 32). Zob. L. Stachowiak, Od «zgromadzenia Jahwe» 
do Kościoła. Elementy eklezjalne w Starym Testamencie, w: Kościół w świetle Biblii, 
Lublin 1984, s. 9-20.
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Boga i raz na zawsze utrwalone na piśmie przekazują niezmiennie 
słowo samego Boga, a w wypowiedziach Proroków i Apostołów po-
zwala rozbrzmiewać głosowi Ducha Świętego”8. 

Nauczanie Soboru Watykańskiego II podkreśla konieczną korela-
cję między słowem a sakramentem oraz mówi o zbawczej obecności 
Pana tak w słowie, jak i w świętym znaku9. Uprawnione jest zatem 
mówienie o podwójnym stole lub o dwóch stołach: stole słowa i Ciała 
Chrystusowego10. „Łączą się one ściśle ze sobą przez wspólną im 
obydwu, choć niejednakową, obecność Chrystusa i wspólne im Jego 
działanie, analogiczne, choć nieidentyczne”11. Istotnym dla prze-
powiadania jest wobec tego stwierdzenie, że Chrystus „jest obecny 
w swoim słowie, albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo św. wów-
czas On sam mówi”12, „bez przerwy oznajmia swoją Ewangelię”13. 
Analizując dokumenty soborowe, zwłaszcza Konstytucję dogmatyczną 
o Objawieniu Bożym oraz Konstytucję o liturgii świętej, można mówić 
o ponownym „odkryciu Biblii”. Jej prymat w zbawczym posłanni-
ctwie Kościoła wyrażony został w wezwaniu, aby „obficiej zastawić 
dla wiernych stół Słowa Bożego, szerzej otworzyć skarbiec biblijny”14. 
A na innym miejscu: „Trzeba więc, aby całe nauczanie kościelne, 
tak jak sama religia chrześcijańska, żywiło się i kierowało Pismem 
św. Albowiem w księgach świętych Ojciec, który jest w niebie spotyka 
się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę. Tak 
wielka zaś tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła 

 8 KO 21.
 9 Por. K. Rahner, Was ist ein Sakrament? Freiburg 1971, 67–72. Cyt. za H. Simon, 
Przepowiadanie biblijne, dz. cyt., s. 59.
 10 Por. J. Warzecha, Biblia – księgą Kościoła, w: Biblia – Sobór – życie. Sympozjum 
synodalne w Akademii Teologii Katolickiej (17 marca 1992), red. M. Czajkowski, 
Warszawa 1994, s. 81.
 11 Drugi Polski Synod Plenarny. Teksty robocze, Poznań-Warszawa 1991, 1,4.
 12 Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej, nr 7 (dalej skrót: KL).
 13 Tamże, nr 33.
 14 Tamże, nr 51.
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podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, 
pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego”15. 

b. Tradycja Kościoła
Drugim źródłem przepowiadania jest Tradycja, przez którą rozumie 
się sam proces przekazywania objawienia Bożego od jego pierwotnych 
głosicieli, zwłaszcza od Chrystusa, przez Apostołów, aż po dzień 
dzisiejszy, jak i samo przekazywane objawienie Boże jako Dobrą 
Nowinę o zbawieniu oraz rzeczywistość zbawienia16. W misji na-
uczycielskiej Kościoła Pismo św. i Tradycja „ściśle się ze sobą łączą 
i komunikują. Obydwoje bowiem, wypływając z tego samego źródła 
Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu”17. 
Ten sam szacunek należy się zatem Pismu Świętemu jako mowie 
Boga, utrwalonej na piśmie pod natchnieniem Ducha Świętego, jak 
i Tradycji, słowie Boga podanym przez Chrystusa i Ducha Świętego 
Apostołom, a przez nich ich następcom18. Konstytucja dogmatyczna 
o Objawieniu Bożym wyraźnie podkreśla, że Pismo Święte i Trady-
cja razem tworzą „jeden święty depozyt słowa Bożego powierzony 
Kościołowi”19. Same w sobie nie zawierają całej nauki objawionej, 
lecz stanowią dwa przekaźniki objawienia. Pismo Święte i Tradycja 
są „jakby zwierciadłem, w którym Kościół pielgrzymujący na ziemi 
ogłada Boga, od którego wszystko otrzymuje, aż zostanie doprowa-
dzony do oglądania Go twarzą w twarz, takim jakim jest”20. 

 15 KO 21.
 16 Zob. więcej: W. Broński, Recepcja nauczania Kościoła współczesnego na temat 
Tradycji i dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła jako źródła homilii w prze-
powiadaniu niedzielnym dla dorosłych «Biblioteki kaznodziejskiej» i «Współczesnej 
Ambony», „Resovia sacra” 2002, nr 7, s. 135-154.
 17 KO 9.
 18 Por. Praktyka przepowiadania słowa Bożego. Materiały do nauczania w zakładach 
teologicznych, t. II, red. L. Kuc, Warszawa, s. 339. 
 19 KO 10. Zob. także KKK 84.
 20 Tamże, nr 7.
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c. Urząd Nauczycielski Kościoła

Konstytucja soborowa Dei Verbum stwierdza, że „zadanie autentycz-
nej interpretacji słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez 
Tradycję, powierzone zostało samemu tylko żywemu Urzędowi 
Nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu 
Jezusa Chrystusa”21. Urząd ten nie stoi ponad słowem Bożym, lecz 
z woli Bożej temu słowu służy. Funkcję Kościoła wobec objawienia 
jasno zdefiniował już papież Pius XII w encyklice Humani generis 
z 12 sierpnia 1950 r.: „Pismo św. winno być wykładane w duchu Koś-
cioła, który przez Chrystusa Pana został ustanowiony jako strażnik 
i tłumacz (custos et interpres) całego depozytu prawd objawionych”22. 
Głosząc prawdy objawione w sposób autorytatywny i nieomylny, Ma-
gisterium Kościoła czerpie z tego depozytu wiary oraz wypowiada się 
o nim określając jego treść. Sobór Watykański II stwierdza natomiast, 
że Pismo Święte, Tradycja i Magisterium Kościoła „tak ściśle się ze 
sobą łączą i zespalają, że jedno bez pozostałych nie może istnieć”23. 
Pismo św., podstawowe źródło homilii, winno być zatem badane 
i wykładane pod nadzorem Urzędu Nauczycielskiego, a jego głębszego 
zrozumienia szukać należy w studium Ojców Kościoła, zarówno 
wschodnich, jak i zachodnich24. Nauczanie zawarte w świadectwach 
patrystycznych, a także w nauczaniu Kościoła (enuncjacjach Ojca 
Świętego, nauce soboru, wypowiedziach Stolicy Apostolskiej czy 
Episkopatu Polski) jest ciągle aktualne i może stanowić inspirację 
dla posługi słowa.

d. Liturgia
Przepowiadanie słowa Bożego czerpie swoją treść także z liturgii, 
która jest źródłem i szczytem całej działalności Kościoła25. Stanowi 
ona „zwiastowanie przedziwnych dzieł Bożych w dziejach zbawienia, 

 21 KO 10.
 22 Breviarium Fidei III 72.
 23 KO 10.
 24 Por. tamże 23.
 25 Por. tamże, nr 10.
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czyli w misterium Chrystusowym, które zawsze jest w nas obecne 
i działa, zwłaszcza w obrzędach liturgicznych”26. Jest kontynuacją 
dziejów zbawienia, aktualizacją kapłańskiego urzędu Chrystusa oraz 
działaniem całego Kościoła, wykonywanym pod osłoną znaków27. 
Konstytucja o liturgii świętej zaznacza, że homilia będąca częścią 
liturgii jest również wydarzeniem zbawczym. Na podstawie tekstów 
świętych, związanych z wydarzeniami roku liturgicznego, wykłada 
on tajemnice wiary i zasady życia chrześcijańskiego28. Natomiast 
Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego przypomina rozumienie 
homilii: „Homilia stanowi część liturgii. Jest bardzo zalecana jako 
nieodzowny czynnik zasilający życie chrześcijańskie. Ma to być albo 
wykład ujmujący pewien aspekt czytań Pisma św., albo wyjaśnienie 
innego tekstu, zaczerpniętego z części stałych czy też własnych Mszy 
z dnia, z uwzględnieniem obchodzonego misterium bądź szczegól-
nych potrzeb słuchaczy”29. Oprócz tekstów biblijnych, źródłem dla 
homilii są także teksty liturgiczne: Mszy świętej, sakramentów, sakra-
mentaliów i Liturgii Godzin. Tworzywem homiletycznym w ramach 
samej Mszy świętej mogą być teksty stałe oraz teksty zmienne: teksty 
okresowe, własne lub wspólne o Świętych, teksty Mszy obrzędowych, 
Mszy i modlitw w różnych potrzebach, Mszy wotywnych i Mszy za 
zmarłych30.

 26 Por. KL 35, 2.
 27 Zob. S. Czerwik, Wprowadzenie do konstytucji o liturgii świętej, w: Sobór Wa-
tykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1986, s. 28-39.
 28 Por. KL 52.
 29 Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Kraków–Poznań 1986, nr 41. To 
rozumienie homilii opiera się na Instrukcji Inter Oecumenici Świętej Kongregacji 
Obrzędów z 26 września 1964 r. Instrukcja mówi zarazem o czczonej w danej chwili 
tajemnicy jako źródle jej przepowiadania oraz o tekście świętym. Pojęcie tekstu 
świętego, według tego dokumentu, oznacza „wyjaśnienie jakiegoś szczegółu z czytań 
Pisma Świętego lub innego tekstu, który się wybrało z ordinarium lub proprium Mszy 
danego dnia”. Św. Kongregacja Obrzędów, Instrukcja Inter Oecumenici, AAS 1964, 
nr 56, s. 890, nr 54.
 30 Przykłady wykorzystania formularzy mszalnych jako tworzywa w przepowia-
daniu homilijnym można znaleźć: W. Głowa, Teksty formularzy mszalnych źródłem 
przepowiadania homilijnego, w: Digilis me? Pasce. Księga jubileuszowa dedykowana 
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Zdaniem H. Simona teksty liturgiczne można traktować jako 
zaktualizowane słowo biblijne w ramach sprawowanego misterium. 
W przepowiadaniu słowa warto więc dążyć do zespolenia tekstu 
natchnionego z tekstem liturgicznym, dzięki czemu oba obszary treś-
ciowe znajdą wzajemne wyjaśnienie31. Widać to szczególnie w wiel-
kie święta roku liturgicznego. Poszczególne tajemnice zbawienia, 
zwiastowane w liturgii słowa, powracają w liturgii eucharystycznej, 
szczególnie w prefacji i wspomnieniach tajemnicy dnia32.

e. Doświadczenie życiowe słuchaczy
Kolejnym źródłem przepowiadania jest doświadczenie życiowe 
słuchaczy, a  więc uwarunkowania historyczno-kulturowe, które 
kształtują ich mentalność, jak i społeczno-kulturowe, w jakich żyją. 
Personalistyczny i egzystencjalny rys przepowiadania obecny był już 
w czasach apostolskich. Dzieje Apostolskie i listy św. Pawła przesiąk-
nięte są reminiscencjami ze zwyczajnego, codziennego życia słucha-
czy oraz dotykają najbardziej czułych obszarów ludzkiej egzystencji. 
Podobnie homilie Ojców Kościoła próbują dać człowiekowi odpo-
wiedź na dręczące go pytania, tak z zakresu życia religijnego jak 
i codziennego, kościelnego czy społecznego33. Dokumenty Kościoła 
zwracają uwagę na konieczność dokładnego poznania mentalności, 
obyczajów, okoliczności i uprzedzeń osób, do których się przemawia, 
a także uwzględnienia ich możliwości percepcji i warunków życia34. 

biskupowi sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Świerzawskiemu na pięćdziesię-
ciolecie święceń kapłańskich 1949-1999, red. S. Czerwik, M. Mierzwa, Sandomierz 
1999, s. 346-380.
 31 Por. H. Simon, Kaznodziejstwo polskie: zdobycze i niedociągnięcia, „Ateneum 
Kapłańskie” 1993, nr 121, z. 2–3, s. 253.
 32 Por. S. Czerwik, Słowo Boże w liturgii, „Collectanea Theologica” 1967, nr 37, 
s. 78-79.
 33 Por. J. Batkowski, Egzystencjalne warunki człowieka jako tworzywo homilii, 
„Materiały problemowe” 1975, nr 9/9, s. 111-112.
 34 Por. W. Broński, Recepcja nauczania Kościoła współczesnego na temat doświad-
czenia życiowego słuchaczy jako źródła homilii w przepowiadaniu niedzielnym dla 
dorosłych «Biblioteki Kaznodziejskiej» i «Współczesnej Ambony», „Roczniki Teolo-
giczne” 2002, t. 49, nr 6, s. 112-113.
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Zrozumienie aktualnych potrzeb ludzkich i poznanie realiów życia 
słuchaczy sprawia bowiem, że przepowiadanie, oparte na autentycz-
nym słowie Boga, staje się skuteczne i owocne. Należy zatem dążyć, 
aby w przepowiadaniu te dwie rzeczywistości, Biblia i egzystencjalna 
sytuacja człowieka, a więc to, co autentycznie Boże, i to, co prawdziwie 
ludzkie, były zespolone w jedno. 

