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Słowo wstępne

Warszawskie Studia Pastoralne to czasopismo teologiczne ukazujące
się na rynku polskich czasopism naukowych od blisko 12 lat. W tym
czasie staraliśmy się, i wciąż staramy, dostosować do nowych wymagań stawianych nowoczesnym i profesjonalnym periodykom naukowym. Jest to odpowiedź na współczesne wyzwania, jakie stają przed
teologią pastoralną. Badania naukowe pastoralistów koncentrują się
na trzech kierunkach myśli teologicznej: refleksji o Bogu, o człowieku
i o Kościele. Poszerzona tematyka badań pastoralnych otwiera łamy
tego czasopisma zwłaszcza przed tymi Autorami, którzy podejmować
będą naukową dyskusję o wszystkich problemach współczesnego
Kościoła i świata.
Materiały zamieszczone w niniejszym numerze zostały podzielone
na cztery części: Odnowa Kościoła, Obrona życia w nauce papieża
Franciszka, Nowa Ewangelizacja, Media w służbie człowieka. Tytuły
te oddają tylko częściowo bogactwo artykułów, których Autorzy
poszukują współczesnych znamion tożsamości Kościoła i służby
kościelnej.
Dziękując dotychczasowym Autorom za współpracę, w imieniu
Zespołu Redakcyjnego zapraszam także nowe osoby, zainteresowane
współpracą naukową z naszym czasopismem, do nadsyłania nowych
materiałów, które w miarę możliwości będą publikowane na łamach
Warszawskich Studiów Pastoralnych.
Redakcja
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Ks. Artur Antoni Kasprzak
W kierunku odnowionej wizji rozeznania
duszpasterskiego od „peryferii” kościoła
do jego „centrum”. Analiza na przykładzie
posoborowych reform Visitas ad limina
apostolorum
For a Renewed Vision of Pastoral Discernment of the “Periphery” of the
Church Towards its “Center”. The Analysis on the Example of the Postconciliar Reforms of visitas ad limina Apostolorum
Podczas spotkania z delegacją około trzydziestu francuskich katolików, zaangażowanych w ruchu polityczno-społecznym, 1 marca
2016 r., papież Franciszek, udzielając długiego wywiadu, powiedział:
„«Z Cieśniny Magellana» postrzega się Europę z dalekiej perspektywy,
Południa i peryferii, z perspektywy, która pozwala na dogłębną analizę (...). Rozumiem lepiej moją wiarę «od peryferii»”1. Ta otwarta
i pełna szczerości wypowiedź papieża wyraźnie wskazuje na przekonanie pasterza Kościoła powszechnego, że kwestia odległości ma
istotny wpływ na widzenie centrum zarówno w świecie politycznym,
jak i w Kościele. „To wizja, która zawiera w sobie rozeznanie i pozwala
na ostrzeżenie, przypomnienie obowiązków” – jak napisał Philippe
Segretain, członek Rady Tygodni Socjalnych Francji, zaraz po spotkaniu z papieżem2.
Wyrażenie peryferie, użyte przez papieża w odniesieniu do jego
wiary i rozeznania, jest okazją do podjęcia pogłębionej analizy tego
1 Ph. Segretain, L’Europe du Pape François, „News letter d’Europeinfos” 2016, nr 193,
mai, s. 1. www.europe-infos.eu/leurope-du-pape-franois [dostęp: 10.05.2016 r.].
2	Tamże.
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tematu w stosunku do praktyki wizyt ad limina Apostolorum. Wizyty
biskupów w Stolicy Apostolskiej (dosłownie – „u progów Apostołów”),
z łaciny określane w skrócie ad limina, odnoszą się do duszpasterskiego rozeznania papieża w spotkaniu z biskupami składającymi
sprawozdanie z życia Kościoła w swoich diecezjach. W ujęciu historycznym instytucja ta dostarczała bezpośrednich informacji Stolicy
Apostolskiej, dotyczących rozeznania pasterzy (biskupów) w sytuacji lokalnej danych Kościołów (diecezji). Praktyka ta coraz bardziej
uzależniała lokalne Kościoły od Rzymu i papieża, który dążył do
stworzenia centrum w swojej stolicy, co sprawiało, że następowały
relacje od „centrum” do „peryferii”. Jak wskazuje historia Kościoła,
centrum nadawało większą dynamikę temu, co miało dokonywać się
w wymiarze duszpasterskim na peryferiach, które tutaj określamy za
papieżem Pawłem VI jako wszystkie Kościoły partykularne.
Historyczny proces centralizacji władzy i rozeznania duszpasterskiego papieża, które reprezentuje instytucja wizyty ad limina3,
może zrodzić pytanie, czy świadome i programowo podejmowane
przez papieża Franciszka dowartościowanie procesu przeciwnego
w Kościele, dążącego do jego decentralizacji, jest uzasadnione. W tym
studium pragniemy wskazać ważne procesy historyczne w Kościele,
które spowodowały, że wola decentralizacji, tak otwarcie podkreślana przez aktualnego Ojca św., jest tak naprawdę zapisana programowo w nauczaniu Magisterium Kościoła już od pontyfikatu
papieża Jana XXIII. U genezy decentralizacji była jego wrażliwość
ekumeniczna, kolegialna i wola aggiornamento – odnowy, zwłaszcza
duszpasterskiej, Kościoła. Swoje zamierzenie papież ten zrealizował,
zwołując, a później otwierając, nowy Sobór ekumeniczny.

3 Chociaż określenie „instytucja wizyty ad limina Apostolorum” nie pojawia
się w oficjalnych dokumentach Kościoła, nazwa taka występuje w opracowaniach
teologicznych i historycznych, zwłaszcza języka włoskiego i francuskiego.
|8|
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Dwa znaczenia pojęcia peryferia w Kościele: sens wyłączenia
socjalnego i sens lokalnej struktury eklezjalnej
Zastosowanie teologiczne pojęcia peryferie jest wciąż dynamiczne.
Słowo to nie pojawia się w dokumentach Soboru Watykańskiego II
ani w żadnych innych dokumentach Magisterium Kościoła za
pontyfikatów papieży Pawła VI i Jana Pawła II4. Wyraźny akcent
na słowo peryferie daje się zauważyć w codziennym życiu Kościoła.
Po raz pierwszy pojawia się w encyklice Caritas in veritate papieża
Benedykta XVI (użyte jeden raz – zob. nr 43). Papież Franciszek
stosuje je już jako słowo-klucz, wiążące cały program jego pontyfikatu. Wyrażenie peryferie pojawia się dziesiątki razy w jego
przemówieniach czy niewiążących refleksjach, a także wiele razy
w oficjalnych dokumentach Magisterium. W adhortacji Evangelii Gaudium pojęcie to pojawia się aż dziewięć razy, a w bulli
ogłaszającej Rok Jubileuszowy poświęcony Bożemu Miłosierdziu,
Misericordiae Vutlus, oraz w adhortacji Amoris laetitia – po jednym razie.
Pojęcie ta peryferia, wywodzące się z języka greckiego (periphéreia) i z łaciny (peripheria), ma wiele znaczeń; zarówno w liczbie
pojedynczej, jak i w mnogiej, odnosi się do przestrzeni geograficznej, może wyznaczać: obrzeże, obwód koła lub innej płaszczyzny
zamkniętej linią krzywą. W sensie urbanistycznym może określać
zewnętrzne krańce miasta czy jakiejś większej grupy społecznej czy
kraju. W sensie politycznym może odnosić się do organizacji władzy
oddolnej5. Peryferie mogą odnosić się do rzeczywistości socjalnej
(w problematyce wyłączenia społecznego niektórych ludzi). Papież
4 Jan Paweł II użył pojęcia peryferie tylko w rozważaniu przed modlitwą Anioł
Pański 7 IX 1997 r., charakteryzując zmarłą dwa dni wcześniej Matkę Teresę: „W ciszy
kontemplacji Matka Teresa z Kalkuty słyszała wołanie Jezusa na krzyżu: «Pragnę!».
To wołanie, przenikające do głębi jej serce, kazało jej wyjść na ulice Kalkuty i na
wszystkie peryferie świata, aby szukać Jezusa w człowieku ubogim, opuszczonym,
umierającym”. Zob. http://w2.vatican.va/content /john-paul-ii/it/angelus/1997/
documents/hf_jpii_ang_ 19970907.html [dostęp: 15.06.2016 r.].
5	Zob. P. Grémion, Le pouvoir périphérique. Bureaucrates et notables dans le système
politique français, Paris 1976, s. 478.
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Franciszek najczęściej stosuje termin peryferie w Kościele w tym
właśnie znaczeniu6. Słowo peryferie może być jednak odniesione
w swoim znaczeniu do wymiaru ściśle eklezjologicznego, do jego
struktury partykularności, czyli do diecezji, ewentualnie Kościoła
lokalnego, czyli Kościoła jakiegoś narodu czy kraju. Reasumując,
zastosowanie pojęcia peryferie tylko do kontekstu Kościoła ogranicza
się do dwóch znaczeń. Spróbujemy tutaj podjąć się ich wyjaśnienia
i genezy.
Pierwsze znaczenie eklezjalne – w sensie socjalnym – pojawia się
w dyskusjach biskupów już podczas Soboru Watykańskiego II. Jest
to kluczowe pojęcie biskupów reprezentujących na Soborze kraje
misyjne. Z tej właśnie perspektywy pojawiły się wspólne pragnienia
reform w Kościele7. Termin peryferie oznaczał dla tych biskupów
przede wszystkim włączenie się Kościoła w pilne potrzeby Trzeciego
Świata, m.in. rozwiązanie problemu niesprawiedliwości społecznej,
wojny, głodu czy analfabetyzmu poprzez dzieła humanitarne i promocję rozwoju humanitarnego. Pojęcie peryferii „promował” szczególnie
w swoich przemyśleniach biskup pomocniczy Rio de Janeiro (od
1964 r. arcybiskup Olinda i Recifu) Dom Helder Camara (1909–1999).
Był on szczególnie oddany poszukiwaniu właściwego dostosowania

6 W niektórych krajach biskupi celowo nie używają słowa peryferie w znaczeniu
używanym przez papieża. Na przykład w Kolumbii na peryferiach dużych miast,
takich jak Bogota czy Medelline, znajdują się dzielnice klasy społecznej ludzi najbogatszych. Udać się na peryferie, do potrzebujących, byłoby w przypadku tego
kraju pojęciem ambiwalentnym.
7	Zob. H. Lubac, L. Figoureux (red.), Carnets du concile, t. 2, Paris 2007, s. 53,
J. de Broucker, Les nuits d’un prophète Dom Helder Camara à Vatican II, Paris 2005,
s. 72–73; J. Grootaers, Une concertation épiscopale au Concile: la conférence des vingt-deux (1962–1963), w: Actes et acteurs à Vatican II, t. 139, Louvain 1998, s. 133–165.
„Pakt z Katakumb” z 16.11.1965. Jest to dokument podpisany przez 40 biskupów tuż
przez zakończeniem Soboru Watykańskiego II, który określa w 13 punktach decyzję
podjęcia się życia ewangelicznego. Wybrani biskupi zobowiązali się do życia według
zwyczajów ludności pod względem zamieszkania, jedzenia, środków lokomocji,
rezygnacji z ozdobnych strojów czy insygniów, itp. Zob. http://nsae.fr/2010/01/31/
le-%c2%ab-pacte-des-catacombes-%c2%bb/ [dostęp: 6.07.2016 r.].
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rozeznania duszpasterskiego w sytuacji zupełnie innej niż ta, którą
cieszyły się Kościoły Europy8.
Drugie znaczenie pojęcia peryferie odnosi się ściśle do struktury
wewnętrznej Kościoła. Zastosowanie sensu eklezjalnego pojęcia, interesującego nas w tym przypadku najbardziej, pojawiło się pod koniec
lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Termin peryferie w Kościele
odnosi się do teologii myśli soborowej, uwydatniającej rolę Kościoła partykularnego. Peryferie oznaczają tutaj zadanie i dyskusję
nad wprowadzeniem w życie reformy Soboru dotyczącej kolegialności biskupów w istniejących lub powołanych do życia instytucjach
Kościołów lokalnych (synod biskupów i konferencje episkopatów).
Aby odróżnić dwie rzeczywistości tej samej pełni Kościoła, chociaż
na dwóch jego płaszczyznach (Głowa – Ciało), pojawiło się po raz
pierwszy teologiczne wyrażenie „centrum – peryferia Kościoła” 9.
Nowe wyrażenie rodziło się w debacie, szczególnie posoborowej,
wokół dyskusji nad wzmocnieniem i odnowieniem relacji pomiędzy
Stolicą Apostolską a Kościołami partykularnymi. Była to kwestia,
którą bardzo interesował się papież Paweł VI. W przemówieniu do
członków Sekretariatu Stanu określił ją jako jedną z najważniejszych
posoborowych wyzwań! Najbliższy współpracownik papieża, kard.
Giovanni Benelli, w swoim wykładzie La sede di Pietro e le Chiese
locali wspomina, że wolą papieża Pawła VI było, by przez pierwszych pięć lat po Soborze podjąć reformę kurii tak, aby maksymalnie
8 Wzorem biskupa Camary z okazji Bożego Narodzenia 1956 r. Montini jako arcybiskup Mediolanu opublikował list otwarty do „księdza z peryferii”. Omawiane
tutaj pojęcie pojawia się w samym tytule wezwania. W następnym roku Montinii
zwrócił się z „zaproszeniem do tych, którzy są daleko”. Słowo daleko (lontano)
odnosiło się do znaczenia socjalnego peryferii – wyłączenia społecznego wielu
ludzi. Zob. S. Maillard, François, dans les pas et les mots de Paul VI, „La Croix”
17.10.2014 r., s. 10.
9 Wyrażenie ściśle teologiczne „Głowa – Ciało” odniesione do Kościoła jako
„głowy papieskiej” i „ciała eklezjalnego lub kolegialnego” znaleźć można w liście
Yves’a Congara do kardynała Suenensa z 1.05.1969 r. Słynny teolog uważa, że lepsza współpraca na tych dwóch płaszczyznach Kościoła może dokonać się poprzez
większą współpracę pomiędzy biskupami i teologami. Zob. Fonds Suenens Archives
Personnelles, nr 60.
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uwypuklić relację komunii „między centrum a peryferią”10. W dyskusję nad tą kwestią osobiście zaangażował się prymas Belgii kard.
Leo-Joseph Suenens. Interpretował on główne przesłanie Soboru Watykańskiego II jako kierunek „policentralizacji” struktury Kościoła,
powrót do praktyki kolegialności i synodalności Kościoła pierwszych
wieków. Była to opcja jeszcze większej decentralizacji niż ta, którą
wskazywał Paweł VI11. Kard. Suenens zwracał uwagę na brak pewnego elementu w debacie samego Soboru. W kwestii decentralizacji
autorytetu nie chodziło bowiem jedynie o odnowienie więzi kolegialności pomiędzy papieżem a biskupami czy ich Kościołami ujętymi
jako całość, lecz również, zgodnie z najstarszą Tradycją Kościoła,
o odnowę więzi kolegialności pomiędzy wszystkimi biskupami, o komunię w wymiarze horyzontalnej jedności pomiędzy Kościołami
partykularnymi12. Kardynał Suenens, będąc wcześniej moderatorem
Soboru, dążył do wprowadzenia w życie takiej praktyki kolegialności.
Odwoływał się do logiki Soboru i otwarcie naciskał papieża Pawła
VI i kurię rzymską do ponownej, już posoborowej dyskusji na ten
temat13. Miała ona miejsce szczególnie w czasie pierwszego synodu
nadzwyczajnego w Rzymie w dniach 11–28 X 1969 r. Powróciła ponownie podczas drugiego synodu (24 XI – 8 XII 1985 r.), jednak temat
10	D. Cecchi, Il cardinale Giovanni Benelli, introduzione di G.B. Re, Roma 1992,
s. 248.
11	Zob. Entretien avec le Card. Suenens. Malines, 9 mai 1969, 18 h, Archives Jan
Grootaers, Diarium, Cahier 77 – tekst w: A.A. Kasprzak, Inventaire du Fonds José
De Broucker „Dossier Suenens”. Textes – sources des ouvrages consacrés au dossier
du cardinal Léon-Joseph Suenens, présentés aux médias par José De Broucker (1969
à 1971), Paris 2015, s. 136–139; zob. G. Routhier, F. Nault, Autorité et Magistère, Paris
2010, s. 5.
12 Pierwszy artykuł naukowy, podkreślający ów brak wyjaśnienia relacji pomiędzy
Kościołami partykularnymi przez Sobór Watykański II został opublikowany przez
J. Ratzingera zaraz po Soborze. Zob. J. Ratzinger, Duszpasterskie implikacje nauki
o kolegialności biskupów, „Concilium” 1965, nr 1–10, s. 52–68.
13 Publikacja o światowym zasięgu personalnej opinii kardynała Suenensa
spowodowała ostry kryzys jego relacji z papieżem Pawłem VI. Zob. A.A. Kasprzak,
Une crise entre le centre et la périphérie de l’Église dans l’histoire d’une visite du cardinal L.-J. Suenens au Vatican, en mars 1969, ETL 2016, nr 92/2, s. 251–283.
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interpretacji nad kolegialnością zastąpiono tematem interpretacji
„komunii” w Kościele. W teologii debata dotycząca „policentralizacji”
w Kościele wciąż trwa. Obecnie głównym jej zwolennikiem jest m.in.
kard. Walter Kasper. Jego teologia uwypuklająca interpretację „katolickości” Kościoła jako koncepcji otwartej na historię i kulturę zachęca
do dogłębnego przemyślenia „całej peryferii Kościoła w lokalności,
i do jej postrzegania jako «centrum», które poprzez swoją naturę jest
liczne i zróżnicowane”14. W eklezjologii dwa wymiary Kościoła mają
takie same prawo współistnienia. Kościół partykularny ma pierwszeństwo w znaczeniu pełnienia koniecznej mediacji powszechności
przez lokalność15, a Kościół powszechny ma pierwszeństwo z racji
swojego rozwoju historycznego.
Ważna historia ponad tysiąca lat centralizacji Rzymu
Przeważającą część historii wizyt ad limina, to znaczy od IV do
XX wieku, charakteryzowała silna tendencja ukierunkowania jej
funkcjonowania w odniesieniu do „centrum” Kościoła. Powodem
były coraz większa legislacja kościelna oraz coraz większa władza
papieska. Prawo kościelne określało regularność spotkań biskupów
z poszczególnych krajów, wymóg przysięgi odnośnie do złożenia
wizyty papieżowi przed przyjęciem sakry biskupiej, a także szczegółowe normy zwolnienia bądź nałożenia kary za niewywiązanie się
z niej. Na przełomie VI i VII w. Grzegorz Wielki (590–604) mówił
o szczególnej funkcji papieża (munus) jeszcze z ostrożnością wobec
innych stolic prymatu. Potwierdzał w ten sposób uznanie innych
„centrów” w Kościele. Pięć wieków później, w XI w., papież Grzegorz VII (1073–1085) uważał swoją funkcję za autorytet jurysdykcyjny
wobec całego Kościoła powszechnego16. Dążył on do odnowy moral14 C. Kalonji Nkokesha, Penser la Tradition avec Walter Kasper. Pertinence d’une
catholicité historiquement et culturellement ouverte, t. 259, Leuven–Paris–Walpole
2013, s. 238.
15	Zob. C. Kalonji Nkokesha, Penser la Tradition avec Walter Kasper..., dz. cyt.,
s. 254.
16	Zob. J. M. Tillard, L’Évêque de Rome, Paris 1982, s. 73, 75–76.
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nej, którą oparł na fundamencie wzmocnienia centralizacji Kościoła
rzymskiego poprzez szczegółową kodyfikację zasad życia Kościoła
łacińskiego, i proklamował się episcopus universalis17. Od XII w. rola
papieża w Kościele stała się jednoznacznie pierwszorzędna wobec
wszystkich Kościołów partykularnych i ich pasterzy – biskupów.
Wizyty ad limina były ciągle doskonalone; komunikacja biskupów
z papieżem i jego kurią stawała się coraz lepsza. Poza okresem awiniońskim (XIV–XV w.) Rzym nigdy nie stracił swojej centralizującej
roli rozeznania w Kościele.
Ostateczną legislację, regulującą statut ad limina i zobowiązanie
wszystkich biskupów z całego świata do składania wizyt papieżowi,
nadała konstytucja Romanus Pontifex papieża Sykstusa V, opublikowana 20 XII 1585 roku. Dokument ten jest realizacją reorganizacji
Kościoła katolickiego w myśl reformy Soboru Trydenckiego18.
Apogeum rozeznania duszpasterskiego scentralizowanego
na Rzymie i jego kryzys w relacji do świata
Punkt kulminacyjny centralizacji Rzymu nastąpił na Soborze Watykańskim I. W lipcu 1870 r. przyjęto sformułowanie najwyższej
władzy jurydycznej papieża wobec całego Kościoła powszechnego.
Odtąd „centrum” w Kościele zostało przypisane wyłącznie papieżowi
i jego Stolicy Apostolskiej. Chodzi tutaj nie tyle o najwyższą władzę
papieża, ile o sposób organizacji Kościoła „od centrum”. Po Soborze
Trydenckim rozeznanie duszpasterskie zostało podporządkowane
nawet w najmniejszych kwestiach kurii rzymskiej. Charakter kolegialny rozeznania i ukierunkowania inicjatywy od peryferii został
ograniczony lub całkowicie wykluczony. Na Soborze Watykańskim
I umocniła się tendencja większej troski „o powściąganie nadużyć
niż o zrozumienie i popieranie nowych wartości i aspiracji, które
17 Papież Grzegorz VII (1073–1085) w Dictatus Papae proklamuje 27 punktów najwyższej władzy jurydycznej papieża wobec całego Kościoła powszechnego. Tamże,
s. 75–76.
18	Zob. J. Vandrisse, Paul VI et les évêques de France. Un bond dans l’espérance,
Paris 1978, s. 15.
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ujawniają się tak w Kościele, jak i w świecie”, tendencja „do uważania
Kościołów lokalnych za wykonawców władzy centralnej; decentralizację władzy za niebezpieczny wstęp do jakiejś ukrytej schizmy”19.
Centralizację Kościoła w XIX w. mogą wyjaśnić co najmniej trzy
główne czynniki historyczne:
Pierwszym wyjaśnieniem historii jest fakt, że XIX w. był okresem,
w którym Kościół przeżywał swoisty złoty okres rozwoju poza Rzymem20. Powstało wtedy ponad „200 nowych diecezji czy wikariatów
apostolskich w Europie i w Stanach Zjednoczonych. W Anglii i w Holandii została zrekonstytuowana hierarchia katolicka. Powołany został
patriarcha rzymski w Jerozolimie, podpisane zostały konkordaty
z Rosją, Hiszpanią, Austrią, republikami południowej Ameryki”21.
Watykan stał się wyraźnym centrum całego Kościoła powszechnego,
bowiem „pozbawieni władzy politycznej biskupi działali coraz bardziej w relacji do Rzymu, w konsekwencji eliminując ostatnie ślady
starej polityki etatowej kontroli nad Kościołem”22.
Drugim czynnikiem historycznym był zmieniający się w tempie
rewolucyjnym model władzy w Europie. W XVIII i XIX w. miały
miejsce liczne napięcia polityczne, a nawet militarne w tej kwestii.
Rządy różnych państw chciały zobowiązać papieża i Kościół do poddania się władzy świeckiej. Naturalnie, Kościół nie akceptował owych
zasad23. Kierunek i tempo przemian na Starym Kontynencie wyznaczała Rewolucja Francuska, a osią zmian stała się zasada całkowitego
19	L.-J. Suenens, Logiczne konsekwencje Soboru. Wywiad z kardynałem Suenensem,
„Tygodnik Powszechny” 1969, nr 22(1062), s. 1.
20	Zob. R. Fischer-Wollpert, Leksykon papieży, Kraków 1996, s. 161–164.
21	Administration Pontificale de la Basilique Patriarcale Saint-Paul, Les Papes.
Vingt siècles d’histoire, Vatican 2002, s. 144.
22	Tamże.
23 Wobec coraz większych nacisków władzy rewolucyjnej we Francji pozbawiony
władzy Ludwik XVI został zobowiązany do podpisania Konstytucji Cywilnej Duchowieństwa, jak również do próby namówienia do tego papieża Piusa VI. Papież
kategorycznie sprzeciwił się treści tego dokumentu, wydając 12 VII 1790 r. bullę
Quod Qliauantum. W odwecie za sprzeciw papieża Francja anektowała istniejące
państwa kościelne Avignon oraz Księstwo Venaissin.
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oderwania władzy świeckiej od dawnej koncepcji autorytetu, którego
źródłem była „władza święta”. Od końca XVIII w. Kościół i papież
wyraźnie stracili bezpośredni wpływ na przemiany społeczeństwa.
Powstałe trudności pogłębił wybuch wojny prusko-francuskiej. W jej
rezultacie utworzona monarchia konstytucyjna Italii ukształtowała
się najpierw kosztem sukcesywnego przejmowania państw kościelnych, a w końcu całkowitej ich aneksji wraz z Rzymem we wrześniu
1870 r.24 W tej nowej sytuacji dla Kościoła papież ogłosił się więźniem
Watykanu, a sytuacja patowa w relacji z rządem Włoch trwała do
1929 r.! Pierwszą reakcją Kościoła katolickiego w tej sytuacji była
kontestacja – kategoryczny sprzeciw wobec zmian społecznych, drugą
zaś była wola „obrony Watykanu”. Kościół zaczął przedstawiać się jako
bastion praworządności i wiary. Wśród wiernych i duchowieństwa
chęć obrony osoby papieża i Kościoła przed niesprawiedliwością
i dramatyczne zmiany polityczne zrodziły ruch zwany ultramontanizmem. Okres od Soboru Watykańskiego I (1869–1870) do ogłoszenia
Soboru Watykańskiego II (1959) świadczy o wyjątkowej w historii
Kościoła centralizacji. Była ona zbudowana na koncepcji obrony
papieża, jego władzy i autorytetu. W 1884 r. Dom Gréa, należący do
nielicznych krytyków tej koncepcji, tak postrzegał sprawę autorytetu
w Kościele: „Kościół katolicki pojawia się coraz bardziej jako jedyna
i wielka diecezja, diecezja papieża, w której biskupi, wśród których
żaden nie jest mianowany bez jego zezwolenia, tworzą rodzaj agentów
wykonujących władzę centralną. Spowodowało to, iż rozwinęła się
teza o wypływaniu ich jurysdykcji z tej, którą posiada sam papież (…).
W tej wielkiej diecezji, papież cieszy się autorytetem biskupim, zwykłym i natychmiastowym nad każdym Kościołem i wiernym”25.
Trzeci, najwcześniejszy chronologicznie czynnik procesu centralizacji Kościoła na Stolicy Apostolskiej to specyficzna recepcja Soboru
Trydenckiego. Chociaż jego dekrety były ogłoszone przez papieża
24	Resztki z państw pontyfikalnych zostały wcielone przez Królestwo Italii 9 X 1870 r.
25 Initiation à la pratique de la théologie, t. 3/II, Dogmatique, publié sous la direction
de L.B. et F. Refoulé, Paris 1993, s. 149. Cyt. za: G. Thils, Primauté pontificale et prérogatives épiscopales. „Potestas ordinaria” au Concile du Vatican, Leuven 1961, s. 10.
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Piusa IV w styczniu 1564 r. bullą Benedictus Deus, ich promulgacja
nastąpiła dopiero osiem miesięcy później. W tym czasie pod wpływem
nacisków politycznych i eklezjalnych kuria rzymska dokonała modyfikacji niektórych kwestii dotyczących interpretacji Soboru Trydenckiego. Zaprzeczały one nawet pierwotnym, soborowym afirmacjom.
Określono, że w sytuacji spornej interpretacji ostateczną wykładnią
ma być decyzja papieża i Stolicy Apostolskiej26. Co więcej, aby uniknąć odwoływania się strony protestanckiej do debaty Soboru, Stolica
Apostolska udostępniła archiwa obrad dopiero na początku XX w.!
Modernizm i impas hegemonii Kurii rzymskiej
W XX w. nadal możemy mówić o przesadnej centralizacji Kościoła
wokół Rzymu. Dominacja centralnej struktury stała się przeszkodą
w dialogu Kościoła ze światem. Chcemy tutaj zasygnalizować gwałtowną reakcję Kościoła na modernizm oraz, w związku z nim, na
wyolbrzymioną rolę kurii rzymskiej wobec teologów katolickich.
Chodzi o dotkliwy problem sięgający jeszcze połowy XX w.
Kościół katolicki, dopiero co odbudowany po walczących z nim nowych rządach „świata”, od końca XIX w. i z początkiem wieku XX znalazł się wobec nowego wyzwania. Tym razem chodziło o obronę przed
niebezpiecznymi ideami, nazwanymi ogólnie „modernizmem”27.
Fenomen, przejawiający się w Europie Zachodniej w zmianach dotyczących kultury, sztuki, architektury, muzyki i literatury, został
ostatecznie rozeznany przez Kościół jako poważne zagrożenie. Święte
26	Różne przykłady tendencyjnej recepcji Soboru Trydenckiego, sterowanej przez
komisje posoborowe, podaje w swoich analizach Gil Routhier. Zob. Konferencja
nt. Recepcji Soboru Trydenckiego, Kolokwium inaugurujące Nowy Rok Akademicki
2005/2006, Institut Catholique de Paris, 5.10.2005.
27 Według Jean-Yves Lacoste’a, wybitnego historyka francuskiego: „Modernizm:
pojawia się na końcu XIX w. we Włoszech i we Francji; słowo określa pewien kryzys,
z jakim zderza się Kościół katolicki na początku XX w. Jeśli Rzym dostrzegał w nim
jakąś całość błędów doktrynalnych, będących owocem tendencji heterodoksyjnych,
fenomen modernizmu pojawia się w szerszym znaczeniu w jego wymiarze tak
kulturalnym, jak instytucjonalnym” (Dictionnaire critique de théologie, dir. J.- Y. Lacoste, Paris 1998, p. 748).
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Oficjum za pontyfikatu papieża Piusa X opublikowało 3 VII 1907 r.
dekret Lamentabili, który jako pierwszy stworzył katalog błędnych teologicznych afirmacji28. Trzy lata później kuria rzymska zobowiązała
wszystkich pełniących ważne urzędy w Kościele do złożenia przysięgi
antymodernistycznej. W 1950 r. papież Pius XII w encyklice Humani
Generis potępił błędy modernizmu. Podważył też tak zwaną „nouvelle
théologie”, która poszukiwała wyjścia z zaistniałej sytuacji poprzez
nowe otwarcie na pytanie o Boga w dialogu ze światem. Publikacja
Humani Generis przeszła do historii jako narzędzie napiętnowania
niektórych teologów i ukształtowania bardzo pejoratywnego pojęcia
„centrum” Kościoła. Encyklika stała się okazją do nałożenia sankcji na
wielu wybitnych wykładowców teologii poprzez ich oddalanie z pracy
dydaktycznej, zakaz publikowania, przenoszenie na mało znaczące
placówki29. Étienne Fouilloux, lioński historyk wyspecjalizowany
w historii współczesnej Kościoła, mówił wówczas o funkcjonowaniu kurii rzymskiej jako o „systemie rzymskim”, skomplikowanym
mechanizmie kontroli i „represji”: kongregacje rzymskie, zwłaszcza
Święte Oficjum formują swoje przyszłe kadry, które zostaną wysłane do świata, którym zarządzać będzie Kościół katolicki według
klarownych wytycznych doktryny katolickiej30. Kościoły lokalne
miały być egzekutorami wyroków kurii rzymskiej. Wyznaczonym
celem była walka z „pokusą” wszelkich nowych propozycji teologów,
którzy próbowali oddalić się od teologii essentializmu, związanej
28 Por. tamże, s. 749.
29 Krytyka Stolicy Apostolskiej za Piusa XII spowodowała głęboki kryzys instytutu
teologicznego jezuitów w Lyonie. W latach czterdziestych zostały potępione najpierw
prace badawcze H. de Lubaca nad tzw. teorią surnaturel, która dopatrywała się
zbawczego działania Boga w stworzeniu poza Kościołem. W latach pięćdziesiątych,
po uznaniu za niebezpieczną książkę, chociaż bez wskazania w niej błędu (Vraie et
fausse réforme dans l’Eglise, Paris 1969), zakaz dalszego publikowania otrzymał Yves
Congar. Są to tylko dwa przykłady, spośród wielu innych, świadczące o głębokim
kryzysie modernizmu wewnątrz Kościoła katolickiego, trwającego aż do Soboru
Watykańskiego II.
30	Zob. É. Fouilloux, Courants de pensée, piété, apostolat. II. Le catholicisme, w:
Histoire du christianisme, t. 12, Guerres mondiales et totalitarisme (1914–1958), Paris
1990, s. 156–158.
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ściśle z metodą tomizmu, której kurczowo trzymała się tzw. szkoła
rzymska31. Jak zaznacza Karl Rahner: „W pożałowania godny sposób,
«modernizm» pozostał aż do dzisiaj nazwą obrażającą, lekceważącą,
wrogą, która odnosi się, w samym Kościele, do pewnej arogancji,
która nie dociera do trudności wiary aktualnego świata”32. Trudny
okres modernizmu sprawił, że rola biskupów została sprowadzona
do roli podejrzliwego obserwatora, mającego nawet nakaz od papieża
do śledzenia i denuncjowania niebezpiecznych poszukiwań teologów.
Chociaż chodziło o kryzys dotyczący konsekwencji odmowy przez
Kościół dialogu z teologią protestancką, ówczesną filozofią czy nawet
z naukami opierającymi swe poszukiwania na metodzie historycznej,
jego następstwa miały wpływ również na przebieg wizyt ad limina. Za
pontyfikatu papieża Piusa XII biskupi mogli mieć powody do obaw
podczas spotkań z prefektem Świętego Oficjum i jego współpracownikami33. O skali nieufności, jaka istniała pomiędzy biskupami a kurią
rzymską, świadczy początkowa faza prac Soboru Watykańskiego II,
a nawet pierwszy okres posoborowy34. W słynnym wywiadzie udzielonym czasopismu „Informations Catholiques Internationales” z 15 V
1969 r. kard. L.-J. Suenens powiedział: „Kuria (…) winna być dostępna
dla prawdziwego dialogu. Nie powinna się przedstawiać biskupom
jako monopolista rozstrzygnięć, które mają być wykonywane w diecezjach. Kolegialność jest rzemiosłem, którego można się nauczyć
albo wspólnie, albo wcale. «Kiedy chodzi o Sobór, wszyscy jesteśmy
31	Doktryna św. Tomasza z Akwinu stała się oficjalną wykładnią nauczania Kościoła dopiero za papieża Leona XIII. Dyrektywa pontyfikalna została przekazana
w jego encyklice Aeterni Patris z 4 VIII 1879 r. Zob. Cl. Bressolette, Modernizm, w:
Dictionnaire critique de théologie, Paris 1998, s. 748.
32 K. Rahner, H. Vorgrimler, Petit dictionnaire de théologie catholique, Paris 1969,
s. 288.
33	Zob. É. Fouilloux, Giovanni Battista Montini face aux débats ecclésiaux de son
temps 1944–1954, w: Paul VI et la modernité dans l’Église, Texte imprimé: actes du
colloque – organisé par l’École française de Rome, Rome (2-4 juin 1983), Rome 1984,
s. 89.
34	Ogólny pogląd na tę kwestię daje lektura autobiografii kard. Léona-Josepha
Suenensa (Souvenirs et Espérances [autobiografia], Paris 1991, s. 120–172.
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nowicjuszami» – mówił Jan XXIII. Dodajmy, że tak samo jest z kolegialnością. Nie można będzie osiągnąć niczego konstruktywnego, jeżeli każdą lojalną krytykę, każde zakwestionowanie będzie się uważać
za pychę lub bunt. Podstawowym warunkiem wszelkiej współpracy
w dziele odnowy jest to, by być zawsze autentycznie prawdziwym,
zachowując pełny, ale pozbawiony serwilizmu szacunek”35.
Pontyfikat Jana XXIII przełomem w stronę nowej świadomości
rozeznania duszpasterskiego od „peryferii Kościoła”
do jego „centrum”
Przełom w zarysowanej wyżej sytuacji nastąpił za pontyfikatu
Jana XXIII. Już kilka miesięcy po swoim wyborze papież zwołał sobór ekumeniczny oraz zalecił opracowanie nowego Kodeksu Prawa
Powszechnego36. Dzięki decyzjom Jana XXIII, podjętym już podczas
przygotowania Soboru, zmieniła się skala wpływu szkoły teologii
rzymskiej, jaką reprezentowała większość pracowników kurii rzymskiej. Papież był świadom sytuacji i nawet skarżył się na hegemonię
swojej kurii i jej dążenia do zachowania w niezmienionej formie
centralności władzy Stolicy Apostolskiej37. Zbytnie scentralizowanie
udało się przełamać po raz pierwszy dopiero podczas Soboru. Otóż sobór powszechny jest narzędziem pełnej władzy kolegialnej biskupów.
Dyskusje ojców Soboru są wolne od bezpośredniego wpływu papieża,
a zwłaszcza kurii rzymskiej38. Sobór Watykański II, którego celem
było zbliżenia do siebie chrześcijan na płaszczyźnie ekumenicznej,
uświadomił wszystkim, że decentralizacja w Kościele jest jednym
35	L.-J. Suenens, Logiczne konsekwencje Soboru, s. 4.
36 Kardynał Giuseppe Roncalli został wybrany papieżem 28 X 1958 r.; zwołanie
Soboru zostało ogłoszone zaledwie trzy miesiące później, na zakończenie tygodnia
modlitw o jedność chrześcijan (21 I 1959 r.). G. Alberigo, Le Concile Vatican II (19621965), w: Les Conciles oecuméniques. 1. L’histoire, s. 364.
37	Zob. L.-J. Suenens, Logiczne konsekwencje Soboru, s. 4.
38	Rola papieża na soborze jest drugoplanowa. Papież ma jednak prawo wyrażania
swojej woli, rezerwowania do swojego osobistego rozeznania niektórych drażliwych
kwestii. Ma również prawo przerwania lub zawieszenia obrad soboru. Promulgowanie
decyzji ojców Soboru musi otrzymać aprobatę biskupa Rzymu.
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z głównych warunków realizacji tego celu. Co więcej, wdrożenie
papieskiej wizji aggiornamento, czyli reformy Kościoła, zwłaszcza
duszpasterskiej, nie polegało odtąd na doskonaleniu organizacji kurii
rzymskiej, np. poprzez nadanie jej większych praw wobec Kościołów
partykularnych. Chodziło o dostosowanie praktyki kolegialności
pomiędzy papieżem a biskupami do wymiaru bardziej autentycznego,
także na poziomie lokalnym – pomiędzy tymi ostatnimi.
Sobór Watykański II i decentralizacja centrum w Kościele
Sobór Watykański II stał się nadzieją większości biskupów na decentralizację w Kościele. Podczas dyskusji wielokrotnie okazywało
się, że wolą większości była kolegialna wizja Kościoła, zbudowana na
większym dowartościowaniu roli biskupów i ich Kościołów, których
byli pasterzami.
Jak w tej nowej sytuacji przedstawiały się wizyty ad limina? Z racji
charakteru i funkcji ich znaczenie wynikało z przynależności do władzy papieża i odpowiedzialności biskupów przed nim. Czy instytucja
ta mogła wyrażać również sens kolegialności?
Sobór w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium
określił Kościół jako Misterium, a jej wyraz zewnętrzny – przede
wszystkim jako lud Boży oraz komunię papieża z kolegium biskupów.
Taka perspektywa pozwoliła na nowe rozumienie „aparatu eklezjalnego rozeznania”. Nie była nim zatem tylko sama instytucja kurii
rzymskiej, lecz również wszystkie instytucje lokalnego sprawowania
rozeznania w Kościele, takie jak konferencje episkopatów i synody.
O zmianie postrzegania władzy centralnej może świadczyć celowe
posługiwanie się zwrotem „papież Rzymu”39. Paweł VI uwydatniał
w ten sposób, że taki sam tytuł nadawany był przez Tradycję innym ważnym stolicom Kościoła wschodniego, takim jak Antiochia,
Jerozolima czy Aleksandria40.

