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SŁOWO WSTĘPNE

Teologia pastoralna, jak każda nauka humanistyczna, oparta jest 
na wiedzy, do której prowadzi ludzkie rozumowanie. Teologicz-
nopastoralne badania skupiają się na człowieku, który jest drogą 
Kościoła. Pytania człowieka, który poszukuje w Kościele prawdy 
o sobie samym, nie muszą go prowadzić do wiedzy teologicznej. 
Chrześcijanin oczekuje od Kościoła takich odpowiedzi, które łączą 
wyniki namysłu teologicznego z praktyką kościelną. Przygotowanie 
dla katolików takiej praktycznej wiedzy domaga się najpierw usta-
lenia podłoża i natury ludzkich wątpliwości. Tak nauczał o tym Jan 
Paweł II: „«Kimże jest człowiek i jakież jest jego znaczenie? Cóż jest 
jego dobrem i cóż złem jego?» (Syr 18, 8). (…) Pytania te znajdują się 
w sercu każdego człowieka, czego dowodzi najlepiej fakt, że geniusz 
poetycki każdej epoki i każdego narodu, będący niejako proroctwem 
ludzkości, nieustannie stawia «poważne pytania», sprawiające, że 
człowiek jest rzeczywiście człowiekiem. Wyrażają one naglącą po-
trzebę odnalezienia sensu istnienia w każdym jego momencie, na jego 
istotnych i decydujących etapach, a także w chwilach jak najbardziej 
zwyczajnych. Pytania te świadczą o głębokiej rozumności istnienia 
ludzkiego, albowiem pobudzają rozum i wolę człowieka do poszu-
kiwania w wolności rozwiązania, które mogłoby nadać życiu sens. 
Dlatego stanowią one najwyższy wyraz natury człowieka, a co za tym 
idzie, odpowiedź na nie jest miarą głębi jego zaangażowania we własne 
istnienie. Wtedy zwłaszcza, kiedy «przyczyna rzeczy» poddawana 
jest całościowym badaniom, poszukującym ostatecznej i wyczer-
pującej odpowiedzi, rozum ludzki dosięga swego szczytu i otwiera 
się przed religią. Religijność bowiem stanowi najwznioślejszy wyraz 
osoby ludzkiej, gdyż jest szczytem jego rozumnej natury. Wypływa 



Słowo wstępne

ona z głębokiego dążenia człowieka do prawdy i stanowi podstawę 
swobodnego i osobistego poszukiwania Boskości”.1 Wśród wielu 
zadań, jakie stoją dzisiaj przed teologią pastoralną, jest więc także 
poszukiwanie przekonujących odpowiedzi na pytania rodzące się 
z wiary i życia. Obecny numer „Warszawskich Studiów Pastoralnych” 
zawiera wyniki badań teologicznopastoralnych oraz z zakresu prawa 
kanonicznego, które stanowią propozycje do dalszych naukowych 
dyskusji. Materiał został podzielony na dwie części: „Prawo kano-
niczne w służbie teologii” oraz „Działalność duszpasterska”. Auto-
rzy artykułów zamieszczonych w tym numerze reprezentują różne 
specjalności teologiczne i świeckie. Łączy ich tematyka pastoralna 
i poszukiwanie możliwości dialogu naukowego w różnych obszarach 
życia Kościoła i świata. Wiedza teologicznopastoralna wymaga nie-
ustannej konfrontacji mądrości z doświadczeniem. Taki charakter 
mają artykuły zamieszczone w 34 numerze „Warszawskich Studiów 
Pastoralnych”. Ich bogactwo niech będzie zachętą do podjęcia współ-
pracy następnych naukowców, którzy wiarę i wiedzę traktują jak dwa 
skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji Prawdy.

Redakcja

 1 Jan Paweł II, Audiencja generalna (19 X 1983), „L’Osservatore Romano” 1983, 
nr 10, s. 23–24.
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Zuzanna Maj

NADZWYCZAJNY SZAFARZ CHRZTU
Extraordinary baptism steward

Chrzest, jako pierwszy z sakramentów wtajemniczenia chrześcijań-
skiego, jest nazywany „bramą sakramentów”. Dzięki niemu człowiek 
zostaje włączony we wspólnotę Kościoła. Umożliwia on również sku-
teczne korzystanie z tych łask Bożych, które mogą spłynąć jedynie 
drogą sakramentalną1. Osoba, która nie zostanie ochrzczona, nie 
może ważnie przystępować do pozostałych sakramentów ani naro-
dzić się na nowo do życia w Chrystusie. Dlatego też Kościół w sposób 
szczególny troszczy się, aby każdy, kto jest ku temu dysponowany 
i wyraża wolę, mógł przyjąć chrzest święty. Prawodawca kościelny, 
realizując tę troskę, umożliwia udzielenie tego sakramentu znaczenie 
szerszej grupie osób, niż ma to miejsce w przypadku innych sakra-
mentów. Gdy zachodzi taka konieczność, szafarzem może być nawet 
osoba nieochrzczona, jeżeli posiada właściwą intencję. Dzielenie ta-
kiego uprawnienia jest związane z wypełnieniem powszechnej woli 
zbawczej Boga, tak aby każdy mógł otrzymać Jego łaski. Słowa: „Idź-
cie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co 
wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż 
do skończenia świata” (Mt 28, 19–20)2 przypominają o konieczności 
troski Kościoła o chrzest dla wszystkich tych, którzy mieli możliwość 
poznać Ewangelię. Sam Jezus Chrystus rozpoczął swoją działalność 
od przyjęcia chrztu w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela (por. Mt 3, 13). 

 1 Por. B. Glinkowski, Chrzest. Prawo Kościoła na co dzień, Poznań 2001, s. 11.
 2 Cytaty biblijne za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie 
z języków oryginalnych, Poznań – Warszawa 1989.

Prawo kanoniczne w służbie teologii
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Chrzest zmazuje grzech pierworodny, jak również pozostałe grzechy 
osobiste.

Należy zauważyć, że w pierwszym3 kanonie dotyczącym oma-
wianego sakramentu, zawartym w Kodeksie prawa kanonicznego, 
prawodawca, określając istotne elementy do ważnego udzielenia 
chrztu, wymienia materię i formę. Chrzest wyciska niezatarte zna-
mię, „niezniszczalnym charakterem włącza (…) [ludzi – Z.M.] do 
Kościoła”. Nie jest możliwe ważne udzielenie powtórnie tego sa-
kramentu. Szafarz chrztu jest określony dopiero w kolejnych kano-
nach4 Kodeksu. Szafarzami zwyczajnymi chrztu są biskup, prezbiter 
i diakon. W sytuacji, gdy szafarz zwyczajny jest nieobecny lub ma 
przeszkodę, sakrament ten może być udzielony godziwie przez ka-
techistę lub inną osobę wyznaczoną przez ordynariusza miejsca5. 
W razie konieczności szafarzem może stać się każdy człowiek, na-
wet nieochrzczony, jeśli ma właściwą intencję. Zasadnicza różnica 
pomiędzy szafarzem zwyczajnym a tzw. nadzwyczajnym6 polega 
na tym, że pierwszy udziela chrztu w standardowych warunkach, 
w sposób uroczysty, drugi zaś w przypadkach szczególnych, często 
nie zachowując wszystkich obrzędów liturgicznych. W celu lepszego 
wykazania różnic oraz powodów ustanowienia innych szafarzy niż 
zwyczajni, w pierwszej części wywodu zostanie przedstawiona zwięzła 
charakterystyka szafarza zwyczajnego.

 3 Por. Codex Iuris Canonici auctoritate Iannis Pauli PP. II promulgates (25.01.1983), 
AAS 75 (1983); tekst polski w: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwier-
dzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984, kan. 849. Dalej używany będzie 
skrót: KPK 1983.
 4 Por. KPK 1983, kan. 861–863.
 5 Por. tamże, kan. 861 § 2.
 6 Choć prawodawca nie używa w kanonie 861 § 2 sformułowania „szafarz nad-
zwyczajny” na określenie osób udzielających chrztu w szczególnych przypadkach, 
to w literaturze kanonistycznej został przyjęty i jest stosowany zwrot „szafarz 
nadzwyczajny”. Szerzej na ten temat w dalszej części artykułu.
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Szafarz zwyczajny chrztu

Prawodawca kościelny w kanonie 861 § 1 KPK 1983 zawarł zapis do-
tyczący zwyczajnych szafarzy chrztu. W myśl przywołanego ka-
nonu „zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup, prezbiter i diakon, 
z zachowaniem przepisu kan. 530, nr 1” (kan. 861 § 1). Należy zatem 
stwierdzić, że szafarstwo zwyczajne jest związane ze święceniami 
wszystkich stopni, tj. episkopatu, prezbiteratu i diakonatu. W obec-
nym Kodeksie została aplikowana myśl Pawła VI, na podstawie której 
poszerzono grupę zwyczajnych szafarzy o diakona, bowiem w myśl 
kan. 741 Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku diakon był nadzwy-
czajnym szafarzem chrztu i mógł go udzielić jedynie za zezwoleniem 
miejscowego ordynariusza lub proboszcza, jeżeli istniała słuszna przy-
czyna7. Dopiero Rytuał zatwierdzony przez papieża Pawła VI dołączył 
diakona do szafarzy zwyczajnych, zamieszczając zapis: „Zwyczajnymi 
szafarzami chrztu są biskupi, kapłani i diakoni”8.

Biskup
W Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku została aplikowana 
norma zawarta w Rytuale Rzymskim. Biskupi, jako główni szafarze 
tajemnic Bożych oraz kierownicy całego życia liturgicznego w po-
wierzonym sobie Kościele, rządzą udzielaniem chrztu, przez który 
dostępuje się udziału w królewskim kapłaństwie Chrystusa9. Powinni 
oni osobiście udzielać chrztu w Wigilię Paschalną, jak również zaleca 
się, aby udzielali chrztu osobom dorosłym. Obecnie obowiązujący Ko-
deks w kan. 863 podtrzymuje to zalecenie, stwierdzając, że o chrzcie 
dorosłych powinien być powiadomiony biskup diecezjalny, aby sam 
udzielił chrztu, jeżeli uzna to za wskazane10.

 7 Por. Codex Iuris Canonici. Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti 
papae XV auctoritate promulgates, Typis Polyglottis Vaticanis 1948, kan. 741. Dalej 
używany będzie skrót: KPK 1917; Z. Janczewski, Ustanawianie szafarzy sakramentów 
świętych w Kościele łacińskim i Kościołach wschodnich, Warszawa 2004, s. 43.
 8 Obrzędy chrztu dzieci według Rytuału Rzymskiego, Wstęp ogólny, nr 11, Katowice 
1972, s. 14.
 9 Por. tamże, nr 12, s. 14.
 10 Por. KPK 1983, kan. 863.
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Prezbiterzy

Drugą grupą zwyczajnych szafarzy udzielających chrztu świętego są 
prezbiterzy. Ze względu na normy zawarte w Kodeksie prawa kano-
nicznego, należy zwrócić uwagę na szczególną rolę proboszcza.

Proboszcz
Prawodawca w kan. 861 § 1 KPK 1983 zawarł odniesienie do kan. 530 
nr 1, podkreślając w ten sposób rolę proboszcza w udzielaniu chrztu. 
W myśl bowiem kan. 530 nr 1 udzielanie chrztu jest pierwszą z „funk-
cji specjalnie powierzonych proboszczowi”. Proboszcz jest pierw-
szym, który może udzielić chrztu osobom mieszkającym na terenie 
powierzonej mu parafii lub tam przebywającym, a także tym, którzy 
się do niego o to zwrócą11. Należy zauważyć, że „funkcje specjalne 
proboszcza” są wyodrębnione od „obowiązków proboszcza”. W ten 
sposób prawodawca podkreślił nadrzędną wartość i priorytetowe 
znaczenie tych funkcji w posłudze proboszcza, zgodnie zaś z przywo-
łanym wyżej kanonem najważniejszą z nich jest udzielanie chrztu12. 

Jak zauważa się w literaturze kanonistycznej, najbliższymi współ-
pracownikami proboszcza są wikariusze parafialni, dlatego też obo-
wiązki proboszcza są niejako jednocześnie obwiązkami wikariuszy 
parafialnych13. 

Inni prezbiterzy
Inni prezbiterzy, będąc pomocnikami biskupa i proboszcza w ich 
urzędzie, powinni przygotowywać do chrztu oraz udzielać go, jeżeli 
wyznaczy ich do tego lub wyrazi zgodę biskup albo proboszcz14. 
Oprócz proboszcza prezbiterami są m.in. rektorzy Kościoła i kapelani 
szpitalni15. Rektor Kościoła nie jest proboszczem, stąd też nie ma on 

 11 Por. Z. Cieślak, K. P. Kowalik, D. Kwiatkowski, Chrzest – nowe narodziny z wody 
i Ducha, Poznań 2014, s. 249.
 12 Por. tamże.
 13 Por. tamże, s. 249–250.
 14 Por. Obrzędy chrztu dzieci…, Wstęp ogólny, nr 14, s. 15.
 15 Por. Z . Cieślak, K. P. Kowalik, D. Kwiatkowski, Chrzest – nowe narodziny z wody 
i Ducha, dz. cyt., s. 250.
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funkcji specjalnych ani obowiązków proboszcza, jednak za jego zgodą 
lub na mocy delegacji może udzielać chrztu świętego16. 

Kapelani szpitalni na mocy prawa powszechnego w zakresie spra-
wowania sakramentów są upodobnieni do proboszcza. Mają dzięki 
temu władzę sprawowania sakramentów w odniesieniu do powie-
rzonych im wiernych (tych, którzy przebywają w danym szpitalu)17.

Diakoni
Jak już zostało wcześniej wskazane, w obecnym ustawodawstwie dia-
koni są uznawani za szafarzy zwyczajnych. Ze względu na zawarcie 
w kan. 861 § 1 KPK 1983 odwołania do kan. 530 nr 1, który stanowi 
o tym, że udzielenie sakramentu chrztu w sposób szczególny jest 
powierzone proboszczowi, diakon powinien poprosić proboszcza 
o zezwolenie, chyba że on sam mu tę funkcję zlecił18. Konstytucja 
Lumen gentium, określając zadania diakona, na pierwszym miejscu 
wylicza uroczyste udzielanie chrztu świętego, stosownie do tego, co 
mu wyznaczy kompetentna władza19.

Osoby kompetentne do udzielenia sakramentu chrztu w myśl 
kan. 861 § 2
Prawodawca w kan. 861 § 2 KPK 1983, chociaż nie używa jednej 
nazwy na określenie osób, które mogą godziwie udzielić chrztu, to 
podaje pewne kryteria, które muszą zaistnieć, aby wymienione jed-
nostki mogły chrzcić20. Wyróżnia trzy kategorie ludzi, którzy mogą 
udzielić chrztu oprócz szafarza zwyczajnego. Przede wszystkim są 

 16 Por. KPK 1983, kan. 558.
 17 Por. Z . Cieślak, K. P. Kowalik, D. Kwiatkowski, Chrzest – nowe narodziny z wody 
i Ducha, dz. cyt., s. 250.
 18 Por. Z. Janczewski, Ustanawianie szafarzy sakramentów świętych…, dz. cyt., 
s. 45.
 19 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, 
nr 29, w: Konstytucje, Deklaracje, Dekrety, Poznań 2002, s. 133–134.
 20 Por. J. Krzywda, Sakramenty, w: Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, 
t. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, red. J. Krukowski, Poznań 2011, 
s. 49.
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to katechiści oraz inne osoby wyznaczone przez ordynariusza miej-
sca do sprawowania tej funkcji. W razie konieczności omawianego 
sakramentu udzielić może każdy człowiek, jeżeli posiada właściwą 
intencję21. Jak zaznacza Z. Janczewski: „Do ważności aktu, a także 
i ważności sprawowania sakramentów jest wymagane, aby został on 
podjęty przez osobę do tego zdolną, by zostały w nim zawarte wszyst-
kie elementy konstytutywne oraz wypełnione wszystkie wymagane 
formalności i warunki”22. W przypadkach określonych w przywo-
łanym wyżej kanonie szafarzem stają się osoby, które nie posiadają 
święceń. Ważne, aby osoba udzielająca chrztu użyła trynitarnej for-
muły chrzcielnej23.

Jak zostało już wcześniej wskazane, prawodawca w KPK 1983 nie 
stosuje bezpośrednio określenia „szafarz nadzwyczajny”. Zwrot ten 
został zawarty w Obrzędach chrztu dzieci24. W literaturze kanoni-
stycznej przyjęło się powszechne użycie tego terminu. Z rozważań 
E. Sztafrowskiego wynika, że osoby, o których mówi prawodawca 
w kan. 861 § 2 KPK 1983, wolno nazywać nadzwyczajnymi szafa-
rzami. Autor uważa, że zastosowanie wprost tytułu szafarz zwy-
czajny implikuje możliwość potocznego nazywania innych szafarzy 
nadzwyczajnymi25.

Możliwość udzielania chrztu przez osoby świeckie istniała już 
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Z. Janczewski przywołuje 
komentarz do Listu św. Pawła do Efezjan, w którym zostało stwier-
dzone, że wszystkim wolno było chrzcić, aby Kościół mógł się rozsze-
rzać terytorialnie i wzrastała liczba wiernych. Autor ten zaznacza, że 
dopiero gdy powstała normalna organizacja kościelna oraz nastąpiła 

 21 Por. KPK 1983, kan. 861 § 2. 
 22 Z. Janczewski, Ważność sprawowania sakramentów wtajemniczenia chrześcijań-
skiego uzdrowienia i święceń w porządku prawnym Kościoła katolickiego, Warszawa 
2011, s. 90. 
 23 Por. S. Kępa, Chrzest święty – sakrament nie tylko dzieciństwa, Częstochowa 
2008, s. 42.
 24 Obrzędy chrztu dzieci…, Wstęp, nr 21, s. 28.
 25 Por. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 3, Warszawa 1986, s. 127.
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stabilizacja, wierni świeccy przestali chrzcić26. Przez wieki sytuacja 
dotycząca szafarzy chrztu zmieniała się27. W Kodeksie prawa kano-
nicznego z 1917 roku został zawarty zapis zezwalający na udzielanie 
omawianego sakramentu nie tylko osobom posiadającym święcenia28. 
Jak zaznacza M. Pastuszko, w myśl kan. 742 § 1 poprzedniego Ko-
deksu, szafarzem chrztu sprawowanego nieuroczyście mógł być kto-
kolwiek; nie miały znaczenia wiek, płeć, wyznanie czy też święcenia29.

Z rozważań nad kan. 861 § 2 KPK 1983 jasno wynika, że istnieją 
dwa rodzaje sytuacji nadzwyczajnych, w których chrztu może udzielić 
osoba nie będąca szafarzem zwyczajnym. Po pierwsze jest to sytuacja 
poza wypadkiem konieczności, po drugie – sytuacja w wypadku 
konieczności.

Osoby udzielające chrztu poza wypadkiem konieczności 
Jezus Chrystus skierował nakaz misyjny do swoich uczniów. W kon-
sekwencji nie tylko Apostołowie byli zobowiązani do jego wypełnie-
nia, ale również ich następcy. W szerszym znaczeniu nakaz misyjny 
dotyczył biskupów oraz innych uczniów, którzy w Niego uwierzyli30. 
W związku z tym do głoszenia Ewangelii zobowiązane są osoby po-
siadające święcenia, a także wierni świeccy. W kan. 861 § 2 KPK 1983 
została wskazana funkcja kościelna, którą wypełnia osoba świecka, 
udzielając omawianego sakramentu; mimo braku święceń, działa 
w myśl nakazu misyjnego szafowania chrztu, który został dany 

 26 Por. Z. Janczewski, Ustanawianie szafarzy sakramentów świętych…, dz. cyt., 
s. 47.
 27 Historia sakramentu chrztu nie jest przedmiotem niniejszego artykułu, dlatego 
też autorka świadomie nie rozwija tego zagadnienia, a jedynie sygnalizuje, że takowe 
zmiany miały miejsce.
 28 Por. KPK 1917, kan. 742 § 1.
 29 Por. M. Pastuszko, Prawo o sakramentach świętych. Normy ogólne i sakrament 
chrztu, t. I, Warszawa 1983, s. 125.
 30 Por. Z . Cieślak, K. P. Kowalik, D. Kwiatkowski, Chrzest – nowe narodziny z wody 
i Ducha, dz. cyt., s. 252.
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Kościołowi przez Chrystusa31. Wierni świeccy mogą być szafarzami 
na mocy przyjętego przez siebie sakramentu chrztu. Zasadniczo jed-
nak powinni mieć oni upoważnienie od biskupa, aby móc udzielać 
chrztu świętego32.

Katechista
Pierwszą grupą osób, które w przypadku nieobecności lub przeszkody 
u szafarza zwyczajnego mogą udzielić sakramentu chrztu, są kate-
chiści. Na wstępie należy zauważyć, że w polskim przekładzie Ko-
deksu prawa kanonicznego z 1983 r., opublikowanym w 1984 r., słowo 
catechista przetłumaczono jako „katecheta”. Taka translacja może 
budzić pewne wątpliwości. Jak podaje Encyklopedia katolicka, kate-
cheta to urzędowy świadek wiary Kościoła, duchowny lub świecki, 
uczestniczący w Chrystusowej i eklezjalnej misji głoszenia Ewangelii 
przez zaangażowanie w katechizację na podstawie odpowiedniego 
przygotowania teologicznego, pedagogiczno-dydaktycznego i du-
chowego oraz na mocy misji kanonicznej; w znaczeniu szerszym 
każda osoba wierząca przekazująca prawdy wiary i zasady moralne 
(głównie rodzice)33. Z kolei katechista to świecki współpracownik 
misjonarzy duchownych wykonujący pracę ewangelizacyjną; naj-
częściej mężczyzna, żonaty, ojciec rodziny, pochodzący z ludności 
rodzimej; także uczestnik drogi neokatechumenalnej, podejmujący 
głoszenie Ewangelii34. Z przytoczonych definicji wypływa wniosek, 
że prawodawcy kościelnemu w kan. 861 § 2 chodziło raczej o katechi-
stę niż o katechetę. Za potwierdzeniem tej tezy przemawia też zapis 
zawarty w Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium: 

 31 Por. E. Tejero, Sakramenty, w: Codex Iuris Canonici. Kodeks prawa kanonicznego. 
Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. 
Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego, red. P. Majer, edycja polska na 
podstawie wydania hiszpańskiego, Kraków 2011, s. 664.
 32 Por. Z . Cieślak, K. P. Kowalik, D. Kwiatkowski, Chrzest – nowe narodziny z wody 
i Ducha, dz. cyt., s. 252.
 33 Por. E. Materski, Katecheta, w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 
1014–1015.
 34 Por. R. Dziura, Katechista, w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, dz. cyt., kol. 1034–1035.
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„należy również ułożyć krótszy obrzęd chrztu, którym mogliby 
się posługiwać przede wszystkim katechiści w krajach misyjnych 
i w ogóle wierni, udzielający chrztu w razie zagrażającej śmierci, gdy 
brak kapłana czy diakona”35. W Obrzędach chrztu dzieci również 
zostało użyte słowo „katechiści” a nie „katecheci” w odniesieniu do 
osób, które mogą chrzcić, gdy zwyczajni szafarze mają przeszkodę36. 
W najnowszym komentarzu do Kodeksu prawa kanonicznego autorzy, 
tłumacząc omawiany kanon, użyli słowa „katechiści”, co świadczy 
o słuszności postawionej tezy37. Również w literaturze kanonistycz-
nej przy rozważaniach na temat szafarzy z kan. 861 § 2 autorzy piszą 
o „katechistach”38.

Jak podaje E. Sztafrowski, przez katechistę przede wszystkim na-
leży rozumieć osoby wykonujące swoje zdania duszpasterskie na 
misjach. To właśnie tam często struktury Kościoła partykularnego 
nie są wystarczająco rozwinięte, brakuje prezbiterów i diakonów. 
Ponadto tereny parafii są tak rozległe, że kapłani nie mają możliwo-
ści zadbać w odpowiednim czasie o wszystkie strefy duszpasterskie 
parafii39. Nierzadko zdarza się, że parafie na terenach misyjnych 
swoim terytorium i liczbą wiernych przypominają diecezje w Eu-
ropie40. Należy jednak zaznaczyć, że w myśl kan. 861 § 2 katechista 
powinien być wyznaczony przez ordynariusza miejsca. Do zadań osób 
mających prawo udzielać chrztu znajdujących się w tej grupie należą: 
przygotowanie chrzcielne obejmujące katechizację katechumena (je-
żeli o chrzest prosi osoba dorosła), rodziców osoby chrzczonej oraz 

 35 Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”, 
nr 68, w: Konstytucje, Deklaracje, Dekrety, Poznań 2002, s. 65.
 36 Por. Obrzędy chrztu dzieci…, Wstęp ogólny, nr 17, s. 15.
 37 Por. E. Tejero, Sakramenty, art. cyt., s. 664.
 38 Por. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, dz. cyt., s. 127; P. Hemperek, 
Uświęcające zadanie Kościoła, w: Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, t. 3, 
red. P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytuła, J. Bakalarz, Lublin 1986, s. 85.
 39 Por. Z . Cieślak, K. P. Kowalik, D. Kwiatkowski, Chrzest – nowe narodziny z wody 
i Ducha, dz. cyt., s. 253.
 40 Por. tamże.
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rodziców chrzestnych; udzielenie sakramentu w kaplicy lub w terenie 
oraz odnotowanie tego faktu w księgach metrykalnych41.

Inna osoba
Prawodawca wymienia inne osoby na drugim miejscu jako tych, 
którzy mogą godziwie udzielać sakramentu chrztu świętego poza wy-
padkiem konieczności, gdy szafarz zwyczajny ma przeszkodę w peł-
nieniu swojej posługi. Termin ten jest bardzo szeroki, dzięki czemu 
nie została zawężona grupa osób, które mogą chrzcić. Szafarze ci, tak 
samo jak katechiści, powinni mieć upoważnienie od ordynariusza 
miejsca. Prawodawca nie określa wprost, że inne osoby muszą być 
katolikami, jednak jest to oczywiste. W Obrzędach chrztu dzieci nie 
używa się takiego określenia. Przepisy dotyczące omawianej materii 
zezwalają świeckim katolikom pełnić w określonych przypadkach 
rolę szafarzy; szczególnie wyróżnia się rodziców dziecka42, lekarzy, 
pielęgniarki, położne, a nawet pomoc domową.

Inne osoby najczęściej sprawują swoją posługę duszpasterską na 
misjach, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie katechistów nie ma lub 
jest ich zbyt mało, by mogli w odpowiednim czasie udzielić chrztu 
wszystkim proszącym o ten sakrament. Stoją oni przed obowiązkiem 
katechizowania rodziców dzieci, które mają przystąpić do chrztu, 
jak również dorosłych, którzy proszą o ten sakrament oraz rodziców 
chrzestnych. Po wypełnieniu tego zadania udzielają chrztu świętego43.

Osoba udzielająca chrztu w wypadku konieczności
Odmienną sytuacją, w której prawodawca dopuszcza udzielanie chrztu 
przez inne osoby niż szafarz zwyczajny, jest wypadek konieczności. 

 41 Por. tamże.
 42 Warto zwrócić uwagę, że Kodeks prawa kanonicznego z 1917 w kan. 742 § 3 
nie pochwalał chrzczenia dziecka przez ich rodziców. Mogli to uczynić jedynie 
w wypadku niebezpieczeństwa śmierci, gdy w pobliżu nie było nikogo, kto umiałby 
i chciałby udzielić tego sakramentu. KPK 1917, kan. 742 § 3; M. Pastuszko, Prawo 
o sakramentach świętych. Normy ogólne i sakrament chrztu, t. I, dz. cyt., s. 127.
 43 Por. Z. Cieślak, K. P. Kowalik, D. Kwiatkowski, Chrzest – nowe narodziny z wody 
i Ducha, dz. cyt., s. 253–254.
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Ewentualność ta została potraktowana oddzielnie, ponieważ zakres 
osób kompetentnych do szafowania jest znaczenie szerszy niż w wy-
żej opisanych przypadkach. Wypadek konieczności dotyczy sytua-
cji, w których istnieje bezpośrednie zagrożenie życia, a oczekiwanie 
na kompetentnego szafarza może doprowadzić do nie ochrzczenia 
dziecka przed śmiercią. Rozważania w tej części artykułu w głównej 
mierze dotyczą dzieci, bowiem to one najczęściej narażone są na utratę 
życia przed przyjęciem sakramentu. W omawianych okolicznościach 
mają zastosowanie zapisy o skróconym obrzędzie chrztu. Wyróżniają 
one dwie formy: formułę krótką i dłuższą. Pierwszą stosuje się, gdy 
nadchodzi godzina śmierci. Należy pominąć wtedy inne obrzędy 
i wypowiedzieć tylko samą formułę chrzcielną44. Formuła dłuższa 
obejmuje: przeprowadzenie krótkiego pouczenia chrzcielnego, od-
mówienie modlitwy powszechnej oraz udzielenie chrztu przy użyciu 
wody i wypowiedzeniu formuły sakramentalnej45.

Normy dotyczące omawianego zagadnienia były stosowane od 
bardzo dawna. Prawodawca w KPK 1917 zezwalał każdemu człowie-
kowi chrzcić, o ile miał on właściwą intencję46. Również w Obrzędach 
chrztu dzieci prawodawca zawarł następujący zapis: „jeśliby kapłan 
lub diakon był nieobecny, a życiu nieochrzczonego zagrażało nie-
bezpieczeństwo, zwłaszcza gdyby był konający, chrztu udzielić może, 
a niekiedy powinien każdy wierzący, a nawet jakikolwiek człowiek, 
kierujący się właściwą intencją (…)”47. Katechizm Kościoła Katoli-
ckiego potwierdza normę zawartą w kan. 861 § 2, stanowiąc, że „w ra-
zie konieczności może ochrzcić każda osoba, nawet nieochrzczona, 
mająca wymaganą intencję”48. Owa intencja polega na ochrzczeniu 
dziecka, tak jak to czyni Kościół – należy polać dziecku głowę zwykłą 

 44 Por. Obrzędy chrztu dzieci…, Wstęp, nr 21, s. 28.
 45 Por. Z . Cieślak, K. P. Kowalik, D. Kwiatkowski, Chrzest – nowe narodziny z wody 
i Ducha, dz. cyt., s. 255.
 46 Por. KPK 1917, kan. 742 § 1.
 47 Obrzędy chrztu dzieci…, Wstęp ogólny, nr 16, s. 15.
 48 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1256, Poznań 1994, s. 306.
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wodą i równocześnie wypowiedzieć słowa: N., ja ciebie chrzczę w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego49.

Warto podkreślić, że w wypadku konieczności chrzcić może 
wierny innej społeczności chrześcijańskiej, religii lub nawet osoba 
niewierząca, ale tylko wtedy, gdy nie ma szafarza zwyczajnego oraz 
świeckiego katolika, który mógłby dokonać tego aktu50. Do chrztu 
w takiej sytuacji nie jest wymagane upoważnienie od ordynariusza 
miejsca.

Jedynym definitywnym wyłączeniem dotyczącym szafarza chrztu 
jest zakaz udzielania tego sakramentu sobie samemu. Jest tak „z tego 
względu, że chrzest jest łaską absolutnie darmową, nikt nie może 
ochrzcić siebie samego, nawet w przypadku ostatecznej konieczności: 
zbawia go wówczas samo pragnienie chrztu”51.

Zakończenie
Kościół w szczególny sposób troszczy się o wypełnianie nakazu Jezusa 
Chrystusa dotyczącego udzielania sakramentu chrztu – bramy, która 
otwiera człowieka na miłość i zbawczą łaskę Pana. Posługa szafarza 
wiąże się ze sprawowaniem, jak również udzieleniem chrztu wraz ze 
wszelkimi łaskami spływającymi od Boga52.

Prawodawca kościelny podaje bardzo szeroki katalog osób, które 
mogą ważnie i godziwie chrzcić. Przede wszystkim takie prawo, a za-
razem obowiązek, mają szafarze zwyczajni – biskupi, prezbiterzy 
i diakoni na mocy przyjętych święceń. Ponadto w kan. 861 § 2 zostały 
wymienione trzy grupy szafarzy, którzy w określonych sytuacjach 
mogą udzielać chrztu. W Obrzędach chrztu dzieci oraz w literaturze 
nazywani są oni szafarzami nadzwyczajnymi. Prawodawca rozróżnia 
ich ze względu na wypadek konieczności bądź też jego brak. W tym 
drugim przypadku zostały wymienione dwie grupy osób. Pierwsza 

 49 Por. T. Sinka, Zarys liturgiki, Kraków 2010, s. 287.
 50 Por. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, dz. cyt., s. 128.
 51 B. Testa, Sakramenty kościoła, przekł. L. Balter, Poznań 1998, s. 126.
 52 Por. Z. Janczewski, Istota posługi szafarza sakramentów, „Annales Canonici” 
2005, nr 1, s. 112.
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to katechiści, którzy z racji swojej posługi nierzadko muszą, w pew-
nym sensie, zastępować kapłana na terenach misyjnych. Troszczą się 
o przygotowanie sakramentalne katechumena, jego rodziców oraz 
rodziców chrzestnych. Udzielają sakramentu według przepisanych 
norm oraz dbają, aby akt ten został odnotowany w odpowiednich 
księgach. Aby godziwie wypełniać swoje zadanie, muszą posiadać 
upoważnienie od ordynariusza miejsca. Prawodawca w braku wy-
padku konieczności zezwala również chrzcić innym osobom. W li-
teraturze zaznacza się, że są to osoby często działające na misjach. 
Mają one prawo sprawować omawiany sakrament wtedy, gdy brakuje 
katechistów lub nie mogą oni wypełnić swojego zadania. Inne osoby, 
podobnie jak poprzednia grupa szafarzy, do godziwego udzielania 
sakramentu potrzebują upoważnienia kompetentnej władzy.

W wypadku konieczności chrztu może udzielić każda osoba, która 
posiada właściwą intencję. Dlatego też w KPK 1983 kan. 861 § 2, jak 
również w Obrzędach chrztu dzieci53, zaleca się, aby duszpasterze, 
a zwłaszcza proboszczowie, zadbali o odpowiednie pouczenie wier-
nych w zakresie prawidłowego udzielania chrztu świętego. Każdy 
wierny świecki w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia ka-
techumena, ma prawo, a wręcz obowiązek, sprawować omawiany 
sakrament. Do trzeciej kategorii tzw. szafarzy nadzwyczajnych należą 
nawet schizmatycy, heretycy, jak i wyznawcy innych religii. Warto 
zauważyć, że mają oni prawo chrzcić wyłącznie w sytuacji, gdy nie 
ma zwykłego szafarza lub też katolika świeckiego.

Wszyscy szafarze określeni w kan. 861 § 2 udzielają sakramentu 
inicjacji chrześcijańskiej ważnie, jeżeli posiadają właściwą intencję. 
Upoważnienie ordynariusza miejsca dla katechistów i innych osób 
jest niezbędne do godziwości udzielanego sakramentu.

Streszczenie:
W artykule została poruszona problematyka dotycząca sprawowania sa-
kramentu chrztu przez osoby nieposiadające święceń. Autorka w pierwszej 
części zwięźle przedstawiła, kto jest zwyczajnym szafarzem, aby w drugiej 

 53 Obrzędy chrztu dzieci…, Wstęp ogólny, nr 17, s. 15.
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móc odnieść się do sytuacji, w których nie może on sprawować swojej 
posługi uświęcania.

W drugiej, zasadniczej i zdecydowanie obszerniejszej części artykułu 
została przedstawiona problematyka udzielania chrztu przez osoby wymie-
nione w kan. 861 § 2 Kodeksu prawa kanonicznego. W punkcie dotyczącym 
osób wymiennych w przywołanym kanonie zostały omówione dwie sytua-
cje, w których sakrament może sprawować osoba nieposiadająca święceń: po 
pierwsze – sytuacja poza wypadkiem konieczności, po drugie – sytuacja, gdy 
występuje konieczność. W pierwszej grupie zostali wymienieni katechiści 
oraz inne osoby. Autorka poczyniła rozważania dotyczące tłumaczenia 
słowa catechista, zawartego w omawianym kanonie. Przywołała również sy-
tuacje, w których katechista może udzielać chrztu. Następnie przedstawiła, 
co oznacza zwrot inne osoby oraz jakie mają one uprawnienia względem 
sprawowania przedmiotowego sakramentu. W ostatnim punkcie artykułu 
zostały przytoczone i rozważone okoliczności, w jakich chrzest może zostać 
udzielony przez każdego, kto ma właściwą intencję.

W artykule oprócz Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. zostały przyto-
czone m.in. normy Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 r., dwóch konstytucji 
apostolskich oraz Obrzędów chrztu dzieci według Rytuału Rzymskiego.

Summary
The article titled Extraordinary baptism steward raises issues regarding per-
forming the sacrament of baptism by people who do not have an ordination. 
In the first part, the author briefly presented who is an ordinary steward, to 
be able in the second part to concern herself with situations in which the 
steward can not perform the ministrations of sanctification.

In the second, fundamental and definitely broader part of the article, 
issues of providing a baptism by people listed in can. 861 § 2 of Code of 
Canon Law were presented. At the point concerning substitute people in 
the raised canon, two situations in which sacrament can be performed 
by an unordained person were discussed: firstly – a situation without the 
occurence of necessity, secondly – a situation, in which necessity occurs. 
In the first group, catechists and other people were listed. The author has 
made speculations when it comes to the translation of the word catechista, 
which is contained in the canon being discussed. She has also brought up 
situations, in which a catechist can perform a baptism. Thereafter she pre-
sented what the phrase other people means and what their eligibility is with 
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regards to performing the objective sacrament. At the end of the article, 
circumstances in which a baptism can be performed by anyone with the 
right intentions were mentioned and considered.

In addition to Code of Canon Law from 1983, norms from Code of Canon 
Law from 1917, two apostolic consitutions and Rite of a baptism for children 
according to the Roman Ritual were also mentioned, among others.

Słowa kluczowe: Chrzest święty, brak szafarza chrztu, nadzwyczajne oko-
liczności, niebezpieczeństwo śmierci, osoba nieposiadająca święceń, nad-
zwyczajny szafarz chrztu

Key words: Holy Baptism, lack of baptism steward, extraordinary cir-
cumstances, danger of death, a person who is not ordained, extraordinary 
baptism steward
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CELIBAT OSÓB DUCHOWNYCH 
JAKO PRZESZKODA DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA

Celibacy of the clergy as an obstacle to marriage

Celibat kapłański jest tematem żywo dyskutowanym na wielu płasz-
czyznach, między innymi psychologicznej, socjologicznej, historycz-
nej, teologicznej czy wreszcie kanonicznej. Podsycany przez media 
rodzi coraz więcej ataków na Kościół katolicki. Sprawa stała się głośna 
zwłaszcza po medialnych skandalach seksualnych z udziałem księży. 
Afery te doprowadziły do powstania opinii, według której celibat 
połączony ze wstrzemięźliwością ma negatywny wpływ na psychikę 
duchowieństwa, a tym samym rodzi różne dewiacje seksualne, łącznie 
z narastającą liczbą księży homoseksualnych. Ponadto, prawdopodob-
nie właśnie celibat jest przyczyną spadku liczby powołań kapłańskich, 
a także porzucania przez księży stanu duchownego. Nie sposób po-
minąć także zagadnienia statusu prawnego osób, które porzuciły stan 
duchowny. Należy bowiem pamiętać, że rezygnacja z kapłaństwa nie 
oznacza automatycznego otrzymania dyspensy od celibatu. Osoby 
porzucające kapłaństwo bardzo często pozostają w związkach cywil-
nych, co powoduje niemożność przyjmowania przez nie sakramentów, 
a tym samym odsunięcie od Kościoła. Osoby te, związane szczególną 
więzią z Kościołem, nierzadko pragną powrotu do pełnej komunii ze 
Wspólnotą. Niniejsza praca pomoże przybliżyć tematykę związaną 
z celibatem i dyspensowaniem od obowiązku jego zachowania.

Rys historyczny instytucji celibatu
Nie sposób w tak krótkim artykule przedstawić całą historię kształ-
towania się celibatu kapłańskiego, dlatego najpierw nastąpi krótkie 
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odniesienie do Pisma Świętego, a następnie przedstawienie trzech 
kluczowych momentów kształtujących instytucję celibatu.

Biblijne początki celibatu
Celibat jest instytucją, której początki sięgają czasów starotestamen-
talnych. W Księdze Kapłańskiej wyliczonych jest kilka warunków 
czystości. Jednym z powodów niezachowania tejże czystości jest 
„wypłynięcie nasienia” (Kpł 15, 16–17). Nieczystość ta uniemożli-
wiała kapłanowi spożywanie poświęconych ofiar oraz sprawowanie 
aktów kultu. O tej samej czystości czytamy w I Księdze Samuela, 
kiedy to kapłan Achimelek postawił Dawidowi i jego towarzyszom, 
przed udzieleniem pozwolenia na spożycie poświęconych ofiar, jeden 
warunek, a mianowicie brak współżycia z kobietami (1 Sm 21, 5). 
Kwestia nieczystości spowodowanej wydzielinami płciowymi budzi 
wiele dyskusji, ponieważ nie są jasne przyczyny takiego podejścia 
do tego zagadnienia. Wydaje się, że motywacją jest symbolizowanie 
przez nie utraty życia1, a ponieważ Bóg jest Bogiem życia, wszystko 
co przywodzi na myśl śmierć jest nieczyste.

Nie ulega wątpliwości, że pomiędzy Starym a Nowym Testamen-
tem znajdujemy elementy ciągłości, jednak należy także pamiętać, 
że wraz z narodzinami Jezusa Chrystusa Stary Testament został wy-
pełniony, a między obydwoma testamentami zachodzi przytłaczająca 
różnica, co zauważa św. Paweł „Wobec przeogromnej chwały [Nowego 
Przymierza] okazało się w ogóle bez chwały to [Przymierze] (Stare), 
które miało chwałę częściową” (2 Kor 3, 10). Biorąc pod uwagę po-
wyższe, przykładem dla współczesnych kapłanów nie powinni być 
zatem kapłani starotestamentalni, ale Jezus Chrystus2 i tak też naucza 
Kościół katolicki.

 1 Por. G. Paximadi, Czy celibat nie jest anachroniczną pozostałością po rytualnej 
czystości wymaganej od kapłanów Starego Testamentu?, w: Żonaci księża? 30 palących 
pytań w kwestii celibatu, red. A. Cattaneo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 
2012, s. 19.
 2 Por. tamże, s. 18.
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Jezus, jak wynika ze świadectwa Ewangelii, żył w bezżeństwie, 
nie mając dzieci. Świadomie dokonał On takiego wyboru – chociaż 
judaizm postrzegał taki sposób życia jako upokarzający3 – prawdo-
podobnie po to, aby całkowicie poświęcić się głoszeniu królestwa 
Bożego. Tak też zwolennicy celibatu kapłańskiego tłumaczą potrzebę 
jego istnienia, przekonując, że tylko żyjąc w bezżeństwie, duchowni 
mogą całkowicie oddać się posłudze kapłańskiej.

Okres patrystyczny w historii celibatu
Od narodzin chrześcijaństwa wstrzemięźliwość seksualna uznawana 
była za istotny znak rozpoznawczy tej religii. Od samego początku 
celibat budził wiele kontrowersji, a uczeni Kościoła spierali się w tej 
kwestii już w pierwszych wiekach jego funkcjonowania.

Nie sposób w tych rozważaniach nie wspomnieć o pismach św. Ju-
styna, który pisał o nieskażonej czystości wielu starszych mężczyzn 
i kobiet4. Brak jednak w jego tekstach związku celibatu z kapłaństwem. 
Innym pisarzem chrześcijańskim, który zajmował się tą problematyką 
był Tertuliana, Ojciec Kościoła, dla którego argumentem za celibatem 
duchownych była analogia do kultów pogańskich, gdzie praktyko-
wana była wstrzemięźliwość seksualna przez kapłanów i kapłanki5.

Należy podkreślić, że radykalizm głoszony przez Justyna jeszcze 
200 lat później był piętnowany przez Kościół, który samo-kastra-
tów traktował jak morderców i samobójców, karząc takich zaka-
zem przyjmowania Komunii Świętej przez 3 lata, nie dopuszczając 
ich do święceń, a wyświęconych wyrzucając ze stanu duchownego6. 
Mimo takiego podejścia Kościoła do celibatu, grono zwolenników 

 3 Por. F. Manzi, Celibat kapłański jest dyscypliną Kościoła łacińskiego czy też ma 
pochodzenie biblijne?, w: Żonaci księża?…, dz. cyt., s. 21.
 4 Por. Justyn, Apologia, w: Pierwsi apologetycy greccy, red. J. Naumowicz, Wy-
dawnictwo M, Kraków 2004, s. 227.
 5 Por. Tertulianus, De exhortatione castitatis, PL 2, c. 930.
 6 Por. G. Ryś, Celibat duchownych – punkty zwrotne w historii Kościoła, w: Stosow-
ność celibatu w relacji do kapłaństwa, red. H. Sławiński, Wydawnictwo Naukowe 
UPJP II, Kraków 2012, s. 126.
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idei głoszonych przez św. Justyna wciąż się poszerzało. Należeli do 
niego m.in. św. Ambroży, św. Augustyn, św. Hieronim.

Przeciwnikiem celibatu duchowieństwa był m.in. Wigilancjusz, 
kapłan i pisarz kościelny, który uważał, że biskupami mogą być tylko 
mężczyźni żonaci, ponadto nie powinni oni udzielać święceń wyż-
szych mężczyznom, którzy nie są żonaci. Dodał także, że idealny 
kandydat do święceń powinien mieć zarówno żonę, jak i potomstwo.

Mimo ogromnej wartości dydaktycznej, jaką wnosi nauczanie 
Ojców Kościoła, nie stanowi ono jednak prawa kościelnego. Dyskusję 
dotyczącą celibatu w literaturze przedmiotu zaczyna się zazwyczaj 
od synodu w Elwirze, którego 33 kanon niejasno traktuje o kwestii 
celibatu duchownych, bowiem w dosłownym tłumaczeniu brzmi 
on następująco: „Zakazuje się biskupom, prezbiterom i diakonom 
pełniącym posługę powstrzymywać się od współżycia z żonami i nie 
rodzić dzieci. Kto by jednak postąpił inaczej, ma być odsunięty od 
honoru duchowieństwa”7. Analizując tekst kanonu, nie sposób uznać, 
że przepis ten nakazuje wstrzemięźliwość seksualną duchowieństwa, 
chyba że, jak sugerują uczeni, do naszych czasów tekst zachował się 
w formie uszkodzonej.

Dekadę po synodzie w Elwirze odbyły się synody w Arles i w An-
cyrze. Ojcowie synodalni w postanowieniach z synodu w Ancyrze 
nie nakładają na kapłanów obowiązku zachowania wstrzemięźliwości 
seksualnej, a wręcz pozostawiają im wybór w tej kwestii. Jednak do-
magają się od diakonów i prezbiterów wyraźnej deklaracji czy chcą 
zawrzeć małżeństwo, czy też zachować wstrzemięźliwość. Ta ostatnia 
decyzja rodziła skutek odsunięcia od pełnienia posługi w przypadku 
zawarcia małżeństwa. Inaczej kwestię celibatu rozstrzygnął synod 
w Arles, którego postanowienia nakazały wstrzemięźliwość wyższym 
duchownym żyjącym w małżeństwie.

Obowiązku celibatu kapłańskiego nie sformułował wprost sobór 
nicejski z 325 r., chociaż wprowadził ograniczenie co do grona kobiet, 
które mogą zamieszkiwać z duchownym, a mianowicie mogły to być: 

 7 Tamże, s. 127.
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matka, siostra lub kobieta „poza wszelkim podejrzeniem”8. Podkreśle-
nia wymaga ostatnia kategoria osób, które mogły zamieszkiwać z ka-
płanami, bowiem Ojcowie synodalni, formułując zapis tego kanonu, 
mieli na myśli żony duchownych, a zatem nie tylko dopuszczono 
możliwość posiadania przez księży żony, ale także przyzwolono na 
wspólne zamieszkiwanie z nimi.

Śluby wstrzemięźliwości od współżycia dla wyższych duchownych, 
także w ważnym małżeństwie, zostały wprowadzone pod koniec IV 
w. i od tego czasu stały się normą powszechnie obowiązującą. W tym 
miejscu warto nadmienić, że pomimo dążeń zarówno soboru w Nicei, 
jak i kolejnych papieży do określenia jednej dyscypliny w materii ce-
libatu duchownych, droga do jednolitości była jednak daleka, a same 
Kanony Apostolskie zawierały wiele sprzeczności w tej materii, dając 
jednocześnie przyzwolenie duchowieństwu na życie w związkach 
małżeńskich, a tym bardziej na nie zachowywanie wstrzemięźliwości 
seksualnej9.

Okres gregoriański
W czasach wczesnego średniowiecza w każdym spisie praw przy-
taczane były postanowienia starożytne odnoszące się do celibatu. 
Jednak obok starych regulacji zaczęły pojawiać się także nowe, które 
zaostrzały dyscyplinę10. Zasadnicze znaczenie dla nowej dyscypliny 
miały dopiero postanowienia I i II soboru laterańskiego z pierwszej 
połowy XII w. Pierwszy z wymienionych soborów odnosił się do 
postanowień soboru nicejskiego, zaostrzając interpretację kanonu, 
bowiem duchownemu nie wolno zamieszkiwać nie tylko z konku-
biną, ale także z żoną11. Ponadto duchownemu nie wolno zawierać 

 8 Por. Sobór Nicejski I, Can. 3; tekst polski w: Dokumenty Soborów Powszechnych. 
Tekst grecki, łaciński, polski, t. I, red. A. Baron, H. Pietras, WAM, Kraków 2002, 
s. 29.
 9 Por. G. Ryś, Celibat duchownych – punkty zwrotne w historii Kościoła, art. cyt., 
s. 134.
 10 Por. tamże, s. 132.
 11 Por. Sobór Laterański I, Can. 7; tekst polski w: Dokumenty Soborów Powszech-
nych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. II, red. A. Baron, H. Pietras, WAM, Kraków 



Natalia Smolińska

| 30 |

małżeństwa. Nie ma jednak mowy o tym, aby małżeństwo wcześniej 
zawarte traciło ważność12. Sobór Laterański II orzekł, że nieważnym 
jest małżeństwo zawierane przez wyższych duchownych, a także 
wezwał wiernych do bojkotu liturgii sprawowanej przez takich ka-
płanów. Zapis kanonu soborowego określa, że święcenia wyższe sta-
nowią przeszkodę do zawarcia małżeństwa, a zawarcie go powoduje 
utratę zarówno officium, jak i beneficium13. Przepisy te nie zamykały 
jednak drogi do święceń wyższych tym, którzy przed subdiakonatem 
zawarli małżeństwo, bowiem wystarczyło, że złożyli oni przyrzeczenie 
wstrzemięźliwości i mogli przyjąć święcenia14.

Epoka nowożytna
Sytuacja celibatu wyklarowała się pod koniec średniowiecza. Jasna 
była wtedy praktyka, że wyższe święcenia mógł otrzymać tylko ce-
libatariusz. Stanowiło to także przyczynę sporu w dobie reforma-
cji15. Reformatorzy bowiem odrzucali sakramentalność małżeństwa, 
chociaż wyraźnie podkreślali publiczny charakter związków mał-
żeńskich. Wykazywali oni znacznie większy liberalizm niż Kościół 
katolicki w odniesieniu do współżycia seksualnego, odrzucając teo-
rię, że współżycie powinno służyć jedynie prokreacji. Wielu liderów 
reformacji uznawało zarówno rozwód, jak i ponowne małżeństwo. 
Zaskakujący jest więc fakt, że w sposób bardzo nietolerancyjny pod-
chodzili do współżycia pozamałżeńskiego16. W kwestii celibatu du-
chownych wypowiedział się m.in. Luter, który uznał prawo Kościoła 
katolickiego w odniesieniu do celibatu za „arbitralne i tyrańskie”, co 

2002, s. 123.
 12 Por. tamże.
 13 Por. tamże, s. 144.
 14 Por. E. Friedberg, Lib. III, Tit. II: De clericis coniugatis, w: Corpus Iuris Canonici. 
Pars secunda: Decretalium Collectiones, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 
Graz 1955.
 15 Por. Ryś G., Celibat duchownych – punkty zwrotne w historii Kościoła, art. cyt., 
s. 134.
 16 Por. J. A. Brundage, Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe, University 
of Chicago Press, Chicago 1987, s. 551.
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w swoich pismach potwierdził także Kalwin17. Podobne stanowisko 
zajął jeden z najpoważniejszych teologów reformacji – Filip Melan-
chton, który pisał, że „nie możemy przyjąć tej ustawy o celibacie, 
ponieważ jest ona sprzeczna z prawem Boskim i prawem natury 
i jest niezgodna z samymi kanonami soborowymi”18, a dalej, że ce-
libat jest wielkim oszustwem i że nakazuje się go tak samo często, 
jak nie przestrzega19. Melanchton zaznacza także, że lepsze byłoby 
dla kapłanów życie w sakramentalnym, czystym małżeństwie, niż 
w udawanej wstrzemięźliwości20.

Dalszy rozwój instytucji celibatu przyniósł Sobór Trydencki, który 
wprowadził w Kościele katolickim seminaria duchowne, mające za 
zadanie formację duchową, a zwłaszcza przygotowanie do życia w ce-
libacie, przyszłych kapłanów21. Przełom jednak i w tym przypadku 
nie dokonał się automatycznie. Wiele czasu minęło, zanim seminaria 
duchowne zapełniły się celibatariuszami. Kanony trydenckie jednak 
zamknęły debatę na temat celibatu duchownych po stronie katolickiej.

Instytucja celibatu we współczesnym nauczaniu 
Kościoła katolickiego
Magisterium Kościoła niezmiennie przekonuje o zasadności utrzyma-
nia i przestrzegania przez kapłanów obowiązku celibatu. Rozważania 
na ten temat należy zacząć od norm Kodeksu prawa kanonicznego, 
który w kanonie 227 ustanawia, że „Duchowni obowiązani są za-
chować ze względu na Królestwo niebieskie doskonałą i wieczystą 
wstrzemięźliwość i dlatego zobowiązani są do celibatu, który jest 
szczególnym darem Bożym, dzięki któremu święci szafarze mogą 

 17 G. Ryś, Celibat, Znak, Kraków 2002, s. 99.
 18 F. Melanchton, Apologia Konfesji Augsburskiej, w: Wybrane Księgi symboliczne 
Kościoła ewangelicko-augsburskiego, Warszawa 1980, s. 280.
 19 Por. tamże, s. 289.
 20 Por. tamże, s. 300.
 21 Por. G. Ryś, Celibat, dz. cyt., s. 102.
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niepodzielnym sercem łatwiej złączyć się z Chrystusem, a także swo-
bodniej oddać się służbie Bogu i ludziom” (kan. 277 §1 KPK22).

Głównym argumentem przeciwników celibatu jest to, że obowią-
zek ten nie wynika z prawa Bożego, a jedynie jest zaleceniem życia na 
wzór Chrystusa. Zauważają to także Ojcowie Soboru Watykańskiego 
II, którzy w dekrecie o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum or-
dinis zaznaczyli, że celibat jest „znakiem, a zarazem bodźcem miłości 
pasterskiej i szczególnym źródłem duchowej płodności w świecie. Nie 
jest jednak wymagany przez kapłaństwo z jego natury (…)” (PO 16)23.

Z uwagi na powyższe pojawia się coraz więcej głosów stawiających 
pod znakiem zapytania sens obowiązku celibatu duchownych. Prze-
ciwnicy tej instytucji wskazują na zły wpływ wstrzemięźliwości na 
sferę psychoseksualną kapłanów, co może być powodem powstawania 
patologii seksualnych. Analizując jednak zagadnienie ze strony psy-
chologicznej, wydaję się, że źródło dewiacji seksualnych leży głębiej 
w psychice człowieka i nie jest prawdopodobne, aby wstrzemięźliwość 
płciowa była ich przyczyną.

Święcenia jako przeszkoda do zawarcia małżeństwa
Oczywistym jest fakt, że obowiązki wynikające z celibatu są sprzeczne 
z możliwością zawarcia małżeństwa, dlatego też prawodawca koś-
cielny usankcjonował próby zawarcia małżeństwa przez duchownych 
w Kodeksie prawa kanonicznego.

Przeszkoda święceń stanowi jedną z przeszkód do zawarcia mał-
żeństwa, którą reguluje kan.  1087 KPK – „Nieważnie starają się 
zawrzeć małżeństwo ci, którzy otrzymali święcenia” (kan. 1087). 
Przeszkoda ta wiąże każdego duchownego, poczynając od diakona, 

 22 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), 
AAS 1983, nr 75, cz. II, s. 1–317; tekst polski w: Kodeks prawa kanonicznego, prze-
kład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984 [dalej cyt.: 
KPK/83].
 23 Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de pres-
byterorum ministerio et vita Presbyterorum ordinis (7.12.1965), AAS 1966, nr 58, 
s. 991–1024; tekst polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, 
Pallottinum, Poznań 2002, s. 478–507.
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i zarówno dla diakona, jak i prezbitera czy biskupa stanowi oddzielne 
źródło przeszkody rozrywającej24. Ponadto, mimo wcześniejszych 
założeń kodyfikacyjnych25, przeszkodą związany jest również diakon 
żonaty, bowiem nie może on po śmierci swojej żony zawrzeć nowego 
małżeństwa26. Omawiana norma ma swoje źródło w ewangelicznej 
radzie czystości, a umieszczając ją w Kodeksie prawa kanonicznego 
prawodawca pragnął podkreślić wyjątkową rolę i znaczenie zacho-
wywania obowiązków, które wynikają z tego sakramentu. Złożenie 
ślubów czystości, choćby milcząco, jest koniecznym elementem do 
otrzymania święceń27. Ponadto sakrament ten pozostawia niezatarte 
znamię, które uniemożliwia zmianę uzyskanej na skutek święceń 
tożsamości28. Przeszkoda do zawarcia małżeństwa powstaje z chwilą 
ważnego przyjęcia sakramentu, a ważność określana jest na podsta-
wie kan. 1024 i 1026, które warunkują przyjęcie święceń wyłącznie 
przez ochrzczonego mężczyznę (kan. 1024), który cieszy się wolnością 
(kan. 1026), a wolność ta konstytuuje ważność sakramentu. Trudno 
więc mówić o nieważności przyjętych święceń kapłańskich, chociaż 
nie jest to niemożliwe. Jednak w większości przypadków dla ustania 
tej przeszkody konieczne jest uzyskanie reskryptu Stolicy Apostolskiej 
dotyczącego utraty stanu duchownego oraz dyspensy od celibatu.

Dyspensowanie od celibatu kapłańskiego
Kodeks prawa kanonicznego przewiduje dwie możliwości ustania 
przeszkody święceń, a mianowicie nieważność orzeczoną prawo-
mocnym wyrokiem oraz dyspensę udzieloną przez Biskupa Rzymu29. 

 24 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. III, War-
mińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1984, s. 136.
 25 Por. W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 122.
 26 Por. W. Góralski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Polskie Wydawnictwo Praw-
nicze Iuris, Warszawa 2000, s. 64.
 27 Por. H. Stawniak, Celibat diakonów i prezbiterów w dyscyplinie Kościoła Ła-
cińskiego, w: Kapłaństwo posługi, red. A. Skorupa, A. Słowikowska, Wydawnictwo 
KUL, Lublin 2012, s. 35.
 28 Por. T. Rakoczy, Dyspensa od celibatu, „Prawo i Kościół” 2006, t. I, s. 82.
 29 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, dz. cyt., s. 138.



Natalia Smolińska

| 34 |

W poniższym opracowaniu zostanie omówiona wyłącznie dyspensa 
od przeszkody święceń.

Prawo kanoniczne dopuszcza możliwość dyspensowania od prze-
szkód małżeńskich pochodzących z pozytywnego prawa kościel-
nego30. Przeszkodą pochodzącą z prawa pozytywnego są święcenia, 
dlatego też prawodawca uregulował możliwość zwolnienia od tej 
przeszkody. Przepisy odnoszące się do dyspensy od celibatu duchow-
nych zawarte są w dwóch dokumentach Kongregacji Nauki Wiary 
z 14 października 1980 r.: Ordinarius competens, które zawiera normy 
procesowe oraz Per litteras ad universos, zawierające normy prawa 
materialnego. Natomiast w Kodeksie prawa kanonicznego postano-
wiono jedynie, że kompetentnym organem do wydawania dyspensy 
od celibatu jest papież (kan. 291), który kompetencję tę przekazał 
w 2005 r. Kongregacji ds. Duchowieństwa31. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na specjalny charakter dyspensy od celibatu, który wyra-
żony został w dokumencie Per litteras ad universos, a stwierdzający, 
że w sprawach o dyspensę od celibatu należy odrzucić „wszelkiego 
rodzaju lekkie traktowanie problemów, które pomniejszałyby zna-
czenie kapłaństwa, święty charakter święceń i powagę wcześniej 
podjętych obowiązków”32. Z zapisu tego należy wyciągnąć wniosek, 
że dyspensy od celibatu nie należy uznawać za prawo przysługujące 
kapłanowi porzucającemu kapłaństwo. Dyspensa ta jest aktem łaski 
udzielanej po rozważeniu każdej sytuacji indywidualnie, na prośbę 
zainteresowanego33.

Model procedury zmierzającej do uzyskania dyspensy od celi-
batu opiera się w zasadniczym stopniu na wniesieniu prośby przez 

 30 Por. tamże, s. 117.
 31 Por. Congregazione per il Clero, www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cclergy/documents/rc_con_
 cclergy_pro_31051999_it.html (dostęp: 02.02.2016 r.).
 32 Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Per Litteras ad universos, AAS 1980, nr 72, 
s. 1132–1135; tekst polski w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki 
Wiary 1966–1994, Biblos, Tarnów 1995, s. 151.
 33 Por. W. Kiwior, Dyspensa od celibatu prezbiterów i diakonów, „Prawo Kanoniczne” 
2011, nr 3–4, 120.
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zainteresowanego kapłana. W dalszej części procedura przedstawia 
się następująco:

 – przyjęcie wniosku przez kompetentnego ordynariusza;
 – zawieszenie prezbitera w wykonywaniu posługi kapłańskiej;
 – mianowanie instruktora sprawy i notariusza;
 – instrukcja sprawy;
 – przesłanie akt do Kongregacji ds. Duchowieństwa i studium 
sprawy;

 – udzielenie dyspensy i notyfikacja reskryptu34.
Taka procedura spowodowała, że powstała spora grupa osób, które 

porzuciły kapłaństwo, bez zamiaru powrotu, nie uzyskawszy jednak 
dyspensy, co często było powodem zgorszenia wśród wiernych35. 
Z tego też względu papież Benedykt XVI w 2009 r. udzielił Kongrega-
cji ds. Duchowieństwa specjalnych uprawnień w zakresie udzielania 
dyspensy od celibatu. Nowe normy pozwalają na uzyskanie dyspensy 
łącznie z deklaracją o utracie stanu duchownego, gdy kapłan porzucił 
posługę uporczywie, dobrowolnie i bezprawnie od ponad pięciu lat36. 
Wskazana wyżej możliwość jest dopuszczalna, gdy nie jest możliwe 
przeprowadzenie procesu w trybie zwyczajnym. Norma ta rozwiązuje 
specyficzny stan prawny osób, które porzuciły posługę kapłańską, ale 
nie prosiły o dyspensę od celibatu.