W celu odkrywania związku pomiędzy głoszoną Ewangelią a co-
dziennym życiem ludzi, a także udzielania odpowiedzi na ich żywotne 
pytania i dostosowania tychże odpowiedzi do mentalności współ-
czesnego pokolenia niezwykle ważnym wydaje się badanie znaków 
czasu. Samo wyrażenie „znaki czasu” zostało wzięte z Ewangelii 
(np. Mt 16, 3) i oznacza cuda czynione przez Jezusa jako znaki nadej-
ścia czasów mesjańskich. Papieże Jan XXIII i Paweł VI, a następnie 
dokumenty soborowe używają tego pojęcia na określenie wydarzeń 
zachodzących w życiu ludzkości, w których w świetle wiary, do-
strzega się wyraz zbawczej woli Bożej i skierowane do człowieka Boże 
wezwanie35. Duch Święty nieustannie ingeruje w dzieje ludzkości, 
pobudza i oświeca ludzkie serca przez konkretne zjawiska, wyda-
rzenia i procesy, które wymagają konfrontacji z nauką ewangeliczną 
i zaangażowania chrześcijan36. „Kościół – jak naucza Konstytucja 
duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym – zawsze ma obo-
wiązek badać znaki czasów i wyjaśniać je w świetle Ewangelii, tak 
aby mógł w sposób dostosowany do mentalności każdego pokolenia 
odpowiadać ludziom na ich odwieczne pytania dotyczące sensu ży-
cia obecnego i przyszłego oraz wzajemnego ich stosunku do siebie. 
Należy zatem poznawać i rozumieć świat, w którym żyjemy, a także 
jego nieraz dramatyczne oczekiwania, dążenia i właściwości”37. 

 35 Por. A. Zuberbier, Słownik teologiczny, Katowice 1998, s. 691.
 36 Por. S. Bielecki, Znaki czasu, art. cyt., s. 923. 
 37 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczes-
nym, nr 4 (dalej skrót: KDK).
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2. Formy przepowiadania

Przepowiadanie słowa Bożego jest obowiązkiem Kościoła nałożonym 
przez Zmartwychwstałego Chrystusa (por. Mt 28, 16-20; Mk 16, 15-18) 
i może przybierać różne formy38. Na potrzeby niniejszego artykułu 
przyjęty został podział form przepowiadania na liturgiczny i poza-
liturgiczny. Do liturgicznego należy nauczanie homiletyczne, które 
polega na „wyjaśnianiu czytań biblijnych oraz sprawowanego ob-
rzędu, wprowadza w aktualizujące się tajemnice zbawcze, szczególnie 
przygotowuje do uczestnictwa w sakramentach i zawiera konkretne, 
wynikające z tego faktu zastosowania życiowe”39. Do pozaliturgicz-
nego zaliczyć można kazania i konferencje.

a. Liturgiczna forma przepowiadania słowa Bożego: homilia
Homilia, będąca integralną częścią liturgii i uobecnieniem słów bi-
blijnych w każdorazowej sytuacji Kościoła, jest najważniejszą i naj-
skuteczniejszą formą przepowiadania słowa Bożego. Podkreśla to 
wyraźnie Konstytucja o liturgii świętej, w której czytamy: „jako część 
samej liturgii zaleca się bardzo homilię, w której w ciągu roku li-
turgicznego, na podstawie tekstów świętych, wykłada się tajemnice 
wiary i zasady życia chrześcijańskiego”40. „Homilia – według defi-
nicji ks. Z. Adamka – (od greckiego słowa homilein – rozmawiam, 
wyjaśniam) to wyjaśnianie jakiegoś szczegółu z czytań Pisma św. lub 
innego tekstu (z ordinarium lub proprium) sprawowanego obrzędu 
liturgicznego, w którym to wyjaśnieniu na podstawie tekstów świę-
tych wykłada się tajemnice wiary i zasady życia chrześcijańskiego”41. 
W zaproponowanej definicji można wskazać na trzy istotne elementy 
homilii. Pierwszym z nich jest element biblijny. Nauczanie homile-
tyczne w możliwie największym stopniu swą treść winno czerpać 

 38 Por. L. Szewczyk, Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji ka-
towickiej po Soborze Watykańskim II, Katowice 2009, s. 1.
 39 Por. M. Brzozowski, Przepowiadanie Słowa Bożego, w: Być chrześcijaninem, 
red. M. Rusecki, Lublin 2003, s. 434. 
 40 Por. KL 52.
 41 Z. Adamek, Homiletyka, Tarnów 1992, s. 130.
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z tekstów biblijnych. II Polski Synod Plenarny słusznie zauważa, że 
„głównym niedomaganiem homilii jest brak biblijności. Kaznodzieje 
bowiem nie zawsze potrafią wiernie i solidnie ukazywać orędzie 
czytań, nie dostrzegając ich wzajemnego związku”42. Drugi – to ele-
ment egzystencjalny. Głosząc w homilii treści zbawcze, kaznodzieja 
winien uwzględnić aktualną sytuację egzystencjalną ludzi. Ostatni 
element – liturgiczny – polega na nieustannym liczeniu się z obecnoś-
cią Trójjedynego Boga, działającego w zgromadzeniu liturgicznym, 
a także odnalezieniu się w żywej relacji do Ojca, którego wielbimy 
przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym43. Dla podkreślenia jed-
ności dwóch stołów, słowa i Eucharystii, zaleca się, aby homilię gło-
sił przewodniczący liturgii. Przepowiadający homilię jest bowiem 
zawsze znakiem pierwszego i prawdziwego słuchacza słowa Bożego, 
który swym przepowiadaniem wypowiada zbawczo-kultyczny dia-
log z mszalno-biblijnym słowem Boga w kontekście życia i celebro-
wanej Eucharystii44. Można zatem powiedzieć, że przepowiadanie 
typu homilijnego to proklamacja ekonomii zbawienia, która swoją 
treść czerpie przede wszystkim z tekstów Pisma Świętego, a doko-
nuje się w kontekście liturgii i z uwzględnieniem aktualnych potrzeb 
słuchaczy.

G. Siwek wskazuje, że homilia pełni również funkcję ewangeliza-
cyjną. Będąc spoiwem między liturgią słowa a liturgią Eucharystii, 
ukazuje ona związek między przepowiadaniem i słuchaniem a ta-
jemnicą eucharystyczną, czyli pomiędzy słowem, Ofiarą i współ-
ofiarowaniem45. Homilia ewangelizuje wspólnotę eucharystyczną 
poprzez nieustanne pogłębianie naszego rozumienia i przeżywa-
nia Eucharystii. Kodeks Prawa Kanonicznego nakazuje głoszenie 
homilii we wszystkich Mszach Świętych odprawianych z udziałem 

 42 Drugi Polski Synod Plenarny…, dz. cyt., I, 7.
 43 E. Staniek, Z kaznodziejskiego warsztatu, Kraków 1997, s. 14-15.
 44 Por. Eucharystia w duszpasterstwie, red. A. Szafrański, Lublin 1977, s. 140. Zob. 
więcej o cechach homilii w świetle nauki Soboru Watykańskiego II: W. Przyczyna, 
Przepowiadanie w liturgii. Cechy posoborowej homilii, „Ateneum Kapłańskie” 1996, 
nr 522, s. 179-186.
 45 Zob. G. Siwek, Ewangelizacyjna funkcja homilii, „Homo Dei” 1993, nr 62, s. 84-97.
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ludu w niedziele i święta. Zaleca również homilię w dni powszednie, 
zwłaszcza w okresie adwentu i wielkiego postu oraz z okazji szcze-
gólnych wydarzeń46. Zachęca się również do głoszenia homilii przy 
sprawowaniu sakramentów, gdyż homilia najwłaściwiej wprowadza 
w sprawowany sakrament, pogłębia jego misteryjną treść, daje tło 
biblijne, eklezjalne oraz uwzględnia aktualną sytuację uczestniczą-
cych w kontekście ekonomii zbawczej Boga. Jak można przeczytać 
w Dekrecie o posłudze i życiu kapłanów: „głoszenie słowa wymagane 
jest dla samej posługi sakramentów, ponieważ są to sakramenty wiary, 
która rodzi się ze słowa i nim się karmi”47. To właśnie homilia pozwala 
zrozumieć odniesienie takich sakramentów, jak chrzest, namaszcze-
nie chorych, święcenia kapłańskie, małżeństwo do Paschy Chrystusa 
celebrowanej w Eucharystii. Pozostawia ponadto miejsce na adaptację 
tekstów biblijnych i liturgicznych do konkretnego miejsca, czasu 
i ludzi48. Na szczególną uwagę zasługują homilię wygłaszane w czasie 
obrzędów pogrzebowych. Wypełnienie chrześcijańskiego obowiązku 
pogrzebania ciała ludzkiego bardzo często staje się jedyną okazją 
spotkania ze słowem Bożym dla wielu ochrzczonych, lecz nieprak-
tykujących i obojętnych49.

b. Pozaliturgiczne formy przepowiadania słowa Bożego: 
kazania i konferencje
Dokumenty soborowe, a także Kodeks Prawa Kanonicznego pod-
kreślają, że podobnie jak liturgia nie wyczerpuje całej działalności 
Kościoła, tak związana z nią ściśle homilia nie wyczerpuje również ca-
łego zakresu przepowiadania50. Obok liturgicznej (homilijnej) formy 
przepowiadania słowa Bożego istnieje jeszcze forma pozaliturgiczna, 
obejmująca kazania i konferencje. Według Leksykonu Teologii Pasto-
ralnej kazanie jest jednostką „ustnego, publicznego, oficjalnego i zo-

 46 Por. KPK, kan. 767.
 47 Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów, nr 4.
 48 Por. Eucharystia w duszpasterstwie, dz. cyt., s. 126.
 49 Por. Praktyka przepowiadania słowa…, dz. cyt., s. 231.
 50 Por. KDF 19; KPK, kan. 761.
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bowiązującego przepowiadania słowa Bożego, przez przedstawiciela 
Kościoła, w celu doprowadzenia do wiary, nawrócenia i wspólnoty, 
dokonującego się poza kontekstem liturgicznym”51. Wskazuje się 
następujące rodzaje kazań: pasyjne, nowennowe i seryjne (misyjne 
i rekolekcyjne)52. Właśnie na te ostatnie formy przekazu słowa Bo-
żego Kodeks Prawa Kanonicznego zwraca szczególną uwagę i zaleca 
duszpasterzom, aby w pewnych okresach je organizowali53. Rekolekcje 
ogólnoparafialne, według G. Siwka, są „akcją duszpasterską, której 
celem jest kontynuacja, umacnianie i pogłębianie życia chrześcijań-
skiego odnowionego, względnie ożywionego przez misje ludowe czy 
też rekolekcje ewangelizacyjne”54. Podobnie określa je J. Kołodziej-
czyk jako „działalność duszpasterską Kościoła, która realizuje się po-
przez słowo i sakrament i zmierza do odnowy chrześcijańskiego stylu 
życia w wiernych oraz budowania Kościoła i lepszego świata przez 
przepojenie duchem ewangelicznym spraw doczesnych”55. Celem 
każdych rekolekcji jest nawrócenie zarówno w wymiarze moralnym, 
jak i religijnym, „odnowa wiary i życia chrześcijańskiego”56, a ich 
widzialnym owocem powinno być pozyskanie ludzi niewierzących, 
obojętnych i zaniedbanych pod względem religijnym.