39	Zob. G. Philips, L’Eglise et son mystère au deuxième concile du Vatican: Histoire,
texte et commentaire de la Constitution Lumen Gentium, t. 1, Paris 1967, s. 227
40	Zob. tamże.
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Należy tutaj wyraźnie zaznaczyć fakt, że Sobór Watykański II
nie podjął żadnej bezpośredniej reformy, dotyczącej wizyt ad limina
Apostolorum41. W materiałach przygotowanych na Sobór znajdujemy
próbę odnowienia tej instytucji. Jednakże powodem braku refleksji na
ten temat było skoncentrowanie uwagi ojców Soboru na uzupełnieniu
przede wszystkim generalnej wykładni (w sensie dogmatycznym)
o kolegialnym wymiarze Kościoła. Ad limina była tymczasem rzeczywistością konkretnej praktyki. Co więcej, instytucja uzasadniona
przez Tradycję akcentowała centralną rolę rozeznania papieża w Kościele, mniej zaś biskupów.
Możemy tutaj jednak mówić o pośrednim wpływie wspomnianej refleksji nad kolegialnością na zmianę charakteru instytucji ad
limina. Przemyślenia Soboru spowodowały pojawienie się nowego
etapu w percepcji autorytetu w Kościele. Odtąd nie samo centrum
Kościoła stało się miejscem szczególnej atencji rozeznania, któremu
przewodził pasterz Kościoła uniwersalnego, lecz peryferie, to znaczy
(w pojęciu przez nas zdefiniowanym) instytucje lokalne Kościoła,
wyrażające kolegialną jedność biskupów, w tym komunię z papieżem
i szacunek wobec jego prymatu jurydycznego: konferencje episkopatów i synody42. Nowe dogmatyczne spojrzenie na Kościół pozwoliło
zrozumieć, że praktyka wizyt ad limina ma w sobie również wymiar
kolegialny! Przed Soborem ich funkcję ujmowano jako weryfikację
bilansu nad stanem diecezji przez biskupa diecezjalnego, któremu
podczas wizyty towarzyszyli biskupi pomocniczy w spotkaniach