Warto także przywołać treść kan. 61: „Jeśli nie stwierdza się cze-
goś innego, reskrypt może być uzyskany dla drugiego, nawet nie-
zależnie od jego zgody, i jest ważny przed jego akceptacją”. Przepis 
ten daje Ordynariuszowi kompetencję, dzięki której w przypadku 
niemożliwości przeprowadzenia procesu w trybie zwyczajnym, ten 
może ubiegać się o reskrypt dla kapłana, który nie jest zaintereso-
wany proszeniem o dyspensę, gdy z dochodzenia lokalnego wynika 

 34 Por. tamże, s. 125–138.
 35 Por. M. Brzeziński, Małżeństwa byłych celibatariuszy i osób konsekrowanych, 
w: Małżeństwo i rodzina podstawową troską Kościoła, red. A. Domaszk, M. Saj, 
Scriptum, Warszawa 2015, s. 247.
 36 W. Barszcz, Przyczyny i procedury przeniesienia duchownych do stanu świeckiego 
na podstawie uprawnień Kongregacji ds. Duchowieństwa, „Prawo Kanoniczne” 2011, 
nr 3–4, s. 64.
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„stwierdzona niemożność obiektywna lub subiektywna, iż zaintere-
sowany duchowny poprosi o dyspensę od obowiązków wynikających 
z przyjętych święceń”37. Dzięki tej kompetencji Ordynariuszowi ła-
twiej rozwiązać zaistniały problem i przywrócić porządek prawny, 
mając na uwadze także troskę o zbawienie dusz38.

Uzyskanie reskryptu wywołuje znaczące skutki prawne, bowiem 
oprócz utraty przynależności do stanu duchownego i przeniesienia 
do stanu świeckiego wraz z dyspensą od celibatu, daje także możli-
wość zawarcia kanonicznego związku małżeńskiego, jednak w spo-
sób umiarkowany i bez rozgłosu39, a także pozwala na legalizację 
potomstwa40.

Należy także zaznaczyć, że zaleca się, aby kapłan, który porzucił 
stan duchowny i został zwolniony z obowiązku celibatu, zamieszkał 
z dala od miejsca, gdzie jest znany jako kapłan, aby uniknąć ewen-
tualnego zgorszenia i niezrozumienia ze strony wiernych świeckich.

Podsumowanie
Zawirowana historia instytucji celibatu nie pomaga w zrozumieniu 
i pełnym zaakceptowaniu obowiązku wstrzemięźliwości płciowej 
wymaganej od duchowieństwa. Zagadnienie to jest przedmiotem 
wielu refleksji, dyskusji, a nawet sporów w świecie tak liberalnie 
i otwarcie podchodzącym do seksualności. Nie zmienia to jednak 
nauczania Kościoła katolickiego odnośnie do celibatu. Magisterium 
Kościoła, mimo wielu naruszeń obowiązku wstrzemięźliwości przez 
duchownych, wciąż głosi, że jest on „jaśniejącym klejnotem korony 

 37 Congregazione per il Clero, L’identità missionaria del Presbitero nella Chiesa 
quale dimensione intrinseca dell’esercizio dei tria munera, w: Enchiridion Vaticanum 
2009–2010, nr 26, s. 286–297.
 38 Por. M. Stokłosa, Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła 
łacińskiego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, s. 209–210.
 39 K. Ossowski, Procedura zmierzająca do uzyskania dyspensy od celibatu w Kościele 
Łacińskim na prośbę prezbitera, „Kościół i Prawo” 2013, nr 2, s. 130.
 40 W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego: kompetencje, tytuły prawne, 
procedura, „Prawo Kanoniczne” 1992, nr 3–4, s. 172.
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Kościoła”41. Mimo wielkich nadziei, jakie robią sobie przeciwnicy 
celibatu kapłańskiego na zniesienie tego obowiązku, realne szanse 
na jego realizację są bardzo nikłe w najbliższych latach, a nawet dzie-
sięcioleciach, bowiem Kościół zbyt pilnie chroni czystość, całkowite 
oddanie i upodabnianie się kapłanów do Jezusa.

Streszczenie
Opracowanie pt.: „Celibat osób duchownych jako przeszkoda do zawarcia 
małżeństwa” przybliża tematykę związaną z celibatem i dyspensowaniem od 
obowiązku jego zachowania. Tekst podzielony jest na cztery punkty. Pierw-
szy przedstawia rys historyczny instytucji celibatu, poczynając od czasów 
biblijnych aż po erę nowożytną, ukazując najważniejsze punkty zwrotne roz-
woju celibatu duchowieństwa. Drugi punkt przedstawia pokrótce instytucje 
celibatu we współczesnym nauczaniu Kościoła katolickiego, odnosząc się 
do Kodeksu prawa kanonicznego oraz dokumentów Soboru Watykańskiego 
II, a także do nauczania ostatnich Biskupów Rzymu. Punkt trzeci artykułu 
przedstawia problem święceń jako przeszkody do zawarcia związku małżeń-
skiego, nawiązując do kanonów Kodeksu prawa kanonicznego. W czwartej 
części artykułu omówione jest zagadnienie dyspensowania od celibatu, 
z mocnym akcentem położonym na fakt, że dyspensa od celibatu nie jest 
prawem przysługującym kapłanowi porzucającemu kapłaństwo, a raczej 
aktem łaski udzielanej po rozważeniu każdej sytuacji indywidualnie, na 
prośbę zainteresowanego.

Summary
Study entitled „Celibacy as an obstacle to marriage” brings issues related 
to celibacy and dispensation from the obligation of his behavior. The text 
is divided into four points. The first presents the historical institution of 
celibacy ranging from biblical times through to the modern era, revealing 
the most important turning points in the development of celibacy of the 
clergy. The second point briefly describes the institutions of celibacy in the 
contemporary teaching of the Catholic Church, referring to the Code of 

 41 Paul VI, Encyclical „Sacerdotalis caelibatus, AAS 1967, nr 59, s. 657–970; tekst 
polski w: Paweł VI, Encyklika o celibacie kapłańskim „Sacerdotalis caelibatus”, 
Biblos, Tarnów 1994, s. 10.
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Canon Law and the documents of Vatican II and the teaching of the last 
Bishops of Rome. Third point of the article presents the problem of ordina-
tion as an obstacle to marriage, referring to the canons of the Code of Canon 
Law. In the fourth part of the article discusses the issue of dispensation 
from celibacy, with a strong accent on the fact that the dispensation from 
celibacy is not a right for the priest, who give up priesthood is rather an act 
of grace granted after consideration of each situation individually, at the 
request of the person concerned.

Słowa kluczowe: celibat, małżeństwo, przeszkoda święceń, kapłaństwo, 
dziewictwo

Keywords: celibacy, marriage, obstacle ordination, priesthood, virginity
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POGRZEB PŁODU, NOWORODKA, DZIECKA 
I OSOBY DOROSŁEJ W PRAWIE KANONICZNYM
The funeral of the fetus, infant, child and adult in canon law

Wstęp
Fundamentem posiadania praw w Kościele jest przynależność do 
jego wspólnoty, którą nabywa się przez przyjęcie chrztu świętego. 
Warunkiem koniecznym do posiadania pełni tych uprawnień jest 
pozostawanie w jego wspólnocie i wolność od kanonicznych sankcji 
karnych. Każdy, kto spełnia powyższe warunki i nie został pozba-
wiony pogrzebu kościelnego, zgodnie z normami przewidzianymi 
w Kodeksie Prawa Kanoniczego z 1983 r. (dalej: KPK 1983), ma do niego 
prawo. Zasada ta wynika z natury Kościoła będącego sakramentem 
zbawienia oraz uniwersalnego charakteru wezwania wszystkich do 
życia wiecznego w łączności z Bogiem.

1. Pogrzeby płodów, noworodków i dzieci
Kanon 1183 § 2 KPK 1983 stwierdza: „Ordynariusz miejsca może 
zezwolić na pogrzeb kościelny dzieci, których rodzice mieli zamiar 
je ochrzcić, a jednak zmarły przed chrztem”1. W pierwszej kolejności 
należy wyjaśnić pojęcie dziecka oraz rodziców.

Przez dzieci należy rozumieć przede wszystkim dzieci, które po-
zostają pod władzą rodzicielską. Natomiast przez pogrzeb dziecka 
rozumie się pogrzeb takiej osoby zmarłej, która nie ukończyła jeszcze 
siódmego roku życia i co do której można domniemać, że nie posiada 
używania rozumu, o czym mowa w kan. 97 § 1 KPK 1983. Ponadto 

 1 KPK/1983, kan. 1183 § 2.
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pojęcie dzieci odnosi się również do osób, które nie ukończyły czter-
nastego roku życia, bowiem zgodnie z kan. 111 § 2 KPK 1983, każdy 
z mających być ochrzczonym, który ukończył czternasty rok życia, 
ma prawo dobrowolnie wybrać chrzest w Kościele łacińskim, bądź 
w Kościele innego samodzielnego obrządku. Oznacza to, że prawo 
do pogrzebu kościelnego przysługuje dziecku, które nie zostało 
ochrzczone, tylko do ukończenia czternastego roku życia, chyba że 
do chwili śmierci nie miało używania rozumu2.

Przez rodziców rozumie się nie tylko rodziców naturalnych dzie-
cka, ale także rodziców prawnych, kiedy mówimy o dziecku, które zo-
stało przysposobione. Do tego pojęcia zaliczamy także ich prawnych 
zastępców np. dziadków, rodzeństwo czy kuratora. Kan. 1183 § 2 KPK 
1983 nie precyzuje, czy chodzi wyłącznie o rodziców katolickich czy 
o jakichkolwiek rodziców, nawet niewierzących, którzy mieliby prag-
nienie chrztu dziecka. Jednak należy stwierdzić, że podstawą chrztu 
dziecka jest wiara jego rodziców, dlatego też należy przyjąć, że chodzi 
o rodziców chrześcijańskich. Natomiast w przypadku małżeństwa 
mieszanego, należy przyjąć, że skoro ciężar wychowania i ochrzczenia 
dziecka, spoczywa na rodzicu, który przynależy do Kościoła katoli-
ckiego (kan. 1125 nr 1 KPK 1983), to wola ochrzczenia dziecka przez 
rodzica katolickiego jest w zupełności wystarczająca do przyznania 
zmarłemu nieochrzczonemu dziecku pogrzebu katolickiego3.

Prawo kanoniczne rozróżnia pogrzeb dziecka, które zostało 
ochrzczone i takiego, które ochrzczone nie zostało. Te same normy 
odnoszą się zarówno do dziecka urodzonego naturalnie, jak i  do 
dziecka przedwcześnie urodzonego, bądź płodów poronionych. We 
wszystkich tych przypadkach prawo kanoniczne zezwala na za-
stosowanie jednej z  trzech form pogrzebu kościelnego, które były 

 2 KPK/1983, kan. 97 § 1; 111 § 2.
 3 Por. P. Morciniec, Pogrzeb nienarodzonego – między bólem straty a zobowią-
zaniem, w: Od bólu po stracie do nadziei życia – pogrzeb dziecka poronionego, red. 
J. Dziedzic, P. Guzdek, Kraków 2013, s. 101–102.
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omawiane powyżej, jednak z  małymi różnicami. Modyfikacje te 
dotyczą innych tekstów, czytań mszalnych i psalmów4.

1.1. Płód i noworodek
Kościelne prawo pogrzebowe nie czyni różnicy pomiędzy poronie-

niami samoistnymi a poronieniami sprowokowanymi, czyli aborcją. 
W związku z tym, jeśli poronienie następuje na skutek zażycia jakichś 
środków poronnych, bądź też zewnętrznej interwencji np. gineko-
loga, to sposób odprawiania pogrzebu kościelnego jest taki sam, jak 
w przypadku poronienia samoistnego. Natomiast zgodnie z kan. 1398 
KPK 1983 w karę ekskomuniki wiążącej mocą samego prawa wpadają 
tylko ci, którzy dopuszczają się aborcji5.

Kościół katolicki jednoznacznie opowiada się za godnością, sza-
cunkiem i samym prawem do życia każdej osoby ludzkiej od mo-
mentu poczęcia do naturalnej śmierci. W  Polsce obecny system 
prawny umożliwia rodzicom pochowanie ciała dziecka poczętego, 
ale nienarodzonego, bez względu na jego wagę, czas trwania ciąży, 
czy rozmiar dziecka6. Jan Paweł  II w  encyklice Evangelium vitae 
(1995 r.) opowiada się w obronie każdego życia, nie wyłączając życia 
poczętego: „Dlatego mocą Chrystusowej władzy udzielonej Piotrowi 
i  jego Następcom, w  komunii z  biskupami Kościoła Katolickiego, 
«potwierdzam, że bezpośrednie i umyślne zabójstwo niewinnej istoty 
ludzkiej jest zawsze aktem głęboko niemoralnym». Doktryna ta, 
oparta na owym niepisanym prawie, które każdy człowiek dzięki 
światłu rozumu znajduje we własnym sercu (por. Rz 2, 14–15), jest 
potwierdzona w Piśmie Świętym, przekazana przez Tradycję Koś-
cioła oraz nauczana przez Magisterium zwyczajne i powszechne”7.

 4 Por. A. Sobczak, Poradnik cmentarny. Kościelne i cywilne normy prawne o cmen-
tarzach i chowaniu zmarłych, wraz z orzecznictwem, Gniezno 2003, s. 98–101.
 5 Por. tamże.
 6 Por. M. Stokłosa, W odpowiedzi na pytanie duszpasterzy. Czy można urządzić 
pogrzeb dziecka nienarodzonego?, „Homo Dei” 2009, nr 1, s. 119–120.
 7 Jan Paweł II, Evangelium vitae, AAS 1995, nr 87. Tekst polski: www.opoka.org.pl/
biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/evangelium_1.html (dostęp: 11.04.2015 r.).
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Jednym z przejawów szacunku do każdego człowieka, nawet tego 
najmniejszego, jest sposób traktowania przez prawo kościelne dzieci, 
które zostały poronione i noworodków, które zmarły zaraz po naro-
dzinach. KPK 1983 w kan. 871 stwierdza, że jeśli to możliwe, to należy 
chrzcić płody poronione, które wykazują jakiekolwiek oznaki życia8.

Istotnie ważna jest teza, która dotyczy sprawowania pogrzebu 
płodów mających się narodzić oraz noworodków, mimo że KPK 
1983 nie mówi wprost o pogrzebie nienarodzonych dzieci. Na życze-
nie rodziców zmarłe płody oraz noworodki, niezależnie od wieku 
i wagi, mają prawo być grzebane według kościelnych rytów na kato-
lickich cmentarzach za uprzednią zgodą ordynariusza miejsca, pod 
warunkiem że rodzice mieli zamiar je ochrzcić. Samo pragnienie 
ochrzczenia dziecka martwo urodzonego, bądź poronionego czy 
też noworodka bierze pod uwagę kan. 1183 § 2 KPK 1983. Wynika 
to z tego, że prawo do pogrzebu ma każdy człowiek, co zobowiązuje 
nie tylko do godnego obchodzenia się z dorosłym człowiekiem, czy 
dzieckiem, ale również z martwym ciałem nasciturusa i martwego 
niemowlęcia. W związku z tym, że Konferencja Episkopatu Polski 
wyraziła pozwolenie na katolicki pogrzeb dzieci, które zmarły przed 
chrztem, jeżeli rodzice pragnęli je ochrzcić, dlatego w sytuacji, kiedy 
mamy do czynienia ze śmiercią dziecka nieochrzczonego, to w Polsce 
nie ma konieczności udawania się z prośbą do ordynariusza miejsca 
o pozwolenie na taki pogrzeb9.

Pogrzeb płodu i noworodka powinien być odprawiany przez ka-
płana w szatach koloru białego, a nie czarnego czy też fioletowego, 
ponieważ to pogrzeb dziecka. Fiolet jest kolorem, który oznacza 
przebłaganie za grzechy, pokutę, natomiast kolor biały jest oznaką 

 8 Por. P. Morciniec, Pogrzeb nienarodzonego – między bólem straty a zobowiąza-
niem, art. cyt., s. 101–102.
 9 Por. J. Krajczyński, Ochrona prawna rodziny w stanie „przerwanego macierzyń-
stwa” w prawie polskim i prawie kanoniczym, w: Ars boni et aequi: księga pamiątkowa 
dedykowana księdzu profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej 
rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, H. Pietrzak, Warszawa, s. 305.
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świętości, czystości oraz zwycięstwa. Kolor biały jest również sym-
bolem aniołów.

Wśród bardzo ważnych zadań duszpasterskich wyróżnia się po-
trzebę informowania rodziców o prawach i możliwościach, jakie po-
siadają w odniesieniu do nieżyjących płodów i noworodków martwo 
urodzonych. Przede wszystkim należy podkreślić, że każdy rodzic, 
który znajduje się w takiej sytuacji, ma prawo do zobaczenia, przytu-
lenia, opłakania, a także do pożegnania dziecka, jak również prawo 
do nadania imienia dziecku i do otrzymania świadectwa urodzenia 
i zgonu oraz pogrzeb zwłok w ramach pogrzebu kościelnego.

Instrukcja Donum vitae o szacunku dla rodzącego się życia i o god-
ności jego przekazywania, wydana 22 lutego 1987 r. przez Kongregację 
Nauki Wiary, nie przesądza jaki to ma być pochówek, czy też jak on 
ma wyglądać. Zwyczajowo stosowano (albo stosuje się) obrzęd zwany 
pokropkiem, który jest niezgodny z obecnie obowiązującym prawem 
kanonicznym. To, że pokropek jest sporadycznie stosowany w dzi-
siejszej tradycji, wynika z braku świadomości na temat możliwości 
przeprowadzenia godnego pogrzebu kościelnego dla przedwcześ-
nie zmarłych i nieochrzczonych płodów i niemowląt. Zwyczaj ten 
obowiązywał przed Soborem Watykańskim II, kiedy to Kościół nie 
przewidywał dla dzieci pełnej formy liturgii pogrzebowej. Polegał on 
jedynie na skropieniu wodą świeconą (stąd nazwa obrządku) trumny 
z ciałem zmarłego nasciturusa, bądź niemowlęcia w zakrystii, bez 
Mszy świętej oraz na odprowadzaniu trumny z ciałem dziecka na 
cmentarz. Na szczególną uwagę zasługuje założenie Kościoła katoli-
ckiego, że od momentu poczęcia mamy do czynienia z człowiekiem.

Obecnie prawo kościelne przewiduje możliwość odprawienia po-
grzebu małemu dziecku. Zarówno temu, które zostało ochrzczone, 
jak i takiemu, którego rodzice nie zdążyli ochrzcić, gdyż zmarło zbyt 
szybko. Dla takich pogrzebów przeznaczone są specjalne teksty, inne 
niż podczas pogrzebów ludzi dorosłych10.

 10 Por. tamże, s. 305–307.
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1.2. Dzieci

Zgodnie z kan. 97 § 1 KPK 1983, dzieckiem jest osoba, która nie wyszła 
z okresu infancji, czyli nie ukończyła siódmego roku życia i co do 
której domniemywa się, że nie posiada używania rozumu. Prawodaw-
stwo kanoniczne wyraża zgodę na zastosowanie jednej z trzech form 
pogrzebu kościelnego, z tą różnicą, że w przypadku pogrzebu dzieci, 
mają miejsce inne teksty, czytania i psalmy. W sytuacji pogrzebów 
kościelnych dzieci wyróżniamy pogrzeb dziecka ochrzczonego i po-
grzeb dziecka nieochrzczonego11.

1 . 2 . 1 .  D z i e c i  o c h r z c z on e
Prawo kanoniczne przewiduje, że pogrzeb dziecka ochrzczonego, 
które zmarło przed siódmym rokiem życia, czyli przed dojściem do 
używania rozumu, powinien być sprawowany jak pogrzeb dorosłych, 
według jednej z form, które zostały opisane powyżej, z tą różnicą, że 
na tę okoliczność są przewidziane odrębne czytania mszalne, psalmy, 
odrębne oracje w intencji zmarłego dziecka oraz modlitwy za osoby, 
które są pogrążone w żałobie. Oprócz tego występuje inny niż w przy-
padku pogrzebu dorosłych wstęp do ostatniego pożegnania, a także 
specjalna modlitwa poświęcenia grobu12.

W związku z tym, że śmierć dziecka dla rodziców jest czymś szcze-
gólnie bolesnym, Kościół zapewnia ich, we wszystkich modlitwach 
obrzędu pogrzebowego, że ich dziecko, które zostało wezwane do 
Boga, zostało zbawione.

Nowy Mszał Rzymski posiada specjalny formularz pogrzebowej 
mszy świętej dziecka ochrzczonego, który oprócz żałobnego charak-
teru, ma również wydźwięk dziękczynny13.

 11 Por. Michałek R., Nowe obrzędy pogrzebu i związane z nimi problemy prawno-
-liturgiczne, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1974, nr 27, s. 24.
 12 Por. tamże.
 13 Por. P. Morciniec, Pogrzeb nienarodzonego – między bólem straty a zobowiąza-
niem, art. cyt., s. 108.
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1 . 2 . 2 .  Po g r z e by  d z i e c i  n i e o c h r z c z onyc h

KPK 1983 wyraża zgodę na pogrzeb dziecka nieochrzczonego, pod 
warunkiem że rodzice takiego dziecka mieli wolę ochrzczenia zmar-
łego dziecka14. Zapis ów stanowi pewnego rodzaju rozszerzenie norm 
prawnych Kościoła katolickiego odnośnie do chrztu katechumenów, 
czyli osób przygotowujących się do przyjęcia sakramentu chrztu, 
a które z jakiegoś powodu nie zdążyły go przyjąć15. Wola rodziców po 
stracie dziecka nieochrzczonego, szczególnie jeśli sami są ochrzczeni, 
zastępuje w tym przypadku wolę ich dziecka. Jak już wcześniej wspo-
mniano KPK 1983 w kan. 1183 § 2 podaje, że ordynariusz miejsca 
może wyrazić zgodę na pogrzeb kościelny dzieci, których rodzice 
mieli zamiar je ochrzcić, a jednak zmarły przed chrztem16.

Na uwagę zasługuje fakt, iż Konferencja Episkopatu Polski wyra-
ziła zgodę na pogrzeb katolicki dzieci, które zmarły przed przyjęciem 
chrztu, pod warunkiem że rodzice pragnęli je ochrzcić. Dlatego też 
w takiej sytuacji w Polsce nie ma konieczności udawania się do ordy-
nariusza miejsca z prośbą na taki pogrzeb17. Obrzędy pogrzebu biorą 
pod uwagę pogrzeb dziecka, które nie zostało ochrzczone i przewi-
dują na tę okoliczność specjalny formularz mszalny. W przypadku 
takiego pogrzebu kościelnego przewidziane są stosownie dobrane 
trzy czytania i jeden psalm responsoryjny, trzy różne modlitwy oraz 
zachęta do ostatniego pożegnania18.

2. Pogrzeby osób dorosłych
Prawodawstwo kanoniczne określa, że pogrzeb kościelny jest pra-
wem każdego wiernego. W przypadku pogrzebu osób dorosłych 

 14 Por. M. Stokłosa, Prawo do katolickiego pogrzebu w niektórych wyjątkowych 
okolicznościach, „Prawo Kanoniczne” 2010, nr 3–4, s. 99.
 15 Por. J. Gręźlikowski, Ochrona nienarodzonych w świetle doktryny i prawa koś-
cielnego, „Homo Dei” 1996, nr 66, s. 69–85.
 16 Por. tamże, s. 100–103; P. Morciniec, Pogrzeb nienarodzonego – między bólem 
straty a zobowiązaniem, art. cyt., s. 108.
 17 Por. tamże.
 18 Por. R. Michałek, Nowe obrzędy pogrzebu i związane z nimi problemy prawno-
-liturgiczne, art. cyt., s. 24.
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należy uwzględnić podział na podmioty, które zostały ochrzczone 
i te, które miały pragnienie przyjęcia chrztu, lecz nie zdążyły go przy-
jąć. Pogrzeb kościelny należy odprawiać z zachowaniem przepisów 
liturgicznych, w myśl których szafarz celebrujący wyprasza duchową 
pomoc zmarłemu, okazuje zmarłemu szacunek oraz równocześnie 
niesie nadzieję żywym19.

2.1. Ochrzczeni
Podmiotem prawa do pogrzebu kościelnego są wszyscy ci, którzy 
zostali ochrzczeni i trwają w pełnej wspólnocie z Kościołem. Do 
tych osób zaliczamy wiernych Chrystusowi, czyli katolików, a także 
ochrzczonych, którzy należą do jakiegoś Kościoła lub wspólnoty 
niekatolickiej. Dodać należy, że katechumeni są zrównani z wiernymi 
ochrzczonymi w przypadku prawa do pogrzebu kościelnego20.

2 . 1 . 1 .  O s o by  o c h r z c z on e  w   Ko ś c i e l e  ł a c i ń s k i m
Kanon 1176 § 1 KPK 1983 nakazuje udzielić pogrzebu kościelnego wier-
nym zmarłym, zgodnie z przepisami prawa. Z tak sformułowanego 
obowiązku udzielenia pogrzebu kościelnego wynika, że wyłącznie 
wierni Chrystusowi są podmiotem prawa do pogrzebu kościelnego. 
Pojęcie wiernego Chrystusowego zostało określone w kan. 204 § 1 i § 
2 KPK 1983, a także w kan. 205 tegoż Kodeksu.

Interpretując kan. 204, a także kan. 205 KPK 1983, można stwier-
dzić, że prawodawcy kościelnemu w kan. 1176 § 1 KPK 1983 chodzi 
wyłącznie o katolików, dlatego że o całkowitej wierności w stosunku 
do Chrystusa można mówić wtedy, kiedy ochrzczony jest złączony 
z Mistycznym Ciałem Chrystusa, jakim jest widzialny Kościół, po-
przez widzialne więzy wspólnoty katolickiej, do których zaliczane są: 
wiara, sakramenty oraz jedność z hierarchą kościelną. Tego rodzaju 
więzy wspólnoty realizowane są tylko w Kościele katolickim.

 19 Por. F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. II, 
Opole 1958, s. 387–390.
 20 Por. tamże.
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Podsumowując, należy stwierdzić, że podmiotami prawa do po-
grzebu kościelnego są wierni Chrystusowi, wszyscy ci, którzy zostali 
ochrzczeni i trwają w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim21.

2 . 1 . 2 .  O c h r z c z e n i  n a l e ż ą c y  d o  Ko ś c i o ł ów  lu b  w s p ó l n o t 
n i e k a t o l i c k ic h
Obowiązujący KPK dopuszcza możliwość odprawienia pogrzebu koś-
cielnego tym ochrzczonym, którzy są członkami Kościołów i wspólnot 
niekatolickich. Kan. 1183 § 3 KPK 1983 wyjaśnia, że: „Ochrzczonym 
przynależnym do jakiegoś Kościoła lub wspólnoty kościelnej nieka-
tolickiej można pozwolić na pogrzeb kościelny według roztropnego 
uznania ordynariusza miejsca, jeśli nie ma ich własnego szafarza; 
chyba że się ustali, iż mieli przeciwną wolę”22.

Istotne jest to, że należący do niekatolickiego Kościoła lub wspól-
noty kościelnej niekatolickiej uprawnieni są, podobnie jak katolicy, 
do pogrzebu kościelnego z racji przyjętego Chrztu świętego. Jednak 
powyższe uprawnienie prawodawca kościelny ograniczył do decyzji 
ordynariusza miejsca i sytuacji, gdy nie ma dostępu do ich własnego 
szafarza oraz jeśli nie będzie to sprzeczne z ich wolą i ogólnymi prze-
pisami prawa kanonicznego23.

Warto nadmienić, że takim osobom zmarłym prawo nie zabrania, 
aby w ich intencji została odprawiona Msza święta, a w dekrecie Kon-
gregacji Doktryny Wiary Accidit in diversis z 11 czerwca 1976 r. zostały 
omówione przepisy liturgiczne w tym względzie24. Dla Mszy świętej 

 21 Por. AA.VV., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Krukowski, 
t. II/1, cz. 1: Lud Boży, Poznań 2005, s. 15–19.
 22 KPK/83, kan. 1183 § 3.
 23 Por. Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, Nowe Dyrektorium Ekumeniczne, 
„Communio” 1994, nr 2, s. 56: „Zgodnie z roztropną decyzją ordynariusza miej-
sca, katolicki obrzęd pogrzebu może być zastosowany w odniesieniu do członków 
Kościoła niekatolickiego lub niekatolickiej Wspólnoty eklezjalnej, pod warunkiem 
jednak, że nie będzie to sprzeczne z ich wolą, że ich własny szafarz nie może być 
obecny i że nie sprzeciwiają się temu ogólne przepisy prawa”.
 24 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Accidit in diversis. Dekret o celebracji Mszy 
św. w Kościele katolickim za innych zmarłych chrześcijan, w: W trosce o pełnię 
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odprawianej publicznie za zmarłych niekatolików, zgodnie z powyż-
szym dekretem, muszą być spełnione dwa podstawowe warunki:

 – o Mszę świętą z udziałem wiernych proszą członkowie rodziny 
zmarłego, przyjaciele, bądź podwładni, przy czym powinni 
kierować się autentycznym motywem religijnym;

 – może być celebrowana wówczas, gdy ordynariusz miejsca 
stwierdzi brak powodów do zgorszenia wiernych25.

Kongregacja Nauki Wiary stwierdziła, że istnieje większa możli-
wość zgorszenia wiernych w przypadku publicznej Mszy świętej za 
zmarłych niekatolików z Kościołów i Wspólnot protestanckich, niż 
w przypadku wiernych Kościołów Wschodnich. Z Kościołami sui iuris 
istnieje nie pełna, lecz ściślejsza komunia wiary, dlatego też warunki 
do odprawienia publicznej celebracji będą częściej spełnione właśnie 
w przypadku wiernych Katolickich Kościołów Wschodnich.

W związku z tym, że KPK 1983 w kan. 1183 § 3 stwierdza tylko 
możliwość odprawienia pogrzebu katolickiego niekatolikom, należy 
przyjąć, że w tym względzie obowiązują przepisy dekretu Accidit in 
diversis26.

2.2. Katechumeni
Kanon 1183 KPK 1983 w przypadku osób nieochrzczonych wyróż-
nia katechumenów oraz dzieci nieochrzczone. W niniejszym pod-
rozdziale zajmiemy się katechumenami, ponieważ pogrzeby dzieci 
zostały już omówione powyżej.

Katechumeni w zakresie pogrzebu kościelnego są zrównani z wier-
nymi, o czym mówi kan. 1183 § 1 KPK 1983. Dlatego też, podobnie 
jak wierni Kościoła łacińskiego, powinni otrzymać pogrzeb katoli-
cki. Kościół wyjaśnia, że wyraźne pragnienie przyjęcia sakramentu 
chrztu, które winno być połączone z żalem za grzechy i miłością, 

wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, Tarnów 1995, s. 107–108.
 25 Por. tamże, s. 107.
 26 Por. tamże, s. 108; J. Tofiluk, Kościół prawosławny, w: Ku chrześcijaństwu jutra. 
Wprowadzenie do ekumenizmu, red. W. Hryniewicz, S. Gajek, S. J. Koza, Lublin 
1996, s. 104–114.
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gwarantuje zbawienie wszystkim tym, którzy umierają przed przy-
jęciem tegoż sakramentu. W związku z tym prawdziwa intencja 
przyjęcia chrztu, wyrażona w jakikolwiek sposób, jest podstawą do 
udzielenia pogrzebu kościelnego osobie zmarłej przed przyjęciem 
sakramentu chrztu27.

3. Pozbawienie pogrzebu kościelnego
Podstawę pozbawienia pogrzebu kościelnego stanowią słowa Jezusa 
Chrystusa dotyczące nieskutecznego braterskiego upomnienia wier-
nego, który trwa w ciężkim grzechu jawnym i w stosunku do któ-
rego zostało skierowane wezwanie Kościoła do nawrócenia. Słowa 
Chrystusa w Ewangelii według św. Mateusza w takich sytuacjach są 
jednoznaczne: „A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak 
poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam: Wszystko co zwiążecie 
na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie 
rozwiązane w niebie” (Mt 18, 17–18). Z powyższych słów wynika, że 
organy władzy kościelnej zostały uprawnione przez Jezusa Chrystusa 
do podejmowania decyzji, które rozstrzygają o przynależności do 
wspólnoty kościelnej i korzystaniu w niej z uprawnień przysługują-
cym właściwym wiernym28.

3.1. Przyczyny pozbawienia pogrzebu kościelnego
Pozbawienie pogrzebu kościelnego to nie odmowa pochowania ciała 
ludzkiego w grobie, które przysługuje każdemu człowiekowi z mocy 
samego prawa naturalnego i  pod żadnym pozorem nie podlega 
pozbawieniu, lecz odmowa odprawienia obrzędów liturgicznych, 
które towarzyszą wiernemu zmarłemu zgodnie z przepisami ksiąg 

 27 Por. AA.VV., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Krukowski, 
t. III/2, cz. 2: Uświęcające zadanie Kościoła, Poznań 2010, s. 397.
 28 Por. Lipiński A., Pogrzeb u Hebrajczyków, w: Podręczna Encyklopedia Kościelna, 
opr. S. Gall, J. Gautier, R. Jałbrzykowski, A. Lipiński, J. Niedzielski, M. Nowakow-
ski, H. Przezdziecki, Cz. Sokołowski, A. Szlagowski, Z. Chełmicki, Warszawa 1913, 
s. 264.
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liturgicznych29. Należy stwierdzić, że pogrzeb kościelny jest aktem 
kultu Bożego i jako taki, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, 
przysługuje wszystkim tym, którzy należą do wspólnoty Kościoła. 
Takiego uprawnienia w sensie ścisłym nie posiadają zatem ci, którzy 
nie przyjęli sakramentu chrztu świętego oraz nie należą do wspólnoty 
Kościoła, gdyż nie są oni podmiotami praw i obowiązków w Kościele. 
W niniejszym podrozdziale zostaną omówieni wierni, którzy zostali 
ochrzczeni, ale z powodu popełnionych przestępstw bądź grzechów 
zasłużyli na tego rodzaju pozbawienie30.

Pogrzeb kościelny, jako zespół pewnych ceremonii religijnych, jest 
czynnością sakralną, której Kościół ma prawo odmówić wiernym, 
szczególnie gdy dają ku temu powód31. Przy rozważaniu kwestii, 
które dotyczą pozbawienia prawa wiernego do pogrzebu kościelnego, 
należy uwzględnić dwie istotne sytuacje:

 – pozbawienie pogrzebu kościelnego za życia wiernego;
 – pozbawienie prawa do pogrzebu kościelnego wiernego zmar-
łego, czyli po jego śmierci32.

Zgodnie z kan. 1184 § 1 KPK 1983 wydaje się, że odmowa po-
grzebu kościelnego po śmierci ochrzczonego dokonana jest dlatego, 
że stanowi niebezpieczeństwo publicznego zgorszenia wiernych. Do 

 29 Por. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, 
Obrzęd błogosławienia cmentarza, w: Obrzędy Błogosławieństw dostosowane do 
zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1994, t. 2, nr 1115, s. 142: „Uczniowie Chry-
stusa zaś nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, 
ani instytucjami życia publicznego i pragną żyć we wspólnocie z nimi. Modlą się 
przeto do Ojca niebieskiego za wszystkich ludzi, za tych, którzy odeszli z tego 
świata w pokoju z Chrystusem, oraz za wszystkich zmarłych, których wiarę znał 
Bóg. Dlatego chrześcijanie grzebią na cmentarzach i otaczają szacunkiem nie tylko 
ciała swoich braci w wierze, lecz także tych, z którymi są związani tą samą ludzką 
naturą. Chrystusa bowiem na krzyżu wszystkich ludzi odkupił i za wszystkich 
przelał swoją krew”.
 30 Por. F. Puchalski, O cmentarzach, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 
1926, nr 7–8, s. 256–257.
 31 Por. F. Lepma, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Część 
ogólna, t. IV, księga VI: Sankcje w Kościele, Lublin 1987, s. 178.
 32 Por. tamże, s. 160.
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niebezpieczeństwa publicznego zgorszenia wiernych mogłoby dojść 
także w przypadku udzielenia pogrzebu kościelnego temu, kto został 
pozbawiony prawa do pogrzebu kościelnego za życia, a przed śmiercią 
nie dał żadnych oznak pokuty33. Niebezpieczeństwo to mogłoby także 
mieć miejsce w sytuacji, kiedy zostałby udzielony pogrzeb kościelny 
zmarłemu, który zszedł z tego świata pozostając w jawnym i zewnętrz-
nym grzechu ciężkim, a nie został ukarany karą pozbawienia prawa 
do pogrzebu kościelnego i jednocześnie nie dał żadnych oznak pokuty 
przed swoją śmiercią. Należy zaznaczyć, że w powyżej przedsta-
wionych sytuacjach pozbawienie pogrzebu kościelnego stanowi akt 
administracyjny o charakterze prewencyjno-wychowawczym. Pozba-
wiając bowiem zmarłego pogrzebu kościelnego, Kościół napiętnuje 
jego grzeszne życie34.

3.2. Wierni pozbawieni prawa do pogrzebu kościelnego
Kanon 1184 § 1 KPK 1983 wymienia osoby, które powinny być pozba-
wione pogrzebu kościelnego, pod warunkiem że przed śmiercią nie 
dały żadnych oznak pokuty. Zalicza się do nich:

 – notorycznych apostatów, schizmatyków i heretyków;
 – osoby, które wybrały spalenie swojego ciała ze względów prze-
ciwnych wierze chrześcijańskiej;

 – innych jawnych grzeszników, którym odprawienie pogrzebu 
kościelnego mogłoby wywołać publiczne zgorszenie wiernych35.

Wyżej wymienione kategorie osób zostaną omówione w dalszej 
części niniejszego artykułu.

 33 Por. J. Gręźlikowski, Prawo do odmowy pogrzebu kościelnego, „Homo Dei” 2007, 
nr 77, s. 76–87.
 34 Por. F. Lepma, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, dz. cyt., 
s. 156.
 35 Por. F. Lepma, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, dz. cyt., 
s. 222; KPK/1983, kan. 1184 § 1.
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3 . 2 . 1 .  No t or yc z n i  a p o s t a c i ,  h e r e t yc y  i   s c h i z m a t yc y

Do apostatów, heretyków czy schizmatyków zaliczamy wiernych, 
którzy popełniają czyny zabronione określone w KPK 1983 w kan. 751, 
zgodnie z którym: „Herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu 
chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą 
boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej; apostazją – 
całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej; schizmą – odmowę 
uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub utrzymywania 
wspólnoty z członkami Kościoła, uznającymi to zwierzchnictwo”36.

3.2.1.1. Apostazja
Aby zaistniało przestępstwo apostazji, muszą być spełnione jedno-
cześnie dwa warunki, czyli:

 – popełnienie czynu zabronionego pod sankcją karną;
 – umyślna wina sprawcy.

Czyn apostazji polega na oświadczeniu woli, wskazującym na po-
rzucenie wiary chrześcijańskiej, które może zostać wyrażone pismem, 
słowem bądź innym jednoznacznym dezaprobującym gestem. Taki 
czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa apostazji, będące karalnym 
czynem zabronionym, pod warunkiem że tego rodzaju oświadczenie 
lub ujawnienie zostało przez kogoś spostrzeżone. Należy zaznaczyć, 
że apostata porzuca wszystkie prawdy wiary chrześcijańskiej oraz 
ważnie przyjęty sakrament chrztu świętego37.

Drugim elementem składającym się na przestępstwo apostazji 
jest wina umyślna po stronie sprawcy czynu zabronionego apostazją. 
Dopuszczający się tego czynu musi świadomie i dobrowolnie wyrzec 
się wszystkich prawd wiary, mimo należytego pouczenia o stosowaniu 
się do nich38.

Istotnym czynnikiem przestępstwa apostazji jest to, że kato-
lik, który dokonuje tego rodzaju czynu zabronionego, faktycznie 

 36 KPK/1983, kan. 751.
 37 Por. F. Lepma, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, dz. cyt., 
s. 223–227.
 38 Por. tamże.
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separuje się od wspólnoty Kościoła katolickiego, wiary, sakramentów, 
zwierzchnictwa kościelnego i równocześnie dokonuje tego w spo-
sób świadomy i zgodnie z własną wolą. Apostata godzi swoim za-
chowaniem w podstawowe dobro Kościoła, jakim są prawdy wiary 
katolickiej umożliwiające osiągnięcie zbawienia, podważa wartość ob-
jawienia Bożego, które jest zawarte w Piśmie Świętym oraz wystawia 
na próbę wiarę innych chrześcijan, z którymi pozostaje w relacjach 
społecznych39.

W myśl kan. 1184 § 1 nr 1 KPK 1983 apostata powinien być pozba-
wiony pogrzebu kościelnego wówczas, gdy dokonane przez niego 
przestępstwo jest notoryczne. Apostata, którego czyn zabroniony nie 
został rozgłoszony, czyli pozostał tajny, nie może być pozbawiony 
prawa do pogrzebu kościelnego – nawet wtedy, kiedy nie dałby przed 
swoją śmiercią żadnych oznak pokuty. Należy dodać, że nawet jeśli 
czyn zabroniony będzie publiczny, a nie będzie pewności i zachodzi 
tylko prawdopodobieństwo umyślnej winy apostaty, to nie będzie 
także podstawy do pozbawienia takiej osoby prawa do pogrzebu koś-
cielnego. Natomiast w sytuacji, gdy do kapłana, który jest decydentem 
odpowiedzialnym za odprawienie pogrzebu kościelnego, dochodzi 
informacja, że przestępstwo apostazji w konkretnym przypadku jest 
notoryczne, a pewne jest także to, że apostata nie dał żadnych oznak 
pokuty przed swoją śmiercią, to należy tę sytuację uznać jako pod-
stawę do podjęcia decyzji o pozbawieniu pogrzebu kościelnego40.

3.2.1.2. Herezja
Zgodnie z kan. 751 KPK 1983 czyn herezji polega na powątpiewa-
niu lub zaprzeczaniu jakiejś prawdzie wiary, w którą należy wierzyć 
wiarą boską i katolicką41. Odrzucenie tej prawdy, bądź powątpiewanie 
o niej, musi być uporczywe. Dlatego też nie jest heretykiem ten, kto 
błądzi na skutek niewiedzy, lub uporczywie wyznaje doktrynę uznaną 

 39 Por. tamże.
 40 Por. T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Doczesne 
dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, t. IV, Olsztyn 1990, s. 124.
 41 Por. KPK/83, kan. 751.
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przez Kościół jako fałszywą. Przestępstwo herezji ma miejsce wtedy, 
gdy czynowi zabronionemu odpowiada wewnętrzny zamiar trwania 
w uporze oraz w świadomym błędzie42.

Zgodnie z kan. 1184 § 1, 1 KPK 1983 heretyk winien być pozbawiony 
prawa do pogrzebu kościelnego wówczas, gdy zaistniała notorycz-
ność dokonanego przez heretyka przestępstwa. Heretyk, którego 
czyn zabroniony pozostał tajny, nie może być pozbawiony pogrzebu 
kościelnego. Podobnie jak w przypadku przestępstwa apostazji, gdy 
nie będzie pewności, co do winy umyślnej sprawcy herezji, to nie ma 
podstaw do pozbawienia takiej osoby prawa do pogrzebu kościelnego. 
Jeżeli natomiast przestępstwo herezji wypełnia wszystkie przesłanki, 
które wynikają z przepisów KPK 1983, kapłan podejmuje decyzję 
o pozbawieniu pogrzebu kościelnego43.

3.2.1.3. Schizma
Aby zaistniało przestępstwo schizmy, konieczne jest to, aby publicz-
nemu czynowi odmowy uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymu lub 
utrzymywania wspólnoty z całym Kościołem katolickim odpowiadał 
świadomy, dobrowolny oraz zdeterminowany wewnętrznie zamiar 
zerwania więzów jedności z Kościołem przez katolika, pomimo otrzy-
manego pouczenia i upomnienia44.

Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego schizmatyk powinien 
być pozbawiony pogrzebu kościelnego, gdy jego przestępstwo charak-
teryzowało się notorycznością. Schizmatyk, którego czyn zabroniony 
pozostał wewnętrzny, czyli tajny, nie może być pozbawiony pogrzebu 
kościelnego, nawet wówczas, gdy nie dał przed śmiercią żadnych 
oznak pokuty. Podobnie jak w przypadku przestępstwa apostazji 
i herezji, jeśli nie ma pewności, co do winy umyślnej sprawcy, to nie 
ma podstaw do pozbawienia takiej osoby pogrzebu kościelnego. Na-
tomiast jeśli przestępstwo schizmy wypełnia wszystkie przesłanki, 

 42 Por. T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, dz. cyt., s. 124.
 43 Por. tamże.
 44 Por. tamże.
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które wynikają z przepisów prawa kanonicznego, szafarz decydujący 
powinien pozbawić schizmatyka pogrzebu kościelnego45.

3 . 2 . 2 .  K r e m a c j a  z e  w z g l ę d ów  pr z e c i w nyc h  w i e r z e 
c h r z e ś c i j a ń s k i e j
KPK 1983 w kan. 1176 § 3 stwierdza, że Kościół usilnie zaleca zacho-
wanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał wiernych zmarłych. Nie 
zabrania również kremacji, pod warunkiem, że nie została wybrana 
z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej46.

Prawodawca w kan. 1184 § 1, 2° KPK 1983 nakazuje wprost, aby 
pozbawić pogrzebu kościelnego tych, którzy wybrali spalenie swojego 
ciała z motywów, które są przeciwne wierze chrześcijańskiej47. 

Konferencja Episkopatu Polski w liście pasterskim o szacunku dla 
ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu w przypadku kremacji z 2011 r. 
zaleciła, aby obrzędy pogrzebowe z Mszą świętą i z ostatnim pożegna-
niem włącznie, w których uczestniczy rodzina, wspólnota parafialna, 
przyjaciele i znajomi, celebrować przed kremacją ciała ludzkiego. 
Natomiast dopiero po spopieleniu zwłok sprawować obrzęd związany 
ze złożeniem urny w grobie48.

Prawo kanoniczne uznaje, że kremacja sama w sobie nie godzi 
w chrześcijańską doktrynę oraz wiarę i że jej wybór niesie z sobą 
niebezpieczeństwo tylko wtedy, gdy jest dokonany z przyczyn, które 
są przeciwne wierze chrześcijańskiej. Należy zaznaczyć, że jeśli nawet 
znane są motywy przeciwne wierze chrześcijańskiej, stwierdzające 
wybór kremacji, to nie można zmarłemu odmówić pogrzebu kościel-
nego, pod warunkiem że przed swoją śmiercią dał jakiekolwiek oznaki 
pokuty, a niekoniecznie zrezygnował z samej kremacji. Oczywiste jest 

 45 Por. tamże.
 46 Por. KPK/1983, kan. 1176 § 3.
 47 Por. KPK/1983, kan. 1184 § 1, 2°.
 48 Por. Konferencja Episkopatu Polski, List pasterski o szacunku dla ciała zmar-
łego i obrzędach pogrzebu (w przypadku kremacji), www.episkopat.pl/dokumenty/
listy_pasterskie/4404.1,List_pasterski_Episkopatu_Polski_o_szacunku_dla_
ciala_zmarlego_i_obrzedach_pogrzebu_w_przypadku_kremacji.html (dostęp: 
16.05.2015 r.).
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to, że oznaki pokuty w tym przypadku muszą dotyczyć grzechu osoby 
zmarłej, a nie samej kremacji ciała, która jest moralnie obojętna49.

3 . 2 . 3 .  I n n i  j aw n i  g r z e s z n ic y  a   pu b l i c z n e  z gor s z e n i e 
w i e r nyc h
Ostatnią, wymienioną w kan. 1184 § 1, 3° KPK 1983, grupę zmarłych 
stanowią pozostali jawni grzesznicy, którzy nie dali żadnych oznak 
pokuty przed swoją śmiercią. Istotne jest to, że nie każdy grzech jawny 
jest grzechem publicznym. Z grzechem jawnym mamy do czynienia 
wtedy, gdy zostaje on spostrzeżony przez inne osoby, spoza kręgu 
sprawcy i jego najbliższych wspólników. Kan. 1184 § 1, 3° KPK 1983 
daje do zrozumienia, że grzech jawny, który stanowi podstawę po-
zbawienia prawa do pogrzebu kościelnego, musi wywołać publiczne 
zgorszenie wiernych. Czyli taki grzech, który jest znany publicznie; 
innymi słowy szeroko rozgłoszony50.

Z użytego w kan. 1184 § 1, 3° KPK 1983 sformułowania „inni jawni 
grzesznicy” wynika, że podstawą do pozbawienia prawa do pogrzebu 
kościelnego może być tylko i wyłącznie jawny i jednocześnie publiczny 
grzech ciężki51.

Poza katalogiem przestępstw, które są wymienione w KPK 1983, 
wymienia się także ciężkie grzechy zewnętrzne, jak: samobójstwo do-
konane z rozmysłem, lichwa, publiczne bluźnierstwo, kradzież i rozbój 
bez wynagrodzenia za doznaną krzywdę, podpalenie, rozmyślne 
zaniechanie spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej, śmiertelna bójka, 
bigamia, ułatwienie cudzego nierządu, przynależność do masonerii 
bądź stowarzyszenia, które spiskuje przeciwko Kościołowi52.

Pozbawienie zmarłego prawa do pogrzebu kościelnego w przy-
padku jego jawnych i publicznych grzechów wzbudza współcześnie 

 49 Por. T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, dz. cyt., s. 70.
 50 Por. tamże, s. 71.
 51 Por. S. Wójcik, Duszpasterstwo wobec problemu grzechu, w: Komisja Episkopatu 
Polski Duszpasterstwa Ogólnego, Ewangelizacja i nawrócenie. Program duszpasterski 
na rok 1995/96, Katowice 1995, s. 395–411.
 52 Por. E. Szczot, Prawo wiernego do Eucharystii, Lublin 2000, s. 137.
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wiele kontrowersji i wątpliwości, nie tylko wśród świeckich, ale także 
między duchownymi, którzy są zobowiązani do podjęcia decyzji 
o udzieleniu bądź pozbawieniu pogrzebu kościelnego. W poniższym 
podrozdziale zostaną omówione poszczególne przypadki jawnych 
i publicznych grzeszników.

3.2.3.1. Ekskomunikowany bądź obłożony interdyktem po wyroku
W przypadku czynu zagrożonego ekskomuniką lub interdyktem 
należy brać pod uwagę zaistnienie grzechu ciężkiego i jego rozgło-
szenie, czyli jego publiczny charakter, z powodu którego w wypadku 
udzielenia pogrzebu kościelnego zachodziłoby prawdopodobieństwo, 
że mogłoby dojść do publicznego zgorszenia wiernych. Z kan. 1184 § 1 
KPK 1983 wynika, że nie wolno pozbawić pogrzebu kościelnego żad-
nego publicznego grzesznika, w tym również ekskomunikowanego 
lub obłożonego interdyktem, jeżeli jego czyn zabroniony pozostaje 
tajny, albo przed swoją śmiercią dał jakiekolwiek oznaki pokuty – 
nawet wtedy, gdy znajdował się w karze ekskomuniki bądź inter-
dyktu, wymierzonych lub deklarowanych wyrokiem lub dekretem 
administracyjno-karnym53.

3.2.3.2. Wierny, który zmarł w związku niesakramentalnym
Związkami nieprawidłowymi w prawie kanonicznym są wszystkie 
związki pozamałżeńskie. Są to związki katolików, którzy:

 – pomimo trwania ich małżeństwa sakramentalnego, uzyskali 
rozwód cywilny i zawarli nowe małżeństwo cywilne54;

 – żyją w związkach bez woli zawarcia formalnego związku mał-
żeńskiego (konkubinat)55;

 – żyją w związkach homoseksualnych56;

 53 Por. tamże, s. 171.
 54 Por. tamże, s. 156–159.
 55 Por. E. Szczot, Skutki kanoniczne pozostawania katolika w związku niesakramen-
talnym, w: Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia, red. A. Dzięga, M. Wróbel, 
t. 3, Lublin 2003, s. 110–111.
 56 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Persona humana. Deklaracja dotycząca niektó-
rych problemów etyki seksualnej, AAS 1976, nr 68, s. 77–96.



Anna Chciałowska

| 60 |

 – pozostają w związkach poligamicznych, kazirodczych, bądź 
zajmują się prostytucją;

 – pozostają tylko w związkach cywilnych bez zawarcia formy 
religijnej57.

Należy zaznaczyć, że wymienione związki niesakramentalne 
w świetle tradycji kościelnej i nauki prawa kanonicznego, jeśli mają 
charakter publiczny i jawny, zawsze zasługują na potępienie, a osoby, 
które w nich trwają, zasługują na pozbawienie pogrzebu kościelnego58.

Istotne jest to, że do kategorii grzeszników publicznych nie zalicza 
się katolików, którzy żyją w separacji lub są po rozwodzie, ale nie za-
warli nowego związku małżeńskiego. Tym bardziej, gdy nie ponoszą 
winy rozpadu ich małżeństwa. Biorąc pod uwagę fakt, że osoby takie 
zdają sobie sprawę z nierozerwalności małżeństwa i w związku z tym 
żyją samotnie, wypełniając jednocześnie obowiązki chrześcijańskie 
i rodzinne, nie można im czynić żadnych trudności związanych z od-
prawieniem pogrzebu kościelnego59.

3.2.3.3. Samobójstwo i eutanazja
W przypadku osób, które same pozbawiły się życia, należy dokład-
nie ustalić, czy fakt dokonania samobójstwa jest pewny, zamierzony 
i świadomy; innymi słowy rozmyślny, sam w sobie zupełny i moral-
nie poczytalny60. Czyny samobójcze często są dokonywane w stanie 
wzburzenia emocjonalnego, bądź choroby umysłowej61. Jeśli zatem 
miały one miejsce, kapłan nie może odmówić pogrzebu kościel-
nego. Ponadto, gdy fakt samobójstwa został utrzymany w tajemnicy 

 57 Por. E. Szczot, Skutki kanoniczne pozostawania katolika w związku niesakra-
mentalnym, art. cyt., s. 112–117.
 58 Por. tamże, s. 123–125.
 59 Por. E. Szczot, Prawo wiernego do Eucharystii, dz. cyt., s. 166.
 60 Por. T. Szwagrzyk, Samobójstwo i pogrzeb kościelny, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 
1961, nr 14, s. 235–237; H. Insadowski, Kościelne prawo pogrzebowe, „Ateneum 
Kapłańskie” 1929, nr 23, s. 168.
 61 Por. W. Jaskulski, O pogrzebie samobójców na podstawie nowych badań naukowych, 
„Przegląd Kościelny” 1892, nr 14, s. 696–704.
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(pozostał tajny), wówczas, wobec braku możliwości publicznego zgor-
szenia wiernych, należy odprawić pogrzeb kościelny62.

Rozważając problem samobójstwa, koniecznym wydaje się poru-
szenie problematyki eutanazji, która w Polsce formalnie nie jest le-
galna, ale jej stosowanie trwało i trwa nieprzerwanie. Przez eutanazję 
rozumiemy działanie, bądź zaniechanie działania, zmierzające do 
skrócenia życia pacjenta. Kościół nigdy nie akceptował i nie zaak-
ceptuje eutanazji bezpośredniej, ponieważ życie ludzkie jest święte, 
bezwarunkowo nietykalne i nikt nie ma prawa go odbierać63. Jan 
Paweł II w encyklice Evangelium vitae” z 25 marca 1995 r. pisze: „Przez 
eutanazję w ścisłym i właściwym sensie należy rozumieć czyn lub 
zaniedbanie, które ze swej natury lub intencji działającego powoduje 
śmierć w celu usunięcia cierpienia”64. Również Katechizm Kościoła 
Katolickiego w nr. 2280 stwierdza: „(…) Jesteśmy tylko zarządcami, 
a nie właścicielami życia, które Bóg nam powierzył. Nie rozporzą-
dzamy nim”.

Wyraźny zakaz eutanazji i samobójstwa znalazł swoje miejsce 
w deklaracji o eutanazji Iura et bona, opublikowanej w 1980 r. przez 
Kongregację Nauki Wiary. Według tego dokumentu nikt nie ma 
prawa pozbawić życia innego niewinnego człowieka, ani dokonać 
aktu eutanatycznego wobec siebie oraz wobec innej osoby, za którą 
bierze odpowiedzialność65.

Należy zaznaczyć, że sam fakt popełnienia samobójstwa nie pozba-
wia wiernego prawa do pogrzebu kościelnego, jeśli przed targnięciem 
się na swoje życie okazywał przywiązanie do wiary i Kościoła. Nie 

 62 Por. T. Szwagrzyk, Samobójstwo i pogrzeb kościelny, art. cyt., s. 237.
 63 Por. M. Stokłosa, Prawo do katolickiego pogrzebu w niektórych wyjątkowych 
okolicznościach, art. cyt., s. 95–97.
 64 M. Dzierżawski, Eutanazja – praktyka skracania życia, „Przewodnik Katolicki” 
2015, nr 12, s. 48.
 65 Por. M. Szeroczyńska, Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie – studium 
prawno-porównawcze, Kraków 2004, s. 71–76.
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jest także motywem dla szafarzy pogrzebu kościelnego w czynieniu 
jakichkolwiek zmian w jego liturgicznej celebracji66.

Zgodnie ze stanem dzisiejszej wiedzy psychiatrycznej, medycznej 
oraz opinii psychologów, osoba która pozbawia siebie życia, nie jest 
w pełni odpowiedzialna za swój czyn67. Dlatego też, jeśli nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby kompetentny kapłan odprawił pogrzeb samo-
bójcy, powinien pogrzeb kościelny odprawić i wyjaśnić wiernym 
uczestnikom, że wspólnota kościelna ma za zadanie otoczyć duszę 
zmarłego szczególną modlitwą, a udręczone ciało szacunkiem. W ten 
sposób niebezpieczeństwo publicznego zgorszenia wiernych może 
zostać zażegnane68.

3.2.3.4. Członkostwo w stowarzyszeniach przeciwnych Kościołowi
Wierny zapisujący się i należący do stowarzyszenia, które spiskuje 
przeciwko Kościołowi, znajduje się w ciężkim grzechu. Należy stwier-
dzić, czy był to grzech ciężki, jawny i publiczny? Czy przynależność 
do masonerii była celowa, jawna i publiczna? W takich okolicznoś-
ciach istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przypadku pogrzebu 
kościelnego takiej osoby mogłoby dojść do publicznego zgorszenia 
wiernych. Dlatego w takiej sytuacji należy wiernemu odmówić po-
grzebu kościelnego69.

Istotne jest to, że podobne kryteria w sprawie pogrzebu kościel-
nego należy przyjąć w przypadku wiernych, którzy wstąpili do partii 
komunistycznej, by w sposób jawny lub skryty walczyć z Kościołem 
katolickim. Do powyższej kategorii wiernych zalicza się również 

 66 Por. M. Stokłosa, Prawo do katolickiego pogrzebu w niektórych wyjątkowych 
okolicznościach, art. cyt., s. 89–95.
 67 Por. Z. Janczewski, Ewolucja przepisów dotyczących pogrzebu kościelnego od 
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r., „Prawo Kanoniczne” 2000, nr 1–2, s. 136–137.
 68 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja liturgiczno-duszpasterska Episko-
patu Polski o pogrzebie i modlitwach za zmarłych, w: Obrzędy pogrzebu dostosowane 
do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 2005, s. 26–27.
 69 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Quaesitum est. Deklaracja o stowarzyszeniach 
masońskich, w: W trosce o pełnię wiary, Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 
1966–1994, opr. i tłum. J. Królikowski, Z. Zimowski, Tarnów 1995, s. 209.
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inne stowarzyszenia uznane przez Stolicę Apostolską za spiskujące 
przeciwko Kościołowi70.

3.2.3.5. Wierny deklarujący wystąpienie z Kościoła
Rozważając powyższą kwestię, należy wziąć pod uwagę dwa rodzaje 
deklaracji, dotyczące wystąpienia z Kościoła katolickiego. Deklarację 
o wystąpieniu z Kościoła katolickiego złożoną przed kompetentnym 
urzędnikiem państwowym oraz tę, którą się składa wobec kompeten-
tnego autorytetu kościelnego. Z pierwszą z wymienionych deklaracji 
spotykamy się w państwach, gdzie wierni obywatele mają obowiązek 
płacić podatek dochodowy na cele kościelne71. Papieska Rada ds. 
Tekstów Prawnych 13 marca 2006 r. opublikowała list okólny, który 
precyzował kilka istotnych elementów w sprawie wystąpienia z Koś-
cioła. Między innymi to, że nie wywołuje skutków kanonicznych 
wystąpienie z Kościoła dokonane z racji podatkowych przed urzęd-
nikiem świeckim. Natomiast Konferencja Episkopatu Polski w 2008 r. 
wydała jednolite zasady postępowania w sprawie wystąpienia wier-
nych z Kościoła72. Należy dodać, że Benedykt XVI w motu proprio 
z 26 października 2009 r. Omnium in mentem dokonał nowelizacji 
trzech kanonów KPK 1983 przez zniesienie wszystkich występujących 
tam dotąd wzmianek o „formalnym akcie” wystąpienia z Kościoła73.

Na uwagę zasługuje fakt, że tylko notoryczna i formalna herezja, 
apostazja i schizma stanowią przestępstwa kościelne, które stwarzają 
podstawę do pozbawienia pogrzebu kościelnego, pod warunkiem 
że przestępca przed swoją śmiercią nie dał żadnych oznak pokuty. 
Oznacza to, że duszpasterz pogrzebu kościelnego powinien upew-
nić się, że taka deklaracja nastąpiła po kanonicznym upomnieniu 
i stwierdzeniu uporu po stronie zmarłego. Jeśli nie zaszły powyższe 

 70 Por. E. Szczot, Prawo wiernego do Eucharystii, dz. cyt., s. 169–170.
 71 Por. A. Mezglewski, Podatek kościelny czy darowizna na utrzymanie Kościoła?, 
w: Studia z prawa wyznaniowego, red. P. Stanisz, t. VI, Lublin 2003, s. 175–182.
 72 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Komunikat z 345 Zebrania Plenarnego KEP, 
http://episkopat.pl/dokumenty/komunikaty_zp_kep/4764.1,Komunikat_z_345_Ze-
brania_Plenarnego_Konferencji_Episkopatu_Polski.html (dostęp: 10.05.2015 r.).
 73 Por. Benedykt XVI, Omnium in mentem. Motu proprio, AAS 2010, nr 102, s. 8–10.
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przesłanki powinien odprawić pogrzeb kościelny, pod warunkiem 
że nie zachodzi publiczne zgorszenie wiernych74.

3.3. Podstawy prawne pozbawienia pogrzebu wiernego zmarłego
Wierni, którzy popełnili przestępstwa lub grzechy publiczne, wymie-
nione w kan. 1184 § 1 KPK 1983, mogą być pozbawieni pogrzebu ka-
tolickiego tylko wtedy, gdy nie okazali przed swoją śmiercią żadnych 
oznak pokuty (udowodnionych, a nie tylko domniemanych)75. Dla 
udowodnienia oznak skruchy wystarczy jeden wiarygodny świadek 
lub pozostawione przez zmarłego pismo. Jeśli zaś chodzi o oznaki 
pokuty, to mogą być one następujące: prośba o przybycie kapłana, 
choćby nawet nie zdążył dotrzeć na czas, zewnętrzne wzbudzenie 
aktu żalu (np. słowne lub pisemne przeproszenie za dany grzech 
powodujący zgorszenie), bicie się w piersi, ucałowanie krzyża, spo-
wiedź itp. Publiczne zgorszenie wiernych można wykluczyć przez 
poinformowanie członków wspólnoty kościelnej o oznakach pokuty, 
które poczynił jawny i publiczny grzesznik przed swoją śmiercią76.