Rekolekcje, przeprowadzane w okresie adwentowym i wielkanoc-
nym, powinny odkrywać zbawcze znaczenie Narodzenia Pańskiego 
i Misterium Paschalnego i przyczyniać się do głębszego rozumienia 
Tajemnicy Jezusa Chrystusa, a tym samym odnawiać w wiernych 
Jego obecność57. Z kerygmatem rekolekcyjnym powinno się docierać 
do wszystkich wiernych, ale mogą być one także organizowane dla 

 51 G. Siwek, Kazanie, art. cyt., s. 366.
 52 Zob. G. Siwek, Przepowiadanie słowa Bożego, w: Teologia pastoralna, t. II, red. 
R. Kamiński, Lublin 2002, s. 170-174.
 53 KPK, kan. 770.
 54 G. Siwek, Rekolekcje dla dorosłych, Kraków 1999, s. 5.
 55 J. Kołodziejczyk, Kazania misyjne i rekolekcyjne, „Materiały Problemowe” 1988, 
nr 2, s. 111.
 56 Jan Paweł II, Redemptoris missio, nr 2.
 57 Por. H. Simon, Teologiczne podstawy rekolekcji, „Ateneum Kapłańskie” 1985, 
nr 104, s. 392.
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różnych grup, stanów i zawodów. Według tradycyjnego podziału 
zwykło się wyróżniać trzy typy rekolekcji: otwarte, półzamknięte 
i zamknięte. Rekolekcje otwarte, których przykładem są tradycyjne 
rekolekcje parafialne, charakteryzują się tym, że ich uczestnicy nie 
przerywają swoich codziennych obowiązków, a na nauki rekolekcyjne 
udają się do kościoła i uczestniczą w ciągu dnia zazwyczaj w jednej 
konferencji. Rekolekcje półzamknięte organizowane są dla mniej-
szych grup w specjalnie wyznaczonym na ten cel miejscu, w którym 
rekolektanci przeżywają dzień rekolekcyjny (na noc wracają do swych 
domów). Klasyczną formę rekolekcji w sensie ścisłym są rekolekcje 
zamknięte. Rekolektanci zamieszkują w domu rekolekcyjnym i wy-
łączają się z codziennych zajęć, aby pod kierunkiem rekolekcjonisty 
pogłębić jakiś aspekt życia wiarą w klimacie ciszy i modlitewnego 
skupienia58.

Szczególnie istotną formą przepowiadania są misje święte, których 
celem jest ogólna mobilizacja parafii, miasta czy regionu do ożywie-
nia i pogłębienia życia chrześcijańskiego59. Odnowa ta powinna być 
fundamentalna (dotycząca samych podstaw życia chrześcijańskiego), 
wspólnotowa (dotycząca interpersonalnych relacji wypływających 
z faktu przyjęcia chrztu) i apostolska (zmierzająca do budowy chrześ-
cijańskiej wspólnoty apostolskiej przez przysposobienie adresatów 
misji do apostolstwa i  tworzenie okazji do konkretnych działań 
apostolskich)60. Struktura poszczególnych kazań i konferencji mi-
syjnych oraz całej serii powinna uwzględniać trzy fazy: (1) nakreśle-
nie aktualnej sytuacji egzystencjalnej słuchaczy, (2) ukazanie dzieła 
zbawienia, które aktualnie dokonuje Chrystus mocą Ducha Świętego 
w Kościele i przez Kościół, (3) wezwanie do wiary i nawrócenia przez 
skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania oraz wezwanie do 
odnowy życia chrześcijańskiego61. 

 58 Por. G. Siwek, Rekolekcje, art. cyt., s. 728.
 59 Por. E. Staniek, Z kaznodziejskiego warsztatu, dz. cyt., s. 127.
 60 Por. M. Brzozowski, Misje parafialne – formą nadzwyczajnego duszpasterstwa, 
„Ateneum Kapłańskie” 1985, nr 105, s. 4.
 61 Por. J. Krzemiński, Vademecum misjonarza rekolekcjonisty, Kraków 1998, s. 12.
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Ostatnią formą pozaliturgicznego przepowiadania są konferencje, 
głoszone między innymi podczas dni skupienia, w ramach różnych 
nabożeństw (np. różańca czy majówki) czy rekolekcji. Konferen-
cja różni się od kazania czy homilii sposobem ujęcia tematu oraz 
długością. Konferencje są zwykle dłuższe (30-45 min.) i zawierają 
konkretne zastosowanie życiowe. Zwraca się w nich uwagę na racjo-
nalne uzasadnienie głoszonych prawd, stąd też opracowanie tematu 
zbliża je czasami do wykładu naukowego. Przedmiotem konferencji 
są bardzo często sprawy, na temat których nie można znaleźć wprost 
uzasadnienia w samym Objawieniu62.

Podsumowując, należy zauważyć, że dokumenty Soboru Watykań-
skiego II i posoborowe nauczanie Kościoła poświęcają wiele miejsca 
źródłom i formom kościelnego przepowiadania. Historia i współ-
czesność świadczą, że jednostki przepowiadania mogą przyjmować 
różne formy. Podstawową jednak formą jest zawsze homilia, dla której 
pierwszym i niezastąpionym źródłem jest Pismo Święte Starego i No-
wego Testamentu. W oparciu o nie, a także roztropnie korzystając 
z Tradycji świętej, pism patrystycznych, tekstów liturgicznych, do-
kumentów Magisterium Kościoła, czasopism teologicznych, a także 
bazując na doświadczeniu życiowym swoim i cudzym, w Kościele 
głoszona jest ekonomia zbawienia, a przede wszystkim osoba Jezusa 
Chrystusa.

Streszczenie:
Przepowiadanie słowa Bożego jest kontynuacją zbawczego dzieła Chrystusa. 
Od samego początku Kościoła stanowi jedną z trzech podstawowych jego 
funkcji. Dokumenty Soboru Watykańskiego II i posoborowe nauczanie 
Kościoła poświęcają wiele miejsca źródłom i formom kościelnego przepo-
wiadania. Historia i współczesność świadczą, że jednostki przepowiadania 
mogą przyjmować różne formy. Podstawową jednak formą jest zawsze 
homilia, dla której pierwszym i niezastąpionym źródłem jest Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu.

 62 Por. Z. Adamek, Homiletyka, dz. cyt., s. 131.
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Summary:
Speaking God’s Word is a continuation of Jesus’s mission of salvation. It is 
one of three basic functions of the Church from Her beginning. Documents 
of the Second Vatican Council and following Church’s teaching place a great 
deal of importance on the sources and forms of expressing the God’s Word. 
History and contemporary times show that speaking can adopt various 
forms. However, the most basic form is always homily, for which Holy Bible 
Old and New Testament are the first and an irreplaceable source.

Słowa kluczowe: Przepowiadanie słowa Bożego, źródła i formy, homilia, 
kazanie, Pismo Święte, Tradycja, liturgia.

Key words: Speaking God’s Word, sources and forms, homily, sermon, Holy 
Bible, Tradition, liturgy
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zastosowania podejścia systemowego w programowaniu duszpasterskim.
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Duszpasterstwo migrantów ma szczególny wymiar, gdyż powinno być 
przystosowane do sytuacji ludzi oderwanych od swych korzeni, któ-
rzy muszą żyć z dala od macierzystej społeczności. Bardzo ważną rolę 
spełniają w tym duszpasterstwie rodziny kultywujące język ojczysty, 
a przede wszystkim kulturę, w której migranci wyrażają swoją wiarę. 
Wśród rzeszy migrantów europejskich coraz większą grupę stanowią 
Polacy, który najczęściej emigrują z przyczyn ekonomicznych. Ks. Ire-
neusz Celary zajął się tematyką związaną z migracją, przygotowując 
swoją książkę poświęconą duszpasterstwu rodzin polskich migrantów 
w Wiedniu. Autor zajął się problemami duszpasterstwa polskich migran-
tów w świetle zasad, które regulują stosunki między wiarą a różnymi 
kulturami. Rodziny polskich migrantów powinny znaleźć w Kościele 
w Austrii swoją ojczyznę. Stanie się to łatwiejsze, jeśli duszpasterstwo 
migrantów będzie umiało docenić wartość wkładu wnoszonego przez 
Polaków żyjących w Wiedniu i jeśli uniknie się niebezpieczeństwa two-
rzenia duszpasterstwa „marginesu” dla polskich migrantów.

Książka składa się trzech rozdziałów. Autor omówił najpierw kon-
tekstualne uwarunkowania wiedeńskiego duszpasterstwa polskich 
rodzin (rozdział I), następnie ukazał troskę polskiej misji katolickiej 
w Wiedniu o rodzinę w latach 1981–2010 (rozdział II) i określił wy-
zwania dla polonijnego duszpasterstwa rodzin w Wiedniu (rozdział 
III). W rozdziale pierwszym Autor skupił się na imigrantach z Polski 
w społeczeństwie austriackim po roku 1981 i zaprezentował uwarun-
kowania życia rodzinnego w Austrii po roku 1981, a także inicjatywy 
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Kościoła w Austrii na rzecz rodziny w latach 1981–2010. Rozdział 
drugi został podzielony na cztery części: 1. Rodzina jako najważniej-
sze wyzwanie dla polonijnego duszpasterstwa w Wiedniu; 2. Formy 
duszpasterstwa rodzin w Polskiej Misji Katolickiej; 3. Duszpasterstwo 
rodzin w roku liturgicznym; 4. Inne inicjatywy duszpasterskie służące 
rodzinie. Problematyka rozdziału trzeciego dotyczy integracji rodzin 
rozdzielonych migracją, następnie uwzględnia pomoc w wewnętrz-
nej integracji rodziny migracyjnej i wspieranie rodzin w budowaniu 
„Kościoła domowego”. Dwa następne punkty poświęcone są kul-
turotwórczej roli rodziny i integracji społeczno-religijnej rodziny 
w miejscu osiedlenia. 

Autor we Wstępie określił podmiot duszpasterstwa rodzin, którym 
jest cały Kościół, jako wspólnota ludu Bożego, w sposób zaś specjalny 
małżeństwa i rodziny (a tu najpierw rodzice, a następnie ich dzieci), 
a także każdy człowiek wierzący. Z kolei przedmiotem omawianego 
duszpasterstwa jest życie i działalność rodzin jako „komórek” Koś-
cioła. To podmiotowe oraz przedmiotowe traktowanie rodziny są ze 
sobą ściśle złączone (s. 20). Takie rozróżnienie nie jest jednak precy-
zyjne, gdyż podział na podmiot i przedmiot duszpasterstwa w teologii 
pastoralnej przestał być używany. Podmiotem jest Kościół i rodzina 
i to w wymiarze personalnym, egzystencjalnym i praktycznym. Taki 
sposób prowadzenia refleksji pastoralnej wykorzystuje Autor, pisząc we 
Wstępie, że „Kościół, troszcząc się o rodzinę, poprzez powołane w tym 
celu struktury, czyni to z myślą o apostolskim uaktywnieniu rodziny, 
o wyrobieniu w niej świadomości odpowiedzialności za siebie, za dzieci 
i ich religijne wychowanie oraz za przyszłość narodu i Kościoła. Rodzina 
bowiem, stając się aktywnym podmiotem jego ewangelizacyjnej misji 
w obecnym czasie, również go buduje” (s. 20-21).

Autor pisze również we Wstępie, że pomoc Kościoła udzielana 
rodzinie przybiera dzisiaj postać różnorodnych form i zadań. Wśród 
form duszpasterstwa rodzin wyróżnić można formy podstawowe 
oraz pośrednie. Te pierwsze oparte są przede wszystkim na środkach 
nadprzyrodzonych i wypływają bezpośrednio z charyzmatu kapłań-
skiego. Są to: głoszenie słowa Bożego, posługa sakramentalna oraz 
osobiste kontakty księdza – duszpasterza z rodziną, jako całością, 
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albo z poszczególnymi jej członkami. Te drugie z kolei oparte są 
na środkach pomocniczych. Ich realizacja jest możliwa do wyko-
nania przez wszystkich ochrzczonych. Są to różnorakie inicjatywy 
społeczne (s. 21). Te stwierdzenia Autora są także nieprecyzyjne. 
Duszpasterstwo rodzin opiera się na trzech funkcjach zbawczych: 
nauczycielskiej, kapłańskiej i królewskiej, natomiast działania duszpa-
sterskie są wspierane i uzupełniane przez funkcje ekstensywne, które 
mają charakter inicjatyw społecznych, kulturowych, edukacyjnych, 
a nawet gospodarczych czy politycznych. 