41	Dyskusja nad reformą ad limina została przygotowana przez Komisję De
Episcopis et de Dioeceseon regimne przed Soborem. W ostatecznym schemacie nie
znalazła się jednak ani kwestia samej ad limina, ani kwestia pięciorocznej relacji
o stanie diecezji. Zob. R. Rybak, La visita „Ad limina apostolorum” nei documenti
della Santa sede e nel codice di diritto canonico del 1983, Romae 1994, s. 98.
42 W czasie Soboru pojawiła się cała „seria reorientacji instytucjonalnych
i eksperymentalnych”, które uczestniczą w ustanawianiu relacji pomiędzy Kościołami
lokalnymi, np.: Rady kapłańskie (DFK 7), Rady duszpasterskie (DB 27), Rady
Świeckich (DA 26). Zob. H. Legrand, Initiation à la pratique de la théologie, t. 3/II:
Dogmatique, publié, dir. B. Lauret, F. Refoulé, Paris 1993, s. 155.
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z pracownikami kurii rzymskiej i papieżem43. Nowa teologiczna
perspektywa sprawiła, że po Soborze było to już spotkanie wszystkich biskupów danej prowincji kościelnej. Pojawił się nieznany dotąd
wymiar braterskiej grupy biskupów w spotkaniu z Ojcem Świętym.
Posoborowa reforma wizyt ad limina na linii kolegialności
Posoborową reformę wizyt ad limina podjął Paweł VI. Potwierdził on
wolę wprowadzenia w życie odnowionej koncepcji centrum w Kościele. Opublikowany 19 VI 1975 r. dekret Ad Romanam Ecclesiam44
określił potrzebę nowej adaptacji starożytnej procedury ad limina.
Wstęp dokumentu odwołuje się do historycznej i aktualnej roli Kościoła rzymskiego, którego stolica miała za zadanie utrzymać zasadę
widzialnej jedności w Kościele. Funkcja katedry Piotrowej została
określona jako zadanie ochraniania uzasadnionej różnorodności,
czuwania nad partykularnością różnych Kościołów. Jak podkreślał
dalej dokument, rola bycia pasterzem wszystkich wiernych wymagała
od papieża znalezienia odpowiedniego sposobu obecności we wszystkich regionach świata. Jeśli dotychczas do natury Kościoła należała
dynamika od „centrum” do „peryferii”, odtąd równie ważna była
dynamika wychodząca od „peryferii” do „centrum”45.
W wymiarze jurydycznym, odnoszącym się do decentralizacji
w Kościele, podkreślić należy zasadniczą zmianę w organizacji wizyt ad limina. Reforma rozszerzyła rozeznanie do wymiaru różnego
rodzaju spotkań przygotowawczych pomiędzy biskupami danych peryferii Kościoła, a następnie do spotkania z pracownikami kurii rzymskiej i z papieżem. Zmieniono charakter tych spotkań – z ciążącego
43 Biskupi za pontyfikatu Piusa XII obawiali się spotkania szczególnie z prefektem
i pracownikami Świętego Oficjum. Zob. É. Fouilloux, Giovanni Battista Montini,
s. 89.
44 Konstytucja wydana pod redakcją S. Baggio, Prefekta Kongregacji ds. Biskupów.
Sacra Congregatio Pro Episcopis, Decr. „Ad Romanam Ecclesiam” (29.6.1975), AAS
1975, nr 67 s. 674–676.
45 W dekrecie Ad Romanam Ecclesiam uznaje się, że siłą Kościoła jest wyjście „od”
rzeczywistości wszystkich ludzi i poszczególnych Kościołów „do” Jego centrum
i serca. Tamże, s. 674–675.
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na biskupach obowiązku prawa kanonicznego na zaproszenie ich do
„współuczestniczenia” w rozeznaniu papieża. Ostatnie pojęcie, będące
interpretacją kolegialności, upowszechniane po Soborze przez kard.
Suenensa, zostało podjęte nawet przez Pawła VI46. Spotkania z papieżem w czasie wizyty ad limina miały odbywać się odtąd według
regionów apostolskich. Notabene, nie było możliwe podtrzymanie
indywidualnych wizyt biskupów z całego świata, ponieważ ich liczba
wciąż wzrastała. Tymczasem spotkania w grupach wprowadzały
charakter bardziej braterski. Jako model formy spotkań została wybrana wizyta biskupów nowo powstałych diecezji regionu paryskiego,
która miała miejsce we wrześniu 1971 r.47 W ramach pierwszej posoborowej reformy ad Limina wprowadzono nowy kwestionariusz
o stanie diecezji48. Formularz Relatio Super Statu Dioecesis w nowej
wersji zawierał więcej pytań i dostarczał znacznie więcej informacji.
Był odtąd dokumentem bardziej dostosowanym do różnorodności
problemów duszpasterskich. Biskup mógł je przedstawić bardziej
swobodnie i lepiej opisać49. Nowy raport nie miał już charakteru weryfikacji aplikacji prawa kanonicznego w życie Kościoła i w związku
z tym biskup nie musiał się tłumaczyć z niektórych niedopełnionych
norm kanonicznych w życiu swojej diecezji50.
Konkluzja
Dzisiejsze liczne zastosowania słowa peryferie przez papieża Franciszka stwarzają wrażenie, że chodzi o zupełnie nowe pojęcie w Kościele. Tak jednak nie jest, gdyż zastosowanie tego słowa w kontekście
46 Cf. R. Laurentin, Enjeu du deuxième Synode…, p. 257–263.
47	Zob. Mgr Y. Bescond., Les Évêques de la région parisienne. (Interview avec
Y. Bescond, Évêque-auxiliaire), Regards sur l’actualité n° 77 (15.10.1971), s. 4–6.
48 Formularz wydrukowano w 1975 r. w dokumencie Animadversiones praeviem.
Zob. Formulaire pour le Rapport Quinquennal, Vatican 1975, AHDL Relatio Superstatu Diocesis 2A1 1977, s. 1–27.
49	Zob. tamże, s. 1–27.
50 Porównanie lektury raportów sprzed i po 1975 r. wyraźnie wskazuje na zmianę
podejścia w przedstawianiu danych z diecezji do Stolicy Apostolskiej i zaprzestanie
ciągłego odwoływania się w opisie do norm prawa kanonicznego.
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eklezjalnym jest obecne w oficjalnych przemyśleniach wcześniejszych
papieży i kardynałów, m.in. Pawła VI i Benedykta XVI czy kard.
Leo-Josepha Suenensa. Rozeznanie papieża z perspektywy „peryferii
Kościoła” jest uzasadnione na poziomie odpowiedzialności rozeznania duszpasterskiego z perspektywy wrażliwości ludzi należących do
innych kultur, różnorodności i niezależności (wymiar katolickości
historycznie i kulturalnie otwartej), ale także z poziomu problemów
krajów Trzeciego Świata (wymiar humanitarny rozeznania) i w końcu
w znaczeniu ściśle eklezjologicznym – każdego Kościoła partykularnego. Nie tylko biskupi odpowiadają moralnie za zachowanie duchowej i jurydycznej więzi z papieżem, ale również on sam odpowiada
za zachowanie jedności z każdym z biskupów (wymiar kolegialny
Kościoła). Na Stolicy Apostolskiej i biskupie Rzymu jako centrum
winna ciągle spoczywać odpowiedzialność za swoją rolę: następca
św. Piotra powinien pozostać znakiem jedności wszystkich Kościołów
i umacniać swoich współbraci, następców Apostołów, w myśl mandatu Chrystusowego: „Utwierdzaj braci twoich” (Confirma fratres
tuos; Łk 22, 32).
Podjęta tutaj analiza wykazuje, że dzięki Soborowi Watykańskiemu II rozpoczęto poszukiwania nowego punktu równowagi
pomiędzy wyżej wspomnianym rozeznaniem w relacjach „centrum–peryferie” i „peryferie–centrum”. Przełomem było odejście
Rzymu od zbyt scentralizowanego rozeznania wokół Kościoła od
czasu pontyfikatu Jana XXIII. Wizyta ad limina, jako wybrany tutaj
przykład do analizy tego przełomu, potwierdza ów generalny proces
decentralizacji, naznaczony przez ostatni Sobór powszechny. Jeszcze przed tym wydarzeniem wizyty ad limina, pozostając znakiem
komunii z papieżem, były przede wszystkim miejscem weryfikacji
i bezpośredniej ingerencji w życie danych Kościołów partykularnych
przez Biskupa Rzymu. Wtedy już od ponad tysiąca lat nie miały one
charakteru synodalnego spotkania. Były miejscem wzmocnienia
rozeznanie duszpasterskiego tego, co działo się na peryferiach Kościoła, z perspektywy centrum – papieża. Wielowiekowa legislacja
najwyższej i uniwersalnej władzy papieża powodowała, że funkcję
centralizacji całego Kościoła zapewniała sprawnie funkcjonująca
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kuria rzymska. Konsekwencją była uniformizacja, pomniejszenie
roli biskupów w diecezjach, zatracenie w ten sposób świadomości
pierwotnego znaczenia Kościołów partykularnych. Po Soborze wizyty
ad limina zaczęły wyrażać autorytet kolegialny wszystkich biskupów.
Celem ich jest rozeznanie duszpasterskie tego, czym żyje Kościół na
peryferiach. Od posoborowej reformy kanonicznej, podjętej w 1975 r.
przez Pawła VI, jest zrozumiałe, że funkcja owej instytucji nie ogranicza się tylko do samego centrum, ale jest rozeznaniem wszystkich
tak, aby usłyszeć to, co „Duch mówi do Kościołów” (Ap 3, 22).
Podobnie jak w wypadku Jana XXIII widać wolę obecnego papieża
Franciszka w określeniu nowej dynamiki decentralizacji w Kościele.
Papież ma ambicje przeprowadzenia wielkiej reformy kurii rzymskiej
w tym właśnie kierunku. Swoją postawą wzywa do zmiany stylu pasterzowania biskupów i kapłanów, wyrażając pragnienie, aby stali się
jeszcze bliżsi ludziom, szczególnie znajdującym się w potrzebie. Po
opublikowaniu w listopadzie 2013 r. adhortacji Evangelii Gaudium,
dokumentu będącego niewątpliwie programem tego pontyfikatu,
stało się oczywiste, że jego spojrzenie z peryferii Kościoła zmusza go
do myślenia „o nawróceniu papiestwa” (nr 32). Jako biskup Rzymu
pragnie, aby „w sposób analogiczny do Kościołów patriarchalnych,
Konferencje Episkopatów mogły «dziś wnieść wieloraki i owocny
wkład do konkretnego urzeczywistnienia się poczucia kolegialności»”.
Wzywa do przyjęcia „wystarczająco wyraźnego kształtu statutu Konferencji Episkopatów, który by pojmował je jako podmioty o konkretnych kompetencjach, łącznie z pewnym autentycznym autorytetem
doktrynalnym”. Jak zaznacza na koniec tego dokumentu: „Nadmierna
centralizacja zamiast pomagać, komplikuje życie Kościoła oraz jego
dynamizm misyjny” (nr 32). Wypowiadając się w kwestii Statutu
Konferencji Episkopatów, papież jakby otwiera się na nowo zamknięty
już temat kolegialności efektywnej, którego ostatnią wykładnią interpretacji stała się adhortacja Apostolos Suos Jana Pawła II. Najwyraźniej
stoimy u progu otwartej dyskusji w teologii, która ma na celu jeszcze
głębsze zrozumienie koncepcji decentralizacji i peryferii w Kościele.
Podobnie jak po Soborze Watykańskim II można oczekiwać, że
praktyka wizyt ad limina Apostolorum pozwoli na ocenę stopnia
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realizacji owej decentralizacji. Ad limina może służyć za narzędzie
pomiaru recepcji owej oczekiwanej przez papieża Franciszka dynamicznej zmiany. Zauważmy jednak, że obecny papież nie wprowadził
jeszcze żadnej reformy do wizyt ad limina. Co więcej, podczas odbywającego się Roku Miłosierdzia (2015–2016) z jego woli zostały one
zawieszone. Czy obecny pontyfikat pozostanie w pamięci biskupów
jako właściwie pogłębiona decentralizacja i troska o większą kolegialność episkopalną? Odpowiedź na to pytanie musi podjąć późniejsza
analiza historii.
Streszczenie
Duszpasterskie rozeznanie Papieża Franciszka podkreśla wyrażenie „peryferia Kościoła”. Termin ten używany jest przez niego w sensie określenia
nowej wrażliwości Kościoła wobec ubogich i wykluczenia społecznego.
Niniejsze studium uwydatnia inne znaczenie „peryferii Kościoła”. Odnosząc
swoje poszukiwanie do debaty, która miała miejsce po Soborze Watykańskim II, chodzi o kwestię decentralizacji Kościoła. Wprowadzanie w życie
kolegialności episkopalnej, głównej treści tego Soboru, przesunęło punkt
równowagi w rozeznaniu duszpasterskim z dotychczasowej dynamiki „od
centrum do peryferii”, na dynamikę „z peryferii do centrum”. Centrum
oznacza tutaj Kościół w Rzymie, a peryferie Kościoły lokalne.
Proponujemy podjęcie analizy tej nowej dynamiki na podstawie wizyt
ad limina po Soborze Watykańskim II. W 1975 roku funkcjonowanie tej
instytucji stało się bardziej kolegialne. Od tego czasu spotkania z Papieżem
i Kurią rzymską są organizowane przez grupy biskupów, a uwaga skupia
się bardziej na doświadczeniu życia Kościołów na peryferiach. Nowa forma
wizyt ad limina jest ilustracją decentralizacji Kościoła po ostatnim Soborze
powszechnym.
Summary
Pastoral discernment of Pope Francis emphasized the expression “periphery of the Church”. The term is used in the sense of a new awareness
of the Church towards the poors and social exclusion. This study intends
the periphery of the Church in another sense, that in connection with
the post-conciliar debate about the decentralization of the Church. After
Vatican II, the implementation of episcopal collegiality, the central theme
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of the Council, has shifted the balance point in the pastoral discernment:
from the dynamic “from the centre to the periphery” to “from the periphery
to the centre”. The centre means the Church of Rome and the periphery the
Local Churches.
We propose an analysis of this new dynamic at the base of the Ad limina
visits after Vatican II. In 1975, the functioning of this institution become
more collegial. The meetings with the pope and the Roman Curia are organized by group of bishops and attention shifts more to the churches
in the periphery and to their life they are experiencing. The post-conciliar
orientation of Ad limina visits shows that there is a significant element
of decentralization of the Church after last Council.
Słowa kluczowe: wizyty ad limina, episkopat, kolegialność, papież, Centrum
Kościoła, Peryferium Kościoła, papież Franciszek, Paweł VI, rozeznanie
duszpasterskie, ekumenizm, Sobór Watykański II
Key words: Ad limina visits, Episcopacy, collegiality, Pope, the centre and
periphery of the Church, Pope Francis, Pope Paul VI, pastoral discernment,
ecumenism, Council Vatican II
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Historia centralizacji Kościoła rzymskiego na przykładzie
rozwoju visitas ad limina apostolorum
The History of centralization of the Roman Church on the Example
of the Development of “Visitas ad Limina Apostolorum”
Wizyty biskupów w Stolicy Apostolskiej („u progów Apostołów” – w skrócie ad limina apostolorum) mają, jako swoje główne
zadanie, zapoznać papieża z życiem Kościoła w poszczególnych diecezjach. Dzięki sprawozdaniom składanym przez przybyłych hierarchów Ojciec Święty ma rozeznanie w życiu Kościoła katolickiego. Na
przestrzeni ponad szesnastu wieków swojego istnienia praktyka wizyt
ad limina Apostolorum przechodziła wyraźną ewolucję, nacechowaną
przede wszystkim dążeniem do coraz większej centralizacji w Kościele. Zagwarantowanie odpowiedzialności papieża za zachowanie
jedności wiary i komunii pomiędzy biskupami danych Kościołów
dokonywało się poprzez wzmacnianie funkcji centralizującej jego
rozeznanie.
W artykule zostanie poddany analizie historyczny rozwój procesu
rozeznania papieskiego, które doprowadziło do centralizacji życia
Kościoła katolickiego wokół Rzymu. Punkty graniczne stanowią
z jednej strony okres zaczynu centrum w Kościele, którym już od
I wieku stał się Prymat Piotrowy, a z drugiej – moment kulminacji,
który nastąpił na przełomie XIX i XX wieku, gdy papież zobowiązał
wszystkich wiernych całego świata do „hierarchicznego podporządkowania się i prawdziwego posłuszeństwa” biskupowi Rzymu. Celem
analizy jest ukazanie przede wszystkim różnorodnych elementów
omawianego procesu: jego początków sięgających osoby św. Piotra,
kolejnych etapów, m.in. synodów rzymskich, a także drogi skomplikowanej legislacji kanonicznej. W tym ostatnim wymiarze wizyta
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ad limina, jako praktyka określona zobowiązującym prawem wobec
całego Kościoła powszechnego, pojawia się dopiero w konstytucji
apostolskiej Romanus Pontifex papieża Sykstusa V w XVI wieku.
Temat rozwoju wizyt ad limina Apostolorum jako studium o centralizacji Kościoła rzymskiego wiąże się ze starożytnością tej instytucji i z faktem, że odnosi się ona zarówno do autorytetu władzy samego
Papieża, jak i do biskupów. Pojęcie centrum w Kościele wymaga
rozróżnienia, w zależności od badanego okresu, i wyjaśnienia jego
znaczenia eklezjologicznego. Interesuje nas tutaj wyłącznie specyfika
centralizacji Kościoła rzymskiego. Jej fundamentalny wymiar nadaje
prymat św. Piotra, a Kościół rzymski cieszy się jego posiadaniem, ponieważ jest założony przez Apostołów Piotra i Pawła. Fakt ten nadaje
Kościołowi od początku jego istnienia duchowe uprzywilejowanie.
Z upływem wieków, poprzez legislację jurydyczną, uznanie owego
uprzywilejowania stało się nie tylko moralnym, lecz także kanonicznym zobowiązaniem, którego regulacja związana była nawet z karą
ekskomuniki czy suspensy. Rozwój uprzywilejowania stawał się coraz
bardziej rodzajem regulatora życia w Kościołach partykularnych (na
przykład żaden z nowych pasterzy nie może wypełniać swojej misji
bez zachowania duchowej więzi z papieżem, następcą św. Piotra).
Wizyty ad limina były okazją do weryfikacji tej duchowej więzi.
Prymat Piotrowy jako zaczyn „centrum” w Kościele
Z woli Chrystusa wyrażonej w słowach: „Otóż i Ja tobie powiadam:
Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy
piekielne go nie przemogą” (Mt 18, 18) fundamentem Kościoła został
pierwszy apostoł, św. Piotr. W myśl mandatu Chrystusowego „Utwierdzaj braci twoich” (łac. Confirma fratres tuos; Łk 22, 32) otrzymał
on od Chrystusa prymat wobec pozostałych Jedenastu. Pierwsze
wzmianki o tworzeniu się przyszłego zwyczaju, a później obowiązku
składania wizyt w centrum Kościoła u następców św. Piotra możemy
znaleźć już w Nowym Testamencie. Ilustracją tego jest historia św. Pawła (por. Dz 9, 26–28; Gal 1, 15–19; Gal 2, 1–2).
Zwyczaj składania wizyt Pierwszemu z Apostołów oraz określenie
centrum w Kościele pojawiły się w kontekście powolnego procesu
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wyłaniania się piotrowego charyzmatu pierwszeństwa i dotyczyły nie
tyle św. Piotra, ile jego następców – biskupów Rzymu. W pierwszych
trzech wiekach chrześcijaństwa można dostrzec jedynie pewną „pre-eminencję” funkcji papieża. Chodzi o rodzaj „odczuwania” przez
Kościół rzymski „posiadania wyższego autorytetu, wyjątkowego,
który nie przestanie się już odtąd wzmacniać”1. Uznanie Rzymu przez
inne Kościoły partykularne, w których pieczę sprawowali wybrani
biskupi, dokonywało się przede wszystkim w duchowym uznaniu
wyjątkowości Kościoła rzymskiego. Słynne świadectwo, potwierdzające takie odniesienie, daje św. Ignacy Antiocheński. Postrzega
on Kościół rzymski w wielu kwestiach jako „jedyny”, wskazując wiele
wyjątkowych jego cech w stosunku do innych Kościołów. Pośród nich
dostrzega najpierw znak „miłosierdzia hojności Najwyższego Ojca
i Jezusa Chrystusa”, następnie mówi o Kościele, który „przewodniczy
(etis prokathetai) w stolicy Rzymian, którą cechuje: świętość, czcigodność, błogosławieństwo, godność pochwał i sukcesów”. Określa on
Kościół jako „przewodniczący w miłości doskonałej [caritas]” (prokathemene tes agapes)2. Wspomniane przewodniczenie nie oznacza
tutaj jeszcze jakieś jurysdykcji, ale samą miłość (po grecku agápe),
która wówczas oznaczała naturę samego Kościoła partykularnego,
miejsce, gdzie owa miłość się realizowała3.

1 Francuski teolog Jean Colson napisał w swojej książce, analizując kolegialność
Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa: „Wierzę, iż można podpisać się pod
konkluzją prałata Duchesne: »Albo można uważać w nim samym spontaniczny akt
Kościoła rzymskiego, albo ważąc słowa co do litery, nie można uniknąć wrażenia,
iż od końca pierwszego wieku naszej ery, około pięćdziesiąt lat po swoim założeniu,
Kościół ten czuł się już w posiadaniu wyższego autorytetu, wyjątkowego, który nie
przestanie się już odtąd wypełniać«”. Tenże, L’épiscopat catholique. Collégialité
et primauté dans les trois premiers siècles de l’Eglise, Paris 1963, s. 43.
2 J. Colson, L’épiscopat catholique..., dz. cyt., s. 44.
3 Święty Ignacy Antiocheński posługuje się słowem agápe, pisząc swój list do
mieszkańców Tralles (dzisiejsza Turcja): „Pozdrawia was Agápe mieszkańców
Smyrny i Efezu” (dosłowny przekład z języka francuskiego); por. tamże, s. 45.
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„Monocentryzacja” w Kościele, okres rozwoju uniwersalnej roli
Kościoła rzymskiego w jego części zachodniej
Proces „monocentryzacji” w Kościele, skupiony wyłącznie na Kościele rzymskim, pojawił się dopiero w IV wieku4. Stanowi on w tym
czasie początek długiej, trwającej ponad pięć wieków, dyskusji nad
zrozumieniem specyficznej i wyróżnionej funkcji biskupa Rzymu
(munus) na łonie komunii powszechnej. Proces ten świadczył o stałym dążeniu do określenia prymatu biskupa Rzymu nad Kościołem
całego Zachodu, a w końcu Kościoła powszechnego5.
Dopiero w wieku V możemy mówić o pierwszej wyraźnej formie
wizyt ad limina w Stolicy Piotrowej. Charakter obowiązkowych,
aczkolwiek niezależnych jeszcze wtedy, spotkań biskupów z biskupem Rzymu staje się widoczny za czasów papieży Leona I Wielkiego
(440–461) oraz Grzegorza I Wielkiego (590–604). Pierwsza wzmianka
o takiej formie wizyt ad limina to zezwolenie papieża Leona I, którego
udzielił biskupom z Sycylii. Ze względu na znaczną odległość od
Rzymu papież zezwolił im, by na synod przybywała delegacja trzech
posłańców (terni semper ex vobis) i tylko raz na trzy lata. Upraszał
jednakże biskupów o podtrzymanie tego zwyczaju, określając zarazem precyzyjnie miesiąc październik jako czas spotkań i cel – kwestie
dyscypliny kościelnej6. Grzegorz I w maju 597 r., przypominając
wcześniejsze ustalenia dotyczące biskupów Sycylii, okazał jeszcze
większą wyrozumiałość, zmieniając częstotliwość ad limina raz na