Rozważając powyższą kwestię, trzeba zaznaczyć, że szafarz po-
grzebu kościelnego nie zawsze ma pewność, czy dany przypadek 
wiernego uprawnia go do odmowy pogrzebu katolickiego. Kanon 1184 
§ 2 KPK 1983 wyraźnie stwierdza, że w przypadku wątpliwości należy 
odnieść się do ordynariusza miejsca i to właśnie do jego decyzji należy 
się dostosować77. Trzeba wziąć pod uwagę okoliczność, że w niektó-
rych sytuacjach nie ma możliwości kontaktu z ordynariuszem miejsca, 
dlatego wtedy decyzja powinna zostać podjęta przez kapłana, który 
jest odpowiedzialny za odprawienie pogrzebu kościelnego. Przede 
wszystkim podjęcie tej decyzji należy do proboszcza. W sytuacji 
konieczności podjęcia decyzji o odmowie lub odprawieniu pogrzebu 

 74 Por. KPK/1983, kan. 1184 § 1.
 75 Por. J. Gręźlikowski, Prawo do odmowy pogrzebu kościelnego, „Homo Dei” 2007, 
nr 77, s. 76–87.
 76 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja liturgiczno-duszpasterska Epi-
skopatu Polski o pogrzebie i modlitwach za zmarłych, art. cyt., s. 27; F. Przytuła, 
Pozostałe akty kultu Bożego, Lublin 1986, s. 367.
 77 Por. KPK/83, kan. 1184 § 2.
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kościelnego, koniecznie trzeba wziąć pod uwagę niebezpieczeństwo 
zgorszenia wiernych. Pozbawienie pogrzebu kościelnego musi być 
dolegliwością oczywistą. Dlatego w przypadkach wątpliwych należy 
rozstrzygnąć problem na korzyść wiernego zmarłego, udzielając mu 
pogrzebu kościelnego78.

Zgodnie z kan. 221 § 1 KPK 1983: „Wiernym przysługuje legalne 
dochodzenie i obrona przysługujących im w Kościele uprawnień na 
właściwym forum kościelnym według przepisów prawa”79. Z wyżej 
wymienionego przepisu wynika, że osoba, która za życia została 
pozbawiona pogrzebu kościelnego na skutek dokonanego czynu za-
bronionego, ma prawo do apelacji, jeżeli czuje się pokrzywdzona 
wymierzonym wyrokiem lub dekretem administracyjno-karnym80.

Należy pamiętać, że zgodnie z kan. 1638 KPK 1983 apelacja za-
wiesza wykonanie wyroku lub dekretu. Dlatego też, gdyby śmierć 
wiernego, który jest obłożony karą pozbawienia pogrzebu kościel-
nego, nastąpiła po złożeniu apelacji, a przed wydaniem dekretu lub 
wyroku, to nie można zmarłemu odmówić pogrzebu kościelnego. 
Jednak kapłan odprawiający pogrzeb kościelny powinien zażądać 
przedłożenia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego złożenie 
apelacji81.

Odmienna sytuacja zachodzi w przypadku śmierci publicznego 
grzesznika, któremu nie wymierzono żadnej kary kościelnej. W myśl 
kan. 1184 § 1 KPK 1983 tacy grzesznicy powinni być pozbawieni po-
grzebu kościelnego, a decyzja o jego odmowie spoczywa na szafarzu, 
który ma obowiązek ocenić, czy nie zachodzi jakakolwiek okolicz-
ność usprawiedliwiająca wiernego zmarłego. Ocena taka nie zawsze 
jest obiektywna. Dlatego w razie wątpliwości, należy zwrócić się 
do ordynariusza miejsca, który podejmuje decyzję o odmowie bądź 

 78 Por. AA.VV., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Krukowski, 
t. III/2, cz. 2: Uświęcające zadanie Kościoła, dz. cyt., s. 399–402.
 79 Por. KPK/83, kan. 221 § 1.
 80 Por. J. Krukowski, Prawna ochrona osoby ludzkiej w Kościele, „Kościół i Prawo” 
1982, nr 2, s. 234.
 81 Por. E. Szczot, Prawo wiernego do Eucharystii, dz. cyt., s. 83.
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odprawieniu pogrzebu kościelnego. Gdyby jednak decyzja ordynariu-
sza miejsca była krzywdząca dla zmarłego i osób odpowiedzialnych za 
odprawienie jego pogrzebu kościelnego, wierni odpowiedzialni mają 
prawo do rekursu hierarchicznego, zgodnie z kan. 1737 § 1 KPK 198382.

KPK 1983 w kan. 1185 wyraźnie zaznacza, że pozbawienie pogrzebu 
kościelnego jest również odmową odprawienia mszy świętej pogrze-
bowej 83, co oznacza, że wierny zmarły zostaje pozbawiony szeregu 
ceremonii pogrzebowych z udziałem szafarza. W takiej sytuacji traci 
on możliwość do specjalnych modlitw sprawowanych za jego duszę 
i okazania szacunku jego ciału (pokropienia wodą święconą i oka-
dzenia) z tej racji, że było rzeczywistą świątynią Ducha Świętego. 
Nie dziękuje się także w sposób publiczny Bogu za życie zmarłego, 
a najbliżsi zmarłego nie mają możliwości spotkania się z pociechą 
duchową i sakramentaliami, będącymi udziałem uczestników po-
grzebu kościelnego84.

Streszczenie
W przedstawionym artykule ukazane zostało stanowisko Kościoła w spra-
wach związanych z przyznawaniem prawa do pogrzebu kościelnego lub jego 
odmową. Wyjaśniono także, w jaki sposób powinien przebiegać pogrzeb 
kościelny płodu, noworodka, dziecka ochrzczonego i nieochrzczonego. 
Ponadto zwrócono uwagę Czytelnika na podstawy prawne oraz warunki 
wykonania pogrzebu kościelnego osoby dorosłej i katechumenów.

Summary
Article shows the Church’s position regarding the matters connected with 
granting rights to the catholic funeral or its refusal. It also explains the 
process of the catholic funeral of the fetus, infant, baptized and unbaptized 

 82 Por. J. Krukowski, Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa admini-
stracyjnego, Lublin 1985, s. 204–249.
 83 Por. KPK/83, kan. 1185: „Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę 
odprawienia jakiejkolwiek Mszy świętej pogrzebowej”.
 84 Por. J. Krukowski, Konkordaty współczesne. Doktryna. Teksty (1964–1994), 
Warszawa 1995, s. 380.
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child. It also points the reader attention to the legal basis and conditions for 
the implementation of catholic funeral for adults and catechumens.

Słowa kluczowe: pogrzeb, pogrzeb kościelny, płód, noworodek, dziecko, 
dziecko martwo urodzone, płód poroniony, pogrzeb osoby dorosłej, po-
chówek, celebracja pogrzebu, szafarz pogrzebu

Key words: funeral, catholic funeral, fetus, infant, child, stillborn, miscar-
ried fetus, adult funeral, burial, funeral celebration, the priest of the funeral
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DZIAŁALNOŚĆ SYNODALNA W DIECEZJI 
WŁOCŁAWSKIEJ PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II 

JAKO ODPOWIEDŹ NA POTRZEBĘ RECEPCJI UCHWAŁ 
SOBOROWYCH W KOŚCIELE PARTYKULARNYM 

(REFLEKSJA PASTORALNO-KANONICZNA)
The synodal activities in The Roman Catholic Diocese of Włocławek after 
The II Vatican Church Council as the response to the need of reception of 

conciliar resolutions in the individual church

Wstęp
Reforma Soboru Watykańskiego II nadała instytucji synodu die-
cezjalnego bardziej pastoralny charakter. Synod diecezjalny został 
zaliczony jako jedno z dwóch głównych zajęć w pasterskim posługi-
waniu biskupa i narzędzie reformy. Przyczynia się on do odpowiedniej 
i należytej organizacji życia pastoralnego i prawno-duszpasterskiego 
w diecezjach. Działalność synodalna w Kościele posiada wiekową 
i bogatą tradycję. Stanowiła ona bogate źródło ustawodawstwa par-
tykularnego, które przyczyniało się do odnowy i reformy życia reli-
gijnego, dyscyplinarnego i duszpasterskiego prowincji kościelnej czy 
poszczególnych diecezji, jak też przyczyniały się do wprowadzania 
w życie prawa powszechnego. Celem niniejszego opracowania bę-
dzie ukazanie, na przykładzie diecezji włocławskiej, w jaki sposób 
biskupi włocławscy, za pomocą odbytych dwóch synodów, wprowa-
dzali w diecezji, którą kierowali, reformę Soboru Watykańskiego II.

Pasterze Kościoła włocławskiego dobrze rozumieli znaczenie 
działalności synodalnej dla życia religijnego i duszpasterskiego oraz 
potrzeb diecezji. Dlatego to na przestrzeni wieków, zwłaszcza w dru-
gim okresie istnienia diecezji, zwanej wówczas kujawsko-pomorską, 
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odbyło się 51 synodów diecezjalnych1. Jedną z głównych przyczyn 
takiej aktywności synodalnej, była zachęta Soboru Trydenckiego, by 
w tej formie mogła nastąpić recepcja reform i postanowień soboru 
w diecezji włocławskiej2. Ostatnim synodem, który jednocześnie za-
kończył ożywiony nurt synodalności, był ten zwołany przez biskupa 
Macieja Łubieńskiego w 1641 r.3 Od tego czasu przez 325 lat biskupi 
włocławscy nie zwołali żadnego synodu. Należy jednak podkreślić, 
że w okresie zaborów nie było to możliwe4.

Gdy w diecezji włocławskiej nie było synodów, biskupi rządzili 
duchowieństwem i wiernymi świeckimi w oparciu o normy kościel-
nego prawa powszechnego, uchwały dawniejszych synodów prowin-
cjonalnych i diecezjalnych, a także o własne zarządzenia, zwłaszcza 
te powizytacyjne oraz prawo zwyczajowe5. Dopiero biskup włocław-
ski Antoni Pawłowski (1953–1968) zdecydował o zwołaniu Synodu 
Diecezji Włocławskiej w 1967 r.6 Był to pierwszy synod diecezjalny 
w Polsce po Soborze Watykańskim II7. Jego głównym celem, zgodnie 
z założeniami soboru, była recepcja uchwał soborowych w Kościele 
włocławskim, a także organizacja życia pastoralnego w diecezji. Dru-
gim synodem był synod biskupa Bronisława Dembowskiego, który 
promulgował jego uchwały 4 kwietnia 1994 r.

Przygotowania do Pierwszego Synodu Diecezji Włocławskiej
Zamiar zwołania synodu diecezjalnego pojawił się jeszcze przed 
rozpoczęciem Soboru Watykańskiego II. Wstępnym działaniem 

 1 Por. S. Librowski, Synody diecezji włocławskiej, „Kronika Diecezji Włocławskiej” 
1967, nr 50, s. 83–87.
 2 Por. J. Gręźlikowski, Recepcja reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej w świetle 
ustawodawstwa synodalnego, Włocławek 2000, s. 140.
 3 Por. S. Librowski, Synody diecezji włocławskiej, art. cyt., s. 79.
 4 Por. J. Borucki, Przygotowania, przebieg i uchwały synodu diecezji włocławskiej 
z 1967 roku, „Studia Włocławskie” 2009, nr 11, s. 255.
 5 Por. S. Librowski, Synody diecezji włocławskiej, art. cyt., s. 88.
 6 Por. J. Borucki, Przygotowania, przebieg i uchwały…, art. cyt., s. 255.
 7 Por. J. Dudziak, Synod diecezjalny, jego struktura i rola w Kościele partykularnym, 
„Colloqium Salutis” 1984, nr 16, s. 77.
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podjętym przez biskupa Pawłowskiego było wystawienie dekretu 
powołującego komisję mającą na celu opracowanie „roboczego i or-
ganizacyjnego planu dla Synodu Diecezji Włocławskiej”. Komisja ta 
w pierwotnym kształcie działała już od 11 października 1961 r., czyli od 
momentu przekazania sprawozdania biskupowi diecezji z podjętych 
przedsięwzięć oraz przekazania akt dotychczas wypracowanych8.

W skład powołanej komisji przygotowawczej wchodzili: ks. Wła-
dysław Szafrański – przewodniczący, ks. Stanisław Olejnik, ks. Józef 
Prorok, Walenty Surmacz OFMConv., ks. Kazimierz Tartanus – 
notariusz9. Zapowiedziany przez Jana XXIII Sobór Watykański II 
(1962–1965) spowodował zawieszenie prac komisji10.

Po zakończeniu soboru biskup Antoni Pawłowski zawiadomił 
w dniach 8–12 listopada 1966 r., na konferencjach rejonowych w Sie-
radzu, Kaliszu, Kole, Włocławku i Kazimierzu Biskupim, ducho-
wieństwo diecezji włocławskiej o postanowieniu zwołania synodu 
diecezjalnego11. Jednocześnie zreorganizował skład komisji przy-
gotowawczej, powołując do niej: ks. Władysława Szafrańskiego – 
oficjała sądu kościelnego, ks. Kazimierza Tartanusa – kanclerza 
kurii diecezjalnej, ks. Alfonsa Przybyłę – wicerektora seminarium 
duchownego, ks. Tadeusza Kanię – profesora teologii moralnej we 
włocławskim seminarium i proboszcza parafii Zbrachlin, ks. Tade-
usza Gutowskiego – sędziego sądu kościelnego i proboszcza parafii 
Szpetal Górny12. Już 22 listopada 1966 r. komisja przedstawiała pa-
sterzowi diecezji pierwszy projekt statutów synodalnych, a także 

 8 Por. J. Dullak, Zjawisko synodalności w Polsce po Soborze Watykańskim II, 
Szczecin 2007, s. 25.
 9 Por. „Dekret z 13.07.1960 r.”, w: teczka: Synod (z 1976 r.), Archiwum Kurii Diecezji 
Włocławskiej.
 10 Por. J. Borucki, Przygotowania, przebieg i uchwały…, art. cyt. s. 255.
 11 Por. A. Pawłowski, Powiadomienie Biskupa Ordynariusza, „Kronika Diecezji 
Włocławskiej” 1967, nr 50, s. 79–81.
 12 Por. tenże, Dekrety i zarządzenia, skład osobowy komisji synodalnych, „Kronika 
Diecezji Włocławskiej” 1967, nr 50, s. 197–201.
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wykaz instrukcji jako załączników do tychże statutów13. Przygoto-
wane projekty uwzględniały bardziej duszpasterski niż jurydyczny 
charakter synodu.

Kolejnym krokiem było przekazanie przez biskupa Pawłowskiego 
29 listopada 1966 r. na konferencji dziekanów bliższych informacji 
dotyczących zamierzonego synodu. Biskup poinformował zebranych 
o efekcie prac komisji przygotowawczej, a także o różnych formach 
aktywnego włączenia się duchowieństwa i świeckich w prace przy-
gotowawcze do synodu14. Decyzję swoją biskup motywował potrzebą 
uporządkowania dotychczasowego materiału prawodawczego i ze-
brania go w jedną całość. Ponadto przeprowadzenie synodu moty-
wowane było wykazaniem w czasie wizyty ad limina zaangażowania 
się duchowieństwa diecezji włocławskiej we wprowadzanie w życie 
wskazań Soboru Watykańskiego II15.

Następnie, 2 grudnia 1966 r. biskup ustanowił siedem komisji 
synodalnych. Komisji głównej przewodniczył sam pasterz diecezji. 
W jej skład wchodzili przewodniczący poszczególnych komisji oraz 
członkowie sekretariatu posynodalnego. Oprócz komisji głównej 
zostały ustanowione komisje do spraw: duszpasterskich, majątkowych 
i artystycznych, nauczania kościelnego (z podkomisją powołań ka-
płańskich i formacji), duchowieństwa, liturgicznych, posoborowych 
(apostolat świeckich, ekumenizm, dialog z niewierzącymi)16. Prze-
wodniczący poszczególnych komisji synodalnych otrzymali projekty 
statutów, a także inne przygotowane materiały. Od tego momentu 
każda komisja rozpoczęła prace nad szczegółowym opracowaniem 
projektu statutów synodalnych i stosownych instrukcji17.

Przed rozpoczęciem synodu, w  styczniu 1967  r., odbyło się 
w klasztorze franciszkanów we Włocławku posiedzenie z wszystkimi 

 13 Por. Przebieg prac przygotowujących synod, „Kronika Diecezji Włocławskiej” 
1967, nr 50, s. 201.
 14 Por. J. Borucki, Przygotowania, przebieg i uchwały…, art. cyt., s. 256.
 15 Por. J. Dullak, Zjawisko synodalności…, dz. cyt., s. 25.
 16 Por. A. Pawłowski, Dekrety i zarządzenia…, art. cyt., s. 197–201.
 17 Por. J. Borucki, Przygotowania, przebieg i uchwały…, art. cyt., s. 256.
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przełożonymi zakonów męskich z terenu diecezji. Dyskutowano 
o udziale zakonników w życiu diecezji, a także o specjalnych ich 
zadaniach. Do podobnego spotkania doszło z przełożonymi zgroma-
dzeń żeńskich18. Nie było natomiast spotkania z przedstawicielami 
wiernych świeckich19. Biskup skierował do nich jedynie specjalne 
orędzie przed rozpoczęciem synodu20.

Do końca lutego 1967 r. należało przesłać do kurii wypowiedzi 
ankietowe rozesłane do wszystkich księży w diecezji21. Dlatego na 
początku lutego odbyły się konferencje dekanalne poświęcone omó-
wieniu tematyki, którą księża pragnęli przekazać pod obrady sy-
nodalne. Owoce tych dyskusji, jak również odpowiedzi ankietowe 
zostały przekazane poszczególnym komisjom22.

Kolejne spotkanie przed rozpoczęciem synodu biskup Pawłowski 
odbył w marcu 1967 r. z klerykami Wyższego Seminarium Duchow-
nego we Włocławku. Przedstawiciele alumnów wypowiadali się na 
następujące tematy: praktyki duszpasterskie, podstawy samowycho-
wania, wychowanie do współodpowiedzialności za życie diecezji, wy-
chowywanie alumnów w duchu dobroczynności. Na tym spotkaniu 
zapowiedziano, że w synodzie weźmie udział jeden przedstawiciel 
kleryków, co jednak nie nastąpiło23.

Na początku kwietnia 1967 r. podczas posiedzenia komisji głów-
nej zostały omówione zagadnienia, które miały stać się przedmio-
tem konferencji rejonowych. Wnioski z  tych dyskusji miały być 
przekazane komisjom synodalnym, aby uwzględnić je w przygo-
towywanych projektach statutowych. W miesiąc później wszystkie 

 18 Por. Przebieg prac przygotowujących synod…, art. cyt., s. 202.
 19 Por. J. Borucki, Przygotowania, przebieg i uchwały…, art. cyt., s. 256.
 20 Por. A. Pawłowski, Orędzie pasterskie do wiernych przed synodem, „Kronika 
Diecezji Włocławskiej” 1968, nr 51, s. 6–9.
 21 Por. J. Dullak, Zjawisko synodalności…, dz. cyt., s. 26.
 22 Por. J. Borucki, Przygotowania, przebieg i uchwały…, art. cyt., s. 256.
 23 Por. Kronika Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, t. 2: lata 
1966–1970, s. 19.
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komisje przedstawiły biskupowi diecezjalnemu projekty statutów 
synodalnych24.

Końcowym etapem przygotowań do rozpoczęcia synodu było 
opracowanie ostatecznego projektu statutów i załączników. Pracom 
redakcyjnym przewodniczył sam biskup. Na konferencji dziekanów, 
która odbyła się 21 września 1967 r., biskup Pawłowski zalecił obec-
nym, by informowali diecezjan o mającym się rozpocząć synodzie, 
a także prosił o modlitewne wsparcie dla wszystkich przedsięwzięć 
związanych z tym wydarzeniem25.

Przebieg i uchwały Pierwszego Synodu Diecezji Włocławskiej
Pierwszy Synod Diecezji Włocławskiej, tak został nazwany26, biskup 
Antoni Pawłowski powołał dekretem z 21 września 1967 r. Miał się 
odbyć we Włocławku w dniach 6–9 listopada 1967 r. Opierając się na 
obowiązującym prawie kodeksowym z roku 1917, biskup Pawłowski, 
zgodnie z kanonem 358 tegoż kodeksu, powołał do uczestnictwa 
w synodzie:

 – biskupów pomocniczych jako wikariuszy generalnych;
 – trzeciego wikariusza generalnego;
 – członków kapituły katedralnej;
 – księży posiadających godności papieskie;
 – rektora Wyższego Seminarium Duchownego;
 – imiennie powołanych członków Kurii Diecezjalnej, Sądu Bi-
skupiego i profesorów wyższych uczelni;

 – księży dziekanów;
 – członków kapituły kolegiaty kaliskiej;
 – proboszczów parafii włocławskich;
 – jednego proboszcza z każdego dekanatu;

 24 Por. J. Borucki, Recepcja kościelnego prawa powszechnego w ustawodawstwie 
i działalności duszpasterskiej diecezji włocławskiej po Soborze Watykańskim II, 
Włocławek 2012, s. 63–64.
 25 Por. Przebieg prac przygotowawczych synod…, art. cyt., s. 203–204.
 26 Por. J. Dullak, Zjawisko synodalności…, dz. cyt., s. 25.
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 – przełożonych zakonów kleryckich osiedlonych w diecezji, wy-
znaczonych przez prowincjałów;

 – imiennie wyznaczonych księży wikariuszy i studentów.
Wszyscy wezwani na synod zostali zobowiązani do osobistego 

udziału w nabożeństwach i sesjach synodalnych. Nieobecność, spo-
wodowana poważną przyczyną, powinna być zgłoszona biskupowi; 
nie można było wysyłać zastępców27.

W dniu 17 października 1967 roku odbyło się posiedzenie sy-
nodalnej komisji głównej, któremu przewodniczył biskup Antoni 
Pawłowski. Na posiedzeniu tym omówiono obsadę urzędów, projekt 
regulaminu i porządku dziennego obrad synodalnych, a także na-
bożeństw w katedrze. Biskup poinformował wszystkich zebranych 
o błogosławieństwie papieża Pawła VI dla ich prac28.

Dekretem z 19 października 1967 r. biskup diecezjalny ustanowił 
urzędy synodalne dla zapewnienia należytego porządku i sprawnego 
przebiegu prac synodalnych29. Tego samego dnia został ogłoszony 
regulamin synodu, obowiązujący wszystkich uczestników30.

Zgodnie z zapowiedzią biskupa Antoniego Pawłowskiego, synod 
rozpoczął się 6 listopada 1967 r. uroczystą mszą wotywną o Duchu 
Świętym, którą sprawował pasterz wraz z dziesięcioma kapłanami 
w katedrze włocławskiej. Po zakończeniu liturgii, wniesiono w uro-
czystej procesji księgę Ewangelii i dokumenty Soboru Watykańskiego 
II, które miały być źródłem i natchnieniem dla nowego prawa syno-
dalnego diecezji włocławskiej. Po tej celebracji odbyła się uroczysta 
sesja synodalna.

Kolejne sesje odbywały się w gmachu Wyższego Seminarium 
Duchownego we Włocławku. W ciągu trzech dni odbyło się pięć 

 27 Por. A. Pawłowski, Dekret zwołania synodu (21.09.1967 r.), „Kronika Diecezji 
Włocławskiej” 1968, nr 51, s. 25–26.
 28 Por. Synod Diecezji Włocławskiej 6–9 XI 1967 pierwszy w nowym tysiącleciu. 
Przebieg synodu, „Kronika Diecezji Włocławskiej” 1968, nr 51, s. 1–6.
 29 Por. A. Pawłowski, Dekret ustanawiający urzędy synodalne (19.10.1967 r.), „Kro-
nika Diecezji Włocławskiej” 1968, nr 51, s. 30–31.
 30 Por. tenże, Regulamin synodalny (19.10.1967 r.), „Kronika Diecezji Włocławskiej” 
1968, nr 51, s. 32.
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posiedzeń dyskusyjnych. Ostatniego dnia, 9 listopada 1967 r., o go-
dzinie 14.00 w katedrze nastąpiło uroczyste zakończenie synodu. 
Sekretarz odczytał tytuły statutów synodalnych, po czym biskup 
Antoni Pawłowski podpisał statuty wraz z załącznikami, a sekretarz 
odczytał dokumenty biskupa promulgujące uchwały synodalne i za-
mykające synod31.

Zbiór uchwał Pierwszego Synodu Diecezji Włocławskiej składał 
się z 271 statutów synodalnych oraz 16 załączników, stanowiących 
zbiór prawa diecezjalnego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1968 r. 
Został opublikowany w „Kronice Diecezji Włocławskiej” – urzędo-
wym czasopiśmie diecezji.

Statuty synodalne obejmowały pięć rozdziałów, podzielonych na 
artykuły. Na wstępie znalazły się przepisy ogólne, obejmujące pięć 
artykułów poświęconych sprawom formalnym. Rozdział I zatytu-
łowany „Lud Boży” (statuty 6–125) był najobszerniejszym z całego 
zbioru. Kolejny rozdział regulował sprawy związane z udzielaniem 
sakramentów (statuty 125–198). W III rozdziale „Kult Boży” (statuty 
199–218) znajdowały się normy dotyczące życia liturgicznego oraz 
miejsc świętych w diecezji. Kwestii nauczania został poświęcony IV 
rozdział (statuty 242–256), w którym omówiono katechizację i ka-
znodziejstwo. Ostatni rozdział nosił tytuł „Kościelne dobra doczesne” 
(statuty 257–271) i regulował takie dziedziny, jak: zarząd majątkiem 
kościelnym, darowizny i ofiary, zbywanie majątku, wydzierżawianie 
majątku kościelnego, zaciąganie pożyczek, administrowanie budyn-
kami kościelnymi. W drugiej części uchwał synodalnych redakto-
rzy umieścili 16 załączników, stanowiących integralną część uchwał 
synodalnych32.

 31 Por. J. Borucki, Recepcja kościelnego prawa powszechnego…, dz. cyt., s. 65.
 32 Synod Diecezji Włocławskiej odbyty we Włocławku w dniach 6-9 XI 1967 r. pod 
przewodnictwem J.E. Biskupa Antoniego Pawłowskiego, Biskupa Włocławskiego 
(statuty i załączniki), „Kronika Diecezji Włocławskiej” 1968, nr 51, s. 75–143.
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Uchwały Pierwszego Synodu Diecezji Włocławskiej z 1967 r. odpo-
wiadały w pełni stawianym wymogom, oczekiwaniom i wyzwaniom 
pastoralnym wytyczonym przez Sobór Watykański II33.

Przygotowanie do Drugiego Synodu Diecezji Włocławskiej
Po upływie 10 lat, nowy biskup włocławski postanowił o zwołaniu 

Drugiego Synodu Diecezji Włocławskiej. Od chwili objęcia rządów 
w diecezji, biskup Jan Zaręba planował odbyć synod diecezjalny. Już 
jako biskup pomocniczy, a następnie biskup diecezjalny, przeprowa-
dzając wizytacje kanoniczne, zapoznawał się z problemami duszpa-
sterzy i wiernych świeckich, na które należało zwrócić uwagę podczas 
prac synodalnych. Drugim motywem zwołania synodu była świado-
mość, że synod z 1967 r., mimo swojej staranności, nie doprowadził 
do uporządkowania całego prawodawstwa diecezji włocławskiej34.

Początki działalności synodalnej sięgają 8 grudnia 1977 r., kiedy 
to biskup Zaręba podpisał dekret powołujący główną komisję syno-
dalną, składającą się z 12 osób, której zadaniem było zapoznanie się 
z wszystkimi potrzebami duszpasterskimi diecezji, a także kiero-
wanie pracami przygotowawczymi do synodu35. Członkowie nowo 
powołanej komisji otrzymali ogólny program synodu, oczekiwania 
biskupa, a także zadania i środki do jego realizacji. W czasie jej obrad 
przedstawiono propozycje powołania kolejnych komisji. Od samego 
początku swojej działalności główna komisja synodalna zapoznała się 
z przepisami Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 r., a także z Instruk-
cją Kongregacji ds. Biskupów na temat pasterskiej posługi biskupów 
Ecclesiae imago. Przepisy te dotyczyły pojęcia i natury synodu oraz 
jego przygotowania i sposobu przeprowadzenia36.

 33 Por. J. Borucki, Przygotowania, przebieg i uchwały…, art. cyt., s. 268.
 34 Por. tenże, Postanowienia nieukończonego synodu diecezji włocławskiej biskupa 
Jana Zaręby o posłudze kapłanów we wspólnocie parafialnej, „Studia Włocławskie” 
2011, nr 13, s. 125.
 35 Por. J. Dullak, Zjawisko synodalności…, dz. cyt., s. 46.
 36 Por. J. Borucki, Recepcja kościelnego prawa powszechnego…, dz. cyt., s. 66.
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Zamiar zwołania synodu biskup ogłosił duchowieństwu i świe-
ckim listem pasterskim Wezwanie wielkopostne do życia z Chrystusem, 
który został odczytany 6 lutego 1978 r. we wszystkich kościołach 
diecezji37. Główną motywacją zwołania synodu było pragnienie, aby 
poprzez jego uchwały cała wspólnota diecezjalna mogła lepiej poznać 
i wprowadzić w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II oraz 
inne posoborowe postanowienia Stolicy Apostolskiej38. Ponadto zo-
stały przywołane przepisy Kodeksu prawa kanonicznego, nakazujące 
zwoływanie synodów diecezjalnych co 10 lat39.

Do przygotowania dokumentów synodalnych biskup Zaręba po-
wołał dekretem z 26 sierpnia 1978 r. dziesięć komisji. Miały one przy-
gotować materiały z następujących zagadnień: Kapłan w społeczności 
wiernych; Instytuty działalności zakonnej; Apostolstwo świeckich; 
Przekazywanie prawdy Bożej; Wychowanie chrześcijańskie; Życie 
sakramentalne; Kult Boży i miejsca święte; Duszpasterstwo specjalne; 
Dobra doczesne Kościoła. Poszczególne komisje rozpoczęły swoje 
prace od przygotowania specjalnych ankiet synodalnych, które z po-
lecenia biskupa miały trafić do jak najszerszej grupy duchowieństwa 
i świeckich. Następnym etapem prac komisji była analiza napływa-
jących odpowiedzi, a także przygotowanie stosownych dokumentów 
synodalnych. Prace tych komisji trwały cztery i pół roku, w tym czasie 
odbyło się 28 spotkań roboczych40.

Po zakończeniu przez te komisje spotkań roboczych, biskup Za-
ręba ustanowił dekretem z 1 lipca 1982 r. pięcioosobową Komisję 
Redakcyjną Drugiego Synodu Diecezjalnego, której przewodniczył 
biskup pomocniczy Roman Andrzejewski. Zadaniem tej komisji było 
przygotowanie schematów statutów synodalnych. Do marca 1986 r. 
komisja odbyła 80 posiedzeń41.

 37 Por. tamże.
 38 Por. J. Zaręba, Wezwanie Wielkopostne do życia z Chrystusem, „Kronika Diecezji 
Włocławskiej” 1978, nr 61, s. 85.
 39 Por. KPK 1917, kan. 356.
 40 Por. J. Borucki, Recepcja kościelnego prawa powszechnego…, dz. cyt., s. 66.
 41 Por. Inauguracyjna sesja II Synodu Diecezji Włocławskiej, „Kronika Diecezji 
Włocławskiej” 1986, nr 69, s. 116-117.
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Przebieg i uchwały Drugiego Synodu Włocławskiego

Dekretem z 26 kwietnia 1986 r. biskup Jan Zaręba w sposób for-
malny i oficjalny zwołał Drugi Synod Diecezji Włocławskiej. Jego 
rozpoczęcie przewidziano na 4 maja 1986 r. Zgodnie z przepisami no-
wego kodeksu biskup, kierując się kanonem 463, powołał do udziału 
w synodzie:

 – biskupów pomocniczych będących równocześnie wikariuszami 
generalnymi;

 – trzeciego wikariusza generalnego;
 – wikariusza sądowego czyli oficjała;
 – członków Kapituły Bazyliki Katedralnej Włocławskiej;
 – członków Rady Kapłańskiej;
 – rektora Wyższego Seminarium Duchownego;
 – imiennie wyznaczonych pracowników Kurii Diecezjalnej, Sądu 
Biskupiego i profesorów seminarium duchownego;

 – członków Kapituły Bazyliki Kolegiackiej Kaliskiej;
 – księży dziekanów;
 – jednego kapłana delegata z każdego dekanatu;
 – imiennie wyznaczonych przełożonych instytutów zakonnych 
i stowarzyszeń życia apostolskiego osiedlonych w diecezji;

 – wiernych świeckich, także członków instytutów życia konse-
krowanego, wybranych przez Diecezjalną Radę Duszpasterską;

 – innych imiennie powołanych.
Wszyscy wezwani do wzięcia udziału w synodzie zostali zobo-

wiązani do obecności na wszystkich nabożeństwach oraz sesjach 
synodalnych. Nieobecność powinna być zgłoszona biskupowi diece-
zjalnemu. Nie było możliwości przysłania zastępcy, chyba że chodziło 
o kapłana delegata z dekanatów42.

Pierwsza uroczysta sesja synodu rozpoczęła się zgodnie z zapowie-
dzią 4 maja 1986 r.43 Dokonało się to w czasie mszy świętej w katedrze 
włocławskiej. Po odczytaniu dekretu zwołującego synod, biskup po-
mocniczy Czesław Lewandowski, przewodniczący Głównej Komisji 

 42 J. Borucki, Recepcja kościelnego prawa powszechnego…, dz. cyt., s. 67.
 43 Por. J. Dullak, Zjawisko synodalności…, dz. cyt., s. 46.
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Synodalnej, powitał wszystkich uczestników, a biskup Jan Zaręba 
dokonał uroczystego otwarcia synodu. Po zakończeniu nabożeństwa 
ks. Bolesław Cieślak, wikariusz generalny, przedstawił sprawozdanie 
z prac przygotowawczych do synodu oraz jego regulamin. Na zakoń-
czenie sesji inauguracyjnej pasterz diecezji wyraził swoją wdzięczność 
za trud przygotowania uroczystego rozpoczęcia synodu i udzielił 
błogosławieństwa wszystkim zebranym na dalsze prace44.

Od tego czasu zaczęły odbywać się, co dwa tygodnie, sesje robo-
cze. Przerwą w obradach był czas letnich wakacji (lipiec, sierpień)45. 
Wszystkich sesji roboczych odbyło się siedem. Każda z nich odby-
wała się we wcześniej wyznaczonym dniu i składała z dwóch części: 
modlitewnej – w kościele św. Witalisa we włocławskim seminarium, 
i roboczej – w auli tegoż seminarium46.

Pierwsza sesja robocza odbyła się 14 maja 1986 r. Zebranym na niej 
uczestnikom przewodniczący komisji przedstawili dwa schematy: 
Przepowiadanie słowa Bożego i katechizacja w diecezji włocławskiej. 
Po czym rozpoczęła się dyskusja. Szczegółowe omówienie tych sche-
matów zostało jednak przeniesione na sesję następną47. Druga sesja 
robocza zaplanowana została na 4 czerwca 1986 r. Poddano na niej 
pod głosowanie dwa schematy omawiane na pierwszej sesji, które 
zostały przyjęte przez zebranych prawie jednogłośnie. Następnie 
zaprezentowano zebranym kolejne schematy, tym razem były to: 
Instytuty zakonne oraz Apostolstwo świeckich48. Na kolejnej sesji robo-
czej, odbytej 23 czerwca 1986 r., zatwierdzono schematy z drugiej sesji 
i zaprezentowano kolejny schemat: Kult Boży, jednak nie dokończono 
omawiania tego zagadnienia49. Po przerwie wakacyjnej, 10 września 

 44 J. Borucki, Recepcja kościelnego prawa powszechnego…, dz. cyt., s. 67.
 45 Por. J. Dullak, Zjawisko synodalności…, dz. cyt., s. 46.
 46 J. Borucki, Recepcja kościelnego prawa powszechnego…, dz. cyt., s. 67.
 47 Por. „Sesja robocza I”, w: Teczka: II Synod Diecezji Włocławskiej, Archiwum 
Kurii Diecezji Włocławskiej, bez sygn. i str.
 48 Por. „Sesja robocza II”, w: Teczka: II Synod Diecezji Włocławskiej, dz. cyt., bez 
sygn. i str.
 49 Por. „Sesja robocza III”, w: Teczka: II Synod Diecezji Włocławskiej, dz. cyt., bez 
sygn. i str.
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1986 r., odbyła się czwarta sesja robocza, na której dokończono oma-
wianie schematu z trzeciej sesji i zaprezentowano nowy projekt: Życie 
sakramentalne50. Do kolejnej sesji doszło 24 września 1986 r. Pod-
sumowano na niej schemat Kult Boży, a następnie zaprezentowano 
i omówiono temat O małżeństwie i rodzinie. Na zakończenie przystą-
piono do omawiania schematu Posłannictwo charytatywne51. Szósta 
sesja została zwołana na 8 października 1986 r. Przystąpiono na niej 
do obrad nad schematem Dobra doczesne Kościoła, wprowadzono do 
niej poprawki oraz uzupełnienie dotyczące konserwacji zabytków. 
Na zakończenie omówiono zagadnienie Kapłan w społeczności wier-
nych52. Ostatnia sesja synodalna odbyła się 22 października 1986 r. 
Podczas jej trwania doszło do zatwierdzenia poprawionego schematu 
Dobra doczesne Kościoła oraz Kapłan w społeczności wiernych, po 
czym zajęto się Regulaminami dla organistów i dla kościelnych oraz 
Protokołem zdawczo-odbiorczym53.

Po zakończeniu wszystkich siedmiu sesji roboczych synodu, na 
których doszło do uzupełnienia przygotowanych przez komisje sy-
nodalne schematów i załączników, pozostało tylko zakończyć synod. 
Uroczysta sesja, podczas której biskup Jan Zaręba miał tego dokonać 
i promulgować uchwały synodalne, zaplanowana została na 8 lub 27 
grudnia 1986 r.54

Promulgacja uchwał Drugiego Synodu Diecezji Włocławskiej
Śmierć biskupa diecezjalnego, która nastąpiła w końcowej fazie sy-
nodu (22.11.1986 r.) spowodowała, zgodnie z prawem kodeksowym, 

 50 Por. „Sesja robocza IV”, w: Teczka: II Synod Diecezji Włocławskiej, dz. cyt., bez 
sygn. i str.
 51 Por. „Sesja robocza V”, w: Teczka: II Synod Diecezji Włocławskiej, dz. cyt., bez 
sygn. i str.
 52 Por. „Sesja robocza VI”, w: Teczka: II Synod Diecezji Włocławskiej, dz. cyt., bez 
sygn. i str.
 53 Por. „Sesja robocza VII”, w: Teczka: II Synod Diecezji Włocławskiej, dz. cyt., 
bez sygn. i str.
 54 Por. J. Borucki, Postanowienia nieukończonego synodu diecezji włocławskiej…, 
dz. cyt, s. 127.
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zawieszenie synodu55. Wakans na stolicy biskupiej trwał 13 miesięcy. 
Kiedy nowym biskupem włocławskim został Henryk Muszyński, wy-
dał on 27 lutego 1992 r. Dekret rozwiązujący Drugi Synod Włocławski. 
Jednak w miesiąc później nastąpiła zmiana na stolicy biskupiej, gdyż 
biskup Muszyński został przeniesiony na stanowisko arcybiskupa 
gnieźnieńskiego. Nowym rządcą diecezji włocławskiej został biskup 
Bronisław Dembowski, który żywo zainteresował się dotychczaso-
wym dorobkiem prac nad uchwałami synodalnymi56.

Po dokonaniu niezbędnych zmian i modyfikacji projektu statutów, 
biskup Dembowski promulgował uchwały Drugiego Synodu Diece-
zjalnego dekretem z 4 kwietnia 1994 r., wyznaczając jednocześnie 
termin wejścia ich w życie z dniem 1 września tegoż roku57.

W tym samym dniu pasterz diecezji ustanowił sekretariat posy-
nodalny w składzie: ks. prał. B. Cieślak – przewodniczący, ks. prał. 
S. Gębicki – sekretarz, ks. prał. J. Gręźlikowski, ks. prał. K. Tartanus, 
ks. prał. K. Zieliński – członkowie. Do zadań powołanego sekretariatu 
należało inicjowanie działań mających na celu szerszą znajomość 
uchwał synodalnych i wprowadzanie ich w życie oraz interpretowanie 
statutów i przedstawianie ich wykładni biskupowi do zatwierdzenia58.

Tekst uchwał synodu został wydany przez kurię diecezjalną 
w sierpniu 1994 r. Liczący 223 strony zbiór, składa się z 517 statutów 
synodalnych i 21 aneksów, obejmujących całokształt istotnych spraw 
odnoszących się do życia diecezjalnego59. Całość zbioru, jak podaje 
pierwszy statut, zawiera prawo partykularne diecezji włocławskiej60.

Zbiór uchwał synodalnych został podzielony na 11 rozdziałów, 
które z reguły zawierają podrozdziały. Na początku każdego rozdziału 

 55 Por. KPK 1983, kan. 468 § 2.
 56 Por. J. Dullak, Zjawisko synodalności…, dz. cyt., s. 46.
 57 Por. B. Dembowski, Dekret promulgujący statuty II Synodu Włocławskiego 
(4.04.1994 r.), w: Drugi Synod Diecezji Włocławskiej. Statuty, Włocławek 1994, s. 3.
 58 Por. tenże, Dekret powołujący Sekretariat posynodalny (4.04.1994 r.), Drugi Synod 
Diecezji Włocławskiej. Statuty, dz. cyt., s. 4.
 59 Por. W. Góralski, Drugi synod diecezji włocławskiej, „Ateneum Kapłańskie” 
1995, z. 1(518), s. 71.
 60 Por. Statut, w: Drugi Synod Diecezji Włocławskiej. Statuty, dz. cyt., nr 1.
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znajduje się krótkie wprowadzenie teologiczne. Przed pierwszym 
rozdziałem znajduje się zbiór „Norm ogólnych” zawierający 4 statuty 
poświęcone sprawom formalnym61. Zbiór statutów synodalnych zo-
stał ułożony w następującym porządku:

Rozdział I: „Przepowiadanie Słowa Bożego” (statuty 5–24);
Rozdział II: „Katechizacja” (statuty 25–98);
Rozdział III: „Środki społecznego przekazu” (statuty 99–105);
Rozdział IV: „Eucharystia. Inne formy kultu bożego. Miejsca 

święte” (statuty 106–231);
Rozdział V: „Życie sakramentalne” (statuty 232–275);
Rozdział VI: „Kapłan w społeczności wiernych” (statuty 276–334);
Rozdział VII: „Instytuty życia konsekrowanego” (statuty 335–364);
Rozdział VIII: „Małżeństwo i rodzina” (statuty 365–395);
Rozdział IX: „Posłannictwo charytatywne” (statuty 396–437);
Rozdział X: „Apostolstwo świeckich” (statuty 438–466);
Rozdział XI: „Dobra doczesne Kościoła” (statuty 467–517)62.
Ponadto po części składającej się ze statutów, znajduje się 21 

aneksów, które razem stanowią zbiór prawa partykularnego diecezji 
włocławskiej.

Streszczenie
Analiza zebranego materiału, dotyczącego działalności synodalnej w Koś-
ciele włocławskim po Soborze Watykańskim II, ukazuje zaangażowanie 
i troskę biskupów lokalnych w recepcję reform soborowych do ich Kościoła 
partykularnego. Bardziej duszpasterski i pastoralny charakter instytucji 
synodalnej przyczynił się do lepszej odpowiedzi na współczesne potrzeby 
Ludu Bożego. Zarówno Pierwszy, jak i Drugi Synod Diecezji Włocławskiej 
wpisały się swoimi uchwałami w najnowsze dzieje zgromadzeń synodalnych 
w Polsce, wnosząc jednocześnie do nich wielki dorobek myśli duszpaster-
skiej i prawniczej. Pierwszy Synod Diecezji Włocławskiej był również pierw-
szym synodem w kościele partykularnym po Soborze Watykańskim II. Jego 
bezprecedensowy charakter polegał na wprowadzaniu reformy soborowej 

 61 Por. W. Góralski, Drugi synod diecezji włocławskiej…, art. cyt., s. 71–72.
 62 Por. Drugi Synod Diecezji Włocławskiej. Statuty, dz. cyt., s. 6–142.
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w Kościele partykularnym za pomocą instytucji synodalnej. Mimo że jego 
struktura i przebieg uwzględniały reformę soborową oraz jego charakter 
pastoralny, to jednak zabrakło wśród uczestników obrad synodalnych osób 
świeckich. Dopiero posoborowa instrukcja Kongregacji Biskupów na temat 
pasterskiej posługi biskupów Ecclesiae imago z 22 lutego 1973 r. nakreśliła 
jeszcze bardziej pastoralny charakter instytucji synodów diecezjalnych. 
Dlatego, uwzględniając jej przepisy, w obradach Drugiego Synodu Diecezji 
Włocławskiej brały już udział osoby świeckie. Dzięki temu pomnożyło się 
dobro, jakie niesie ze sobą każde zgromadzenie synodalne, które ze swej 
natury dąży do odnowy życia religijnego danego Kościoła partykular-
nego. Kościół włocławski, który rozpoczął posoborowe dzieło synodalne już 
w roku 1967 – pierwszym synodem diecezjalnym, w kilkanaście lat później 
zdecydował się na kontynuowanie tego dzieła, inicjując swój kolejny, drugi 
posoborowy synod. Dzięki tym zgromadzeniom w diecezji włocławskiej 
szybko i sprawnie można było wprowadzić reformę Soboru Watykańskiego 
II, wymagającą wielu wysiłków i zabiegów ze strony zarówno biskupów, 
duchowieństwa, jak i wiernych świeckich.

Summary
The analysis of gathered material concerning synodal activities in The 
Church in Włocławek after The II Vatican Church Council indicates local 
bishops’ care and involvement in reception of conciliar resolutions to their 
individual church. More pastoral character of synodal institution contribu-
ted to a better response to The people of God present needs. Both, The First 
and The Second Roman Catholic Diocese of Włocławek’ Synod and their 
resolutions, reflect the latest history of synodal assemblies in Poland. It also 
brings goods of pastoral and juridical thought. The First Roman Catholic 
Diocese of Włocławek’ Synod was also the first synod in the individual 
church after The II Vatican Church Council. It was the very important 
event because it was a precedent in implementing conciliar reform in the 
individual church by synodal institution. Although, its structure and pro-
cess considered conciliar reform and pastoral character, there was a lack 
of the laity among reform participants. Only after-conciliar Instruction 
of Bishops Congregation about pastoral ministry Ecclesiae imago from 
22 of February 1973 underlined even more pastoral character of diocesan 
synods institutions. That is why, considering its regulations, the laity took 
part in the Second Roman Catholic Diocese of Włocławek’ Synod. Thanks 
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to it, the good multiplied, as every synodal assembly brings it, because it 
aims to renewal of religious life of the individual church. The Church of 
Włocławek which has begun after-conciliar synodal work since 1967 – by 
the first diocesan synod, decided to continue this work by initiating the 
second after-conciliar synod. Thanks to these assemblies it was possible 
to implement the reform of The II Vatican Church Council quickly in The 
Roman Catholic Diocese of Włocławek.

Słowa kluczowe: synod diecezjalny, synody posoborowe, diecezja włoc-
ławska, synod włocławski

Key words: diocesan synod, after-conciliar, The Roman Catholic Diocese 
of Włocławek, synod of Włocławek
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DZIAŁALNOŚĆ PASTORALNA I POLITYCZNA BISKUPA 
JANA KLEMENSA GOŁASZEWSKIEGO (1748–1820)

Pastoral and political activity of bishop Jan Klemens Gołaszewski 
(1748–1820)

Po III rozbiorze Polski w 1795 r. pod panowaniem pruskim znalazła 
się, pod względem administracji kościelnej, część diecezji wileńskiej 
wraz z konwentem kamedułów w Wigrach, część diecezji żmudzkiej 
w rejonie Kowna, nad lewym brzegiem Niemna, a także część diecezji 
łuckiej z Bielskiem i Drohiczynem. Król pruski Fryderyk Wilhelm 
II, zgodnie z polityką państw zaborczych, 9 VIII 1796 r. postanowił, 
że granice biskupstw w nowo anektowanych ziemiach powinny po-
krywać się z granicami państwowymi, co oznaczało ich separację od 
macierzystych diecezji i było zapowiedzią rychłej reformy w odnie-
sieniu do struktur administracji kościelnej1.

16 III 1799 r. papież Pius VI na mocy bulli Saepe fatum est ery-
gował diecezję wigierską z części ziem dawnych diecezji wileńskiej, 
żmudzkiej i łuckiej2. Na życzenie rządu pruskiego nie powiększyła ona 
ilości sufraganii metropolii gnieźnieńskiej, ale została poddana bez-
pośrednio Stolicy Apostolskiej. Jej pierwszym ordynariuszem był bp 
Michał Franciszek Karpowicz, a jego następcą bp Jan Klemens Goła-
szewski. Niestety, ich życie i dzieło oraz rola, jaką odegrali w dziejach 
Kościoła rzymskokatolickiego i naszej Ojczyzny, pozostają w dużej 
mierze mało znane dla mieszkańców regionu i przybywających tu 

 1 Por. B. Kumor, Bulla erekcyjna diecezji wigierskiej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne” 1967, nr 14, s. 257; K. Žemaitis, Žingsniai be stabtelėjimų. Vilkaviškio 
vyskupijos istorijos bruožai, Punskas 2016, s. 9–10.
 2 Zob. B. Kumor, Bulla erekcyjna diecezji wigierskiej, art. cyt, s. 257–269.
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licznie turystów z Polski, Litwy i innych krajów. Na kształt artykułu 
niebagatelny wpływ wywarły kolejne etapy życia bp. Jana Klemensa 
Gołaszewskiego i sfery jego działalności, ukazane na tle kontekstu 
społeczno-politycznego doby zaborów: pruskiego i rosyjskiego.

Droga do kapłaństwa i urzędy kościelne sprawowane 
przed rokiem 1795
Jan Klemens Gołaszewski herbu Kościerza3 urodził się 23 XI 1748 r. 
w Kowalewszczyźnie (powiat surawski na Podlasiu) jako syn Fran-
ciszka i Joanny. Jego ojciec pełnił obowiązki oficjalisty w dobrach 
Orsettich4. Jan Gołaszewski kształcił się w  Kolegium Pijarskim 

 3 Kościesza (Strzegomia) – polski herb szlachecki. W polu czerwonym prostopadle 
stojąca rozdarta srebrna strzała, żeleźcem skierowana ku górze, pośrodku podzielona 
kawałkiem żelaza, które ma oznaczać pochwę od płaszcza. W klejnocie czerwona 
głowa niewiasty z warkoczem i srebrnymi oślimi uszami. W późniejszych przed-
stawieniach herbu, skutkiem m.in. oszczędności wydawców herbarzy oryginalny 
klejnot zastępowano pękiem trzech strusich piór. Ksiądz Kasper Niesiecki, jezuita, 
wybitny polski genealog i heraldyk, w swoim herbarzu w następujący sposób opisuje 
okoliczności jego nadania: „Herb ten powiedają miał być nadany od Bolesława 
Śmiałego, króla polskiego, w roku 1072, gdy bowiem pod Snowskiem żwawej bitwie 
rycerz Kościesza nazwany, mężnie i długo się z nieprzyjacielem potykał, wiele też 
i ran w ciele swoim z tej okazyji wyniósł. Widział to Bolesław, a osobliwie strzałę 
w ciele jego utkwioną rozdartą i miecz w ręku, którym czy bił się, czy zastawiał 
nieprzyjacielowi w tej potyczce, znacznie albo złamany, albo otłuczony. Dlatego na 
pamiątkę jego odwagi, hojny na kawalerskich ludzi monarcha, też mu samą Strzałę 
i miecz przez nią, niby na krzyż złożony, w herbie nadał, który potem Kościeszą od 
imienia tego rycerza nazwany, luboć go zowią drudzy inaczej Strzegomia”. K. Nie-
siecki, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami z późniejszych 
autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, 
t. V, Lipsk 1840, s. 181; por. L. Jabłoński, Zarys genealogii rodu Gołaszewskich herbu 
Kościesza z Gołaszy-Puszcza na tle dziejów podlaskiej szlachty zaściankowej, w: 
50 lat kapłańskiej służby, „Episteme” 2007, nr 65, s. 407–408.
 4 Por. S. Jamiołkowski, Gołaszewski Jan Klemens h. Kościesza, w: Encyklopedja 
Kościelna, t. 6, red. M. Nowodworski, Warszawa 1875, s. 274; A. Romańczuk, W. Bar-
tel, Gołaszewski Jan Klemens, w: Polski Słownik Biograficzny, t. VIII/2, Wrocław-
-Kraków-Warszawa 1959, s. 238.
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w Szczuczynie5. Przez pewien czas był guwernerem w domu Or-
settiego, ziemianina w województwie lubelskim6. Jako szesnasto-
latek wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Warszawie 
(23 IX 1764 r.). Śluby zakonne złożył 24 XI 1766 r. Święcenia kapłań-
skie otrzymał w 1771 r. Był profesorem i kaznodzieją u misjonarzy. 
W 1774 r. opuścił zgromadzenie z bliżej nieokreślonych przyczyn. Do 
1781 r. jego los jest nieznany. Od tego czasu był kolejno proboszczem 
w Pawłowicach, a następnie w rodzinnej parafii Waniewo7.

Z czasem uzyskał godność dziekana w Bielsku Podlaskim. Piastu-
jąc powierzony mu urząd – według ks. S. Jamiołkowskiego – „(…) 
dał dowody swojej gorliwości i zacnej pracy w wizytach dekanalnych, 
z polecenia Adama Naruszewicza, biskupa łucko-brzeskiego, odby-
wanych. W całym dekanacie każdego kościoła fundacje i wszystkie 
szczegóły historyczne, z autentyków i akt miejscowych, w jedną księgę 
zostały jego staraniem pilnie spisane. Dotacje, inwentarze najpo-
rządniejsze, intraty i ekspensy najrzetelniejsze, dekrety reformacji 
nie czcze komplementy, ani też parcjalne monicje, lecz wszystko na 
prawdziwie oparte; słowem, nic wzorowszego nad te wizyty”8. Biskup 
Antoni Gołaszewski mianował go kanonikiem katedry przemyskiej 
i powierzył mu odpowiedzialne zadanie pomocy w zarządzaniu diece-
zją. Wypełniając swoje zadania – jak wspomina ks. S. Jamiołkowski – 
„(…) umiał łączyć roztropność i łagodność ze sprawiedliwością, to też 
poważany był i kochany od biskupa i księży; pomimo tego wszakże, 

 5 Kolegium Pijarskie w Szczuczynie zostało otwarte w 1706 r. (władze pruskie 
zamknęły je w 1805 r.). Na budowę klasztoru, kolegium i kościoła wykorzystano 
fundusze Stanisława Antoniego Szczuki – 60 tys. zł.; 20 tys. zł. wpłynęło z kasy 
królewskiej Jana III Sobieskiego, który jako dziękczynienie za zwycięstwo pod 
Wiedniem (1683 r.) przeznaczył tę kwotę na budownictwo sakralne w Szczuczynie. 
Kolegium kształciło głównie synów włościan i drobnej szlachty. Posiadało bardzo 
bogaty księgozbiór. Wychowankami i nauczycielami tej szkoły było wielu znanych 
ludzi nauki polskiej, m.in. ks. Teodor Waga (1739–1801) i ks. Jakub Falkowski 
(1775–1848).
 6 Por. A. Romańczuk, W. Bartel, Gołaszewski Jan Klemens, art. cyt., s. 238.
 7 Por. S. Jamiołkowski, Gołaszewski Jan Klemens h. Kościesza, art. cyt., s. 274; 
por. A. Romańczuk, W. Bartel, Gołaszewski Jan Klemens, art. cyt., s. 238.
 8 S. Jamiołkowski, Gołaszewski Jan Klemens h. Kościesza, art. cyt., s. 274.
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pomny na swój obowiązek pasterski, oddalił się wkrótce, dla oddania 
się zupełnie staraniu około dusz zbawienia w swojej parafii”9. Rada 
Najwyższa Narodowa10 powołała ks. J. Gołaszewskiego do bielskiej 
Komisji Porządkowej.

Administrator wydzielonych terenów diecezji łuckiej
Po trzecim rozbiorze Polski (1795 r.) pod panowaniem pruskim zna-
lazły się części diecezji wileńskiej, żmudzkiej i łuckiej bez możliwo-
ści kontaktowania się z właściwymi biskupami. Wobec zaistniałej 
sytuacji tymczasową jurysdykcję kościelną na tych terenach przejął 
biskup płocki Krzysztof Hilary Szembek „jako najbliższy biskup” i „na 
podstawie presumpcji, czyli domyślnej zgody Stolicy Apostolskiej” 
21 II 1797 r. zamianował ks. Michała Franciszka Karpowicza oficja-
łem generalnym dla pruskiej części diecezji wileńskiej i żmudzkiej, 
a 10 III 1797 r. mianował bp. Jana Szyjkowskiego, dotychczasowego 
biskupa pomocniczego łuckiego w Bielsku Podlaskim, oficjałem 
generalnym dla części diecezji łuckiej. Po śmierci tego ostatniego 
jego stanowisko biskup płocki Onufry Kajetan Szembek 24 I 1798 r. 
powierzył ks. J. Gołaszewskiemu, mianując go wikariuszem in spiri-
tualibus per Podlachiam i przekazując administrację części diecezji 
łuckiej. Stanowisko to objął on 1 II 1798 r.11 Wymieniony urząd pia-
stował ks. J. Gołaszewski do objęcia rządów w całej diecezji przez 
bp. M. Karpowicza.

 9 Tamże.
 10 Rada Najwyższa Narodowa – centralna władza cywilna podczas insurekcji 
kościuszkowskiej. Ustanowiona przez najwyższego naczelnika Siły Zbrojnej Na-
rodowej Tadeusza Kościuszkę 10 V 1794 r. w obozie pod Połańcem. Składała się z 8 
radców (kierujących poszczególnymi wydziałami) i 32 zastępców. Była kolegialnym 
organem wykonawczym decyzji naczelnika.
 11 Por. H. Gołaszewski, Administracyjna działalność Biskupa Jana Klemensa 
Gołaszewskiego – ordynariusza diecezji wigierskiej, w: 50 lat kapłańskiej służby, 
„Episteme” 2007, nr 65, s. 319–321 (tekst artykułu pochodzi z pracy magisterskiej 
napisanej i obronionej w 1960 r. pod kierunkiem ks. prof. dr. Stanisława Płodzenia 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, praca znajduje się w Bibliotece KUL im. 
Jana Pawła II); por. B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła Polskiego w okresie 
niewoli narodowej (1772–1918), Kraków 1980, s. 182.
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W dniach 9–11 VII 1800 r., jako subdelegat bp. O. Szembeka, do-
konał aktu erekcji nowo utworzonej diecezji i oddał w posiadanie 
bp. M. Karpowiczowi pokamedulski klasztor w Wigrach12. Pierw-
szy ordynariusz wigierski uczynił go jednym ze swoich najbliższych 
współpracowników. Należało teraz na nowo określić stanowisko 
ks. J. Gołaszewskiego, ale w dokumentach źródłowych brak śladów 
mówiących o  jego formalnym odwołaniu z  piastowanego dotąd 
urzędu. Prawny stosunek bp. M. Karpowicza do ks. J. Gołaszew-
skiego naświetla dobrze następująca okoliczność. Ksiądz J. Goła-
szewski 10 VI 1800 r. skierował do ordynariusza wigierskiego wniosek 
o sekularyzację zakonnika. Tego samego dnia otrzymał pisemne 
polecenie, aby zainstalować go w parafii Brok na okres próbny trzech 
lat. Wspomniane pismo zawiera dokładne określenie stanowiska 
ks. J. Gołaszewskiego w nowych warunkach: Vicarii in Siritualibus 
et Officialis Gnalis Dioecesis Vigierscensis per Podlahiam. Wynika 
stąd, że kapłan ten nadal za bp. M. Karpowicza sprawował urząd 
wikariusza generalnego i oficjała, ale już teraz wigierskiego z wła-
dzą ograniczoną terenowo do Podlasia, czy dawnej części diecezji 
łuckiej. Ordynariusz wigierski potwierdził więc jego dotychczasowe 
uprawnienia, jakie otrzymał ks. J. Gołaszewski od bp. O. Szembeka 
oraz przysłał mu 11 IX 1800 r. dodatkowe uprawnienia otrzymane od 
Stolicy Apostolskiej13.

Ksiądz S. Jamiołkowski następującymi słowami opisuje sposób 
sprawowania przez ks. J. Gołaszewskiego powierzonych mu funkcji: 
„Dziekanów niedołężnych zmienił; dyspensy od małżeństw, sekulary-
zacje zakonników, instytucje proboszczów, wszystko szło bez zwłoki; 
a przy tem wiele okólników mających na względzie dobro nie tylko 
wieczne, ale i doczesne ludu, wydał Gołaszewski (jako to szczepienie 

 12 Bp M. Karpowicz nie był obecny osobiście. Wysłał swoich delegatów, ponieważ 
sam przebywał wtedy w pobliskim Magdalenowie złożony chorobą: infirmitate 
detentus. Por. S. Jamiołkowski, Karpowicz Michał Franciszek, w: Encyklopedja 
Kościelna, t. 10, red. M. Nowodworski, Warszawa 1877, s. 119.
 13 Por. H. Gołaszewski, Administracyjna działalność…, art. cyt., s. 337.
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ospy, unikanie poronień, podpaleń lasów, modły o oddalenie szarań-
czy [locustae, zapewne robactwa])”14.

Konsekwencją prawną, wynikającą z przyznanego ks. J. Goła-
szewskiemu przez bp. M. Karpowicza tytułu wikariusza generalnego 
oficjała wigierskiego dla Podlasia, było utworzenie 29 IX 1803 r. dwóch 
konsystorzy generalnych i oficjalatów15. Podlaskim konsystorzem 
z siedzibą w Waniewie zarządzał ks. J. Gołaszewski. Oficjalat ten 
tworzyło siedem dekanatów: Białystok, Bielsk, Brańsk, Drohiczyn, 
Knyszyn, Sokółka i Tykocin. Drugi konsystorz, tj. litewski (wileński) 
urządzono w Wiłkowiszkach i powierzono drugiemu wikariuszowi 
i oficjałowi generalnemu ks. Baltazarowi Paszkiewiczowi. Obejmował 
on pozostałe siedem dekanatów, a więc: Augustów, Olwitę, Preny, 
Sapieżyszki, Simno, Wierzbołów i Wigry16.

Wakans diecezji wigierskiej i ingerencja władz świeckich 
w jurysdykcję administratora
Przez cały okres sprawowania władzy administracyjnej przez 
ks.  J. Gołaszewskiego utrzymywał się nieprzychylny Kościołowi 
stan polityczny, jaki zaistniał po trzecim rozbiorze Polski. Przed-
stawienie całokształtu ingerencji władz pruskich w administrację 
kościelną diecezji wigierskiej jest niemożliwe. Szczególnie przykre dla 
ks. J. Gołaszewskiego i całego duchowieństwa były wymagania rządu 
pruskiego odnośnie do czytania z ambon kościelnych rozporządzeń 

 14 S. Jamiołkowski, Gołaszewski Jan Klemens h. Kościesza, art. cyt., s. 274–275.
 15 Konsystorz w dawnym prawie kanonicznym nie miał jednolitego określenia ze 
względu na różny zakres zadań i władzy. I tak konsystorz to tyle samo, co ordynariat, 
ten zaś z kolei dzielił się na dwa urzędy, tj. radę generalną i wikariat generalny, skła-
dający się z wikariusza generalnego i licznych jego doradców. W innym znaczeniu 
konsystorz to tyle, co sąd biskupi dla spraw małżeńskich z oficjałem na czele. Por. 
H. Gołaszewski, Administracyjna działalność…, art. cyt., s. 330.
 16 Por. A. Romańczuk, Diecezja Wigry, cz. I – Biskup Michał Franciszek Karpowicz, 
Warszawa 1951, s. 123 (mps niedokończonej, nieobronionej i nieopublikowanej 
nigdy pracy doktorskiej, znajdujący się w Bibliotece Narodowej w Warszawie); 
W. Jemielity, Podział administracyjny diecezji wigierskiej, diecezji augustowskiej, 
czyli sejneńskiej i diecezji łomżyńskiej, „Studia Łomżyńskie” 1989, nr 2, s. 165–166; 
W. Guzewicz, Wigierska diecezja, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 2014, kol. 560.
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o czysto świeckim charakterze (sporządzano je w dwóch językach 
jednocześnie: niemieckim i polskim). Taki sposób informowania lud-
ności o nowych przepisach został uznany za najbardziej skuteczny17.