Autor, powołując się na polskich pastoralistów, pisze też o dwóch 
funkcjach duszpasterstwa rodzin – dopełniającej i usprawniającej. 
Pierwsza polega na wspieraniu rodziny łaskami Bożymi, które są dla 
życia rodziny chrześcijańskiej niezbędne, a które może ona otrzy-
mać tylko za pośrednictwem osób duchownych. Związana jest ona 
z charyzmatem kapłańskim i polega na głoszeniu słowa Bożego, na 
przewodniczeniu liturgii oraz sprawowaniu sakramentów. Druga po-
lega na wydobywaniu i ożywianiu licznych darów nadprzyrodzonych 
i naturalnych, które małżeństwo i rodzina uzyskały dzięki przyjęciu 
sakramentu małżeństwa i wszczepieniu we wspólnotę Kościoła oraz 
dzięki bogactwu złożonemu w nich przez naturę. Działanie to jest 
potrzebne tylko w sytuacji, kiedy występują przeszkody uniemożli-
wiające swobodne ujawnianie darów i ma na celu upodmiotowienie 
rodziny (s. 21). Ponownie mamy do czynienia z pewną nieścisłością, 
gdyż wyraźnie pojawia się tu podział na podmiot i przedmiot dusz-
pasterstwa, czyli kapłanów i wiernych świeckich. Natomiast to właś-
nie w duszpasterstwie rodzin wyraziście ujawnia się podmiotowość 
działania Kościoła, co znalazło swój wydźwięk w pojęciu rodziny 
jako „Kościoła domowego”. 

Dalej Autor pisze we Wstępie, że zadania duszpasterstwa rodzin 
wskazują na to, co należy zrobić, aby adekwatnie wspomóc małżeństwa 
i rodziny. Można tu mówić o dwóch grupach zadań duszpasterstwa 
rodzin: pierwszoplanowych i drugoplanowych. Pierwszoplanowe po-
winny być realizowane przez duszpasterstwo rodzin w pierwszym 
rzędzie, własnymi siłami albo we współpracy z innymi podmiotami 
kościelnymi. Drugoplanowe duszpasterstwo rodzin podejmuje w miarę 
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sił i możliwości, starając się raczej, aby nad ich realizacją czuwały inne 
duszpasterstwa albo zrzeszenia katolickie. Do zadań pierwszoplano-
wych duszpasterstwa rodzin zaliczamy zadania fundamentalne (zada-
nie ochrony i wsparcia sakralnego charakteru małżeństwa i rodziny, jak 
i zadania ochrony i wsparcia ich charakteru naturalnego) oraz zadania 
ogólne (obrona wspólnotowego wymiaru rodziny; obrona wartości 
i nienaruszalności życia ludzkiego; wychowanie dzieci i młodzieży do 
miłości; przygotowanie młodzieży i narzeczonych do małżeństwa; orga-
nizacja poradnictwa rodzinnego; odwiedziny duszpasterskie rodzin; 
tworzenie i rozwijanie zrzeszeń rodzin katolickich; wsparcie rodzin 
znajdujących się w sytuacjach szczególnych) i zadania szczegółowe (są 
zadaniami cząstkowymi służącymi realizacji zadań ogólnych). Wśród 
zadań drugoplanowych należy wyróżnić te, które ukierunkowane są 
na wsparcie rodziny jako wspólnoty naturalnej, oraz te, które są zwią-
zane ze wsparciem rodziny jako wspólnoty religijnej (21–22). W tych 
skrótowo potraktowanych założeniach teoretycznych brakuje wyraźnie 
zasady porządkującej. Autor posłużył się teorią duszpasterstwa rodzin, 
ale nie wykorzystał w pełni aparatu krytycznego, aby dokonać selekcji 
najważniejszych elementów duszpasterstwa rodzin i opisać je, a także 
zdefiniować i skategoryzować tematy teologicznopastoralne dotyczące 
tego problemu. 

Praca ks. I. Celarego jest studium teologicznopastoralnym, które 
zostało opracowane na podstawie zasad metodologicznych teologii 
pastoralnej (s. 33). Po zapoznaniu się ze spisem treści widać wyraź-
nie, że Autor przyjął jako schemat sylogizm praktyczny. Pierwszy 
rozdział ma charakter kryteriologiczny (teoria), druga część stanowi 
element empiryczny (doświadczenie), a rozdział trzeci przedstawia 
praxis duszpasterstwa polskich rodzin w Wiedniu. W tym schemacie 
brakuje jednak określenia samego duszpasterstwa rodzin, dlatego 
Wstęp w tej pracy spełnia specyficzną rolę „opisu teoretycznego” 
fenomenu duszpasterstwa rodzin. W jego ramach należało zatem 
stworzyć schemat teoretyczny duszpasterstwa rodzin, umożliwiający 
zorganizowanie zebranego materiału bibliograficznego w kategorie 
tematyczne. Schemat taki powinien zawierać zasady oraz opis teo-
retyczny badanego fenomenu, czyli duszpasterstwa rodzin. Jest to 
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podstawa systematycznego, logicznego i naukowego prowadzenia 
badań w tym zakresie. 

W takim schemacie teoretycznym najważniejsze jest prawidłowe 
sformułowanie problemu badawczego, następnie przeprowadzenie 
dokładnej kategoryzacji materiałów źródłowych i literatury przed-
miotowej. Kolejny krok to wyselekcjonowanie problemów głównych 
i szczegółowych, które umożliwią przeprowadzenie analizy jakoś-
ciowej. W tym wypadku chodzi o analizę konwencjonalną, w której 
najpierw należy wyselekcjonować elementy składowe duszpasterstwa 
rodzin, następnie opisać je w oparciu o normy i zasady, aby wreszcie 
stworzyć syntetyczny schemat praktyczny duszpasterstwa rodzin. 
Ostatnim etapem jest krytyczna weryfikacja wniosków końcowych. 

Po zapoznaniu się z całością pracy można z całą pewnością stwier-
dzić, że Autor posiada odpowiednią wiedzę metodologiczną i potrafił 
zastosować w praktyce metodologię teologii pastoralnej. Świadczy 
o tym przede wszystkim dokładnie przeprowadzona kwerenda na-
ukowa, której efektem jest pokaźny spis bibliograficzny. Autor zebraną 
bibliografię skategoryzował, po uprzednim zapoznaniu się z me-
rytoryczną zawartością zebranych źródeł i publikacji. O dogłębnej 
znajomości zebranej literatury świadczy właściwe sformułowanie 
głównego problemu badawczego, a także przygotowanie logicznego 
planu pracy z dokładnym podziałem na zagadnienia główne i szcze-
gółowe. Przeprowadzenie badań naukowych było możliwe za sprawą 
właściwie skonfigurowanych etapów pracy poznawczej i zdefiniowa-
niu narzędzi badawczych, które Autor wykorzystał w swojej pracy 
naukowej nad tą książką. 

Ks.  Ireneusz Celary w  swojej książce uwyraźnił podstawową 
prawdę, że w Kościele nikt nie może czuć się jak cudzoziemiec, bo 
nie jest w nim cudzoziemcem. Emigracja polska dała Kościołowi lo-
kalnemu w Wiedniu okazję do odczytania na nowo jego katolickości. 
Chodzi o to, że powszechność i uniwersalność Kościoła katolickiego 
polega nie tylko na przyjmowaniu migrantów, także z Polski, ale 
przede wszystkim na udzieleniu im pomocy w tworzeniu komunii 
kościelnej, opartej na jedności wiary. Autor pokazał też znaczenie 
 ducha solidarności i służby migrantom polskim w Wiedniu, którzy 
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nie tylko potrzebują wsparcia materialnego, ale szukają przede 
wszystkim braterskiego zrozumienia i gościnnego przyjęcia. 

Niewątpliwą zasługą ks. I. Celarego jest także zwrócenie uwagi na 
niektóre zasady duszpasterstwa rodzin migrantów polskich. Okazuje 
się, że bardzo ważna jest gościnność w przyjmowaniu migrantów 
przez rodzime wspólnoty kościelne. Powinny one poczuwać się do 
obowiązku otoczenia duchową opieką migrantów, gdyż łączy ich 
wspólne z nimi wyznanie wiary. Następnie w duszpasterstwie mi-
grantów ważną zasadą jest poszanowanie dziedzictwa kulturowego 
i działanie na rzecz społecznej promocji migrantów. 

Współczesna wiedza teologicznopastoralna pozwala stwierdzić, że 
migranci mają prawo do permanentnej opieki duszpasterskiej. Sytuacja 
migrantów zmienia się bowiem nieustannie i jest uwarunkowana nie 
tylko koniunkturą, jaka panuje w kraju, do którego przybyli, ale także 
zależna jest od przemian, jakie zachodzą w ojczyźnie, z której wyemi-
growali. Natomiast należy przyjąć zasadę, że duszpasterstwo Polaków 
przebywających na emigracji w Wiedniu powinno obejmować elementy 
podobne, jak w kraju rodzinnym, co oznacza poszanowanie ich dzie-
dzictwa kulturowego, konieczność zapewnienia im kapłana mówiącego 
ich językiem oraz utworzenia trwałych struktur specjalnie dla nich 
przeznaczonych. Potrzebne jest duszpasterstwo systematyczne, indy-
widualne i wspólnotowe, które będzie towarzyszyć polskim migrantom 
w Wiedniu i pomagać im włączać się w Kościół lokalny, aby mogli też 
korzystać ze zwyczajnej posługi kapłanów w parafiach austriackich.

Autor tej książki ma też świadomość niebezpieczeństw, na jakie 
narażeni są polscy migranci w Wiedniu, jak na przykład problem 
łączenia rodzin, zatrudnienia, mieszkania, edukacji i świadczeń so-
cjalnych. W rodzinach polskich migrantów w Wiedniu pojawia się 
także wiele niepokojących objawów degradacji niektórych podsta-
wowych wartości: błędne pojmowanie niezależności małżonków we 
wzajemnych odniesieniach; duży zamęt w pojmowaniu autorytetu 
rodziców i dzieci; praktyczne trudności, na które często napotyka ro-
dzina w przekazywaniu wartości; stale wzrastająca liczba rozwodów; 
faktyczne utrwalanie się mentalności przeciwnej poczęciu nowego 
życia. Przyczyną tych negatywnych objawów jest często złe pojęcie 
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wolności nastawionej na osiągnięcie własnego, egoistycznego dobra 
bez poszanowania wartości podstawowych.

Bardzo cenne i ważne są postulaty ks. I. Celarego zmierzające 
do uczynienia z rodzin polskich migrantów w Wiedniu „Kościołów 
domowych” („sanktuariów domowych Kościoła”). Dążenie do tego 
jest działaniem dla dobra rodziny, której należy pomagać w zacho-
waniu wartości stanowiących jej fundament, chroniąc zwłaszcza jej 
jedność i umacniając w jej łonie ducha wspólnoty. W tym celu należy 
kształtować wśród jej członków klimat wzajemnego oddania i powagi, 
moralności i modlitwy, nieustannego wsłuchiwania się w Słowo Boże 
i codziennej praktyki cnót, intensywnego życia sakramentalnego 
i zaufania woli Bożej. Także wychowanie dzieci migrantów jest kwe-
stią niezwykle istotną dla właściwego ułożenia życia rodzinnego. 
Duszpasterstwo powinno pomagać migrantom, by nie angażowali 
się bez reszty w działalność zarobkową, ze szkodą dla tych wartości, 
od których zależą prawdziwy pokój i szczęście w rodzinie i duchowy 
rozwój jej członków.

Po lekturze książki ks. I. Celarego łatwiej zrozumieć, dlaczego 
duszpasterze nie mogą spodziewać się szybkiej integracji emigran-
tów w nowe środowisko kościelne, gdyż trudno im przyjąć nowe, 
zewnętrzne przejawy wiary i religijności. Często bowiem rodzina na 
emigracji nie może zrozumieć tych zewnętrznych przejawów w ich 
autentyczności i uznać, że co do istoty są zgodne z ich własnymi, spe-
cyficznymi tradycjami: inkulturacja religijna, wymaga czasu, niekiedy 
nawet zmiany pokoleń.