4 J.R. Palanque, G. Bardy, P. de Labriolle, Le metropoli ecclestiche alla fine del IV secolo, w: Storia delle Chiesa, vol. 3/II, Bologna 1972, s. 634–645.
5 Na przełomie VI i VII w. papież Grzegorz Wielki (590–604) mówił o szczególnej
funkcji papieża (munus) wobec innych stolic prymatu z wielką ostrożnością; pięć
wieków później, papież Grzegorz VII (1073–1085) uważał już swoją funkcję jako
autorytet jurysdykcyjny wobec całego Kościoła powszechnego. Zob. J.M. Tillard,
L’évêque de Rome, s. 73, 75–76.
6 J.-Cl. Sommier, Histoire Dogmatique du Saint Siège, vol. 2, Nancy 1726, s. 275;
zob. Leo I Magnus, Ep. XVI „Ad universos episcopos per Siciliam” (a. 447), PL, t. 54,
s. 702.
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pięć lat, by nie powodować nadmiernego przemęczenia delegatów7.
W tym okresie nastąpił znaczny rozwój legislacji w Kościele i pojawiły
się coraz większe wymagania Rzymu w stosunku do poszczególnych diecezji. W takich warunkach instytucja ad limina rozwijała
się intensywnie.
Pierwsze jasne sformułowanie obowiązku przybycia do Rzymu
z wizytą ad limina pojawiło się na synodzie rzymskim w 743 r. Papież
Zachariasz (741–752) zobowiązał wszystkich biskupów, by przybyli na
groby książąt apostolskich Piotra i Pawła w maju. Z tego obowiązku
zwolnił tych, którzy nie mogli przybyć z powodu choroby; musieli
oni jednak przesłać odpowiednie pismo wyjaśniające nieobecność8.
Żądana dyscyplina wymagana od biskupów, zaznaczona w kanonie
prawnym, nie była wtedy nowością. Dekrety Gracjana przypisują taki
obowiązek przede wszystkim papieżowi św. Anakletowi († 91)9. Z ich
treści wynika, że papież ten zobowiązał grupę biskupów, których sam
wyświęcił, do spotkania z nim co roku10.
Biskup Rzymu episcopus universalis. Okres rozwoju roli
Kościoła rzymskiego jako uniwersalnej dla całego Kościoła
Kolejne ważne zmiany, jeśli chodzi o wizyty ad limina, przyniósł okres
późnego średniowiecza. Centralizację i szczegółową kodyfikację zasad
życia Kościoła łacińskiego wzmocniła reforma gregoriańska (XI–XII
wiek). Papież proklamował się wówczas jako episcopus universalis11.
„Za Papieża Grzegorza VII [1073–1085] wszechobecne są sformułowania eklezjologiczne, przedstawiające Kościół jako społeczeństwo
7	Zob. J. Hamer, Note sur la collégialité épiscopale, „Revue des Sciences
philosophiques et théologiques” 1960, [s.n.], s. 491.
8 Mansi, 12, 382.
9	Zob. R. Rybak, La visita „ad limina apostolorum” nei documenti della Santa sede
e nel codice di diritto canonico del 1983, Romae 1994, s. 45–46.
10	Zob. L. Thomassin, dir. éd., Ancienne et nouvelle discipline de l’Eglise touchant
les bénéfices et les bénéficiers Chez Fr. Muguet, Imprimeur du Roy, Paris 1679, s. 268.
11 Papież Grzegorz VII (1073–1085) w Dictatus Papae proklamuje 27 punktów
najwyższej władzy jurydycznej papieża wobec całego Kościoła powszechnego. Zob.
J.M. Tillard, L’évêque de Rome, dz. cyt., s. 75–76.
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pojedyncze i podległe autorytetowi papieża”12. Pontyfikat ten przeszedł do historii jako okres rozwoju kanonistów rzymskich i teologów,
którzy przypisali papieżowi wszystkie prerogatywy odnoszące się
do Kościoła. Sformułowano listę Dictatus Papae, której treść Grzegorz VII wprowadza notabene bezkrytycznie w życie. Co głoszą owe
słynne tezy z tej listy? Wymieńmy tutaj kilka z nich:
1. Kościół rzymski został założony przez samego Chrystusa.
2. Jedynie sam biskup Rzymu ma godność, by nazywać go biskupem powszechnym.
(...)
7. Jedynie on sam może, według okoliczności, ustanowić nowe
prawa, zgromadzić nowe ludy, zmienić charakter jakieś kolegiaty
w opactwo, podzielić jakieś zasobne biskupstwo czy połączyć
ubogie biskupstwa.
8. Jako jedyny może używać insygniów cesarskich.
9. Papież jest jedynym człowiekiem, którego stopy całują wszyscy
książęta.
10. Jest jedynym, którego imię ma być wypowiadane we wszystkich
kościołach.
(...)
12. Jako jedyny ma władzę zdjęcia z urzędu cesarzy.
(...)
16. Żaden synod nie może zostać nazwany generalnym bez jego
rozkazu.
17. Ż
 aden tekst kanoniczny nie istnieje poza jego autorytetem.
18. Jego wyrok nie powinien być reformowany przez nikogo, a on
sam może reformować wyroki wszystkich.
19. Nie może on podlegać żadnemu sądowi.
20. Nikt nie może potępiać decyzji Stolicy Apostolskiej.
21. 
Ważne sprawy wszystkich Kościołów winny być jemu
przedstawione.
(...)
12 Y. Congar i B. Dupuy, l’Episcopat et l’Eglise universelle.[La préf. du card. Suenens],
Paris 1962, s. 238.
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23. Biskup rzymski, jeśli został wyświęcony kanonicznie, staje
się bez wątpienia świętym dzięki zasługom świętego Piotra…
24. Na jego rozkaz i z jego pozwoleniem umożliwia się skazywać13.
Wybitny belgijski teolog Gustav Thils SJ zauważa, że zamiarem
papieża Grzegorza VII była moralna reforma Kościoła. Jednakże,
jak pisze dalej: „reforma przemija, lecz tezy pozostają”14. Rzeczywiście, Dictatus Papae spowodował niespotykaną w historii Kościoła
centralizację na osobie papieża. Tezy wzmocniły jeszcze bardziej
centralną rolę Kościoła rzymskiego, a w tym kontekście również praktyka wizyt ad limina uległa jeszcze większym obostrzeniom prawnym. Jak zauważa w swoich badaniach ks. R. Rybak: „(...) w późnym
średniowieczu papieże wymagali wciąż coraz jednoznaczniej, aby
biskupi czynili wszystko w większej zależności od Biskupów Rzymu,
i dla zwiększenia znaczenia ich przybycia do Rzymu, aby kończyli
ją wizytą »ad limina«. Z tego powodu Grzegorz VII podczas Synodu
rzymskiego w 1079 r. postanowił, iż w czasie swojej konsekracji,
biskupi winni złożyć przysięgę, iż odbywać będą wizytę »ad limina«
każdego roku osobiście, lub wysyłając jakiegoś delegata. (...) Natomiast
Grzegorz IX [1227–1241] w swoich Dekretach zobowiązał prawnie
każdego wybranego kandydata na biskupa do wypowiedzenia podczas swojej konsekracji obowiązkowej przysięgi”15.
Przez kolejne trzy stulecia – wiek XIII, XIV i XV – mimo oporów
biskupów wobec obowiązkowego charakteru wizyt ad limina, a nawet
częściowego pomniejszenia znaczenia ich praktykowania, nigdy nie
zostały one jednak zawieszone czy prawnie anulowane16.
13 J.M. Tillard, L’évêque de Rome, dz. cyt., s. 75–76.
14 G. Thils, Unité catholique ou centralisation à outrance?, Louvain 1969, s. 38.
15	R. Rybak, La visita „ad limina apostolorum”..., dz. cyt., s. 58.
16 „(...) Od XII do XIV wieku biskupi byli świadomi obowiązkowej corocznej wizyty, pomimo tego nie wszyscy tego obowiązku dopełniali; w konsekwencji wizyta
ad limina zaczęła tracić na znaczeniu. (...) Podczas okresu Soboru w Konstancji
(1414–1418) i Soboru w Bazylei, pomimo niezadowolenia Stolicy Apostolskiej,
nie zrodził się żaden dekret przeciwny wizytom ad limina. Niemniej wciąż coraz
bardziej wzrastała wrogość wobec tego typu instytucji”. Tamże, s. 58–59. Studium
szczegółowej analizy wyżej wymienionych wniosków tamże, s. 46–59.
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Wizyty ad limina Apostolorum po Soborze Trydenckim
i kluczowa konstytucja apostolska papieża Sykstusa V Romanus
Pontifex
Od XVI wieku rozeznanie różnych sytuacji i kwestii duszpasterskich
dotyczących Kościołów partykularnych zostało skoncentrowane na
kompetencji urzędów Watykanu i samego papieża. Zrodziło to potrzebę podjęcia jeszcze większej legislacji instytucji wizyt ad limina,
które dostarczały podstawowych informacji o tym, co dokonuje się na
terenie Kościołów lokalnych. Gdy w grudniu 1540 r. podczas Soboru
Trydenckiego biskupi poprosili o zmianę zaprzysiężenia dotyczącego
obowiązku udania się do Rzymu ad limina z okresu corocznego na
okres co pięć lat, papież Paweł III odmówił aprobacji17. Biskupi uzasadniali swój wniosek poważną przeszkodą do wypełniania prawa
rezydencji biskupów w ich właściwych diecezjach18. Mimo że kwestia powróciła raz jeszcze do dyskusji biskupów in aula w grudniu
1562 r., w dokumentacji końcowej tego Soboru nie pojawiała się żadna
zmiana dotycząca wizyt ad limina. Powodem podtrzymania przez
papieża uciążliwych spotkań z tak dużą częstotliwością był zarówno
obszerny program odnowy Kościoła poprzez wzmocnienie duszpasterskiej roli biskupów. Motywacją był również fakt, że Sobór ten
nie zastanawiał się nad dogłębną analizą roli samego episkopatu19.
Zgodę na zmianę otrzymali tylko biskupi niemieccy. Już po Soborze
papież Grzegorz XIII przyzwolił na przeprowadzanie wizyt ad limina
biskupów tego kraju nie co dwa, lecz co trzy lata. Zgoda na złagodzenie prawa została umotywowana perturbacjami spowodowanymi
rozszerzającym się tam protestantyzmem20.
17 Concilium Oecumenicum Tridentinum, Episcoporum petitionesm de impedimentis
residentiae tollendis, Paulo tertio praesentatae. Mense decembri 1540, w: Concilium
Tridentinum, Diarium, Actorum Epistularum Tractatum nuova collection edita
a societate Georresiiana, t. 4, act. I, Friburgi Brisgoviae 1904, s. 484, przypis 27.
18	R. Rybak, La visita „Ad limina apostolorum”..., dz. cyt., s. 60; zob. Concilium
Oecumenicum Tridentinum, Episcoporum petitionesm..., art. cyt., s. 484, przypis 27.
19	Zob. R. Rybak, La visita „ad limina apostolorum” ..., dz. cyt., s. 61.
20 Biskupi niemieccy nie mogli pozwolić sobie na opuszczenie kraju, który
z powodu konfliktów religijnych znalazł się na krawędzi wojny domowej. Zob.
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W XVI wieku zredagowany został dokument stanowiący historyczny przełom w ewolucji i zarazem w reformie wizyt ad limina.
Chodzi o publikację z 20 XII 1585 r. konstytucji Romanus Pontifex
papieża Sykstusa V. Autor tego dokumentu przeszedł do historii jako
„Sykstus Groźny”. Jak podkreślają historycy, już w dzień inauguracji
pontyfikatu ogłosił, że podejmie „stanowcze postanowienia”, aby
przeprowadzić reorganizację Kościoła katolickiego w myśl reformy
Soboru Trydenckiego21. We wspomnianej konstytucji ustanawia wizyty ad limina w formie uroczystej i obowiązkowej dla wszystkich
biskupów Kościoła katolickiego22. Konstytucja określa autorytet papieża jako najwyższy (ponad wszystkimi biskupami) i podejmuje
reformę ad limina na czterech płaszczyznach.
Po pierwsze ustala obowiązek, dotyczący wszystkich patriarchów,
prymasów, arcybiskupów, biskupów i kardynałów, aby zanim otrzymają konsekrację lub paliusz, złożyli przysięgę, że w czasie ustalonym
udadzą się z wizytą na groby Apostołów Piotra i Pawła oraz na spotkanie z biskupem Rzymu. Pierwszy punkt reformy stanowił instrukcję
wskazującą, w jaki sposób miały zostać przekazywane informacje do
Rzymu. Chodziło o opisanie pełnionych funkcji pasterzy, rzeczywistości, w jakiej przyszło im pracować, jeśli chodzi o sprawy Kościoła,
o przekazanie informacji dotyczących duchowieństwa, dyscypliny
wiernych, dziesięciny, wszystkich spraw dotyczących wiary23.
J. Długosz, Biskupia visitatio liminum, „Collectanea Teologica” 1933, nr 14, s. 188,
przypis 44.
21	Zob. J. Vandrisse, Paul VI et les évêques de France. Un bond dans l’espérance,
Paris 1978, s. 15.
22 Sixtus V, Romanus Pontifex (20.12.1585), FONTES, t. 1, nr 156. Konstytucja opiera
się na ustaleniach VI Synodu prowincjalnego z maja 1582 r., w którym podejmowano
propozycję z ustanowienia kard. Karola Boromeusza, aby dla respektowania rezydencji biskupa w swojej diecezji w corocznej wizycie ad limina mogła być wysyłana
delegacja. Zob. R. Rybak, La visita „Ad limina apostolorum”..., dz. cyt., s. 62.
23 W konstytucji czytamy: „de toto eorum pastori officio; deque rebus omnibus
ad ipsarum, quibus praesunt, Ecclesiarum statum, ad Cleri, et Populi disciplinam,
animarum denique, quae illorum fidei creditae sunt”. Sixtus V, Romanus Pontifex
(20.12.1585). s. § 3.
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Punkt drugi reformy wyjaśniał okoliczności, w jakich dany biskup
z uzasadnionego powodu musiał pozostać w diecezji. W tym wypadku
biskup był zobowiązany do delegowania odpowiedniego wysłannika,
mającego specjalne ku temu pozwolenie. Dokument precyzował, że
wysłannik ten powinien należeć do kapituły kanoników lub posiadać
inny tytuł dystynkcji kościelnej.
Trzeci punkt reformy dotyczył podziału wszystkich diecezji na
cztery grupy w zależności od odległości od Rzymu, co wpływało na
różne okresy obowiązkowych wizyt. Do grupy zobowiązanej do wizyt
co trzy lata wyznaczono Italię i jej bliskie wyspy: Sycylię, Sardynię,
Korsykę oraz Dalmację i Grecję. Do grupy, która miała odbywać
wizyty z częstotliwością co cztery lata, zaliczono: Niemcy, Francję,
Hiszpanię, Belgię, Czechy, Węgry, Anglię, Szkocję, Irlandię, kraje
bałtyckie i wyspy Morza Śródziemnego. Co pięć lat mieli udać się do
Rzymu biskupi z najdalszych regionów Europy, a także z bliskiego
wybrzeża Afryki i z innych wysp europejskich i afrykańskich oraz
z Oceanu Atlantyckiego. W ostatniej grupie, zobowiązanej do wizyt
co dziesięć lat, byli biskupi z Azji, Ameryki i reszty świata24. Okres
wizyt rozpoczynał się z chwilą konsekracji lub gdy dany arcybiskup
otrzymywał paliusz, albo został przeniesiony do innej siedziby25.
Konstytucja Romanus Pontifex papieża Sykstusa V jest niepodważalnie najważniejszym dokumentem w rozwoju ad limina
w całej historii tej instytucji. Aż do pontyfikatu Piusa X (pierwsze
lata XX wieku), czyli przez ponad 325 lat, stanowiła stale aktualną
wykładnię prawa. Było ono respektowane i funkcjonowało w realiach
rozwijającego się Kościoła przez ten okres bez większych zmian26.
Pierwsze niewielkie modyfikacje dokonały się w XX wieku. Chodzi
o zmianę szczegółowych procedur wizyt w danych kongregacjach,
jak również kwestie dotyczące biskupów pomocniczych czy okresu
rozpoczynającego odliczanie lat w celu ustalenia kolejnych wizyt27.
24 Por. tamże, s. § 3.
25	Zob. R. Rybak, La visita „ad limina apostolorum” ..., dz. cyt., s. 66.
26	Tamże.
27	Tamże, s. 66–73.
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Niedokończony Sobór Watykański I – centralizacja Kościoła
rzymskiego skupiona na osobie papieża
Kulminacją centralizacji wokół Rzymu był wiek XIX, gdy Sobór
Watykański I (1869–1870) ogłosił prymat oraz nieomylność papieża
(w sprawach wiary i moralności w nauczaniu uroczystym ex cathedra)
jako dogmat i gdy zobowiązał wiernych całego świata do „hierarchicznego podporządkowania się i prawdziwego posłuszeństwa” wobec
biskupa Rzymu. Omawiana tutaj konstytucja Pastor Aeternus jest
dokumentem, który koncentruje się na obronie wszystkich możliwych
prerogatyw władzy papieża28.
Zmiany w legislacji ad limina w XIX wieku odnosiły się do krajów misyjnych. Za pontyfikatu Piusa IX (1846–1878) przeszły do
historii, jako niezwykłe osiągnięcia, kwestie rozbudowy struktury
wewnętrznej Kościoła za granicą. Pomimo szczególnie trudnego
zadania przeprowadzenia Kościoła z dawnego modelu, funkcjonującego w ustroju polityczno-społecznym monarchii i oligarchii, do
modelu funkcjonującego w demokracji i separacji władzy państwowej
od kościelnej (por. Jean Bodin, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau), Kościół zdołał otworzyć w XIX wieku aż 200 nowych diecezji
i wikariatów apostolskich w Europie i w Stanach Zjednoczonych.
Relacje dyplomatyczne koncentrowały się na odtworzeniu struktury
misyjnej Kościoła w Chinach. Jeśli dotychczas wikariusze apostolscy,
28 Skrajna centralizacja Kościoła spowodowała ostrą dyskusję tuż przed samym
ostatecznym głosowaniem nad konstytucją Pastor Aeternus. 13 VII 1870 r. na pięć dni
przed ostatecznym głosowaniem na 451 głosów placet, 88 było non placet, a 62 placet
iuxta modum. Mniejszość, która nie życzyła sobie tak radykalnej władzy papieża,
uważała to głosowanie za sukces, gdy tymczasem „gotowy do dialogu Pius IX
stwierdził: z placet iuxta modum można rokować, z non placet – nigdy”. W chwili
końcowego głosowania, 18 lipca, 533 biskupów zagłosowało placet, 2 non placet.
Tuż przed głosowaniem 55 biskupów w formie protestu opuściło obrady Soboru
jako znak, iż papież Pius IX nie chciał kompromisu z wolą mniejszości. Zaatakował
nawet kardynała Guidiego słowami: „La tradizione sono io” (to ja jestem tradycją).
Zob. K. Schatz, Sobory Powszechne. Punkty Zwrotne w historii Kosciola, Kraków
2002, s. 252; A. Baron, H. Pietras, Dokumenty Soborów Powszechnych: Tekst łaciński i polski. Tom IV, (1511-1870): Lateran V, Trydent, Watykan I, t. 33, Kraków 2005,
s. 919; BF 52, Dz 1827.
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którzy pełnili w tym ostatnim kraju rolę biskupów i byli zobowiązani
do składania wizyt ad limina według obowiązującego prawa z XVI
wieku – za każdym razem osobiście – od 24 grudnia 1849 r. mogli dokonywać tego już za pośrednictwem wyznaczonych do tego zadania
osób. Decyzja wiązała się z zachowaniem większego dobra, jakim było
nieopuszczanie misji29. 1 czerwca 1877 r. Kongregacja Propaganda
Fide wydała instrukcję, w której sprecyzowała, że obliczanie daty
wizyty miało być dokonywane bez zmian – od 20 grudnia 1585 r.,
czyli dnia publikacji konstytucji papieża Sykstusa V Romanus Pontifex. Zaznaczono, że należy kontynuować obliczanie nowych wizyt
ad limina od owej daty, nawet jeśli z jakichś powodów poprzednicy
danych biskupów nie zachowali tego prawa. Wizytę apostolską mogły w imieniu prałatów przeprowadzać odpowiednio wyznaczone
do tego osoby30.
Reformę wizyt ad limina na Soborze Watykańskim I podjęto tylko
w ramach propozycji i wstępnej dyskusji. Nowe rozwiązania zaproponowała grupa 37 biskupów z Neapolu. 12 grudnia 1869 r. Sekretariat
Soboru zapisał następujące postulaty:
– przedłużenie okresu składania obowiązkowych wizyt;
– nieprzypisywanie kar kościelnych za nieprzybycie z wizytą do
Rzymu, która była usprawiedliwiona jakąś przeszkodą;
– uczestniczenie w wizytach również biskupów tytularnych31.
8 stycznia 1870 r. komisja przygotowawcza przedstawiła wstępny
schemat, w którym rozdział czwarty podejmował kwestie wizyt ad
limina. Dokument potwierdził nauczanie papieża Sykstusa V oraz
Benedykta XIV, odrzucając jednocześnie wszelkie próby złagodzeń
dotychczas funkcjonującego prawa. Obligatoryjna obecność biskupów
podczas wizyt była rozszerzona do funkcji prelati nullius32. Nie było
29	Zob. Sacra Congregatio de Propaganda Fide, Litterae „Ad memorandum Praesulem” (24.12.1849), „Collectanea” 1(1849), nr 1039.
30 Sacra Congregatio de Propaganda Fide, Instructio, „Inter praecipua officia”
(1.06.1877), „Collectanea” 2(1877), nr 1472, s. 106–109.
31	R. Rybak, La visita „Ad limina apostolorum”..., dz. cyt., s. 79.
32 Prelati nullius – prałaci posiadający władzę quasi-biskupa diecezjalnego, sprawujący władzę nad księżmi w różnych częściach diecezji, czasami oddzielnych
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tutaj jeszcze mowy o biskupach pomocniczych. Poza tym schemat
przewidywał podtrzymanie suspensy zastrzeżonej dla papieża33. Dyskusja nad schematem miała miejsce w dniach 14–21 stycznia 1870 r.
Tekstu schematu jednak nie ratyfikowano, gdyż 20 października tegoż
roku Sobór został zawieszony sine die przez Piusa IX. Powodem była
rozszerzająca się wojna prusko-francuska, a w samej Italii zajęcie
Rzymu przez wojska monarchii konstytucyjnej Włoch.
Legislacje wizyt ad limina za Pontyfikatu Piusa X i Benedykta XV:
centrum Kościoła jako urząd kurii rzymskiej
W XX wieku pierwszym znaczącym wydarzeniem dla wizyt ad limina była zapowiedź sformułowania prawa kanonicznego dla całego
Kościoła powszechnego. Przygotowanie nowego Kodeksu prawa rozpoczął papież Pius X (1903–1914), powołując odpowiednią komisję34.
Reforma dotyczyła przede wszystkim kurii rzymskiej. Konstytucja
Sapienti consilio z 29 czerwca 1908 r. przeniosła kompetencję Kongregacji zgromadzenia super statu Ecclesiarum na Zgromadzenie
konsystorialne. Raporty biskupów dotyczące stanu ich diecezji były
odtąd materiałami dyskusji i analizy Zgromadzenia pełnego lub generalnego, składającego się z wszystkich kardynałów potrzebnych do
rozwiązania danego problemu. Raporty o stanie diecezji klasyfikowano według grup, prowincji lub regionów35.
przestrzennie. Funkcja ta zbliżona było do dzisiejszej koncepcji prawa kanonicznego
tzw. prałatury personalnej. Zob. KPK § 294–279.
33 Suspensa ab usu pontificalium miała być dostosowana do skali oporu „si contumacia creverit, aequum est, ut gravioribus poenis in eos animadvertatur”. Zob.
rozdział IV schematu O Biskupach, synodach oraz wikariuszach generalnych. Jest
to dokument, który nie doczekał się dyskusji ani promulgacji.
34	Zob. Motu Prioprio Arduum sane manus z 19 III 1904 r., w którym czytamy: „Ut
univerae Ecclesiae leges, ad haec usque tempora editae, lucido ordine digestae, in
unum colligerentur, amotis inde quae abrogatae essent ut obsoletae, aliis, ubi opus
fuisset, ad nostrorum temporum conditionem proprius aptatis”.
35	Zob. R. Rybak, La visita „Ad limina apostolorum”..., dz. cyt., s. 84–85; F. Jankowiak, La Curie romaine de Pie IX à Pie X. Le gouvernement central de l’Église
et la fin des États pontificaux, Rome 2007, s. 562.
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Dekret papieża A remotissima z 1909 r. przedstawił potrzebę głębszej odnowy i przyglądnięcia się wszystkiemu, co nie odpowiadało
nowym wymaganiom. Pius X, który pragnął dogłębnej odnowy Kościoła w Chrystusie – instaurare omnia in Christo, podkreślał wymóg
takiej odnowy, odpowiadającej duchowi czasu. Dostrzegał potrzebę
lepszej komunikacji w Kościele. Te zalecenia znalazły ostatecznie
rozwiązanie za pontyfikatu Benedykta XV. Komisja legislacji Prawa
Kanonicznego z 1917 r., na podstawie wytycznych dekretu A remotissima, zaproponowała siedem kanonów w sprawie odnowienia wizyt
ad limina36. Kanon 1. przypomniał, że wszyscy biskupi diecezjalni byli
zobowiązani udać się z wizytą do biskupa Rzymu co pięć lat, przedstawiając raport swojej diecezji. Wyłączeni z tej zasady byli biskupi
tytularni. Kanon 2. precyzował, że dany biskup winien opracować
raport o swojej diecezji, natomiast czas odliczania pięcioletniego
okresu należało rozpocząć od 1 stycznia 1911 r. Wizyty biskupów
z poszczególnych krajów w stosunku do tej daty zostały ustalone
następująco:
– w pierwszym roku pięciolecia, to znaczy w 1911 r., winni udać
się z wizytą ordynariusze takich krajów czy regionów, jak: Italia,
Korsyka, Sardynia, Sycylia, Malta i inne wyspy znajdujące się
w pobliżu;
– w drugim roku pięciolecia winni przybyć do Rzymu biskupi
z Hiszpanii, Portugalii, Francji, Belgii, Szkocji, Irlandii i z przyległych wysp;
– w trzecim roku wizytę winni odbyć ordynariusze Austro-Węgier,
Niemiec i z Europy centralnej i wschodniej;
36	Dekretowi A remotissima z 1909 r. towarzyszyła również instrukcja, zatytułowana Ordo servandus in relatione de statu ecclesiarum, wydana w tym samym roku
również przez Kongregację Konsystorialną. Instrukcja ustanawiała spis 55 punktów,
według których biskupi diecezjalni winni redagować opis sytuacji swojej diecezji.
Pytania i podejmowane kwestie zwracały uwagę na formację młodzieży, aktywność
stowarzyszeń wiernych oraz pobożnych towarzystw, jak również asystencji pomocy
caritas czy wydawnictw książek i gazet. Zob. Sacra Congregatio Consistorialis, Ordo
servandus in relatione de statu ecclesiarum (31.12.1909), AAS 1910, nr 2, s. 17–34.
| 44 |

Historia centralizacji Kościoła rzymskiego…

– w czwartym roku powinni przybyć do Rzymu ordynariusze
z całej Ameryki i przyległych wysp;
– w roku piątym, to znaczy w 1915, wizytę mieli odbyć biskupi
Afryki, Azji, Australii i przyległych wysp37.
Kanon 3. określał sposób, w jaki należało przedstawić raport wizyt
ad limina. Po raz pierwszy precyzuje się, że winien on być napisany
po łacinie i że podejmowane zagadnienia winny pozostać tajne pod
karą gravi secreti lege adstringuntur38. Kolejne kanony, 4–6, omawiały
przebieg samej wizyty w Rzymie. Nowością było tutaj zobligowanie biskupów diecezji spoza Europy, których wcześniej wizyty były
wymagane co dziesięć lat, do odbywania ich co pięć lat39. Ułatwieniem
miała być jednakże możliwość, bez starania się o dyspensę papieża,
przesłania raportu poprzez biskupa koadiutora lub biskupa pomocniczego; za zgodą Stolicy Świętej mógł to być również wyznaczony
kapłan. Dokument po raz pierwszy nie określał kary zarezerwowanej
dla Stolicy Apostolskiej za nieprzybycie z wizytą do Rzymu. Akcent
z jednostronnej wizji Kościoła, podkreślający prymat Kościoła rzymskiego, powoli przesuwał się w kierunku większej wrażliwości na
wizję komunii Kościołów lokalnych z papieżem.
Kolejna reforma wizyt ad limina za pontyfikatu papieża Benedykta XV dotyczyła zmian przy okazji publikacji pierwszego Kodeksu prawa kanonicznego Kościoła powszechnego, ogłoszonego
Konstytucją Apostolską Providentissima Mater Ecclesia 27 V 1917 r.
Nas interesują szczególnie kanony 340–342, znajdujące się w tytule
VIII pierwszego rozdziału De episcopis. Program wizyty ad limina
przewidywał trzy akty:
1° osobista modlitwy nad grobami Apostołów Piotra i Pawła;
2° spotkanie z biskupem Rzymu, wyrażające posłuszeństwo i cześć
papieżowi;
3° przedstawienie relacji o stanie swojej diecezji.
37 Sacra Congregatio Consistorialis, Decr. „A remotissima” (31.12.1909), can. 2, § 1–7,
AAS 1910, nr 2, s. 14.
38	Zob. tamże, s. 15.
39	Tamże, kanon 4, § 1–2.
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Kodeks łączył pod pojęciem „biskupi rezydujący” wszystkie ważne
funkcje pełnione w prawie przez wikariuszy i prefektów apostolskich,
również opatów i prałatów nullius, a także administratorów apostolskich permanenter constitutus. Relacje o stanie diecezji miały być
odtąd przedstawiane Kongregacji Konsystorialnej lub Kongregacji
Propaganda Fide40. Formularz relacji, który funkcjonował notabene
jeszcze w okresie posoborowym (aż do roku 1975!), został określony
w bardzo szczegółowym kwestionariuszu, wydanym w specjalnym
dekrecie 4 listopada 1918 r.41 Dwanaście rozdziałów z różnorodnych
dziedzin życia diecezji dotyczyło następujących kwestii:
Rozdz. I: Informacje ogólne o stanie personalnym i przestrzennym;
Rozdz. II: Informacje dotyczące administrowaniem dóbr doczesnych, o inwentarzach i archiwach;
Rozdz. III: O sprawach dotyczących wiary i kultu Bożego;
Rozdz. IV: O kwestiach odnoszących się do ordynariusza miejsca;
Rozdz. V: O sprawach kurii diecezjalnej;
Rozdz. VI: O seminarium;
Rozdz. VII: O duchowieństwie w ogólności;
Rozdz. VIII: O kapitułach;
Rozdz. IX: O dziekanach i proboszczach;
Rozdz. X: O osobach zakonnych;
Rozdz. XI: O ludzie Bożym;
Rozdz. XII: Syntetyczna ocena ordynariusza o stanie diecezji42.
Dekret przewidywał również nową datę rozpoczęcia wizyt
pięciorocznych – rok 192143.

40	Zob. CIC, kan. 248, § 3, 252, § 1.
41	Zob. Sacra Congregatio Consistorialis, C. de Lai, card., „De Relationibus Dioecesanis” (4.11.1918), AAS 1918, nr 10, s. 487–503.
42 Por. tamże, s. 488–502.
43	Tamże, s. 487. Należy wspomnieć zmiany w legislacji wizyt ad limina, dokonane
jeszcze przed Soborem Watykańskim II, w dwóch kwestiach. Dla diecezji misyjnych Kongregacja Propaganda Fide rozszerzyła formularz relatio do 17 rozdziałów,
podzielonych na dziewięćdziesiąt punktów formularza (zob. Copendium notionum
circa statum missionum z 1922 r). W lutym 1958 r. uszczegółowieniu uległa również
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Konkluzja
Analiza wizyt ad limina pokazuje, że centrum w Kościele jest rzeczywistością dynamiczną. W odniesieniu do całej historii tej instytucji
możemy mówić o „centrum” – na początku jako kategorii duchowego
przewodniczenia Kościoła Rzymu wraz z jego biskupem – papieżem.
Tak było w pierwszych trzech wiekach, gdy Kościół rzymski otrzymał „preeminencję” wobec wszystkich innych Kościołów partykularnych w charakterze przewodniczenia duchowego. W pierwszych
wiekach rozeznanie odbywało się w dużej mierze poprzez synody
lokalne; papież pełnił swoją rolę jako primus inter pares. Dopiero od
IV wieku charyzmat prymatu duchowego i wzorzec miłości caritas
zaczął przeradzać się w centralizację wokół Kościoła Rzymu i dążenie
do stania się Mater et Magistra najpierw dla Kościoła zachodniego.
Występowała jeszcze wówczas sytuacja „policentryzacji” Kościołów
partykularnych. Kościół rzymski stanowił „centrum” obok innych
„Kościołów-centrów”, jak podkreślali w III wieku św. Ireneusz i Tertulian. Oprócz Rzymu takie centra stanowiły: Kościół w Smyrnie,
Efezie, Koryncie i Filipii. „Monocentryzacja”, skupiona wyłącznie
na Kościele Rzymu, tworzyła się stopniowo. W procesie tym ważną
rolę odgrywały: praktyka rozstrzygania sporów pomiędzy biskupami
czy biskupami a cesarzem (por. Synod w Sardyce) oraz inicjatywy
ewangelizacyjne nowych narodów, które zainicjował papież.
Po raz pierwszy uznanie Kościoła rzymskiego za uniwersalne
„centrum” całego Kościoła powszechnego nastąpiło w późnym
średniowieczu. Od XI i XII wieku centrum staje się jednoznaczne.
Kościół Rzymu uznano za centrum całego Kościoła powszechnego.
Od pontyfikatu papieża Grzegorza VII (1073–1085), gdy ogłoszono
27 wyjaśnień prymatu papieskiego (Dictatus Papae), biskup Rzymu
stał się widzialnym i uznanym prawnie zwornikiem całego Kościoła.
Regulacja prawna wyższości autorytetu biskupa Rzymu w stosunku
do innych biskupów i całego Kościoła stała się tak silna, że od tego
czasu zatarły się nawet pierwotna rola biskupów oraz, w rozumieniu
kwestia diecezji ordynariusza polowego. Zob. Sacra Congregatio Consistorialis,
Decr. „Ad Sacra limina” (28.2.1959), AAS 1959, nr 51, s. 272–274.
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najstarszej Tradycji Kościoła, fundamentalne znaczenie Kościołów
partykularnych.
Niewątpliwie apogeum postrzegania Kościoła rzymskiego jako
centrum Kościoła powszechnego nastąpiło na Soborze Watykańskim I pod koniec XIX wieku, gdy Sobór ten zdefiniował władzę
papieską w konstytucji dogmatycznej Pastor Aeternus jako „pełną,
najwyższą, zwyczajną i bezpośrednią w odniesieniu do wszystkich
poszczególnych Kościołów”.
Potwierdza się ścisła zależność pomiędzy procesem wspomnianej
centralizacji wokół Kościoła rzymskiego a rozwojem wizyt apostolskich ad limina. Natura tej instytucji wiąże się od samego początku
z postacią św. Piotra i jego następców. Jej celem jest nadanie bądź podtrzymanie jedności biskupów, pasterzy Kościołów partykularnych.
Historia procesu umacniania się roli biskupa Rzymu przekładała się
tutaj na kodyfikację kanoniczną regularnej praktyki udawania się
biskupów na spotkanie z papieżem. Możemy tutaj wyróżnić cztery
etapy tego procesu.
W okresie starożytności (do IV wieku), gdy Kościół rzymski stanowił centrum pośród innych ważnych ośrodków kościelnych, ad limina odnosiła się tylko do części zachodniej Kościoła. Na spotkanie
z papieżem udawali się wyłącznie biskupi z terenów dzisiejszej Italii.
Spotkania odbywały się przy okazji zwoływanych synodów lub potrzeby wyboru nowego biskupa Rzymu.
W drugim etapie, od V do XI wieku, po raz pierwszy wyraźnie
określono prawem kanonicznym instytucję wizyt ad limina. W 734 r.
synod rzymski podjął pierwsze jasne sformułowanie obowiązku
przybywania z wizytą ad limina do Rzymu. Ustalono częstotliwość
przybywania biskupów z Sycylii najpierw co trzy, a później co pięć
lat; określono nawet termin tych wizyt – miesiąc maj.
Trzeci etap rozwoju ad limina przypada na okres uznania roli Kościoła rzymskiego i funkcji papieża za uniwersalną dla całego Kościoła;
chodzi tutaj zwłaszcza o pontyfikat papieża Grzegorza VII i okres XI
i XII wieku. Centralizacja na osobie papieża w stopniu niespotykanym
w historii Kościoła spowodowała jeszcze większe obostrzenia prawa
kanonicznego odnośnie do wizyt ad limina. Chociaż biskupi pragnęli
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pomniejszenia roli owych wizyt, prosząc o zmniejszenie częstotliwości przybywania do Rzymu, poszczególni papieże konsekwentnie
wymagali podtrzymania owej praktyki w sposób niezmienny.
Czwarty etap rozwoju ad limina wyznacza reforma papieża Sykstusa V w XVI wieku. W jego słynnej konstytucji apostolskiej Romanus
Pontifex z 20 XII 1585 r. wprowadza się pierwsze uroczyste ustanowienie wizyt ad limina jako obowiązkowe dla wszystkich biskupów
z całego świata. Od tego czasu biskupi z wszystkich krajów, w zależności od kategorii, mają obowiązek odbycia takich wizyt z różną częstotliwością. Im bardziej byli oddaleni od Rzymu, tym częstotliwość
ich obowiązkowego spotkania z papieżem była rzadsza – od trzech
do dziesięciu lat.
Generalnie rzecz ujmując, należy stwierdzić, że wizyty ad limina
nie były poddawane większym modyfikacjom. Przedstawiona analiza
reformy instytucji ad limina kończy się na wytycznych pierwszego
powszechnego Kodeksu Prawa Kanonicznego w 1917 r. Reforma
ta przypada na okres wyjątkowego znaczenia kurii rzymskiej dla
całego Kościoła powszechnego, który od początku XX wieku stanowi
jego centrum. Ponad tysiącletnia historia centralizacji Kościoła rzymskiego świadczy o ogromnym znaczeniu prymatu biskupa Rzymu,
papieża, następcy św. Piotra. Ów prymat jest nie tylko przywilejem,
lecz przede wszystkim trudnym zadaniem, jeśli chodzi o odpowiedzialność za zachowanie jedności całego Kościoła.
Streszczenie
Niniejsze studium ukazuje związek pomiędzy rozwojem centralizacji Kościoła Rzymu w stosunku do innych Kościołów partykularnych a procesem
rozwoju wizyt ad limina. Na przestrzeni historii sukcesywnie wzmacniała
się rola papieskiej jurysdykcji. Odzwierciedla ten proces instytucja ad limina, ukazując w praktyce swojego funkcjonowania coraz większe wpływy
papieży na diecezje oraz pomniejszanie tym samym pełnej niezależności
ich pasterzy – biskupów.
Instytucja wizyt apostolskich jest pewnego rodzaju wskaźnikiem stopnia centralizacji wokół Kościoła rzymskiego. Niniejsza analiza określa
kilka najważniejszych etapów owego rozwoju. Pośród nich znajduje się
| 49 |