Najbardziej krzywdząca ingerencja pruskiego zaborcy to zakaz 
z 1 XII 1798 r. uderzający bezpośrednio w jurysdykcję kościelną, 
dotyczący tego, że biskupi nie mogli wykonywać poleceń Stolicy 
Apostolskiej przekazywanych za pośrednictwem nuncjusza apostol-
skiego Laurentiusa Litty18. Do Stolicy Świętej mogli zwracać się tylko 
i wyłącznie za pośrednictwem Ministra Królewskiego lub Kamery 
Wojny i Domen w Białymstoku. W niektórych sprawach początkowo 
wolno było zwracać się jeszcze bezpośrednio, ale już w 1804 r. wszel-
kie sprawy zostały poddane cenzurze19. Duchownym naruszającym 
niniejsze prawo groziły przewidziane prawem kary grzywny oraz 
inne, np. pozbawienia indultu sekularyzacyjnego lub dyspensy20. 
Działania władz pruskich i rosyjskich, według ks. Marka Stępnia, 
można porównać wręcz do cezaropapizmu21.

 17 Zob. W. Jemielity, Ambona w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim dla 
ogłoszeń cywilnych, „Prawo Kanoniczne” 2000, nr 1–2, s. 147–221.
 18 Kard. Laurentius Litta (1756–1820) – dyplomata i polityk watykański, nuncjusz 
apostolski w Rzeczypospolitej (1794–1797), a następnie w Rosji (1797–1799), biskup 
tytularny Sabiny, prefekt Kongregacji Indeksu (1803–1816), prefekt Kongregacji Roz-
krzewiania Wiary (1814–1818), wikariusz generalny Rzymu (1818–1820). Był bratem 
admirała floty rosyjskiej, wrogo nastawionym do insurekcji kościuszkowskiej (1794). 
Uchronił przed egzekucją biskupa chełmskiego Wojciecha Skarszewskiego. W czasie 
powstania współpracował z wywiadem rosyjskim i Prusakami. Jako pierwszy witał 
wojska rosyjskie wkraczające do Warszawy, a potem przejmujące ją wojska pruskie. 
Gdy w listopadzie armia rosyjska pod dowództwem gen. Aleksandra Suworowa 
pojawiła się na wschodnim brzegu Wisły i rozpoczął się szturm na Pragę i masakra, 
ambasador brytyjski płk. William Neville Gardiner i nuncjusz Laurentius Litta, 
przekroczyli rzekę, aby błagać o uratowanie życia mieszkańcom stolicy. Generał 
A. Suworow dał się w końcu ubłagać.
 19 Od cenzury królewskiej wolne były jedynie następujące sprawy: causa spirituals 
privatorum speciales, internae cura animarum i causa conscientiae.
 20 Por. H. Gołaszewski, Administracyjna działalność…, art. cyt., s. 330.
 21 Cezaropapizm – tendencja nazywana też cezaryzmem, prowadząca do zwierzch-
ności państwa nad Kościołem i decydowaniu o całokształcie życia religijnego, 
w tym także w materii teologicznej. Przeciwstawia się systemowi teokracji. Cechy 
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Bezpośrednim uderzeniem w kompetencje ks. J. Gołaszewskiego 
jako administratora było zarządzenie białostockiej kamery z 25 IV 
1804 r., w którym stwierdzono brak troski o kościelne dobra mate-
rialne ze strony proboszczów i na skutek gorszącego – zdaniem tej 
instytucji – życia kapłanów, zlecono dziekanom coroczne wizytacje 
podległych im parafii. Ścisłej kontroli podlegały: budynki i sprzęty 
kościelne, ale także życie prywatne duchowieństwa. Po odbytej wi-
zytacji dziekani byli zobligowani do przesłania swoich uwag kon-
systorzowi. Natomiast administrator do 1 XII każdego roku miał 
przedłożyć kamerze zbiorcze sprawozdanie o wszystkich parafiach, 
w których odbyły się wizytacje22.

17 XII 1805 r. władze pruskie podjęły decyzję, że każdy kapłan 
uczący w szkole, jeśli zostanie podany do sądu – niezależnie przez 
kogo i z jakiej przyczyny – zostanie niezwłocznie zwolniony ze sta-
nowiska nauczyciela. Rząd pruski uzasadniał niniejszą decyzję chęcią 
zapobieżenia w ten sposób szerzenia się zgorszenia wśród młodzieży 
i dzieci, a także obniżenia powagi stanu duchownego.

Rozporządzenie króla pruskiego z 3 X 1803 r. i polecenie wykonaw-
cze Regencji z 16 VII 1806 r. zmusiły ks. J. Gołaszewskiego do tego, 
by przypomniał swojemu duchowieństwu obowiązek przestrzegania 
prawa świeckiego przy błogosławieniu związków małżeńskich wdów 
i wdowców. Osoby w tym stanie, jeśli chciały zawrzeć ponowny zwią-
zek małżeński, musiały złożyć w sądzie powiatowym zaświadczenie 
o stanie majątkowym, w którym należało wykazać ilość majątku 
przypadającego po zmarłym współmałżonku. Sąd z urzędu przy-
dzielał spadek osieroconym dzieciom i dopiero wtedy można było 
przystępować do pobłogosławienia takiego związku małżeńskiego. 

cezaropapizmu występowały w gallikaniźmie, febroniniźmie i józefiźmie. W ciągu 
wieków następowały różne modele cezaropapizmu, m.in. Cesarstwo Bizantyjskie, 
Święte Cesarstwo Rzymskie, Rosja carska. Por. M. Stępień, Biskupi diecezji augu-
stowskiej czyli sejneńskiej (1818–1925) a stolica apostolska, „Perspektiva. Legnickie 
Studia Teologiczno-Historyczne” 2008, nr 2, s. 213.
 22 Por. H. Gołaszewski, Administracyjna działalność…, art. cyt., s. 337–338.
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Ci, którzy uchylali się od pruskiego prawa w tym zakresie, narażali 
się na karę w wysokości 50 talarów23.

Wszystkie urzędowe akta kościelne (księgi metrykalne) władze 
pruskie nakazały spisywać na specjalnym papierze, tzw. stemplowym, 
który miał przepisaną opłatę. Polecono również prowadzenie dupli-
katów kościelnych ksiąg metrykalnych (ochrzczonych, zaślubionych 
i zmarłych). Należało je odsyłać sądom powiatowym na zakończenie 
każdego roku. Niniejszy obowiązek spoczywał na proboszczach24.

Białostocka kamera zabroniła budowania kaplic z dala od koś-
ciołów pod pretekstem odprawiania w nich nabożeństw dla ludu 
bez uprzedniej zgody władz państwowych. Podobnego zezwolenia 
wymagało także zniesienie kaplicy już istniejącej25.

W zarządzeniu z 27 IV 1803 r. kamera zabroniła zatrudniania 
płatnych muzyków w kościołach: ab rationes applausarum a Plebe 
dari solitorum, et consequenter irreveretiae Domorum deo dicatorum. 
Stanowisko kamery zostało złagodzone nowym zarządzeniem z 21 XI 
tegoż roku, na mocy którego można było zatrudniać muzyków przy 
kościołach, gdzie nie zachodziło niebezpieczeństwo nieuszanowania 
Domu Bożego i zgorszenia26.

19 V 1802 r. kamera zabroniła publicznego wystawiania ciał zmar-
łych, otwierania trumny oraz grzebania ciał w kościołach lub kryp-
tach kościelnych. Wyjątkowo tolerowano chowanie ciał zmarłych 
zakonników w ich kościołach i klasztorach, jeśli przewidywały to ich 
konstytucje lub zachował się taki niepamiętny zwyczaj. Absolutnie 
wyłączeni byli z tego przywileju świeccy27. Poza wyżej wymienionymi 
zarządzeniami był jeszcze cały szereg innych zarządzeń o mniejszym 
znaczeniu.

 23 Por. tamże, s. 338.
 24 Por. tamże, s. 338–339.
 25 Por. tamże, s. 339.
 26 Por. tamże.
 27 Por. tamże.
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Ordynariusz diecezji wigierskiej i senator Księstwa 
Warszawskiego

5 XI 1803 r. w Berżnikach k. Sejn zmarł bp M. Karpowicz28. Poparcie 
władz pruskich sprawiło, że 24 III 1804 r. Fryderyk Wilhelm III29 
mianował ks. J. Gołaszewskiego biskupem po pierwszym zmarłym 
ordynariuszu diecezji wigierskiej. Został on prekanonizowany 27 VI 
1805 r. przez papieża Piusa VII. Ze względu na zawieruchy polityczne 
i wojenne sakrę biskupią przyjął dopiero 5 III 1809 r. w Warszawie, 
od kilkunastu miesięcy będącej stolicą nowo ukonstytuowanego 
na mapie politycznej Europy Księstwa Warszawskiego. Konsekra-
cja biskupia odbyła się w katedrze św. Jana Chrzciciela. Głównym 
konsekratorem był abp Ignacy Raczyński, metropolita gnieźnieński, 
a zarazem administrator apostolski diecezji warszawskiej. Współkon-
sekratorami byli natomiast: bp Tymoteusz Gorzeński, ordynariusz 
smoleński i równocześnie administrator diecezji poznańskiej oraz 
bp Antonin Malinowski, biskup tytularny Cinny i niegdyśniejszy 
sufragan żmudzki (z zakonu dominikanów), któremu w nieodległych 
latach insurekcji kościuszkowskiej przyszło odegrać dwuznaczną 
rolę. Sakrę biskupią otrzymał ks. J. Gołaszewski w obecności bawią-
cej wówczas w Warszawie pary królewskiej – Fryderyka Augusta 
I Wettyna, króla Saksonii i księcia warszawskiego, oraz jego małżonki 
Amalii z Wittelsbachów30.

 28 Por. E. Rabowicz, Karpowicz Michał Franciszek h. Korab, w: Polski Słownik 
Biograficzny, t. 12/1, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, s. 120.
 29 Fryderyk Wilhelm III (1770–1840) pochodził z dynastii Hohenzollernów, król 
pruski od 1797 r., elektor Brandenburgii od 1806 r. W czasie wojen napoleońskich 
prowadził początkowo politykę neutralności. W 1806 r. wypowiedział wojnę Na-
poleonowi sprowokowany utworzeniem Związku Reńskiego. Na mocy traktatu 
tylżyckiego z 1807 r. zmuszony był do rezygnacji z ziem na zachód od Łaby, zgody 
na utworzenie Księstwa Warszawskiego z ziem, które trafiły do rąk pruskich 
w okresie rozbiorów Polski. W 1810 r. wydał dekret znoszący klasztory w całym 
państwie. W 1811 r. w Królewcu z jego rozkazu dokonano zniszczenia insygniów 
koronacyjnych królów polskich, wykradzionych w 1795 r. ze skarbca na Wawelu, 
które następnie zostały przetopione na monety.
 30 Por. K. Prokop, Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy diecezji wigierskiej, 
sejneńskiej (augustowskiej) oraz łomżyńskiej, „Studia Teologiczne” 2010, nr 28, s. 309, 
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Jako biskup, na mocy konstytucji Księstwa Warszawskiego, zasia-
dał w senacie. Wymagało to od niego pozostawania w Warszawie przez 
większą część roku. W związku z tym 16 III 1809 r. bp J. Gołaszewski 
mianował ks. Baltaraza Paszkiewicza wikariuszem generalnym. Po 
jego śmierci w 1813 r. powołał na to stanowisko ks. Polikarpa Augu-
styna Marciejewskiego. To właśnie oni zarządzali diecezją w imieniu 
drugiego ordynariusza wigierskiego31.

Wkrótce po konsekracji – w IV 1809 r. – bp J. Gołaszewski wydał 
do duchowieństwa list pasterski o miłości Ojczyzny. Wspomniał 
w nim o męstwie Machabeuszów i płaczu Jezusa nad Jerozolimą. 
Pisał dalej, że „po Bogu Ojczyzna ziemskim powinna być bóstwem 
w sercach i działach obywateli i że ten rodzaj miłości Ojczyzny im he-
roiczniejszy, tym bardziej w względzie samego Najwyższego Stwórcy 
zasługujący”32. W maju tego roku wzywał z kolei do dziękczynnych 
modlitw za zwycięstwo wojsk francuskich i polskich33.

W związku z dążeniami duchowieństwa do odzyskania dawnych 
praw i przywilejów w państwie oraz walką ze świeckim prawem mał-
żeńskim, wprowadzonym 1 V 1808 r. przez Kodeks Napoleona34, bp 
J. Gołaszewski podpisał się pod dwoma memoriałami, których kilka 
zresztą episkopat złożył Fryderykowi Augustowi, przedkładając w ich 
treści swoje krytyczne uwagi i formułując postulaty. Jako ordynariusz 
diecezji wigierskiej niejednokrotnie zetknął się z brakiem należy-
cie przygotowanego duchowieństwa, licznymi sporami z lokalnymi 

311–312.
 31 Por. W. Jemielity, Diecezja augustowska czyli sejneńska w latach 1818-1872, Lublin 
1972, s. 31, 33–34.
 32 J. Gołaszewski, „List pasterski do duchowieństwa, Waniewo 15 IV 1809” (Ar-
chiwum Parafialne w Bargłowie Kościelnym, Księga urządzeń 1801–1832).
 33 Zob. tenże, „List pasterski do duchowieństwa, Waniewo 10 V 1809” (Archiwum 
Parafialne w Bargłowie Kościelnym, Księga urządzeń 1801–1832).
 34 Kodeks Napoleona (fr. „Code Napoléon”, „Code civil des Français”) – zespół 
przepisów i norm prawnych prawa cywilnego wprowadzony we Francji w 1804 r. 
przez Napoleona Bonaparte. Była to pierwsza wielka kodyfikacja prawa francuskiego, 
po upadku „ancien régime’u” w wyniku rewolucji francuskiej. Kodeks wprowadzał 
wiele nowoczesnych rozwiązań, zachowywał jednak elementy poprzedniego stanu 
prawnego.
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władzami administracji państwowej, a także z wolnomyślicielskimi 
prądami. Starał się temu wszystkiemu przeciwstawić, wydając w tym 
celu eksportacje do kleru i listy pasterskie do świeckich. Pośród poru-
szanych w nich kwestii znalazły się np. regularna katechizacja dzieci 
czy też organizacja misji i rekolekcji w parafiach. Ponadto sam, a także 
za pośrednictwem swoich delegatów, odbywał wizytacje i egzekwo-
wał realizację swoich zarządzeń. Sporo uwagi poświęcił problemowi 
elementarnej oświaty na wsi35.

W 1812 r. duże zainteresowanie bp. J. Gołaszewskiego wzbudziły 
ważne wydarzenia natury politycznej: obrady sejmu nadzwyczajnego, 
ustanowienie Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego i w końcu 
wyprawa cesarza Napoleona Bonaparte36 na Rosję. W pierwszym dniu 
obrad sejmu nadzwyczajnego37 – 26 VI – zabrał on głos w imieniu 

 35 Por. A. Romańczuk, W. Bartel, Gołaszewski Jan Klemens, art. cyt., s. 238– 239.
 36 Napoleon Bonaparte (1769–1821) – francuski wojskowy, cesarz Francji (1804–1814 
i 1815) i król Włoch (1805–1814), w 1814 r. zesłany na wyspę Elba. W 1808 r., w od-
powiedzi na odmowę udziału Stolicy Apostolskiej w ogłoszonej przez Francję 
blokadzie kontynentalnej Austrii, zajął Rzym. W 1809 r. zlikwidował Państwo 
Kościelne i uwięził papieża Piusa VII. W 1812 r. przeniósł go do zamku w Fontai-
nebleau, niedaleko Paryża, zamieniając mu więzienie na areszt domowy. Papież 
powrócił do Rzymu dopiero w 1814 r. po klęsce Napoleona i zesłaniu go na Elbę, 
a postanowieniami Kongresu Wiedeńskiego zwrócono Państwo Kościelne. Na 
stosunek polskiego duchowieństwa do cesarza, według Przemysława Góralczyka, 
miały jednak wpływ nie tylko powyższe wydarzenia, ale także bieżąca analiza sy-
tuacji politycznej i wynikających z niej ewentualnych korzyści dla Kościoła. Była to 
więc często zwykła kalkulacja, że warto trzymać z tym, który jest w stanie z dużym 
prawdopodobieństwem zwyciężyć, który ma realny wpływ na wydarzenia na arenie 
międzynarodowej, którego postanowienia wpływają na rozwiązania systemowe 
w poszczególnych krajach, w tym w Księstwie Warszawskim. Por. P. Góralczyk, 
Polskie duchowieństwo rzymskokatolickie wobec cesarza Napoleona i wydarzeń 1812 
roku, „In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką” 2014, nr 8, s. 9–11.
 37 Spośród biskupów-senatorów w sejmie nadzwyczajnym nie uczestniczyli w 1812 r. 
arcybiskup gnieźnieński Ignacy Raczyński i biskup kielecki Wojciech Górski, co 
jednak nie znaczy, że nie identyfikowali się z wartościami patriotycznymi. W sejmie 
nie uczestniczył też biskup lubelski Wojciech Skarszewski, ponieważ nie został 
przez Fryderyka Augusta powołany do grona senatorów z uwagi na swoje związki 
z konfederacją targowicką. Zob. Diariusz sejmowy z roku 1812, „Teki Archiwalne” 
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senatorów-biskupów i stwierdził, że „nadzwyczajne świata tego wy-
padki, wielkie zmiany w narodach, niepojętą szybkością zachodzą 
i do ziemi naszej”. One to stały się „słuszną pobudką” dla obywateli 
do złożenia „synowskich dla Ojczyzny życzeń i nadziei swoich”. Nie 
wątpił, że sejm zechce się nimi „jedynie i bez zwłoki” zająć. Przestrze-
gał jednak, że „próżnym, niewczesnym, a nawet szkodliwym” będzie 
zastanawianie się nad problemami wewnętrznymi Księstwa War-
szawskiego. Radził, by najpierw odzyskać „ogół Ojczyzny i narodu”, 
a dopiero później zająć się szczegółowymi rozwiązaniami wewnątrz 
kraju. Dążeniem polskiego społeczeństwa miało być, zdaniem bp. 
J. Gołaszewskiego, odzyskanie Polski „w tej wielkości, obszerności, 
wspaniałości i znaczeniu, jakimi chlubni byli naddziadowie nasi”. 
Jasno podkreślił, że w 1812 r. przyszedł wreszcie moment, w którym 
„opatrzność prowadząc widocznie największego w dziejach świata 
Męża (…) Jego dzielnemu powierzyła ramieniu” wskrzeszenie na-
miastki państwowości polskiej. Do samych natomiast Polaków miało 
już należeć dalsze jej odrodzenie. Jak widać, bp J. Gołaszewski przed-
stawił dość klarowny plan: najpierw odzyskanie Ojczyzny przy po-
mocy Napoleona, a dopiero później szukanie konkretnych rozwiązań 
dla kraju, nie zapominając przy tym o sprawach religii rzymskokato-
lickiej i jej miejscu w państwie. Nawiązując zaś do rozbiorów Polski, 
podkreślał sponiewieranie sejmu i tronu „obcego ludu pogardą”, co 
odnosiło się do poczynań rosyjskich ambasadorów w czasach ostat-
niego króla Polski, aby w końcu „Rodak rodakowi stał się obcym”. 
Jeszcze mocniej bolał ordynariusz wigierski nad upadkiem i schi-
zmatyckim podporządkowaniem religii katolickiej władzy carskiej, 
co nastąpiło w Rosji38. Innym bolesnym wspomnieniem było dla 

1989, t. 21, s. 113; H. Dylągowa, Duchowieństwo katolickie wobec sprawy narodowej 
(1764–1864), Lublin 1981, s. 64.
 38 Biskup J. Gołaszewski nie wymienia tu nikogo z nazwiska, ale mógł mieć na 
myśli arcybiskupa mohylewskiego Bohusza-Siestrzeńcewicza, mianowanego wbrew 
woli Stolicy Apostolskiej i przeprowadzoną w Rosji reorganizację Kościoła katoli-
ckiego bez konsultacji z Rzymem. Por. H. Dylągowa, Duchowieństwo katolickie…, 
dz. cyt., s. 42–44; por. B. Kumor, Ustrój Kościoła katolickiego w zaborze rosyjskim 
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Gołaszewskiego wspomnienie ofiary życia wielu rodaków poległych 
w dotychczasowych walkach o wolność39.

Specjalna deputacja, powołana na wniosek Józefa Wybickiego, 
28 VI 1812 r. przedstawiła Akt Konfederacji Generalnej Królestwa 
Polskiego. Całą swoją władzę Konfederacja przekazała w ręce Rady 
Generalnej z siedzibą w Warszawie, w skład której weszli m.in. bi-
skup wigierski J. Gołaszewski (jako zastępca Adama Kazimierza 
Czartoryskiego) i ks. Karol Skórkowski40 z Krakowa. Władze du-
chowne zostały zobowiązane do ogłoszenia powołania Konfederacji 
Generalnej41. Listy pasterskie biskupów pojawiły się w krótkim czasie 
po sejmie. W ich świetle za najbardziej pronapoleońskiego uchodził 
m.in. bp J. Gołaszewki42. W swoim liście pasterskim z 4 VII 1812 r. 
zachęcał on do przystępowania do konfederacji. Wśród konserwa-
tystów stanowiących większość Rady Konfederacji ordynariusz wi-
gierski reprezentował stanowisko umiarkowane. Prawdopodobnie 
brał udział w naradach mających na celu przygotowanie projektów 
zmian ustrojowych w Księstwie Warszawskim43.

(1772–1815), w: Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor, Z. Obertyński, t. II, cz. 1, 
Poznań-Warszawa 1979, s. 212–218.
 39 Diariusz sejmowy…, dz. cyt., s. 132–134; por. E. Ziółek, Ojczyzna z popiołów 
powstała! – Wyprawa na Moskwę 1812 r. w listach pasterskich biskupów i wybranych 
kazaniach, „Teka Komisji Historycznej” 2012, nr 9, s. 131.
 40 Karol Skórkowski (1768–1851) – dziekan kapituły krakowskiej i współpracownik 
bp. Jana Pawła Woronicza, od 1829 biskup krakowski. Na skutek represji po powsta-
niu listopadowym car Mikołaj I zabronił mu sprawowania jurysdykcji kościelnej na 
terenie diecezji krakowskiej włączonej do Królestwa Polskiego. Zmarł na wygnaniu 
w czeskiej Opawie w 1803 r.
 41 Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego, Archiwum Główne Akt Dawnych, sygn. 
367b, s. 46–47; Diariusz sejmowy…, dz. cyt., s. 44–50. Do Konfederacji przyłączył 
się później biskup chełmiński Franciszek Ksawery Rydzyński, wydając jednocześnie 
patriotyczną odezwę do duchowieństwa i wiernych. Za jego przykładem poszła 
następnie kapituła chełmińska. Zob. H. Dylągowa, Duchowieństwo katolickie…, 
dz. cyt., s. 64; A. Liedtke, Zarys dziejów diecezji chełmińskiej, „Nasza Przeszłość” 
1971, nr 34, s. 97.
 42 Por. E. Ziółek, Ojczyzna z popiołów powstała…, art. cyt., s. 131.
 43 Por. A. Romańczuk, W. Bartel, Gołaszewski Jan Klemens, art. cyt., s. 239.
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Po wkroczeniu na teren Księstwa Warszawskiego 29 IV 1813 r. 
wojsk rosyjskich podczas zebrania Rady Konfederacji Generalnej 
postanowiono zawiesić jej działalność, za czym opowiedział się m.in. 
bp J. Gołaszewski, przeciwko głosował deputowany miasta Krakowa 
ks. K. Skórkowski. Wkrótce całe terytorium Księstwa Warszawskiego 
zajęły wojska rosyjskie44. W wyniku działań wojennych w 1813 r. bp 
J. Gołaszewski, wraz z innymi przedstawicielami władz, znalazł się 
w Krakowie. Po śmierci biskupa krakowskiego Andrzeja Gawroń-
skiego (7 IV 1813 r.) chciano mu ofiarować jego godność. Propozycja 
ta, jak wspomina ks. S. Jamiołkowski, nie została jednak przez niego 
przyjęta: „Powoływany na krakowskie intratne biskupstwo, wymówił 
się od jego przyjęcia, dotrzymując wiary swojej ubogiej oblubienicy 
wigierskiej”45.

Prawdopodobnie przez rok przebywał w klasztorze benedyktynek 
w Staniątkach k. Krakowa46. W archiwum tamtejszego opactwa za-
chował się odręczny list bp. J. Gołaszewskiego do ksieni Bogumiły 
Mechtyldy Duwal. Niestety, trudno odczytać jego treść, bo zapisany 
został na dwóch stronach tej samej kartki, a atrament strasznie prze-
bija. Mowa w nim głównie o nominacji ks. J. Woronicza na biskupstwo 
krakowskie i o zdrowiu adresatki. Z jego treści widać, że bp J. Goła-
szewski zna tutejsze zgromadzenie, troszczy się o zdrowie ksieni, ale 
żadnych konkretów o swoim pobycie nie wspomina47. Także pośród 

 44 Por. P. Góralczyk, Polskie duchowieństwo…, art. cyt., s. 20–21.
 45 S. Jamiołkowski, Gołaszewski Jan Klemens h. Kościesza, art. cyt., s. 275.
 46 Taką informację podają ks. S. Jamiołkowski, ks. A. Romańczuk i W. Bartel oraz 
ks. W. Jemielity. Z kolei Bogusław Krasnowolski – autor bardzo obszernej mono-
grafii dotyczącej historii tego klasztoru – nic na ten temat nie wspomina. Żadnej 
wzmianki o bp. J. Gołaszewskim nie ma także w zapiskach kronikarskich z tego 
okresu ani w spuściźnie ówczesnej ksieni. Por. S. Jamiołkowski, Gołaszewski Jan 
Klemens h. Kościesza, art. cyt., s. 275–276; A. Romańczuk, W. Bartel, Gołaszewski 
Jan Klemens, art. cyt., s. 239; W. Jemielity, Diecezja augustowska…, dz. cyt., s. 32; 
zob. B. Krasnowolski, Historia klasztoru Benedyktynek w Staniątkach, Kraków 1999; 
zob. Inwentarz Archiwum Benedyktynek w Staniątkach, oprac. W. Kolak, J. Marecki, 
S. Radoń, Kraków 2003.
 47 „List bp. J. Gołaszewskiego do ksieni Bogumiły Mechtyldy Duwal (z 1815 r., 
z Warszawy)”, w: Listy biskupów, Archiwum Opactwa św. Wojciecha ss. Benedyktynek 
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listów pasterskich ówczesnych biskupów tarnowskich znajduje się, nie 
wiadomo dlaczego, drukowany list pasterski bp. J. Gołaszewskiego. 
List dotyczy przywróconej swobody Stolicy Apostolskiej, a na jego 
końcu jest ręczny dopisek: „Jm. Pannie Duwal ksieni staniąteckiej 
WW. Jm. Panien benedyktynek od biskupa wigierskiego w dowód 
wdzięczności”. Brak jednak jakiegokolwiek wyjaśnienia powodów tej 
wdzięczności. Możemy jedynie przypuszczać, że chodzi tu o roczny 
pobyt bp. J. Gołaszewskiego w klasztorze48. Wspomniane źródła 
epistolarne możemy uznać za pośrednie dowody jego pobytu w sta-
niąteckim opactwie. Bardzo prawdopodobne, że wcześniej mieszkał 
u Czartoryskich w Puławach, a żywiąc obawy przed potraktowa-
niem go jako stronnika rosyjskiego, schronił się przed Francuzami 
u benedyktynek w Staniątkach – miał blisko i rzeczywiście około 
roku musiał tę wojnę przeczekiwać. Ale nie wspomina tego pobytu 
wyraźnie. Po powrocie więcej mieszkał w Warszawie niż w Waniewie 
„pilnując interesów duchownych”49.

Pod rosyjskim berłem Romanowów
Po klęsce wojsk napoleońskich bp J. Gołaszewski dążył do pozyskania 
życzliwości nowych władz, czego dowodem są słowa ks. S. Jamiołkow-
skiego: „Do cesarza Aleksandra I50 z największém był uwielbieniem. 
Pacyfikator Europy, Najłaskawszy Tytus Północy, monarcha najlepszy, 
monarcha kochany itp. od niego z miłością w tych pismach poufnych 

w Staniątkach, b. sygn.
 48 „List pasterski bp. J. Gołaszewskiego do duchowieństwa i wiernych diecezji wi-
gierskiej (z 10 VI 1814 r., z Waniewa)”, w: Teczka dot. kościoła, Archiwum Opactwa 
św. Wojciecha ss. Benedyktynek w Staniątkach, nr top. A 167.
 49 S. Jamiołkowski, Gołaszewski Jan Klemens h. Kościesza, art. cyt., s. 276.
 50 Aleksander I Romanow (1777–1825) – cesarz i samodzierżca Wszechrusi od 
1801 r., wielki książę Finlandii od 1809 r., król Polski od 1815 r. (Królestwo Polskie), 
syn Pawła I z dynastii Romanowów, starszy brat księcia Konstantego oraz Mikołaja, 
swojego następcy na tronie Rosji. Istnieje kontrowersyjna hipoteza głosząca, że 
śmierć Aleksandra I została przez niego sfingowana, po to by zrezygnować z tronu 
i udziału w życiu politycznym, aby do końca życia pozostać mnichem na Krymie 
bądź Syberii.
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tytułowany. Co do samego Gołaszewskiego, ten też nawzajem był miłą 
osobą wszystkim i samemu cesarzowi”51. To właśnie bp J. Gołaszew-
ski, a nie ks. Andrzej Wołłowicz52, miał witać w 1814 r. w Terespolu 
Aleksandra I, ale z powodu „kaszlu, którego dostał na pogrzebie księ-
cia Józefa, uczynić tego nie mógł”53. 9 II 1816 r. ordynariusz wigierski 
witał także księcia Konstantego54 odwiedzającego ziemie polskie55.

Na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego zostało utworzone 
quasi-autonomiczne Królestwo Polskie, zwane Królestwem Kongreso-
wym. Było ono uroczyście proklamowane 20 VI 1815 r. Z tej okazji, jak 
wspomina Kazimierz Bartoszewicz, „O godzinie 9-ej rozpoczęła się 
msza wielka, śpiewana przez biskupa Jana Gołaszewskiego, drugiego 
z rzędu pasterza dyecezyi wigierskiej (następnie augustowskiej) usta-
nowionej za rządów pruskich”56. Kazanie wygłosił wówczas ks. Adam 
Prażmowski, proboszcz katedralny płocki i warszawski, późniejszy 
ordynariusz płocki. „Po złożeniu przysięgi biskup Gołaszewski za-
intonował Te Deum, przez dobraną muzykę egzekwowane, podczas 
którego dawano strzały armatnie i uderzono w dzwony wszystkich 
kościołów. Odegraniem i odśpiewaniem hymnu Salvum fac Impera-
torem et Regnum zakończyła się uroczystość kościelna”57. Powierze-
nie przewodniczenia tej uroczystej mszy św. bp. J. Gołaszewskiemu 

 51 S. Jamiołkowski, Gołaszewski Jan Klemens h. Kościesza, art. cyt., s. 276.
 52 Andrzej Wołłowicz (1750–1822) – kanonik płocki i warszawski, rektor Hospicjum 
św. Stanisława w Rzymie, od 1819 r. pierwszy ordynariusz diecezji kujawsko-kaliskiej, 
senator duchowny Królestwa Polskiego (kongresowego) w 1819 r.
 53 S. Jamiołkowski, Gołaszewski Jan Klemens h. Kościesza, art. cyt., s. 276.
 54 Konstanty Pawłowicz Romanow (1779–1831) – wielki książę rosyjski z dynastii 
Romanowów, następca tronu rosyjskiego w latach 1801–1823, naczelny wódz armii 
Królestwa Polskiego pełniący obowiązki gubernatora wojskowego Królestwa Pol-
skiego, generał-inspektor kawalerii rosyjskiej, naczelny dowódca korpusu litewskiego, 
sprawujący nadzór nad pięcioma guberniami zachodnimi od 1819 r.
 55 Por. S. Jamiołkowski, Gołaszewski Jan Klemens h. Kościesza, art. cyt., s. 276; 
A. Romańczuk, W. Bartel, Gołaszewski Jan Klemens, art. cyt., s. 239; W. Jemielity, 
Diecezja augustowska…, dz. cyt., s. 32.
 56 K. Bartoszewicz, Utworzenie Królestwa Kongresowego, Kraków 1916, s. 160.
 57 Tamże, s. 163.
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świadczy o jego randze i pozycji w kształtującej się na nowo sytuacji 
społeczno-politycznej na terenie Polski.

Biskup J. Gołaszewski listem pasterskim wydanym tego roku wzy-
wał duchowieństwo diecezji wigierskiej do odprawiania dziękczyn-
nych nabożeństw za pomyślność Ojczyzny. Był senatorem Królestwa 
Kongresowego. Rząd Tymczasowy 25 IX 1815 r. powołał ordynariu-
sza wigierskiego do komisji Wydziału Oświecenia i Spraw Wyznań 
Religijnych. Jako przedstawiciel duchowieństwa, obok ks.  Józefa 
Szczepana Koźmiana58, brał udział w pracach komisji nad przygo-
towaniem projektów aktów normatywnych czy też ogólnych do nich 
zasad w zakresie stosunku władz duchownych między sobą oraz 
sądownictwa duchownego, organizacji seminariów duchownych, 
rodzajów i rozdziału wszystkich dochodów duchowieństwa, a także 
zmiany dziesięcin na inną formę świadczeń. Prawdopodobnie uczest-
niczył również w obradach nad ułożeniem statutu organicznego dla 
duchowieństwa. Nie znalazł się w składzie ściślejszej deputacji, która 
w połowie II 1816 r. opracowała zakwestionowany przez Radę Stanu 
projekt w tej materii. W imieniu episkopatu, wraz z ks. J. Koźmianem, 
opracował „Uwagi nad projektem statutu organicznego dla ducho-
wieństwa Królestwa Polskiego” (II 1816 r.). W 1816 r. został odznaczony 
Orderem św. Stanisława59.

U kresu sił
20 XII 1817 r. bp J. Gołaszewski przedstawił władzom cywilnym 
potrzebę nominowania dla diecezji biskupa sufragana, który wy-
różniałby się dobrą znajomością języka litewskiego. Prośbę swą 
motywował słabym zdrowiem, kłopotami ze wzrokiem60 i różnymi 

 58 Józef Szczepan Koźmian (1773–1831) – proboszcz i infułat w Zamościu, działacz 
oświatowy, społeczny i polityczny, poseł, członek Komisji Rządowej Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego, od 1822 r. biskup kujawsko-kaliski, a od 1823 r. 
senator Królestwa Polskiego.
 59 Por. A. Romańczuk, W. Bartel, Gołaszewski Jan Klemens, art. cyt., s. 239.
 60 Opis nadwyrężonego wówczas stanu zdrowia ordynariusza wigierskiego podaje 
ks. S. Jamiołkowski: „(…) stopniami upadał na siłach fizycznych; oprócz (…) kaszlu 
i niemocy w nogach, miał przytém wzrok pracą mocno nadwerężony. Od r. 1817 
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trudnościami związanymi z potrzebą konsekrowania wielu kościo-
łów i bierzmowania na terenie, gdzie ludność posługuje się językiem 
litewskim. Poprosił także o zapewnienie utrzymania przyszłemu 
biskupowi61. W marcu 1818 r. car wyraził zgodę i prosił o podanie 
trzech kandydatów na biskupa pomocniczego, co też bp J. Goła-
szewski uczynił niezwłocznie, przedstawiając na pierwszym miejscu 
ks. Augustyna Polikarpa Marciejewskiego62 (obok ks. Benedykta 
Rutkowskiego i ks. Hieronima Zawadzkiego). Władze cywilne po-
informowały bp. J. Gołaszewskiego, że car Mikołaj I mianował na 
sufragana ks. A. Marciejewskiego. Znamienne jest to, że decyzja ta nie 
była wcześniej uzgodniona ze Stolicą Apostolską. Dopiero 23 V 1819 r. 
papież Pius VII mianował ks. A. Marciejewskiego biskupem tytu-
larnym Argos, zezwalając jednocześnie na zatrzymanie beneficjum 
kanonicznego i parafii Urdomin. Sakrę biskupią otrzymał 19 IX 1819 r. 
w kościele Św. Krzyża Warszawie63.

W międzyczasie miała miejsce reforma struktur administracyj-
nych Kościoła katolickiego znajdujących się pod berłem rosyjskim. 
Terytoria nowych diecezji miały odpowiadać nowemu podziałowi 
kraju na osiem guberni. Wspominany wyżej ks. A. Marciejewski, 
bliski i zaufany współpracownik bp. J. Gołaszewskiego, nie został 

jego listy własnoręczne, co do redakcji i co do kaligrafii staranne, ustają; zaledwie 
jaki karteluszek króciutki dla oczu, a potém już tylko biedny podpis omackiem, 
lub stempel z fac-simile podpisu”. S. Jamiołkowski, Gołaszewski Jan Klemens h. 
Kościesza, art. cyt., s. 276.
 61 „List bp. J. Gołaszewskiego do Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego, Warszawa, 20 XII 1817 r.”, w: Akta Kancellaryi Kuryalney, f. 5, 
Archiwum Diecezji Łomżyńskiej, b. sygn.
 62 Ks. Augustyn Polikarp Marciejewski (1761–1827) – dominikanin, prefekt szkoły 
publicznej w Wierzbołowie. Po sekularyzacji pracował jako sekretarz bp. M. Kar-
powicza, proboszcz w Grażyszkach, Urdominie, Sejnach i Prenach, a także dziekan 
w Siennie. Od 1813 r. oficjał i wikariusz generalny diecezji wigierskiej. Od 1819 r. 
sufragan sejneński. Jako biskup rezydował w Urdominie. Znał język niemiecki, 
francuski, łaciński. Władze rosyjskie zgodziły się na jego nominację pod warun-
kiem, że koadiutorem zostanie ks. Ignacy Czyżewski (1753–1823).
 63 Por. W. Jemielity, Diecezja augustowska…, dz. cyt., s. 32–35; por. M. Stępień, 
Biskupi diecezji augustowskiej…, art. cyt., s. 205–206.
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mianowany sufraganem wigierskim. Stolica biskupia została bowiem 
przeniesiona do Sejn, a sama diecezja zmieniła nazwę na augustowską. 
Wigry okazały się nieodpowiednie na stolicę biskupią. Pokamedulski 
klasztor położony był w miejscu odludnym, na wyspie. Biskupi nie 
chcieli tam rezydować. Cesarz Aleksander I pozwolił zatem wybrać na 
katedrę inny kościół. Stolica Apostolska zaakceptowała proponowane 
zmiany. Na mocy bulli papieża Piusa VII Ex imposita Nobius z 30 VI 
1818 r. powstała diecezja augustowska, która weszła w skład metro-
polii warszawskiej. Do nowo utworzonej diecezji należało 89 parafii 
z diecezji wigierskiej (9 dekanatów) i 31 z płockiej (3 dekanaty)64.

19 XII 1818 r. bp J. Gołaszewski wydał list pasterski, w którym 
zawiadamiał o zaistniałych faktach. Pisał wówczas, że nie upłynęło 
jeszcze dwadzieścia lat od powstania na tych terenach diecezji wigier-
skiej. W 1807 r. – po siedmiu latach jej istnienia – prawie jej połowa 
znalazła się w obwodzie białostockim. Pozostała część, „która oprócz 
imienia i biskupa nic więcej nie miała, ani rozległości właściwej, ani 
kapituły, ani seminarium, ani funduszów i porządków przynależnych, 
żeby mówię taka diecezja mogła być w rzędzie słusznych diecezji za-
liczona”. Jednak to, co jest niepodobnym u ludzi, łatwym jest u Boga. 
Oto powstała nowa diecezja. „Już pozbyliśmy się Wigier niegdyś chib-
nie na katedrę biskupią przeznaczonych i nie tylko żebyśmy stolicy 
tam naszej nie mieli, lecz żebyśmy ani i imienia biskupa wigierskiego 
nie nosili. Już z wyraźnej woli Ojca Świętego nazywamy się biskupem 
augustowskim, a cesarz przeznaczył fundusze na seminarium i na 
potrzebne wydatki administracyjne”. Specjalne wyjaśnienia zostały 
skierowane do duchowieństwa i wiernych dotychczasowej diecezji 
płockiej: „tworzą się właśnie nowe biskupstwa, nowe diecezje i nowe 
onych granice podług nowego, po skołataniu kraju, podziału do roz-
ległości województw zastosowane”65.

 64 Por. W. Jemielity, Diecezja augustowska…, dz. cyt., s. 9–11; tenże, Podział ad-
ministracyjny diecezji wigierskiej…, art. cyt., s. 167–169.
 65 „List pasterski bp. J. Gołaszewskiego do duchowieństwa i wiernych, Warszawa, 
19 XII 1818 r.”, w: Odpisy pism urzędowych 1817–1824, f. 10, Archiwum Diecezji 
Łomżyńskiej, b. sygn.
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Konsekwencją erygowania diecezji augustowskiej była konieczność 
dokonania zmian w organizacji wewnętrznej objętej jurysdykcją bp. 
J. Gołaszewskiego. Do tej pory istniały dwa odrębne centra zarządza-
nia: konsystorz litewski i konsystorz tykociński. W III 1819 r. władze 
cywilne zażądały od bp. J. Gołaszewskiego projektu nowego podziału 
dekanatów. Po konsultacji z konsystorzem generalnym przyłączył on 
z repartycji litewskiej do łomżyńskiej trzy kościoły: Bargłów i Raj-
gród z filią Rydzewo; z repartycji łomżyńskiej zaś do tykocińskiej 
cztery kościoły: Kołaki, Rutka, Szumowo i Zawady oraz sześć parafii 
byłych dekanatów: bielskiego i brańskiego. Zatwierdzenie owego po-
działu przez komisję rządową nastąpiło 19 X 1819 r.66 Nowy podział 
wewnętrznej struktury diecezji przyniósł w konsekwencji wyodręb-
nienie dwóch ośrodków władzy: repartycję litewską (dawna diecezja 
wileńska) i repartycję łomżyńską (dawna diecezja łucka i płocka)67.

Biskup J. Gołaszewski, mimo utraty zdrowia, kontynuował działal-
ność pastoralną i administracyjną w nowo zaistniałych strukturach 
administracji kościelnej. Czynił to przy pomocy bp. A. Marcie-
jewskiego, któremu z czasem (początek 1820 r.) przekazał pełnię 
władzy68. Zmarł 8 III 1820 r. o godz. 4 rano w Warszawie i 11 III 
został pochowany w podziemiach kościoła Św. Krzyża w Warsza-
wie69. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył abp Szczepan 

 66 Por. W. Jemielity, Diecezja augustowska…, dz. cyt., s. 12–17; tenże, Podział 
administracyjny diecezji wigierskiej…, art. cyt., s. 167–170.
 67 W każdej z tych repartycji urzędował konsystorz, na którego czele stał oficjał. 
Równocześnie pełnił on funkcję proboszcza, a zatem po otrzymaniu nominacji 
przewoził akta konsystorza do swojej parafii, a gdy zdawał swój urząd akta zabierał 
jego następca. Oficjałowie litewscy rezydowali kolejno w Urdominie, Suwałkach, 
Władysławowie, Wiłkołyszkach i Władysławowie; oficjałowie łomżyńscy zaś 
w Przytułach, Zambrowie, Radziłowie i Nowogrodzie. Konsystorz litewski określano 
też mianem generalnego, bowiem do jego zadań należało przesyłanie sprawozdań 
z obu konsystorzów biskupom rezydującym w Warszawie. W Sejnach ordynariusz 
zamieszkał dopiero w 1837 r. i utworzył jeden konsystorz dla całej diecezji. Por. 
W. Jemielity, Podział administracyjny diecezji wigierskiej…, art. cyt., s. 170.
 68 Por. A. Romańczuk, W. Bartel, Gołaszewski Jan Klemens, art. cyt., s. 239.
 69 Por. S. Jamiołkowski, Gołaszewski Jan Klemens h. Kościesza, art. cyt., s. 277; 
A. Romańczuk, W. Bartel, Gołaszewski Jan Klemens, art. cyt., s. 239.
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Hołowczyc – metropolita warszawski i prymas Królestwa Polskiego – 
w asystencji czterech biskupów, w obecności wielu dygnitarzy i licznie 
zgromadzonych wiernych. Mowę pogrzebową wygłosił ks. Ksawery 
Szaniawski, prałat archikatedry warszawskiej i profesor uniwersytetu. 
Została ona wydana osobnym drukiem70. Treść kazania odwołuje się 
do biografii bp. J. Gołaszewskiego, akcentując jego zasługi i cnoty, 
a zwłaszcza „obojętność względem doczesnych rzeczy, łagodność ku 
ludziom, cierpliwość nadzwyczajną”71.

Niestety, jego grobowiec uległ zniszczeniu w 1944 r. podczas Po-
wstania Warszawskiego. Do naszych czasów zachował się natomiast 
portret bp. J. Gołaszewskiego. Nie znamy jednak jego autora. Trudno 
także powiedzieć, kiedy ten konterfekt został namalowany. Widnie-
jący na nim napis: „Jan Klemens Gołaszewski Biskup Augustowski 
Senator Królestwa Polskiego” wskazuje na to, że najprawdopodobniej 
po 1815 r. (skoro Senator Królestwa Polskiego) lub po 1818 r. (skoro 
Biskup Augustowski). Obraz przedstawia go w półpostaci, ubranego 
w stój chórowy: białą rokietę, fioletowy muzzet i piuskę, z zawieszo-
nym u szyi krzyżem pektoralnym i Orderem Świętego Stanisława. 
W opartej o księgę dłoni, dzierży pióro – atrybut odnoszący się z pew-
nością do jego licznych listów pasterskich, a także pism związanych 
z zarządzaniem powierzonymi mu diecezjami i funkcją senatora. 
Noszący na sobie znamiona zniszczenia obraz, w 2012 r. umieszczono 
w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Łomży. Wcześniej znajdował 
się w pałacu biskupów łomżyńskich, gdzie trafił zapewne z Sejn, po 
utworzeniu tutaj diecezji w 1925 r.

Podsumowanie i wnioski pastoralne
Niniejszy artykuł wnosi wiele nowych, istotnych ustaleń dotyczących 
bp. J. Gołaszewskiego – biskupa wigierskiego i augustowskiego, czyli 

 70 Por. S. Jamiołkowski, Gołaszewski Jan Klemens h. Kościesza, art. cyt., s. 277; zob. 
X. Szaniawski, Mowa żałobna na pogrzebie ś.p. JW. Jana Klemensa Gołaszewskiego 
Biskupa Augustowskiego dnia 11 Marca roku 1820. miana w Kościele Warszawskim 
S. Krzyża przez X. Szaniawskiego, Warszawa 1820.
 71 X. Szaniawski, Mowa żałobna…, dz. cyt., s. 15.
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sejneńskiego oraz senatora Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kon-
gresowego. Prezentuje także egzemplifikacyjny obraz działalności 
duszpasterskiej i aktywności politycznej biskupów Kościoła rzym-
skokatolickiego u schyłku XVIII i w początkach XIX w. Wzbogaca 
dotychczasową wiedzę na temat niezwykle trudnych relacji Kościoła 
z władzami pruskimi i rosyjskimi.

Biskup J. Gołaszewski był bardzo pracowity, co ujawnia się w ca-
łokształcie jego pastoralnej i politycznej działalności. Niestabilna 
i dynamicznie zmieniająca się sytuacja społeczno-polityczna schyłku 
XVIII i początku XIX w. nie sprzyjała misji Kościoła. Pruskie i ro-
syjskie władze wywierały ogromną presję na całość administracji 
kościelnej, a tym samym na poszczególnych rządców diecezji. Wy-
magało to wyjątkowego krytycyzmu przy ocenie zmieniających się 
uwarunkowań pracy pastoralnej i administracyjnej, aby nie zatracić 
własnej tożsamości i przyjętych ideałów. Zmieniająca się sytuacja 
polityczna przyniosła bp. J. Gołaszewskiemu wiele rozczarowań. Na-
leżał do ogromnej grupy naszych zrozpaczonych rodaków, którzy po 
klęsce Napoleona usiłowali uwierzyć, że wejście Polski do imperium 
rosyjskiego poprzez unię personalną będzie dla nas równie dobre, 
jak kiedyś z Litwą. Niestety, stylem swoich rządów Rosjanie bardzo 
szybko rozwiali te złudzenia.

Wydaje się, że bp J. Gołaszewski wyjątkowo trafnie, choć nie za-
wsze skutecznie, odpierał ataki wrogów, skierowane przeciwko jego 
owczarni. Można powtórzyć jednak za ks. prof. dr. hab. Witoldem 
Jemielitym, że „zajęty sprawami politycznymi dał się bardziej poznać, 
zasłużył się jako senator-biskup, niż jako biskup-senator”72. Przejęty 
rolą senatora oddalił się na długie lata od własnej diecezji, co praw-
dopodobnie spowodowało rozluźnienie dyscypliny kleru. Z drugiej 
strony troska o duchowieństwo i wiernych była przedmiotem ciągłych 
jego zabiegów i miała na celu podniesienie poziomu życia religijnego 
i moralnego.

Mam nadzieję, że niniejszy artykuł przyczyni się on do wzbo-
gacenia dotychczasowego dorobku historiograficznego w zakresie 

 72 Por. W. Jemielity, Diecezja augustowska…, dz. cyt., s. 32. 
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badań dziejów ziemi suwalskiej, augustowskiej i sejneńskiej, pomoże 
zachować pamięć o drugim biskupie wigierskim i pierwszym au-
gustowskim, czyli sejneńskim, a w przyszłości posłuży jako źródło 
i inspiracja do dalszych pogłębionych badań nad tą postacią.

Streszczenie
Erygowana po trzecim rozbiorze Polski diecezja wigierska istniała niespełna 
20 lat (1799–1818). Jej pasterzami byli kolejno: bp Michał Franciszek Kar-
powicz i bp Jan Klemens Gołaszewski. Niestety, ich życie i dzieło oraz rola, 
jaką odegrali w dziejach Kościoła rzymskokatolickiego i naszej Ojczyzny, 
pozostają w dużej mierze mało znane. Na kształt artykułu niebagatelny 
wpływ wywarły kolejne etapy życia bp. Jana Klemensa Gołaszewskiego 
i sfery jego działalności ukazane na tle kontekstu społeczno-politycznego 
doby zaborów: pruskiego i rosyjskiego.

Niniejszy artykuł wnosi wiele nowych, istotnych ustaleń dotyczących bp. 
J. Gołaszewskiego – biskupa wigierskiego i augustowskiego, czyli sejneń-
skiego oraz senatora Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. 
Prezentuje także egzemplifikacyjny obraz działalności duszpasterskiej i ak-
tywności politycznej biskupów Kościoła rzymskokatolickiego u schyłku 
XVIII i w początkach XIX w. Wzbogaca dotychczasową wiedzę na temat 
niezwykle trudnych relacji Kościoła z pruskimi, rosyjskimi i francuskimi 
władzami. Niestabilna i bardzo dynamicznie zmieniająca się sytuacja po-
lityczna przyniosła bp. J. Gołaszewskiemu wiele trudności i rozczarowań.

Summary
Erected after the third partition of Poland Wigry diocese existed less than 
20 years (1799-1818). Her shepherds were in turn: bishop Michał Franciszek 
Karpowicz and bishop Jan Klemens Golaszewski. Unfortunately, their life 
and work and the role, which they played in the history of the Roman 
Catholic Church and our homeland, stay largely not well known. The shape 
of the article considerable influenced the stages of the life of bishop. Jan 
Klemens Gołaszewski and the sphere of his activity which I have shown on 
the background of socio-political situation during two partitions: Prussian 
and Russian.

This article brings many new important arrangements concerning the 
bishop Jan Klemens Gołaszewski – bishop of Wigry and Augustów, which 
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means bishop of Sejny and senator of Principality of Warsaw and the Con-
gress Kingdom. The article presents the characteristic picture of pastoral 
and political activity of the bishops of the Roman Catholic Church in the 
late eighteenth century and in the early nineteenth century. This work 
enriches existing knowledge about the extremely difficult relationships 
between the Church and the Prussian, Russian and French authorities. 
The unstable and rapidly changing political situation brought bishop. Jan 
Klemens Gołaszewski many difficulties and disappointments.

Słowa kluczowe: biskup Jan Klemens Gołaszewski, diecezja wigierska, 
pokamedulski klasztor w Wigrach, zabór pruski, zabór rosyjski, wojny napo-
leońskie, Księstwo Warszawskie, Królestwo Kongresowe, historia Kościoła 
rzymsko-katolickiego w XVIII i XIX wieku, eklezjologia pastoralna.

Key words: bishop Jan Klemens Golaszewski, diocese of Wigry, Camaldolese 
monastery in Wigry, Prussian Partition, Russian Partition, Napoleonic 
wars, Principality of Warsaw, the Congress Kingdom, the history of Roman 
Catholic church in the 18th and 19th centuries, pastoral ecclesiology.
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The importance of Mary in the Polish Church and the primacy of 
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Żyjemy w czasach kryzysu wartości. Wciąż z większą siłą rozpo-
wszechniają się postawy takie, jak: egoizm, praktyczny materializm, 
konsumpcjonizm, oportunizm i ateizm. Pokolenie wychowane w ta-
kich wartościach nie sprosta wyzwaniom czasów i nie zbuduje nowej 
Polski szczęśliwych ludzi. Do przemiany wzywał już Wielki Prymas 
Tysiąclecia. Prosił, by zacząć od siebie: „Nie trzeba oglądać się na 
innych – mówił – na tych lub owych, może na polityków, żądając od 
nich, aby się odmienili. Każdy musi zacząć od siebie. A wtedy, gdy 
wszyscy będziemy się odradzać, i politycy będą musieli się odmienić, 
czy będą chcieli, czy nie”1.

„Między tymi dwoma skrajnościami – chwała człowieka za cenę 
śmierci Boga lub chwała Boga za cenę zanegowania człowieka – sy-
tuuje się wiara Kościoła, podtrzymująca właśnie gorszącą równo-
wagę dogmatu chrystologicznego” – podkreśla w znakomitej pracy 
„Maryja ikoną tajemnicy” abp Bruno Forte – włoski duchowny 
katolicki. W Maryi należy odczytać znaczenie ikony, tzn. figury, 
która jak najściślej kieruje nas do transcendencji Boga, wkraczającej 
w immanentność świata. Forte określa tę sytuację, nazywając Maryję 
ikoną Tajemnicy, ikoną Syna, chodzi bowiem o wydarzenie zaistniałe 

 1 S. Wyszyński, Z homilii wygłoszonej 2 lutego 1981 w Gnieźnie, www.nonpossumus.
pl/nauczanie/1005.php (dostęp: 10.10.2016 r.).
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między Bogiem a człowiekiem2. Bóg stawia Maryję na właściwym Jej 
miejscu, przez siebie wyznaczonym.

Osobliwe towarzyszenie Maryi Kościołowi współcześnie odnawia 
jego żywotność w zaangażowaniu się w proces nowej ewangelizacji. 
Rysuje się wyraźny sens współpracy Kościoła z Maryją. „Polska musi 
pozostać i pozostanie wierna Chrystusowi Królowi i pod opieką 
Matki Najświętszej”3. Pobożność Prymasa A. Hlonda miała wielki 
wpływ na teologię S. Wyszyńskiego. Maryjne czasy Augusta Hlonda 
charakteryzowały się takimi elementami, jak: objawienia Matki Bożej, 
sanktuaria i wyrażający się w nich kult, uwydatniony w pieśniach, 
modlitwach i nabożeństwach. „(…) Polska pieśń maryjna stanowi 
frapujący temat, który zasługuje na wieloaspektowe ujęcie. Przede 
wszystkim z punktu widzenia teologicznego, duszpasterskiego i li-
terackiego (…)4. Pieśni te śpiewano w czasie liturgii z okazji świąt 
maryjnych, podczas okolicznościowych nabożeństw, w domach, przy 
pracy, w polu, w czasie podróży, rano i wieczorem. Rósł i wzmacniał 
się kult maryjny. „W Tobie ufność, Maryja! – Można powiedzieć, że na 
tym opierała się „teologiczna formacja” A. Hlonda, S. Wyszyńskiego 
i K. Wojtyły. Maryja jest figurą Kościoła – Mater Ecclesiae5.

 2 Por. B. Forte, Maryja, ikona Tajemnicy. Zarys mariologii symboliczno-narracyjnej. 
Warszawa 1999, s. 171.
 3 A. Hlond, W służbie Boga i Ojczyzny. Wybór pism i przemówień 1922–1948, red. 
St. Kosiński, Warszawa 1988. s. 69
 4 J. Buczek, Bóg Ojciec a Maryja w pieśniach zamieszczonych w Śpiewniku koś-
cielnym ks. J. Siedleckiego, w: „Salvatoris Mater” 1999, nr 3, s. 81.
 5 Memoriał biskupów polskich, wyjaśniając znaczenie tytułu, sięga po pisma Ojców 
Kościoła, autorów średniowiecza oraz po niektóre dokumenty. Magisterium Eccle-
siace. Memoriał Episkopatu Polski do Ojca Świętego Pawła VI w sprawie ogłoszenia 
Maryi Matką Kościoła i oddania Jej świata podczas obrad Soboru Watykańskiego 
II (Jasna Góra, 4 IX 1964 r.), w: Matka Odkupiciela Matką Kościoła, wybór i oprac. 
Instytut Prymasowski Ślubów Narodu, Warszawa 1990.



Znaczenie Maryi w polskim Kościele…

| 119 |

Rola Maryi w Bożej ekonomii zbawienia

Kościół zaczyna się od Matki Bożej, która prowadzi nas do zbawie-
nia6. „Wszystko na tej ziemi zaczyna się przez Maryję”7. Można też 
mówić o macierzyństwie Maryi dla Kościoła Mistycznego Ciała 
Chrystusa8. To aspekt macierzyństwa chrystologicznego i eklezjal-
nego, gdy Maryja przyjmuje zwiastowanie (Mt 1, 19) i wchodzi w krąg 
społeczności Kościoła (Łk 1, 28 ). Ona przez wiarę przyjmuje Jezusa. 
Z szeregu ludzi została powołana do współpracy z Bogiem. Dzięki 
wolnej współpracy dokonuje się zbawienie. Od pierwszych wieków 
Kościoła Maryję nazywamy nową Ewą. Wielu Ojców i doktorów 
Kościoła widzi ponadto w Niewieście zapowiedzianą przez „Proto-
ewangelię” Matkę Chrystusa, Maryję jako „nową Ewę”. Ona była Tą, 
która jako pierwsza została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu 
pierworodnego9, a w czasie całego swego życia ziemskiego nie po-
pełniła żadnego grzechu (por. KKK 441). Najświętsza Maryja Panna, 
która najgodniej ze wszystkich stworzeń umiała przyjąć Chrystusa, 
prowadzi nas prostą drogą do Niego10. Jest więzią łączącą Chrystusa 
z Kościołem – wchodzi w działalność publiczną Chrystusa – Kościoła. 

 6 Por. Łk 1, 38; KKK 65.
 7 S. Wyszyński, Maryjność Wielkiej Nowenny. Przemówienie Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego do Duszpasterzy Sanktuariów Maryjnych z 11 maja 1959 r., w: Głos 
Jasnej Góry, Warszawa 1984, s. 97; KP 5, s. 219.
 8 Dogmat „O Bożym Macierzyństwie Maryi” został ogłoszony na Synodzie w Efezie 
w 431 r. (święta Dziewica jest Matką Boga ponieważ według ciała porodziła Słowo 
Boże, które ciałem się stało).
 9 Dogmat „O Niepokalanym Poczęciu Maryi” został ogłoszony w 1854 r. przez 
papieża Piusa IX. (Najświętsza Maryja Panna w pierwszej chwili swego poczęcia 
za szczególną łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, przez wzgląd na zasługi 
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana wolna od 
wszelkiej zmazy winy pierworodnej.); zob. Pius IX, Ineffabilis Deus. O Niepokala-
nym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanów 2003; Maria Immaculata. 
150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, red. J. Marecki, 
L. Rotter, Kraków 2004.
 10 Biblijny kontekst kierunku Ad Mariam per Iesum znajduje się podczas wydarzeń 
w Kanie Galilejskiej (J 2, 1, 11); zob. J. Nowak, Maryja w liturgii i pobożności Kościoła, 
Poznań 2009, s. 165–168.
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Kościół czci Maryję jako dziewicę bez grzechu11. Pius XII stwierdza, 
że Maryja nie uległa zepsuciu w grobie, ale w pełni z duszą i ciałem 
jest uwielbiona w niebie12. Zagadnienie pełnej świętości Maryi, jako 
jeden z pierwszych, poruszył w IV wieku św. Epifaniusz z Salaminy. 
Chrystus musiał narodzić się z Maryi Dziewicy, gdyż tak mówiło 
o Mesjaszu proroctwo (Iz 7, 14)13. Ta, która uwierzyła i całkowicie 
zaufała Bogu, stała się dla całej ludzkości początkiem nowego życia – 
Matką Odkupiciela (RM 2)14. Maryja od początku wchodzi w krąg 
społeczności Kościoła15. Św. Jan przypisuje Matce Maryi (św. Annie) 
inicjatywę podjęcia przez Jezusa działalności publicznej. Maryja stała 
pod Krzyżem. Jezus powiedział do Matki: „Niewiasto, oto Twój Syn”16. 
Jezus przekazuje Maryi funkcje Matki – wszystkich. Maryja z Matki 
Jezusa awansowała na Matkę Boga. Zanim Kościół stał się Piotrowy, 
od początku był już maryjny. Ona udziela łask, decyduje o zbawieniu, 
ponieważ jest Matką wszystkich. Maryja jest miłosierdziem – jako 

 11 Dogmat „O Maryi zawsze Dziewicy” ogłoszony został na Synodzie Laterańskim 
w Rzymie w 649 r. przez papieża Marcina I (Ona poczęła bez nasienia, przez Ducha 
Świętego… i bez naruszenia porodziła Go… i po Jego urodzeniu zachowała swe 
nienaruszone dziewictwo).
 12 Dogmat „O wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny” ogłoszony został w 1950 r. 
przez papieża Piusa XII (Niepokalana Boża Rodzicielka, zawsze Dziewica, Maryja, 
po wypełnieniu życia ziemskiego, została z ciałem i duszą do chwały niebieskiej 
wzięta.).
 13 Por. Maria Immaculata: 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym 
Poczęciu NMP, dz. cyt., s. 162–170.
 14 Jan Paweł II w Redemptoris Mater odwoływał się do bogatej tradycji Kościoła 
(RM 48), dokonując analizy testamentu Chrystusa przekazanego z krzyża. Papież 
mówił: „Jak wiemy, Maryja otrzymała w ekonomii zbawienia najzupełniej szcze-
gólne miejsce: jest Ona również, jak i my, członkiem Kościoła, jest także odkupiona 
przez Chrystusa; jest zatem naszą Siostrą. Ale właśnie z racji jej wyniesienia do 
godności Matki Odkupiciela wszystkich ludzi i dlatego, że jest doskonałą, a dostojną 
przedstawicielką całej ludzkości mamy pełne prawo nazywać Maryję Matką nas 
wszystkich (w znaczeniu typicznym), a zwłaszcza Matką naszą – nas wierzących 
i odkupionych, Matką Kościoła, Matką wiernych.”
 15 Por. Łk 1, 28.
 16 Łk 26–27.
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Matka Kościoła przejmuje funkcje Ducha Świętego17. Maryja okazuje 
nam, że jest tą oczekującą, pokazuje nam, że powinniśmy wzorować 
się na Niej, na Jej życiu w przygotowaniu na paruzję18. Apostolstwo 
w Kościele jest koniecznym następstwem oddania się Niepokalanej. 
Dlatego prymas August Hlond 8 września 1946 r. poświęcił Polskę 
Niepokalanemu Sercu Maryi19. Akt ten był wypełnieniem żądania 
wyrażonego przez Matkę Bożą w Fatimie20. „Zwycięstwo ma przyjść 
przez Maryję – jak w zwycięstwie nad wojskami tureckimi pod Le-
panto w 1571 r.”21 Jak przyjdzie zwycięstwo, to tylko przez Maryję22. 
To „Jasna Góra jest stolicą Maryi, przez Maryję przyszedł Syn Boży 
by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla 
Polski”23. „Nie bójmy się, że Maryja przesłoni nam Chrystusa. Ona 
jest po to, aby do Niego prowadzić. Nie lęka się Jej cała Trójca Święta, 
bo „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, 
teraz i zawsze i na wieki wieków” – w Niej i przez Nią”24. Maryja, jako 
miłosierna Matka, która jest Serca Jezusowego uosobieniem, której 
jedynym celem jest przebaczać i prowadzić grzeszników do Swojego 
Syna – Chrystusa Króla. Możemy ją nazwać duchową Matką wszyst-
kich ludzi. Tą, która wspomaga Kościół (jest Matką Kościoła), która 
jest Wspomożycielką, Orędowniczką i Pośredniczką łask Bożych. 
Maryja nosi w sobie „majestat łaski” (RM 11) i uczestniczy w dziele 

 17 Por. S. Wyszyński, Nadzieja na oddanie świata Matce Kościoła (Warszawa, 
11.06.1973 r.), nr 1238, s. 3 i 5.
 18 Por. D. Mastalska, Maryja wzorem i nauczycielką w nauczaniu Jana Pawła II, 
„Salvatoris Mater” 2003, nr 3, s. 90–104.
 19 Zob. A. Hlond, W służbie Boga i Ojczyzny, dz. cyt.
 20 Pius XII w 1942 r. uznał orędzie fatimskie za prawdziwe i nazwał żądania 
Najświętszej Maryi Panny „jedynym ratunkiem świata”. Zob. R. Brzezińska, Ku 
zwycięstwu. Rzecz o kardynale Auguście Hlondzie, Ząbki 2004, s. 112–131.
 21 Pius V wprowadził święto na ten dzień Matki Bożej Różańcowej; zob. J. Nowak, 
Maryja w liturgii i pobożności Kościoła, Poznań 2009.
 22 Por. A. Hlond, W służbie Boga i Ojczyzny, dz. cyt., s. 60–79.
 23 Akt ten równocześnie jest wypełnieniem prośby Nieba o Intronizację Serca 
Jezusowego. Zob. K. Z. Dobrzycki, Dziecko Boże Rozalia Celakówna, t. 3, Skawina 
2005, s. 39.
 24 Tamże, s. 107–108.
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odkupienia przez wiarę. „Maryja stała na kościele z jego północnej 
strony i opiekuńczo rozpościerała nad nim swój płaszcz”25. Wizja ta 
mówi nie tylko o Polsce. Aby uratować świat, „trzeba przeprowadzić 
Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa we wszystkich pań-
stwach i narodach na całym świecie”.