Szczególną rolę w opiece na polskimi migrantami w Wiedniu 
spełniają kapłani, którzy dbają o zachowanie ich wiary, ich tożsa-
mości i języka oraz więzi z ziemią ojczystą. Integracja jest na pewno 
ważnym zagadnieniem dla wszystkich i koniecznym. Dziś nikt nie 
może zamykać się we własnym getcie. Kapłani powinni pomagać 
i uczyć polskich migrantów służyć państwu austriackiemu, w którym 
żyją, pracować dla niego, kochać go i przyczyniać się do jego rozwoju. 
Polscy migranci nie mogą przy tym zaniechać wysiłków mających 
na celu rozwijanie siebie, własnego człowieczeństwa, którego częścią 
jest tożsamość narodowa. 
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Z książki ks. I. Celarego wynika, że zadania duszpasterskie kapła-
nów opiekujących się polskimi migrantami w Wiedniu powinny być 
mocno zakorzenione w rodzinie, która jest miejscem szczególnego 
zaangażowania na emigracji. Właśnie w sytuacji diaspory i rosnącej 
areligijności trzeba przywrócić rodzinie pierwszoplanową rolę w za-
kresie katechezy, rolę „kościoła domowego”, gdzie rodzice wychowują 
dzieci w wierze i gdzie dzieci uczą się wiary poprzez konkretne życie. 
Niestety wielu polskich emigrantów w Wiedniu żyje z dala od swoich 
rodzin. Zarówno duszpasterze, jak i wierni świeccy powinni podjąć 
starania, aby stać się ich „bliskimi” w kościele, w domu, na ulicy, wśród 
przyjaciół. W duszpasterstwie polskim w Wiedniu docenić trzeba tych 
wszystkich, którzy ofiarnie pracują dla emigrantów i którzy poświę-
cają się z wytrwałym i rozumnym zaangażowaniem, pomagając im 
w poszukiwaniu odpowiednich, z punktu widzenia ludzkiego i chrześ-
cijańskiego, rozwiązań problemów dotyczących ich życia rodzinnego.

Zmierzając do podsumowania walorów recenzowanej książki na-
leży stwierdzić, że jej Autor zapracował na miano dojrzałego, samo-
dzielnego i twórczego teologa. Przede wszystkim zajął się aktualnym, 
ale jednocześnie bardzo trudnym problemem badawczym: musiał 
dogłębnie poznać, a następnie umiejętnie połączyć wiedzę o rodzi-
nie w kontekście polskiej i wiedeńskiej, a nawet szerzej: austriackiej 
rzeczywistości. Udało mu się to doskonale. Następnie ks. I. Celary 
przeanalizował fenomen duszpasterstwa rodzin w Wiedniu w kon-
tekście historii i to w dwu znaczeniach. Najpierw historii, która „jest 
nauczycielką życia”, a także „historii” wykorzystywanej w teologii 
pastoralnej, która oznacza kontekst wypełniania przez Kościół jego 
misji w świecie. Wreszcie Autor sformułował paradygmaty duszpa-
sterstwa rodzin w Wiedniu, odnosząc się do wyzwań, przed jakimi 
stoi współczesny Kościół. 

Recenzowana książka jest bardzo rzetelnym studium teologiczno-
pastoralnym. Jej Autor zasługuje na uznanie jego naukowych kom-
petencji, a także na pochwałę zaangażowania w prowadzenie badań 
teologicznopastoralnych. Wskazane elementy dyskusyjne jedynie 
wzmacniają pozytywny wydźwięk wykonanej „dobrej roboty” 
badawczej. 
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Recenzja książki: Franciszek Głód, Odnalezienie szczęścia 
w małżeństwie i rodzinie, Wrocław 2013, ss. 430.

Ks. Franciszek Głód zajął się tematyką związaną z problemami życia 
małżeńsko-rodzinnego, przygotowując swoją książkę poświęconą 
odnalezieniu szczęścia w codzienności. Autor przeanalizował główne 
problemy życia małżeńsko-rodzinnego w świetle zasad, które wy-
nikają z antropologii filozoficznej, psychologii, familiologii, a także 
teologii pastoralnej. 

Książka składa się z trzynastu rozdziałów: 1) Filozoficzno-teolo-
giczne spojrzenie na człowieka, małżeństwo i rodzinę; 2) Poszukiwanie 
celu i sensu życia przez małżonków; 3) Zamysł Boga względem mał-
żeństwa i rodziny; 4) Rola miłości w małżeństwie i rodzinie; 5) Obec-
ność Kościoła w życiu rodziny; 6) Pilna potrzeba ewangelizacji rodzin; 
7) Małżeństwo i rodzina szkołą dojrzałego człowieczeństwa; 8) Otwar-
tość małżonków na nowe życie; 9) Wychowanie dzieci podstawowym 
zadaniem i radością rodziców; 10) Przygotowanie dzieci i młodzieży 
do godnego przyjęcia sakramentów świętych; 11) Niepokojące zachowa-
nia w rodzinie; 12) Patologiczne zachowania dorastającej młodzieży; 
13) Zmiany w systemie prawnym i ekonomicznym względem rodziny. Na 
podstawie planu można stwierdzić, że paleta poruszanych w książce 
problemów jest bardzo urozmaicona, ale widać w nich wyraźny za-
mysł merytoryczny i funkcjonalny wobec tematu pracy. Już przy 
zapoznawaniu się ze spisem treści pozytywnie nastawia Czytelnika 
do jej lektury „lekkość” stosowanych terminów przy zachowaniu ich 
naukowego znaczenia. Zastosowana intytulacja zachęca do zapo-
znania się z treścią wydzielonych w pracy szczegółowych zagadnień. 
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Pewna wątpliwość rodzi się przy samym tytule książki, o której 
Autor pisze na stronie dziewiątej, że jej tematem jest poszukiwanie 
szczęścia w małżeństwie i rodzinie. Wydaje się więc, że zamiast słowa: 
odnalezienie, to słowo: poszukiwanie powinno znaleźć się w jej tytule. 
Poza tym logiczne byłoby także uzupełnienie tytułu poprzez uści-
ślenie formalne tematu i metodologii, dlatego można byłoby dodać 
podtytuł: Studium psychologiczno-pastoralne. 

Z życiorysu ks. F. Głoda wynika, że jest on psychologiem, który ma 
także specjalistyczne wykształcenie filozoficzne i teologiczne. Umie-
jętności wynikające z wykształcenia Autor wykorzystywał w pracy 
badawczej, w dydaktyce, a także w przygotowanych publikacjach 
naukowych. Trudno jednak znaleźć we wprowadzeniu do książki 
podstawowe informacje o tym, z jakim rodzajem wiedzy mamy do 
czynienia. W trakcie lektury książki Czytelnik szybko orientuje się 
w tematyce, ale niestety sam musi dopowiedzieć sobie, skąd Autor 
czerpie wiedzę i jaką stosuje metodę. 

We Wprowadzeniu Autor skrótowo potraktował też omówienie 
terminu: szczęście. W tych teoretycznych założeniach wstępnych 
brakuje wyraźnie zasady porządkującej. Autor posłużył się teorią 
szczęścia, ale nie w pełni wykorzystał aparat krytyczny, aby dokonać 
selekcji najważniejszych elementów dotyczących szczęścia małżeń-
skiego i rodzinnego i opisać je, a także zdefiniować i skategoryzować 
tematy psychologiczno-pastoralne dotyczące tego problemu. Dlatego 
logiczne byłoby umieszczenie w planie pracy oddzielnego rozdziału, 
który spełniałby specyficzną rolę „opisu” fenomenu szczęścia mał-
żeńsko-rodzinnego. W jego ramach można byłoby stworzyć „model 
teoretyczny” szczęścia, umożliwiający zorganizowanie zebranego 
materiału bibliograficznego w kategorie tematyczne. Model taki po-
winien zawierać zasady oraz opis teoretyczny badanego fenomenu, 
czyli szczęścia małżeńsko-rodzinnego. Byłaby to podstawa systema-
tycznego, logicznego i naukowego prowadzenia badań w tym zakresie. 

W takim modelu teoretycznym najważniejsze jest dookreślenie 
problemu badawczego zasygnalizowanego we Wprowadzeniu, następ-
nie przeprowadzenie dokładnej kategoryzacji materiałów źródłowych 
i literatury przedmiotowej. Kolejny krok to wyselekcjonowanie zasad 
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i norm, które Autor wykorzystywałby do przeprowadzenia analiz 
wyznaczonych w planie zagadnień głównych i szczegółowych. Ponie-
waż Autor nie stworzył takiego modelu teoretycznego, w treści pracy 
wyraźnie brakuje odniesień do kryteriów szczęścia i wyznaczenia 
praktycznych paradygmatów wskazujących możliwości poszukiwania 
szczęścia w codziennym życiu małżeńsko-rodzinnym. 

Na podstawie planu pracy widać natomiast, że Autor oparł zamysł 
merytoryczny pracy na głównych tezach antropologii chrześcijańskiej 
i praktycznych aspektach nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzi-
nie chrześcijańskiej. Jest to zatem próba połączenia teorii z praktyką, 
wiedzy psychologicznej z teologicznopastoralną. Można uznać, że jest 
to jeden z elementów twórczych i oryginalnych przeprowadzonych 
przez Autora badań fenomenu małżeńsko-rodzinnego życia. Ponie-
waż Autor jest specjalistą w jednej i drugiej dziedzinie końcowy efekt 
jego pracy jest udanym rezultatem tego swoistego eksperymentu 
badawczego. 

Po zapoznaniu się z całością pracy można z całą pewnością stwier-
dzić, że Autor posiada odpowiednią wiedzę metodologiczną i potrafił 
zastosować w praktyce metodologię psychologii i teologii pastoral-
nej. Świadczy o tym przede wszystkim dokładnie przeprowadzona 
kwerenda naukowa, której efektem jest dobrze wyselekcjonowany 
spis bibliograficzny. Kandydat zebraną bibliografię skategoryzował, 
po uprzednim zapoznaniu się z merytoryczną zawartością zebra-
nych źródeł i publikacji. O dogłębnej znajomości problemu szczęścia 
małżeńsko-rodzinnego świadczy logicznie ułożony plan pracy. Prze-
prowadzenie badań naukowych było możliwe za sprawą właściwie 
skonfigurowanych etapów pracy poznawczej poprzez sensowny po-
dział na zagadnienia główne i szczegółowe. 

Ks. Franciszek Głód podjął temat, który naukowo został rozpraco-
wany w różnych aspektach. Mogłoby się wydawać, że o małżeństwie 
i rodzinie nic nowego już powiedzieć nie można. Tymczasem Autor 
recenzowanej książki przyjął za podstawę swoich badań ważną zasadę 
stosowaną w teologii pastoralnej, że najlepszą praktyką jest dobra 
teoria. Jako punkt wyjścia w teorii szczęścia małżeńsko-rodzinnego 
Autor potraktował zdefiniowanie człowieka, jako istoty poszukującej 
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celu i sensu życia, i zdolnej do przeżywania prawdziwej przyjaźni osób 
we wspólnocie małżeńsko-rodzinnej. Małżeństwo jest świadomym 
i ostatecznym wyborem stanu życia, którego pełnią jest wspólnota 
rodzinna. Celem małżeństwa jest udział w realizacji stwórczo-zbaw-
czego planu, który wskazuje małżonkom ich przeznaczenie ludzkie 
i nadprzyrodzone.

W tak określonej wspólnocie małżeńsko-rodzinnej należy widzieć 
przede wszystkim Boży dar miłości, z którą wiąże się nieodłącznie 
odpowiedzialność za drugą osobę i za wspólnotę. Dzięki miłości czło-
wiek jest zdolny do bycia dla drugiej osoby darem. Miłość małżeńska 
najpełniej objawia się wtedy, gdy mężczyzna staje się ojcem, a jego 
żona – matką. To całkowite oddanie się małżonków wyraża się więc 
w rodzeniu i wychowywaniu dzieci oraz w trosce o ich pełny rozwój. 
Małżonkowie najpełniej okazują sobie miłość, gdy przyjmują godność 
bycia ojcem i matką. Podstawą płodnej miłości jest jednak integralna 
koncepcja człowieka jako fundamentu dla zasad moralnych. Dlatego 
nie można ukazać pełnej wizji miłości małżeńskiej bez integralnej 
wizji człowieka. Podobnie też pełna akceptacja odpowiedzialnego 
rodzicielstwa domaga się przyjęcia fundamentu antropologicznego. 

W przedstawionej przez kandydata wizji szczęścia małżeńsko-
-rodzinnego najważniejsza jest więc antropologia chrześcijańska, 
która jest punktem wyjścia prowadzonych badań, główną treścią 
poruszanych problemów małżeńsko-rodzinnych, a także podstawą 
formułowania praktycznych wskazań. Ks. F. Głód zastosował po-
zytywną argumentację w prowadzonych badaniach nad szczęściem 
w małżeństwie i rodzinie. Nie unika jednak pochylania się również 
nad najbardziej bolesnymi przejawami życia małżeńsko-rodzinnego, 
ale ponieważ zajmuje się szczęściem małżeńskim i rodzinnym daje 
wyraźny sygnał, że jest możliwe poszukiwanie go przez wszystkich 
małżonków, rodziców i dzieci w codzienności wspólnego życia. 