Ks. Artur Antoni Kasprzak

moment uznania Rzymu w IV wieku jako jedynego centrum w Kościele
powszechnym. Wcześniej Kościół rzymski był jednym z wielu ważnych
ośrodków, pośród innych ważnych Kościołów lokalnych, a wizyty ad limina
były przeprowadzane jedynie w Kościele zachodnim. Od V do XI wieku ad
limina otrzymała swoją pierwszą kodyfikację kanoniczną; określona została
jej częstotliwość; po raz pierwszy wizyty apostolskie otrzymały osobną
i niezależną od synodów formę. Od XI do XII wieku, gdy rola Kościoła
rzymskiego jako centrum została rozszerzona na cały Kościół powszechny,
wizyty ad limina stały się obowiązkowe dla wszystkich Kościołów. Najbardziej znaczący rozwój wizyt apostolskich miał miejsce w XVI wieku. Ich
oficjalne funkcjonowanie i zobowiązanie całego Kościoła do ich regularnego
przeprowadzania inaugurował Papież Sykstus V w konstytucji apostolskiej
Romanus Pontifex.
Summary
This study shows the link between the centralizing development of the
Church of Rome over other Churches, dioceses, and the visits ad limina
development process. Since the role of the pope’s power of jurisdiction was
strengthened through the centuries, in the same way, ad limina institution
in its operation, showed more direct influence of the pope on dioceses and
thus less independence on their bishops.
The bishops visits institution is a kind of indicator of the degree of centralization around the Church of Rome. This study collects some the most significant stages of this development. A unique centre in the Church appears
only from IV century. Before, the Roman Church was a centre among other
important Churches. During the first period, the bishops visit ad limina
was affected only by western part of the Church. From V to XI century,
ad limina received its first canonical prescriptions; oriented by indicating
the frequency, time of visit began to settle in a first form, independent of
synods. From XI – XII century, when the centre of the Roman Church was
expanding to the Universal Church, ad limina became mandatory for every
Church. However, his most significant development, was established only
in the sixteenth century. His solemn inauguration and obligatory for the
universal Church was introduced by the apostolic constitution Romanus
Pontifex by Pope Sixtus V.
This study explain the development of centralization of the Church of
Rome until the introduction of the First universal canon law in 1917. In this
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time, the centralization was focused on the modern and complex structure
of the Roman Curia.
Słowa kluczowe: wizyty ad limina, episkopat, kolegialność, papież, centrum
Kościoła, peryferia Kościoła, papież Franciszek, papież Paweł VI, rozeznanie
duszpasterskie, ekumenizm, Sobór Watykański II
Key words: ad limina visits, Episcopacy, collegiality, Pope, the centre and
periphery of the Church, Pope Francis, Pope Paul VI, pastoral discernment,
ecumenism, Council Vatican II
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Biogram
Ks. dr Artur Antoni Kasprzak urodził się w Ostrowie Wielkopolskim 27 VII
1975 r. Po ukończeniu Arcybiskupiego Seminarium w Poznaniu i Wyższego Seminarium w Kaliszu otrzymał święcenia prezbiteratu 25 maja 2000 r.
W 2003 r. został wysłany na studia specjalistyczne do Instytutu Katolickiego
w Paryżu, gdzie obronił pracę doktorską, otrzymując tytuł doktora z teologii
w Instytucie Katolickim Paryżu oraz w trybie co-tutelle na Katolickim Uniwersytecie w Louvain w Belgii, (4 XI 2008 r.). Praca doktorska, opublikowana
w języku francuskim, nosi tytuł: Kolegialność episkopalna interpretowana jako
współodpowiedzialność w myśli i działaniu kardynała Leona-Józefa Suenensa. Postawa pasterza w kryzysie po Soborze Watykańskim II. Po powrocie
do swojej diecezji ks. Kasprzak pełnił funkcję Diecezjalnego Duszpasterza
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Akademickiego (2009-2013), Prefekta ds. studiów w Wyższym Seminarium
Duchownym w Kaliszu (2010-2014), Pełnomocnika Dziekana ds. Organizacji
Studiów w Wyższym Seminarium Duchownym, Diecezjalnego Referenta
ds. Misji (2013–2014). Był członkiem Krajowej Komisji Teologicznej Odnowy
w Duchu Świętym oraz Diecezjalnej Rady Koordynującej inicjatywy Nowej
Ewangelizacji w diecezji kaliskiej. Od 2014 r. podjął studia postdoktoranckie
na Instytucie Katolickim w Paryżu w celu przygotowania dossier habilitacyjnego. Zakres obecnych badań specjalistycznych odnosi się do autorytetu
w Kościele po Soborze Watykańskim II. Ks. Kasprzak jest autorem kilkunastu
publikacji dotyczących odnowy eklezjologii w XX wieku, Soboru Watykańskiego II, problematyki kryzysu, który nastąpił po Soborze Watykańskim II
w krajach Europy Zachodniej. Jego artykuły można znaleźć w znanych
czasopismach polskich, francuskich i belgijskich.
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Ks. Dariusz Kurzydło
„Domowy Kościół”
propozycją katechezy dorosłych
„Home Church” as an offer of adult catechesis
W soborowej wizji Kościoła jako wspólnoty wspólnot – Kościół jest
sakramentem wspólnoty. Nie ma zatem Kościoła bez wspólnoty,
bez więzi, dzięki której człowiek może spotkać się z człowiekiem
i przez człowieka kształtować swoją więź z Bogiem. W niniejszym
artykule chcę zwrócić uwagę na tę charakterystykę Kościoła, ponieważ obserwujemy w świecie powolny upadek instytucjonalnej roli
Kościoła, a jednocześnie dostrzegamy symptomy odnowy takiego
Kościoła, który realizuje się w społecznym przeżywaniu tajemnicy
życia i miłości. Musimy uświadomić sobie jednak, że odrodzenie
Kościoła nie dokonuje się wcale poprzez upraszczanie życia, wiary czy
obrazu Boga, ale poprzez dążenie do gromadzenia się świadomych
chrześcijan w żywych wspólnotach wiary – nawet przy zmniejszającej się liczbie osób deklarujących się jako praktykujący katolicy1.
Codzienne rozmowy ujawniają, że chrześcijanie poszukują takich
wspólnot, w których zamiast przemawiać do ludzi, jest się z nimi,
uczestniczy się w ich procesie rozwoju; zamiast pouczać, umie się ich
wspierać. Można powiedzieć, że odnowa Kościoła jest konsekwencją
poszukiwania tej pełni, z jakiej on powstał, gdy Chrystus powierzył
Apostołom – jak kiedyś Bóg Abrahamowi – pewną obietnicę drogi.
Dla nas jest to obietnica Ducha Świętego, w którym Kościół realizuje
się jako sakrament wspólnoty.