Prymas Hlond uważał, że przez intronizację nastąpi „odnowienie 
serc”26. Polska stanie się wówczas prawdziwym Królestwem Maryi 
i światową potęgą, o czym daje świadectwo prorok Zachariasz (12, 
1–4): „Brzemię słowa Pańskiego na Izraela. Mówi Pan, rozciągający 
niebiosa i gruntujący ziemię, a tworzący ducha człowieczego w nim: 
Oto Ja stawię Jeruzalem naprożnikiem obżarstwa wszystkim naro-
dom wokoło (…)”. Królestwo Maryi czyli Polska! To bardzo znaczące 
słowa. Nikt, jak Maryja, nie może być wsparciem i przewodnikiem do 
Chrystusa w przygotowaniu Kościoła do macierzyńskiej współpracy 
Bogarodzicy z dziełem zbawienia w Chrystusie Panu (por. RM 49). 
Maryja jest obecna w pielgrzymującym narodzie przez wiarę; jest 
wzorem nadziei27.

Wiara w maryjną tożsamość narodową
Jak wiemy, wiara jest łaską. Oddanie się Maryi, stając się formą życia 
chrześcijańskiego, wpisuje się więc w perspektywę łaski. Wniebo-
wzięcie Matki Bożej „z ciałem do nieba” jest główną treścią wiary. 
W dniu Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny spotykają się na 
Jasnej Górze setki tysięcy osób, niekiedy nawet ponad milion. Wnie-
bowzięcie NMP to jedno z głównych świąt maryjnych obchodzonych 

 25 Zob. A. K. Emmerich, Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa 
i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza według 
widzeń błogosławionej Anny Katarzyny, t. 1, Wrocław 2005, s. 28–79; https://katoli-
kintegralny.wordpress.com/2016/01/09/papiestwo-w-wizjach-katarzyny-emmerich-
-oraz-marie-julie-jahenny/ (dostęp: 30.07.2016 r.).
 26 R. Celakówna, Wyznania z przeżyć wewnętrznych, red. W. Kubik, Kraków 2007, 
s. 278.
 27 Por. Jan Paweł II, Redemptoris Mater. Encyklika o Błogosławionej Maryi Dzie-
wicy w życiu pielgrzymującego Kościoła, Wrocław 1995, nr 42.
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uroczyście aż do dziś28. Max Weber, wybitny niemiecki filozof oraz 
teoretyk, twierdzi, że naród jest wspólnotą duchową i emocjonalną, 
a tożsamość narodowa jest ważna29. Tożsamości Polski jest miejscem, 
gdzie kształtowały się jej dzieje. Polska jest Maryjna od zarania. Gdy 
chrystianizacja weszła na dobre do Polski w XI w., rozwijał się już 
kult do Matki Bożej Niepokalanej – przewodniczki w drodze do 
zbawienia. Pierwsze polskie świątynie budowano pod wezwaniem 
Matki Bożej. Pierwsza, wzniesiona w Gnieźnie, otrzymała wezwanie 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny30. Pierwszy zaś utwór na-
pisany w języku ojczystym, to Bogurodzica. Pieśń stała się hymnem 
narodowym i modlitwą, z którą rycerze wyruszali do boju. Boguro-
dzicę śpiewano nie tylko przed bitwą, lecz umieszczano jej tekst na 
początku statutów, polecając w ten sposób opiece Maryi powodzenie 
orężne i porządek społeczny31. U schyłku średniowiecza i na początku 
polskiego renesansu pobożność maryjna została ugruntowana osta-
tecznie. Uczestniczą w niej wszystkie warstwy społeczne, o czym 
mówią dzieje Polski na Jasnej Górze. W połowie XV wieku w Polsce 
powszechny był kult obrazu jasnogórskiego, który nawet przekraczał 
polityczne i etniczne granice ówczesnej Polski32. Jasna Góra była cen-
trum religijności polskiego średniowiecza. Dokument Translatio…33 
podaje okoliczności przybycia cudownego obrazu do Polski, który 

 28 Około 650 r. w Rzymie było już święto, którego przedmiotem celebracji stał 
się koniec ziemskiego życia Maryi. Zob. J. Nowak, Maryja w liturgii i pobożności 
Kościoła, dz. cyt.
 29 Zob. A. Wolska, Max Weber – recenzja, Warszawa 1999.
 30 Najstarsza rotunda w Gnieźnie nosiła imię Najświętszej Maryi Panny. Klu-
czową rolę Gniezna (przede wszystkim religijną) w państwie pierwszych Piastów 
potwierdza także fakt złożenia tam szczątków św. Wojciecha oraz ustanowienia 
w nim centrum administracji kościelnej po przyjęciu chrześcijaństwa.
 31 Wyrazem jej jest najstarsza pieśń religijna, spełniająca w pewnym okresie funkcje 
pieśni narodowej – Bogurodzica, której autorstwo przypisywane było św. Wojcie-
chowi. Niektórzy z historyków dopatrują się wyraźnych wpływów bizantyjskich. 
Zob. J. Nowak, Maryja w liturgii i pobożności Kościoła, dz. cyt., s. 176–196.
 32 Dokumentuje to Jan Długosz.
 33 Oryginał pergaminowy dokumentu z aktem fundacji Jasnej Góry przez Wła-
dysława Opolskiego z 1382 r. zachował się do dziś w bibliotece klasztornej.
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zasłynął tu licznymi łaskami34. Popularność Jasnej Góry cieszyła 
katolików polskich z dworem królewskim i hierarchią na czele. Kult 
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej jako palladium narodowe 
został ugruntowany w świadomości narodu już w pierwszej połowie 
wieku XVII, co uznaje się za zasługę dynastii Wazów. Pierwsza pol-
ska koronacja, przeprowadzona na Jasnej Górze, miała „charakter 
uroczystości ogólnopaństwowej”35.

Jasna Góra z cudownym obrazem Czarnej Madonny, czczonej jako 
Królowa Polski, stała się duchową stolicą kraju36. Najświętsza Maryja 
Panna wstawiała się u Boga za polskim narodem. Maryja wypro-
siła wielkie zwycięstwo pod Grunwaldem w 1410 r. Przed bitwą król 
Władysław Jagiełło i rycerstwo polskie leżeli krzyżem przed obrazem 
Maryi, a walkę zaczęli śpiewem Bogurodzica. Po zwycięstwie Jagiełło, 
jako wotum, ozdobił Obraz Jasnogórski złotą blachą z promieniami 
dookoła głowy, wyrażając w ten sposób swoje przekonanie, że Maryi 
zawdzięcza pokonanie wroga. W 1655 r. Matka Boża obroniła nas 
przed Szwedami – zwycięska obrona, po dowództwem przeora o. Au-
gustyna Kordeckiego, zakończona 27 grudnia tegoż roku, przeszła do 
historii jako cudowna interwencja Boga za sprawą Maryi37. W 1683 r. 
król Jan Sobieski odniósł zwycięstwo nad Turkami pod Wiedniem 
za pośrednictwem Matki Bożej. 15 sierpnia 1920 r., w Uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wojska rosyjskie zostały 
rozgromione. Uznano to za cud nad Wisłą za sprawą Matki Bożej. 
Maryjność nabiera szczególnej wagi w ekonomii apostolstwa chrześ-
cijańskiego, ponieważ zawsze broni narodu polskiego. Dla katolików 
był on objawieniem, w którym identyfikują się modlitwy i pobożność 

 34 Zob. J. Tomziński, Z. Modzelewski, D. Szumska, Panno Święta, co Jasnej bronisz 
Częstochowy, red. J. Tomziński, Z. Modzelewski, D. Szumska, Paryż 1981.
 35 Zob. Koronacje papieskie Wizerunków Matki Bożej według kolejności ogłoszenia, 
www.katolik.pl (dostęp: 06.04.2016 r.).
 36 Por. S. Jabłoński, Wokół koronacji Cudownego Obrazu diademami św. Piusa X, 
w: Z Maryją Królową Polski bądźmy świadkami miłości. Dziś i jutro, Jasna Góra–
Częstochowa 2010, s. 119.
 37 Por. Cz. Ryszka, Jubileusz zwycięskiej obrony Jasnej Góry: 350-lecie potopu, 
„Niedziela” 2004, nr 49, s. 8.
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wielu pokoleń. Maryja kształtowała poczucie tożsamości narodowej. 
Rozwój rangi i funkcji Częstochowy pojmowany był jako symbol ze-
społu pewnych wartości, wzorów i postaw osobowych, wchodzących 
do kultury narodowej, które najlepiej są widoczne w dziejach litera-
ckich i twórczości plastycznej, powstających z inspiracji paulińskiej. 
Powstała w tych czasach niesłychana ilość literatury maryjnej. Go-
rące uczucia, jakie Polacy zawsze żywili do Matki Bożej, znajdowały 
swój wyraz w poezji. Powstały wiersze, pieśni o wysokiej wartości 
artystycznej, a także proste rymy. Poezja ta rozkwitła szczególnie po 
obronie Jasnej Góry i za czasów konfederacji barskiej. Autorzy łączyli 
w niej kult Matki Bożej z losami narodu polskiego. Polska poezja 
romantyczna wyróżniała się duchem prawdziwie chrześcijańskim na 
tle twórczości innych narodów. Wyraża ona głębię uczuć religijnych 
i patriotycznych, ale też często przybiera charakter błagalnej mod-
litwy o niepodległość, a nawet proroctwa. Adam Mickiewicz wołał 
do Maryi w inwokacji do Pana Tadeusza: „Panno Święta, co Jasnej 
bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz bramie!” Juliusz Słowacki 
miał na myśli Bogurodzicę z Jasnej Góry, kiedy każe wybierającemu 
się pod Częstochowę Kazimierzowi Pułaskiemu przez o. Marka mod-
lić się i ułożył na cześć Królowej nie jedną strofę38. Historia Sank-
tuarium Jasnogórskiego była także natchnieniem dla pisarzy okresu 
pozytywizmu, np. Potop Henryka Sienkiewicza czy Kordecki Józefa 
Ignacego Kraszewskiego. Do tych samych wydarzeń nawiązywał 
Stanisław Wyspiański – Śluby Jana Kazimierza. Władysław Reymont 
pięknie opisał przeżycia pątników pieszej pielgrzymki warszawskiej 
w czternasto-reportażach drukowanych w Tygodniku Ilustrowanym. 
Cudowny obraz Jasnogórski to także bardzo częsty temat twórczości 
artystycznej – plastycznej. Matkę Bożą malowali na swych obrazach: 
Jan Matejko, Artur Grottger, Józef Chełmoński, Piotr Stachiewicz, 
Henryk Rodakowski, January Suchodolski, Elwir Andriolli i inni. 

 38 W latach 1809–1849 napisał: „Boga Rodzico Dziewico! Niegdyś królowie Korony 
swoje składali, a potem Tyś je zwracała, jakby nowem były złotem (…). Zob. K. Wojt-
kiewicz, Maryjny wzorzec odnowy wiary narodu polskiego według Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego, „Rocznik Skrzatuski” 2013, t. I, s. 35.
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Stanisław Moniuszko skomponował na Jej cześć hymny, pieśni i inne 
utwory muzyczne. Obraz został uznany za relikwię Królestwa Pol-
skiego. Stał się narodowym symbolem, niemal drugim narodowym 
godłem. Zawsze miał go przed sobą sługa Boży Prymas Tysiąclecia 
Stefan Kardynał Wyszyński i święty Jan Paweł II. Wiara ich pole-
gała na obecności Bożej w Maryi i na szczególnej łasce jakiej Bóg Jej 
udziela, a także w pobożności wierzących. Kultu Bogarodzicy nie 
można zrozumieć bez odwołania się do Tradycji. Królewskie Śluby 
w niebywały sposób podniosły znaczenie Jasnej Góry. Tytuł „Królowa 
Polski” został powiązany z Jasnogórską Ikoną Matki Bożej. Świadczą 
o tym insygnia królewskie, które zostały umieszczone przy obrazie 
Matki Bożej w 1926 r.39 Obserwujemy maryjny charakter polskiej 
kultury w budowanie tożsamości narodowej, a kult maryjny stał się 
dominujący w polskiej kulturze.

Kardynał Prymas Tysiąclecia „wszystko postawił na Maryję” – 
idziemy do Chrystusa przez Maryję
Wyszyński w najtrudniejszym czasie dla Polski wszystko postawił 
na Matkę Bożą. W trzyletnim więzieniu w Stoczku Warmińskim po-
wstała idea oddania Narodu w macierzystą niewolę Maryi za wolność 
Kościoła w Polsce i na świecie. 8 grudnia 1953 r. stał się Niewolnikiem 
Matki Jasnogórskiej, której służył: „Niewolnik oddany Jej w więzie-
niu w Stoczku Warmińskim, dnia 8 grudnia 1953 roku, najpokorniej 
proszę, Ucieczkę Grzeszników, aby była mi Orędowniczką przed 
Tronem Trójcy Świętej. Amen”. Tak kończy swój testament Kardynał 
Wyszyński, podpisując się jako Niewolnik Maryi (15 sierpnia 1969 r.)40. 
Odtąd całe jego życie było przeniknięte rysem maryjnym41. Prymas 

 39 Por. A. Szafrański, „Z dawna Polski Tyś Królową”, „Ateneum Kapłańskie” 1988, 
nr 476, s. 77.
 40 Por. S. Wyszyński, Głos Jasnej Góry, Warszawa 1986, s. 478.
 41 14 lutego 1953 r. w obecności dwojga współpracowników S. Wyszyński dokonał 
osobistego aktu zawierzenia Maryi. „W pewnym momencie podczas Mszy św. twarz 
Księdza Prymasa rozpromieniła się przedziwnym światłem, radością i pokojem”. 
Prymas po Mszy św. powiedział: „Dziś wszystko postawiłem na Maryję”. W czasie 
modlitwy błagał: „Maryjo, widzisz, co się dzieje z Kościołem Twojego Syna! Uratuj 
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przygotowywał się przez 3 tygodnie do złożenia aktu całkowitego 
oddania się w niewolę Maryi, według wskazań św. Ludwika Marii 
Girgnion de Montfort, a przez Jej ręce w całkowitą Chrystusową 
niewolę42. Oddanie siebie w niewolę Maryi jest źródłem prawdziwej 
wolności43.

Inspiracją jego działalności był prymas A. Hlond. Po jego śmierci 
Wyszyński „uczynił własnym maryjny testament swego Poprzed-
nika. Wszystko postawił w Polsce na Matkę Najświętszą. Osobiście 
zaufał Maryi i czynił wszystko, aby to czego Prymas Hlond nie zdą-
żył dokonać było dokonane”44. Prymas rósł razem z Matką Bożą45. 
Świadectwem są jego słowa: „Przez dwadzieścia pięć lat mojego pa-
sterzowania (prymasostwa) wszystko przeprowadzałem z pomocą 
Bogurodzicy Dziewicy, Bogiem sławionej Maryi, tej, co Jasnej broni 
Częstochowy (…)46. „Drogę tę uważam za najlepszą cząstkę, którą 
Bóg pozwolił mi obrać. Pragnąłbym, aby nigdy nie była odebrana”47. 
Maryja dla Prymasa jest Matką Chrystusa i Kościoła na sposób oso-
bowy. Maryja jest pełną godności Służebnicą Pańską, żyjącą w nie-
ustannej komunii z Bogiem, „pełną łaski”. Prymas odwoływał się 
do Macierzyństwa Maryi48. Jej macierzyństwo pełne opieki to jakby 
duchowy płaszcz, pod którym można się schronić przed niebezpie-
czeństwem. Indywidualna pobożność maryjna Kardynała rozszerzała 

go. Pomóż mi, pomóż (…)”, http://centrumzawierzenia.jasnagora.pl/wp-content/
uploads/Przez-Akt-Oddania.pdf, s. 68.
 42 Por. tamże, s. 72.
 43 Na odwiecznych drogach oddawania się w niewolę (Warszawa, kościół Św. Sta-
nisława, 5.04.1965 r.), KP 20, 44. Matka, 58.
 44 Por. J. Pach, Droga maryjna Tysiąclecia, „Znaki Czasu. Kwartalnik Religijno-
-Społeczny” 1987, nr 7/3, s. 114.
 45 „Ogromne poświęcenie dla innych widzimy w Matce, która naraża się na śmierć, 
aby przekazać nowe życie rodzinie narodowi i ludzkości (…)”, „Cokolwiek dzieje 
się w Kościele Bożym w Ojczyźnie naszej – Tobie to zawdzięczamy”, S. Wyszyński, 
Homilia (Jasna Góra, 25.08.1960 r.). Zob. stara.radiomaryja.pl (dostęp: 09.09.2016 r.).
 46 S. Wyszyński, Wszystko postawiłem na Maryję, Warszawa 1998, s. 19.
 47 Przez akt oddania do zawierzenia Maryi w Trzecim Tysiącleciu, red. Z. S. Jabłoński, 
Jasna Góra–Częstochowa 2004, s. 25.
 48 Por. tamże, s. 242–243.
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się w wymiar społeczny życia narodowego i kościelnego. Oddanie 
w niewolę Maryi zostało złożone, a jego zewnętrznym wyrazem były 
dwa dokumenty milenijnego Aktu Oddania Polski, podpisane przez 
biskupów. Jeden w srebrnej tubie umieszczono przy obrazie Jasno-
górskim, a drugi przekazano Pawłowi VI. Papież uznał ten akt, obok 
chrztu Mieszka I, za najwyższej rangi w życiu Narodu Polskiego49. 
W życiu Kardynała „kult Matki Boga nie wynikał jedynie z tradycji 
rodzinnej czy ojczystej, ale opierał się na podstawowych prawach 
Objawienia”50. Postrzeganie Maryi w rodzicielskim zadaniu to osobi-
ste doświadczenia Prymasa już z czasów dzieciństwa. Wyznał „Cześć 
moja do Matki Najświętszej rozwijała się powoli”51. Miała na nią duży 
wpływ m.in. myśl mariologiczna teologa ks. Karola Journeta52. Jednak 
przełomowym momentem jego maryjności był czas aresztowania 
przez władze komunistyczne53. W więzieniu powstała idea odnowie-
nia Ślubów Królewskich w trzechsetną rocznicę ich złożenia Matce 
Najświętszej przez Jana Kazimierza i proklamowania Maryi Królową 
Korony Polskiej. Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, które odbyły 
się na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r. w Uroczystość Najświętszej 

 49 Napisał do Prymasa, Episkopatu i Narodu Polskiego w specjalnym breve, że 
żaden naród w świecie chrześcijańskim nie dokonał tego, czego Polacy dokonali 
w czasie Millenium 3 maja 1966 r. „Zaprawdę nie mogliście wspanialej uczcić ty-
sięcznej rocznicy owego dnia, kiedy to Polska przyjęła skarby religii chrześcijańskiej 
i poddała się pod najsłodsze jarzmo Chrystusa i Jego Matki (…). Bądźcie pewni, że 
w ten sposób katolicka Polska zostaje związana ze Stolicą Apostolską jeszcze ściślej-
szym węzłem i coraz głębiej zapada w serce tego, który będąc Następcą św. Piotra, 
zapragnął być razem z wami, aby wziąć osobiście udział w owych uroczystościach 
(…)”. Tamże.
 50 Por. Z. Peszkowski, Do czytelnika, w: Madonna poetów. Antologia współczesnej 
polskiej poezji maryjnej, Londyn 1966, s. 9.
 51 E. K. Czaczkowska, Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013, s. 246.
 52 Por. J. Pach, Stefan Kardynał Wyszyński jako inicjator eklezjalnego wymiaru 
maryjności w Polsce, w: Sympozjum mariologiczne. Jasna Góra, 6–8.12.1993 r.; Za-
wierzenie Maryi ku przyszłości, red. Z. S. Jabłoński, Jasna Góra–Częstochowa 1994, 
s. 108.
 53 Po uwolnieniu z więzienia prawie wszystkie kazania i wypowiedzi Kardynała 
były maryjną katechezą.



Znaczenie Maryi w polskim Kościele…

| 129 |

Maryi Panny54, są z niewypełnionymi w pełni ślubami królewskimi. 
Są jednak od nich bardziej rozwinięte i dostosowane do potrzeb 
naszych czasów. Wiążą treścią swoich zobowiązań wszystkich wier-
nych w całym kraju. Treść ślubów uczynił kard. Wyszyński przed-
miotem dziewięcioletnich rekolekcji narodowych – tzw. Wielkiej 
Nowenny, przygotowujących do obchodów tysiąclecia Chrztu Polski. 
Śluby były początkiem przygotowania narodu do Milenium Chrztu 
Polskiego55. Wielka Nowenna z okazji jubileuszu 1000-lecia Chrztu 
Polski zakończyła się uroczystym ślubowaniem Polaków i oddaniem 
się w niewolę miłości Maryi, Matki Kościoła w Polsce i świecie. Le-
gatem papieskim na tych uroczystościach został Prymas Kardynał 
Wyszyński. 3 maja 1966 r. Prymas Polski dokonał Aktu Oddania Na-
rodu w macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w świecie 
i w Polsce56. Ślubowanie, które było preludium Nowenny, wzywało 
wierzących do odrodzenia indywidualnego i społecznego w dziedzi-
nie religijno-moralnej57. Peregrynacja Maryi w kopii Jej Cudownego 
Obrazu, poświęconego przez papieża Piusa XII, była przygotowaniem 
do obchodów Millennium. W ciągu trwającej nowenny Matka Boża 

 54 Uroczystość odnowienia Ślubów Narodu zgromadziła milionową rzeszę wiernych. 
Zabrakło na niej Prymasa. Błagano na niej o uwolnienie kardynała (26 października 
tego roku ks. Prymas został uwolniony z więzienia). Kardynał Stefan Wyszyński 
po swym uwolnieniu złożył na Jasnej Górze votum dziękczynne: srebrną ozdobną 
tablicę z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej i wyobrażeniem dwóch ka-
tedr: Gnieźnieńskiej i Warszawskiej. Napis głosi: „Prymas Polski, Stefan Kardynał 
Wyszyński, uwolniony po trzech latach z więzień, dziękuje Zwycięskiej Dziewicy, 
Wspomożycielce, Królowej Polski za przemożną opiekę w czasach niewoli. Rychwałd 
Królewski – 1953, Stoczek Warmiński – 1953 – 1954, Prudnik Śląski – 1954 – 1955, 
Komańcza k. Sanoka – 1955 – 1956, Uroczystość Chrystusa Króla, 28 X 1956 r.” Wo-
tum jest umieszczone nad tabernakulum pod Cudownym obrazem. Zob. P. Raina, 
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego 1656–1956–1966, Warszawa 2006.
 55 
 56 Akt miał podwójny cel. Oddanie narodu Maryi w niewolę Miłości oznaczało 
zabezpieczenie przed źle rozumianą wolnością, swawolą, skrajnym indywiduali-
zmem. Było to także błaganie Matki Bożej o wyzwolenie z niewoli komunistycznego 
systemu i agresji ze strony totalitarnego Związku Radzieckiego.
 57 Por. S. Wyszyński, Wszystko postawiłem na Maryję, dz. cyt., s. 118–12.
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udzieliła narodowi polskiemu wiele łask58. Kopia obrazu Jasnogór-
skiego, wędrująca z parafii do parafii, to „promień przesuwający się 
przez naszą ziemię”59.

Wyjątkowy charakter misji Maryi to skuteczna pomoc w osobistej 
drodze do świętości. Bóg uczynił Maryję pierwszym pomocnikiem 
w walce z szatanem60. Kardynał Wyszyński, wraz z biskupami, powo-
łał do istnienia dzieło Pomocników Matki Kościoła. Zachęcali oni do 
pomagania wszędzie, „w domu, w szkole, w pracy, na ulicy, w tram-
waju, w sklepie i kościele”61. Dzieło „Pomocników Matki Kościoła” 
rozpoczął 26 sierpnia 1969 r. od świadectwa: „Pragnę dziś otworzyć 
serce swoje przed Wami, aby Wam odsłonić tajemnice mocy trwania 
Kościoła Chrystusowego w Ojczyźnie naszej. Pragnę wam wyznać 
swoją wiarę w to, że tę moc trwania zawdzięczamy «obecnej w Mi-
sterium Kościoła Bogurodzicy»”62.

Maryjność Kościoła w Polsce, kierowanego przez Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego, przejawiała się w takich inicjatywach, jak: Jas-
nogórskie Śluby Narodu złożone Królowej Polski na Jasnej Górze 26 
sierpnia 1956 r.63; Dzieło Pomocników Matki Kościoła i Społeczna 

 58 Zanotowano wiele aktów spowiedzi po kilkudziesięciu latach. Składano także 
pod przysięgą zeznania o cudownych uzdrowieniach i innych otrzymanych łaskach. 
Zob. M. Królik, Cuda i łaski zdziałane za przyczyną Jasnogórskiej Matki Bożej 
dawniej i dziś, Częstochowa 2006, s. 180.
 59 Prymas Stefan Wyszyński zainicjował w 1957 r. peregrynację (wędrówkę) kopii 
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich diecezjach w Polsce. W ten 
sposób rozpoczęła się wielka nowenna przed obchodami tysiąclecia chrześcijaństwa 
w naszym kraju. W ciągu kilkunastu lat Królowa Polski odwiedziła wszystkie 
parafie, uroczyście przeprowadzana z miejsca na miejsce przez tysiące osób.
 60 Por. S. Wyszyński, Nadzieja na oddanie świata Matce Kościoła (Warszawa 
11.06.1973 r.), nr 1238, s. 3 i 5.
 61 K. Wojtkiewicz, Maryjny wzorzec odnowy wiary narodu polskiego według Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego, „Rocznik Skrzatuski” 2013, t. I, s. 35.
 62 List Prymasa Wyszyńskiego pisany na Jasnej Górze z 26 sierpnia 1969 r., w: Ko-
misja Maryjna Episkopatu Polski, Pomocnicy Matki Kościoła, Rzym 1974, s. 13.
 63 Tekst ślubów został zredagowany przez Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana 
Wyszyńskiego w więzieniu, w latach 1953–56. W rocie Jasnogórskich Ślubów za-
warł całe swoje doświadczenie duszpasterskie. Przebywał w Prudniku, a później 
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Krucjata Miłości. Stanowiły one bezpośrednią konsekwencję milenij-
nego Aktu oddania, idei świętego niewolnictwa osobistego i społecz-
nego, nawiedzenia poszczególnych parafii przez kopię jasnogórskiego 
obrazu, sobotnich nabożeństw Królowej Polski; różnych innych form 
czci Maryi Matki Kościoła i Pani Jasnogórskiej.

Końcowe wnioski
Podstawowe przesłanie: Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wy-
szyński prowadził Polskę drogą zawierzenia Bogu przez Maryję i cały 
naród skupiał pod płaszczem opieki umiłowanej Pani Jasnogórskiej. 
Prawdziwy zmysł prorocki kard. Wyszyński okazał w ustosunko-
waniu się do kwestii społecznej. Czynił to w sposób godny wizji 
społecznej „nowej ewangelizacji”, choć nie używał tej nazwy. Prymas 
Wyszyński mówił, że „przyjdą nowe czasy, (które) wymagają nowych 
świateł, nowych mocy, Bóg je da w swoim czasie. Wszystko zawie-
rzyłem Matce Najświętszej i wiem, że nie będzie słabszą w Polsce, 
choćby się ludzie zmieniali oraz że „Maryja (jest) drogą Boga ku 
człowiekowi i drogą człowieka ku Bogu”64. Polska, która w szcze-
gólny sposób czciła Niepokalaną Maryję, została obroniona przez 
Nią przed błędami i herezjami. Przekonanie o roli Niepokalanej 
w czasach dramatycznych dla Polski wyrażają obrazy znajdujące 
się na Jasnej Górze, przedstawiające triumf Maryi nad herezjami. 
Matka Boża Częstochowska jest znakiem cudownej opieki. Prymas 
Polski, ufając w pomoc Maryi, odważnie przeciwstawiał się władzy 
komunistycznej. Za swoją postawę został aresztowany. Pisał wtedy: 
„Obrona Jasnej Góry dziś – to obrona chrześcijańskiego ducha Na-
rodu, to obrona kultury rodzinnej, obrona jedności serc ludzkich 
w Bożym Sercu. Jest to obrona swobodnego oddechu człowieka, który 

w Komańczy. Zob. P. Raina, Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego 1656–1956–1966, 
Warszawa 2006, s. 22–24
 64 Człowiek niezwykłej miary. Ojciec Święty Jan Paweł II o kardynale Stefanie 
Wyszyńskim, kardynał Stefan Wyszyński o sobie, kardynał Józef Glemp o kardynale 
Stefanie Wyszyńskim, red. M. Plaskacz, A. Rastawicka, W. Wojdecki, Warszawa 
1984, s. 119.
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chce wierzyć bardziej Bogu niż ludziom, a ludziom po Bożemu (…). 
Już dziś oddaję wszystkie swoje modlitwy i więzienne cierpienia ku 
uczczeniu Pani Jasnogórskiej – za naród Chrystusowy, by wytrwał 
w łasce i miłości”65. Z głębokiego poznania Boga rodzi się miłość ku 
Niemu i Matce Najświętszej. „Potrzebujemy Matki Bożej. Przecież 
nawet Bóg Jej potrzebował!”66 Bóg sprawuje opatrzność swoją nad 
światem, kreśli cały plan w najdrobniejszych szczegółach. Wykona-
nie jednak swego planu powierza człowiekowi. W tym celu przy-
gotował Prymasa Wyszyńskiego do roli swego współpracownika, 
by mógł wykonać Boże zamierzenia. W ślad za kard. Wyszyńskim 
poszedł Karol Wojtyła, który świadomie stał na straży tak ważnych 
wartości. W 1966 r. Akt oddania Polski Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski ma wybitne nadprzyrodzone znaczenie i sens. Jest 
to niezwykły symbol i znak. Prymas powiedział, gdy do Komańczy 
przyszła informacja o przebiegu uroczystości o rzeszach pielgrzymów: 
„Ten lud zaświadczył, że Królowa Polski jest najbardziej popularną 
postacią w życiu Narodu (…) Oddziaływania Jasnej Góry na życie 
Narodu nie da się sprowadzić do płytkiej dewocji. (…) Jasna Góra 
jest wewnętrznym spoidłem życia polskiego, jest siłą, która chwyta 
głęboko za serce i trzyma cały Naród w pokorze i mocnej postawie 
wierności Bogu, Kościołowi i jego hierarchii”. Pierwszym „czcicielem” 
Maryi, który w doskonały sposób oddał cześć swej Matce, był Jezus 
Chrystus. Chrystus najlepiej i najpełniej „praktykował” kult maryjny, 
cześć dla swej Matki. Chrystocentryczność jest niemożliwa bez Maryi. 
Maryja zawsze pomnaża chwałę Chrystusa, nigdy jej nie pomniej-
sza67. Chrześcijaństwo w naszym narodzie zawsze odnosiło się do 
Chrystusa i Jego Matki. Kościół święty potrzebuje Maryi. Maryja 
walczy z nieprzyjaciółmi Kościoła i duszy ludzkiej i zawsze zwycięża. 

 65 Tyś wielką chlubą naszego narodu, red. K. Kunz, Częstochowa–Jasna Góra, s. 184.
 66 S. Wyszyński, Na drogach zawierzenia, Warszawa 1996, s. 68–69.
 67 Por. Słowo przed Mszą świętą. Dzień skupienia Instytutu Prymasowskiego. 
Choszczówka, 08.12 1978 r., 03. nr 2442, s. 1–2.
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„Wzrost czci ku Maryi powiększa cześć Chrystusa”68. Paweł VI, cytu-
jąc piękne i mądre słowa: „Niech w każdym będzie dusza Maryi, aby 
sławił Boga; niech w każdym będzie duch, aby radował się w Panu”, 
zwraca się do wszystkich, którzy pytają, na czym polega pobożność 
chrześcijańska – autentyczna, głęboka i maryjna69. Konkretyzację 
Jej osoby upatrywał w cudownym Wizerunku Jasnogórskim, jako 
wyraz Jej obecności i wstawienniczego działania na polskiej ziemi. 
W Jasnej Górze prymas Wyszyński widział centrum duchowego życia 
wszystkich Polaków70. Jasna Góra była miejscem wielkiego programu 
odnowy wiary narodu. Maryja „wybrała swój tron” w Częstochowie 
dzięki Władysławowi Opolczykowi, który umieścił obraz Czarnej Ma-
donny na Jasnej Górze 9 sierpnia 1382 r. Ukoronowaniem czci Maryi 
przez naród były śluby króla Jana Kazimierza w 1656 r., do których 
nawiązywał Prymas. Przygotował program odnowy duchowej71. Od-
tąd naród widział w ikonie Maryi Jasnogórskiej orędowniczkę. Wzór 
Matki Bożej był potrzebny do odnowy moralnej narodu72.

Czy został Prymas dotknięty charyzmatem Niepokalanej?73 Odpo-
wiedź jest jedna – wpatrzony był w Maryję, Matkę Bożą. „Maryja była 
zasadniczą siłą Prymasa. (…) to właśnie Maryja otwarła go na całość 
problematyki polskiego Kościoła, również w jego społeczno-politycz-
nym wymiarze. Wsłuchał się w dziejowe doświadczenie Polski i w Jej 
przedziwne ukierunkowanie ku Jasnej Górze, dzięki czemu pozwolił 
ukształtować zarówno siebie, jak i Kościół polski, w szkole Dziewicy 

 68 List Prymasa Wyszyńskiego pisany na Jasnej Górze z 26 sierpnia 1969 r., art. cyt., 
s. 13.
 69 Paweł VI przychylając się do próśb Episkopatu Polski, ogłosił Maryję Matkę 
Kościoła 21 listopada 1964 r. i napisał adhortację Marialis cultus – o tym jak czcić 
Matkę Bożą.
 70 Por. S. Wyszyński, Wszystko postawiłem na Maryję, dz. cyt., s. 105–107.
 71 Por. tamże, s. 125.
 72 Zob. Cz. S. Bartnik, Pedagogia narodowa Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Lublin 
2001.
 73 W życiorysie Kardynała odnajdujemy myśl o wstąpieniu do Paulinów. Przez 
częste pobyty na Jasnej Górze stał się agregowanym członkiem Zakonu Paulinów, 
odprawiał w więzieniu sobotnie Msze ku czci Czarnej Madonny. Zapiski w więzieniu 
świadczą o jego miłości i przywiązaniu do Niepokalanej.
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z Nazaretu”74. Wpisanie Maryi w historię zbawienia jest decydującym 
argumentem uzasadniającym pobożność maryjną Prymasa. Najważ-
niejsze tego przejawy to: obecność Maryi w misterium Chrystusa 
i Kościoła, wybranie Maryi przez Boga do godności Bogarodzicy75, 
Jej pełne związanie z Chrystusem76 i Jego dziełem77. Prymas wska-
zywał na Maryję jako Matkę odnowy życia duchowego dla całego 
narodu polskiego78, by przez prowadzenie życia chrześcijańskiego 
na wzór Maryi dokonała się odnowa wiary całego narodu79. Kardy-
nał Stefan Wyszyński został nazwany Prymasem Tysiąclecia dzięki 
swej wielkiej i niezłomnej postawie wiary wobec programu ateizacji 
narodu polskiego. To duchowy przywódca Polaków. Prymas stworzył 
remedium na zniewolenie Polaków przez komunizm sowiecki. Jego 
programem okazała się pedagogia narodowa i kościelna oparta na 
idei Maryi – Matki Bożej. Maryjna pedagogika narodowa Prymasa 
Tysiąclecia polegała na zawierzeniu całego narodu Bogu przez Ma-
ryję, która stała się ogniwem łączącym. Maryja przez swoje „fiat” 
umożliwiła Bogu przyjęcie natury ludzkiej i wejście w ludzki świat 
i w ludzką społeczność. Prymas z wielkim upodobaniem nazywał Ją 
„Bogu-Rodzicą”80. W Jej imię potoczyły się dzieje Polski, które można 
nazwać dziejami maryjnymi81. August Hlond umierając, powiedział: 

 74 J. Pach, Droga maryjna Prymasa Tysiąclecia, art. cyt., s. 111.
 75 W czasie Zwiastowania Maryja wolą swoją otworzyła bramę nieba. S. Wyszyń-
ski, „Magnifikat”. Dzień skupienia Instytutu Prymasowskiego. Laski, 25.01.1961 r., 
nr 166, s. 1.
 76 Bóg Ojciec oddał Swojego Syna Maryi i co najmniej 30 lat Jego życia upłynęło 
w zależności od Niej. Zob. S. Wyszyński, Królowa porządku, łaski i miłości. Dzień 
skupienia Instytutu Prymasowskiego w uroczystość Maryi, Królowej Wszechświata. 
Warszawa, 31.05.1961 r., nr 179, s. 5.
 77 Zob. S. Wyszyński, Zwiastowanie. Dzień skupienia Instytutu Prymasowskiego. 
Choszczówka, 25.03.1981 r., nr 2852, s. 6.
 78 Por. S. Wyszyński, Kościół w służbie narodu, Rzym 1981, s. 12–15.
 79 
 80 Por. S. Wyszyński, Wszystko postawiłem na Maryję, dz. cyt., s. 17, 22, 25, 28, 39, 
45, 66, 68.
 81 Od wzgórza Lecha, od pierwszej świątyni Wniebowzięcia, od św. Wojciecha, 
który uczył kochać Bogurodzicę, poprzez miłość świętych, jak Andrzeja Bobolę 
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„Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Ma-
ryi Panny”82. Stefan Wyszyński będąc tego świadomy, całą nadzieję 
położył w Maryi: „Patrzmy spokojnie w przyszłość. Chociażby się 
poruszyły niebiosa i ziemia, nic to, Najmilsi, gdy Ona zwycięża i ściera 
głowę węża”83. „Cała ludzkość zwraca się do Tej, którą już w raju 
Bóg ukazał człowiekowi jako jedyną Nadzieję. Ona zetrze głowę 
węża”84. Prymas mówił do odważnych: „Matko – Królowo, prowadź 
nas do Syna Swego!” Ikony maryjne, w których znalazła wyraz prawda 
o wcieleniu Boskiego Logosu i o Bożym macierzyństwie, powinny 
być otaczane czcią wiernych, gdyż posiadają szczególny, sakralny 
charakter i stanowią nieocenioną pomoc dla pracy duszpasterskiej.

Streszczenie
Chrześcijaństwo w ciągu dziejów doświadczało wiele kryzysów doktrynal-
nych, a mimo to istnieje już przeszło dwa tysiące lat. Poważnym objawem 
kryzysu jest ateizm. Brakuje elementarnego pragnienia Boga i to staje się 
największym problemem religijnym w obecnych czasach. Cała Europa stoi 
dziś wobec wezwania, by opowiedzieć się na nowo po stronie Boga. Kardy-
nał August Hlond wierzył, że nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po 
którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę. „Polska ma 
stanąć na czele maryjnego zjednoczenia narodów”. Naród Polski posłuszny 
woli Zbawiciela zostaje wezwany do służebnego mesjanizmu w celu religij-
nego odrodzenia ludzkości. Zwycięstwo ma przyjść przez Maryję. Kardynał 
Stefan Wyszyński wprowadza program odnowy, zawarty w Ślubach Jasno-
górskich Matki Bożej Częstochowskiej. W ślad za Kardynałem Wyszyńskim 
poszedł Karol Wojtyła, który świadomie stał na straży wartości moralnych.

i innych, poprzez katedry polskie i dzieje pełne triumfów, przez Śluby Królewskie 
i Jasnogórskie Śluby Narodu. Zob. J. Kudasiewicz, Jasnogórskie Śluby Narodu dziś, 
w: Królowo Polski przyrzekamy, Warszawa 2006, s. 213–219.
 82 S. Wyszyński, Maryjność Wielkiej Nowenny. Przemówienie Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego do Duszpasterzy Sanktuariów Maryjnych z 11 maja 1959 r., w: tenże, 
Głos z Jasnej Góry, Warszawa 1984, s. 97.
 83 Tamże, s. 98.
 84 Tamże, s. 298.
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Summary
Christianity throughout a history survived many doctrinal crises, and 
even though it exists for over two thousand years. A major aspect of the 
crisis is also atheism. There is a lack of elementary thirst for God, which 
recently becomes the biggest issue for the faith. The whole Europe is today 
called to stand on God’s side. Cardinal August Hlond believed that there 
would be a great triumph of the Heart of Our Lady, after which the Savior 
will reign over the world through Poland. „Poland is to stand at the head 
of Mary unification of nations.” What is important here is the cult of Our 
Lady of sanctuary at Jasna Gora. The chosen nation is also Poland. Poland 
is Marian since the beginning of Christianity in this area. All Polish Saints 
distinguished themselves by a special devotion to Our Lady. Polish nation 
obedient to the will of the Saviour is called to the priesthood for the religious 
rebirth of humanity. The victory has always come through Mary. Renewal 
program is included in the Jasna Gora Vows to Our Lady by Cardinal Stefan 
Wyszynski. In the wake of Cardinal Wyszynski went Karol Wojtyla, who 
consciously stood guard value.

Słowa kluczowe: kryzys, Maryja, maryjność, wybranie, Królowa Polski, 
ateizm, sekularyzacja, współczesność, kultura, nawrócenie, wiara, dusz-
pasterstwo, zbawienie, Hlond, Wyszyński

Key words: crisis, Virgin Mary, devotion to Virgin Mary, election, The 
Queen Polish, atheism, secularism, contemporaneity, culture, conversion, 
wiara, ministry, salvation, Hlond, Wyszyński
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Grzegorz Łęcicki

JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ MEDIÓW
John Paul II: The Hero in the Age of Mass Media

Wybór papieża w czasach nowożytnych zawsze stanowił doniosłe wy-
darzenie dla Kościoła i świata. Warto przypomnieć, że oryginalnym 
tego świadectwem jest początek jednej z najważniejszych powieści 
w dziejach polskiej literatury, a mianowicie Lalki Bolesława Prusa1. 
Wraz z rozwojem kolejnych – obok prasy – środków społecznego 
przekazu, a więc filmu, radia i telewizji, każde współczesne konklawe 
stawało się wydarzeniem medialnym o coraz większym zasięgu, gdyż 
docierało do coraz większej zainteresowanych nim liczby odbior-
ców. Rozmaitość form przekazu medialnego – od słowa pisanego po 
komunikaty audialne oraz audiowizualne – również wpłynęła na 
globalne znaczenie wiadomości o wyborze papieża. Na zwiększone 
zainteresowanie mediów październikowym konklawe, obradującym 
w 1978 r. wpłynęło także to, że miało ono wybrać już drugiego papieża 
w tym samym roku.

Po śmierci Pawła VI, która nastąpiła 6 sierpnia 1978 r., jego na-
stępcą został wybrany 26 sierpnia 1978 r. patriarcha Wenecji, kardynał 
Albino Luciani. Jego podwójne imię: Jan Paweł I – pierwsze takie 
w historii papiestwa – wyraźnie symbolizowało wolę kontynuowania 
dzieła dwóch poprzedników, czyli papieży soborowych: Jana XXIII 
i Pawła VI. Niespodziewana śmierć Jana Pawła I w nocy z 28 na 29 

 1 Pierwsze zdanie powieści określa jej chronologię: „W początkach roku 1878, kiedy 
świat polityczny zajmował się (…) wyborem nowego papieża (…) warszawscy kupcy 
tudzież inteligencja pewnej okolicy Krakowskiego Przedmieścia (…) interesowała 
się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.” B. Prus, 
Lalka, t. I, Warszawa 2003, s. 3.
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września 1978 r. oraz jeden z najkrótszych pontyfikatów w dziejach 
Stolicy Apostolskiej stanowiły wielką sensację przyciągającą uwagę 
mediów i ich odbiorców. Dla dotychczasowego schematu medialnego, 
odnoszącego się do wyboru papieża, wynik kolejnego konklawe miał 
stanowić swoistą kulminację tego ciągu dramatycznych wydarzeń.

Sensacja stulecia
Dokonany w poniedziałek 16 października 1978 r. wybór metropo-
lity krakowskiego, polskiego kardynała Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową stał się największą sensacją XX wieku. Po raz pierwszy 
w historii papieżem został Słowianin. Od 455 lat na tronie Piotrowym 
miał zasiąść nie-Włoch. Biskupem Rzymu został wybrany hierarcha 
stosunkowo dość młody i to z kraju komunistycznego, pozostającego 
pod hegemonią Związku Sowieckiego. Wszystko, co dotyczyło osoby 
nowego papieża, było zaskakujące i odkrywcze. Natychmiast okazało 
się, że wynik konklawe nie stanowił punktu kulminacyjnego, ale 
początek wydarzeń wielkich i nieprzewidywalnych, będących dla 
mediów znakomitym materiałem do rozpowszechniania oraz ko-
mentowania. Pierwsze godziny i dni pontyfikatu pokazały, że będzie 
on sprawowany w sposób dotąd nieznany oraz wyjątkowy. Pierw-
sze publiczne wystąpienie Jana Pawła II zrywało z dotychczasową 
praktyką, ograniczającą się do udzielenia błogosławieństwa. Wbrew 
tradycji Jan Paweł II krótko przemówił do zgromadzonych na Placu 
Św. Piotra, a nawet wplótł pewien element humorystyczny, co wy-
wołało owacyjną reakcję zebranych.

Dosłownie cały świat chciał jak najszybciej bliżej poznać biografię 
papieża-Polaka. Pierwszych syntetycznych wiadomości dostarczyło 
wydanie nadzwyczajne „L’Osservatore Romano”. Agencje informa-
cyjne oraz redakcje wszystkich rodzajów mediów starały się zebrać 
i nagłaśniać jak najwięcej szczegółów z życia oraz dotychczasowej 
posługi nowego papieża. Rodzinne miasto Karola Wojtyły, Wadowice, 
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a także jego biskupia stolica, Kraków, przeżyły istną inwazję dzien-
nikarzy z całego świata2.

Z relacji medialnych wyłaniał się niezwykły obraz osobowości 
i doświadczeń Jana Pawła II: urodzony i wychowany w patriotycz-
nej rodzinie wojskowej w wolnej Polsce, naznaczony w dzieciństwie 
cierpieniem z powodu śmierci najpierw matki, potem brata, lekarza 
heroicznie wypełniającego swe powołanie, miłośnik literatury i sztuki 
aktorskiej, student najstarszej polskiej uczelni, czyli Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, podczas okupacji osierocony przez ojca, konspirator 
i robotnik, który odkrył swe powołanie i w podziemiu studiował oraz 
przygotowywał się do kapłaństwa; kleryk znający koszmar wojny 
i bezmiar zbrodni, widzący zniewolenie Polski przez totalitaryzm 
hitlerowski, a następnie władzę komunistyczną podporządkowaną 
Związkowi Sowieckiemu, ksiądz studiujący w Rzymie, charyzma-
tyczny duszpasterz o bogatym doświadczeniu posługiwania w rozma-
itych środowiskach, turysta, sportowiec, uczony i erudyta, poliglota, 
nauczyciel i wychowawca, poeta, aktor, dramaturg, publicysta, bi-
skup, uczestnik II Soboru Watykańskiego oraz Synodu Biskupów, 
metropolita krakowski, świadek Wielkiego Jubileuszu Tysiąclecia 
Chrztu Polski i zmagania komunistycznego państwa z Kościołem, 
lojalny współpracownik prymasa Polski, kardynała Stefana Wy-
szyńskiego i tak jak on – wielki czciciel Matki Bożej. Imię nowego 
papieża jednoznacznie wskazywało na wolę kontynuowania dzieła 
poprzedników. Dziennikarzy zagranicznych, przybyłych do Polski 
w poszukiwaniu wiadomości o nowym papieżu, bardzo dziwił brak 
jego książek w księgarniach, co dobitnie świadczyło o specyficznej 
sytuacji Kościoła w PRL jako państwie totalitarnym3.

Na zapowiedzianą na niedzielę 22 października 1978 r. uroczystą 
Eucharystię mającą stanowić inaugurację pontyfikatu Jana Pawła II 
przybyły nie tylko liczne delegacje oficjalne oraz tysiące pielgrzymów 

 2 Por. G. Łęcicki, Jan Paweł II. Starałem się mówić za was. O papieskich pielgrzymkach 
do zniewolonej Ojczyzny 1979, 1983, 1987, Warszawa 2008, s. 37–38.
 3 Por. G. Łęcicki, Jan Paweł II. Miłośnik Krzyża i Zmartwychwstania, Warszawa 
1998, s. 12–74.
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z całego świata, ale również wielka liczba dziennikarzy. Tak wielkiej 
grupy żurnalistów mających relacjonować i komentować to wyda-
rzenie dotąd w Watykanie nie było. Podczas obrad II Soboru Wa-
tykańskiego wydano bowiem około tysiąca akredytacji4, natomiast 
na inaugurację pontyfikatu papieża-Polaka przybyło około dwóch 
tysięcy dziennikarzy. Kolejną sensacją pierwszych dni pontyfikatu 
Jana Pawła II stało się jego spotkanie z dziennikarzami, które odbyło 
się w przeddzień uroczystej inauguracji pontyfikatu, czyli w sobotę 
21 października w sali Błogosławieństw. Sensację stanowił nie tylko 
fakt spotkania papieża z pracownikami mediów, ale przede wszyst-
kim to, że owo spotkanie przerodziło się w oryginalną, spontaniczną 
konferencję prasową, podczas której papież odpowiadał na zadawane 
pytanie (nieraz niezbyt mądre) i – co było kolejnym wielkim za-
skoczeniem – swobodnie posługiwał się kilkoma językami. Wielka 
komunikatywność, błyskawiczny refleks oraz żartobliwe, błyskotliwe 
wypowiedzi zjednywały papieżowi sympatię i przychylność ludzi 
mediów oraz przysparzały mu niezwykłej popularności5. Szczery 
uśmiech, poczucie humoru oraz niezwykłe walory intelektualne 
czyniły z papieża-Polaka gwiazdę mediów w najlepszym tego słowa 
znaczeniu i skupiały na nim uwagę świata.

Wolno przypuszczać, że Jan Paweł II, mający specyficzne doświad-
czenie medialne6, doskonale zdawał sobie sprawę z ogromnego zna-
czenia środków społecznego przekazu we współczesnym świecie, 
a szczególnie ich wpływu na sposób myślenia oraz interpretowania 
rzeczywistości; dlatego świadomie wybrał przekaz medialny jako 
jeden z istotnych sposobów obecności posługi papieskiej oraz misji 
Kościoła w kulturze masowej i popularnej. Na skalę dotąd przez 

 4 Zob. 50 lat temu papież Jan XXIII otworzył obrady Soboru Watykańskiego II, 
http://dzieje.pl/aktualnosci/50-lat-temu-papiez-jan-xxiii-otworzyl-obrady-soboru-
-watykanskiego-ii (dostęp: 11.01.2016 r.).
 5 Por. A. Podsiad, A. Szafrańska, Pierwsze dni pontyfikatu Jana Pawła II, Warszawa 
1983, s. 17–23.
 6 Por. G. Łęcicki, Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 
2013, s. 38–52.
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papieży nie praktykowaną Jan Paweł II zaczął się posługiwać mediami 
w dziele głoszenia Ewangelii.

Wielki pontyfikat
Pontyfikat Jana Pawła  II był jednym z  najdłuższych w  dziejach 
Kościoła; trwał bowiem 26 lat 5 miesięcy i 17 dni; według tradycji 
przyjmuje się, że najdłużej przewodził Kościołowi św. Piotr (34 lata), 
zaś najdłuższym pontyfikatem jego następcy była posługa Piusa IX, 
trwająca od 1846 do 1878 r., a więc prawie 32 lata. W zależności od 
sposobu liczenia, a mianowicie łącznego lub rozdzielnego klasyfiko-
wania pontyfikatu Benedykta IX, który trzy razy był wybierany na 
tron Piotrowy i trzy razy zeń usunięty (1032–1044, 1045, 1047–1048) 
oraz uwzględniania albo pomijania Stefana II (752 r.) zmarłego 4 dni 
po wyborze (zanim jeszcze został konsekrowany), przyjmuje się, że 
Jan Paweł II był 262. lub 265. papieżem7.

Bilans papieskiej posługi Jana Pawła II wygląda imponująco. Jan 
Paweł II ogłosił 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 13 konstytucji 
apostolskich, ponad 60 rozmaitych przesłań i listów, 27 orędzi na 
Światowy Dzień Pokoju, 13 orędzi na Światowy Dzień Chorego, 20 
orędzi na Światowy Dzień Młodzieży oraz 26 orędzi na Światowy 
Dzień Środków Społecznego Przekazu8. Promulgował nowy Kodeks 
Prawa Kanonicznego (1983 r.) oraz ogłosił nowy Katechizm Kościoła 
Katolickiego (1992 r.).

Jan Paweł II, sam nazywający siebie Papieżem-Pielgrzymem9, od-
był 104 pielgrzymki zagraniczne; odwiedził 129 krajów, a w nich 617 
miejscowości. Podczas zagranicznych podróży apostolskich, których 
łączny czas trwania wyniósł 543 dni, Jan Paweł II wygłosił 2 382 

 7 Por. K. Dopierała, Księga papieży, Poznań 1996, s. 11–12, 89, 134–136, 385–389.
 8 Zob. S. Karczewski, Jan Paweł II. Encyklopedia pontyfikatu 1978–2005, Radom 
2005, s. 548–560, J. Poniewierski, Pontyfikat 1978–2005, Kraków 2005, s. 463–466.
 9 Zob. A. Jackowski, I. Sołjan, Wstęp, w: Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, red. 
A. Jackowski, I. Sołjan, Kraków 2005, s. 7.
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oficjalne przemówienia i homilie, a przemierzył 1 162 615 kilometrów, 
co obrazowo można porównać do 29 okrążeń Ziemi10.

Poza pielgrzymkami zagranicznymi Jan Paweł II odbył również 
146 podróży apostolskich po Włoszech; odwiedził 259 miejscowości, 
wygłosił 906 oficjalnych przemówień i homilii. Pielgrzymowanie 
po Włoszech zajęło łącznie 278 dni. Oblicza się, że poza Watyka-
nem Jan Paweł II spędził prawie 9 procent pontyfikatu. W diece-
zji rzymskiej odbył 748 wizyt duszpasterskich, w tym 301 wizytacji 
duszpasterskich11.

Papież-Polak pielgrzymował do Ojczyzny 9 razy, a mianowicie 
w 1979, 1983, 1987, 1991 (dwukrotnie: w czerwcu oraz w sierpniu z oka-
zji Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie), 1995, 1997, 1999 
i 2002 r. Papieskie nauczanie, głoszone podczas pierwszej pielgrzymki, 
stanowiło istotny impuls późniejszych przemian politycznych, do-
konujących się w Polsce pod wpływem „Solidarności” jako ruchu 
społecznego; podczas kolejnych dwóch pielgrzymek papież podtrzy-
mywał nadzieję na ostateczne zwycięstwo nad komunizmem, a gdy 
ono faktycznie się dokonało, uczył odpowiedzialnego korzystania 
z odzyskanej wolności i suwerenności.

Jan Paweł II jako Najwyższy Kapłan Kościoła katolickiego udzielał 
wszystkich sakramentów: święcił diakonów, kapłanów i biskupów, 
chrzcił dzieci i dorosłych, udzielał Pierwszej Komunii św., bierzmo-
wał, błogosławił związki małżeńskie, spowiadał, namaszczał chorych.

Z inicjatywy papieża powstało w Watykanie w 1988 r. schronisko 
dla ubogich12. Jan Paweł II ufundował także w Watykanie w 1994 r. 
żeński klasztor kontemplacyjny13. Mianował rekordową liczbę kar-
dynałów: 231, w tym 10 Polaków14.

 10 Zob. S. Karczewski, Jan Paweł II. Encyklopedia pontyfikatu 1978–2005, dz. cyt., 
s. 305.
 11 Por. tamże, s. 401, 305.
 12 Zob. J. Poniewierski, Pontyfikat 1978–2005, Kraków 2005, s. 163.
 13 Por. tamże, s. 252.
 14 Zob. S. Karczewski, Jan Paweł II. Encyklopedia pontyfikatu 1978–2005, s. 508–519.
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Przewodniczył 6 zwyczajnym, 7 specjalnym i 1 nadzwyczajnemu 
Zgromadzeniu Ogólnemu Synodu Biskupów oraz 1 synodowi par-
tykularnemu Kościoła lokalnego15. Ustanowił Papieską Radę ds. 
Rodziny (1981 r.), Papieską Radę Kultury (1982 r.), a także Papieską 
Akademię Nauk Społecznych oraz Papieską Akademię Obrony Życia 
(1994 r.)16. Dokonał reformy Kurii Rzymskiej (1988 r.) oraz zarządził 
nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce (w 1992 i 2004 r.)17.

Jan Paweł II ustanowił (1992 r.) Światowy Dzień Chorego oraz 
zainicjował (1985 r.) Światowe Dni Młodzieży. W 1995 r. we Mszy 
św. w stolicy Filipin, Manili, podczas Światowych Dni Młodzieży, 
uczestniczyło ponad 4 miliony wiernych, co było pierwszym tak wiel-
kim zgromadzeniem w historii ludzkości18. Przygotował Wielki Jubi-
leusz Dwutysiąclecia Chrześcijaństwa i wprowadził Kościół w trzecie 
tysiąclecie; był więc papieżem przełomu stuleci, a zarazem tysiącleci.

Kanonizował oraz beatyfikował rekordową liczbę osób; ogłosił 
482 nowych świętych, w tym 9 Polaków oraz 1338 nowych błogosła-
wionych, w tym 155 Polaków. Najliczniejszą grupę wyniesionych na 
ołtarze stanowili męczennicy: 402 świętych i 1031 błogosławionych19.

Gorliwie angażował się w dialog międzyreligijny oraz ekume-
nizm20. Jako pierwszy papież w historii „przekroczył progi anglikań-
skiej katedry w Canterbury”21, odwiedził zbór ewangelicko-luterański 
(w Rzymie w 1983 r.22), synagogę (w Rzymie w 1986 r.23) oraz meczet 

 15 Por. tamże, s. 524.
 16 Por. J. Poniewierski, Pontyfikat 1978–2005, dz. cyt., s. 62, 75, 253.
 17 Por. tamże, s. 163, 219.
 18 Zob. tamże, s. 116, 219, 262.
 19 Zob. S. Karczewski, Jan Paweł II. Encyklopedia pontyfikatu 1978–2005, dz. cyt., 
s. 445, 491.
 20 Por. E. Sakowicz, Dialog międzyreligijny, w: Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu 
i ekumenizmu, red. E. Sakowicz, Radom 2006, s. 139–158; Z. J. Kijas, Ekumenizm, 
w: Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, dz. cyt., s. 172–198.
 21 J. Poniewierski, Pontyfikat 1978–2005, dz. cyt., s. 68.
 22 Por. P. Janowski, Protestantyzm, w: Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu…, dz. cyt., 
s. 415.
 23 Por. W. Chrostowski, Judaizm, w: Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu…, dz. cyt., 
s.299.
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(w Damaszku w 2001 r.24), a także siedzibę Światowej Rady Kościo-
łów w Genewie (1984 r.). Na papieskie zaproszenie do Asyżu (1986 r.) 
przybyli przedstawiciele innych wyznań i religii, by się wspólnie 
modlić o pokój.

Jan Paweł II przemawiał na forum znaczących organizacji mię-
dzynarodowych i politycznych: w ONZ (1979 r.), UNESCO (1980 r.), 
MOP (1982 r.), EWG (1985 r.) FAO (1992 r.), Międzynarodowym Try-
bunale Sprawiedliwości (1985 r.) oraz w Radzie Europy, Parlamencie 
Europejskim, Komisji i Trybunale Praw Człowieka (1988 r.), gdzie 
zdecydowanie poparł ideę zjednoczonej Europy25. W 1999 r. przema-
wiał w Sejmie RP; było to pierwsze w historii papiestwa wystąpienie 
Biskupa Rzymu w narodowym parlamencie26.

W sposób decydujący, poprzez nauczanie o godności i wolności 
człowieka, a także przekonanie o wewnętrznych sprzecznościach 
ustroju komunistycznego, przyczynił się do jego upadku w Europie 
Środkowo-Wschodniej. W tym kontekście należy przypomnieć, że 
Jan Paweł II nie został zaproszony ani do Rosji, ani do Chin. Po 
1989 r. stały się natomiast możliwe pielgrzymki papieskie do krajów 
dawnego tzw. bloku wschodniego oraz niektórych dawnych republik 
sowieckich, które odzyskały niepodległość. Jan Paweł II odbył więc 
pielgrzymki do Czechosłowacji (1990 r.), na Węgry (1991 i 1996 r.), 
do Albanii (1993 r.), na Litwę, Łotwę i do Estonii (1993 r.), Chorwacji 
(1994, 1998 i 2003 r.), Czech (1995 i 1997 r.), na Słowację (1995 i 2003 r.), 
do Słowenii (1996 i 1999 r.), Bośni i Hercegowiny (1997 i 2003 r.), na 
Kubę (1998 r.), do Rumunii (1999 r.), Gruzji (1999 r.), na Ukrainę 
(2001 r.), do Kazachstanu i Armenii (2001 r.), Azerbejdżanu i Bułgarii 
(2002 r.)27.