Niewątpliwą zasługą ks. F. Głoda jest także zwrócenie uwagi na 
główne elementy duszpasterskiej posługi Kościoła małżeństwom 
i rodzinom. Odpowiedzialność jest jednak wspólna, dlatego to całe 
wspólnoty parafialne powinny poczuwać się do obowiązku otocze-
nia duchową opieką wszystkie małżeństwa i rodziny, które do nich 
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należą. W tym celu należy kształtować wśród jej członków klimat 
wzajemnego oddania i powagi, moralności i modlitwy, nieustannego 
wsłuchiwania się w słowo Boże i codziennej praktyki cnót, intensyw-
nego życia sakramentalnego i powierzenia się Bożej Opatrzności. 

W podsumowaniu walorów recenzowanej książki należy stwier-
dzić, że jej Autor zapracował na miano dojrzałego, samodzielnego 
i twórczego psychologa i pastoralisty. Przede wszystkim zajął się 
 aktualnym, ale jednocześnie bardzo trudnym problemem badaw-
czym: musiał dogłębnie poznać, a następnie umiejętnie połączyć 
wiedzę o małżeństwie i rodzinie w kontekście teorii psychologiczno-
-pastoralnej i praktyki duszpasterskiej. Udało mu się to doskonale. 
Następnie ks. F. Głód przeanalizował fenomen szczęścia małżeń-
sko-rodzinnego w  kontekście antropologii chrześcijańskiej i  to 
w podwójnym znaczeniu. Najpierw jako podstawy psychologii pa-
storalnej, a także jako źródło norm dla pastoralnego modelu szczęścia 
małżeńsko-rodzinnego. 

Recenzowana książka jest bardzo rzetelnym studium psycholo-
giczno-pastoralnym. Jej Autor zasługuje na uznanie jego naukowych 
kompetencji psychologicznych i teologicznopastoralnych. 
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Hubert Wolf

OTWORZYĆ DRZWI DO KRYPTY HISTORII KOŚCIOŁA

Hubert Wolf1, Krypta. Unterdrückte Tra-
ditionen der Kirchengeschichte, München 
2015, C.  H.  Beck Verlag, ss. 231, ISBN: 
978-3-406-67547-8. 

Idee reform i odnowy Kościoła znajdują się w przebogatej Tradycji 
Kościoła i w niej można i należy poszukiwać wszelkich inspiracji 
dla współczesnych działań. To przekonanie stoi u źródła powstania 
i jest głównym motywem książki Krypta. Unterdrückte Traditionen 
der Kirchengeschichte (Krypta. Stłumione i zapoznane tradycje hi-
storii Kościoła) autorstwa niemieckiego profesora historii Kościoła 
Huberta Wolfa. „Kościół przeszłości jest zupełnie inny, jak może się 
nam wydawać. Przechowuje on modele, które możemy wykorzystać 
do budowania dziś większej demokracji, większej wolności i więk-
szego równouprawnienia” (z Wprowadzenia: „Wszyscy błądzimy”). 
Przez reformę rozumie Wolf przekształcenie i transformację pewnej 
współczesnej sytuacji, która może dokonać się w dwojaki sposób: albo 

 1 Autor (ur. 1959) jest od 1985 kapłanem diecezji Rottenburg-Stuttgart. Profesor 
Średniowiecza i Najnowszej Historii Kościoła na Uniwersytecie w Münster. Jest 
pierwszym teologiem uhonorowanym prestiżową nagrodą Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DGF). Miał dostęp do Archiwów Watykańskich; owocem jego 
wszechstronnych badań historycznych jest wiele książek, a wśród nich oparta na 
solidnym materiale źródłowym Die Nonnen von Sant Ambrogio (2013), uznana za 
swego rodzaju kościelny kryminał i okrzyknięta bestsellerem.

Tłumaczenia
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reformatorskie działania skierowane będą na przywrócenie stanu po-
przedniego, traktowanego jako stan idealny, albo dąży się do odnowy 
poprzez wypracowanie jakiejś nowej, nieznanej dotąd koncepcji. 
Obydwa sposoby rozumienia są uprawnione, jednak dla Wolfa ten 
pierwszy zdaje się być wystarczający i bardziej wprost odpowiada za-
sadzie Tradycji (das Prinzip der Tradition), która głosi, że „w Kościele 
nie ma niczego, czego nie byłoby wcześniej”. Jednocześnie dezawuuje 
on przekonanie, chętnie i często powtarzane przez pewne eklezjalne 
środowiska, że danych rozwiązań nie można przyjąć, ponieważ prze-
ciwne im i obowiązujące obecnie koncepcje wygodnie jest im za-
mknąć w stwierdzeniu: „zawsze tak było”. Otóż Wolf zdecydowanie 
wypowiada swoje „nie” na takie dictum i przywołuje m.in. przykład 
biskupów wybieranych przez wszystkich, kobiety posiadające władzę 
iście biskupią (sic!) czy świeckich udzielających rozgrzeszenia.

Z mocą wyartykułowana przez Vaticanum II prawda o Kościele, 
który zawsze potrzebuje oczyszczenia (Ecclesia semper reformanda), 
ma swe antecedensy w historii. Nie przypadkiem więc Wolf przypo-
mina słowa papieża Hadriana VI, odczytane w 1523 przez jego nun-
cjusza przed norymberskim Reichstagiem, które traktować można 
jako zawsze aktualne memento: 

„Wiemy, że przy Stolicy Świętej już od lat miały miejsce okropne 
nadużycia w rzeczach świętych oraz liczne wykroczenia przeciwko 
przykazaniom Bożym, które przyczyniły się do degeneracji właści-
wie wszystkiego. Nic zatem dziwnego, że choroba zwykle rozprze-
strzenia się od głowy do członków, to jest od papieży do niższych 
zwierzchników Kościoła. My wszyscy – wyżsi prałaci oraz zwyczajni 
duchowni – błądziliśmy; wszyscy dostrzegaliśmy jedynie swój inte-
res, czego dłużej nie może już mieć miejsca, jak tylko czynić dobro 
i nic więcej!”3

W jedenastu obrazach-odsłonach książka przedstawia „wyparte 
z pamięci bądź po prostu zapomniane sposoby urzeczywistniania się 
katolicyzmu w dziejach, jakie mogą być przydatne we współczesnych 
próbach reformy Kościoła i ukazania dziś innego jego oblicza”. I tak 
znajdujemy tu rozwinięcie następujących zagadnień problemowych: 
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„biskup wybierany przez wszystkich”, „kobiety z władzą biskupią”, 
„kapituła katedralna – organ kontrolny i senat biskupa”, „papież – nie 
wolny od błędów”, „kardynałowie – przeciwwagą władzy papieża”, 
„mnisi i mniszki – najwyższy autorytet wskutek radykalnego na-
stępstwa”, „gminy – prymat mniejszej jedności”, „świeccy to nie 
małoletnie owieczki”, „Sobór trydencki – pluralistyczny katolicyzm”, 
„św. Franciszek z Asyżu – opcja Kościoła ubogich” i wreszcie „na 
koniec – prawda, która przychodzi z historii”.

Skandali ostatnich lat, jakie wstrząsnęły Kościołem, nie sposób – 
zdaniem Wolfa – sprowadzać jedynie do oczekiwania osobistego 
nawrócenia i odnowy ich sprawców. Mają one bowiem swe przy-
czyny także w przestarzałych strukturach związanych z urzędem 
czy w samym procesie podejmowania decyzji w Kościele. „Dlatego 
też wychylenie się w przeszłość zawiera w sobie pewien ładunek za-
palny, ponieważ pozycja papieża, biskupów i kleru nie zawsze była 
tak nienaruszalna jak dzisiaj”.

Wolf zwraca się przeciwko obrazowi Kościoła, jaki przydała mu 
tradycjonalistyczna historiografia: chce ona bowiem widzieć jakąś 
absolutnie monolityczną jedność katolicyzmu – owo wielkie zwień-
czenie działań Kościoła przypieczętowane dorobkiem Tridentinum, 
którą miał – jak widzą to tradycjonaliści – dopiero zniszczyć Sobór 
Watykański II. Zgodnie z tą monolityczną, a tym samym i funda-
mentalistyczną, wizją, msze trydenckie, trydencki ideał biskupa, 
trydenckie seminaria duchowne itp. miałyby być miarą wszystkiego 
w Kościele katolickim. Tymczasem wszystkie te „modelowe rozwią-
zania” są dopiero owocem wieku XIX (Sobór Watykański I), zaś sam 
Sobór Trydencki odznaczał się na wskroś nowatorskim, śmiałym 
i otwartym duchem. Na przykład typowo „trydencki” biskup był 
hierarchą świadomym i samodzielnym i w żaden sposób nie można 
widzieć w nim bezwolnego funkcjonariusza rzymskiej centrali. Co 
roku zwoływał synod, na którym w sposób kolegialny podejmowano 
decyzje wobec konkretnych potrzeb w diecezji. Natomiast „trydencki 
biskup” w XIX-wiecznej koncepcji nie może reprezentować innych po-
glądów jak papież i rzecz jasna nie jest władny zwołać z własnej inicja-
tywy żadnego synodu. Temu trydenckiemu mitowi tradycjonalistów 
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autor Krypty zadaje kłam, stwierdzając, że Kościół w swej najgłębszej 
istocie zawsze był bardzo zróżnicowany i podlega ciągłym zmianom. 
„Nie było i nie ma idealnych urzeczywistnień Kościoła. Kościół zmie-
niał się zawsze i wciąż musi się zmieniać”.

Dziś o głębi i kierunku tych zmian zdecyduje dobrze przemyślana 
reforma, ale też i stopień determinacji papieża Franciszka. Z jego 
słów skierowanych do pracowników Kurii rzymskiej z 22 grudnia 
2014 wynika, że papież dostrzega potrzebę odnowy Kościoła, a już 
z pewnością gruntowną reformę własnej Kurii i z drogi zmian nie 
zawróci. Przemawia za tym zresztą cały jego dotychczasowy pontyfi-
kat – zarówno nauczanie, jak i styl sprawowania urzędu Piotra. O ile 
jednak Hadrianowi VI brakowało lojalnych i odważnych sojuszników, 
o których zresztą specjalnie nie zabiegał, wskutek czego nie stał się 
ostatecznie reformatorem, to Franciszek ma większą siłę oddziały-
wania, choćby przez dostęp do współczesnych środków przekazu. 
W jednym z wywiadów2 udzielonych po publikacji Krypty Wolf zdaje 
się sugerować, że dodatkową pomocą w realizacji franciszkowego 
programu reform może okazać się… jego ostatnia książka. Wystarczy 
bowiem sięgnąć po któryś z modeli, jakie należą do przebogatego 
skarbca historii Kościoła. Nie trzeba przy tym – jak zapewnia nie bez 
satysfakcji – zrywać z Tradycją, a jedynie zaaplikować któreś z licz-
nych rozwiązań obecnych w jego, jako historyka, przedstawieniach 
wyników eksploracji tej Tradycji.

Wśród takich rozwiązań, które byłyby nawiązaniem do starej 
tradycji Kościoła, a jednocześnie wpisywałyby się w aktualne  jego po-
trzeby, sytuuje Wolf zagadnienie związane z większą jeszcze  potrzebą 
waloryzacji pozycji kobiet w Kościele. 

Od siebie dodajmy w  tym miejscu, że owo „wołanie o więcej 
dla kobiet” uznać wypada za specificum niemieckiej czy szerzej: 

 2 Zob. Die verlorene Macht der Äbtissinnen. Interviev mit Hubert Wolf von Joachim 
Frank, («http://www.fr-online.de/kultur/interview-hubert-wolf-die-verlorene-macht-
-der-aebtissinnen,1472786,29619704.html»dostęp:30.07.2016).
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niemieckojęzycznej teologii katolickiej i przedmiot jej szczególnego 
zainteresowania, któremu z predylekcją się oddaje3.