1	Zob. F. Blachnicki, Jedność i diakonia, Kraków 2009.
| 55 |

Ks. Dariusz Kurzydło

Wspólnota żywego Kościoła
Wspólnota taka posiada charakter domowy, tzn. realizuje się najpełniej w sytuacji, w jakiej żyje rodzina. A ponieważ cała działalność
Kościoła ma też w jakiś sposób charakter katechetyczny, życie we
wspólnotach rodzinnych wypełnia postulat katechezy dorosłych,
ale z drugiej strony – w przypadku osób dorosłych – wykracza poza
działalność ściśle katechetyczną (w jej tradycyjnym rozumieniu)2.
Katecheza dorosłych jest sposobem towarzyszenia dorosłym odbiorcom Ewangelii w ich przeżywaniu życia, jakie prowadzą. Powołując
się na Marka Kowalczyka, można uznać, że katecheza dorosłych nie
jest jedynie miejscem nauczania, ale miejscem życia, w którym wszyscy
uczestnicy są zaproszeni do odpowiedzi na Słowo Boże3. W tym sensie
każda wspólnota chrześcijańska jest jednocześnie środowiskiem,
podmiotem, przedmiotem i celem procesu wychowania wiary. Wydaje się, że kryzys przekazywania wiary może zostać przełamany
właśnie dzięki istnieniu takich wspólnot, które posiadają niezwykłą
moc przyciągania swoim sposobem podejścia do życia. I jeżeli ta moc
oparta będzie na prawdziwych kryteriach eklezjalności wspólnoty
chrześcijańskiej, możliwe będzie autentyczne odradzanie się żywego
Kościoła, w którym obecni będą chrześcijanie nie tyle poddani hierarchii i doktrynie, ile jako świadomi i czynni uczestnicy misterium
zbawienia4. Taka żywa wspólnota jest szczególnym miejscem, które
sprzyja zadaniu formacji chrześcijańskiej oraz rozwija styl dialogu,
dzielenia się i współodpowiedzialności w katechezie dorosłych (zob.
DOK 159)5.
Nie wystarczy jednak stworzyć wspólnotę, której członkowie
będą mieli silną wiarę i w której będzie im dobrze ze sobą. Człowiek
2	Zob. L. Dyczewski, Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003, s. 49–53.
3 M. Kowalczyk, Inkulturacja katechetyczna, Gniezno 1998, s. 49.
4	Zob. J. Charytański, Inspiracje soborowe w katechetyce, w: Katecheza po Soborze
Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik, Warszawa 1985,
s. 36.
5	Zob. J. Bagrowicz, Katecheza na poszczególne etapy życia człowieka, w: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik,
t. 1, Warszawa 1985, s. 67–73.
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współczesny, poddany wpływowi kultury komunikacji (globalizacji),
i pragnący zarazem odnaleźć w niej Boga zatroskanego o jego sprawy,
szuka oparcia w grupie, zdolnej ocalić go od zamazania własnej tożsamości, od poczucia samotności i niepotrzebności. Różnorodność
oferty, jaką odnajduje, umożliwia mu dokonywanie wyboru w sferze
kulturowej i religijnej. Jego wybór zwykle zdeterminowany jest charakterem egzystencjalnym i społecznym danej grupy: czy jest ona
miejscem rodzenia się nowych inicjatyw, dzięki którym będzie mógł
zrozumieć i rozwiązać ważne dla siebie i swojej rodziny problemy i czy
dzięki wspólnocie odnajdzie odpowiednie dla niego miejsce w Kościele. Wydaje się, że istotna dla takiej wspólnoty jest zatem możliwość
pozostania autonomiczną wobec instytucjonalności Kościoła oraz
bycia przestrzenią zwyczajnego życia dla jej uczestników.
Towarzyszyć wzrastaniu
Propozycję, która w warunkach polskich wyszła naprzeciw takiej wizji
Kościoła, otrzymaliśmy ze strony ruchu Światło-Życie. Formowanie
dojrzałego chrześcijanina (nowego człowieka) przebiega tutaj według
trzech etapów: ewangelizacji, która prowadzi do osobistego spotkania
z Chrystusem-Panem, a zarazem Bratem i Przyjacielem, deuterokatechumenatu, w czasie którego człowiek uczy się przyjmować słowo
Boże jako słowo życia oraz diakonii, która polega na umiejętności
przyjęcia odpowiedzialności za życie we wspólnocie i na rzecz innych
ludzi. Formacja ta jest zaproszeniem nie tylko do szerszego spojrzenia
na swoje życie we wspólnocie i odnajdywania żyjącego dla ludzi Boga,
ale również udziela konkretnych sposobów wsparcia i towarzyszenia
w codziennych sprawach i procesie dojrzewania wiary6.
Wspólnota eklezjalna ma tutaj postać Kręgu Domowego Kościoła:
kilku małżeństw, które stają się dla siebie towarzyszami wspólnej
drogi, a równocześnie katechetami. We wspólnocie (kręgu) rodzin,
na pierwszym miejscu stawia się osobiste doświadczenie wiary i doświadczenie życia tą wiarą przez konkretne małżeństwo i rodzinę.
6	Tło dla teologii żywych wspólnot wiary znajdziemy na przykład w publikacji
Franciszka Blachnickiego pt. Sympatycy czy chrześcijanie, Kraków 2010.
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Dzięki temu możliwe staje się wsparcie w wierze i życiu małżeńskim
oraz rodzinnym dla innych uczestników spotkania (krąg stanowi więc
bardzo dobry przykład wspólnoty inicjacyjnej). W ramach spotkania
odbywa się i modlitwa, i dzielenie się swoimi problemami, i formacja.
Co więcej, katecheza kręgu trwa nadal (spotkania odbywają się raz
na miesiąc) w katechezie małżeńskiej i rodzinnej: uczestnicy kręgu
zobowiązani są do praktykowania przez kolejny miesiąc modlitwy
osobistej, małżeńskiej i rodzinnej, obcowania z Pismem św., prowadzenia dialogu małżeńskiego. Do tego dochodzą kilkudniowe
rekolekcje raz w roku7.
Kościół domowy umożliwia zatem realizację katechezy dorosłych
prowadzonej w sposób dojrzały: tzn. adekwatny do etapu i sposobu
życia dorosłych adresatów. Realizacja ta bowiem nie dokonuje jakiejś sztucznej ingerencji w proces istnienia małżeństwa czy rodziny
i jej rozwoju, ale sprzyja naturalnemu wzrostowi ludzi dorosłych we
wspólnocie inicjacyjnej dokładnie w takich warunkach, w jakich na
danym etapie rozwoju się znajdują. Dzięki wsparciu takich wspólnot
możliwy staje się wzajemny apostolat małżonków, który wyraża się
np. w rozpoznawaniu i poszanowaniu odrębności psychofizycznych
i uwzględnianiu ich w życiu codziennym. Zakłada to najpierw nieustanny, szczery dialog między mężem i żoną, rodzicami i dziećmi.
Miłość ułatwia ten dialog, a dialog chroni i umacnia miłość, wyrywa
z ciasnego kręgu własnego zamkniętego świata i świata zakazanego dla
drugiej osoby. Prawdziwa miłość małżeńska wymaga także wierności
i trwałości. Wiara otwiera małżonków na obecność Boga w ich życiu,
uczy pokory i ufności. Łaską sakramentalną jest tu nakarmić żonę czy
zaopiekować się chorym mężem. I w tym wszystkim cała wspólnota
okazuje wsparcie i do podążania drogą miłości zobowiązuje8.
Tak jak cała działalność duszpasterska Kościoła ma wymiar katechetyczny, tak codzienne życie małżonków, całej rodziny, a potem
7 Krąg posiada do dyspozycji materiały formacyjne oraz biuletyn zatytułowany
Domowy Kościół, w którym omawia się sprawy formacji, działalności ruchu oraz
gromadzi świadectwa życia we wspólnocie.
8	Zob. J. Grzybowski, Dobra nowina o dialogu, Częstochowa 2012.
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kręgu tych rodzin posiada również wymiar katechetyczny. Ale w tym
właśnie kontekście widać, jak konkretna może być katecheza dorosłych. Co więcej, zdając sobie sprawę, że w kręgu rodzin są małżeństwa z bardzo trudną historią życia – im niezbędna jest także
pomoc psychologiczna – szczególne znaczenie ma dla nich obecność,
zrozumienie i przyjaźń innych małżeństw. Jan Paweł II dowodzi, że
trud podjęty z racji tego dialogu w rodzinie, w którym każdy bierze
i daje, przyczynia się do rozwiązania najważniejszych problemów
wiary i życia9. Z kolei wspólnota pozwala widzieć tę perspektywę
znacznie szerzej. Udzielając możliwości spotkania z innymi wartościami, poglądami, wizjami życia oraz włączając w pełnię chrześcijaństwa, katecheza z dorosłymi staje się w ten sposób dialogiem z całym
światem ludzkiej osoby czy osób. Przybiera też konkretny kształt
spotkania z człowiekiem, posiadającym własne doświadczenie życia
i wtajemnicza go w doświadczenie wiary innych osób. Dzięki takiej
wspólnocie ludzie mogą uczestniczyć w zmaganiach żywych ludzi
i zarazem w swoich własnych.
Metoda formacji dorosłych
Ruch Światło-Życie, w mniej lub bardziej adekwatny do potrzeb dorosłych sposób, bardzo dobrze wpisuje się w metodę katechumenalną
i styl dialogiczny katechezy dorosłych10. Nadto posiada tę ważną właściwość, iż cały czas ewoluuje (tzn. zmienia się) w kierunku lepszego
dostosowania do swoich adresatów11. To tutaj w rzeczywisty sposób
przez katechezę dorosłych możliwe jest towarzyszenie ludziom doro9 Jan Paweł II, List do Rodzin, Kraków 1999, nr 17, 21.
10	Zob. J. Bagrowicz, Inicjacyjno-katechumenalny kształt wychowania jako propozycja na trzecie tysiąclecie, w: Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały
pokonferencyjne, red. A. Nalaskowski, K. Rubacha, Toruń 2001, s. 89–106.
11	Trzeba stwierdzić, że przedstawiony tu pewien model czy strategia pracy z dorosłymi w ramach ruchu kościelnego, nosi znamiona idealizmu. Choć rzeczywiście
Kościół Domowy spełnia swe zadania katechetyczne, jakość czy dojrzałość tych
wspólnot zależy w dużej mierze nie tylko od samych uczestników (którzy czasem
przyjmują postawę obronną wobec współczesnych wyzwań eklezjalnych, społecznych
czy kulturowych), ale także od moderatorów, autorów materiałów formacyjnych.
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słym w ich skomplikowanej egzystencji, w zmaganiu się z ludzkimi,
zawodowymi, rodzinnymi, osobistymi problemami, towarzyszenie
w poszukiwaniu najpełniejszego obrazu drogi, po której idą, w poszerzaniu przestrzeni wyborów, w znajdywaniu nowych rozwiązań
i radzeniu sobie z przeciwnościami życia12.
Katecheza dorosłych jest tu skuteczną propozycją i drogą dojrzewania wiary dorosłych – sama nie stwarza wiary, ale towarzyszy jej wzrostowi lub – inaczej – towarzyszy niepokojowi wiary. Pozwala również
na nowo odkrywać sens życia chrześcijańskiego. Katecheza dorosłych
w tych wspólnotach, dających wsparcie i uzdalniających do poszukiwania drogi życia (budowania kultury życia), nadto wyzwalających
do podejmowania inicjatyw społecznych, społeczno-religijnych czy
kulturalnych, jest odpowiednim miejscem doświadczenia dojrzałej
wiary (środowiskiem katechetycznym), czynnikiem dynamizującym
aktywność społeczną i chrześcijańską oraz pogłębiającą duchowość
komunii. Jest miejscem przyjęcia i wsparcia dorosłego13.
Uważam, że katecheza dorosłych ma szansę odegrać rolę narzędzia
nowej ewangelizacji, jeśli będzie prowadzona właśnie w taki, rodzinny
(domowy) sposób. Rodzina bowiem symbolizuje, uobecnia i tworzy
Kościół Chrystusowy, jest sakramentem Kościoła14. Uczestnicząc
w misji Kościoła aktualizuje się jako Kościół. Jest zwykłym i naturalnym miejscem formacji chrześcijańskiej. To w rodzinie używa
się najtrafniejszego języka dla określenia tego, co się przeżywa jako
doświadczenie wiary15. W dokumentach Kościoła pisze się, że katecheza taka wyprzedza każdą inną formę katechezy, towarzyszy
jej i ją poszerza (zob. CT 43–44, DOK 172–176). Na tej podstawie
można więc mówić o rodzinnym charakterze katechezy dorosłych:
jest to katecheza rodziców, małżonków oraz osób zaangażowanych
12	Zob. F. Adamski, Rodzina między sacrum i profanum, Poznań 1997, s. 68–74.
13	Zob. M. Sroka, Sacrum w małżeństwie i rodzinie, „Horyzonty Wiary” 1993, nr 4,
s. 41–51.
14	Zob. L. Balter, Kapłaństwo Ludu Bożego. Studium teologiczno-dogmatyczne,
Warszawa 1982, s. 157–163.
15	Zob. I. Bajerowa, Swoistość języka religijnego i niektóre problemy jego skuteczności,
„Łódzkie Studia Teologiczne” 1994, nr 3, s. 13–24.
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w przemianę własnego świata wewnętrznego i promieniowania tą
zdolnością na innych.
Bez katechezy z dorosłymi, którzy mogą wziąć – jak to się dzieje
w normalnej rodzinie – odpowiedzialność za konkretną formę istnienia tej wspólnoty, następuje infantylizacja lub przeintelektualizowanie życia wierzących chrześcijan. Społeczeństwu potrzebna
jest realna praca i formacja, dzięki której Kościół będzie tym bardziej dojrzały, im dojrzewać w wierze będą wyznawcy Chrystusa,
i tym bliżej będziemy stawać Chrystusa, im bardziej Go poznamy
w towarzyszach naszej wspólnej drogi rozwojowej. I tym bardziej
skuteczny, o ile wyjdzie naprzeciw realnym problemom ludzi dorosłych (świeckim problemom ludzi). W tej drodze potrzebujemy siebie
nawzajem, swoich doświadczeń, swojej obecności i swojej świętości.
Trzeba powiedzieć, że to dobrze, że wraz z powolną śmiercią instytucji
(określającej pewien paternalistyczny nadzór nad życiem wierzących)
umiera banał, obłuda i krucjata, a rodzi się wolność nowego człowieka
i poczucie wspólnoty16.
Ku człowiekowi i jego codzienności
W Domowym Kościele mamy szansę spotkać się z ludźmi dorosłymi, którzy potrzebują autentycznego, rzetelnego, kompetentnego
wsparcia, a nie opieki w formie wytyczania zadań i gromadzenia
wokół banalnych haseł. Dorośli potrzebują rozmowy, wspólnych
poszukiwań, zdobywania nadziei, a nie socjologicznych analiz czy
przestróg17. Jeśli drogą Kościoła jest człowiek, to konkretny człowiek dorosły, zatroskany o swoją przyszłość, ale także o przyszłość
swoich dzieci i wnuków. Jeśli więc małżeństwo (Domowy Kościół)
daje sposobność doświadczenia Boga, to właśnie w tej przestrzeni,
która ma charakter spotkania osób. Bóg jest życiem tych osób, Bóg
jest światłem, jakie one dla siebie nawzajem mają. Ale jak mają? Mają
poprzez Krzyż, tzn. poprzez miłość, która staje się bezinteresownym
darem z siebie. Zwłaszcza wtedy, gdy historia życia poszczególnych
16	Zob. W. Chudy, Istota pedagogiki personalistycznej, „Ethos” 2006, nr 3, s. 52–74.
17	Zob. F. Blachnicki, Miłość. Seks, eros, agape, Kraków 2011, s. 23.
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małżeństw bardziej przypomina wędrówkę po pustyni niż chwile,
kiedy mocno trzymali się za ręce18.
Użyta tu nazwa: Domowy Kościół, choć jest własnością Ruchu
Światło-Życie, w koncepcji katechezy dorosłych posiada pierwszorzędne znaczenie. Bo choć Ruch Światło-Życie ma konkretną ofertę
dla katechezy dorosłych, jest to oferta związana nie tylko z przynależnością do Ruchu, lecz także – ze względu na koncepcję katechezy –
pokazuje, jak mamy myśleć o katechezie dorosłych. Możemy żywić
nadzieję, że Kościół o tyle będzie zdolny do odnowy czy autoewangelizacji, o ile po prostu będzie kościołem domowym19.
Streszczenie
W artykule Autor dowodzi, że katecheza dorosłych – najważniejsza forma
chrześcijańskiej formacji – powinna przyjąć postać wsparcia człowieka
w jego codziennego życia. Jezus Chrystus posyłając swego Ducha uzdalnia chrześcijan do rozpoznawania swej obecności w świecie jako posługi
miłości i nadziei dla zmagającego się co dnia z trudną rzeczywistością.
W ramach takiej katechezy nie chodzi o pouczanie dorosłych tak bardzo,
jak bycie razem każdego dnia. Droga chrześcijanina w „Kościele Domowym” wiedzie poprzez drogę do świętości w małżeństwie; przyjmuje ona
postać katechumenatu połączonej ze współczesną wiedzą o człowieku i jego
formacji. Katecheza dorosłych stanowi szansę dla Kościoła, by odnowił się
w konkretnej miłości na wzór małżeństwa.
Summary
In this article the Author proves that adult catechesis – the most important
part of Christian formation – should be provided as a common and everyday
dwelling among human reality. While Jesus Christ breathes into Church
His Spirit, Christian people may recognize their mission as delivering love
and hope in every single situation in our difficult world. They don’t need
18	Zob. J. Baniak, Miłość małżeńska w wyobrażeniach katolików polskich, „Poznańskie Studia Teologiczne” 2007, nr 21, s. 285–306.
19	Rozszerzenie tego zagadnienia, zob. W. Góralski, A. Pastwa, Rodzina suwerenna – Kościół domowy. W nurcie współczesnej myśli prawnej Kościoła powszechnego
i Kościoła w Polsce, Katowice 2015.
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slogans and institution as much as to be together and support each other.
Their way to plenitude of humanity and Christianity leads in their marital
challenges. This is the catechumenal method which needs to be use according to simple rules of human formation. Adult catechesis must be premised
on that principles so as to Church becomes live community of loving people.
Słowa kluczowe: katecheza dorosłych, katechumenat, Domowy Kościół
Keywords: adult catechesis, catechmenate, Home Church
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Ks. Dariusz Lipiec
Podstawy teologiczne
działalności charytaty wnej
Theological bases of charity practice
Działalność charytatywna Kościoła należy do zasadniczych form realizacji jego posłannictwa. Obok funkcji przepowiadania słowa Bożego
i szafowania sakramentów, urzeczywistnianie posługi chrześcijańskiej miłości zalicza się do podstawowych funkcji urzeczywistniana
się Kościoła. Posługa charytatywna Kościoła, realizowana od początków jego istnienia, ma swoje źródło w miłości. Miłość ta, będąca
darem Trójjedynego Boga dla człowieka, jest jednocześnie darem
zobowiązującym. Dar ten zobowiązuje zarówno poszczególnych wierzących, jak i całą ich wspólnotę do dzielenia się miłością z innymi.
Trynitarne pochodzenie miłości chrześcijańskiej
Źródłem działalności charytatywnej Kościoła jest Trójca Święta.
Działalność tę można bowiem rozumieć jako odblask miłości trynitarnej, która została zaimplementowana do świata przyrodzonego
i odwzajemniona przez ludzi. „Posługa charytatywna Kościoła, która
jest praktyczną emanacją miłości w życiu społecznym, w odwiecznej
egzystencji Trójcy Świętej znajduje ontologiczny grunt i najgłębsze
uzasadnienie”1.
Tajemnica Trójcy Świętej postrzegana jest najczęściej jako tajemnica miłości międzyosobowej. Jest to tajemnica wymiany miłości
między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Wymiana miłości polega
na tym, że Ojciec całkowicie udziela siebie Synowi. W Synu znajduje
1 W. Przygoda, Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologicznopastoralne, Lublin 2004, s. 41.
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On upodobanie, ponieważ Syn jest Jego doskonałym obrazem. Syn
z kolei odpowiada miłością na Jego miłość i oddaje Mu siebie całkowicie w miłości. Z miłości Ojca i Syna pochodzi Duch Święty. Jest On
uosobioną miłością wzajemną Ojca i Syna; On także wiąże miłością
Ich obu. Duch Święty jawi się w pismach św. Jana jako pełnia Trójcy
Świętej. Bóg zatem jest wspólnotą życia i miłości Ojca, Syna i Ducha
Świętego2.
Św. Jan Apostoł i Ewangelista napisał, że „Bóg jest Miłością”
(1 J 4, 8). Ponieważ miłość jest bytem relacyjnym, wymaga więcej niż
jednego podmiotu. Oczywiście istnieje taka możliwość, aby podmiot
kochał samego siebie, jednak miłość wzajemna jest doskonalsza od
miłości siebie. Jest tak dlatego, ponieważ miłość, która się nie udziela,
nie powoduje obdarowywania sobą, a przez to brak w jej skutkach
elementu ubogacenia osoby drugiej, a przez nią siebie samego.
Życie wewnętrzne Trójcy Świętej oparte jest na miłości: jej wymianie i obdarowywaniu wzajemnym trzech Boskich Osób (zob. DeV 63).
„Ojciec jako Miłość spontaniczna i inicjalna jest zasadą dawania
siebie innym. Syn jako Miłość odpowiadająca na inicjatywę Ojca,
jest wzorem dawania odpowiedzi na miłość innych. Duch Święty
jako miłość spełniająca obie pierwsze, jest Osobą współumiłowaną
i uobecnieniem miłości”3. Poszczególne Osoby Trójcy Świętej spełniają się we wzajemnym obdarowywaniu miłością i samoudzielaniu
siebie pozostałym Osobom.
Miłość jest najwyższą wartością, a w Bogu znajduje się ona w stopniu doskonałym. Dzieje się tak dlatego, gdyż mogą ją dzielić między
sobą Osoby Boskie i dzięki niej obdarowywać sobą siebie nawzajem.
Gdyby Bóg był tylko jedną Osobą, mógłby dzielić miłość jedynie
z sobą i stworzeniami. Wówczas Jego miłość nie miałaby znamion
doskonałości, ponieważ nie mógłby kochać miłością doskonałą osoby
ludzkiej, która z natury swej jest niedoskonała i nie jest godna takiej
2 Jan Paweł II, Katecheza Bóg jest niewysłowioną i przenajświętsza Trójcą: Ojcem,
Synem i Duchem Świętym, w: Jan Paweł II, Co to znaczy wierzyć?, Warszawa 1988,
s. 109–112.
3 W. Przygoda, Posługa charytatywna Kościoła..., dz. cyt., s. 42.
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miłości. Istnienie trzech Osób Boskich sprawia, że mogą one dzielić
się miłością w sposób doskonały, jedną miłością. „W Bogu miłość jest
całkowicie dana lub bezinteresowna (Ojciec); miłość otrzymywana
i która sama daje (Syn) oraz miłość otrzymywana i zawdzięczana
(Duch Święty). Każda Osoba boska jest jednakowo najwyższą miłością, ale posiadaną z różnego tytułu, który odpowiada jej sposobowi
istnienia”4.
Odwzajemnianie miłości ma własności jednoczące. Dzięki zdolności do odwzajemniania miłości Trójca Święta jest jednością Osób.
Dzieje się tak, ponieważ Ojciec kocha nie tylko Siebie, lecz także
Syna, a Syn nie tylko Siebie, lecz także Ojca. Ich miłością jest Duch
Święty, który jest owocem i spoiwem Ich wzajemnej miłości. Cecha
miłości, którą jest zdolność jednoczenia osób, sprawia, że miłość
postrzegana jest jako cnota doskonała (zob. 1 Kor 13, 1–12). Pozwala
ona na postrzeganie Trójcy Świętej jako jedności doskonałej, zaś samych Osób Bożych jako dobrych, kochających się, współistotnych,
równych i otwartych na udzielanie się.
Efektem miłości w życiu Osób Trójcy Świętej jest otwarcie się nie
tylko na siebie nawzajem, lecz także na stworzenie. Objawienie Boże
zwraca uwagę, że miłość jest nie tylko właściwością charakteryzującą
relacje Stwórcy ze stworzeniem, lecz motywem powołania do istnienia
świata stworzonego. Bóg powołał do istnienia człowieka z miłości
i do miłości. Można twierdzić, że Stwórca pokochał człowieka, zanim go stworzył. Miłość jest także celem stworzenia człowieka – Bóg
pragnął dzielić swoją miłość z kimś poza sobą samym. Wprawdzie
Osoby Trójcy Świętej w sposób doskonały realizują w swoim życiu
wymianę miłości i nie ma konieczności, aby w tym procesie ktokolwiek uczestniczył, niemniej jednak cecha miłości, jaką jest potrzeba
jej dzielenia, skłoniła Boga do powołania do życia istoty, którą mógłby
obdarzyć miłością, i która byłaby zdolna tę miłość odwzajemnić.
Dlatego powołał do istnienia człowieka jako osobę zdolną do miłości: do jej przyjmowania i dawania. Aby człowiek był zdolny do
4	Tamże.
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uczestnictwa w miłości, potrzeba było, by był istotą wolną i miał
w sobie pragnienie dobra5.
W kontekście historii zbawienia miłość Boża jawi się jako dar dla
człowieka6. Jest to dar, który nie wymaga zapłaty ze strony człowieka.
Wewnętrzna właściwość miłości skłania go jednak do odwzajemnienia daru. Dzięki odpowiedzi na Bożą miłość, która jest swego rodzaju
zaproszeniem skierowanym do człowieka, może on uczestniczyć
w Bożej egzystencji. Uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej nadaje sens
istnienia i egzystencji osoby ludzkiej, która wewnątrztrynitarnej wymiany miłości czerpie siły witalne oraz inspirację do życia.
Dogmat o Bogu Trójjedynym uważany jest niekiedy za najbardziej praktyczny ze wszystkich dogmatów7, ponieważ w nim znajduje odzwierciedlenie cała teoria życia chrześcijańskiego. Dotyczy
to także życia społecznego, które ze wspólnoty Osób Bożych czerpie
swoje istnienie i inspirację. Człowiek stworzony przez Boga na Jego
obraz i podobieństwo, jest otwarty na inne osoby i wchodzi z nimi
we wspólnotę. Tym, co porusza człowieka do wyjścia ku innym jest
miłość, którą otrzymał od Boga w akcie stworzenia. Jest ona źródłem
dynamizmu osoby ludzkiej oraz jej otwartości na innych. Spotkanie
drugiego człowieka jest początkiem dialogu – wymiany dóbr między osobami, spośród których miłość jest największą. Największym
bowiem darem dla osoby jest miłość. Oznacza ona obdarowanie jej
sobą, a przez to jej ubogacenie. Odwzajemniona miłość z kolei staje
się sposobem ubogacenia drugą osobą, która przeżywana jest jako
satysfakcja i szczęście.
Przez wchodzenie w relacje z innymi osobami i budowanie z nimi
wspólnoty, człowiek odwzorowuje życie Trójjedynego Boga. Wymiana
miłości między Ojcem i Synem rodząca miłość w Osobie Ducha
5 Por. W. Przygoda, Chrześcijanin świadkiem miłości w Kościele. Refleksja pastoralna
na podstawie encyklik papieża Benedykta XVI, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne”
2011, nr 3, s. 336–339.
6 Por. tenże, Charytatywna funkcja Kościoła, w: Leksykon teologii pastoralnej,
red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 131–132.
7	Tenże, Posługa charytatywna Kościoła..., dz. cyt., s. 46.
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Świętego jest źródłem wymiany miłości międzyludzkiej, która często przybiera postać wymierną, a nawet materialną. Jedną z takich
postaci jest praca charytatywna, która jest wymianą miłości między
osobami. Życie wewnątrz Trójcy Świętej zostaje w ten sposób odwzorowane w życiu wspólnoty ludzkiej. Można twierdzić, że w działalności poszczególnych ludzi i wspólnot, gdy jest podejmowana z miłości
i w miłości, przejawia się życie wewnątrzboże. Dzieła, które są efektem
takie działalności, są natomiast swego rodzaju ikoną Trójcy Świętej.
Dla ludzi świadomie podejmujących działanie z miłości i dla miłości, życie Osób Trójcy Świętej jest przyczyną wzorczą ich aktywności.
Wzajemne oddanie Ojca, Syna i Ducha Świętego jest wzorem i zachętą
do bezinteresownego powierzenia siebie dla innych jako daru. Aktywność społeczna może być wówczas podejmowana w duchu służby,
jako szukanie dobra drugiego człowieka, zaś własne dobro i szczęście
mogą być znajdowane w obdarowywaniu innych.
Podstawy chrystologiczne działalności charytatywnej
Trynitarna miłość Boga względem człowieka w sposób najpełniejszy
objawiła się w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa. Syn Boży został
posłany przez Ojca w Duchu Świętym, aby przywrócić utraconą
jedność między Bogiem a człowiekiem; utraconą wskutek grzechu
pierworodnego. Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi było wyrazem
zwątpienia w Bożą miłość. Ojciec kłamstwa zasiał wątpliwość w sercach prarodziców, że Bóg jest kochającym Ojcem pragnącym jedynie
ich dobra i szczęścia, które zakotwiczone są w Jego odwiecznej i wybrańczej miłości. Zwątpienie w miłość Boga i Jego całkowite oddanie
kazało człowiekowi zwrócić swą miłość, dotychczas skierowaną ku
Stwórcy, przede wszystkim ku sobie samemu. Nieporządek w miłości
człowieka względem Boga miał także swój negatywny skutek w wymiarze jego relacji międzyludzkich. Usiłowanie zrzucenia odpowiedzialności za nieposłuszeństwo na drugą osobę jest świadectwem
tego, że harmonia w miłości międzyosobowej uległa zachwianiu.
Osłabieniu uległa miłość wzajemna, a jednocześnie zaburzeniu uległa
miłość siebie samego, która od tego momentu przybiera często postać
zniekształconą i przerośniętą.
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To zaburzenie miłości w samym człowieku oraz porządku miłości
w relacjach międzyosobowych wymagało Bożej interwencji. Człowiek
bowiem nie był sam w stanie odbudować relacji z Bogiem opartej na
miłości, a co za tym idzie – uporządkować miłości w sobie samym
i relacjach międzyludzkich. Odbudowa relacji stworzenia ze Stwórcą,
opartych na miłości i odkupieniu człowieka, jest treścią Bożego planu
zbawienia. Plan ten, zapoczątkowany u zarania dziejów ludzkości,
znalazł swoje apogeum w posłannictwie Syna Bożego. Przyszedł
On na ziemię pod postacią człowieka, aby utraconą jedność miłości
przywrócić na nowo. Posłannictwo to realizował On przez wszystkie
lata swego pobytu wśród ludzi, zaś jego punktem kulminacyjnym
było misterium paschalne: Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie.
Misterium paschalne Chrystusa postrzega się jako bezwarunkowe i całkowite oddanie się człowiekowi i dla człowieka. W ofierze
Zbawiciela miłość miała pierwszorzędne znaczenie. Była ona motywem, dla którego Jezus podjął decyzję o przyjęciu krzyża: przyjął
On cierpienie i śmierć z miłości do Ojca, który Go posłał, a by przez
to pozostać z Nim w łączności. W ten sposób Chrystus dał świadectwo
jedności z Ojcem, aby inni także w jedności z Ojcem trwali. Jezus
przyjął mękę także z miłości do ludzi. Podobnie jak Ojciec, tak i Syn
ukochał człowieka miłością tak wielką, że gotów był złożyć za niego
ofiarę z samego siebie. Jednocześnie dał On świadectwo, że nie ma
większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje życie za swoich przyjaciół.
Miłość Chrystusa stała się także narzędziem zbawienia. Pełne poddanie się woli Ojca i pełne poddanie się człowiekowi wiodącemu Go
na krzyż było możliwe, ponieważ był On pełen miłości. Miłość jest tą
siłą, która umożliwiła przyjęcie niesprawiedliwego wyroku, wytrwania na Drodze Krzyżowej, przeżycia trwogi konania i oddania ducha
Ojcu. Moc miłości pozwoliła na wejście do otchłani i wyjście z niej.
Miłość była także celem misterium zbawczego Chrystusa. Ofiarowanie życia i śmierć nie były jego kresem ani celem. Ostatnim jego
aktem było zmartwychwstanie, czyli przejście ze śmierci do życia.
Celem zaś jest życie, w jego pełni, w jedności z Ojcem. Zasadą zaś
tego życia jest miłość, która jest niejako odbudowana przez Chrystusa.
Celem misterium paschalnego jest więc miłość, która rozlana przez
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Ojca, za pośrednictwem Syna, jest w Duchu Świętym treścią życia
odkupionego człowieka.
Zbawcze dzieło, mające kulminację w misterium paschalnym, było
przez Jezusa Chrystusa realizowane w czasie Jego ziemskiego życia.
Jego czyny były znakami nadejścia Królestwa Bożego. Zapowiadane
przez proroków Starego Przymierza: uzdrawianie chorych, niepełnosprawnych, a także troska o szeroko rozumianych ubogich, były
realizowane podczas publicznej działalności Chrystusa. Ich realizacja
była z jednej strony wypełnianiem zapowiedzi prorockich i uwiarygodnianiem posłannictwa Jezusowego wobec narodu wybranego,
z drugiej natomiast czynieniem dzieł zbawczych, aktualizujących
miłość Boga do człowieka.
Chrystus, Bóg-Człowiek poprzez miłość odkupieńczą włączył
ludzką słabość i cierpienie związane z niepełnosprawnością, chorobą
fizyczną i psychiczną, ubóstwem i marginalizacją w dzieło zbawcze,
nadając mu przez to wartość odkupieńczą. Przestały być one jedynie
źródłem udręki, ale złączone z cierpieniem Chrystusa, stały się sposobem współuczestnictwa w dziele zbawienia człowieka8.
Akty uzdrowienia ludzi z ich chorób i słabości miały także charakter głęboko humanitarny. Dokonywały one dzieła przemiany
w życiu nie tylko osób, których dotyczyły, lecz także u świadków tych
wydarzeń. Doświadczając Bożej miłości, prowadziły one do wiary
żywej, to znaczy do przemiany własnego wnętrza, a w konsekwencji
do podjęcia życia w oparciu o miłość i zasady z niej wynikające.
Przede wszystkim jednak zakorzenione w uczniach Chrystusa wiara
i miłość pozwalały na postrzeganie innych ludzi jako dzieci Boże
i adresatów Bożej miłości.
Czyny Jezusa, których dokonywał wobec szeroko rozumianych
ubogich, dały początek nowemu sposobowi traktowania ludzi jako
bliźnich. W ten sposób działalność Jezusa przypomniała o uniwersalności miłości bliźniego. Świadkowie, widzący pochylającego się Jezusa
nad ludźmi pochodzącymi zarówno spośród Żydów, jak i Samarytan,
8 W. Przygoda, Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II, Lublin
1998, s. 39.
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a także wywodzącymi się z różnych grup społecznych, byli formowani
do otwarcia się na wszystkich potrzebujących, nie z tego powodu,
że ich pochodzenie do tego skłaniało, ale dlatego, że ich potrzeba
wymagała zaspokojenia.
Takie pochylenie się Jezusa nad najbardziej potrzebującymi zwraca
uwagę na fakt, że to właśnie oni są szczególnymi adresatami Bożej
miłości i troski. Słabość człowieka, zarówno w postaci grzechu, jak
i kondycji fizycznej, psychicznej czy społecznej, znalazła się w centrum
szczególnej uwagi Jezusa. Skupił On także na takich osobach uwagę
swoich uczniów, dając im przykład troski o człowieka. Tacy bowiem
ludzie potrzebują miłości najgłębszej, bezinteresownej, ponieważ nie
mogą za okazaną pomoc w żaden sposób się odwdzięczyć. Troska
o potrzebujących jest zatem przejawem miłości prawdziwie chrześcijańskiej, właściwej dla uczniów Jezusa.
Miłość bliźniego w życiu Jezusa miała zakotwiczenie nie tylko
w Jego bóstwie, lecz także w Jego człowieczeństwie. Świadkowie Jego
cudów mieli wielokrotnie możliwość obserwowania jego ludzkich
uczuć i emocji, które towarzyszyły wskrzeszaniu umarłych, uzdrawianiu chorych czy wypędzaniu złych duchów. Wzruszenie, żal,
współczucie to tylko niektóre z nich. Świadkowie czynów Jezusa
postrzegali je jako dowód Jego miłości wobec osób Mu bliskich oraz
tych, których spotykał po raz pierwszy.
Postawa Jezusa wobec osób ubogich znalazła odbicie w Jego nauczaniu9. Miłość bliźniego stała się centralną ideą Jego przesłania
skierowanego do słuchaczy. Wskazywał słuchaczom, że miłość Boga
i bliźniego są ze sobą nierozdzielne, ponieważ w rzeczywistości są
dwoma wymiarami tej samej miłości, którą człowiek w sobie nosi.
Miłość, która jest darem Boga dla człowieka, powinna być dzielona
z innymi. Dzielenie miłości jest świadectwem bycia dzieckiem Boga
i prawdziwym uczniem Chrystusa.
Miłości braterskiej przyznał Jezus centralne miejsce w życiu społeczności Jego uczniów. Ich wzajemne relacje powinny być oparte
9	Tenże, Posługa charytatywna Kościoła, w: Teologia pastoralna, t. 2, red. R. Kamiński, Lublin 2002, s. 447–448.
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właśnie na miłości, która powinna stać się zasadą życia społecznego.
Zasada ta obowiązuje uczniów Chrystusa zarówno we wzajemnych
relacjach, wewnątrz wspólnoty wyznawców, jak i na zewnątrz, w kontaktach ze „światem”. Chrystus nauczał także, że na zło i czyny nienawiści powinni reagować miłością. Taka postawa nie jest przejawem
naiwności ani też słabości, lecz wewnętrznej siły płynącej z zakorzenienia w Bogu-Miłości.
Nauczanie Chrystusa wskazuje, że szczególnymi adresatami miłości Jego uczniów są ludzie ubodzy i słabi. Marginalizowani, odrzucani
lub krzywdzeni przez silnych i możnych tego świata powinni zostać
objęci troską przez chrześcijan, którzy mają ich afirmować i przychodzić im z pomocą, dostrzegając w nich godność dzieci Bożych.
Z nauczania Chrystusa wynika, że miłość Boga i bliźniego jest nie
tylko zalecana, ale konieczna dla prawidłowego życia społecznego
i dlatego jest ona określana jako przykazanie10.
Podstawy pneumatologiczne działalności charytatywnej
Duch Święty, będący uosobieniem miłości Ojca i Syna jest mieszkańcem duszy człowieka. Zamieszkiwanie to przypomina przebywanie
Boga w świątyni. Św. Jan Paweł II nauczał, że Duch Święty przebywając w człowieku oświeca go od wewnątrz i pomaga mu żyć zgodnie
z Ewangelią11. Obecność Trzeciej Osoby Boskiej w duszy człowieka
jest podstawą więzi osoby ludzkiej z Bogiem i jego sprawiedliwego
życia, które w języku biblijnym oznacza życie w jedności z Bogiem
i realizację życia zgodnego z Bożym powołaniem, w oparciu o zasady
zawarte w Objawieniu Bożym. Efektem tego jest wewnętrzna głębia
ludzkiego życia. Taka obecność Ducha Świętego dotyczy każdego
człowieka nawróconego i ochrzczonego.
Zamieszkanie Ducha Świętego w sercu człowieka oznacza zamieszkanie w nim także Ojca i Syna. Oznacza to, że dzięki działaniu
10 Por. tenże, Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce, Lublin
2012, s. 13–14.
11 Jan Paweł II, Katecheza Duch Święty boskim mieszkańcem duszy, w: Jan Paweł II,
Wierzę w Ducha Świętego, Watykan 1992, s. 339.
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Trzeciej Osoby Trójcy Świętej następuje zjednoczenie osoby ludzkiej
z Ojcem oraz z Synem i włączenie jej w wewnętrzne życie boże. Jego
efektem jest samo udzielanie się Osób Boskich człowiekowi, co ma
liczne konsekwencje dla jego egzystencji, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym.
W wymiarze indywidualnym człowiek staje się świątynią Ducha
Świętego. Bóg, który jest święty, uświeca człowieka. Uświęcenie
to dotyczy jego całego, zarówno duszy, jak i ciała. Obecność Trzeciej
Osoby Boskiej powoduje konsekrację człowieka i jego uświęcenie.
Uzdalnia go ponadto do życia według darów Ducha, które są dawane
dla służby bliźnim. Jak zauważył św. Jan Paweł II, „zamieszkanie
Ducha Świętego uświęcające całego człowieka, jego duszę i ciało,
podnosi godność osoby ludzkiej i nadaje nową wartość relacjom
międzyosobowym, także cielesnym. (…) Duch Święty (…) mieszkający w człowieku jako Osoba-Miłość rozbudza w duszy wewnętrzną
potrzebę życia w miłości”12.
Papież zwrócił także uwagę, że chodzi tu o przestrzeganie podwójnego przykazania miłości: względem Boga i względem bliźniego.
Uzdalniając człowieka do miłości Boga powoduje jego zdolność do
nawiązywania z Nim relacji synowskich. Oznacza to, że człowiek jest
zdolny do przyjmowania miłości Ojca i jej odwzajemniania oraz do
wchodzenia w relację miłości z Synem-Odkupicielem. Uzdalnia człowieka do wypełniania przykazania miłości bliźniego na wzór Jezusa
Chrystusa, który nauczał: „abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was
umiłowałem” (J 13, 34). Miłość Boga, która została rozlana w sercach
ludzkich, umożliwia kochanie innych ludzi, a także obejmowanie nią
całe stworzenie, powołane do istnienia z miłości i w miłości bożej.
W praktyce realizacja przykazania miłości Boga i bliźniego
nastręcza wielu trudności. Wskazuje na to zarówno historia, jak
i współczesność życia chrześcijańskiego. Trudność ta wynika z niedoskonałości natury ludzkiej skażonej grzechem pierworodnym.
Konieczne okazuje się prowadzenie przez Ducha Świętego drogą
12	Tamże, s. 342.
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miłości, jak potrzebna jest Jego nauka przezwyciężania przeszkód
znajdujących się na tej drodze.
Św. Jan Paweł II podkreślał, że miłość jest największym spośród
darów Ducha Świętego. Poddał on analizie znany hymn o miłości,
zawarty w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian i wskazał na
zasadnicze owoce tego daru Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Pierwszym
z nich jest cierpliwość. Jako owoc miłości cierpliwość jest dostrzegalna
przede wszystkim w odniesieniu Ducha Świętego wobec grzeszników
i w miłosierdziu Ojca i Syna, które jest nieskończone. Cierpliwość,
jako dar dany człowiekowi, uzdalnia do wychodzenia naprzeciw
potrzebom bliźnich, które ujawniają się w różnym czasie, miejscach
i częstotliwości13.
Kolejnym owocem miłości danej przez Ducha Świętego jest
uprzejmość. Jest ona odbiciem łaskawości Boga względem człowieka.
Uprzejmość jest koniecznym komponentem sposobu postrzegania ludzi i ich traktowania. Wiąże się ona z sympatią, jaką chrześcijanin darzy bliźnich i do nich się zwraca. Z uprzejmością powinno iść w parze
także zrozumienie. Chodzi tu zarówno o empatię, jak i umiejętność
oraz wolę udzielania innym takiej pomocy, jakiej właśnie potrzebują.
Innym owocem miłości jest dobroć. Uzdalnia ona człowieka do
przekraczania swoich ograniczeń, a przede wszystkim egoizmu.
Pozwala ona na wyrabianie w sobie wspaniałomyślności i bezinteresownego dawania innym siebie i ze swego. Wspomaga ona
w przezwyciężaniu chciwości oraz w szukaniu własnej korzyści w posługiwaniu innym.
Owocem miłości będącej darem Ducha Świętego dla człowieka
jest też łagodność. Jest ona przeciwieństwem unoszenia się gniewem
i kojarzy się z cichością, o której Jezus nauczał w Kazaniu na górze
(zob. Mt 5, 5). Wiąże się ona ponadto z pokorą serca, będącą cechą
Chrystusa nauczającego i działającego na ziemi. Zarówno cichość,
jak i pokora są rozumiane jako metody posługi dla innych, także
w środowiskach nieżyczliwych lub nawet przeciwnych chrześcijanom.
13 Por. R. Rak, Duch Święty jako Dar i Jego dary, w: Jan Paweł II, Dominum et Vivificantem. Tekst i komentarze, red. A.L. Szafrański, Lublin 1994, s. 138–140.
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Miłość, z której one wypływają i która jest ich wewnętrznym komponentem, ma znacznie większą moc do przełamywania ludzkiej
niechęci i uprzedzenia niż siła fizyczna czy przymus administracyjny.
Cichość i pokora stoją także u podstaw działań dalekosiężnych, którymi cechuje się praca charytatywna wierzących.
Sobór Watykański II uczy, że Duch Święty mieszka nie tylko w sercach poszczególnych wierzących, lecz także w Kościele (zob. LG 4).
W tradycji Kościoła nazywany jest On często „duszą Kościoła” lub
„sercem Kościoła”. Określenie „dusza Kościoła” rozumie się na zasadzie analogii. Duch Święty nie występuje we wspólnocie eklezjalnej,
jak dusza w ciele człowieka, lecz jest bytem transcendentnym względem Kościoła, chociaż wewnętrznym. Obdarza On Kościół życiem
i jest źródłem jego jedności będąc jego skuteczną Przyczyną. Pierwszą
i podstawową formą życia, jaką Duch Święty obdarza Kościół, jest
świętość. Napełnia ona Kościół, stanowiąc ważny element jego tożsamości. Duch Święty, uświęcając Kościół, decyduje o jego zdrowiu
duchowym i pięknie wewnętrznym, przewyższającym wszelkie cuda
natury i dzieła sztuki14.
Jako „serce” i „dusza” Kościoła Duch Święty jest również źródłem
jego dynamizmu. Dynamizm ten przejawia się w wielu dziedzinach
życia kościelnego, a przede wszystkim w głoszeniu orędzia zbawczego
Chrystusa, dawania o Nim świadectwa i twórczym zaangażowaniu
w dzieje świata15. Dawanie świadectwa odbywa się za pomocą słowa,
które jest przekazywane. Wówczas Duch Święty strzeże ewangelizatorów, aby nie popełnili błędu w głoszonej nauce. Nieomylność jest cechą
nauki także wtedy, gdy jest ona przechowywana i interpretowana16.
Szczególnym przejawem działalności Ducha Świętego w Kościele
jest udzielanie darów i charyzmatów. Udzielane poszczególnym
14 Por. J. Buczek, Pneumatologia w nauczaniu „środowym” Jana Pawła II, w: Jan
Paweł II, Dominum et Vivificantem. Tekst i komentarze, dz. cyt., s. 248–253.
15 Jan Paweł II, Katecheza Duch Święty duszą Kościoła, w: Jan Paweł II, Wierzę
w Ducha Świętego, dz. cyt., s. 291–293.
16	Tenże, Katecheza Duch Święty początkiem i źródłem apostolskości Kościoła, w:
Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego, dz. cyt., s. 311–312.
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osobom w Kościele nie służą one w ostateczności ich osobistemu
dobru, lecz pożytkowi wspólnoty. Charakteryzują się one różnorodnością i komplementarnością, co pozwala zaspokoić wszelkie
potrzeby wspólnoty Kościoła i służyć wypełnieniu jej posłannictwa.
Członkowie Kościoła, jak uczy św. Jan Paweł II, powinni przyjmować je z wdzięcznością i stosownie wykorzystywać w duchu służby
innym17.
Spośród darów i charyzmatów za największy uważana jest miłość. Przyczynia się ona w walnym stopniu do uświęcenia całego
Kościoła, jak również poszczególnych jego członków. Ona także jest
bodźcem i siłą nadającą dynamizm działalności uczniów Chrystusa,
której szczególnym przejawem jest działalność charytatywna. Św. Jan
Paweł II zwracał uwagę, że „w każdym świętym, we wszystkich epokach dziejów Kościoła odnajdujemy znaki miłości i Ducha Świętego.
Można powiedzieć, że w niektórych okresach historycznych miłość,
dzięki inspiracji i przewodnictwu Ducha Świętego objawiała się pod
postacią poszczególnych dzieł zorganizowanej pomocy, mających
służyć walce z głodem, chorobą oraz dawnymi i nowymi epidemiami.
Dzieła tego rodzaju prowadzili «święci miłosierdzia» – takim mianem
określano ich zwłaszcza w XIX i XX wieku. Biskupi, kapłani, zakonnicy, zakonnice, chrześcijanie świeccy: wszyscy oni byli «diakonami»
miłości. Wielu z nich Kościół otoczył chwałą, innym oddali należną
cześć biografowie i historycy, którzy potrafią dostrzec bezpośrednio
lub odnaleźć w dokumentach prawdziwą wielkość wyznawców Chrystusa i sług Bożych”18.
Podstawy eklezjologiczne działalności charytatywnej
Wśród różnorakich obrazów Kościoła jest i taki, który przedstawia
go jako wspólnotę miłości. Kościół został bowiem ustanowiony przez
Chrystusa z miłości do człowieka, aby uczestniczył w Jego zbawczym
17	Tenże, Katecheza Duch Święty źródłem darów i charyzmatów w Kościele, w: Jan
Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego, dz. cyt., s. 328.
18	Tenże, Katecheza Duch Święty źródłem nowej miłości, w: Jan Paweł II, Wierzę
w Ducha Świętego, dz. cyt., s. 371–372.
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dziele; aby wypełniał wolę Ojca, zjednoczony przez Ducha Świętego.
Wspólnota Kościoła ma zakorzenienie w wewnętrznej miłości Trójcy
Świętej, dlatego elementem spajającym Kościół z Bogiem oraz jego
członków jest miłość. Można twierdzić, że miłość jest cechą konstytutywną Kościoła, bez której nie mógłby on istnieć i wypełniać
swego posłannictwa. Miłość ta pochodzi od Boga i jako dar wlana jest
w serca wszystkich wierzących oraz dana Kościołowi jako wspólnocie.
Ponieważ Kościół bez miłości nie mógłby egzystować na ziemi, dlatego należy ją postrzegać jako dar dany, ale także zadany – jak uczył
św. Jan Paweł II. Z tego powodu miłość nie jest jedynie zaleceniem
dla chrześcijan, ale przykazaniem19.
Papież Benedykt XVI wskazywał, że „cała działalność Kościoła
jest wyrazem miłości, która pragnie całkowitego dobra człowieka:
(…) pragnie jego promocji w różnych wymiarach życia i ludzkiej
aktywności. Miłość jest zatem służbą, którą Kościół pełni, aby nieustannie wychodzić naprzeciw cierpieniom i potrzebom, również
materialnym, ludzi” (DCE 19). Papież przypomniał również, że szczególnym przejawem miłości chrześcijańskiej – caritas – jest działalność
charytatywna (DCE 20). Zwrócił uwagę, że posługa charytatywna
jest zawsze potrzebna, nawet w najzamożniejszych społeczeństwach,
i z tego powodu Kościół nigdy z niej nie zrezygnuje. „Miłość – caritas – zawsze będzie konieczna, również w najbardziej sprawiedliwej
społeczności. Nie ma takiego sprawiedliwego porządku państwowego,
który mógłby sprawić, że posługa miłości byłaby zbędna. Kto usiłuje
uwolnić się od miłości, będzie gotowy uwolnić się od człowieka jakom człowieka. Zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje
pocieszenia i pomocy. Zawsze będzie samotność. Zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu
konkretnej miłości bliźniego” (DCE 28). Dlatego „Kościół nigdy nie
może być zwolniony od czynienia caritas jako uporządkowanej działalności wierzących i, z drugiej strony, nigdy nie będzie takiej sytuacji,
19 Por. D. Lipiec, Świadectwo życia chrześcijańskiego osób starszych, chorych
i niepełnosprawnych, w: Świadectwo w służbie ewangelizacji, red. W. Przygoda,
Lublin 2012, s. 217.
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w której caritas poszczególnych chrześcijan nie będzie potrzebna,
gdyż człowiek (…) potrzebuje i zawsze będzie potrzebował miłości”
(DCE 29). Problematykę relacji sprawiedliwości i miłosierdzia podjął
również Franciszek, według którego „nie są to dwa aspekty sobie
przeciwne, ale dwa wymiary tej samej rzeczywistości, która rozwija
się stopniowo, aż do osiągnięcia swego szczytu w pełni miłości”20.
Miłość jest charakterystyczną cechą działalności charytatywnej
Kościoła. Jest ona motywem jej podejmowania. Posługa miłości – bo
tak jest ona często nazywana – jest „odpowiedzią na to, co w konkretnej sytuacji stanowi bezpośrednią konieczność” (DCE 31). Dlatego
organizacje charytatywne Kościoła powinny dysponować odpowiednio przygotowaną kadrą oraz środkami materialnymi, aby zaradzać
pojawiącym się potrzebom.
Miłość – caritas – jest cechą odróżniającą działalność charytatywną Kościoła od działalności innych organizacji dobroczynnych
– także przez to, że osoby zaangażowane w działalność organizacji
kościelnych powinny kierować się miłością do osób, którym pomagają. Oprócz koniecznego przygotowania profesjonalnego, odpowiedniego do potrzeb, konieczne jest właściwe podejście do człowieka
potrzebującego wsparcia. Niosący pomoc muszą w adresacie pomocy
dostrzegać godność właściwą dla osoby ludzkiej i dziecięctwo Boże.
Powinno to przejawiać się w postawie nacechowanej współczuciem
i oddaniem. Przygotowanie profesjonalne, chociaż ważne i postrzegane jako podstawowe, jest dalece niewystarczające, aby pomoc mogła
być w pełni humanitarną. Wynika stąd konieczność stałej formacji
pracowników organizacji charytatywnych Kościoła, przede wszystkim w jej wymiarze duchowym (zob. DCE 31).
Papież Franciszek z kolei podkreśla, że szczególnymi adresatami
miłości chrześcijańskiej są ludzie wykluczeni i marginalizowani ze
względu na pochodzenie społeczne, etniczne czy religijne, ludzie