 24 Por. E. Sakowicz, Islam, w: Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu…, dz. cyt., s. 256.
 25 Zob. J. Poniewierski, Pontyfikat 1978–2005, dz. cyt., s. 31–32, 46, 70, 160, 235,
 26 Por. tamże, s. 317.
 27 Zob. Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, dz. cyt., s. 234–236, 309–310, 312, 
323–324, 345–346, 376, 389–391, 393–395, 397–400, 402–406, 411, 454–455, 460–461, 
515–516, 520–524, 526–528, 539–541, 543–545.
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Jan Paweł II dwukrotnie stał się celem zamachu: 13 maja 1981 r. na 
Pl. św. Piotra w Rzymie oraz 12 maja 1982 r. w Fatimie 28.

Jako papież nadal dbał o kondycję fizyczną, uprawiał sport: pływał, 
jeździł na nartach, odbywał piesze wycieczki w góry. „Wycieczki poza 
Rzym, zwłaszcza w góry, były dla niego (…) okazją do rozmyślań, 
a przede wszystkim do modlitwy. Tamta sceneria harmonizowała 
z jego duchowością. W górach kontemplował dzieła Pana, powierzał 
się ich Stwórcy”29.

Ostatnia choroba papieża, umieranie, odchodzenie do domu Ojca 
odbyło się na oczach świata. „Jan Paweł II przeszedł «z życia do ży-
cia» w dzień maryjny – pierwszą sobotę miesiąca – i w liturgiczne 
święto Miłosierdzia Bożego. To przejście do wieczności na oczach 
całej rodziny ludzkiej było ostatnią katechezą Jana Pawła II, w któ-
rej mówił, że chwile cierpienia i śmierci należy przeżywać w świetle 
wiary, z miłością i nadzieją chrześcijańską, z całkowitym zdaniem się 
na wolę Bożą, służąc do końca Kościołowi i zbawieniu ludzi. Milcząca 
katecheza Ojca Świętego była punktem szczytowym jego Magiste-
rium. Usłyszał ją i zapamiętał cały Kościół i świat”30.

Spośród rozmaitych prób interpretowania fenomenu osobowości 
i pontyfikatu Jana Pawła II na szczególna uwagę zasługuje opinia jego 
długoletniego najbliższego współpracownika, kard. Stanisława Dzi-
wisza: „Karol Wojtyła mówił o Bogu językiem dzisiejszego człowieka. 
Wczuwał się w jego sposób myślenia, a jednocześnie pochylał się nad 
nim, nad jego problemami. Także nad jego brakiem konsekwencji 
i niewiernością (…) papież Wojtyła położył fundamenty pod nową du-
chowość (…) zdolną wyrazić lepiej wewnętrzne bogactwo świeckiego 
chrześcijanina i jednocześnie pomagającą mu przenieść to bogactwo 
w sferę doczesną, w obszar jego zaangażowania społecznego”31.

 28 Por. J. Poniewierski, Pontyfikat 1978–2005, dz. cyt., s. 51, 67.
 29 S. Dziwisz, Świadectwo w rozmowie z Gian Franco Svidercoschim, Warszawa 
2007, s. 78.
 30 S. Dziwisz, C. Drążek, Cierpienie w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, w: Pozwólcie 
mi odejść. Siła w słabości Jana Pawła II, Częstochowa 2006, s. 53.
 31 S. Dziwisz, U boku Świętego. Rozmowa z Gian Franco Svidercoschim, Kraków 
2013, s. 14, 154.
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Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym podczas uroczysto-
ści beatyfikacyjnej celebrowanej w Watykanie na Placu św. Piotra 1 
maja 2011 r. przez papieża Benedykta XVI, natomiast jego kanonizacji 
dokonał tamże papież Franciszek w niedzielę Miłosierdzia Bożego 
27 kwietnia 2014 r. Liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II ob-
chodzone jest 22 października, przypominającym datę uroczystej 
inauguracji jego pontyfikatu.

Bohater i odbiorca mediów
Każde z wyliczonych wyżej wydarzeń i faktów znajdowało odbicie 
w światowych mediach. Wolno zaryzykować twierdzenie, że w pew-
nym momencie niecodzienność i dynamika sposobu sprawowania 
papieskiej posługi przez Jana Pawła II niejako spowszedniała, gdyż 
zarówno media, jak i ich odbiorcy jakby się przyzwyczaili do niezwy-
kłych informacji dotyczących papieża-Polaka; mówiąc paradoksalnie: 
niecodzienność stała się codziennością. Intensywność jego pontyfi-
katu, nagromadzenie wyjątkowych faktów i wydarzeń stały się, w co 
obecnie pewnie trudno uwierzyć, zbyt szybkie nawet dla samych me-
diów, a zarazem utrudniały percepcję i zapamiętanie przez odbiorców. 
Należy również zauważyć, że postrzeganie osoby oraz posługiwania 
Jana Pawła II odbywało się głównie poprzez tzw. media tradycyjne, 
czyli prasę, radio, telewizję, później wprawdzie również przez Inter-
net, ale – co warto podkreślić – było niemal nieobecne w rozwijają-
cych się dziś dynamicznie mediach społecznościowych; Wikipedia 
pojawiła się w Sieci w styczniu 2001 r., Facebook powstał w lutym 
2004 r., YouTube – w lutym 2005 r., a Twitter – w marcu 2006 r.32 
Dopiero więc następcy Jana Pawła II: Benedykt XVI (2005–2013) 
oraz Franciszek mogli się posługiwać tymi najnowszymi kanałami 
komunikacji, docierającymi przede wszystkim do nowego pokolenia 
młodych użytkowników.

Jan Paweł II komunikował się ze światem, wykorzystując rozma-
ite znane i dostępne wtedy sposoby rozpowszechniania myśli, opi-
nii, informacji. Wśród nich był tak tradycyjny gatunek, jaki stanowi 

 32 Zob. P. Levinson, Nowe nowe media, Kraków 2010, s. 98, 137, 190, 208.
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wywiad dziennikarski. Mające formę książek publicystyczne relacje 
ze spotkań oraz rozmów z papieżem stawały się światowymi bestselle-
rami33, podobnie jak i autobiograficzne wspomnienia Jana Pawła II34. 
Ujawniały oraz przybliżały czytelnikom nie tylko szczegóły życiorysu 
papieża-Polaka, ale przede wszystkim ukazywały jego duchowość, 
ideały oraz źródła formacji intelektualnej, fundamenty nauczania, 
doświadczenie Boga, obraz człowieka, wizję współczesnego świata 
i misji Kościoła. Wydarzeniem bez precedensu stało się udzielenie 
przez papieża wywiadu dla dziennika „La Stampa” na temat aktual-
nych kwestii społecznych i politycznych35.

Oprócz wywiadów mających tradycyjną formę słowa drukowa-
nego, Jan Paweł II udzielił także wywiadu telewizyjnego podczas 
pielgrzymki do Norwegii w 1989 r.36 Poprzez radio i telewizję były 
rozpowszechniane nagrane wcześniej orędzia papieża m.in. do miesz-
kańców kraju, do którego Jan Paweł II miał wkrótce przybyć, jak np. 
do Francji w 1986 r.37, lub który obchodził rocznicę jego pielgrzymki; 
tak było w przypadku Wenezueli w 1986 r.38. „Przebywając na Fili-
pinach, Jan Paweł II – za pośrednictwem katolickiego Radia Veritas 
(którego program dociera do 2 mld słuchaczy w 21 krajach Azji) – 
wygłosił orędzie do chińskich katolików”39. Podczas pielgrzymki do 

 33 Zob. A. Frossard, „Nie lękajcie się!” Rozmowy z Janem Pawłem II, Watykan 1982; 
Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, 
Lublin 1994; Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, 
Kraków 2005.
 34 Zob. Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń 
kapłańskich, Kraków 1996; Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004.
 35 Zob. Ku jakiej zmierzamy Europie? Wywiad udzielony Jasiowi Gawrońskiemu 
dnia 24 października 1993 r. w Rzymie, w: Jan Paweł II, Nauczanie społeczne Koś-
cioła integralną częścią Jego misji. Wywiady, Rzym 1996; J. Poniewierski, dz. cyt., 
s. 251–252.
 36 Zob. Rekordy pontyfikatu papieża Jana Pawła II. O pontyfikacie Jana Pawła II, 
www.antoni.agmk.net/index.php?go=swieci_1/JP_II/rekordy (dostęp: 01.03.2016 r.).
 37 Zob. S. Karczewski, Jan Paweł II. Encyklopedia pontyfikatu 1978–2005, dz. cyt., 
s. 134.
 38 Por. tamże, s. 129.
 39 J. Poniewierski, Pontyfikat 1978–2005, dz. cyt., s. 262.
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Kanady w 1984 r. z Vancouveru wyemitowano przemówienie papieża 
do Indian i Eskimosów oczekujących na spotkanie z Janem Pawłem II 
w Fort Simson40; z powodu złych warunków atmosferycznych papież 
nie mógł tam wtedy przybyć; spotkanie z rdzennymi mieszkańcami 
Kanady odbyło się w Fort Simpson podczas kolejnej pielgrzymki 
papieskiej w 1987 r.41 Podczas pielgrzymki do Chile w 1987 r. poprzez 
telewizję nadano papieskie orędzia do mieszkańców pustynnych tere-
nów Norte Grande oraz Wyspy Wielkanocnej42. W czasie pielgrzymki 
do Boliwii w 1988 r. stołeczna telewizja w La Paz nadała z okazji Dnia 
Dziennikarza papieskie orędzie do ludzi mediów43.

Za swoistą i oryginalną formę komunikacji należy także uznać 
publikowanie papieskiej poezji. Ten niezwykły, jak na papieża, sposób 
wyrażania siebie był świadectwem zarówno talentu artystycznego, po-
trzeby tworzenia, wrażliwości literackiej, jak i przekonania o tym, że 
poezja jako najpiękniejsza forma werbalizacji może stanowić istotny 
czynnik ewangelizacji oraz opisu emocji i przedstawiania tego, co 
niewyrażalne, co niejako z natury jest niedostępne suchej, prozaicznej 
narracji faktograficznej. Należy zauważyć, że zainteresowanie poezją 
Karola Wojtyły – Jana Pawła II i przetłumaczenie jego wybranych 
utworów literackich na ponad 30 języków stanowiło wyjątkową formę 
promocji polskiej kultury44. Papieska poezja stała się także inspiracją 
dla innych twórców i muzyków, nadających wierszom Karola Wojtyły 
kształt refleksyjnych pieśni45. Warto jednak zaakcentować, że dla 
papieża poezja była przede wszystkim wyrazem aktu wiary, a nie 
popisem literackim. Podobnie było w przypadku rozpowszechniania 

 40 Zob. S. Karczewski, Jan Paweł II. Encyklopedia pontyfikatu 1978–2005, dz. cyt., 
s. 328.
 41 Zob. Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, dz. cyt., s. 224, 226–227.
 42 Por. tamże, s. 166; S. Karczewski, Jan Paweł II. Encyklopedia pontyfikatu 1978–2005, 
dz. cyt., s. 342.
 43 Por. tamże, s. 347.
 44 Por. G. Łęcicki, Nachylenie Boga. O młodzieńczej poezji Karola Wojtyły, Warszawa 
2006, s. 9–10.
 45 Zob. np. Pieśń o Bogu ukrytym. Wiersze Karola Wojtyły śpiewa Marcin Styczeń, 
CD, Warszawa-Olkusz 2006.
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nagrań na płytach CD z głosem papieża, śpiewającego Modlitwę Pań-
ską. Obecnie na kanale YouTube można usłyszeć zarówno to nagra-
nie46, jak i oglądać papieża, spontanicznie śpiewającego Góralu czy 
ci nie żal z chórem japońskim47. Takie niekonwencjonalne sposoby 
komunikacji przyczyniały się oczywiście do wzrostu popularności 
papieża, przybliżały jego osobę i posługę oraz czyniły ją bardziej 
zrozumiałą. W tym dziele niezastąpionym narzędziem okazywały 
się oczywiście środki społecznego przekazu. Wyjątkowym znakiem 
afirmacji świata mediów było powierzenie przez papieża w 2002 r. 
prowadzenia rozważań Drogi krzyżowej czternastu dziennikarzom 
akredytowanym w Watykanie48.

Spotkania papieża z dziennikarzami, relacjonującymi jego za-
graniczne pielgrzymki, stały się swoistym, stałym obyczajem. 
W papieskim samolocie (którym bywał potężny Boeing 747 albo 
McDonnell Douglas MD-11, a na krótszych dystansach Airbus A-321) 
jeden z przedziałów był nieodmiennie przeznaczony dla dziennika-
rzy relacjonujących zagraniczne papieskie podróże apostolskie. Jan 
Paweł II przychodził do owego przedziału dla ludzi mediów i wtedy 
odbywały się bezpośrednie rozmowy oraz spontaniczne – dosłownie 
podniebne – konferencje prasowe49.

Jan Paweł II udzielał licznych audiencji reprezentantom rozma-
itych organizacji dziennikarskich oraz wielokrotnie spotykał się 
z przedstawicielami najprzeróżniejszych środowisk oraz instytucji 
medialnych. Inną formę kontaktu Jana Pawła II z redakcjami oraz 
ludźmi mediów stanowiły kierowane do nich papieskie listy dotyczące 
rozmaitych kwestii ogólnych i szczegółowych. Okazje do spotkań 
stanowiły zarówno pielgrzymki zagraniczne, jak i jubileusze redakcji, 
np. 120-lecie „L’Osservatore Romano”, 100-lecie „La Croix”, 50-lecie 

 46 Zob. Jan Paweł II – Papież śpiewa, www.youtube.com/watch?v=9F5GYIt1hYE 
(dostęp: 01.03.2016 r.).
 47 Zob. Papież Jan Paweł II śpiewa „Góralu czy ci nie żal” z Japończykami, www.
youtube.com/watch?v=KajTXhPUqCM (dostęp: 01.03.2016 r.).
 48 Por. B. Lecomte, Pasterz, Kraków 2006, s. 659.
 49 Por. G. Łęcicki, Jan Paweł II. Miłośnik Krzyża…, dz. cyt., s. 129, 131.
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„Passauer Bistumsblatt”, 40-lecie „Tygodnika Powszechnego”, 70-lecie 
„Niedzieli”, 75-lecie „Gościa Niedzielnego”. Antologia papieskich 
wypowiedzi skierowanych do ludzi mediów, dziennikarzy praso-
wych, radiowych i telewizyjnych zawiera 113 tekstów50; do tego należy 
jeszcze doliczyć blisko 50 okazjonalnych wypowiedzi o mediach, 
kierowanych do różnych grup oraz instytucji51. Osobny zbiór sta-
nowi 19 przemówień wygłoszonych przez Jana Pawła II do członków 
i konsultantów Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu52. 
Tak liczne i bogate w treść papieskie wypowiedzi oraz dokumenty 
poświęcone problematyce środków społecznego przekazu w pełni 
uprawniają do sformułowania tezy o oryginalnej doktrynie medialnej 
Jana Pawła II, która w decydujący sposób przyczyniła się do swoistej 
ewolucji i przemiany aktualnej relacji między Kościołem a mediami.

Należy jeszcze raz zauważyć, że papież-Polak nie bał się otwartości 
wobec świata i ludzi mediów, choć niosła ona z sobą także pewien ele-
ment ryzyka; zdarzało się bowiem, że dziennikarze niezbyt taktownie 
prezentowali wobec Jana Pawła II rozmaite poglądy. Tak się zdarzyło 
w 1988 r. gdy „pewien dziennikarz przyznający się do żydowskiego 
pochodzenia oskarżył Ojca Świętego o… banalizacje Holocaustu 
(…). Z twarzy Papieża można było wyczytać, że pytanie boleśnie go 
dotknęło. Rozłożył ręce. «Zdumiewa mnie – nie potrafię powiedzieć 
nic innego – zdumiewa mnie pańskie pytanie»”53.

Spośród licznych spotkań papieża z dziennikarzami warto przy-
pomnieć jako charakterystyczny przykład audiencję udzieloną 19 
kwietnia 1986 r. żurnalistom ze Związku Radzieckiego54. Należy 
także pamiętać, że Jan Paweł II nie tylko spotykał się z ludźmi me-
diów w Watykanie, ale także bywał w ich miejscach pracy: 17 stycznia 
1988 r. papież przybył do rzymskiej siedziby Stowarzyszenia Prasy 

 50 Zob. Media i dziennikarstwo w nauczaniu Jana Pawła II, red. A. Lewek, Warszawa 
2008, s. 7–12.
 51 Zob. tamże, s. 12–14.
 52 Zob. tamże, s. 6–7.
 53 J. Poniewierski, Pontyfikat 1978–2005, dz. cyt., s. 176.
 54 Por. S. Karczewski, Jan Paweł II. Encyklopedia pontyfikatu 1978–2005, dz. cyt., 
s. 131.
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Zagranicznej55. Zagraniczne podróże apostolskie stanowiły kolejną 
okazję do wizyt w instytucjach medialnych; podczas pielgrzymki 
na Daleki Wschód w 1981 r. i pobytu w stolicy Filipin, Manili, papież 
przybył do siedziby Radia Veritas, by wygłosić orędzie do ludów 
Azji56.

Przypomniane wyżej przykłady w pełni potwierdzają słuszność 
opinii o tym, że Jan Paweł II jako pierwszy papież w historii świado-
mie i aktywnie tworzył wydarzenia medialne oraz kierował uwagę 
środków społecznego przekazu na istotne problemy ludzkości57. Był 
w najszlachetniejszym tego słowa znaczeniu kreatorem przekazów 
medialnych; dzięki jego niezwykłej, medialnej osobowości trans-
misje telewizyjne stanowiły nową jakość przekazu harmonijnie łą-
czącego dynamikę emisji z głębią duchową. Dzięki wykorzystaniu 
najnowszych, satelitarnych technik telewizyjnych Jan Paweł II mógł 
się modlić z młodzieżą akademicką uniwersyteckich miast europej-
skich oraz uczestniczyć w telemoście z Łagiewnikami w dniu kano-
nizacji św. Faustyny58.

Należy jeszcze przypomnieć, że Jan Paweł II bardzo dbał o dobre 
relacje z dziennikarzami; nazwał ich nawet przyjaciółmi, podkreślał 
znaczenie szacunku i wzajemnego zaufania, akcentował zbieżność 
dróg Kościoła i mediów w dziedzinie przekazu, apelował o wykorzy-
stywanie środków społecznego przekazu zgodnie z ich fundamen-
talnym powołaniem do szerzenie prawdy, wspierania rozwoju oraz 
budowania dobra59. Jan Paweł II był więc nie tylko gwiazdą, boha-
terem mediów, ale nie jako celebryta, lecz jako autorytet, sumienie 
świata60, również świata mediów.

 55 Por. tamże, s. 146.
 56 Por. tamże, s. 315.
 57 Por.. A. Baczyński, Jan Paweł II – blask osoby w telewizji, w: A. Baczyński, 
M. Drożdż, Nie lękajcie się. Jan Paweł II i media, Kraków 2011, s. 117.
 58 Por. tamże, s. 116.
 59 Zob. Jan Paweł II, Misja dziennikarza wymaga kompetencji zawodowej i od-
powiedzialności moralnej, w: Media i dziennikarstwo w nauczaniu Jana Pawła II, 
dz. cyt., s. 245, 248, 250.
 60 Por. A. Riccardi, Jan Paweł II. Biografia, Częstochowa 2014, s. 473–476.
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Papież Jan Paweł II był nie tylko bohaterem mediów, ale również 
ich odbiorcą: „chciał być zawsze poinformowany o wszystkim. Czytał 
przegląd prasy i „L’Osservatore Romano”, a wieczorem oglądał tele-
wizję (…). Śledził pierwszą część wiadomości”61, a także komunikaty 
dotyczące sportu. Szczególne znaczenie miały dla niego informacje 
o dramatycznych wydarzeniach w Polsce: o wprowadzeniu stanu 
wojennego (1981 r.), porwaniu i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popie-
łuszki (1984 r.). „Oglądał czasem wybrane programy, filmy dokumen-
talne oraz fabularne nagrane wcześniej na magnetowidzie. W okresie 
Bożego Narodzenia Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Prze-
kazu przygotowywała dla papieża i najbliższych współpracowników 
specjalną projekcję w watykańskiej sali kinowej; wyświetlano wtedy 
starannie dobrane filmy uznane za wybitne dzieła kinematografii”62. 
Papież dostrzegał znaczącą rolę kina we współczesnej kulturze, lubił 
oglądać filmy ukazujące zmagania z problemami egzystencjalnymi, 
biografie świadków wiary i ludzi o bogatej duchowości. Co ciekawe, 
filmy stanowiły dla niego również źródło inspiracji63. Wydarze-
niem bez precedensu w historii papiestwa było to, że w Watykanie 
30 sierpnia 2001 r. w obecności Jana Pawła II i publiczności odbyła się 
światowa prapremiera filmu Quo vadis w reżyserii J. Kawalerowicza; 
wcześniej papież zobaczył obraz Teresy Kotlarczyk Prymas – trzy lata 
z tysiąca; zaś później, w 2004 r. podczas prywatnego pokazu, obejrzał 
Pasję M. Gibsona64.

Nie wolno zapominać również o tym, że Jan Paweł II stał się także 
bohaterem kilku mniej lub bardziej udanych filmów fabularnych oraz 
wielu obrazów dokumentalnych65. Jako ciekawostkę warto przypo-
mnieć, że jedno ze spotkań papieża z młodzieżą podczas pielgrzymki 

 61 S. Dziwisz, Świadectwo…, dz. cyt., s. 84.
 62 G. Łęcicki, Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2012, 
s. 51.
 63 Zob. S. Dziwisz, Świadectwo…, dz. cyt., s. 85.
 64 Zob. J. Poniewierski, Pontyfikat 1978–2005, dz. cyt., s. 352, 394.
 65 Por. A. Garbicz, M. Lis, Filmowe portrety pontyfikatu. Jan Paweł II w 100 odsło-
nach, Katowice 2007, s. 9–137; G. Łęcicki, Pierwsze polskie wizerunki filmowe Jana 
Pawła II, „Studia Theologica Varsaviensia” 2014, nr 1, s. 82–97.
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do Stanów Zjednoczonych w 1987 r. odbyło się w amfiteatrze wy-
twórni filmowej Universal w Hollywood; w Los Angeles, w hotelu 
Universal Studios papież spotkał się następnie z magnatami mediów 
i przemysłu rozrywkowego, a więc prasy, telewizji oraz kina66.

Ewangelizator i twórca mediów
Jana Pawła II słusznie nazywa się papieżem mediów nie tylko dlatego, 
że był ich bohaterem i umiał je świetnie wykorzystywać w dziele gło-
szenia Ewangelii oraz nauki Kościoła, ale także dlatego, iż zaakcento-
wał konieczność i potrzebę ewangelizowania również świata środków 
społecznego przekazu. Najwyraźniej i najmocniej zabrzmiało to 
w encyklice Redemptoris missio, w której zdecydowanie apelował 
o  podjęcie misji ewangelizacyjnej wobec mediów, stanowiących 
pierwszy areopag współczesnego świata67. Podobnie wypowiedział 
się również w kontekście określenia zadań i misji nowej ewangelizacji: 
„Musimy nie tylko posługiwać się środkami społecznego przekazu, 
aby mówić światu o Chrystusie, ale także głosić Ewangelię światu 
środków przekazu”68. W przemówieniach głoszonych do dziennika-
rzy, twórców i pracowników mediów papież podkreślał konieczność 
przestrzegania fundamentalnych zasad oraz ideałów etycznych, by 
przekaz medialny miał charakter pozytywny69, a także jasno i zde-
cydowanie piętnował występujące w mediach zjawiska negatywne70, 
uwłaczające godności człowieka i stanowiące zaprzeczenie ideałów 
prawdy, dobra i piękna poprzez lansowanie fałszywych wizji życia71. 

 66 Por. Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, dz. cyt., s. 270.
 67 Por. Jan Paweł II, Redemptoris missio. Encyklika o stałej aktualności posłania 
misyjnego, nr 37c, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2009, s. 554–555.
 68 Jan Paweł II, Dobra Nowina w świecie mediów, w: Media i dziennikarstwo w na-
uczaniu Jana Pawła II, dz. cyt., s. 225.
 69 Por. Jan Paweł II, Misja dziennikarza…, dz. cyt., s. 248.
 70 Por. Jan Paweł II, Wskazania Kościoła w 100-lecie kinematografii, w: Media 
i dziennikarstwo w nauczaniu Jana Pawła II, dz. cyt., s. 212.
 71 Por. Jan Paweł II, Telewizja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru programów, 
w: Orędzia papieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej 1967–2002, red. M. Lis, 
Częstochowa 2002, s. 193.
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Dziennikarzom katolickim przypominał o religijnym wymiarze ich 
powołania zawodowego72.

Papież-Polak był nie tylko ewangelizatorem mediów, ale zgodnie 
z wyrażanym przez siebie postulatem tworzenia katolickich środ-
ków społecznego przekazu stał się także twórcą nowych instytucji 
medialnych Stolicy Apostolskiej. W czasie pontyfikatu Jana Pawła II 
w 1983 r. powstał bowiem Watykański Ośrodek Telewizyjny73, zaś 
w 1995 r. została uruchomiona – prowadzona przez amerykańską 
franciszkankę, s. Judith Zoebelein – strona internetowa Stolicy Apo-
stolskiej; serwery zapewniające obecność Watykanu w Sieci noszą 
imiona trzech archaniołów (Rafał, Michał, Gabriel)74; w marcu 2003 r. 
na stronie internetowej Stolicy Apostolskiej zanotowano ponad 3,5 
miliona odwiedzin, czyli ok. 116 tysięcy wizyt dziennie75. W 2001 r. 
papież przesłał Kościołowi posynodalną adhortację apostolską Eccle-
sia in Oceania posługując się pocztą elektroniczną76.

O wyjątkowej otwartości papieża-Polaka na świat mediów i reali-
zacji nowej polityki informacyjnej znanego z dyskrecji i powściągli-
wości Watykanu świadczyło również to, że rzecznikiem prasowym 
Stolicy Apostolskiej, a dokładniej dyrektorem watykańskiego Biura 
Prasowego został w 1984 r. świecki dziennikarz hiszpański, lekarz, 
doktor psychiatrii, Joaquin Navarro-Valls77. Jedną z cech charakte-
rystycznych prowadzonej przez niego polityki informacyjnej było 
nieutajnianie informacji dotyczących stanu zdrowia Jana Pawła II; 
media były więc informowane o kolejnych jego chorobach i ope-
racjach: po zamachu (1981 r.), nowotworu niezłośliwego (1992 r.), 
barku (1993 r.), nogi (1994 r.), wyrostka robaczkowego (1996 r.) grypie 

 72 Por. Jan Paweł II, Dziennikarstwo jak kapłaństwo jest powołaniem, w: Media 
i dziennikarstwo w nauczaniu Jana Pawła II, dz. cyt., s. 243.
 73 Zob. S. Karczewski, Jan Paweł II. Encyklopedia pontyfikatu 1978–2005, dz. cyt., 
s. 109.
 74 Por. B. Lecomte, Pasterz, dz. cyt., s. 658.
 75 Zob. R. Podpora, Watykan i internet, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/
numer/18/id/391 (dostęp: 13.03.2016 r.).
 76 Zob. J. Poniewierski, Pontyfikat 1978–2005, dz. cyt., s. 358–359.
 77 Por. A. Riccardi, Jan Paweł II. Biografia, dz. cyt., s. 438–439.



Jan Paweł II – papież mediów

| 159 |

(2005 r.)78. Nieukrywany i przekazywany poprzez media obraz cier-
piącego i odchodzącego papieża przyczynił się do przywrócenia god-
ności umierania. Kierowane przez J. Navarro-Vallsa Biuro Prasowe 
Stolicy Apostolskiej w 1991 r. rozpoczęło publikowanie codziennych 
biuletynów informacyjnych przeznaczonych dla dziennikarzy, re-
dakcji oraz instytucji medialnych79.

Realizator edukacji medialnej
Kontynuując i rozwijając nauczanie Pawła VI o mediach, Jan Paweł II 
często zwracał się do społeczności wiernych oraz opinii publicznej, 
apelując do odbiorców mediów, a szczególnie rodziców, by uczyli 
dzieci i młodzież „właściwego i odpowiedzialnego korzystania ze 
środków przekazu”80. Był więc dosłownie nauczycielem edukacji 
medialnej, której potrzebę stale dostrzegał. Wzywał Kościół do rea-
lizacji edukacji medialnej, rozumianej jako formowanie świadomych, 
krytycznych odbiorców środków społecznego przekazu, którzy będą 
potrafili dokonywać selektywnego wyboru przekazów medialnych 
i oceny moralnej zawartych w nich treści81. Papieski postulat naucza-
nia o mediach nie znalazł, jak się wydaje, zbyt szerokiego posłuchu 
i nie spotkał się z powszechnym pozytywnym odzewem. Na pozio-
mie nauczania uniwersyteckiego uczelnie katolickie realizują studia 
dziennikarskie, a w niektórych seminariach duchownych wykłada 
się sporadycznie problematykę komunikacji medialnej. Edukację 
medialną – poza nielicznymi wyjątkami – zaniedbują jednak ka-
tolickie licea, gimnazja i szkoły podstawowe. Parafie oraz inne in-
stytucje kościelne wprawdzie coraz częściej i chętniej posługują się 
mediami, natomiast zdecydowanie rzadziej podejmują inicjatywy 

 78 Zob. J. Poniewierski, Pontyfikat 1978–2005, dz. cyt., s. 92, 94, 210, 275, 283, 405, 
407, 408, 412–413.
 79 Por. G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Kraków 2000, 
s. 622.
 80 Jan Paweł II, Rola kaset magnetofonowych i magnetowidowych w kształtowaniu 
kultury i sumienia, w: Orędzia papieskie…, dz. cyt., s. 190.
 81 Zob. Jan Paweł II, Komunikacja społeczna pomostem pomiędzy wiarą a kulturą, 
w: Orędzia papieskie…, dz. cyt., s. 123.
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formacyjne mające profil edukacji medialnej. W programach kate-
chetycznych problematyka medialna najczęściej traktowana bywa 
marginalnie i jest redukowana wyłącznie do posługiwania się środ-
kami audiowizualnymi jako narzędziami mającymi uatrakcyjnić 
przekaz werbalny82.

Papież Jan Paweł II doskonale rozpoznawał siłę i moc oddziaływa-
nia mediów na odbiorców, a przede wszystkim potęgę sugestywnych 
audiowizualnych przekazów medialnych, filmów i seriali, wpływają-
cych na przemianę obyczajów, mentalności, sposób zachowania, utratę 
poczucia grzechu. Wobec liberalizacji tradycyjnych norm i wartości 
oraz kwestionowania fundamentalnych zasad etyki katolickiej, pa-
pież niejednokrotnie przypominał twórcom kina i pracownikom 
telewizji o konieczności wspomagania procesu wychowania poprzez 
afirmację małżeństwa i rodziny jako wspólnoty życia, solidarności 
oraz miłości83. Jan Paweł II zwracał więc uwagę na to, że przekazy 
medialne wpływają na proces kształtowania sumienia i moralnej 
wrażliwości, tworzą obraz świata i człowieka, lansują autorytety, ale 
mogą także wypaczać rzeczywistość, ukazywać karykaturalny obraz 
wiary i Kościoła, przedstawiać fałszywą wizję dobra i zła, religii, 
a nawet ludzkości84.

Wobec dominacji cywilizacji obrazu w kulturze popularnej, gwał-
townego rozwoju technik i urządzeń służących komunikacji spo-
łecznej oraz rozpowszechnianiu rozmaitych przekazów medialnych, 
niemal wszechobecności mediów i powszechnego korzystania z tech-
nologii cyfrowych przez dzieci i młodzież, papieski postulat eduka-
cji medialnej stanowił nie tylko aktualną odpowiedź na wyzwania 
i potrzeby nowych czasów, ale zarazem ukazywał konieczne kierunki 
współczesnego procesu wychowania, uwzględniającego nauczanie 

 82 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła kato-
lickiego w Polsce, p. 48, www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/dokumenty-
-na-temat-wychowania-i-katechezy/70-polskie-dyrektorium-katechetyczne (dostęp: 
21.03.2016 r.).
 83 Zob. Jan Paweł II, Telewizja w rodzinie…, dz. cyt., s. 196.
 84 Zob. Jan Paweł II, Kształtowanie opinii publicznej, w: Orędzia papieskie…, 
dz. cyt., s. 141–145.
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oraz formację w czasach gwałtownych przemian kulturowych, oby-
czajowych i cywilizacyjnych.

Nagradzany i krytykowany przez media
Niezwykła osobowość Jana Pawła II oraz wyjątkowo dynamiczny spo-
sób sprawowania papieskiej posługi, harmonijnie łączący urząd z cha-
ryzmatem oraz aktywność z kontemplacją, były nie tylko dostrzegane 
przez media, ale i nagradzane prestiżowymi wyróżnieniami. Już na 
początku pontyfikatu niemiecki dziennik Die Welt przyznał papie-
żowi tytuł Człowieka Roku, w 1994 r. uczynił to największy amery-
kański tygodnik Time85, a w 1995 r. – włoski miesięcznik Liberal86 
.W 2004 r. Jan Paweł II został uznany przez czytelników elitarnego 
brytyjskiego dziennika Financial Times za najbardziej wpływowego 
Europejczyka ostatniego ćwierćwiecza87. Papież był postrzegany jako 
jeden z najpotężniejszych ludzi swoich czasów. Obok prezydenta USA 
Ronalda Reagana oraz premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher 
jest uznawany za głównego animatora upadku komunizmu w Europie 
Środkowo-Wschodniej88.

Niejednokrotnie jednak papież Jan Paweł II bywał przez me-
dia również ostro krytykowany, głównie za twarde, nieustępliwe 
i bezkompromisowe głoszenie nauki Kościoła przede wszystkim 
w dziedzinie etyki seksualnej i biomedycznej, a więc zdecydowane 
sprzeciwianie się związkom homoseksualnym, praktykom antykon-
cepcyjnym, aborcji, eutanazji, in vitro. Papież bywał także krytyko-
wany jako rzekomy konserwatysta blokujący zniesienie celibatu89, 
odmawiający kobietom prawa do przyjmowania święceń kapłańskich. 
Media fałszowały wizerunek Jana Pawła II, oskarżając go pochop-
nie i niesłusznie o brak reakcji wobec ujawnienia skandalicznych 

 85 Zob. J. Poniewierski, Pontyfikat 1978–2005, dz. cyt., s. 33, 271.
 86 Zob. tamże, s. 283.
 87 Zob. tamże, s. 395.
 88 Por. J. O’Sullivan, Prezydent. Papież. Premier. Oni zmienili świat, Warszawa 
2007, s. 317–318, 323.
 89 Zob. tamże, s. 319.
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grzechów w Kościele, pomijały zaś milczeniem papieskie wysiłki 
zmierzające do rozwiązania sytuacji kryzysowych90.

Komentatorzy pontyfikatu Jana Pawła II po jego śmierci formuło-
wali pejoratywne, błyskotliwe (w ich mniemaniu) hasła mające syn-
tetycznie podsumować posługę papieża-Polaka. The New York Times 
napisał, że Jan Paweł II „wykorzystywał narzędzia nowoczesności, by 
walczyć przeciw nowoczesnemu światu”91. Brytyjski dziennik lewi-
cowy The Guardian stwierdził, że Jan Paweł II był „doktrynerskim, 
autorytarnym papieżem”92 oraz opublikował artykuł oskarżający go 
o spowodowanie śmierci milionów katolików i innych ludzi na całym 
świecie, zaś hołd wobec zmarłego papieża porównał do moskiewskich 
defilad przed mauzoleum Lenina93. Janowi Pawłowi II przypisywano 
średniowieczną wizję katolicyzmu, papieski absolutyzm, nieprzejed-
naną krytykę nowoczesności, demonizowanie XX wieku, a nawet 
niszczenie Kościoła94. Prymitywne, powierzchowne i nieprzyjazne 
oceny były konfrontowane z opiniami pogłębionymi, kompetentnymi 
i pozytywnymi, akcentującymi humanitaryzm, uczciwość i prawość 
Jana Pawła II. Takie przekonanie wyraził The Washington Post; angiel-
ski The Daily Telegraph podkreślił, że w czasach Jana Pawła II papie-
stwo nabrało wyjątkowego znaczenia politycznego i społecznego, zaś 
The Wall Street Journal zaakcentował zakorzenienie papieża-Polaka 
w ortodoksyjnej wierze i tradycji chrześcijańskiej95. Wszelkie głosy 
negatywne, odnoszące się do zmarłego papieża, zostały zagłuszone 
podczas jego pogrzebu wołaniem wiernych Santo subito!

Papież Jan Paweł II poprzez swoją bezpośredniość nadał nową 
jakość relacjom Kościoła z mediami. Był wzorem zachowania nowo-
czesnego człowieka wobec mediów: podkreślając ich przedmiotowy 
charakter i podmiotową wartość, ukazywał je jako narzędzia oraz 

 90 Zob. S. Dziwisz, U boku Świętego…, dz. cyt., s. 99–100.
 91 Cyt. za: G. Weigel, Kres i początek. Papież Jan Paweł II – zwycięstwo wolności, 
ostatnie lata, dziedzictwo, Kraków 2012, s. 416.
 92 Tamże.
 93 Zob. tamże.
 94 Zob. tamże, s. 417.
 95 Zob. tamże.
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obszar ludzkiej aktywności i twórczości; postulował ich wykorzysty-
wanie dla dobra człowieka, Kościoła i całej ludzkości; wzywał Kościół 
do ewangelizowania zarówno mediów, jak i poprzez media; apelował 
o realizację edukacji medialnej, uczącej korzystania i użytkowania 
nowoczesnych środków przekazu i komunikacji.

Bogactwo nauczania Jana Pawła II o mediach wciąż stanowi aktu-
alny obszar badawczy oraz punkt odniesienia wobec nowych wyzwań 
i zjawisk występujących w gwałtownie zmieniającym się świecie me-
diów. Warto jednak zauważyć, że od czasów Piusa XII i jego opubliko-
wanej w 1957 r. encykliki Miranda prorsus dotyczącej radia, telewizji 
i kinematografii żaden papież – nawet Jan Paweł II – nie opublikował 
nowej encykliki o mediach. Najobszerniejszy poświęcony im doku-
ment Jana Pawła II – Szybki rozwój – ogłoszony w 2005 r. jest bowiem 
listem apostolskim. Zasadne wydaje się jednak postawienie pytania 
o sens encykliki o mediach, która już w chwili opublikowania może 
być w jakiejś mierze nieaktualna z powodu błyskawicznego rozwoju 
spowodowanego wprowadzeniem nowych urządzeń i technologii 
całkowicie zmieniających świat mediów i ich użytkowników.

Streszczenie 
Przypomnienie okoliczności i fenomenu wyboru Polaka na Stolicę Pio-
trową. Statystyka wielkiego pontyfikatu. Przedstawienie Jana Pawła II jako 
bohatera, a zarazem odbiorcy mediów, a także jako ewangelizatora i twórcy 
mediów oraz realizatora edukacji medialnej, nagradzanego i krytykowanego 
przez media.

Summary
This article recalls the circumstances that brought about the election of 
Cardinal Karol Wojtyla a pope. The author focuses on the statistics of this 
great pontificate and tackles the phenomenon of John Paul II who was the 
maker and the recipient of his mass media success. As an evangelising 
pilgrim, John Paul II had soon exposed himself to as much veneration as 
criticism worldwide.
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PASTORALTHEOLOGISCHE VORSCHLÄGE 
VON PAPST FRANZISKUS FÜR ÄLTERE PRIESTER 

UND ORDENSLEUTE
Pastoralno-teologiczne propozycje papieża Franciszka dla osób starszych 

w kapłaństwie i życiu zakonnym

In seiner pastoralen Lehre erinnert Papst Franziskus immer wieder 
daran, dass jede christliche Existenz außergewöhnliche und persön-
liche Eigenschaften trägt, hinter der sich ein eigentümliches Glau-
bensereignis befindet. In der Enzyklika Lumen fidei schreibt er, dass 
„Dank des Lichtes, das von Gott kommt, der Glaube tatsächlich die 
gesamte Wegstrecke“ (Nr. 1), „das gesamte Sein des Menschen“ (Nr. 
4) erleuchten kann. Nach ihm [Papst Franziskus] aber „trennt uns 
nicht [der Glaube] von der Wirklichkeit, sondern erlaubt uns, ihren 
tieferen Grund zu erfassen und zu entdecken, wie sehr Gott diese Welt 
liebt und sie unaufhörlich auf sich hin ausrichtet“ (Nr. 18). Deshalb 
soll jeder Nachfolger Christi im Mitglauben der anderen Gläubigen, 
außergewöhnlich, charakteristisch durch Lebensverhältnisse, Le-
bensalter, Ausbildung, bleibende Beschlüsse und Zuwendungen, in 
der Gemeinde der Kirche, die Pfade seines Christseins gehen und 
erfüllen1. In seiner Enzyklika stellt Franziskus außerdem fest, dass 

 1 Vgl. Franciszek, List apostolski do wszystkich osób konsekrowanych. Rok Życia 
Konsekrowanego, Adwent 2014 – Adwent 2015, Nr. III, 5, in: http://diecezja.waw.
pl/3825 (abgerufen am: 17.08.2016); Ders., Gdyby nie było zakonnic. Papież na 
Anioł Pański (Watykan, 2 II 2014), in: „L̀ Osservatore Romano“ 2015, Nr. 6, S. 56; 
Th. Schumacher, Christliche Existenz, Institut zur Förderung der Glaubenslehre 
(Stiftung), München 2004, S. 10.
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der Glaube uns zeigt, dass Christus vor allem den Leidenden und 
Sterbenden nahe ist2.

Franziskus zufolge ist der Alterungsprozess ebenfalls als seelische 
Bestehensmission einem jedem Getauften aufgetragen3. Insbesondere, 
so die Hoffnung vieler, sollte sich – gemäß Franziskus – das Geistge-
wirkte untern den in die Jahre gekommen Seelsorgern und Ordens-
leuten unseres postmodernen Zeitalter äußern4. Der Papst erinnert 
sie daran, dass sie sich bestimmt und offenkundig auf die Berufung 
Jesu eingelassen haben, die die Mitmenschen stark bewegen, aus Se-
inem Geist bis zum Schluss zu bestehen5. Darum dürften sie nie das 
Bewusstsein für diese prophetische Mission aufgeben und auf diese 
Weise könnten sie den heutigen Menschen einen Weg zum Glück an-
zeigen6. Sie [vor allem die Ordensleute] haben sich auch – laut Papst 

 2 Vgl. G. L. Müller, Gedanken zur Enzyklika Lumen fidei von Papst Franziskus, in: 
http://www.kath-akademiebayern.de/tl_files/Kath_Akademie_Bayern/Veroeffen-
tlichungen/zur_debatte/2013/06/Vortrag_Mueller.pdf (abgerufen am: 18.08.2016); 
Franciszek, Homilia podczas Mszy św. na Placu Plebiscytu w Neapolu (Neapol, 21 
III 2015), in: „L̀ Osservatore Romano“ 2015, Nr. 3–4, S. 18–19.
 3 Vgl. Franziskus, Ein Volk, das die alten Menschen nicht ehrt, hat keine Zukunft, 
in: http://www.kath.net/news/47713 (abgerufen am: 18.08.2016).
 4 Vgl. Franciszek, Trzeba przeciwstawić się ekonomii wykluczania. Przesłanie do 
uczestników sympozjum Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowa-
rzyszeń Życia Apostolskiego, in: „L̀ Osservatore Romano“ 2014, Nr. 3–4, S. 33; Ders., 
„Gleichgültigkeit lässt Gott erbrechen”: Papst Franziskus zu Priestern und Ordensleuten, 
in: http://de.catholicnewsagency.com/story/gleichgultigkeit-lasst-gott-erbrechen-papst-
-franziskuszu-priestern-und-ordensleuten-0236 (abgerufen am: 18.09.2016); J. Ratzinger, 
Duchowe fundamenty Europy wczoraj, dziś i jutro, in: „Społeczeństwo” 2004, Nr. 4–5, 
S. 643–658; D. Kowalczyk, Tożsamość życia konsekrowanego, in: http://www.klauzura.
katolik.pl/xhtml/inne/13112012/o_d_kowalczyk/ (abgerufen am: 17.08.2016).
 5 Vgl. Franciszek, Bądźcie odważnymi świadkami Pana. Przemówienie podczas 
spotkania z kapłanami, zakonnikami, zakonnicami i seminarzystami w kościele Get-
semani, in: „L̀ Osservatore Romano“ 2014, Nr. 6, S. 24; Ders., Odwiedzajmy starych 
księży i zakonnice. To sanktuaria apostolstwa i świętości, in: http://www. fronda.
pl/a/papiez-odwiedzajmy-starych-ksiezy-i-zakonnice-to-sankuaria-apostolstwa-
-iswietosci,31398.html (abgerufen am: 17.08.2016).
 6 Vgl. Franciszek, Nie zapominajcie o przeszłości. Spotkanie z duchowieństwem, 
osobami konsekrowanymi i seminarzystami (6 VI 2015), in: „L̀ Osservatore Romano“ 
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Franziskus – persönlich durch ihre Lebensweise und ihres Engagement 
zu den drei sogenannten „Evangelischen Räten“ bekannt: Armut, Ehelo-
sigkeit, Gehorsam um des Himmelreiches willen. Und darum nicht aus 
Eigenem, sondern mit Hilfe vom Geist Christi und ihm zum Zeichen, 
können sie daher die Möglichkeit empfinden, ihren Dienst bis zum 
Schluss fortzuführen und so zur Erlösung zu gelangen7.

Der Papst bemerkt jedoch, dass daraus keine außergewöhnliche 
Forderung folgen kann. Er erinnert, dass in der Existenz einer jeden 
Person die „Räte“ in mannigfachen Gestalten eindrucksvoll und 
ausgesprochen vorhanden sind8. In ihnen ist aber der eine Rat des 
Evangeliums, die Liebe, kondensiert und gleichzeitig ausgefaltet. Sie 
beansprucht, auf die eine oder andere Weise, den Menschen. Laut 
Franziskus ergeben sich daraus gleichzeitig zwei Anfragen, die mit 
jeden geistlichen Lebensweg verbunden sind: „Wer bist Du, Gott, 
für mich?“ und: „Wer bin ich, Gott, für Dich?“ allen Leuten gemein9.

2015, Nr. 6, S. 12–13; Papst an Ordensleute: Verzagt nicht und seid Propheten (Vatican, 
2 II 2016), in: http://www.kath.net/news/53828 (abgerufen am: 18.08.2016).
 7 Vgl. Franciszek, Gdyby nie było zakonnic. Papież na Anioł Pański (Watykan, 2 
II 2014), S. 56; Ders., Serca konsekrowane czy opancerzone? Spotkanie z kapłanami, 
zakonnikami, zakonnicami i seminarzystami w Santa Cruz de la Siera (9 VII 2015), 
in: „L̀ Osservatore Romano“ 2015, Nr. 9, S. 12–14; M. Kowalczyk, Konsekracja przez 
profesję rad ewangelicznych, in: „Warszawskie Studia Pastoralne” 2015, Nr. 2, S. 7–8; 
D. Kowalczyk, Tożsamość życia konsekrowanego, a.a.O.
 8 Vgl. Franciszek, Imię siostry zakonnej. Homilie papieża Franciszka podczas 
Mszy świętych w Domu św. Marty, in: „L̀ Osservatore Romano“ 2015, Nr. 11, S. 22; 
Ders., Gdyby nie było zakonnic. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” (2 II 
2014), a.a.O., S. 56; A. Grün, Ordensleben heute. Seine Bedeutung für unsere Zeit, 
in: https://www.msc-hiltrup.de/sites/default/files/redaktion/anhaenge/2015/p_an-
selm_gruen_ordensleben_ heute.pdf (abgerufen am: 19.08.2016).
 9 Vgl. Franciszek, Droga miłości i służby. Homilia podczas Mszy św. kanonizacyj-
nej błogosławionych Wincentego Grossiego, Marii od Niepokalanego Poczęcia oraz 
Ludwika i Marii Azelii Guerin (Watykan, 18 X 2015), in: „L̀ Osservatore Romano“ 
2015, Nr. 11, S. 8–9; Ders., Autentyczni i konsekwentni. Spotkanie z seminarzystami, 
nowicjuszami i nowicjuszkami (Rzym, 6 VII 2013), in: „L’Osservatore Romano“ 2013, 
Nr. 8–9, S. 7; Papst Franziskus: „Ich glaube an Gott, nicht an einen katholischen 
Gott“, in: http://www.shortnews.de/ id/1053518/papst-franziskus-ich-glaube-an-
-gott-nicht-an-einen-katholischen-gott (abgerufen am: 19.08.2016).
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Der jetzige Papst zeigt damit an, dass in dieser Weise nichts das 
„einfache“ Christleben von der professionellen geistlichen „Stellung“ 
außer der Ausdrücklichkeit des „Zeichens“, das nicht die Person, 
sondern Gott durch seine „Auswahl“ einstellt, spaltet (vgl. Joh 15,16)10. 
Seiner Meinung nach mag es – aus diesem Grunde – behilflich sein, 
die mustergültig gewordenen „Evangelischen Räte“ auf ihre men-
schlich-bedeutende Geltung, besonders für die Alterungsprozess und 
Alt sein neu zu erschließen11. 

1. In Armut leben – das heißt Nichthaben 
und Nichtverfügenkönnen
Viele Psychologen sprechen heute oft davon, dass die Ratlosigkeit 
des kleinen Jungen den alten Mensch wieder einholt12. Vor allem 
im Herbst des Lebens von anderen abhängig zu werden, bedarf es 
für viele ältere Menschen eines Beistandes. Vieles kann er nämlich 
nicht länger persönlich leisten, er kann auch nicht mehr gut wahr-
nehmen, erblicken, gehen. Sein Erinnerungsvermögen wird ebenfalls 
schwächer und seine Lebenserfahrung ist fast überhaupt nicht mehr 
begehrt13. Gemäß Papst Franziskus befindet er sich häufig abgestellt14.

 10 Vgl. Franciszek, Posługa władzy według Ewangelii, in: „Jedność i Charyzmaty” 
2013, Nr. 3–4, S. 12–13; Ders., Homilia podczas Mszy św. na Placu Plebiscytu w Ne-
apolu (Neapol, 21 III 2015), a.a.O., S. 18–19.
 11 Vgl. S. Tasiemski, Watykan: papieski List apostolski z okazji Roku Życia Kon-
sekrowanego, in: „Nasza Służba. Dwutygodnik Ordynariatu Polowego Wojska 
Polskiego” 2015, Nr. 5, S. 4.
 12 Vgl. S. Eisenberg, Räume schaffen, in: „Altenpflege” 2007, Nr. 5, S. 26–29; A. Müller, 
K. Rutenkröger, Bis zum Ende, in: „Altenpflege” 2007, Nr. 3, S. 55–57; H. Gindert, 
Pflichten der Familienmitgliederfüreinander, in: http://forum-deutscher-katholiken.
de/pflichten-der-familienmitglieder-fuereinander/ (abgerufen am: 29.08.2016).
 13 Vgl. Benedykt XVI, Uczmy się przeżywać z Chrystusem cierpienia życia chrześ-
cijańskiego. Lectio divina dla duchowieństwa diecezji rzymskiej, in: „L̀ Osservatore 
Romano“ 2010, Nr. 5, S. 25; R. Zerfass, Was gehen uns die an, die uns nichts angehen?, 
in: Caritas – Dienst an Mensch und Gesellschaft, Hrsg. W. Krieger, B. Sieberer, 
Würzburg 1999, S. 23–29.
 14 Vgl. Franciszek, „Najcięższą chorobą, na jaką są narażone osoby starsze, jest 
opuszczenie”. Przesłanie z okazji 20-lecia Papieskiej Akademii „Pro Vita”, in: 
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In diesem Zusammenhang zeigt Papst Franziskus den Ordens-
leuten, und auch den Weltpriestern, an15, dass heute oft wiederholt 
wird, dass Armut viele Gesichter hat16. Der Papst unterstreicht es 
aber, dass der „Evangelische Rat“ der Armut um des Himmelreiches 
willen (vgl. 1 Kor 9,14; Gal 6,6; PO 17d) vor allem eine Förderung und 
ein Vorschlag Jesu ist (vgl. Lk 10,7; Mt 10,9–10)17, sich ungezwungen 
und rechtzeitig auf das Nichthaben und Nichtmehrverfügenkönnen 
vorzubereiten (vgl. PO 17a.d)18. Gemäß Franziskus lehrt uns Jesus 
im Evangelium, dass das wahre Gut Gott ist und dass der wahre 
Reichtum im Gewinn des ewigen Lebens besteht: „Was nützt es dem 
Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei seine Seele 

„L̀ Osservatore Romano“ 2015, Nr. 3–4, S. 27–28; Ders., „Słowo krzyża odpowie-
dzią na zło”. Rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek, in: 
„L̀ Osservatore Romano“ 5/2013, S. 38; Papst Franziskus: Videobotschaft für Alte 
und Kranke, in: http://de.radiovaticana.va/news/2016/06/02/papst_franziskus_
videobotschaft%C3%BCr_alte_und_ kranke/1234298 (abgerufen am: 29.08.2016).
 15 Direktorium für Dienst und Leben der Priester erinnert uns daran, dass „der 
Priester, obwohl er Armut nicht durch ein öffentliches Gelübde versprochen hat“, 
ist aber „an eine einfache Lebensführung gehalten“. – Vgl. Kongregation für den 
Klerus, Direktorium für Dienst und Leben der Priester (31 I 1994), Bonn 1994, S. 59.
 16 Vgl. Franciszek, Serca konsekrowane czy opancerzone? – Spotkanie z kapłanami, 
zakonnikami, zakonnicami i seminarzystami (Santa Cruz de la Sierra, 9 VII 2015), 
a.a.O., S. 14; Ders., Bądźcie dla innych namacalnym znakiem królestwa Bożego. 
Spotkanie z członkami koreańskich wspólnot zakonnych (Kkottongnae, 16 VIII 2014), 
in: „L̀ Osservatore Romano“ 2014, Nr. 8–9, S. 16.
 17 In seinem Brief an die Korinther schreibt der Apostel Paulus, dass Christus, der 
reich war, hat sich für uns arm gemacht, damit wir durch seine Armut reich würden 
(vgl. 1 Kor 8, 9). Vgl. Franciszek, Przemówienie do uczestników Zebrania Plenarnego 
Przełożonych Generalnych (Rzym, 8 V 2013), in: „Akta Apostolicae Sedis“ 2013, Nr. 
105, S. 460–463.
 18 „Armut schütze wie eine „Mauer“ das gottgeweihte Leben und helfe Ordens-
leuten gleichzeitig, wie eine „Mutter“, beim Wachsen entlang ihres Lebensweges”, 
sagte der Papst Franziskus am Samstag vor rund 5.000 katholischen Ordensleuten 
in Kkottongnae, einem katholischen Therapie- und Erholungszentrum südöstlich 
von Seoul. Vgl. http://www.tt.com/home/8837313-91/franziskus-rief-katholische-
-ordensleute-zur-armut-auf.csp (abgerufen am: 23.08.2016).
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verliert? Und was könnte ein Mensch jemals zum Tausch für seine 
Seele anbieten?“ (Mk 8,36–37)19.

Nach Franziskus bedeutet es – in diesem Sinn – den Geist der 
Armut zu erfahren, nicht den Geist der Armseligkeit20. Laut der 
Verkündigung des gegenwärtigen Papstes wird derjenige, die offen-
barste Beraubung auch im Altwerden und Tod anders ertragen als 
der Unerfahrene, wer den Vorschlag [des Papstes] das ganze Leben 
lang beachtet, weil „für Gott alles möglich“ ist (Mt 19,26). Er wird sich 
ebenfalls ohne Zwang hineinnehmen lassen in das Mysterium der 
Armut: in Gottes Selbstmitteilung und Entäußerung, durch die wir 
„nichts haben und doch alles besitzen“ (2 Kor 6,10; vgl. Num 18,20)21.

2. Eigene Ehelosigkeit als Ausdruck einer vollständigen Hingabe 
für Gott erleben
Basierend auf den vielen Untersuchungen kann man feststellen, dass 
unter den heutigen, verwandelten Existenzbedingungen des Lebens 
bei vielen Leuten die Separation ebenso wie das Verlangen nach Ver-
bundenheit und Vertrautheit auf-, ja einer gewissen Empfindlichkeit 

 19 Vgl. Przemówienie Ojca św. Franciszka do osób konsekrowanych w Nairobi (26 XI 
2015), in: http://glazzati. blogspot.com/2015/11/przemowienie-ojca-sw-franciszka-
-do-osob.html (abgerufen am: 30.08.2016).
 20 Vgl. Jesus, Armut, Barmherzigkeit: Ordens- und Priesterleben nach Papst Fran-
ziskus, in: jesus-armut-barmherzigkeit-ordens-und-priesterleben-nach-papst-
-franziskus (abgerufen am: 23.08.2016); Franziskus fordert ‚Geist der Armut‘ bei 
Geistlichen, in: http://kath.net/news/49900 (abgerufen am: 23.08.2016); Franciszek, 
Homilia podczas Mszy św. na Placu Plebiscytu w Neapolu (Neapol, 21 III 2015), a.a.O., 
S. 18–19.
 21 Vgl. Franciszek, Posługa władzy według Ewangelii, a.a.O., S. 13–14; Ders., Bądźcie 
dla innych namacalnym znakiem królestwa Bożego. Spotkanie z członkami kore-
ańskich wspólnot zakonnych (Kkottongnae, 16 VIII 2014), a.a.O., S. 15–16; Papież 
spotkał się z osobami konsekrowanymi (Kkottongnae, 16 VIII 2014), in: https://ekai.
pl/ wydarzenia/temat_dnia/x81229/papiez-spotkal-sie-z-osobami-konsekrowanymi/ 
(abgerufen am: 20.08.2016); Franciszek, Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. 
Spotkanie z duchowieństwem, zakonnikami, zakonnicami i seminarzystami w El 
Quinche (8 VII 2015), in: „L̀ Osservatore Romano“ 2015, Nr. 7–8, S. 17–20.
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eine eigentümliche Bedeutung zukommt22. Papst Franziskus glaubt, 
dass der Schluss kommt näher unvermeidbar und gleichzeitig ver-
stärkt sich sehr oft die Begeisterung zur Existenz23. Laut ihm, befinden 
sich die Ordensleute und die Priester, die in der Ehelosigkeit um des 
Himmelreiches willen verpflichtend entsagt haben, dabei im Herbst 
des Lebens, und hier vielmals vor einem gründlichen Glaubensen-
tschluss, der wie nie zuvor ein letztmaliges Wesen hat24. Er betont 
auch, dass es ein Ansinnen ist, aus dem Ewigen sich zu speisen, das 
dann den ehelos lebenden Menschen ganz neu vorkommen kann. 
Franziskus vermutet, und möglicherweise erfasst er, dass es um die 
Ausführung oder um den Schluss besonders geht25.

Papst Franziskus zeigt, dass je nachdem auch der ältere Geistliche 
(Priester oder Mönch) und die ältere Nonne unangenehm sein oder 
freundlich, entspannt oder, herzerfrischend sein kann, und somit 

 22 Vgl. J. Szczepański, Sprawy ludzkie, Warszawa 1978, S. 23; B. Zięba-Koło-
dziej, Z dala od życia… Studium samotnej satrości, in: https://depot.ceon.pl/
bitstream/handle/123456789/6201/Z%20dala%20od%20%C5%B Cycia.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (abgerufen am: 22.08.2016).
 23 Vgl. Franciszek, Nie zapominajcie o przeszłości. Spotkanie z duchowieństwem, 
osobami konsekrowanymi i seminarzystami (6 VI 2015), a.a.O., S. 13; Ders., Gdyby 
nie było zakonnic. Papież na Anioł Pański (Watykan, 2 II 2014), a.a.O., S. 56; Ders., 
Medien: Papst hält an Zölibat fest, in: http://www.katholisch.de/aktuelles/ aktuelle-
-artikel/medien-papst-halt-an-zolibat-fest (abgerufen am: 23.08.2016).
 24 Vgl. Franciszek, Homilia podczas Mszy św. na Placu Plebiscytu w Neapolu 
(Neapol, 21 III 2015), a.a.O., S. 18–19; Ders., Z niepokojem w sercu, do uczestników 
kapituły generalnej Zakonu św. Augustyna (Rzym, 28 VIII 2013), in: „L’Osservatore 
Romano“ 2013, Nr. 30, S. 8.
 25 Vgl. Franciszek, Chmury, mury, świat. Audiencja dla osób konsekrowanych 
z diecezji rzymskiej (Watykan, 16 V 2015), in: „L̀ Osservatore Romano“ 2015, Nr. 6, 
S. 25–26; Ders., Kirche ist die einzige Braut des Priesters, in: http://www.t-online.
de/nachrichten/panorama/id_69039674/papst-franziskus-kirche-ist-die-einzige-
-braut-des-priesters.html (abgerufen am: 23.08.2016); Ders., Nieszpory ze wspólnotą 
mniszek kamedułek… (Rzym, 21 XI 2013), in: „L’Osservatore Romano“ 2013, Nr. 23, 
S. 7; Jesus, Armut, Barmherzigkeit: Ordens- und Priesterleben nach Papst Franziskus, 
in: jesus-armut-barmherzigkeit-ordens-und-priesterleben-nach-papst-franziskus 
(abgerufen am: 23.08.2016).
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eine wohltätige Gabe für sein/ihr Milieu ist26. Nach ihm lässt sich 
schlussfolgern, dass wer im Lebensalter mit Gottes Unterstützung und 
mit viel Andacht sein Lebensversprechen hält und Frucht erbringen 
lässt, vielen vieles werden kann, auch in wahrnehmbarer Verlassen-
heit. Franziskus erinnert daran, dass schließlich nicht körperliche 
Mutter- oder Vaterschaft die glückliche Existenz gewährleistet, son-
dern nur die Liebe27. Laut ihm, wird sie, menschenwürdig glaubhaft, 
und fruchtbar – und fruchtbare Liebe befindet sich ähnlich mit Si-
cherheit wie im Leben der Verheirateten –, da sie Folge und Äußerung 
des Sich-enteignen-lassen in der Beteiligung am sich hingegebenenen 
Jesus Christus, des Erlösergottes, ist. „Wer es fassen kann, der fasse es“ 
(Mt 19,12), erläutert aus diesem Grund dieser Jesus und führt daher 
ein in seine innere Spur der Existenz28.