Argumentem na rzecz ewentualnego uczynienia zadość tym 
wołaniom jest w przekonaniu autora Krypty fakt, że jeszcze 800 lat 
temu w niektórych zakonach żeńskich opatki miały władzę, jaka na 
ogół zarezerwowana była (jest) biskupowi. Średniowieczne opatki 
mianowały bowiem proboszczów, wydawały katechizmy, udzielały 
zgody na zawarcie małżeństwa, a w razie potrzeby dyspensowały od 
przeszkód małżeńskich, przepowiadały Ewangelię i głosiły kazania 
podczas Mszy św. Pewnego smaku temu obrazowi z odległej przeszło-
ści przydaje dziś okoliczność, że papież Franciszek na audiencji (maj 
2016) udzielonej kilkuset żeńskim wyższym przełożonym zakonnym 
zapowiedział zamiar powołania specjalnej komisji teologicznej, której 
zadaniem jest zbadanie możliwości przyznana kobietom święceń 
diakońskich. Już sam ten fakt otwiera – nieoczekiwane jak dotąd – 
możliwości. O ile bowiem – jak zauważa Hubert Wolf w wywiadzie 
udzielonym Katholische Nachrichten Agentur (KNA)4 – „pewien 
prominentny Kardynał (chodzi zapewne o Gerharda Ludwiga Mül-
lera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary – przyp. R. K.), powołując się 
na decyzję Jana Pawła II z 1994, wykluczającego możliwość święceń 
kapłańskich dla kobiet, wykluczył ją również w przypadku ich świę-
ceń diakońskich. Jeśli jednak tak miałoby być, jak chce Kardynał, 
wówczas nie byłoby potrzeby powoływania żadnej komisji. Skoro 
zaś Papież jej się domaga, istnieje możliwość, że wyniki tej komisji 
doprowadzą do zmian”. Tak więc Franciszek zainicjował dyskusję, 
którą wielu uznało już za zamkniętą.

 3 Zob. w związku z tym, Rafał J. Kupiszewski, Dietmar W. Winkler (Hg.), Dia-
konat der Frau. Befunde aus biblischer, patristischen, ostkirchlicher. Liturgischer 
und systematisch-theologischer Perspektive, Wien 2013, 2. Aufl., Lit Verlag, ss. 155, 
„Warszawskie Studia Pastoralne” 2016, nr 2(31), s. 171-175.
 4 Kirchenhistoriker Wolf zur Debatte um Diakonat der Frau: „Franziskus hat die 
Diskussion wieder eröffnet“. Das Interview führte Christian Wölfel, http://www.
domradio.de/themen/papst-franziskus/2016-05-14/kirchenhistoriker-wolf-zur-
-debatte-um-diakonat-der-frau (dostęp: 02.08.2016).
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Wolf wskazuje też na przykład włoskich kartuzek, które podczas 
liturgii mszalnej mogą głosić Ewangelię. W ich przypadku do dzi-
siaj stosowany jest formularz, jakim biskup posługuje się udzielając 
święceń diakonatu mężczyznom.

Bogate spectrum tematyczne podjęte w Krypcie każe z wdzięcznoś-
cią przyjąć książkę i uczynić ją przedmiotem dalszej i bardziej pogłę-
bionej refleksji. Recepcja anonsowanej tu publikacji może przysłużyć 
się dobrze Kościołowi w drodze do jego odnowy w oparciu o „naukę 
z przeszłości” oraz complexio oppositorum.

Rafał J. Kupiszewski
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SPOSÓB KIEROWANIA KOŚCIOŁEM 
WYMAGA UPGRADE’U1

Kościołowi katolickiemu w  jego wymiarze organizacyjnym nie 
obca jest problematyka, jaka jest obecna w życiu gospodarczym, 
administracji publicznej czy organizacjach pozarządowych: nikłe 
zasoby, duże zainteresowanie mediów, profesjonalizacja. Jednak 
w porównaniu z gospodarką, Kościół odznacza się znaczącą siłą. 
Jego normatywna podstawa – Pismo Święte i Tradycja – jest trwała 
i mocna; stanowi siłę motywującą a jednocześnie krytyczną korektę 
dla wszelkich poczynań w zakresie kierownictwa. Myślenie Kościoła 
jest długoterminowe i nie obliczone bynajmniej na składanie kwar-
talnych sprawozdań. Jego międzynarodowość ujawnia się nie tylko 
w globalnej obecności, ale i w tożsamości, jakiej można doświadczyć 
w całej jego różnorodności: choćby w liturgii, pomocy międzynaro-
dowej czy współpracy na rzecz rozwoju. To, że Kościół jako instytucja 
kieruje się życzeniami i postulatami, nie zaś bilansowaniem ewen-
tualnych zysków i mimo to trwa, wprowadza w zdumienie każdego 
nieuprzedzonego obserwatora. Większość przedsięwzięć Kościoła 
nie ma więcej niż 50 lat, a te, które liczą więcej jak 100 lat, należą do 
rzadkości.

Owe niewątpliwe atuty Kościoła zderzają się z jego słabościami. 
Dominująca kultura klerykalna stoi na przeszkodzie w powoływaniu 
kobiet – czy to na szczeblu diecezjalnym czy w samym Watykanie – na 

 1 Tytuł oryginału: Kirchliche Führung braucht ein Upgrade, „Stimmen der Zeit” 
234 2016, z. 8, s. 505-506.



Tłumaczenia

| 254 |

funkcje kierownicze. Struktury diecezjalne mają na wskroś monar-
chiczny charakter. Biskupi nie są zasadniczo ograniczeni w sprawowa-
niu swego urzędu (poza limitem ukończenia 75 lat życia). Większość 
sprawujących urzędy (w diecezjach i zakonach) obejmuje je bez jakie-
gokolwiek przygotowania, walcząc następnie z oczekiwaniami, jakie 
okazują się nie do spełnienia. Sprawowanie przez nich władzy musi 
prowadzić do gorzkich, często nieuniknionych konfliktów. Checks 
and Balances, zwłaszcza gdy chodzi o zarządzanie finansami, nie 
dorównuje sposobowi zarządzania w przemyśle. Nie może zatem 
dziwić, że kwestia zarządzania w obszarze finansów stała się dziś 
„gorącym” tematem. 

W związku z tym można mówić o pięciu ścieżkach rozwojowych, 
jakie należałoby uczynić przedmiotem refleksji, gdy idzie o kwestię 
kierownictwa w Kościele: 

1. Władza kierownicza w Kościele winna być mierzona „wielkością 
Jezusowego powołania” i interpretowana w oparciu o to właśnie Jego 
wezwanie. Biblijne przekazy należałoby interpretować w taki sposób, 
aby były one wiążące dla władzy kierowniczej w Kościele (i nie tylko 
tu). Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że wraz z profesjonalizacją, 
podstawa (baza) utraci swe znaczenie. Wówczas administracyjna 
jedność Kościoła ujawniłaby się ze wszystkimi swoimi niepożąda-
nymi działaniami ubocznymi: wewnętrznym wypowiedzeniem2, 
compassion fatigue, cynizmem. Papież Franciszek wskazuje sposób, 
w jaki konsekwentnie prowadzi Kościół do jego źródeł: do Założyciela. 
Wiele instytucji związanych z przemysłem potrzebuje orientacji na 
wolę i intencję Założyciela; myślenie skupione jest jednak na bankach 
spółdzielczych, hipotecznych czy kasach oszczędnościowych. 

2. Problematyka związana z kierownictwem musi dziś stać się 
częścią podstawowej edukacji teologicznej. Budowanie silniejszego 

 2 „Wewnętrzne zwolnienie” czy „wewnętrzne wymówienie” (innere Kündigung) 
należy do nowych pojęć z dziedziny nauki o gospodarowaniu zasobami ludzkimi, 
socjologii zakładowej, psychologii organizacji i in. Oznacza pewien stan, w jakim 
znajduje się człowiek odsunięty od środowiska pracy, pozbawiony możliwości wy-
kazywania własnej inicjatywy i możliwości działania zawodowego (przyp. tłum.).
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związku ze świeckimi w zadaniach kierowniczych można rozpocząć 
od wspólnej edukacji. Wobec sił kierowniczych w Kościele jest wiele 
jeszcze do zrobienia; potrzeba byłoby tutaj „towarzyszących zawo-
dowo” indywidualności, gotowych wspierać grupy celowe zgodnie 
z ich napiętym hormonogramem. Kurs dla nowo wybranego biskupa 
jest właściwym życzeniem Rzymu, ale nie odpowiadającym realnym 
potrzebom. Należałoby na nowo przemyśleć jego formę i treść. 

3. Spojrzenie poza horyzont własnego środowiska, wychylone 
w  stronę innych instytucji, wymaga systematycznego wsparcia. 
Z pewnością, patrzenie tam, gdzie ma miejsce myślenie innowacyjne 
i dynamiczne oraz sukcesy z tym związane, okaże się pomocne. Spot-
kania z kadrami kierowniczymi z innych środowisk, zainteresowanie 
nowym rozwiązaniami, otwartość na inspirację sztuki, literatury 
i filmu: oto tak właśnie otwierają się nowe horyzonty! Horyzontem 
kierownictwa Kościoła jest świat, a nie tylko Kościół. 

4. Wszelkie procesy restrukturyzujące należy widzieć jako procesy 
duchowe. Oznacza to coś więcej, jak modlitwę na początku i końcu 
posiedzenia. Wiodącą kwestią jest pytanie: w jaki sposób przekazywać 
Ewangelię? Dopiero później można porządkować rzeczy. Duchowy 
proces oznacza również, że nie istnieją z góry określone wyniki. 
Wymaga to wewnętrznej wolności, sprawnej komunikacji i silnej 
wiary w siłę ideału. Zachowanie takiej postawy wymaga trudu, jest 
obliczone na dłuższy czas, ale z pewnością trwalsze i bardziej od-
powiednie niż programy strukturalne, które wychodzą od niereali-
stycznych przesłanek. 

Dla poszczególnych diecezji byłoby silnym impulsem motywa-
cyjnym, gdyby restrukturyzacja Watykanu postępowała szybciej. 
Od trzech lat dotychczasowe regulacje (Pastor bonus) czekają na 
zmiany. Pierwszy krok w tym kierunku jest możliwy już teraz. Nie 
widzę government gap jak John Allen, ale czy dotychczasowe wysiłki, 
jakie poczyniono, są rzeczywiście wystarczające? Kwestia nominacji 
biskupich jawi się przy tym jako ważny „plac budowy”: przejrzyste 
decyzje, długoterminowe planowanie zatrudnienia oraz wyraźnie 
zaostrzony system odpowiedzialności są dla biskupów konieczną 
przeciwwagą dla monarchicznej konstytucji ich urzędu. Co się zaś 
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tyczy konferencji biskupów, potrzeba zmiany „mentalnej mapy”. 
Biskupi bowiem nie tylko przynależą do swych własnych diecezji, 
ale ponoszą odpowiedzialność w granicach ich konferencji bisku-
pów. Prawno-kanoniczna waloryzacja konferencji biskupów mogłaby 
okazać się pomocna. 

5. Chrześcijańska tożsamość winna zaznaczyć swą trwałą obecność 
we wszelkich obszarach życia oraz we wszystkich instytucjach Koś-
cioła. Outsourcing, wydzielenie i przekazanie niektórych funkcji ma 
w Kościele katolickim długą tradycję. W każdej diecezji i w każdym 
zakonie (zgromadzeniu) roi się od różnych zakładów, spółek z o.o, 
instytutów, fundacji, zrzeszeń, dzieł. Kierowanie tak różnymi form-
ami organizacyjnymi i przekazywanie tożsamości chrześcijańskiej 
staje się rosnącym wyzwaniem. Jeśli nie niesie się „ducha”, pozostaje 
tylko myślenie w kategoriach „winien i ma” jako czynnik decydujący. 

Kościelne systemy zarządzania potrzebują swego rodzaju 
upgrade’u. Mamy do tego wiele zasobów we własnym szeregach, ale 
potrzebujemy i możemy uczyć się, korzystając z innych sfer życia: 
gospodarki, władzy publicznej i organizacji pozarządowych. Czy nie 
mógłby być to temat kolejnego synodu biskupów?

tłum. Rafał J. Kupiszewski
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ZACHĘTA DLA DUSZPASTERSTWA2

Od kilku lat amerykańskie pismo dla menadżerów „Fortune” publi-
kuje listę The Worlds 50 Leaders. Razem z szefami Amazon i Apple 
jedynie papież Franciszek zostaje każdego roku włączony do tego 
elitarnego grona. W 2016 r. czasopismo „Fortune” za najważniej-
sze zadanie papieża uznało pogodzenie w Kościele konserwatystów 
i progresistów. Adhortacja apostolska Amoris laetitia (AL) jest do-
kumentem wpisującym się w tę wolę jedności i wyrazem na rzecz 
jedności, w służbie której pozostaje urząd Piotra. Dyskusje ostatnich 
lat i obrady ostatnich synodów poświęconych rodzinie z 2014 i 2015 r., 
kazały uruchomić papieżowi proces nauczania, który mógł uczynić 
zadość jego wielkiemu życzeniu: osiągnięciu konsensu (por. AL 297). 
Oczekiwania te znalazły swój wyraz poprzez: trzeźwą i konkretną 
ocenę rzeczywistości (AL, rozdział 2), przedstawienie ideału Kościoła-
-matki wobec ludzi żyjących w sytuacjach nieregularnych, „który 
ich zawsze przyjmuje, troszczy się o nich z miłością i wspiera ich na 
drodze życia i Ewangelii” (AL 299) oraz „logikę duszpasterskiego 
miłosierdzia” (AL 307-312).