20 Franciszek, Misericordiae vultus. Bulla o Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia, Watykan 2015, nr 20.
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ubodzy materialnie i duchowo, osoby starsze, chore i niepełnosprawne21. Posługa miłości, według niego, powinna wykraczać poza
ramy organizacji charytatywnych (zob. EG 52n). Opcja na rzecz
ubogich w Kościele, na którą zwracał uwagę Sobór Watykański II,
znalazła szerokie odbicie w nauczaniu obecnego papieża, który przekonuje, że urzeczywistnianie chrześcijańskiej caritas nie może być
domeną jedynie ludzi pracujących w instytucjach kościelnych i tworzących struktury Kościoła, ale jest zadaniem wszystkich ochrzczonych, którzy na mocy sakramentu chrztu powinni spieszyć z pomocą
potrzebującym22.
Miłość, będąca „duszą” działalności charytatywnej Kościoła, przejawiającą się w bezinteresowności i oddaniu, była przez wielu ludzi
postrzegana jako argument przemawiający za wiarygodnością Kościoła. Od czasów przyjmowali oni Ewangelię potwierdzaną życiem
i działalnością chrześcijan wynikającą z miłości. Także działalność
charytatywna wierzących dała impuls do wielu zmian społecznych,
zwłaszcza dla jego humanizacji. Otwartość na potrzebujących i wychodzenie im naprzeciw spotyka się niekiedy z posądzeniem o interesowność takiego działania, zwłaszcza z posądzeniem o prozelityzm.
Jednakże posługa charytatywna Kościoła, aby była autentyczna, musi
pozostać bezinteresowna. Kościół nie może jej także zaprzestać wobec
oskarżeń o prozelityzm czy też o zależność od ideologii, czy partii.
Posługa charytatywna należy do istoty działalności Kościoła. Pragnąc
być autentycznym i wiernym swemu posłannictwu, Kościół musi
(powinien) realizować dzieła miłości do końca swego istnienia.
Zakończenie
Działalność charytatywna Kościoła ma swoje źródło w przykazaniu
miłości Boga i bliźniego. Miłość jest darem Boga dla człowieka. Przez
nią człowiek staje się uczestnikiem życia Bożego. Zostaje włączony do
21	Tenże, Homilia podczas Mszy św. inaugurującej pontyfikat (Watykan 1.03.2013),
w: Papież Franciszek, kard. Jorge Mario Bergoglio, Chciałbym Kościoła ubogiego
dla ubogich, Kraków 2014, s. 103–104.
22	Tenże, Kościół miłosierdzia, Częstochowa 2014, s. 37–40.
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wewnątrztrynitarnej wymiany miłości między Ojcem i Synem, którzy
dają pochodzenie Osobie Ducha Świętego. Udzielony człowiekowi
przez Boga dar miłości uzdalnia go nie tylko do jego odwzajemnienia,
ale także do dzielenia się nią z innymi ludźmi. Miłość jest konstytutywną wartością Kościoła. Spaja ona jego członków we wspólnotę
osób służących sobie wzajemnie.
Szczególnym przejawem życia miłością przez wspólnotę Kościoła
jest działalność charytatywna. W niej miłość chrześcijańska przybiera
wymierną, konkretną postać. Jej adresatami są nie tylko ochrzczeni,
lecz wszyscy potrzebujący. Działalność charytatywna bowiem, podobnie jak miłość, ma charakter uniwersalny.
Streszczenie
Działalność charytatywna, podobnie jak wszystkie inne formy posługi
pastoralnej Kościoła, ma swoje zakorzenienie w Objawieniu Bożym i „Magisterium Ecclesiae”. W artykule zostały przedstawione podstawy teologiczne
posługi charytatywnej realizowanej we wspólnocie Kościoła. Na początku
zostało ukazane trynitarne pochodzenie miłości chrześcijańskiej. Ma ona
źródło w miłości Osób Trójcy Świętej, którą obdarowują się One nawzajem,
oraz udzielają jej człowiekowi. Następnie omówione zostały podstawy chrystologiczne działalności charytatywnej. Opiera się ona na słowach i czynach
Chrystusa, wynikających z Jego miłości zbawczej. Podstawy pneumatologiczne są osadzone na chrześcijańskiej posłudze miłości w świetle działania
Ducha Świętego całej wspólnoty wierzących i poszczególnych jej członków.
Podstawy eklezjologiczne wiążą się natomiast z zadaniami i możliwością
realizacji działalności charytatywnej we wspólnotach kościelnych.
Summary
Charity practice, similarly to other forms of pastoral work of the Church, originates in God’s Revelation and Magisterium Ecclesiae. The article presents
theological bases of the charity practice implemented in the community
of the Church. At first, it presents the Trinitarian origin of Christian love.
It results from the mutual love of the Holy Trinity and from the love which
They offer the man. Further on, there is an elaboration on the christological bases of charity practice. This practice is based on the words and deeds
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of Christ and these result from His saving love. The pneumatological bases
are built on the Christian ministry of love in the light of the Holy Spirit’s
acting among the community of the faithful and in the lives of each of its
members. The ecclesiological bases are connected with particular charity
tasks and with the possibility to implement charity practice in ecclesial
communities.
Słowa kluczowe: Kościół, działalność charytatywna, miłość, działanie
Ducha Świętego
Key words: charity work, the ministry of love, charity function, Christian
love, theological bases of charity practice
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La “cultura dello scarto” e la difesa della
vita nell’insegnamento di Papa Francesco
„Kultura odrzucenia” i obrona życia w nauczaniu Papieża Franciszka

Introduzione
Papa Francesco, esercitando il ministero petrino, si dimostra sempre attento ai poveri e agli ultimi. Si rivolge con tenerezza ai piccoli
e agli anziani, agli ammalati e agli esclusi dalla società. Denuncia con
forza e chiarezza le ingiustizie e dice un “no” deciso a un’economia
dell’esclusione e della inequità, alla nuova idolatria del denaro, a un denaro che governa invece di servire e all’inequità che genera violenza1.
Con la sua proverbiale giovialità mette in evidenza i contrasti
che emergono nell’odierna società: “Non è possibile che non faccia
notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per
strada, mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa. Questo è esclusione. Non si può più tollerare il fatto che si getti il cibo, quando
c’è gente che soffre la fame. Questo è inequità. Oggi tutto entra nel
gioco della competitività e della legge del più forte, dove il potente
mangia il più debole. Come conseguenza di questa situazione, grandi
masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro,
senza prospettive, senza vie di uscita.”2 La mancanza di equità e di

1 Cfr. Francesco, Esortazione Apostolica «Evangelii gaudium», sull’ annuncio
del Vangelo nel mondo attuale, Città del Vaticano, 24.11.2013, n. 52-60. in https://
w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html.
2 Ibidem.
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rispetto per i più deboli favorisce l’esclusione di individui e di intere
fasce della società.
Questo fenomeno il Pontefice lo nomina “cultura dello scarto”.
“Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento
e dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta
colpita, nella sua stessa radice, l’appartenenza alla società in cui si
vive, dal momento che in essa non si sta nei bassifondi, nella periferia,
o senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono sfruttati ma
rifiuti, avanzi.”3
Il termine “scarto” viene da ex-cerpere (mettere via) che al participio passato fa “excarptus”: ciò che si separa dal resto delle cose
perché inutile. Lo scarto viene un momento dopo il rifiuto. Il rifiuto
di ogni debolezza altrui che ostacola il benessere collettivo e minaccia le libertà individuali, caratterizza molte società contemporanee.
Lo scarto nasce quindi da una reificazione della persona e da un
utilitarismo filosofico. Si accetta solo quello che serve, che fa comodo.
Pensando alla “cultura dello scarto”, bisogna considerare non solo
il rifiuto delle cose materiali, ma anche l’emarginazione e il rifiuto
delle persone, soprattutto deboli, che appaiono inutili alla società
perché costituiscono per essa un peso. Questo rifiuto si estende frequentemente a idee e valori che trovano le proprie radici nella visione
cristiana della vita e che non misurano l’uomo secondo il criterio della
produttività materiale nei confronti della collettività.
1. La cultura della vita: risposta alla “cultura dello scarto”
Il Pontefice cerca di promuovere la cultura della vita e l’accoglienza
dell’ultimo con il quale Cristo si identifica nel Vangelo.
Nell’“Esortazione Apostolica sull’annuncio del Vangelo nel mondo
attuale, Evangelii Gaudium”, pubblicata il 24 novembre 2013, Papa
Francesco paragona la Chiesa ad una madre dal cuore aperto, che si
rivela al mondo come una Chiesa in uscita, una Chiesa con le porte
aperte. Aggiunge: “Uscire verso gli altri per giungere alle periferie
umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione
3 Ibidem.
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e senza senso. Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere da
parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle
urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada”4.
Nel mondo contemporaneo, il diritto a una vita dignitosa e degna
d’essere vissuta diventa sempre meno scontato fra i diritti umani. Si
preferisce parlare dei diritti individuali e di parità di trattamenti e di
uguaglianza di fronte alle leggi. Sempre meno ci si si ricorda dei diritti
di coloro che non possono difendersi o protestare, coloro che non
hanno voce in capitolo: bambini, malati gravi e morenti. Il Pontefice
sprona la Chiesa ad avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie
esistenziali che hanno bisogno della luce del Vangelo5.
Nella Evangelii Gaudium il Pontefice affronta in maniera franca
il problema della “cultura dello scarto”. Scrive: “Tra questi deboli,
di cui la Chiesa vuole prendersi cura con predilezione, ci sono anche
i bambini nascituri, che sono i più indifesi e innocenti di tutti, ai
quali oggi si vuole negare la dignità umana al fine di poterne fare
quello che si vuole, togliendo loro la vita e promuovendo legislazioni
in modo che nessuno possa impedirlo. Frequentemente, per ridicolizzare allegramente la difesa che la Chiesa fa delle vite dei nascituri, si fa
in modo di presentare la sua posizione come qualcosa di ideologico,
oscurantista e conservatore. Eppure questa difesa della vita nascente
è intimamente legata alla difesa di qualsiasi diritto umano. Suppone
la convinzione che un essere umano è sempre sacro e inviolabile, in
qualunque situazione e in ogni fase del suo sviluppo. È un fine in sé
stesso e mai un mezzo per risolvere altre difficoltà. Se cade questa
convinzione, non rimangono solide e permanenti fondamenta per
la difesa dei diritti umani, che sarebbero sempre soggetti alle convenienze contingenti dei potenti di turno”6.
Il Pontefice precisa, inoltre, che la posizione critica della Chiesa
al riguardo della “cultura dello scarto” non è un argomento soggetto a presunte riforme o a “modernizzazioni” future, perché “non
4 Idem, n. 46.
5 Idem, n. 20.
6 Idem, n. 213.
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è progressista pretendere di risolvere i problemi eliminando una vita
umana”7.
2. Le minacce alla vita:
un’espressione della “cultura dello scarto”
Il Sommo Pontefice, rivolgendosi ai partecipanti all’incontro del
20 settembre 2013 promosso dalla Federazione Internazionale delle
Associazioni dei Medici Cattolici8, ha ribadito un secco “no” al
disprezzo della vita, che si esprime in maniera particolare nell’aborto
e nell’eutanasia. Ogni bambino non nato, ma condannato ingiustamente a essere abortito – ha affermato il Pontefice – ha il volto del
Signore, che prima ancora di nascere, e poi appena nato, ha sperimentato il rifiuto del mondo. E ogni anziano, anche se infermo o alla fine
dei suoi giorni, porta in sé il volto di Cristo. Una diffusa mentalità
dell’utile, la cosiddetta “cultura dello scarto”, che – ha detto il Pontefice – oggi schiavizza i cuori e le intelligenze di tanti, ha un altissimo
costo: richiede di eliminare esseri umani, soprattutto se fisicamente
o socialmente più deboli.
Nell’essere umano fragile – ha aggiunto il Santo Padre – ciascuno
di noi è invitato a riconoscere il volto del Signore, che nella sua carne
umana ha sperimentato l’indifferenza e la solitudine a cui spesso
condanniamo i più poveri, sia nei Paesi in via di sviluppo, sia nelle
società benestanti. Le cose hanno un prezzo e sono vendibili, ma
le persone hanno una dignità, valgono più delle cose e non hanno
prezzo. Tante volte ci troviamo in situazioni in cui quello che costa di
meno è la vita. Per questo l’attenzione alla vita umana nella sua totalità
è diventata negli ultimi tempi una vera e propria priorità del Magistero