 26 Vgl. Franciszek, Posługa władzy według Ewangelii, a.a.O., S. 14–15; Ders., Darmo 
otrzymaliście, darmo dawajcie. Spotkanie z duchowieństwem, zakonnikami, zakon-
nicami i seminarzystami w sanktuarium w El Quinche (8 VII 2015), a.a.O., S. 17–21; 
Ders., Trzeba przeciwstawić się ekonomii wykluczania. Przesłanie do uczestników 
sympozjum Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego, S. 33; Ders., Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24 XI 2013), 
Kraków 2013, Nr. 1; K. Stępkowski, Z Marines do zakonu, in: „Nasza Służba. Dwu-
tygodnik Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego“ 2015, Nr. 2, S. 7.
 27 Vgl. Franciszek, Autentyczni i konsekwentni. Spotkanie z seminarzystami, 
nowicjuszami i nowicjuszkami (Rzym, 6 VII 2013), a.a.O., S. 6; K. A. Kwaśniewska, 
Czy kobieta konsekrowana może być matką?, in: „Nasza Służba. Dwutygodnik Or-
dynariatu Polowego Wojska Polskiego“ 2015, Nr. 2, S. 6; E. Szmigielska-Jezierska, 
W poszukiwaniu szczęścia, in: „Nasza Służba. Dwutygodnik Ordynariatu Polowego 
Wojska Polskiego“ 2015, Nr. 2, S. 9.
 28 Vgl. Franciszek, Autentyczni i konsekwentni. Spotkanie z seminarzystami, nowi-
cjuszami i nowicjuszkami (Rzym, 6 VII 2013), a.a.O., S. 6; Ders., Ewangelizuje się na 
kolanach. Homilia w czasie Mszy św. na spotkaniu z seminarzystami, nowicjuszami 
i nowicjuszkami w Roku Wiary (Rzym, 7 VII 2013), in: „L’Osservatore Romano“ 2013, 
Nr. 8–9, S. 7; Ders., Homilia w czasie Mszy św. dla biskupów, kapłanów, zakonników 
i seminarzystów z okazji XXVIII Światowego Dnia Młodzieży (Rio De Janeiro, 27 VII 
2013), in: „L’Osservatore Romano“ 2013, Nr. 29–30, S. 4; Ders., Do mniszek klarysek 
w Bazylice św. Klary (Asyż, 4 X 2013), in: „L’Osservatore Romano“ 2013, Nr. 6, S. 6.
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3. Im Gehorsam jede Lebensgesetze akzeptieren

In seinen Reden und Predigten betont Papst Franziskus auch darüber, 
dass der Gehorsam ein priesterlicher und klösterlicher Wert von 
vorrangiger Wichtigkeit ist29. In Wirklichkeit befinden sich näm-
lich die Priester oder Ordensleute aufgrund der eigentlichen Natur 
ihren Ämtern im Dienst Christi und der Kirche. Der Hebräerbrief 
unterstreicht, dass Jesus „durch sein Leiden Gehorsam gelernt hat“ 
(Hebr 5,8). Wie für Christus soll also auch für Priester und Orden-
sleute der Gehorsam Ausdruck vom Willen Gottes sein. In einer 
säkularisierten und tendenziell materialistischen Gesellschaft, wo 
auch äußere Zeichen sakraler und übernatürlicher Wirklichkeit im 
Schwingen begriffen sind, erschließt – nach Franziskus – der Gehor-
sam in Hinsicht auf den „Evangelischen Rat“, dass Erkenntnis, das 
Ohr des Glaubens für den allmächtiger Gott in allem und in allen, 
auch im Kräfterückgang des verlaufenden Lebens anzutreffen ist30. 
Franziskus erinnert auch daran, dass die Fügsamkeit wie Widerstand, 
möglicherweise durch Jahre maskiert von Regel- und Gebotgehorsam, 
sich erklärt zum Schluss im Lebensalter zu leerer Hoffnung in den, 
der allein Gehorsam verlangen kann, weil Er allein sprechen darf: 
„Mein bist du – fürchte dich nicht! “31

 29 Vgl. Franziskus, „Ordensleben light“ ist eine „Karikatur“, in: http://religion.orf.
at/stories/2692767/ (abgerufen am: 30.08.2016); J. Erbacher, Papst fordert Gehor-
sam – zum Dienen, in: http://blog.zdf.de/ papstgefluester/ 2014/04/18/papst-fordert-
-gehorsam-zum-dienen/ (abgerufen am: 30.08.2016).
 30 Vgl. Franciszek, Chmury, mury, świat. Audiencja dla osób konsekrowanych 
z diecezji rzymskiej (Watykan, 16 V 2015), a.a.O., S. 26–27; Papież spotkał się z oso-
bami konsekrowanymi (Kkottongnae, 16 VIII 2014), in: https://ekai.pl/wydarzenia/
temat_dnia/x81229/papiez-spotkal-sie-z-osobami-konsekrowanymi/ (abgerufen am: 
20.08.2016); Franciszek w El Quinche: darmowość i pamięć – to dwa filary posługi 
kapłańskiej i zakonnej (8.07.2015), in: https://ekai.pl/wydarzenia/ostatnia_chwila/
x90580/franciszek-w-el-quinche-darmowosc-ipamiec -to-dwa-filary-poslugi-
-kaplanskiej-i-zakonnej/ (abgerufen am: 23.08.2016).
 31 Vgl. Franciszek, Posługa władzy według Ewangelii, a.a.O., S. 13; Ders., Bądźcie 
dla innych namacalnym znakiem królestwa Bożego. Spotkanie z członkami koreań-
skich wspólnot zakonnych (Kkottongnae, 16 VIII 2014), a.a.O., S. 15–16; Franziskus, 
Begegnung mit dem Klerus, den Ordensleuten und den ständigen Diakonen im Dom 
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Am 2. Februar 2016 feierte Franziskus im Petersdom den „Tag des 
geweihten Lebens“. In seiner Predigt, vor mehreren Tausend Orden-
sleuten, erinnerte er damals auch daran, dass das Ordensleben die 
völlige Selbsterniedrigung im Dienst der Menschen verlange. Nach 
Franziskus bleibe ein „Ordensleben light“ bloße Karikatur. „Für ei-
nen Ordensmann bedeutet das Vorwärtsgehen, sich zum Dienen 
zu bücken“, so der Papst bei der Eucharistiefeier. Diesen Gedanken 
führt er weiter aus: „Das ist ein Weg wie der Jesu, der ’nicht daran 
festhielt, wie Gott zu sein‘ (Phil 2,6)”. Dieser Weg bedeute konkret: 
„Sich bücken, um ein Diener zu werden, um zu dienen“32.

Gemäß Franziskus ist das eine Existenz ohne Sterben, auch wenn 
einer vergeht (vgl. Röm 14,8). Er vergeht ja mit dem, der, obwohl der 
Sohn, durch Leiden den Gehorsam gelernt hat (vgl. Hebr 5,8). Er ahnt 
dem nach bis zum Schluss seines Lebens im Gehorsam (Phil 2,8), 
weil er ihn liebt (vgl. Joh 21,17). In diesem Punkt – erinnert Papst 
Franziskus – endet das „Zeichen“, sich als der Allmächtige darstellen 
zu wollen33.

4. Kurzfassung
Während seines Pontifikats hat Papst Franziskus nicht nur zu den 
alten und pflegebedürftigen Priestern und Ordensleute oft gesprochen 
und gepredigt, sondern auch sie vor allem in den Pflegeheimen und 
Krankenhäusern besucht. Seine Besuche reihten sich ein in die Serie 

(Neapel, 21 III 2015), in: https://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2015/
march/documents/papafrancesco _20150321_napolipompei-incontro-duomo.html 
(abgerufen am: 23.08.2016).
 32 Vgl. Franziskus, Jahr der Orden 2015, in: https://stift-kremsmuenster.
net/2015/02/14/jahr-der-orden-2015/ (abgerufen am: 23.08.2016); Ders., Ewange-
lizuje się na kolanach. Homilia w czasie Mszy św. na spotkaniu z seminarzystami, 
nowicjuszami i nowicjuszkami w Roku Wiary (Rzym, 7 VII 2013), a.a.O., S. 7.
 33 Vgl. Franciszek, Chmury, mury, świat. Audiencja dla osób konsekrowanych z die-
cezji rzymskiej (Watykan, 16 V 2015), a.a.O., S. 27; Ders., Wyjście jako fundamentalne 
doświadczenie powołania. Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania (29 
III 2015), in: „L’Osservatore Romano“ 2015, Nr. 5, S. 16; S. Paszkowska, Misterium 
życia konsekrowanego – wyzwania i nadzieje naszych czasów, in: „Rocznik Teologii 
Katolickiej“ 2015, Nr. 1, S. 144–145.
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der „Gesten der Barmherzigkeit“, die er zum Heiligen Jahr einmal 
im Monat an einem Freitag setzte (Freitage der Barmherzigkeit)34. 
Mit dieser Besuchsserie verwirklichte er vor allem seine Einladung 
an alle katholischen Gläubigen, die leiblichen und geistigen Werke 
der Barmherzigkeit in die Tat umzusetzen.

Bei diesen Begegnungen betete er mit den alten Priestern und 
Ordensleuten um die Treue in den evangelischen Räten und empfie-
hlt Ihnen auch der Muttergottes. Am 6. Juli 2013 hat er z.B. bei der 
Begegnung mit den Seminaristen, Novizen und Novizinnen – auch zu 
den alten Priestern und Ordensleuten so gesagt: „Seid kontemplative 
Menschen und Missionare. Bitte habt stets die Muttergottes bei euch, 
betet den Rosenkranz. […] Vernachlässigt ihn nicht! Habt immer die 
Muttergottes bei euch zu Hause, so wie sie auch der Apostel Johannes 
bei sich hatte. Sie möge euch stets begleiten und beschützen. Und be-
tet auch für mich, weil auch ich der Gebete bedarf, da ich ein armer 
Sünder bin, aber wir gehen voran“35.

 34 Vgl. Jesus, Armut, Barmherzigkeit. Ordens- und Priesterleben nach Papst Fran-
ziskus, in: http://blog.radiovatikan.de/jesus-armut-barmherzigkeit-ordens-und-
-priesterleben-nach-papst-franziskus/ (abgerufen am: 7.09.2016); Papst an Priester 
und Ordensleute: Dient, dient, dient!, in: http://de. radiovaticana.va/news/2015/11/26/
papst_an_priester_und_ordensleute_dient,_dient,_dient!/1189791 (abgerufen 
am: 7.09.2016); Freitage der Barmherzigkeit – Papst Franziskus besucht zwei Prie-
stergemeinden, in: http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/de/news/
evidenza/2016-06-17-pcpne.html (abgerufen am: 7.09.2016); Ders., Orędzie na XXIII 
Światowy Dzień Chorego 2015 r., in: http://www.opoka.org.pl/ biblioteka/W/WP/
franciszek_i/przemowienia/chorzy-lev_03122014.html (abgerufen am: 8.09.2016); 
Ders., Żyjemy w epoce miłosierdzia. Spotkanie z kapłanami diecezji rzymskiej (Rzym, 
6 III 2014), in: „L̀ Osservatore Romano“ 2014, Nr. 3–4, S. 29–32.
 35 Begegnung mit den Seminaristen, Novizen und Novizinnen. Ansprache von Papst 
Franziskus (Aula Paolo VI, 6 VII 201), in: https://w2.vatican.va/content/francesco/
de/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_ 20130706_incontro-seminaristi.
html (abgerufen am: 7.09.2016).
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5. Summary

The present article based on the analysis of Pope Francis’ teaching 
refers to the situation of older priests and monastic people in a con-
temporary world. It contains pastoral and theological suggestions 
in relation to them. The Pope talked about them in his speeches and 
other documents. He did this analysing three evangelical virtues: 
poverty, celibacy and obedience. The publication consists of three 
chapters. The first chapter includes some reflections of Pope Francis 
on realization of the virtue of poverty in lives of older priests and 
monastic people. The second one is about realization of the virtue 
of celibacy in their religious ministry. The third one includes some 
reflections connected with the virtue of obedience in last years of 
their temporal lives.

Streszczenie
Niniejszy artykuł, oparty na analizie nauczania papieża Franciszka, doty-
czy sytuacji starszych kapłanów i osób zakonnych w dzisiejszym świecie. 
Zawiera pastoralno-teologiczne propozycje względem nich. Papież mówił 
o nich w wielu swoich przemówieniach i innych dokumentach. Czynił to, 
analizując trzy ewangeliczne cnoty: ubóstwo, bezżeństwo i posłuszeństwo. 
Publikacja składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy zawiera rozważania pa-
pieża na temat realizacji cnoty ubóstwa w życiu starszych kapłanów i osób 
zakonnych. Drugi ukazuje przemyślenia papieża na temat realizacji – w ich 
posłudze – cnoty bezżeństwa. Trzeci zaś zawiera refleksje związane z cnotą 
posłuszeństwa w ostatnich latach ich doczesnej egzystencji.

Key words: Priests, monastic people, old age, obedience, poverty, celibacy

Słowa kluczowe: kapłani, osoby zakonne, starość, posłuszeństwo, ubóstwo, 
bezżeństwo
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GENETIC DIAGNOSIS OF INTELLECTUAL DISABILITY 
AND ITS ETHICAL ASPECT

Introduction
Parents of a child with an intellectual disability experience a whole 
range of difficult emotions. At the same time, they want to know the 
cause of their child’s disability and gain the most reliable knowledge 
on this topic. The term “intellectual disability” is used to refer to 
a lot of different types of disability, which may have different causes 
and degrees of severity. Intellectual disability is the most widespread 
and most commonly diagnosed disorder as indicated by numerous 
statistics1. How its occurrence rate is determined depends on the 
understanding of the term “intellectual disability”. In 1975 in the 
United States it was calculated that mental disability affects 3.6% 
of children of school age2. In the Netherlands, it was estimated that 
approximately 3% of children have some kind of intellectual disabi-
lity, while in France and Japan – 4.5%3. Currently, the accepted rate 
for Europe ranges from 2.2% to 3.2%. Intellectual disability affects 
60–70% of all disabled children. This article will discuss genetic diag-
nostic methods for an intellectual disability in children as well as their 
ethical aspect. First, it will be explained what diagnosis generally is. 

 1 Cf. J. J. Błeszyński, Niepełnosprawność intelektualna. Mowa – język – komuni-
kacja. Czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko?, Gdańsk 2013, p. 11.
 2 Cf. Upośledzenie umysłowe – pedagogika, ed. K. Kirejczyk, Warszawa 1981.
 3 Cf. J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo. Wybrane zagadnienia, 
Kraków 1999, p. 40.
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Next, the paper will attempt to characterize genetic diagnosis, and 
further – a reflection will be made on the ethical aspect of the genetic 
diagnosis of intellectual disability.

The diagnosis of intellectual disability
Today, in the era of medical and technical progress, the diagnosis of 
intellectual disability is possible at different stages of a child’s life. 
There are various diagnostic methods, each of which uses different cri-
teria and techniques to assess mental disability. The word “diagnosis” 
comes from the Greek word “diagnosis” and means “distinguishing; 
judging”. The Greek word “diagnostike” is the art of distinguishing 
through indirect (mental) knowledge. Ziemski gives the following 
definition of “diagnosis”: “identification of the nature and conditions 
of a complex state of affairs on the basis of its features (symptoms), 
using the knowledge of general characteristics of a given field of 
investigation”4. According to Mazurkiewicz, diagnosis is the “collec-
tion, interpretation and evaluation of data in a particular way, and 
then the determination of the investigated complex state of affairs, 
which is what differentiates diagnosis from the simple gathering of 
information and its organization”5. Podgórecki, on the other hand, 
states that diagnosis is the “formulation of hypothesis which gives 
grounds for the change of actual states, determined on the basis of 
a comprehensive description and evaluation of the examined empi-
rical situations”6. 

We can talk about a complete and partial diagnosis. A complete 
diagnosis is a “diagnosis made on the basis of the observed symptoms 
and well-known general characteristics of the examined complex state 
of affairs by assigning it to a given type or species, or through genetic 
and teleological explanation, determination of the current phase as 

 4 Ibid.
 5 Ibid.
 6 Ibid., p. 41.
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well as prediction of future development”7. Ziemski has identified 
the following types of diagnosis:

 – classification – assignment of data to a specific type or class;
 – genetic diagnosis – focused on the origins and causes of the 
current state;

 – prognostic diagnosis – looking for future states, which can be 
derived from the current state;

 – functional diagnosis – finding the meaning of elements and 
defining the functions they perform in the analyzed whole;

 – developmental diagnosis – the purpose may be developmental 
deficits (negative diagnosis) as well as areas of development in 
which an individual is advanced (positive diagnosis).

We can also talk about educational, environmental or social diag-
nosis. Diagnostics makes use of different sources of information, 
diagnostic procedures, and tools in order to collect data, formulate 
answers to the questions of interest and solve problems.

Currently, a genetic diagnosis can confirm genetic diseases, which 
are often coupled with intellectual disability. “The involvement of 
modern medicine and contemporary families in the creation of ge-
netic awareness is the need of our times; however, we must remember 
that the human being is not only a collection of genes and a bearer 
of genetic patrimony”8. The genetic diagnosis not only allows us to 
assess the risk of illness or disability of the examined child, but also 
has an impact on the whole family, as it may indicate similar genetic 
carriership or the risk of the appearance of the same disease or disa-
bility in the family members, or the next child to be born.

The characteristics of genetic diagnosis
Genetic diagnosis uses genetic tests. P. S. Harper defines “genetic test” 
as “the analysis of a gene in its construction or functioning, as well as 
the study of DNA fragments or chromosomes in order to confirm or 

 7 Ibid.
 8 W. Surmiak, Eugenika a testy genetyczne, “Osoby niepełnosprawne a życie 
rodzinne” 2011, No. 1/4, p. 29.
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rule out mutations usually associated with a certain disease”9. Based 
on this definition, we can distinguish two types of genetic testing10:

 – medical tests – they identify genetic abnormalities causing 
a disease that is already present in the human body, or indicate 
certain susceptibility to develop a given disease or a complex 
(multi-factor) disorder. The purpose of these tests is primarily to 
confirm the diagnosis of the already existing disease or indicate 
the risk of developing a disease in the future;

 – non-medical tests – their primary objective is the analysis of 
markers indicating the presence of certain common or differen-
tiating characteristics of particular individuals. These tests do 
not directly treat health-related issues, but are used primarily 
to determine paternity as well as in criminology.

In the diagnosis of children’s intellectual disability it is medical 
tests that are crucial. We can distinguish the following types of me-
dical tests based on the moment of their execution:

 – diagnostic (symptomatic) tests 
 – pre-symptomatic (pre-clinical) tests 
 – predictive (likelihood) tests 
 – tests verifying heterozygosity 

Genetic diagnosis can be performed at different stages of the child’s 
life. Thus, genetic tests can be divided into:

 – prenatal genetic tests 
 – postnatal genetic tests 

Prenatal genetic testing includes a whole range of diagnostic tests 
which are executed before the baby is born. They are designed to 
assess the health status of the embryo or fetus and detect potential 
pathologies. Along with these tests, the so-called screening tests are 
also carried out. Their aim is to find other forms of pathologies that 

 9 P. S. Harper, What do we mean by genetic testing?, “Journal of Medical Genetics” 
1997, No. 34, p. 749.
 10 Cf. W. Surmiak, Eugenika a testy genetyczne, “Osoby niepełnosprawne a życie 
rodzinne” 2011, No. 1/4, p. 30.
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are possible to detect at various stages of pregnancy. Both genetic and 
screening tests have their optimal time of execution.

Prenatal tests can be divided into preimplantation and post-im-
plantation tests. The former are carried out before the implantation 
of the embryo in the uterus. Here arises the issue of in vitro fertili-
zation, as preimplantation genetic diagnosis is possible only in the 
case of artificial insemination. According to the classical approach 
to prenatal diagnosis, post-implantation prenatal testing serves to 
assess pathology or the risk of its emergence from the moment of 
the implantation of the embryo in the uterus until the birth of the 
baby. However, it should be stressed that, according to the Dignitas 
personae instruction, “preimplantation diagnosis is also a form of 
prenatal diagnosis”11.

Among post-implantation prenatal diagnosis methods we can 
distinguish non-invasive tests, which include, for example, ultrasound 
or screening tests, as well as invasive methods, e.g. fetal tissue biopsy 
or umbilical cord blood tests.

Ethical aspect of genetic diagnosis
The first bioethical problem of genetic diagnosis emerges in the con-
text of invasive prenatal diagnostic tests which may pose a threat to 
the unborn child. Diagnostic tests must minimize the risk for the 
baby, who should be protected regardless of the suspected pathology 
in their development. Therefore, genetic diagnosis should always start 
with non-invasive methods. “It is worth mentioning that here applies 
the principle of proportionality of risk and its maximum reduction. 
The reduction of risk lies, above all, in the hands of the doctor con-
ducting the test and is his deontological, ethical and legal obligation. 
(…) The proportion between the risk and expected benefits does not 
hold, though, in the case of a prior decision of possible pregnancy 
termination”12.

 11 Kongregacja Nauki Wiary, Dignitas personae. Instrukcja dotycząca niektórych 
problemów bioetycznych, Watykan 2008, No. 22.
 12 W. Surmiak, Eugenika a testy genetyczne, op. cit., pp. 37–38.
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Another aspect which should be taken into account in the context 
of ethics is the effectiveness of testing methods, both invasive and 
non-invasive ones. Tests do not necessarily give absolute certainty 
about the state of the child’s health. The duty of a doctor is to carry 
out the most reliable diagnosis and document it thoroughly. If its 
purpose is to ensure the health of the child, i.e. when the baby is tre-
ated subjectively, no ethical doubts are raised. However, there is a risk 
that prenatal diagnosis will become a tool for eugenics. The reasons 
for conducting prenatal diagnosis are also important. First, the need 
to conduct genetic tests should be assessed. This applies particularly 
to invasive methods, which, as mentioned earlier, bring a threat to 
the child. The most crucial ethical issue concerns the decisions that 
parents take after the diagnosis has been made, which, if unfavo-
rable, often results in the decision to perform abortion. This stands 
in a complete contradiction to the Christian vision of the inviolability 
of human life from conception to natural death.

Another ethical issue related to genetic testing concerns one of the 
contemporary bioethical currents of thought – utilitarianism13. The 
utilitarian approach has its source in consequentialist theories. From 
the consequentialist point of view, moral acts are judged on the basis 
of their outcomes. Therefore, it is not universal values and norms that 
determine moral judgment, but the balance of profits and losses of 
a given action. Utilitarianism evaluates the human person in a very 
specific way. Man is a representative of the Homo sapiens species, 
but he acquires human rights only under specific conditions. Accor-
ding to Peter Singer, a leading representative of bio-utilitarianism, 
by belonging to Homo sapiens, man is not automatically granted 
his moral status. Singer also distinguishes the mere membership of 
the human species from other typically human characteristics (e.g. 
self-awareness, self-control, the ability to establish relationships with 

 13 Cf. R. Zubrzycka, Człowiek głębiej upośledzony umysłowo jako wartość zagro-
żona, in: Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata, ed. 
M. Chodkowska, D. Osik-Chudowolska, Kraków 2011, p. 63.
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others or communication)14. The fact that every member of the Homo 
sapiens species has human genes does not necessarily mean that 
they have human characteristics. According to Singer, for instance, 
patients in irreversible coma, embryos or fetuses, as well as infants 
belong to the human species as they have human genes, but do not 
possess human qualities since they are not conscious beings15. They 
are members of the species, but not people, and only people can have 
the right to life and protection of their integrity16. What does this 
mean for children with intellectual disabilities? Every unborn child, 
as an unaware being, does not yet have the right to exist, and therefore 
abortion should not be judged as morally negative. Representatives 
of utilitarianism go even further in their deliberations and state that 
the killing of a newborn should be acceptable from a moral point of 
view as infants are still unaware representatives of the Homo sapiens 
species and have no human characteristics. If a child, due to a pro-
found mental disability, is not aware of themselves or their life, and 
does not enter into relationships – in other words – if a child does 
not meet the criteria and, thus, cannot be thought to possess human 
characteristics, he or she is not considered a person from the point 
of bio-utilitarianism and does not have a right to life as long as they 
remain in such a state. The concept of bio-utilitarianism, therefore, 
gives consent to the killing of people with a profound intellectual 
disability at any time in their lives. In the context of genetic testing, 
it opens the way to abortion of each child diagnosed with a disability 
regardless of the stage of pregnancy. While it may be assumed that the 
killing of newborns would meet with public opposition, abortions of 
children with a diagnosed disability at any stage of pregnancy could 
be accepted.

 14 Cf. A. Lohner, Historyczne korzenie etycznych poglądów Petera Singera, in: Uty-
litaryzm w bioetyce. Jego założenia i skutki na przykładzie poglądów Petera Singera, 
ed. W. Bołoz, G. Hover, Warszawa 2002, p. 52.
 15 Cf. ibid., p. 56.
 16 Cf. E. Picker, Godność człowieka a życie ludzkie. Rozbrat dwóch fundamentalnych 
wartości jako wyraz narastającej relatywizacji człowieka, Warszawa 2007, p. 18–19.
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In this case, genetic diagnosis becomes a tool in the service of eu-
genics, which from a Christian point of view, is morally unacceptable. 
Singer says that “in the case of a particular constitution, marked by 
underdevelopment, disease or senile dementia, a person would not 
have the ‘right to life’ yet or no longer have this right”17. It follows 
from this assumption that infants with intellectual disabilities are 
less entitled to life than babies of normal intellectual development. 
The reason for the killing of an unborn child may be, for example, 
a Down syndrome; with regard to early euthanasia, Singer believes 
that it should be permitted up to a month after birth. While euthanasia 
of older children and adults with intellectual disabilities should be 
done with their consent18.

According to Singer, permanent disability is a negative experience 
not only for the person affected by a disability, but also for their loved 
ones, and even the whole of a healthy society in which a disabled 
person lives. For both a disabled person as well as his or her family 
and relatives it would be better, if their life with a disability did not 
exist. Singer says it is a good and rational reason to allow parents to 
kill their disabled children. From this view stems the idea of wrongful 
life i.e. “life unworthy of living”19, which evokes the idea of Nazi 
medicine (lebensunwertes Leben), justifying the murder of sick and 
disabled people.

Conclusion
Nowadays, there are a number of methods of diagnosing intellectual 
disability, one of which is genetic diagnosis (prenatal and postnatal). 
The discussion on genetic diagnosis includes the reflection on the 
moral aspect of conducting genetic testing. Prenatal diagnosis is ju-
stified if it aims to administer treatment to the baby or create special 

 17 Ibid.
 18 Cf. A. Lohner, Historyczne korzenie etycznych poglądów Petera Singera, op. cit., 
p. 52.
 19 Cf. R. Zubrzycka, Człowiek głębiej upośledzony umysłowo jako wartość zagrożona, 
op. cit., pp. 66–67.
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conditions for the baby, and provide specialized equipment for the 
treatment of the child after birth. From a Christian point of view, it is 
morally unacceptable that genetic testing become a tool in the reali-
zation of the concept of wrongful life or the idea of bio-utilitarianism, 
both of which promote eugenics. The life and integrity of every human 
being should always and without exception be respected20.

Summary
The article presents a reflection on the genetic diagnosis of intellectual 
disability. Attention was drawn to the moral aspect of genetic testing and 
it was emphasized that genetic diagnosis must not become an instrument 
in the implementation of bio-utilitarianism or the concept of wrongful life, 
according to which, whether a person can be considered a human being, 
and thus have the right to life, depends on certain factors, and is not self-
-evident by the very fact of belonging to the human species.

Streszczenie
Artykuł zawiera refleksje dotyczące diagnostyki genetycznej zaburzeń inte-
lektualnych. Autorka zwraca szczególną uwagę na aspekt moralny. Podkre-
śla, że diagnostyka genetyczna nie może być narzędziem bio-utylitaryzmu 
czy koncepcji wrogiej życiu zawierającej się w indywidualnej decyzji czy 
daną osobę można uznać za człowieka i stąd czy ma prawo do życia.
Keywords: intellectual disability, genetic diagnosis, genetic diseases, pre-
natal genetic test, postnatal genetic test, bioethical problem, utilitarianism, 
eugenic, abortion, euthanasia, concept of wrongful life
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HAVING A SIBLING 
WITH AN INTELLECTUAL DISABILITY

Introduction
The birth of an intellectually disabled child is a real shock for the fa-
mily, whose plans and habits must now be reorganized and adjusted to 
a new situation. Also, a lot of questions and fears regarding the child’s 
health and future as well as the future of the whole family arise. It is 
not only parents who experience difficult emotions. The siblings of 
a child with an intellectual disability also need to deal with the whole 
range of emotions associated with the functioning of their disabled 
brother or sister, and hence – with the condition of the whole family. 
The presence of a disabled child in the family changes conditions for 
the development of their healthy siblings1. The key factor here is the 
attitude of the parents. In this article, the behavior of parents towards 
the healthy siblings of a child with an intellectual disability as well as 
the behavior and emotions of the healthy siblings will be discussed.

1. Parents’ behavior toward the healthy siblings of an 
intellectually disabled child
The discovery that a child has got some sort of disability may cause 
various reactions and attitudes among parents towards their disabled 
child. Similarly, parents may exhibit a number of different behavior 

 1 Cf. M. Duda, K. Kutek-Sładek, Zaburzenia relacji wewnątrzrodzinnych w kontek-
ście pojawienia się dziecka z niepełnosprawnością, “Osoby niepełnosprawne a życie 
rodzinne” 2011, No. 1/4, p. 92.



Zofia Kępińska-Walczak

| 198 |

patterns towards their healthy children, of which the most common 
are the following: excessive focus on a child with a disability, imposing 
too many duties on a healthy child, having too high expectations of 
a healthy child, using a healthy child as an excuse to justify the rejec-
tion of a child with a disability, as well as integrating a disabled child 
with the family while caring for the needs of a non-disabled child. 
In this part of the article, each of these behaviors will be discussed.

1.1. Excessive attention focused on the child with a disability
Parents are sometimes so much involved in the care for their disabled 
child that they start to marginalize their healthy children. They believe 
that showing love to the child with a disability should be a priority 
and all their paternal love should focus on them, to the detriment of 
other family members, including healthy children who feel neglected 
by their parents2. A disabled brother or sister absorbs so much atten-
tion that parents become less sensitive to the needs of their healthy 
children, or quite the opposite – trying to compensate them for the 
scarcity of attention, they allow them everything. Excessive focus on 
a child with a disability can cause jealousy and anger in the healthy 
siblings, who may, as a result, reject their disabled brother or sister 
and express negative emotions toward their parents3. In fact, they feel 
rejected and less loved by their parents. These feelings intensify when 
they compare their situation with the situation of their peers who do 
not have a disabled sibling. Healthy children begin to think of their 
disabled brother or sister as the cause of their failures. However, being 
aware of the situation and the expectations of their parents, they do 
not speak openly about their negative emotions and blame themselves 
for feeling this way. According to a study conducted by A. Kosecka4, 

 2 Cf. Ibid.
 3 Cf. M. Ochniowska, Problemy rodziny wychowującej dziecko o zaburzonym 
rozwoju, www.ppp2zamosc.pl/dat/attach/51_problemy_rodziny_wychowujacej_
dziecko_o_zaburzonym_rozwoju.pdf (14.04.2016).
 4 Cf. A. Kosecka, Stosunki wewnątrzrodzinne w percepcji rodzeństwa dzieci 
autystycznych, “Psychologia Wychowawcza” 1991, No. 42(1), pp. 41–50.
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the healthy siblings of autistic children feel neglected by their pa-
rents, because they spend more time with their disabled children. 
Nevertheless, they understand the situation; they know that due to 
disability, their sibling requires more care and attention. This does 
not mean, however, that they do not experience negative emotions, 
such as jealousy, resentment or rejection. Kosecka notes, though, that 
parents realize that their healthy children may feel neglected. Having 
this awareness, they can try to organize their care and time devoted to 
their children in such a way as to try to avoid negative consequences 
for their healthy children. The feeling of neglect affects particularly 
younger siblings, who may start to fight their disabled brother or sister 
for attention and affection of their parents, treating them as rivals.

Parents often give their disabled child more attention not only 
because the disability of their son or daughter objectively requires it, 
but because they feel sorry for him or her. Such an attitude is always 
detrimental to healthy children who consider it unfair, as they notice 
that parents are uncritical and overprotective toward their sibling, 
while taking little interest in their needs and limiting their rights5. 
Healthy children experience negative emotions that may be targeted 
at both their parents as well as their disabled sibling.

1.2. Imposing too many duties on the healthy child
The care for an intellectually disabled child often absorbs so much 
time that parents burden their healthy children with excessive ho-
usehold chores or responsibilities associated with the care for their 
disabled sibling. Younger children may be particularly affected by the 
loss of the privileges reserved to the youngest members of the family 
and, therefore, experience the feelings of anger, resentment and guilt6. 
Healthy siblings may feel overburdened and face more adaptation 
problems7. The responsibilities that fall on the healthy siblings of an 

 5 Cf. K. Białek, Dziecko niepełnosprawne umysłowo i autystyczne w rodzinie 
a potrzeby zdrowego rodzeństwa, “Dziecko Autystyczne” 2001, No. 2, pp. 94–101.
 6 Cf. P. Randall, J. Parker, Autyzm. Jak pomóc rodzinie, Gdańsk 2001.
 7 Cf. ibid.
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intellectually disabled child vary and may include: performing small 
household chores, preparing meals by themselves, watching a brother 
or a sister, feeding them, helping them in learning or taking them to 
school8. The excess of obligations deprives healthy children of the free 
time and carefree their peers enjoy. According to a study carried out 
by Stomma9 et al., as many as 63% of children felt overburdened with 
too many responsibilities toward their disabled sibling.

Performing duties connected with the care for a brother or sister 
with a disability often interferes with learning and happens at the 
expense of healthy children’s social life and hobbies. This is also 
emphasized by T. Gałkowski10, who notes that the older siblings of an 
intellectually disabled child are often burdened with too big respon-
sibilities. It is often the case that an older sister has to take the role of 
the mother, carer and teacher. According to Gałkowski, the care for 
a disabled sibling does not always contribute to the development of 
a positive social attitude in healthy children. On the contrary, it often 
adversely affects their education and functioning in the peer group.

On the other hand, adults who participated in the care for their 
disabled sibling in childhood admit that they gained valuable expe-
rience by learning patience, empathy and resourcefulness11. What 
is important, though, is that the care for a disabled brother or sister 
should not become healthy children’s main activity, pushing other 
elements of their life into the background. “If a child devotes almost 
all of their free time to help their siblings and do household chores, 
it is a sign that they are overburdened, even though such an attitude 
may seem very positive at first glance. Their whole world revolves 
around their brother or sister; they do not have time to pursue their 
own interests. Also, they may simply feel tired and have no energy 

 8 Cf. Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością, ed. J. Koral, Warszawa 2013, p. 38.
 9 Cf. K. Białek, Dziecko niepełnosprawne umysłowo i autystyczne w rodzinie 
a potrzeby zdrowego rodzeństwa, op. cit., pp. 94–101.
 10 Cf. T. Gałkowski, Problemy rodzin dzieci upośledzonych umysłowo, “Zagadnienia 
wychowawcze a zdrowie psychiczne” 1978, No. 6, pp. 69–75.
 11 Cf. Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością, op. cit., p. 38.
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to do other things”12. Overloading a child with too many duties may 
also result in the feeling of burnout.

1.3. Having too high expectations of the healthy child.
It happens that a healthy child with a disabled sibling is idealized by 
parents who transfer their unfulfilled ambitions and hopes on him 
or her, all those expectations that cannot by met by their disabled 
offspring13. It is a huge pressure for the healthy child. Believing in 
their special talents and above-average development capabilities, 
parents put too high demands on their healthy children. Gałkowski 
states that in a family with a disabled child a healthy son or daughter 
can be viewed as compensation for the shortcomings associated with 
their disabled child14. In such a situation, healthy children feel that 
they cannot make any mistakes, and, holding this belief, they develop 
severe anxiety15.

1.4. Using the healthy child as an excuse to justify the rejection of 
the disabled child
The healthy child sometimes becomes an excuse for parents to distance 
themselves from their disabled child16. This concerns situations in 
which parents choose to place their intellectually disabled child in 
institutional care, justifying their decision with the necessity to pro-
vide care for their healthy children. However, if a disabled child does 
not objectively require staying in a special care center, and parents 
seek to find justification for their decision in the good of their healthy 

 12 Ibid.
 13 Cf. M. Ochniowska, Problemy rodziny wychowującej dziecko o zaburzonym 
rozwoju, op. cit.
 14 Cf. T. Gałkowski, Problemy rodzin dzieci upośledzonych umysłowo, op. cit., pp. 
69–75.
 15 Cf. A. Hamerlińska, Kształtowanie osobowości dziecka zdrowego w obliczu niepeł-
nosprawnego rodzeństwa, http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/noe3/113_Ag-
nieszka%20Hamerlinska.pdf (12.07.2016)
 16 Cf. M. Duda, K. Kutek-Sładek, Zaburzenia relacji wewnątrzrodzinnych w kon-
tekście pojawienia się dziecka z niepełnosprawnością, op. cit., p. 92.
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children, the healthy siblings may experience a sense of guilt towards 
their brother or sister. What’s more, they may perceive this situation 
in terms of parental rejection of the disabled sibling, and thus may 
feel insecure and have concerns about their own relationship with 
their parents17. Numerous studies have shown that despite placing 
an intellectually disabled sibling in a center, the healthy children did 
not experience any relief or satisfaction18. Some studies have even 
demonstrated escalation of a conflict between parents and healthy 
children. According to researchers, this may be due to the fact that 
parents’ all attention focused on their healthy children after putting 
the disabled son or daughter in institutional care. Placing a child in 
a center for children with special needs is a separate and very impor-
tant topic, which will be elaborated further in the paper. It is worth 
noting, though, that the decision to refer a disabled child to a care 
facility should always be driven by necessity, not convenience, which 
seeks justification in the good of healthy children. 

1.5. Integrating the disabled child with the family and caring for 
the needs of the healthy child
This is the healthiest and most appropriate approach that parents 
can take. What is comforting is that, according to research, such an 
attitude is adopted by the majority of parents19. It allows to keep the 
balance between the needs of an intellectually disabled child, and the 
rest of the family, including his or her healthy siblings. It is a model 
that should be implemented in all families where a disabled child 
is raised, regardless of the type or degree of disability. The rest of 
the paper will discuss various emotions experienced by the healthy 
siblings of children with intellectual disabilities. It is crucial to show 

 17 Cf. M. Ochniowska, Problemy rodziny wychowującej dziecko o zaburzonym 
rozwoju, op. cit.
 18 Cf. T. Gałkowski, Dzieci specjalnej troski, Warszawa 1972, p. 246.
 19 Cf. M. Duda, K. Kutek-Sładek, Zaburzenia relacji wewnątrzrodzinnych w kon-
tekście pojawienia się dziecka z niepełnosprawnością, op. cit., p. 93; M. Ochniowska, 
Problemy rodziny wychowującej dziecko o zaburzonym rozwoju, op. cit.
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how much a disabled sibling changes in their lives and how important 
it is that parents be able to keep this healthy balance, dividing their 
time, attention and care among all of their children.

2. Emotions felt by the siblings of an intellectually disabled child
The presence of an intellectually disabled child in the family can be 
a source of huge stress and burden for his or her healthy siblings20. 
However, it can also be a positive and enriching experience. “Research 
shows that children who have a brother or sister with a disability are 
more socialized and tolerant, become independent and self-reliant 
more quickly, behave altruistically more often, and are also more 
mature and trustworthy. Thanks to such experiences, they are able 
to interpret the situation of other people more deeply”21.

It depends on the parents how the relationship of a healthy child 
with his or her disabled sibling will be shaped, and what kind of expe-
rience this relationship will bring. The subsequent part of the article 
will present various emotions that accompany the healthy siblings of 
an intellectually disabled child. These include: love, happiness and 
pride; anger; shame and embarrassment; jealousy; anxiety; feeling 
guilty; loneliness and inadequacy; fatigue as well as being overloaded 
with duties and responsibilities22. 

2.1. Love, happiness and pride
To begin with, it is worth noting that the majority of healthy siblings 
of children with intellectual disabilities have a strong emotional bond 
with their brother or sister23. They are involved in taking care of their 
siblings and try to protect them in threatening situations. They are 
also proud of their siblings’ successes and happy when their brother 
or sister acquires new skills. Shared moments of fun and jokes are 
a source of joy and strengthen their mutual bond. The healthy siblings 

 20 Cf. Zespół Downa w XXI wieku, ed. J. Koral, Warszawa 2013, p. 98.
 21 Ibid.
 22 Cf. Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością, op. cit., pp. 18–41.
 23 Cf. ibid.
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are not indifferent to their disabled brother or sister’s mood; they share 
joy with them, but are also affected by their sadness and frustration. 
The healthy children and their disabled brother or sister often build 
a very close relationship.

2.2. Anger
Anger appears in various relations and is a permanent element of 
our lives24. Siblings often get angry at each other, also in the families 
where none of the children is struggling with a disability. Feeling 
anger is natural; it is crucial, though, how to express it. Parents should 
teach their children to call emotions building up inside them and 
release tension in a way that would not hurt anyone. The siblings of 
an intellectually disabled child may experience anger in the following 
situations:

 – when they feel underestimated or ignored at home; when they 
get insufficient attention from their parents and have the im-
pression that parents do not appreciate their efforts and that 
they are treated unfairly because parents devote more attention 
to their disabled brother or sister;

 – when they experience aggression from their intellectually di-
sabled siblings or when they witness the siblings’ aggressive 
behavior toward their parents, or when a disabled brother or 
sister destroys their property;

 – when they realize that their disabled siblings are mistreated, 
ridiculed, isolated, or excluded;

 – if they experience mistreatment themselves for having an intel-
lectually disabled sibling (e.g. someone ridicules them or calls 
them names);

 – when they are asked to do things they do not want to do, e.g. 
take care for the disabled siblings;

 – when they cannot do what they want, e.g. having parents exclu-
sively for themselves for a while;

 24 Cf. Ibid., pp. 19–22.
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 – when they experience rejection or feel being ignored by their 
disabled sibling.

Children have different ways of expressing anger, from bottling it 
up inside to bursting with it and being aggressive. The more parents 
will help their children understand and call emotions stirring up 
inside them, the better way of dealing with them the children will 
work out. This is crucial as uncontrolled anger can be a source of 
intense stress for a child.

2.3. Shame and embarrassment
The feelings of shame and embarrassment are often experienced, 
usually in public places, by the siblings of a disabled child. Intellec-
tually disabled children may behave in a way that attracts people’s 
attention. They may scream, make incomprehensible sounds, have 
fits of aggression, throw objects, and even if their behavior does not 
significantly deviate from the accepted standards, they still very often 
become an object of interest of people passing by. In such situations, 
the healthy siblings may be ashamed of their mentally disabled brother 
or sister. However, these feelings need not be limited to public places 
only but can appear whenever non-family members are present, e.g. 
when friends pay a visit and witness incomprehensible behavior or 
lack of resourcefulness of the disabled siblings.

This is how Beata, who has got an intellectually disabled sister, 
describes it: “I love my sister, but when I see that others laugh or poke 
jokes at her, I feel terribly sorry. I am ashamed that I have such a sister, 
I am ashamed that these people are so cruel and I am ashamed that 
I can’t pass over it”25.

2.4. Jealousy
There may be various reasons behind jealousy experienced by the 
healthy siblings of a disabled child. Jealousy may stem from the some-
times justified belief that parents spend more time with their disabled 

 25 Ibid., p. 23.
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son or daughter, that the whole family is focused primarily on him 
or her, while the healthy child’s needs are of secondary importance.

The feeling of jealousy may also occur when a healthy child com-
pares his or her situation to the life of their friends who do not have 
a disabled sibling. They can see that those families find time for family 
entertainment and trips, while their family has to give up a number 
of things because of the disability of one of its members. Sometimes 
a healthy child feels ignored or even less loved by their parents, who, 
in their eyes, become interested in their life only when they start to 
cause problems. Indeed, such a feeling may directly result from the 
parents’ wrong attitude toward their healthy children, as has already 
been indicated. Although healthy children do not require special care 
and are able to take care of themselves, parents must realize that their 
healthy children still need their interest, time devoted only to them 
and simply love.

2.5. Anxiety
Anxiety is another emotion often experienced by children having 
a disabled sibling. Disability is difficult to understand. It remains 
a mystery and as such generates fear. Uncertainty about further 
diagnosis and future development prospects only intensify not only 
parents’ concerns, but also the concerns of the healthy siblings. This 
is normal; however, the intensity of anxiety depends on a number 
of factors, including the age of the healthy siblings, parents’ atti-
tude towards the disabled child, the degree of disability, as well as 
the scope of the healthy siblings’ knowledge about their brother or 
sister’s disability. Lack of knowledge is always a driving force behind 
all fears. Healthy children may be afraid that they will get infected 
with their brother or sister’s disability. Anxiety may also be caused 
by concerns for the future of the disabled siblings, whether they will 
become more self-reliant, and if not, what it will mean for the whole 
family. Healthy children may also be afraid that their family is loa-
ded genetically and perhaps their own children will also suffer from 
some kind of intellectual disability. Parents should not underesti-
mate any of these fears, even if they seem completely irrational. They 
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should talk with their children and explain them the nature of their 
sibling’s disability. Meetings with experts, professional literature, as 
well as books specially dedicated to children may also prove helpful 
here. The conversation and the degree of knowledge passed to a child 
must always be adjusted individually to the age of a given child. Even 
the youngest child has the right to know what is happening to their 
brother or sister. Lack of knowledge and unawareness will, in fact, 
only increase fear and anxiety.

2.6. Guilt
It sometimes happens that the siblings of a disabled child experience 
guilt. The healthy child may feel guilty for having negative feelings or 
behaving badly toward their disabled brother or sister. Feeling guilty 
could also be caused by the awareness that they are more capable, 
successful, and resourceful than their sibling. Guilt is a very destru-
ctive emotion, especially when it is unfounded. Children having 
a disabled sibling may feel guilty because they actually acted wrongly 
toward their brother or sister. But they can also blame themselves for 
the disability of their siblings, or, as has already been mentioned, for 
being more successful than their brother or sister. Parents should help 
their children understand what kind of guilt they are experiencing 
and work it through together. According to Spock and Lerriga26, the 
feeling of guilt experienced by the healthy siblings related to the fact 
that their brother or sister is disabled while they are not, can reduce 
their involvement in taking care of their disabled siblings.

2.7. Loneliness and the feeling of inadequacy
When a family has no contact with other families raising a child with 
an intellectual disability, the healthy siblings may have the impres-
sion that they are the only persons in the world that are confronted 
with such a situation27. Today, however, this is rarely the case as 

 26 Cf. K. Białek, Dziecko niepełnosprawne umysłowo i autystyczne w rodzinie 
a potrzeby zdrowego rodzeństwa, op. cit., pp. 94–101.
 27 Zob. Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością, op. cit., pp. 36–37.
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most families raising disabled children gather in organizations and 
associations founded precisely with the purpose of helping children 
with intellectual disabilities and their families, as well as integrating 
them with each other and the rest of society. There are also many 
websites and forums where families can meet and exchange expe-
riences. Children with intellectual disabilities are no longer isolated 
from the society; they go to school and have social relationships, 
while their healthy siblings have the opportunity to meet peers who 
are in a similar situation.

The feeling of inadequacy and isolation can also result from the 
fact that a child spends too little time with their peers, because, for 
example, he or she is overburdened with excessive duties or asha-
med to invite friends to the house. Healthy children can also isolate 
themselves from others if they are victims of bullying. The reason for 
peer harassment may, but need not be, the disability of their siblings.

The feeling of loneliness may intensify when the family does not 
talk about a brother or sister’s intellectual disability, when it is treated 
as a taboo topic. Anyone who is struggling with a disability of their 
loved one should have someone who will listen to and understand 
them.

2.8. Fatigue and being overloaded with too many duties and 
responsibilities
The siblings of a disabled child must learn a lot and be able to do 
things that their peers need not to. The relationship between a healthy 
brother or sister and their disabled sibling is not a typical siblings 
relationship, as it is determined by an intellectual disability of one 
of the children. The healthy brother or sister is not just a playmate, 
a rival, a friend or a confidant. They often become a tutor and a the-
rapist too. In this work there have been discussed various behaviors 
of the parents of a disabled child; imposing too many duties and 
responsibilities on a healthy child was one such kind of behavior.

Due to the specific behavior of an intellectually disabled child, 
and the need to adjust the rhythm of the family life to his or her 
needs, having an intellectually disabled sibling can be tiring. When 
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non-disabled siblings are burdened with too large responsibilities, 
they may start to experience fatigue, but also the state of burnout with 
very serious consequences. Parents must remember that their children 
are still children, even if they may exhibit exceptional maturity and 
sense of responsibility. They need to have time to rest and play, have 
the right to their own space and be allowed to have a bad day from 
time to time. They have the right to live their own lives. And they 
have the right to choose to what extent they want to be involved in the 
care for their disabled sibling. It often happens that healthy siblings 
undertake various duties in spite of themselves and their own needs, 
but do not talk about it, because they do not want to hurt anyone or 
cause trouble. This may give rise to some various negative emotions 
building up inside them. Therefore, parents should discuss with their 
children how the care for their disabled sibling will look like and 
make some decisions together so that the needs and capabilities of all 
family members are taken into account. Children who have siblings 
with disabilities are often mature beyond their years. “Many adults 
who grew up with a brother or sister with special needs say that this 
experience made them stronger and more resourceful. Generally, their 
life looked different from the life of their peers – from an early age 
they had more responsibilities (…). This meant that they lacked the 
leisure and carefree their peers could enjoy, but on the other hand, 
they became more patient, resourceful, able to empathize with the 
needs of the other person”28. However, if a child has too many re-
sponsibilities while feeling pressure to fulfill them, instead of learning 
a useful lesson for the future, they will be frustrated and exhausted. 
Therefore, it is important that their needs be respected and met.

Conclusion
The emergence of an intellectually disabled child in the family is 
a huge blow not only for the parents but also for the healthy siblings. 
It is parents who are responsible for how they themselves, and each 
of their children, will find themselves in a new situation. Parents of 

 28 Ibid., pp. 37–38.
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a mentally disabled child often take the wrong attitude towards their 
healthy son or daughter, giving them too much responsibility, having 
too high expectations of them and not devoting enough attention 
to them. The healthy children who have got a disabled sibling are 
struggling with a lot of new tough emotions. They experience jealousy, 
fear, guilt, shame, loneliness, burden of too much responsibility, but 
also love and pride. Parents’ attitude should offer support instead of 
giving rise to further frustration or anxiety. Parents should help their 
children name and understand all these feelings that their children 
are experiencing due to having an intellectually disabled sibling. It is 
necessary to talk openly and honestly about the negative and positive 
things of a given situation. Parents should encourage their children 
to express different emotions, speak about their fears and anxieties, 
and accept the feelings they are experiencing, while teaching them 
how to deal with these emotions.

Summary
The birth of an intellectually disabled child is a shock not only for the pa-
rents but also for the non-disabled siblings. How a healthy child will adapt 
to a new situation depends largely on the parents themselves. The article 
describes the attitudes of parents towards their non-disabled children as 
well as the emotions experienced by the healthy siblings of an intellectually 
disabled child.

Streszczenie
Pojawienie się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie to 
wstrząs nie tylko dla rodziców, ale także dla jego pełnosprawnego rodzeń-
stwa. To, w jaki sposób zdrowe dziecko odnajdzie się w nowej sytuacji, 
zależy przede wszystkim od samych rodziców. W artykule zostały opisane 
postawy, jakie rodzice przyjmują wobec zdrowego dziecka, a także przeżycia 
zdrowego rodzeństwa dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. 

Keywords: intellectual disability, family, sibling with an intellectual disa-
bility, parent’s behavior, excessive attention, high expectations, disabled 
child, integration
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THREATS TO FAITH: 
FR. JÓZEF TISCHNER’S REFLECTIONS

In the modern world there are numerous threats to faith widely di-
scussed in the Church such as atheism, agnosticism or laicization. Yet, 
Fr. Tischner did not consider them as real dangers to faith. He saw the 
problem in other dimensions, and differentiated two kinds of threats: 
internal threats, i.e. threats coming from the human soul, which are 
born in the human heart and pose a threat to human faith, as well as 
external threats, i.e. those which are rooted in the surrounding world.

Discussing threats to faith, Tischner remains within the realm 
of contemporary Poland. He carefully observes the state of faith in 
Poland, yet he is not a passive observer but an active participant in 
the discussion of the Polish Church and the state of religion in our 
country. What worries him most is the use of religion and faith to 
achieve political goals. Tischner considers it as one of the threats to 
faith, along with sect religiosity, tendency to manifest and glorify 
suffering; lastly, he speaks about faith in the faith and the surrogates 
of religion. This article discusses and characterizes these dangers to 
faith as well as attempts to find some solutions as to how to combat 
them.

1. Politicizing faith and striving to gain power
According to Tischner, a serious problem in the contemporary Polish 
reality is the exploitation of religion for political ends, an attempt to 
create a state subordinate to the Church. He considers efforts to build 
political communities based on religious ties a serious and very risky 
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mistake, which involves equating religious power with state power1. 
In such a case, one’s religious declaration would determine one’s poli-
tical affiliation. Political divisions and disputes have penetrated deep 
into religion2. „Someone who has the keys to the kingdom of heaven 
has also the keys to the kingdom of Earth. Decrees of emperors can 
increase or decrease the number of the saved”3. “This is how «politi-
cal Catholicism» is born – the kind of Catholicism whose meaning 
is more closely defined by the dialectics of aspirations for power”4. 
Tischner warned against such abuse of religion as it impoverishes, 
distorts and loses the meaning of religion. The temptation of power 
destroys any dialogue. “Someone who wants power, labels the other 
person instead of trying to bring them round: Are you with me or 
are you against me? Are you in this or that group? It does not matter 
whether two plus two is four. What matters is the position from which 
you say this, to whom you say it”5.

The inability to liberate oneself from the model of power and 
subordination in thinking about faith is characteristic of integrism6. 
Tischner writes that “for an integrist there is nothing more scandalous 
than a free man – one who has authority over every power and who 
breaks the yoke of reasoning enslaved by fear”7.

Tischner considered the manipulation of transcendent election 
for political purposes as the greatest threat to the Church in Poland8. 
He strongly opposed the idea of a “Catholic state”. He believed that 

 1 Cf. Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko 
i Jarosław Gowin, Kraków 1999, p. 55.
 2 Cf. J. Tischner, Ksiądz na manowcach, Kraków 1999, pp. 23–24.
 3 Cf. Przekonać…, op. cit., p. 55.
 4 Ibid.
 5 J. Tischner, Miłość niemiłowana, Kraków 1993, p. 119.
 6 Integryzm to tradycjonalistyczny nurt w Kościele, obecnie reprezentowany 
przede wszystkim przez Bractwo św. Piusa X, skupione wokół osoby abpa Marcela 
Lefebvre’a i nieuznające Soboru Watykańskiego II (Por. M. Karas, Integryzm bractwa 
kapłańskiego św. Piusa X, Kraków 2010).
 7 J. Tischner, W krainie schorowanej wyobraźni, Kraków 1997, p. 188.
 8 Cf. J. Tischner, Ksiądz na manowcach, op. cit., pp. 25–26.
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“anyone who practices religion in order to increase power, even the 
power of God over the world, makes a mistake”9. God alone could 
do it, if He wanted to. God does not need anyone to gain this power 
for Him. “God is generous and requires generosity. We say that we 
do something for the glory of God, but the glory must be understood 
as absolute selflessness: toward the truth, beauty, and good. A serious 
disease of modern religiosity is that man wants to increase the power 
of God over the world. It’s a misunderstanding! First, we are not able 
to do so; Second, we do not fully understand the essence of God’s 
dominion over the world. How can we expand that power if we do 
not understand it?! Hence, «do not be self-seeking», because behind 
seeking one’s own self-interest there hides great temptation of power 
and a trap of pride with which the angels sinned”10.

Tischner says that due to the politicization of Catholicism “re-
ligious inspiration in politics turned into a political inspiration in 
religion, and what was to be a goal has become a means to an end, and 
what was to be the means has become the goal”11. A re-evaluation has 
taken place, a conversion of something that is below with something 
that is above, a conversion that is dangerous to faith. The truth about 
the crucified Lord, so important in Christianity, has been lost, even 
though it constitutes the very center of the Eucharist. Thus, it can be 
concluded that whenever people escaped from the truth about the 
essence of reign, they also escaped from the Eucharist. Such is the 
claim of Tischner, who also adds that a return to the truth must go 
hand in hand with a return to the Eucharist. The Eucharist is a great 
summary of the doctrine of faith12. Summing up this part of the ar-
ticle, it is worth pointing out after Tischner that a true faith distracts 
man from the temptation of power13.

 9 J. Tischner, Miłość nas rozumie. Rok liturgiczny z księdzem Tischnerem, Kraków 
2001, p. 72.
 10 Ibid.
 11 J. Tischner, Ksiądz na manowcach, op. cit., pp. 150–151.
 12 Cf. Przekonać…, op. cit., p. 55.
 13 Cf. Wokół Biblii. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Ewelina Puczek, Kraków 
2005, p. 8.
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2. Sect religiosity

Another threat to which Tischner devoted much attention in his 
reflection is the so-called sect religiosity. The word religiosity is not 
put here in quotation marks, because Tischner himself did not do 
this when he wrote about the phenomenon of sect religiosity. For 
him, religiosity did not have to be something definitely positive. Tis-
chner sometimes puts this word in quotation marks to emphasize 
a certain distortion of faith, its misrepresentation and falsification. 
This might seem inconsistent, but Tischner describes in detail how 
he understands the very concept of religiosity. It is not a synonym 
for an authentic faith. Wrongly experienced religiosity, which is still 
considered religiosity in the semantic sense, can even distance man 
from faith or destroy it. The philosopher explains it in the following 
way: “It is clear that there are certain ways of experiencing religion – 
types of religiosity – which alienate man from God rather than bring 
him closer to God. (…) And recall that, in the end, Christ was con-
demned to death by religious people, even deeply religious people, 
not by some atheists, skeptics and relativists. Isn’t it the sign that 
religiosity can work against itself and distance man from something 
to which it should bring him closer to?”14. This is what happens in 
case of sect religiosity.

Every sect has its leader, who undeniably is charismatic, but this 
kind of charisma leads the faithful down the wrong path and turns 
the community of the Church into “a gathering around a shrine”. 
In this “shrine” it is not God that is worshiped, but the leader of the 
sect, who is treated as the sole interpreter of God’s will. An emotional 
relation with the “father” of the sect is considered a properly expe-
rienced religious bond. Followers focus on emotions they experience 
during their meetings with the leader, when they listen to him and can 
share this experience with other believers15. This beloved leader “puts 
the followers in a «pious mood», «he» lifts them up, «he» comforts 
them, «he» brings them back to life (…). Hence emerges the principle 

 14 J. Tischner, W krainie schorowanej wyobraźni, op. cit., pp. 244–245.
 15 Cf. J. Tischner, Ksiądz na manowcach, op. cit., p. 114.
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of obedience to the «father». The «believer» listens to whoever «he» 
listens to, and only to what «he» listens to”16.

Sect religiosity drives the believer into a state of dangerous con-
fidence. Members of the sect already know and feel that they will be 
saved, which is guaranteed by their mere belonging to the sect and 
obedience to the leader. What is more, it is highly likely that they 
are also able to indicate those who will not attain salvation, just be-
cause they are not affiliated with their religious “elite”. This certainty 
distances man away from Revelation. “The key to sect consciousness 
is the following statement: salvation without revelation”17. After all, 
a sect member already knows who is who, he has already gained kno-
wledge, he has already passed on the good side and does not need to 
search anymore. Sect religiosity puts feelings above reason. A person 
characterized by sect religiosity does not need to explore, because 
they already know everything. They do not tolerate any criticism, 
because, if they identify the experience of faith with the experience 
of salvation, the mere thought of subjecting their faith to internal 
criticism is considered a blasphemy. 

A member of the sect sees the neighbour mostly, or only, in other 
members of the sect, members of the same “family”, participants of 
the same experiences, emotions, moods associated with the leader 
and the “truth” he proclaims. A member of the sect considers other 
people “enemies of the faith”. He hates, despises and is aggressive 
towards them. He believes that other people harm him, and not only 
him, but also the leader of the sect, and if the leader, then God too. The 
attitude man has towards the neighbour is an indicator whether he is 
immersed in sect religiosity. If faith breeds hostility, or even hatred, 
if religiosity causes disputes, conflicts, and is the source of contempt, 
then it is not a genuine faith, but sect religiosity. Also, obedience or 
lack of obedience may help us recognize whether we are dealing with 
a sect. The religiosity of a sect with its own authority, on which all 
of members’ attention, emotions and efforts focus, reluctantly opens 

 16 Ibid.
 17 Ibid., p. 115.
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to listen to the Church’s authority. Sometimes, a sect is no longer 
able to listen, which is a real tragedy. It is the confidence discussed 
earlier in the article that makes members of a sect unable to listen 
to others – do the redeemed have any reason to listen to those who 
are so far away from redemption? “Does a person able to hear have 
to listen to a deaf person? Should a man able to see allow himself to 
be led by a blind person? Do those able to speak have to wait until 
a dumb person says something to them?”18.

It is characteristic of sect religiosity, as well as of a miserable faith 
described further in the article, to look for someone to blame and 
to always find the guilty outside the sect. A member of the sect is 
convinced that it is others that are to blame for his defeat. Others, 
i.e. enemies, people conspiring against him, accidental misfortunes, 
violence of those thinking differently, all this evil world that oppresses 
and persecutes him. Never he himself19. But those guilty people will 
be punished one day, enemies will be condemned. This conviction 
reassures him, an “innocent” underdog doomed to continuous defeat. 
He sends up prayers full of complaints and denunciations of other 
people and the whole creation20.

A sect preaches service to the truth while being the cradle of a great 
lie, and thus showing its demonic nature. This is a striking paradox, 
because a sect thinks it is its primary duty to track and show the de-
mon in the reality surrounding the worshipers – the reality so close, 
and yet so “hostile” as it exists outside the “father’s” territory. Chasing 
a demon, a sect itself starts to ride him and let him choose the way21. 

3. Pharisaism
The phenomenon of pharisaism has never died and has not rema-
ined only within the realm of historic Judaism. In its trans-histo-
rical character, pharisaism has entered Christianity. What is most 

 18 Ibid., p. 118.
 19 Cf. J. Tischner, W krainie schorowanej wyobraźni, op. cit., p. 276.
 20 Cf. ibid., pp. 5f.
 21 Cf. J. Tischner, Ksiądz na manowcach, op. cit., pp. 114–116.
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characteristic of pharisaism is hypocrisy. A Pharisee considers it his 
duty to give people a good example, to be a testimony of worship of 
the ideal. However, these efforts are limited to what is visible on the 
outside only. Nothing he preaches is part of his soul, or his way of 
living. Tischner describes the Pharisee’s logic in the following way: 
“If we are sinners anyway, then at least let us not give a bad example 
and drag one to the bottom which we have reached. Let’s hide our 
sin and praise virtue loudly. (…) Let the loudly paid tribute to virtue 
become the virtue of people who are doomed to sin anyway. Virtue 
builds, even if it is fake”22. The Pharisee will always find someone 
who can serve as background for him to shine. A tax collector at 
whom the Pharisee will be able to point his finger. A sinful woman 
from whom he could turn away his face and say, “Look, while I am 
upholding virtue, she plunges into filthy sin”. The concept of guilt 
helps the Pharisee create pharisaical virtues. The idea that guilt is 
a kind of “stain” is trans-historical just as the whole phenomenon 
of pharisaism23. “Today, this idea does not allow a «better Catholic» 
to greet with a «worse» Catholic, to pray with a Protestant (…) The 
Pharisee climbs upward, pushing his «tax collectors» down”24. In pha-
risaism, content is lost for the benefit of form. The Pharisees believe 
in the power of a good example, even a false one, and they speak of 
their respect for absolute values to give such an example. However, 
if this respect is to influence others and attract attention, “it must be 
tangible, easily perceptible, visible. (…) It is «important» (…) not to 
come into contact with the infidels, it is «important» to severely pu-
nish the sinful woman … and it is «important» that everyone sees it. 
At some point, however, what is «important» gets out of control, and 
begins to devour Mr. «Important» (…) A priest hurries to a temple 
and indifferently passes the wounded attacked by the robbers”25. 
The Pharisee is closed to the world, and thus does not understand it. 