 1 Autor (ur. 1960) jest kapłanem diecezji Trier (1984), od 2003 r. profesorem teologii 
pastoralnej na Uniwersytecie w Monachium. Studiował w Rzymie, Trier, Poona, 
Monachium i Notre Dame (USA). Licencjat w zakresie patrologii uzyskał w Rzymie 
(1986), doktorat w Trier (1993), habilitację we Freiburgu (1997), był profesorem teologii 
pastoralnej i pedagogiki w Erfurcie (1993-2003). Prowadzi działalność duszpaster-
ską w wielu parafiach oraz zajmuje się duszpasterstwem specjalistycznym. Autor 
licznych publikacji, ostatnio wydał Pastoral mit wiederverheirateten Geschiedenen, 
Regensburg 2015.
 2 Oryginał: Ermutigung zur Seelsoge, „Herder Korrespondenz” 2016, nr 6, s. 13-14.
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Chociaż cała adhortacja jest bogata w cenne myśli i praktyczną 
mądrość życiową, to jednak z największym bodaj zainteresowaniem 
spotkał się jej ósmy rozdział dotyczący zasad obchodzenia się z ta-
kimi formami życia, „które nie są jeszcze lub już nie odpowiadają 
jego nauczaniu (tj. Kościoła – R.K.) o małżeństwie” (AL 292), przede 
wszystkim z chrześcijanami rozwiedzionymi, żyjącymi w nowych 
związkach.

Papież formułuje przy tym własne preferencje postępowania, od-
dzielając je od możliwych oczekiwań: „Biorąc pod uwagę niezliczoną 
różnorodność poszczególnych sytuacji (…), można zrozumieć, że nie 
należy oczekiwać od Synodu ani też od tej adhortacji nowych norm 
ogólnych typu kanonicznego, które można by stosować do wszyst-
kich przypadków. Możliwa jest tylko nowa zachęta do odpowie-
dzialnego rozeznania osobistego i duszpasterskiego indywidualnych 
przypadków (…) (AL 300). Nie mamy tu więc do czynienia ze zmianą 
nauczania moralnego czy porządku prawnego, gdy idzie o związek 
seksualności z małżeństwem (AL 53), czy o odmowę dla związków 
jednopłciowych (AL 52), w przypadku nauki o dobrach małżeństwa: 
jedności, nierozerwalności, otwarości na dzieci (z wyraźnym wska-
zaniem na naukę Humanae vitae w AL 222, por. AL 80) czy wreszcie 
odnośnie do nierozerwalności małżeństwa w przypadku osób roz-
wiedzionych, żyjących w nowych związkach. Co więcej adhortacja 
wyklucza takie zmiany na płaszczyźnie norm powszechnych czy na 
płaszczyźnie prawa. Przedstawiając naukę Kościoła o małżeństwie, 
zwłaszcza w rozdziale trzecim, Franciszek pozostaje w granicach na-
uczania swoich poprzedników oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Franciszek: promotorem sakramentu pokuty
Wprowadzając swoje nauczanie w orbitę zainteresowania duszpa-

sterstwa, uczynił, że to nauczanie stało się elementem duszpasterstwa, 
któremu w żaden sposób to nauczanie nie zagraża. Duszpasterstwo 
jest w ogóle hermeneutycznym kluczem Amoris laetitia. Franciszek – 
wielki promotor sakramentu pokuty myśli po prostu radykalnie o fo-
rum internum, a więc o poradnictwie i prowadzeniu poszczególnej 
osoby w jej drodze ku Bogu i z Bogiem. Tutaj – jak wiadomo – ma 
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dla niego istotne znaczenie discretio (rozeznanie) – owa najważniejsza 
cnota duszpasterza.

W tym sensie jest tylko prostą konsekwencją, że żaden z będą-
cych w użyciu modeli myślowych, obecnych w dyskusjach ostatnich 
dziesięcioleci, nie został poddany recepcji pod kątem ewentualnej 
zmiany czy przynajmniej „dostosowania” nauczania, gdy idzie o fo-
rum externum: żadne bowiem egzegetyczne refleksje co do słów Jezusa 
o rozwodzie, żadne rozważanie rzekomej akceptacji dla ponownych 
małżeństw po rozwodzie, jakie mieli wnieść ojcowie Kościoła, żadnej 
prawosławnej oikonomia, żadnej epikei i aequitas canonica (chociaż ta 
winna trafiać w jego intuicje!), żadnej próby nowego teologiczno-mo-
ralnego określenia warunków otrzymania sakramentów, a wreszcie 
żadnej próby rozwiązań kanonicznych. W sposób oczywisty dysku-
sja synodalna umocniła w papieżu Franciszku przekonanie, że owe 
alternatywne koncepcje teologiczne nie są niczym innym, jak tylko 
hipotezami, a tym samym – jako takie – nie powinny być rozstrzygane 
przez Urząd Nauczycielski Kościoła (AL 3).

Nawet pytanie o konieczną wiarę minimalną, jakiej się wymaga od 
narzeczonych do przyjęcia sakramentu małżeństwa, na którą wska-
zywał Benedykt XVI, nie zostało podjęte, a tym bardziej pogłębione. 
W takim podejściu widać konsekwencję papieża Francisza, który do 
końca prowadzi ów główny swój cel duszpasterski: poprzez naukę 
Kościoła i w niej w sposób nieuszczuplony należy urzeczywistniać 
miłosierdzie Boga, skierowane do każdego człowieka. To pytanie: 
„jak” jest decydujące. Czy aby przepowiadania Ewangelii o rodzinie 
„nie należy rozumieć jako ‘jarzmo’ nałożone na ludzi, ale jako ‘dar’ 
udzielony osobom złączonym w małżeństwie” (AL 62).

Tak zatem Amoris laetitia jest wielkim i ważnym dokumentem bę-
dącym zachętą do duszpasterstwa. Stanowi ważny impuls w przygo-
towaniach (się) do małżeństwa oraz w towarzyszeniu w małżeństwie; 
w żadnym razie nie wolno nam o nim zapomnieć przez najbliższe lata. 
„Tylko duszpasterstwo” – tej etykiety od dzisiaj nie wolno już stoso-
wać, jeśli zagadnienia duszpasterskie miałoby się traktować jako nie-
godne badań teologicznych. Duszpasterstwo jako miejsce teologiczne 
(locus theologicus) należy do najlepszych tradycji teologii jezuickiej. 
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Wreszcie, kto zna choćby tylko pobieżnie wielkie kontrowersje, jakie 
były przyczyną zmian duszpasterskiej praxis wie, że wymaga się tutaj 
wielkiej precyzji. Nie jest ona wszakże domeną Amoris laetitia. Do 
argumentacji teologicznej wkradają się nieścisłości. Pojęcia, jak na 
przykład „ideał”, w odniesieniu do porządku małżeństwa są nieostre 
i sprzyjają błędnym interpretacjom (tutaj choćby: ideał jako docelowa 
zasada). Odniesienia są wyrwane z kontekstu i używane przeciwko 
zamiarowi wypowiedzi, zaś konieczne rozróżnienia są ignorowane. 
Nie ogranicza to wielkich życzeń papieża, ale ujawnia, w jak małym 
stopniu teologia pastoralna jest w stanie odwoływać się do wypró-
bowanych kryteriów.

Oto niektóre dowody tej krytyki: analiza sytuacji, obecna przede 
wszystkim w rozdziale 2, w zasadzie nie wychodzi poza typową 
dla dokumentów Kościoła zwyczajność: w sposób nieostry i jakby 
dorywczo adhortacja zarysowuje pesymizm kulturowy, co wobec 
rozwiniętych badań nad rodziną jawi się jako niezrozumiały brak. 
Szczegółowo dokument posługuje się myślą św. Tomasza z Akwinu, 
ale w decydujących fragmentach nie jest to realizowane w sposób 
przekonywujący. I tak na przykład AL 301 odnosi się do sytuacji 
przymusowej związanej z zobowiązaniami zaciągniętymi w drugim 
małżeństwie, jednak zastosowane tu rozróżnienie Akwinaty między 
habitus a operatio cnót trzeba uznać za bardzo naciągane i mało 
przekonujące. 

Trudno również pogodzić – wobec obowiązywalności normy po-
wszechnej – nadawanie jakiejś wartości sytuacjom „nieprawidłowym” 
w AL 304 z tomaszową refleksją nad powszechnością prawa natural-
nego (S. th. I-II qu 94 art. 4), ponieważ nierozerwalność małżeństwa, 
według Tomasza, należy właśnie do pierwszych i powszechnych zasad, 
a nie do kontyngentnych wniosków końcowych.

Oto wreszcie dochodzimy do dyskutowanej dziś kwestii dostępu 
do sakramentów osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związ-
kach. Chociaż papież akceptuje deklarację Papieskiej Rady ds. Inter-
pretacji Tekstów Prawnych z 2000 r., która odwołuje się do kan. 915 
Kodeksu Prawa Kanonicznego, jednak wypowiada tezę, że „nega-
tywny osąd odnośnie do sytuacji obiektywnej nie oznacza orzeczenia 
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o odpowiedzialności lub winie danej osoby” (AL 302). Skupiając 
jednak silną uwagę na duszpasterstwie oraz na forum internum, 
nie uwzględnia tego obiektywnego sprzeciwu. W ostrożnych napo-
mknieniach odnośnie do możliwości przyjmowania sakramentów 
w przypisie 336 i 335 chodzi tylko o ocenę stanu sumienia (a więc 
kan. 916), nawet jeśli w ogóle rozważa się ten obiektywny, zewnętrznie 
widoczny sprzeciw. Tym samym przywołana została nauka trady-
cyjna (por. AL 301), na przykład zawarta w Familiaris consortio nr 84, 
dopuszczająca różnorodność sytuacji kiedy otrzymanie komunii 
remoto scandalo (por. AL 299) jest wszak możliwa. Zakłada to jednak 
w każdym przypadku poważny wysiłek uporządkowania własnego 
postępowania z zachowaniem respektu dla istniejącego węzła mał-
żeńskiego („otwarte na nowe etapy rozwoju” jako kryterium, AL 303). 
Natomiast kto chciałby w tych mało istotnych przypisach dopatrywać 
się rewolucji w praktyce dopuszczania do Komunii św., musiałby 
ogłosić jakiś stan wyjątkowy, co zresztą prostodusznie przyznał sam 
papież w kilka dni po ogłoszeniu Amoris laetitia podczas konferencji 
prasowej w czasie swego lotu 16 kwietnia 2016 r., nie wspominając 
w ogóle o przypisie 351.

Tym bardziej ważne pozostaje pytanie: czy duszpasterska orienta-
cja, należny szacunek dla osoby ludzkiej i dicsretio w nieodwracalnym 
stanie tej osoby nie zmienia aby całej budowli nauki Kościoła? Czy 
nie mamy tu do czynienia ze swego rodzaju apelem do posługiwania 
się normami Kościoła w oparciu o osobistą ocenę i na mocy włas-
nego sumienia? Czy ukierunkowanie na osobisty wzrost, na liczenie 
się z okolicznościmi, orientacja na przyjęcie i na towarzyszenie są 
ważniejsze niż obowiązujące powszechnie przykazania? W rzeczy 
samej, wielu odebrało Amoris laetitia jako sygnał i zachętę do urze-
czywistniania katolickiej autonomii. Jednak nie to chroni adhorta-
cja apostolska. Ową zamianę prawa stopniowania na stopniowanie 
prawa dokument zdecydowanie odrzuca (AL 295). Należy pamiętać, 
że discretio u św. Ignacego Loyoli odwołuje się do dobrego moralnie 
czy neutralnego przedmiotu wyboru (Ćwiczenia Duchowe, nr 170). 
Podnoszenie takiego zarzutu jest nieuprawnione; papież Franciszek 
daleki jest od schlebiania zawołaniom etyki sytuacyjnej.
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Amoris laetitia nie jest dokumentem wpisującym się w zasadę: 
Roma locuta, causa finita. Jest enuncjacją, która stanowi swego ro-
dzaju zachętę do duszpasterstwa związków tylko akceptowalnych. 
Duszpasterstwa z sercem i rozsądkiem, mocno osadzonego w na-
uczaniu, ciepłego w udzielaniu i zdecydowanego w woli, aby „nikt 
z nich nie zginął” (por. J 17, 12). 

tłum. Rafał J. Kupiszewski