 22 Ibid., pp. 175–176.
 23 Cf. ibid.
 24 Ibid.
 25 Ibid., p. 176.
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“Holy indignation”, “scandal” – these are the most common reactions 
of the Pharisee to the surrounding reality. Simultaneously, he gains 
another opportunity to present his own virtue. Why does the Pharisee 
act in such a way in the first place? Is it about silencing one’s voice of 
conscience, or lying to oneself? Tischner goes on and says that the 
Pharisee seeks power, “he finds his own absolute, so that he can use 
it reach absolute power”26. But the Pharisee suffers. The source of this 
suffering is hypocrisy, which makes him cling to small truths while 
pulling him away from the great truth. The Pharisee lives in the belief 
that he fights for the truth. “What is the outcome of this fight? With 
the accumulation of hundreds of small truths there grows a great lie 
in him – the lie about man, world, God. Therefore, he is never able to 
“know the time of his visitation”. (…) The awareness of this untruth 
underlies the pharisaical hypocrisy and, once and again, resurfaces, 
causing even bigger alienation, suspicion and self-torment”27. 

Pharisaism means integralism and fundamentalism. It holds the 
belief in absolute values; however, the problem is that in the pharisa-
ical thinking the concepts of the Absolute are stretched beyond the 
Absolute, to what is not absolute28. When matters that do not belong 
to the sphere of the Absolute are considered absolute, when the sac-
red becomes confused with the secular, there is a risk that faith will 
go down the wrong path, “and will eventually become a false faith. 
Such a faith will tell the believer to kneel before a fire, but will not 
stop him from hating his neighbour. It will tell him to go to the Mass, 
but will not encourage him to help the one in need”29. This pharisaic 
religiosity creates an illusion of the sacred, it distracts man from the 
deepest sense of faith, changes it into small things, makes man focus 
on meaningless trifles instead of directing him toward the essence – 
toward the living God. The Pharisee focuses on these small things 
and does not see the great matter. He sees a number of violations of 

 26 Ibid., p. 177.
 27 Ibid., pp. 177–178.
 28 Cf. ibid.
 29 Ibid., p. 181.
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irrelevant principles; he rebukes, teaches others, but a truly dangerous 
sin, consuming his soul – his own sin of hypocrisy and hatred – that 
he cannot see30.

There is one way to distinguish something that is authentically sac-
red from the appearances of the sacred. We find it in the Gospel, which 
“purifies” religiosity and puts it back to the realm of «religion»”31. 
This is about the principle of love of neighbour. “Every sacrum that 
was aimed directly against the neighbour, had to be rejected”32. In 
fact, such a kind of sacrum is merely its appearance. It is this kind of 
sacrum that Christ fought with, and, for this reason, he was so much 
hated by the Pharisees.

4. Miserable faith
There are people who look at the world through the prism of their 
own misfortune. It does not matter whether this misfortune is a real 
situation or just a subjective feeling. The idea is that a person who feels 
unhappy is looking for people who are guilty of their misfortune. It 
is others that have caused it. “Wretched is a man who thinks: if I am 
unhappy, then there must be someone to blame. (…) A miserable man 
takes revenge for his misery on every happy person, or rather on any-
one who appears happy to him. Hence, disinterested envy is born”33. 
A suffering man hates the view of happy people. “Others should also 
suffer. And if they temporarily have no reason to suffer, they should 
suffer only because he – the martyr – suffers while they don’t”34.

Misfortune also shapes the human relationship with God. A mise-
rable man either blames God for his fate and turns away from Him, 

 30 Cf. J. Tischner, Miłość nas rozumie…, op. cit., pp. 92–93: „Religijność, która jest 
znieczuleniem, narzuca człowiekowi mnóstwo małych bólów (…). A wszystko po 
to, żeby nie widzieć tego, co naprawdę groźne, np. grzechu antysemityzmu, niechęci 
do obcych, swojej nienawiści do świata, a w gruncie rzeczy także nienawiści do 
samego siebie”.
 31 J. Tischner, W krainie schorowanej wyobraźni, op. cit., p. 246.
 32 Ibid.
 33 J. Tischner, Miłość niemiłowana, op. cit., p. 68.
 34 J. Tischner, Ksiądz na manowcach, op. cit., p. 119.
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or makes his misfortune a key element of his religiosity. And this is 
not about the Christian perception of the meaning of suffering, but 
about taking delight in suffering. Tischner puts it in this way: “If 
God is full of mercy, and I’m miserable, there is a chance for me in 
my misery – through my misfortune I will find a way to God. (…) 
Then there is only one thing I can do: become attached to my misery, 
find my way to faith as well as my dignity in suffering”35. Such a man 
wants to draw the attention of God with his misfortune. This is how 
a “miserable religiosity” is born. “You can awake masochistic instinct 
in man and throw him into a state of peculiar «love» of suffering. You 
can make suffering part of the axiological I – part of you. Then who 
am I? A wound, enormous pain, an unhealed scar. I hang on the cross 
and my cross is my pride”36. Man’s attachment to his misery can go 
so far that his misery will become his religion. After a series of atro-
cities that life and other people brought to a man, he becomes cruel to 
himself. He ceases to have mercy on himself, and as a result he is less 
and less merciful to others. “Religion then becomes the second hell 
for man – he himself also becomes a hell for people close to him”37

Miserable religiosity in someone can be recognized by their inabi-
lity to act. Interestingly, on the one hand, a person with such a kind 
of faith is capable of doing many “works”, but they should, in fact, 
be called “merciless”. They do not trigger any “action”. A miserable 
faith, which is the faith of merciless deeds, brings no harvest, because 
it sows nothing38. “This kind of faith gives rise only to deeds that 
say “no”– to everything that is a joy, a smile, or the slightest drop 
of happiness. A man with such a faith is unable to say “yes” to any 
person he meets, to life just as it is, to the times in which he lives”39. 
The only thing he can do is talk about his pain. He wants to seduce 
God and the world with his pain. This is not just any pain, not one of 

 35 J. Tischner, Miłość niemiłowana, op. cit., p. 68.
 36 J. Tischner, Ksiądz na manowcach, op. cit., p. 19.
 37 J. Tischner, Miłość niemiłowana, op. cit., p. 70.
 38 Cf. ibid.
 39 Ibid.
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those usually encountered in the world. This pain is unique, as it is 
messianic pain. Tischner writes that this is the Polish pain. “Who is 
it, in fact, that suffers in me? Poland suffers in me”40. Suffering comes 
from all sides and everything is an obstacle to salvation. “But this is 
precisely why salvation has become so great and so valuable. It’s not 
about being redeemed when everything helps you on the way. It is 
a great challenge to be redeemed when everything interferes with your 
salvation. This is why only a few will be redeemed. For sure, those 
will not be saved who are indifferent to the «Poland of sufferers»”41.

It is this kind of pain and miserable faith that are most noticeable 
in the Polish Catholicism according to Tischner. The Polish faith 
despairs, laments, is raucous. It wants to gain the full attention of 
God through suffering and have Him exclusively. But apart from 
this raucous faith, there is also another kind of faith, one that is less 
loud, less dazzling, one that does not sob – a true faith, a faith of great 
deeds. This faith sows greatly42. To express his faith in deeds, man 
needs to feel a little bit of happiness deep in his soul. Then he can act. 
An unhappy person will remain a slave of their misery, a prisoner 
of their inability to act and a prisoner of themselves43. “You can love 
the cross so much that you will refuse to descent from it on the day 
of the resurrection”44.

5. Faith in the faith
Another internal threat to an authentic faith is the so-called faith in 
the faith. Tischner writes that it poses even greater danger than dis-
belief in God itself. We speak of “faith in the faith” when one makes 
the belief that they truly have faith. But God becomes lost somewhere. 
This is not a genuine faith in God, but only a raucous faith in one’s 
own faith, loving one’s own faith and believing that one can teach 

 40 J. Tischner, W krainie schorowanej wyobraźni, op. cit., p. 8.
 41 Ibid., p. 9.
 42 Zob. Miłość niemiłowana, op. cit., p. 71.
 43 Cf. ibid., p. 87.
 44 J. Tischner, Ksiądz na manowcach, op. cit., p. 19.
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others and reproach them that they do not believe. After all, one is 
allowed to do all this because he has such a deep faith45.

Conclusion
Looking at the threats faith encounters today, it can be noticed that 
they share one thing – a departure from the Gospel. Somewhere in 
each of these threats, whether in sect religiosity or miserable faith, 
there is present some distrust, suspicion, anxiety and inability to feel 
true joy. We can overcome these dangers, if our faith will be continuo-
usly “filtered” by the truth contained in the Gospel. If faith is close 
to its source, i.e. the Gospel, it will remain authentic.

Summary
In his reflection Fr. Józef Tischner devoted much attention to the issue of fa-
ith – one of the theological virtues, which are the foundation of the Christian 
life. Tischner not only described what faith is and what its characteristics are, 
but also looked into what threatens faith. This article describes the threats 
to faith according to Fr. Tischner. The paper also makes an attempt to find 
some solutions as to how to combat these dangers. To overcome them, man 
needs to root his faith in its source, i.e. the Gospel, and make sure not to 
move away from it.

Streszczenie
W swej refleksji ks. Józef Tischner wiele uwagi poświęcał zagadnieniu 
wiary – jednej z  cnót teologalnych, będących fundamentem chrześci-
jańskiego życia. Tischner nie tylko opisywał czym jest wiara, jakie są jej 
charakterystyczne cechy, ale też dociekał, co zagraża wierze. W tym arty-
kule zostały wymienione i scharakteryzowane zagrożenia na jakie według 
ks. Tischnera natrafia wiara. Została także podjęta próba odpowiedzi na 
pytanie, jak te zagrożenia przezwyciężać. Tym, co pozwala pokonać zagro-
żenia, jest zakorzenienie w swej wiary w jej źródle, którym jest Ewangelia 
i czuwanie, by nie oddalać się od tego źródła.

 45 Cf. J. Tischner, Zrozumieć…, op. cit., pp. 48–49.
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PERSPEKTYWA GENDEROWA PRZECIW 
INTEGRALNEMU WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY

Gender perspective against integral education of children and youth

Założenia perspektywy genderowej
Współczesne społeczeństwo, często kierujące się kryteriami he-
donistycznego materializmu oraz poddające się relatywizacji fun-
damentalnych wartości rodziny, zostaje dyskretnie wprowadzane 
w iluzoryczną wizję kreowania „nowego człowieka”, który ma kie-
rować się przede wszystkim samowolą i subiektywną samooceną. 
Celowe strategie ideologów gender są realizowane zgodnie z wcześniej 
przyjętym planem, który zakłada m.in. takie działanie, aby więk-
szość społeczeństwa traktowała problematykę perspektywy gende-
rowej w sposób błędny i zbyt powierzchowny. O sukcesie powyższej 
propagandy świadczą obecne postawy ludzi, jak np. bierność władz 
oraz brak stosownej interwencji ze strony części społeczeństwa na 
powszechne próby asymilacji ideologii gender1.

Za podstawowe założenia perspektywy genderowej często uważa 
się ogólnie pojmowaną „równość” oraz „wolność” obu płci. Taki od-
biór sprawia, że stanowcze, tj. antagonistyczne stanowisko Kościoła 
wydaje się być dla niektórych niepotrzebne bądź przesadne. Rozpo-
wszechniane przez ideologów gender tezy, poprzez użycie wysubli-
mowanej retoryki, mają w istocie ukryć prawdziwe cele realizowanych 
przez nich planów. Jedną z głównych intencji powyższego działania 
jest to, aby przewrotnie ujęta teoria stwarzała iluzje naukowości. 

 1 Por. G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 
2013, s. 141–142.
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Zachwianie fundamentami ludzkiego porządku jest urzeczywist-
niane za pomocą – jak to sformułowała jedna z głównych liderek 
rozpowszechniania teorii genderowej J. Butler2 – „poruszenie, sub-
wersywne kombinacje i namnożenie tychże właśnie kategorii, które, 
pozując na konstytutywne iluzje tożsamości, usiłują kulturową płeć 
stabilizować”3.

Fundamentalną podstawę filozoficzną perspektywy genderowej 
tworzy egzystencjalizm ateistyczny, który został rozpowszechniony za 
przyczyną czołowego ateisty XX w. Jeana-Paula Sartre’a. Najistotniej-
sze założenia przywołanego kierunku znajdują się w dziele Sartre’a pt. 
Existentialism is a Humanism, w którym francuski filozof wyjaśnia, że 
„istnienie poprzedza istotę rzeczy – egzystencja poprzedza esencję”4. 
Według Sartre’a nie istnieje Bóg, który stwarza i nadaje naturze prawa, 
lecz to ludzie nadają egzystencji esencje. Biorąc pod uwagę tożsamość 
człowieka, w sposób analogiczny powyższe twierdzenie oznacza, że 
„człowiek stanowi to, czym sam siebie uczyni”5. Powyższy kierunek 
filozoficzny został podjęty przez towarzyszkę życia Sartre’a, tj. S. de 
Beauvoir. W książce Druga płeć (1949) francuska pisarka stwierdza, 
że „nikt nie rodzi się kobietą, tylko się nią staje”. De Beauvoir ni-
niejszą tezą zapoczątkowała podstawową dla feminizmu drugiej fali 
dychotomię płci, dzielącą się na płeć biologiczną „sex” i społeczno-
-kulturową „gender”. Twierdzenie, że egzystencja poprzedza esencję 
stanowi fundament pierwszorzędnej przedstawicielki ideologii gender 
oraz jej popleczników6.

 2 Judith Butler (ur. 1956), amerykańska prof. literaturoznawstwa, autorka książki 
„Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości” – „Feminism and The Subver-
sion of Identity” (1990). Wprowadziła termin performatywności płci, a także „teorie 
odmienności” (Queer Theory), stanowiące ważne koncepcje studiów genderowych. 
Zob. M. Ryś, M. Walaszczyk, Gender – cywilizacja śmierci, Warszawa 2013, s. 11.
 3 J. Butler, Uwikłani w płeć, tł. Karolina Krasuska, Krytyka Polityczna, Warszawa 
2008, s. 95.
 4 J.-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, przeł. J. Krajewski, Warszawa 
1998, s. 23.
 5 Tamże, s. 27.
 6 Tamże.
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De Beauvoir, korzystając z egzystencjalizmu J.-P. Sartre’a, stwo-
rzyła swoją teorię, kreując odmienną niż dotychczas koncepcję płci. 
W powyższej koncepcji człowiek został postawiony jako pierwszo-
rzędny interpretator otaczającej rzeczywistości. Pisarka wyjaśnia, że: 
„Perspektywa, którą przyjmujemy, to perspektywa etyki egzysten-
cjalnej. Każdy podmiot staje się konkretnie poprzez różne projekty 
życiowe – uznaje się za transcendencję i ustawia jako transcendencja; 
spełnia swoją wolność, nieustannie przekraczając ją w drodze ku 
innym wolnościom; nie ma dla aktualnej egzystencji innego uspra-
wiedliwienia niż ekspansja ku nieskończenie otwartej przyszłości”7. 
Rzeczywistość, która zostaje poznana może być interpretowana 
w sposób subiektywny, a nie obiektywny, ponieważ otaczający świat 
jest płynny oraz nieokreślony. S. de Beauvoir definiuje odwoływanie 
się do stricte zdefiniowanej rzeczywistości jako „krzywdę” i „ucisk”, 
tłumacząc, że „Ile razy transcendencja cofa się w immanencję, nastę-
puje degradacja egzystencji do bytu ‘w sobie’ (‘en soi’), wolności do 
pozoru: ten upadek jest moralnym występkiem, jeśli podmiot godzi 
się nań; jeśli jest mu narzucony, wówczas przybiera postać krzywdy 
i ucisku; w obu przypadkach jest złem bezwzględnym”8. Francuska 
pisarka określa role kobiet będących „matkami” oraz „żonami” jako 
bariery, które przeszkadzają w osiągnięciu samorealizacji i stają się 
dla nich aresztem pozbawiającym wolności. Według koncepcji De 
Beauvoir kobieta stanowi sztuczny ideał, który jest jej dyktowany 
odgórnie przez większość życia9.

Filozoficzne machinacje S.  de Beauvoir są traktowane przez 
wojujące feministki jako wzorcowe sposoby do krzewienia w spo-
łeczeństwie perspektywy genderowej. M. Środa we wstępie do pol-
skojęzycznej wersji książki pt. Druga płeć stwierdza, że: „Simon 
de Beauvoir jest nie tylko jedną z  pierwszych badaczek gender. 

 7 S. de Beauvoir, Druga płeć, przeł. G. Mycielska, t. I, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1972, s. 41.
 8 Tamże.
 9 Por. J. Mizielińska, Dekonstrukcje kobiecości, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 
2004, s. 43.
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Jest – by tak powiedzieć – ich matką, fundatorką, patronką, nieusta-
jącą inspiracją”10.

Ideologia gender stanowi jedno z najbardziej szkodliwych kom-
binacji. Jej założenia osadzone są na propagowanej przez system 
socjalistyczno-komunistyczny idei, która oparta jest na subiektywnie 
kreowanych przez wybraną grupę społeczną równości i wolności, 
stanowiących fundamentalne cele do uzyskania szczęścia danych 
indywiduów. Błędnie interpretowana idea równości oraz wolności, 
pomimo że zakończyła się wraz z upadkiem komunizmu, to została 
podjęta na nowo i rozwinięta przez ruchy feministyczne. Powyższe 
grupy posłużyły się atrapami wartości dla wzmocnienia własnych 
struktur i stworzenia imitacji naukowej perspektywy genderowej. Po-
dobnie jak działo się w przypadku systemu komunistycznego K. Mar-
ksa, który to samozwańczo określał go mianem „naukowego”11.

Aberracyjne podstawy gender
Jednym z podstawowych działań, mających wpływ na destabilizację 
kategorii obu płci w zakresie kulturowym i społeczno-politycznym, 
jest terminologiczne zaimplementowanie określenia „gender identity”. 
Pomimo, że słowo „gender” początkowo było wyłącznie terminem 
gramatycznym, wskazującym jedynie czy dany wyraz jest rodzaju 
żeńskiego, męskiego bądź nijakiego, to z czasem stał się znaczącym 
narzędziem ideologizacji w społeczeństwie. Zmiany znaczenia słowa 
„gender” dokonał naukowy pionier pespektywy gender, J. Money12.

Antropologia wykazuje w sposób jednoznaczny, że koncepcje teorii 
gender, które opierają się na badaniach J. Moneya są sprzeczne z na-
turą człowieka. Jednym z dowodów na błędne założenia perspektywy 

 10 S. De Beauvoir, Druga płeć, przeł. G. Mycielska i M. Leśniewska, Czarna Owca, 
Warszawa 2014, s. 8.
 11 Por. L. Scaraffia, Równość społeczna a ideologia gender, „L’Osservatore Romano” 
2011, nr 4, s. 50.
 12 John Money (1921–2006), psychiatra, założyciel pierwszej w świecie kliniki 
operacyjnej zmiany płci – Gender Identity Clinic. Jego tezy odegrały kluczową rolę 
w rozwoju ideologii Genderowej, głoszącej dowolność wyboru płci. Zob. G. Kuby, 
Globalna rewolucja seksualna, dz. cyt., s. 52.
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genderowej jest dramatyczny eksperyment badawczy, który został 
wykonany na chłopcu poddanym operacyjnej zmianie płci w wieku 
dwóch lat. Dziecko ponad dziesięć lat było traktowane jak dziew-
czynka podczas terapii J. Moneya. Pionier ogłosił w książce Sexual 
Signatures (1975) powyższy eksperyment naukowy za pomyślny, nie 
zważając na opinię uczestnika doświadczenia, który mając trzynaście 
lat, otrzymawszy informacje swojej pierwotnej płci, niezwłocznie 
postanowił funkcjonować jako chłopiec. Relacje młodego człowieka 
o drastycznie przeżytych latach terapii, walce z myślami samobój-
czymi oraz poczuciu silnego wstydu po odbytej terapii stanowią 
potwierdzenie, że koniecznym jest pojmowanie płci w sposób ho-
listyczny, bez oddzielania jej biologicznych fundamentów. Pomimo, 
że argument badawczy kontrowersyjnego eksperymentu, głoszący że 
płeć jest czymś plastycznym i nieokreślonym okazał się nieprawdziwy, 
teoria związana z terminem „gender indetifity”, zdefiniowana przez 
J. Moneya, jest wciąż wykorzystywana w celu propagowania gende-
rowej ideologii. Samobójcza śmierć chłopaka z doświadczenia badaw-
czego pioniera gender w 2004 r. stanowi znaczny argument przeciw 
bezkrytycznemu podejściu względem perspektywy genderowej13.

G. Kuby wskazuje, że w niektórych środowiskach społecznych 
pojęcie „gender” stało się substytutem pojęcia „sex”14. Znaczenie 
słowa „gender” zostało zastosowane w celu usunięcia tzw. „klas płcio-
wych”. Obniżenie wartości płci biologicznej z niepodważalnego faktu 
stanowiącego o tożsamości człowieka do subiektywnie określanych 
odczuć jest planowo zrealizowaną metodą propagandy kierowanej 
przez ideologów gender. Obarczony ideologią termin „gender” został 
rozpowszechniony przez grupy feministyczne m.in. na konferen-
cjach ONZ. Emancypantki dokonały fatalnego w skutkach podstępu 
wprowadzenia pojęcia „gender” jako substytutu terminu „sex” w celu 
zmiany interpretacji zróżnicowania płciowego mężczyzny i kobiety. 
Poprzez wdrożenie perspektywy genderowej do międzynarodowych 

 13 Por. G. Kuby, Rewolucja genderowa, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2013, 
s. 65–66.
 14 Tamże.
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dokumentów ONZ i UE, ideologiczne koncepcje zostały ustanowione 
jako polityczne projekty realizowane w postaci pro-genderowych 
strategii państw15.

Destabilizacyjny wpływ perspektywy genderowej na wychowanie 
dzieci i młodzieży
Papieska Rada ds. Rodziny w dokumencie pt. Ludzka płciowość: 
prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie wskazuje 
na potrzebę wzmożonej uwagi wychowawczej, szczególnie wśród 
rodziców, stwierdzając: „W niektórych społeczeństwach działają za-
wodowe stowarzyszenia wychowawców, doradców i terapeutów seksu-
alnych. Ponieważ ich działalność nierzadko opiera się na niezdrowych 
teoriach, pozbawionych charakteru naukowego i zamkniętych na 
autentyczną antropologię, nie uznających prawdziwej wartości czysto-
ści, rodzice powinni upewnić się z wielką ostrożnością o charakterze 
tych stowarzyszeń”16. G. Kuby ukazuje, iż propagatorzy perspektywy 
genderowej tzw. „seksedukatorzy” kładą szczególny nacisk na charak-
terystyczne dla ich działania metody manipulacji. Często w sposób 
nieuprawniony kreują się na „ekspertów naukowych”17. Dodatkowo 
niepostrzeżenie krzewią wśród dzieci i młodzieży antagonistyczną 
postawę wobec rodziców, przedstawianych jako ludzie niekompeten-
tni i staromodni. Cele genderowych ideologów są ukierunkowane na 
działania manipulacyjne tj. wywieranie zaufania u rodziców oraz 
wychowawców, przy równoczesnym wywoływaniu u dzieci przy-
wiązania osobowego, celem dyskretnego osiągnięcia pierwszeństwa 
w procesie wychowawczym. Powyższe działanie jest realizowane 
wraz z konspiracyjną dyskredytacją autorytetu dorosłych. Środowi-
ska genderowe starają się oddalić rodziców i dzieci od prawdziwie 

 15 Por. tamże, s. 59.
 16 Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania 
dla wychowania w rodzinie, Wydawnictwo Instytutu Studiów nad Rodziną – ATK, 
Łomianki 1996, s. 57.
 17 G. Kuby, Dzieci jako eksperyment seksualny, w: Dyktatura gender, Biały Kruk, 
Kraków 2014, s. 36.
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odpowiedzialnych postaw podkreślających wartość rodziny. Dlatego 
tak ważnym celem ich działania jest separacja osobowa między praw-
dziwym autorytetem i dzieckiem18.

Mnogość metod wychowawczych, mających wpływ na formacje 
osobową młodego pokolenia, spowodowała, że wiele obecnych działań 
pedagogicznych realizowanych w społeczeństwie koliduje z prawdą 
obiektywną oraz podporządkowane są ideologiom. Umiejętność roz-
różnienia między wychowaniem integralnym a częściowym staje 
się dziś podstawowym kryterium pozwalającym na podejmowanie 
prawidłowych działań wychowawczych. Działania wychowawcze 
rodziców oraz innych autorytetów, które nie są wyłącznie zbiorem 
subiektywnych opinii, lecz wynikają z holistycznego oglądu potrzeb 
dzieci i młodzieży są obecnie niezbędne19.

Aberracje rodzicielskie, będące wynikiem zaniedbań ról ojcow-
skich i macierzyńskich, stanowią aktualnie podstawową przyczynę 
podatności młodego pokolenia na destrukcyjne oddziaływania środo-
wiska zewnętrznego. Świadoma aktywność wychowawcza rodziców 
jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego rozwoju ich dzieci. 
Wszystkie nieprawidłowości stają się przyczyną destrukcyjnego przy-
sposabiania nieodpowiednich wzorców, które połączone z infan-
tylnym stylem życia intensyfikują podatność młodych na wpływy 
ideologiczne. Odpowiedzialne postawy rodziców, rozważnie i spokoj-
nie przekazujących zdrowe wartości, sprawiają że współczesne dzieci 
i młodzież, mimo rejestrowania niewłaściwych postaw w środowi-
sku zewnętrznym, dążą do budowania własnej hierarchii wartości. 
Wybierają one prawdziwe dobro, tj. naśladują autorytety faktyczne, 
odrzucając tym samym propozycje destrukcyjne. Powszechnie za-
uważalny samotny tryb życia oraz doświadczanie stanów depresyj-
nych ludzi młodych świadczą o potrzebie aktywnego angażowania 
się dorosłych w życie dzieci i młodzieży. Wszelkie bowiem formy 
braku miłości oraz akceptacji stają się przyczyną zaspakajania potrzeb 

 18 Por. tamże.
 19 Por. M. Dziewiecki, Komunikacja wychowawcza, Salwator, Kraków 2004, 
s. 242–243.
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emocjonalnych we własnym środowisku, które niejednokrotnie od-
działuje destrukcyjnie. Wspomniane powyżej zależności pomiędzy 
aktywnością rodziny a rozwojem wartości i relacji stanowią niezbędny 
fundament dla przezwyciężania współczesnych zagrożeń z jakimi jest 
konfrontowane młode pokolenie20.

Działania wychowawcze stanowią jeden z ważniejszych deter-
minantów wpływających na przyszłość dzieci. Aktywność zawo-
dowa wraz z innymi obowiązkami podejmowanymi przez rodziców 
sprawiają, że w proces wychowania dzieci i młodzieży włączają się 
osoby trzecie, które pełnią wobec młodych powyższe role, szczególnie 
w szkole. Występujący w społeczeństwie brak integracji z gronem 
przedstawicieli szkolnictwa, którego powodem jest rozbieżność de-
klarowanych wartości i subiektywna postawa roszczeniowa, stają się 
niejednokrotnie pretekstem do podejmowania ważnych kwestii wy-
chowawczych, zagrażających neutralności młodzieży. Obecne tenden-
cje degradacji wartości dotychczasowych systemów wychowawczych 
oraz podatność dyrektorów przedszkoli, szkół i uczelni prowadzą do 
marginalizacji programów wychowania integralnego. Spowodowane 
jest to presją wywieraną przez „postępowych” rodziców i ideologiczne 
środowiska. Powyższe dążenia wskazują na konieczność aktywizo-
wania zwolenników wychowania całościowego do większej solidar-
ności oraz wzajemnego dzielenia się doświadczeniami21. Uzyskanie 
skuteczności we współpracy rodziców i wychowawców, realizujących 
model integralnego wychowania dzieci i młodzieży, zależne jest od 
kształtowania relacji opierających się na wzajemnym zaufaniu, a także 
dwustronnym działaniu. Zależności te powinny być urzeczywistniane 
przy jednoczesnej pielęgnacji autonomii własnego zakresu obowiąz-
ków wynikających z pełnionych funkcji22. Należy jednak zaznaczyć, 

 20 Por. M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesności, Jedność, Kielce 2002, 
s. 203–205.
 21 Por. tamże, s. 216–218.
 22 Por. J. Mastalski, Szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowanie, Wy-
dawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 2005, 
s. 70–72.
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że pierwszeństwo zawsze mają rodzice, którzy według Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. stanowią: „naturalną i podsta-
wową jednostkę społeczną”23.

Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate zaznacza koniecz-
ność włączania się dorosłych w wychowanie, które ma odnosić się 
do pełni potrzeb wychowanków, pomimo promocji współczesnych, 
złudnych koncepcji wychowania. Papież wskazuje, że: „Żeby wy-
chowywać, trzeba wiedzieć, kim jest osoba ludzka i znać jej naturę. 
Umacnianie się relatywistycznej wizji tej natury rodzi poważne 
problemy dla wychowania, zwłaszcza dla wychowania moralnego, 
przesądzając o jej rozszerzeniu się w wymiarze uniwersalnym. Ule-
gając tego rodzaju relatywizmowi, wszyscy stają się bardziej ubodzy, 
z negatywnymi konsekwencjami dla skuteczności pomocy ludności 
najbiedniejszej, która nie tylko potrzebuje środków ekonomicznych 
czy technicznych, ale także metod i środków pedagogicznych wspie-
rających osoby w pełnej realizacji ich człowieczeństwa”24. Wszelkie 
dążenia środowisk rozprzestrzeniających perspektywę gender wyma-
gają stosownych reakcji w formie działań inspirowanych dialogiem 
ze strony rodziców i wychowawców troszczących się o integralne 
wychowanie. Kościół, dbając o dobro społeczeństwa, ukazuje metody 
obrony przed ideologią gender, pielęgnując „takie rozwiązania, które 
najlepiej odpowiadają słusznym wzorcom istoty ludzkiej”25.

Wychowanie jako odpowiedzialne zadanie dla dorosłych
Duża intensyfikacja działań wdrażających perspektywę genderową do 
przestrzeni młodego pokolenia jest obecnie w stadium domagającym 
od rodziców i wychowawców zintensyfikowanego angażowania się 
w walkę o dobre wzorce dla dzieci i młodzieży. Ataki propagatorów 

 23 www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlo-
wieka.pdf (dostęp: 2.12.2015 r.).
 24 CV 61.
 25 Benedykt XVI, Kto broni Boga, ten broni człowieka. Przemówienie wygłoszone 
podczas spotkania z kardynałami, pracownikami Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu 
21 grudnia 2012 r., w: Dyktatura gender, dz. cyt., s. 76–77.
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ideologii gender, mające zachwiać najbardziej fundamentalnymi sfe-
rami egzystencji człowieka, wskazują na potrzebę ukierunkowania 
programów wychowawczych na umiejętność krytycyzmu tj. inteli-
gentne wybieranie właściwych decyzji, które pomogą, a nie zaszko-
dzą rozwojowi ich męskiej albo żeńskiej tożsamości. Powszechna 
manipulacja „inżynierów społecznych”, szerzących ideologię gender, 
stwarza sytuacje, w której rodzice są zmuszeni do przeciwdziałania 
radykalizacji wpływów strategii genderowej na społeczeństwo26.

K. Wojtyła w książce Osoba i czyn wskazuje na konieczność przyj-
mowania w społeczeństwie postaw opozycyjnych na rzecz młodych 
pokoleń, jak i powszechnego dobra wspólnego, konstatując, że należy 
troszczyć się o taki „ustrój, aby sprzeciw, który wyrasta na gruncie 
zasadniczej solidarności, mógł w ich obrębie nie tylko się wyrazić, 
ale aby mógł spełniać swoją funkcję dla dobra wspólnoty. Aby mógł 
stawać się konstruktywny. Wspólnota ludzka wtedy posiada prawid-
łową strukturę, kiedy słuszny sprzeciw nie tylko ma w niej prawo 
obywatelstwa, ale także taką skuteczność, jakiej domaga się dobro 
wspólne wraz z prawem uczestnictwa”27. Planowo rozwijająca się 
globalna ideologizacja genderowa, posługująca się dalekosiężnymi 
instrumentami wpływu, może być zablokowana jedynie poprzez 
stanowczy sprzeciw, który wymaga podejmowania konkretnych 
inicjatyw28.

Rodzina w obecnych czasach musi zmagać się z wieloma zagroże-
niami ze strony ideologii gender. Manipulacyjny charakter wdrażania 
strategii genderowej sprawia, że rodzice muszą być bardzo uważni. 
Spowodowane jest to posługiwaniem się przez genderowych „inżynie-
rów społecznych” technikami sprowadzającymi się do przemyślanej 
fragmentaryzacji i dezinformacji nt. rzeczywistych celów perspek-
tywy genderowej. Ważną kwestią jest nieustanne uwrażliwianie 

 26 Por. M. Peeters, Gender – światowa norma polityczna i kulturowa, Wydawnictwo 
Sióstr Loretanek, Warszawa 2013, s. 159–161.
 27 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Wyd. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1985, 
s. 353.
 28 Por. G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna, dz. cyt., s. 134–136.
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świadomości społecznej o zagrożeniach płynących ze strony ideologii 
gender, zwiększając m.in. umiejętność krytycznej analizy działania 
mass mediów oraz sił politycznych, powiązanymi niejednokrotnie 
z środowiskami mniejszościowymi, które propagują poglądy wrogie 
chrześcijańskiej kulturze. Genderowe naciski seksedukatorów przy-
bierają formę destrukcyjnych działań wymierzonych w prawidłowe 
kształtowanie się tożsamości młodych pokoleń. Dlatego konieczna jest 
aktywność rodziców i wychowawców, mająca na celu podejmowanie 
głębokiego dialogu z przedstawicielami systemu oświaty. Gwarancją 
obrony rodziny przed niebezpieczeństwem ze strony perspektywy 
genderowej jest także tworzenie inicjatyw społecznych i obywatel-
skich, chroniących podstawowe prawa i wartości. Konieczne jest rów-
nież uczestnictwo w debatach publicznych przedstawicieli Kościoła 
oraz osób mających nieposzlakowaną opinię, którzy przyczyniliby się 
do wzrostu wiedzy na temat gender w społeczeństwie. W powyższym 
kontekście należy wskazać, za św. Janem Pawłem II, że niezbędne 
jest pielęgnowanie i obrona wartości rodziny, ponieważ: „Przyszłość 
ludzkości idzie przez rodzinę”29.

Streszczenie
Artykuł przedstawia destrukcyjny wpływ perspektywy genderowej na 
wychowanie dzieci i młodzieży. Zawarte w nim ogólne założenia gender 
wykazują proces przejścia z konceptualizacji teorii gender do współczesnej 
ideologizacji. Obecne działania genderowych „inżynierów społecznych” 
wymagają stanowczej odpowiedzi ze strony rodziców i wychowanków, 
w celu obrony prawidłowego rozwoju tożsamości młodych ludzi. Powyż-
sze treści przedstawiają wielowątkowo zarysowane zadania dla rodziców 
i wychowanków, będących odpowiedzialnymi za przyszłość społeczeństwa. 
Szczególnie ważnym aspektem poruszonego tematu jest wybór dobra praw-
dziwego w wychowaniu. Następnie troska zarówno o dobro indywidualne, 
jak i wspólne. Obszernie omówiona więc została społeczna konieczność 
wychowania integralnego dzieci i młodzieży.

 29 Jan Paweł II, Familiaris consortio. Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny 
chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Watykan 1981, nr 86.
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Summary
The article presents the devastating impact the gender perspective in relation 
to the education of children and youth. It contains general principles of 
gender and shows the transition from conceptualization of gender theory to 
the contemporary ideologisation. The current activities of “social engineers” 
requires a firm response from parents and pupils in order to defend the pro-
per development of the identity of young people. These contents represent 
multithreaded tasks outlined for parents and pupils who are responsible 
for the future of society. A particularly important aspect agitated in theme 
is a real good choice in education. Then the concern for the welfare of both 
individual and shared. Therefore, been widely discussed the necessity for 
social integral education of children and youth.

Słowa kluczowe: wychowanie integralne, gender, dzieci, młodzież, rodzice, 
wychowawcy

Key words: integral education, gender, children, youth, parents, educators
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AMORIS LAETITIA – SPOJRZENIE KANONISTY1

„Biorąc pod uwagę niezliczoną różnorodność konkretnych sytua-
cji (…) można zrozumieć, że nie należy oczekiwać od Synodu ani 
też od tej adhortacji nowych norm ogólnych typu kanonicznego, 
które można by stosować do wszystkich przypadków”2. Jest to jedno 
z nielicznych odwołań do prawa Kościoła, jakie czyni adhortacja 
apostolska papieża Franciszka.

Skoro zatem Amoris laetitia nie zawiera żadnych prawnych regulacji, 
zrozumiałe jest, że do tej pory ze strony kanonistów nie pojawiły się żadne 
opinie. Jednak brak wyraźnych unormowań kanonicznych nie oznacza, 
aby nie można było dostrzec pewnych konsekwencji, jakie ta enuncja-
cja pociąga za sobą dla prawa kanonicznego. Problemu nie stanowi tu 
nierozerwalność małżeństwa, której adhortacja nie kwestionuje3. Nasza 

 * Klaus Lüdicke (ur. 1943 r.) jest emerytowanym profesorem prawa kanonicznego. 
Od 1980 do 2008 był związany z Wydziałem Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie 
w Münster. Autor m.in.: Der kirchliche Ehenichtigkeitsprozeß nach dem Codex Iuris 
Canonici von 1983. Normen und Kommentar [Münsterischer Kommentar zum Codex 
iuris canonici. Beiheft. 10], Essen 1994; „Dignitas connubii“. Die Eheprozeßordnung 
der katholischen Kirche. Text und Kommentar [Münsterischer Kommentar zum 
Codex iuris canonici, Beiheft 42], Essen 2005; Die Nichtigerklärung der Ehe – Ma-
terielles Recht, Essen 2012; Bischöfliches Offizialat Münster (Hrsg.), Geschieden? 
Wiederverheiratet? Mit der Kirche?, Freiburg 2012.
 1 Tekst oryginału: Amoris laetitia – ein kirchenrechtlicher Blick, Münsteraner 
Forum für Theologie und Kirche (MFThK), www.theologie-und-kirche.de/amoris-
-laetitia-kirchenrechtlich.pdf (dostęp: 02.10.2016 r.).
 2 Franciszek, Amoris laetitia, nr 300 [dalej skrót: AL].
 3 Kwestionuje się nierozerwalność małżeństwa, jeśli przedmiotem dyskusji czyni 
się dopuszczalność drugiego małżeństwa. AL nie włącza jednak tego zagadnienia 
w swoje rozważania.
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uwaga zwraca się raczej na rozdział ósmy, co zresztą zdaje się sugero-
wać sam papież Franciszek, wskazując, że właśnie ta część dokumentu 
prawdopodobnie może zyskać największe zainteresowanie (AL 7). Ów 
ósmy rozdział traktuje między innymi o tak zwanych „nieregularnych 
sytuacjach”, obejmujących: wspólnoty niemałżeńskie, typowe małżeń-
stwa cywilne oraz ponowne małżeństwa osób rozwiedzionych.

Tradycyjna argumentacja
Przypomnijmy najpierw racje dla wykluczenia rozwiedzionych żyją-
cych w nowych związkach. Otóż racje te znajdują swe uzasadnienie 
w kan. 915 KPK4. Oto bowiem życie w drugim małżeństwie zostało 
tu jednoznacznie5 zakwalifikowane jako permanentne cudzołóstwo, 
a tym samym okoliczność trwania w ciężkim grzechu, zwanym też 
grzechem śmiertelnym i jest sytuacją, w której człowiek wskutek swej 
decyzji i swojego czynu „świadomie i w sposób wolny odrzuca Boga, 
Jego prawo, ofiarowane człowiekowi przez Boga przymierze miłości”6. 
Ów wyrażony w stwierdzeniu „świadomie i w sposób wolny” kom-
ponent mentalny, uzależniający kwalifikację ludzkiego postępowa-
nia od subiektywnego przekonania „grzesznika”, zepchnięty został 
w obowiązującej doktrynie kanonistycznej na boczny plan, skoro dla 
kan. 915 przyjęto sytuację grzechu obiektywnego, która wyraża się 
w sposobie życia osób żyjących w nowych związkach i która – jako 
taka – może być postrzegana (oceniona) przez osoby postronne. Toteż 
zdecydowana większość kanonistów opowiedziała się za wyjaśnie-
niem, jakie w związku z kan. 915 przedłożyła Komisja ds. Reformy 
Kodeksu Prawa Kanonicznego, odpowiadając na pytanie, czy kanon 
dotyczy także osób żyjących w nowym małżeństwie. Odpowiedź 
wówczas brzmiała: „Certo certius textus respicit etiam divortiatos 

 4 Kan. 915 KPK brzmi: „Do Komunii świętej nie należy dopuszczać ekskomu-
nikowanych lub podlegających interdyktowi, po wymierzeniu lub deklaracji kary, 
jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim”.
 5 Wyjątek stanowi Matthäus Kaiser, Geschieden und wieder verheiratet, Regensburg 
1983.
 6 Jan Paweł II, Reconciliatio et poenitentia. Adhortacja apostolska (1984), nr 17.
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et renuptiatos” – w sposób niewątpliwy tekst dotyczy także rozwie-
dzionych w ponownych małżeństwach7.

Różne dyscypliny teologiczne, w sposób sobie właściwy, podjęły 
wysiłek na rzecz dopuszczenia osób, które zawarły nowy związek, 
kwestionując nierozerwalność małżeństwa, szukając przy tym od-
powiedniej argumentacji: biblijnej, historycznej, antropologicznej, 
dogmatycznej i innych8, aby ominąć kwalifikację ponownego małżeń-
stwa uznanego za cudzołóstwo. Tematyzowanie wprost moralnoteo-
logicznej oceny życia w drugim (kościelnie nieważnym) małżeństwie 
jest nieskuteczne z powodu rygorystycznego żądania zasady: omne 
peccatum contra Sextum mortale, jakiej domaga się Magisterium 
Kościoła. Na to, że w przypadku wykluczenia osób żyjących w nowym 
związku nie chodziło w rzeczy samej o sprzeczność między Euchary-
stią z jednej strony czy o małżeństwo będące obrazem urzeczywistnia-
jącym przymierze Chrystusa z Kościołem – jak to ujmuje Jan Paweł II 
w Familiaris consortio nr 849 – z drugiej, lecz o zdecydowany zakaz 
obcowania płciowego, wskazuje już ów dokument w swej propozycji 
otwarcia drogi do sakramentu pokuty i Eucharystii poprzez nazna-
czony wstrzemięźliwością charakter takiego pożycia10.

Reasumując, oznacza to: wspólnota życia dwojga, poślubionych 
nieważnie z punktu widzenia Kościoła, osób, uzasadniona in foro 
externo, a więc w sposób zewnętrzny i pozwalający przypuszczać, 
że żyją w cudzołóstwie i są w związku z tym ciężkimi grzesznikami, 

 7 Relatio complectens synthesim animadversionum… ad novissimum Schema 
Codicis Iuris Canonici exhibitarum, Vatikan 1981, s. 214.
 8 Por. choćby przyczynki zawarte w tomie pod red. Thomas Schneider: Geschie-
den – wiederverheiratet – abgewiesen?, Freiburg 1995 (QD 157).
 9 Jan Paweł II, Familiaris consortio. Adhortacja apostolska (1981).
 10 „Pojednanie w sakramencie pokuty, które otwiera drogę do sakramentu Eucha-
rystii, może być przyznane jedynie tym, którzy… mają uczciwą gotowość do życia, 
które nie sprzeciwia się nierozerwalności małżeństwa. Oznacza to konkretnie, że… 
«zobowiązują się oni, aby żyć we wstrzemięźliwości, a więc powstrzymywać się od 
aktów, które są zastrzeżone małżonkom»” (FC 84 pod cytatem homilii papieża na 
zakończenie Synodu biskupów 25 października 1980). Odsyłając do GS art. 51, AL 
w przypisie 329 nazywa je sprzeciwami wobec żądania wstrzemięźliwego życia.
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a ponieważ nie chcą zaniechać tego związku, podlega kan. 915 i nie 
mogą oni zostać dopuszczeni do Eucharystii11.

Perspektywy Amoris laetitia
W przywołanym wcześniej fragmencie (nr 84) Familiaris consortio 
Jan Paweł II zwrócił się z wezwaniem, „aby dla miłości prawdy… do-
brze rozróżniać różne sytuacje. Jest bowiem różnica, czy ktoś, mimo 
uczciwych starań, aby ratować wcześniejsze małżeństwo, zupełnie 
niesłusznie został porzucony, czy ktoś zburzył swoje ważne zawarte 
małżeństwo z powodu ciężkiej winy”. Dokument nie dopuszcza jed-
nak żadnych konsekwencji w wyniku takiego rozróżnienia.

Wyraźnie nawiązując do Familiaris consortio, papież Franciszek 
w nr 298 swej ostatniej adhortacji podejmuje konieczność rozróż-
niania: należy przezwyciężać różne sytuacje życiowe (AL 298), różne 
formy wykluczenia (AL 299), różne kwalifikacje wykroczeń przeciw 
normie: „A ponieważ «różny stopień odpowiedzialności (…) nie jest 
równy we wszystkich przypadkach»[335], należy uznać to rozróżnie-
nie, że konsekwencje czy skutki normy nie koniecznie zawsze muszą 
być takie same.[336]” (AL 300)12. Tym samym papież podprowadza 
pod centralną wypowiedź, jaką znajdujemy w AL 301:

Kościół dysponuje solidną refleksją na temat uwarunkowań i oko-
liczności łagodzących. Dlatego nie można już powiedzieć, że wszy-
scy, którzy są w sytuacji tak zwanej „nieregularnej”, żyją w stanie 
grzechu śmiertelnego, pozbawieni łaski uświęcającej. Ograniczenia 
nie zależą tylko od ewentualnej nieznajomości normy. Podmiot, 
choć dobrze zna normę, może mieć duże trudności w zrozumieniu 
„wartości zawartych w normie moralnej”[399], lub może znaleźć się 

 11 Oczywiście, w tym ujęciu, należy im odmówić także rozgrzeszenia w sakramencie 
pokuty, ponieważ nie są oni gotowi do zaprzestania cudzołożnego związku.
 12 Przypis 335 odwołuje się do Relatio finalis Synodu Biskupów, ale przypis 336 
wyprowadza: „Nawet, gdy chodzi o dyscyplinę sakramentalną, ponieważ po roze-
znaniu można uznać, że w danej sytuacji nie ma poważnej winy. Stosuje się tutaj 
to, co powiedziałem w innym dokumencie: por. Evangelii gaudium. Adhortacja 
apostolska (2013), nr 44, 47, AAS 2013, nr 105, s. 1038–1040”.
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w określonych warunkach, które nie pozwalają mu działać inaczej 
i podjąć inne decyzje bez nowej winy13.

W nawiązaniu do nr 1735 Katechizmu Kościoła Katolickiego papież 
Franciszek pisze o różnych czynnikach, mających wpływ na moralną 
odpowiedzialność człowieka:

Z tego powodu, negatywny osąd odnośnie do sytuacji obiektywnej nie 
oznacza orzeczenia o odpowiedzialności lub winie danej osoby[345]14.

A dalej papież wywodzi w AL 305:

W związku z tym duszpasterz nie może czuć się zadowolony, stosując 
jedynie prawa moralne wobec osób żyjących w sytuacjach „„niere-
gularnych”, jakby były kamieniami, które rzuca się w życie osób. Tak 
jest w przypadku zamkniętych serc, które często chowają się nawet 
za nauczaniem Kościoła, aby „zasiąść na katedrze Mojżesza i sądzić, 
czasami z poczuciem wyższości i powierzchownie, trudne przypadki 
i zranione rodziny”[349]. Ze względu na uwarunkowania i czynniki 
łagodzące możliwe jest, że pośród pewnej obiektywnej sytuacji grze-
chu osoba, która nie jest subiektywnie winna albo nie jest w pełni 
winna, może żyć w łasce Bożej, może kochać, a także może wzrastać 
w życiu łaski i miłości, otrzymując w tym celu pomoc Kościoła[351]15.

 13 Obecny cudzysłów przy słowie „nieregularny” występuje w oryginale, zaś przypis 
336 odwołuje się do Familiaris consortio.
 14 AL 302. Fakt, że przypis 345 odwołuje się do deklaracji Papieskiej Rady ds. 
Interpretacji Tekstów Prawnych z 24 czerwca 2000 r., odrzucając (zauważoną 
przeze mnie) niestosowalność kan. 915 do osób żyjących w nowym związku, jest 
przykładem argumentacji zaoferowanej przez papieża Franciszka. Deklaracja mówi 
tylko w zdaniu pobocznym, że szafarz Komunii św. nie może ocenić subiektyw-
nej dopuszczalności. Sentencją deklaracji, której papież nie cytuje, jest uwaga, że 
żyjący w „habitualnie ciężkim grzechu” są niegodni uczestniczenia w Eucharystii 
i dlatego muszą być jej pozbawieni. Powodem tego jest stwierdzenie, nie przystające 
do myślenia papieża, że: „Istotnie, przyjmowanie Ciała Chrystusa w stanie jawnej 
niegodności wyrządza obiektywną szkodę wspólnocie kościelnej; takie postępowanie 
narusza prawo Kościoła i wszystkich wiernych do życia zgodnego z wymaganiami 
tej wspólnoty”.
 15 Zacytujmy tu przypis 351: „W pewnych przypadkach mogłaby to być również 
pomoc sakramentów. Dlatego „kapłanom przypominam, że konfesjonał nie powinien 
być salą tortur, ale miłosierdziem Pana” (Adhortacja apostolska Evangelii gaudium 
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Podsumowanie kanoniczne

Wystarczy, że wskażemy tylko dwa momenty. Jeśli obiektywna sytua-
cja „nieregularnej” sytuacji nie pozwala na osąd, czy człowiek w swym 
położeniu znajduje się w grzechu śmiertelnym i tym samym utracił 
łaskę uświęcającą, to nie sposób uznać życia w nieważnym drugim 
małżeństwie za „habitualnie ciężki grzech”. Skoro obiektywna sytu-
acja nie zezwala na sąd co do statusu grzechu osoby, szafarz Komunii 
św. nie jest w stanie zweryfikować supozycji kan. 915, bądź się jej 
podporządkować. Wszyscy wierni, także żyjący w nowych związkach, 
mają zatem zagwarantowane kan. 912 prawo do należnej Eucharystii.

Ale pozostaje inna kwestia (co kan. 916 KPK wyraża językiem 
prawniczym16): „Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański 
niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek 
baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. 
Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało (Pańskie), wyrok 
sobie spożywa i pije” (1 Kor 11, 27–29). Ta odpowiedzialność ciąży na 
każdym, kto przystępuje do sakramentu Eucharystii i żadna instancja 
nie może zwolnić z tego obowiązku: „Jesteśmy powołani do kształ-
towania sumień, nie zaś domagania się, by je zastępować” (AL 37).

tłum. Rafał J. Kupiszewski

[24 listopada 2013 r.], 44. Zaznaczam również, że Eucharystia „nie jest nagrodą 
dla doskonałych, lecz szlachetnym lekarstwem i pokarmem dla słabych” (tamże, 
47)”. Zniesienie założenia grzechu śmiertelnego, oznaczające dostęp do spowiedzi 
i Eucharystii, zostaje zatem ukryte w jednym z przypisów!
 16 „Kto ma świadomość grzechu ciężkiego, nie powinien bez sakramentalnej 
spowiedzi odprawiać Mszy św. ani przyjmować Komunii świętej, chyba że istnieje 
poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się. W takim jednak wypadku 
ma pamiętać o tym, że jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który 
zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”.
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AMORIS LAETITIA: WSKAZANIA DLA 
DUSZPASTERSKIEGO ROZEZNANIA1

Adhortacja apostolska Amoris laetitia stanowi grunt dla nowych 
i nieodzownych impulsów, obficie krzesząc je w służbie duszpaster-
stwa rodzin we wszystkich jego możliwych aspektach. Ósmy roz-
dział tego dokumentu dotyczy nader delikatnych sytuacji, w swym 
realizmie odsłaniających całą ludzką słabość. Zalecane przez papieża 
Franciszka kierunki rozwoju dadzą się sprowadzić do tytuł tego roz-
działu: „Towarzyszyć kruchości, rozeznawać i włączać”. Oto jesteśmy 
zaproszeni do unikania osądzania in globo, a więc do wyzbycia się 
postawy wykluczania kogokolwiek. Chodzi tutaj o rozeznawanie 
różnych sytuacji, jakie dokonywane w sposób szczery i z pełnym 
miłosierdziem prowadzi do rozmowy z zainteresowanymi. „Chodzi 
o proces towarzyszenia i rozeznania, który ‘kieruje tych wiernych 
do uświadomienia sobie swojej sytuacji przed Bogiem’. Rozmowa 
z kapłanem na forum internum przyczynia się do tworzenia prawid-
łowej oceny tego, co utrudnia możliwość pełniejszego uczestnictwa 
w życiu Kościoła oraz kroków mogących mu sprzyjać i je rozwijać. 

 * Autor ur. w 1951 r. w Madrycie jest kapłanem (od 1975 r.) inkardynowanym do 
Prałatury Opus Dei. Obenie jako profesor teologii moralnej związany jest z Wy-
działem Teologicznym Universidad Pontificia de la Santa Cruz w Rzymie; od 1993 r. 
konsultator Kongregacji Nauki Wiary; od 2004 r. członek zwyczajny Papieskiej 
Akademii Życia. Autor m.in.: Cultura politica y concientia cristiana, Madrid 2007; 
Diffamazione, Epicheia, Divorziati. Tre saggi di Teologia Morale, Roma 2014.
 1 Tekst oryginału: Amoris laetitia: Orientierungen zur pastoralen Unterscheidung, 
„Theologisches” 2016, nr 7–8.
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Biorąc pod uwagę, że w samym prawie nie ma stopniowania2 (por. 
Familiaris consortio, nr 34), to rozeznanie nigdy nie może nie brać 
pod uwagę wymagań ewangelicznej prawdy i miłości proponowanej 
przez Kościół”3. Wydaje się pożądane i celowe przypomnieć niektóre 
aspekty, jakie należy uwzględnić w procesie rozeznania, aby mógł 
być on zgodny z nauczaniem Kościoła4, które ojciec święty zakłada 
i w żadnym razie nie chce go zmieniać.

Co dotyczy sakramentu pokuty i Eucharystii, to Kościół zawsze 
i wszędzie nauczał: „Jeśli ktoś ma świadomość grzechu ciężkiego, 
przed przyjęciem Komunii powinien przystąpić do sakramentu 
pojednania”5. Zasadnicza struktura tego sakramentu „obejmuje 
dwa istotne elementy: z jednej strony akty człowieka, który nawraca 
się pod działaniem Ducha Świętego, a mianowicie: żal, wyznanie 
grzechów i zadośćuczynienie, a z drugiej strony działanie Boże za 
pośrednictwem Kościoła”6. Jeśli ten żal – zupełny czy niezupełny, wy-
kluczałby zamiar zmiany życia i unikania grzechów, byłby w gruncie 
rzeczy fałszywy, zaś grzechy nie mogłyby być odpuszczone, a udzie-
lona absolucja byłaby nieważna7.

Proces rozeznania musi wszakże pozostawać też w zgodności 
z katolicką nauką o nierozerwalności małżeństwa, której wartość 
i aktualność papież Franciszek mocno podkreśla. Idea, aby zezwolić 
na stosunki seksualne w drugim, cywilnym małżeństwie, zakłada, że 
ów drugi związek uznaje się za prawdziwe małżeństwo, co prowadzi 
do obiektywnej sprzeczności z nauką o nierozerwalności, zgodnie 

 2 W dostępnym polskim tłumaczeniu adhortacji Amoris laetitia użyte jest pojęcie 
„stopniowalność” prawa. Wydaje się jednak, że za właściwsze należałoby uznać 
pojęcie „stopniowanie” prawa, bardziej oddające dynamiczny charakter jego sto-
sowania, a nie zgodę na samo istnienie tego prawa [przyp. tłum.].
 3 Franciszek, Amoris laetitia. Adhortacja apostolska, nr 300 [dalej skrót: AL]. 
Włączony w tym akapicie cytat pochodzi z Relacji końcowej Synodu z 2015 r. (pkt 86).
 4 Papież mówi o tym wyraźnie w AL 300.
 5 KKK 1385.
 6 Tamże, nr 1448.
 7 Por. tamże, nr 1451–1453; Sobór Trydencki, Sesja XIV, Nauka o sakramencie 
pokuty, Rozdz. 4 (Denzinger-Hünermann 1676–1678).
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z którą zawarte i dopełnione małżeństwo nie może być rozwiązane, 
nawet władzą papieża8. Jeśli uznaje się, że drugi związek nie jest 
prawdziwym małżeństwem, ponieważ tylko ten pierwszy może być 
i pozostaje prawdziwym małżeństwem, wówczas akceptowałoby się 
taki stan i sposób życia które „obiektywnie zaprzeczają tej więzi mi-
łości między Chrystusem i Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia 
Eucharystia”9. Jeśli oprócz tego uważa się życie w drugim związku 
more uxorio za moralnie dopuszczalne, zaprzeczałoby się podstawo-
wej zasadzie moralności chrześcijańskiej, zgodnie z którą seksualne 
związki są dozwolone tylko w legalnym małżeństwie. Z tego powodu 
w Liście Kongregacji Nauki Wiary z 14 września 1994 r. powiedziane 
jest: „Wierny, który żyje stale na sposób małżeński z osobą, która 
nie jest prawowitą małżonką albo prawowitym mężem, nie może 
przystępować do Komunii św. Jeśli zaś sądzi on, że jest to możliwe, 
ze względu na ciężkość materii i na to, czego wymaga dobro duchowe 
osoby oraz dobro wspólne Kościoła, pasterze i spowiednicy muszą 
pouczyć go, że taki sąd sumienia jawnie sprzeciwia się nauczaniu 
Kościoła”10.

Papież Franciszek słusznie przypomina, że mogą mieć miejsce 
obiektywnie niemoralne czyny o dużym ciężarze gatunkowym, które 
nie sposób jednak subiektywnie całkowicie czy niecałkowicie uznać 
za takie z powodu niewiedzy, bojaźni czy innych okoliczności łago-
dzących, które zresztą Kościół zawsze uwzględniał. Wobec takiej 
możliwości nie można powiedzieć, że każdy, kto obiektywnie żyje 
w związku nieregularnym, w sposób konieczny znajduje się w stanie 
grzechu śmiertelnego11. Zagadnienie to jest delikatne i trudne, po-
nieważ zawsze uznawano, że de internis neque Ecclesia iudicat, a więc 
że sam Kościół nie może osądzać najgłębszego wnętrza sumienia. 

 8 Jan Paweł II w przemówieniu do Roty Rzymskiej 2 stycznia 2000 r., nr 8, oświad-
czył, że tego nauczania należy się definitywnie trzymać.
 9 Jan Paweł II, Familiaris consortio. Adhortacja apostolska (1981), nr 84.
 10 Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego na temat 
przyjmowania Komunii św. przez wiernych rozwiedzionych żyjących w nowych 
związkach, 14 czerwca 1994, nr 6.
 11 Por. AL 301.



Angel Rodrigez Luño

| 250 |

Toteż Deklaracja Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych, 
którą Papież cytuje12, stwierdziła odnośnie do kan. 915 KPK/1983, 
że zakaz otrzymywania Komunii św. obowiązuje także wiernych 
rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, podejmując niemały 
wysiłek, aby sprecyzować, co należy rozumieć pod pojęciem grzechu 
ciężkiego w kontekście tego kanonu. W Deklaracji powiedziano: 
„Formuła: ‘jak również innych osób trwających z uporem w jawnym 
grzechu ciężkim’ jest jasna i musi być rozumiana w sposób, który nie 
zniekształci jej sensu i tym samym nie uniemożliwi jej stosowania. 
Wymienione w niej trzy warunki są następujące:

 – grzech ciężki, rozumiany w sensie obiektywnym, ponieważ 
szafarz komunii nie jest w stanie ocenić winy subiektywnej;

 – uporczywe trwanie w grzechu, co oznacza obiektywną sytuację 
grzechu, która trwa w czasie i której wierny nie zamierza po-
łożyć kresu; nie są przy tym potrzebne inne warunki (postawa 
jawnego sprzeciwu, uprzednie napomnienie itp.), aby sytuacja 
ta ujawniła się jako poważna nieprawidłowość w życiu Kościoła;

 – jawny charakter sytuacji trwania w grzechu ciężkim”13.
Ta sama Deklaracja daje wyjaśnienie, że ci rozwiedzeni wierni, 

którzy żyją w nowych związkach i którzy z ważnych powodów nie 
mogą zakończyć swojego nowego związku, nie znajdują się w sytuacji 
notorycznego grzechu ciężkiego, o ile jednak powstrzymują się od 
aktów małżeńskich. Ciąży na nich obowiązek unikania publicznego 
zgorszenia, gdyż fakt, że nie żyją oni ze sobą more uxorio, pozostaje 
na zewnątrz ukryty14. Z drugiej strony jest ogromnie trudno jedno-
znacznie stwierdzić z subiektywnie moralną pewnością, że żyjący 

 12 Por. tamże, nr 302.
 13 Papieska Rada ds. Interpretacji Tekstów Prawnych, Deklaracja o niedopuszcze-
niu do otrzymywania Komunii św. w przypadku osób rozwiedzionych żyjących 
w nowych związkach, 24 czerwca 2000, nr 2.
 14 Por. tamże. Należy mieć na uwadze, że od wiernych żyjących w drugim, cy-
wilnym małżeństwie nie można żądać gwarancji całkowitego powstrzymywania 
się od aktów płciowych. Wystarczy, że wyrażą oni mocne postanowienie życia we 
wstrzemięźliwości. Czasami taki zamiar ma tylko jedno z małżonków. W takim 
przypadku, w zależności od okoliczności i wieku, może wystarczyć, aby jedno z tych 
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w drugich związkach pozostają w stanie łaski, gdyż taki stan może 
tylko rozpoznać – na podstawie obiektywnych oznak – osoba zain-
teresowana oraz jej spowiednik. Należy też odróżnić prawdziwie su-
biektywną moralną pewność od sumienia błędnego, które spowiednik 
zobowiązany jest skorygować, jak to powiedziano wcześniej, gdyż 
w akcie sakramentalnej pokuty jest on nie tylko ojcem i lekarzem, 
ale także nauczycielem i sędzią. Wszystkie te zadania winien on wy-
pełniać z wielkim miłosierdziem i delikatnością, szukając przede 
wszystkim duchowego dobra tego, kto przystępuje do spowiedzi.

Wspomniane aspekty doktrynalne, należące do wielowiekowego 
nauczania Kościoła, a wiele z nich do zwyczajnego i powszechnego 
nauczania Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, nie powinny powstrzy-
mywać duszpasterzy przed podejmowaniem, w postawie otwartości 
i wielkoduszności, serdecznej rozmowy umożliwiającej rozeznanie. 
Jak pisze papież Franciszek, chodzi o to, „aby uniknąć poważnego 
ryzyka przesłań błędnych, jak idea, że jakiś kapłan może szybko zgo-
dzić się na ‘wyjątki’, lub że są ludzie, którzy mogą uzyskać przywileje 
sakramentalne w zamian za przysługi. Kiedy mamy do czynienia 
z osobą odpowiedzialną i dyskretną, która nie domaga się stawiania 
swoich pragnień ponad dobro wspólne Kościoła oraz duszpasterzem, 
który potrafi rozpoznać powagę rozważanej kwestii, to unika się 
niebezpieczeństwa, że pewne określone rozeznanie doprowadzi do 
myślenia, iż Kościół popiera podwójną moralność”15. Zdajemy sobie 
sprawę z ogromnej różnorodności poszczególnych okoliczności i ich 
złożoności. Dlatego wyżej podane zasady doktrynalne powinny być 
pomocne w rozeznaniu rodzajów i sposobów pomocy w celu otwarcia 
zainteresowanym drogi do rozmowy, która prowadziłaby do więk-
szej integracji w Kościele, a jeśli to możliwe – także do otrzymania 
sakramentu pokuty i Eucharystii.

tłum. Rafał J. Kupiszewski

małżonków mogło być dopuszczone do sakramentów, zakładając, że uniknie się 
publicznego zgorszenia.
 15 AL 300.