7 Idem, n. 214.
8 Cfr. Francesco, Discorso ai partecipanti all’incontro promosso dalla Federazione
Internazionale delle Associazioni dei Medici Cattolici, Sala Clementina, Città del
Vaticano, 20 settembre 2013, in https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130920_associazioni-medici-cattolici.html [consultato il 17.10.2015].
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della Chiesa, particolarmente a quella maggiormente indifesa, cioè
al disabile, all’ammalato, al nascituro, al bambino, all’anziano.
Con i medici cattolici, il Papa ha riflettuto sull’attuale momento
storico, in cui si vive una “situazione paradossale” per la loro professione. Da una parte – ha notato –ringraziamo Dio per i progressi
della medicina, grazie al lavoro di scienziati che, con passione e senza
risparmio, si dedicano alla ricerca di nuove cure. Dall’altra, però, si riscontra anche il pericolo che il medico smarrisca la propria identità
di servitore della vita. Il disorientamento culturale – ha aggiunto – ha
intaccato anche quello che sembrava un ambito inattaccabile: la medicina. Pur essendo per loro natura al servizio della vita – ha proseguito – le professioni sanitarie sono indotte a volte a non rispettare
la vita stessa. La situazione paradossale si vede nel fatto che, mentre si
attribuiscono alla persona nuovi diritti, a volte anche presunti diritti,
non sempre si tutela la vita come valore primario e diritto primordiale
di ogni uomo. Il fine ultimo dell’agire medico rimane sempre la difesa
e la promozione della vita.
Concludendo il Pontefice ha rivolto ai partecipanti un appello:
“Siate testimoni e diffusori di questa cultura della vita”. L’essere cattolici – ha spiegato – comporta una maggiore responsabilità, in particolare verso la cultura contemporanea: contribuire a riconoscere
nella vita umana la dimensione trascendente, l’impronta dell’opera
creatrice di Dio. Il Santo Padre ha ricordato che là dove la Chiesa si fa
veicolo della presenza del Dio vivente, diventa al tempo stesso strumento di una vera umanizzazione dell’uomo e del mondo, e la struttura sanitaria diventa luogo in cui la relazione di cura non è mestiere
ma missione. Ha ricordato che “non esiste una vita umana più sacra
di un’altra, come non esiste una vita umana qualitativamente più
significativa di un’altra”9.
Incontrando una delegazione dell’Istituto Dignitatis Humanae,
il 7 dicembre 2013, il Papa è di nuovo tornato sulla “cultura dello scarto”.
“Purtroppo nella nostra epoca – ha detto – così ricca di tante conquiste
e speranze, non mancano poteri e forze che finiscono per produrre
9 Ibidem.
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una cultura dello scarto; e questa tende a divenire mentalità comune.
Le vittime di tale cultura sono proprio gli esseri umani più deboli
e fragili – i nascituri, i più poveri, i vecchi malati, i disabili gravi – che
rischiano di essere “scartati”, espulsi da un ingranaggio che dev’essere
efficiente a tutti i costi. Questo falso modello di uomo e di società attua
un ateismo pratico negando di fatto la Parola di Dio”10.
Ai membri del Corpo diplomatico accreditato presso la Santa
Sede, il 13 gennaio 2014, Papa Francesco ha ricordato: “Purtroppo,
oggetto di scarto non sono solo il cibo o i beni superflui, ma spesso
gli stessi esseri umani, che vengono “scartati” come fossero “cose non
necessarie”. Ad esempio, desta orrore il solo pensiero che vi siano
bambini che non potranno mai vedere la luce, vittime dell’aborto,
o quelli che vengono utilizzati come soldati, violentati o uccisi nei
conflitti armati, o fatti oggetti di mercato in quella tremenda forma
di schiavitù moderna che è la tratta degli esseri umani, la quale è un
delitto contro l’umanità”.11
Il Papa Francesco nel suo insegnamento indica chiaramente
ai fedeli i vari attentati alla vita. Nel messaggio del 19 febbraio 2014
ai partecipanti all’Assemblea Generale della Pontificia Accademia per
la Vita, in occasione del ventennale di istituzione12, ha sottolineato
il valore di accoglienza ed educazione nel seno della famiglia per porre
rimedio ai vari attentati alla vita, tra cui l’eutanasia.
10	Redazione Korazym, Papa Francesco: la dignità dell’uomo e l’impegno dei laici
cuore della missione della Chiesa, 7 dicembre 2013, in http://www.korazym.org/11492/
papa-francesco-la-dignita-delluomo-e-limpegno-dei-laici-cuore-della-missione-della-chiesa/ [consultato il 29.10.2016].
11 Francesco, Discorso ai membri dell’Eccellentissimo Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, Sala Regia, Città del Vaticano, 13 gennaio 2014, in
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/january/documents/
papa-francesco_20140113_corpo-diplomatico.html [consultato il 29.10.2016].
12 Cfr. Francesco, Messaggio ai partecipanti all’Assemblea Generale della Pontificia
Accademia per la Vita in occasione del ventennale di istituzione, Città del Vaticano,
19 febbraio 2014, In: https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2014/documents/papa-francesco_20140219_messaggio-20-pontificia-accademia-vita.html [consultato il 12.10.2016].
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Ha ricordato con forza che la disabilità, la malattia o vecchiaia
non sono mai una buona ragione per escludere o, peggio, per eliminare una persona. Non si tratta più semplicemente del fenomeno
dello sfruttamento e dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: con
l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice, l’appartenenza alla
società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassifondi,
nella periferia, o senza potere, bensì si sta fuori13.
Il Santo Padre ha fatto notare che alla base delle discriminazioni
e delle esclusioni vi è una questione antropologica: quanto vale l’uomo
e su che cosa si basa questo suo valore. La salute è certamente un valore importante, ma non determina il valore della persona. Pertanto,
la mancanza di salute e la disabilità non possono essere mai la ragione per escludere o, peggio, per eliminare qualcuno. La più grave
privazione che le persone anziane subiscono non è l’indebolimento
dell’organismo e la disabilità che ne può conseguire, ma l’abbandono,
l’esclusione, la privazione di amore.
Il Pontefice ha indicato la famiglia come luogo d’accoglienza
e di solidarietà. In seno alla famiglia l’educazione attinge in maniera
sostanziale alle relazioni di solidarietà; nella famiglia si può imparare
che la perdita della salute non è una ragione per discriminare alcune
vite umane; la famiglia insegna a non cadere nell’individualismo
e a equilibrare l’io con il noi. È qui che il “prendersi cura” diventa un
fondamento dell’esistenza umana e un atteggiamento morale da promuovere attraverso i valori dell’impegno e della solidarietà. La testimonianza della famiglia diventa cruciale dinanzi a tutta la società
nel riconfermare l’importanza della persona anziana come soggetto
di una comunità, che ha una sua missione da compiere e solo apparentemente riceve senza nulla offrire. «Gli anziani apportano la memoria
e la saggezza dell’esperienza, che invita a non ripetere stupidamente
gli stessi errori del passato»14. Infine, il Papa ha ricordato che una
società è veramente accogliente nei confronti della vita quando riconosce che essa è preziosa, anche nell’anzianità, nella disabilità, nella
13 Cfr. Francesco, Esortazione Apostolica «Evangelii gaudium», cit. n. 53.
14 Cfr. Idem, cit. n. 108.
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malattia grave e persino quando si sta spegnendo; quando insegna
che la chiamata alla realizzazione umana non esclude la sofferenza,
anzi, insegna a vedere nella persona malata e sofferente un dono per
l’intera comunità, una presenza che chiama alla solidarietà e alla
responsabilità.
3. Il “no” del Pontefice all’economia dell’esclusione,
alla cultura dello scarto e alla cultura della morte
Il Pontefice è tornato sulla “cultura dello scarto” il 28 febbraio 2014,
parlando ai membri della Pontificia Commissione per l’America Latina: “Al giorno d’oggi, per l’economia che si è impiantata nel mondo,
dove al centro c’è il dio denaro e non la persona umana, tutto il resto
si ordina, e quello che non entra in questo ordine si scarta. Si scartano i bambini che sono di troppo, che danno fastidio. Si scartano
gli anziani, si tende a scartarli, e in alcuni Paesi dell’America Latina
c’è l’eutanasia nascosta, c’è l’eutanasia nascosta!”15.
Il 9 maggio 2014, nel discorso ai capi esecutivi delle Nazioni Unite,
Papa Francesco ha ricordato che occorre sfidare tutte le forme di ingiustizia, opponendosi «all’economia dell’esclusione, alla “cultura
dello scarto” e alla “cultura della morte”, che, purtroppo, potrebbero
arrivare a diventare una mentalità accettata passivamente (…). Oggi,
in particolare, la coscienza della dignità di ogni fratello, la cui vita
è sacra e inviolabile dal suo concepimento alla fine naturale, deve
portarci a condividere, con totale gratuità, i beni che la provvidenza
ha posto nelle nostre mani, siano essi ricchezze materiali che opere
di intelligenza e di spirito, e a restituire con generosità e abbondanza
ciò che ingiustamente possiamo aver negato agli altri»16.
15 Francesco, Discorso ai membri della Pontificia Commissione per l’America Latina, Sala Clementina, Città del Vaticano, 28 febbraio 2014, in https://w2.vatican.va/
content/francesco/it/speeches/2014/february/documents/papa-francesco_20140228_
pontificia-commissione-america-latina.html [consultato il 29.10.2016].
16 Francesco, Discorso ai membri del Consiglio dei capi esecutivi per il coordinamento delle Nazioni Unite, Sala del Concistoro, Città del Vaticano, 9 maggio 2014,
in: https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/may/documents/papa-francesco_20140509_consiglio-nazioni-unite.html [consultato il 12.10.2016].
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Il 28 settembre 2014, in occasione dell’incontro con i nonni, Papa
Francesco, alla presenza del Vescovo emerito di Roma Benedetto XVI,
ha pronunciato parole che valorizzano la presenza dei nonni e degli
anziani in seno alle famiglie. Un discorso che si inserisce nel più
ampio insegnamento pontificio sul valore della vita – che non viene
meno nonostante l’età avanzata, la malattia o la disabilità – e costituisce le basi per prevenire la richiesta dell’eutanasia17. Il Pontefice ha
ribadito che l’abbandono degli anziani è “una vera e propria eutanasia
nascosta”, un effetto della “cultura dello scarto” che fa davvero male
a questo mondo.
Nell’ottobre 2014 Francesco ha rilasciato un’intervista in occasione
della stesura del libro intitolato “Papa Francesco. Questa economia
uccide”18. In essa ha affermato: «Quando al centro del sistema non
c’è più l’uomo ma il denaro, quando il denaro diventa un idolo, gli
uomini e le donne sono ridotti a semplici strumenti di un sistema
sociale ed economico caratterizzato, anzi dominato da profondi squilibri. E così si “scarta” quello che non serve a questa logica […]. Mi colpiscono i tassi di natalità così bassi in Italia: così si perde il legame
col futuro. Come pure la “cultura dello scarto” porta all’eutanasia
nascosta degli anziani, che vengono abbandonati. Invece di essere
considerati come la nostra memoria, il legame con il nostro passato
e una risorsa di saggezza per il presente»19.
Il 1 novembre 2014, durante la S. Messa celebrata al cimitero romano
del Verano, il Pontefice ha espresso la propria critica alla “cultura delle
scarto” che si manifesta come disprezzo per la vita umana. Francesco
17 Francesco, Discorso durante l’incontro con gli anziani, Piazza San Pietro,
28 settembre 2014, in: https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/
september/documents/papa-francesco_20140928_incontro-anziani.html [consultato
il 17.10.2016].
18	A. Tornielli, G. Galeazzi, Papa Francesco. Questa economia uccide, Piemme,
2015.
19	A. Tornielli, G. Galeazzi, Il Papa: aver cura dei poveri non è comunismo, è Vangelo,
in: http://www.lastampa.it/2015/01/10/vaticaninsider/ita/vaticano/il-papa-aver-cura-dei-poveri-non-comunismo-vangelo-9VrljqxCfwYJO8PcrvvGfO/pagina.
html [consultato il 17.10.2016].
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ha detto: «È l’industria della distruzione. È un sistema, anche di vita,
che quando le cose non si possono sistemare, si scartano: si scartano
i bambini, si scartano gli anziani, si scartano i giovani senza lavoro.
Questa devastazione ha fatto questa “cultura dello scarto”»20.
Nell’udienza del 15 novembre 2014, in occasione del 70° anniversario di fondazione dell’Associazione dei Medici Cattolici Italiani, Papa
Francesco ha denunciato la deriva di chi vuole “sperimentare con
la vita”. Ha ribadito che “non è lecito fare fuori una vita umana per
risolvere un problema. Lo stesso vale per l’eutanasia: tutti sappiamo
che con tanti anziani, in questa cultura dello scarto, si fa questa eutanasia nascosta. Ma, anche, c’è l’altra. E questo è dire a Dio: No, la fine
della vita la faccio io, come io voglio”. Il Pontefice ha nominato questo
atteggiamento “il peccato contro Dio Creatore”21.
Il 25 novembre 2014, durante la sua visita al Parlamento Europeo
e al Consiglio d’Europa, il Pontefice ha ricordato che «l’essere umano
rischia di essere ridotto a semplice ingranaggio di un meccanismo
che lo tratta alla stregua di un bene di consumo da utilizzare, così che
– lo notiamo purtroppo spesso – quando la vita non è funzionale a tale
meccanismo, viene scartata senza troppe remore, come nel caso dei
malati terminali, degli anziani abbandonati e senza cura o dei bambini uccisi prima di nascere». Persiste così un «grande equivoco che
avviene quando prevale l’assolutizzazione della tecnica, che finisce per
realizzare una confusione tra fini e mezzi. Risultato inevitabile della
“cultura dello scarto” e del “consumismo esasperato”. Al contrario,
affermare la dignità della persona significa riconoscere la preziosità

20 Cfr. S. Cernuzio, L’inno alla speranza di Francesco tra le mura del Verano,
1 novembre 2014, in https://it.zenit.org/articles/l-inno-alla-speranza-di-francesco
-tra-le-mura-del-verano/.
21 Francesco, Discorso durante l’udienza all’Associazione Medici Cattolici Italiani
in occasione del 70° anniversario di fondazione, Aula Paolo VI, Città del Vaticano,
15 novembre 2014, in: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/
pubblico/2014/11/15/0853/01821.html [consultato il 24.07.2015].
| 94 |

La “cultura dello scarto” e la difesa…

della vita umana, che ci è donata gratuitamente e non può perciò
essere oggetto di scambio o di smercio»22.
Il 21 marzo 2015, durante l’incontro con i giovani sul Lungomare
Caracciolo a Napoli23, Papa Francesco, rispondendo alla domanda
della Signora Erminia (un’anziana di 95 anni), in modo molto chiaro
ha denunciato nuovamente la “cultura dello scarto”, che serve da
apripista per l’eutanasia. Rivolgendosi all’anziana il Pontefice ha detto:
«Lei ha detto una parola chiave della nostra cultura: “scartare”. Gli
anziani vengono scartati, perché questa società butta quello che non
è utile: usa e getta. I bambini non sono utili: perché avere bambini?
Meglio non averne. Ma io ho comunque affetto, mi arrangio anche
con un cagnolino e un gatto. La nostra società è così: quanta gente
preferisce scartare i bambini e confortarsi con il cagnolino o con un
gatto! Si scartano i bambini, si scartano gli anziani, perché si lasciano
da soli»24. Concludendo, il Papa ha sottolineato che la migliore medicina per l’uomo è la vicinanza, l’amicizia, la tenerezza.
Nella sua seconda enciclica Laudato si’, sulla cura della casa comune, scritta nel suo terzo anno di pontificato, il 24 maggio 2015,
e pubblicata il 18 giugno successivo, il Papa Francesco ha riflettuto sul
rispetto dell’ambiente visto in una prospettiva spirituale e pastorale25.
Le parole «Laudato si’, mi’ Signore», tratte dal Cantico di San
Francesco d’Assisi, aprono la lettera enciclica, che è un profondo inno

22 Francesco, Discorso al Parlamento Europeo, Strasburgo, Francia, 25 novembre
2014, in: https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html [consultato
il 12.10.2016].
23 Francesco, Incontro con i giovani sul Lungomare Caracciolo, Napoli, 21 marzo
2015, in: https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/march/documents/
papa-francesco_20150321_napoli-pompei-giovani.html [consultato il 22.10.2016].
24 Ibidem.
25 Francesco, Lettera enciclica “Laudato sì” sulla cura della casa comune, Città
del Vaticano, 24 maggio 2015, in http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html [consultato
il 22.10.2016].
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alla vita e una summa ecologica; un appello realista per l’urgente
salvaguardia della “casa comune” rivolto a tutti gli uomini.
Nel documento, “la cultura dello scarto” e la proposta di un nuovo
stile di vita sono messe in evidenza accanto alle altre assi portanti del
discorso, come l’intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta;
la convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso; la critica
al nuovo paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia; l’invito a cercare altri modi di intendere l’economia e il progresso; il valore proprio di ogni creatura; il senso umano dell’ecologia;
la necessità di dibattiti sinceri e onesti; la grave responsabilità della
politica internazionale e locale per le scelte in favore degli uomini
e del loro ambiente di vita.
Il Pontefice, parlando dello stile di vita nella società moderna,
con maestria ha collegato la mancanza del rispetto per l’ambiente
con la dilagante “cultura dello scarto”, che colpisce tanto gli esseri
umani esclusi quanto le cose che si trasformano velocemente in spazzatura. Ha sottolineato l’urgenza di contrastare questo fenomeno
che danneggia il pianeta intero26. “Se teniamo conto del fatto che
anche l’essere umano è una creatura di questo mondo, che ha diritto
a vivere e ad essere felice, e inoltre ha una speciale dignità, non possiamo tralasciare di considerare gli effetti del degrado ambientale,
dell’attuale modello di sviluppo e della cultura dello scarto sulla vita
delle persone”27. L’invito del Papa è quello di “costruire una cultura
della vita condivisa e del rispetto per quanto ci circonda”28.
Conclusione
Concludendo la rassegna del Magistero di Papa Francesco, possiamo
constatare che il tema del rispetto della vita e la sua difesa rimangono
dei capisaldi dei suoi discorsi. Egli si impegna con vigore perché permanga nella società una concezione della sacralità della vita, rispettando l’uomo nella sua integralità. La “cultura dello scarto” minaccia
26 Ibidem, n. 22.
27 Ibidem, n. 43.
28 Ibidem, n. 213.
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“la cultura della vita” e il futuro delle intere società. Sta facendo del
male a tutti. Ci toglie la speranza29. Il Pontefice costantemente ribadisce che siamo tutti chiamati a contrastare questa velenosa “cultura
dello scarto”30. Un antidoto consiste nella costruzione della “cultura
della cura” che impregni tutta la società31.
Sommario
Possiamo affermare, che Papa Francesco nel suo insegnamento molto chiaramente parla in difesa della vita, criticando quella che definisce la “cultura
dello scarto”. Il Pontefice si impegna con vigore perché permanga nella
società una concezione della sacralità della vita, rispettando l’uomo nella
sua integralità. Il Magistero di Papa Francesco si inserisce fedelmente nella
scia dei suoi predecessori e conferma:
– il principio della inviolabilità della vita umana, derivante dalla concezione teologica che la vita umana è sacra perché in Dio ha la sua
origine e la sua destinazione, perché l’uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio;
– il primato della persona sulla società e il dovere conseguente
dell’autorità di rispettare la vita dal momento del concepimento alla
sua morte naturale;
– il dovere di prendersi cura delle persone indifese, malate e anziane, che
trova le radici nell’insegnamento di Cristo, esprime il grado di umanità
della società e crea la “cultura di accoglienza” – miglior rimedio alla
“cultura dello scarto”.
L’insegnamento di Papa Francesco, rivestito di commovente umanità,
conferma la predilezione di Dio, che da sempre è “l’amante della vita”
(cfr. Sap. 11,26), e avalla la tesi che quando ci si apre alla vita e si serve la vita,
29 Francesco, Saluto ai giovani del Centro Culturale Padre Félix Varela, Habana,
20 settembre 2015, in http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/september/documents/papa-francesco_20140928_incontro-anziani.html [consultato
il 22.10.2016].
30 Cfr. Francesco, Discorso durante l’incontro con gli anziani, Piazza San Pietro,
28 settembre 2014, in http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/september/documents/papa-francesco_20140928_incontro-anziani.html [consultato
il 22.10.2016].
31 Cfr. Francesco, Lettera enciclica “Laudato si’”…, n. 231.
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si sperimenta la forza rivoluzionaria dell’amore e della tenerezza32, inaugurando un nuovo umanesimo: l’umanesimo della solidarietà, l’umanesimo
della vita.
Il Santo Padre esprime l’augurio, affinché tutti si impegnino a “rispettare e custodire il creato, di essere attenti ad ogni persona, di contrastare
la cultura dello spreco e dello scarto, per promuovere una cultura della
solidarietà e dell’incontro”33.
Streszczenie
Papież Franciszek w swoim nauczaniu bardzo wyraźnie wypowiada się
w obronie życia, krytykując to, co nazywa „kulturą odrzucenia”34. Ten
swoisty rodzaj antykultury przyczynia się do marginalizacji ludzi, zwłaszcza
słabych, którzy wydają się zbędnym balastem dla społeczeństwa. Papież
widzi w odrzuceniu życia naznaczonego cierpieniem, zagrożonego aborcją
w łonie matki lub uznanego za bezużyteczne wymowny wyraz tej „kultury
odrzucenia”, która zaczyna stawać się powszechną mentalnością i przenika
współczesne społeczeństwa w różnych częściach świata.
Człowiek i jego życie nie są już postrzegane jako podstawowa wartość,
którą należy szanować i chronić, zwłaszcza jeśli osoba jest uboga lub
niepełnosprawna, jeśli nie jest jeszcze przydatna – jak dziecko mające przyjść
na świat lub już nie jest przydatna – jak osoba w podeszłym wieku. To, co
jest niepotrzebne, co stwarza problemy, może być odrzucone... Kultura
odrzucania sprawiła, że staliśmy się niewrażliwi także na marnowanie i wyrzucanie żywności, co jeszcze bardziej zasługuje na potępienie, gdy w każdej
części świata liczne osoby i rodziny cierpią wskutek głodu i niedożywienia35.
Papież ukazuje, że „społeczeństwo jest niestety zanieczyszczone «kulturą
odrzucenia», która jest przeciwieństwem kultury przyjęcia. Zaś ofiarami

32 Cfr. Francesco, Esortazione Apostolica «Evangelii gaudium», n. 288.
33 Francesco, Discorso durante l’Udienza Generale, Piazza San Pietro, 5 giugno
2013, in https://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2013/documents/
papa-francesco_20130605_udienza-generale.html.
34 Franciszek, Encyklika „Laudato si’” poświęcona trosce o wspólny dom, in Gość
Niedzielny, 2015-06-18, n. 22, 43.
35 Franciszek, Katecheza podczas Audiencji Generalnej 5 czerwca 2013, in https://
w2.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130605_udienza-generale.html.
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kultury odrzucenia są właśnie osoby najsłabsze, najbardziej kruche”36. Podczas wizyty w Domu Opatrzności Bożej, założonym niemal dwa wieki temu
przez św. Józefa Benedykta Cottolengo w Turynie, Ojciec Święty powiedział:
„Wśród ofiar tej «kultury odrzucenia» chciałbym tutaj przypomnieć szczególnie licznie przyjmowane w tym domu osoby starsze: starsi są pamięcią
i mądrością narodów. Ich długowieczność nie zawsze jest postrzegana jako
Boży dar, ale czasami jako ciężar, trudny do zniesienia, zwłaszcza, gdy ich
zdrowie jest znacznie osłabione. Ta mentalność nie jest dobra dla społeczeństwa, a my musimy rozwijać «przeciwciała» wobec takiego sposobu
postrzegania osób starszych czy niepełnosprawnych, jakby ich egzystencja
nie była już godna dalszego życia”37.
Możemy zauważyć, że obrona życia i szacunek dla jego wartości są filarami nauczania Papieża Franciszka, w którym podkreśla on:
– z asadę nienaruszalności życia ludzkiego, ponieważ człowiek został
stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a życie jest darem, który
w Bogu ma swój początek i swój kres;
– prymat jednostki nad społeczeństwem, a w konsekwencji obowiązek
instytucji i organizmów społecznych do poszanowania życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci;
– obowiązek troski o bezbronnych, chorych i starszych, który znajduje
swoje korzenie w nauczaniu Chrystusa, a dziś może być wyrażony
poprzez promocję „kultury życia”, jako najlepszego remedium na
„kulturę odrzucenia”.
W swoim nauczaniu Papież Franciszek potwierdza nowymi słowami
i w nowej formie miłość Boga do człowieka, który od wieczności jest „miłośnikiem życia” (por. Mdr 11,26), i wyraża życzenie, aby „wszyscy poważnie
potraktowali obowiązek szanowania i doglądania świata stworzonego, bycia
wrażliwymi na każdą osobę, przeciwstawiania się kulturze marnotrawstwa
i odrzucania, by budować kulturę solidarności i spotkania”38.
Słowa kluczowe: nauczanie papieża Franciszka, „kultura odrzucania”,
obrona życia
36	Radio Watykańskie, Papież w szpitalu: kulturę odrzucenia zastąpmy kulturą
przyjęcia, in http://pl.radiovaticana.va/news/2016/07/29/papie%C5%BC_w_szpitalu_kultur%C4%99_odrzucenia_zast%C4%85pmy_kultur%C4%85_przyj/1247839.
37 Serwis Papieski, Starsi to ofiary kultury odrzucenia, in http://papiez.wiara.pl/
doc/2555377.Starsi-to-ofiary-kultury-odrzucenia/2.
38 Franciszek, Katecheza podczas Audiencji Generalnej 5 czerwca 2013.
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Parole chiavi: Magistero di Papa Francesco, “cultura dello scarto”, difesa
della vita
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Iniciatívy novej evanjelizácie na Slovensku
New Evangelization Initiatives in Slovakia
Slovenská republika síce patrí k tradične katolíckym krajinám Európy,
ktorá v druhej polovici dvadsiateho storočia prežila tvrdé prenasledovanie Cirkvi. Od zmocnenia sa vlády komunistami v bývalom Česko-Slovensku politickým prevratom vo februári 1948 rozpútala nová
politická moc tvrdé prenasledovanie Katolíckej cirkvi. Vývoj smeroval
k štátnemu zriadeniu, ktoré si nárokovalo kontrolu nad všetkými oblasťami spoločenského, politického, kultúrneho, ale aj náboženského
života. Smernice z mája 1948 nariadili odstrániť kríže zo škôl, zrušili
vyučovanie náboženstva na stredných školách. Nariadili, že každý
druh vzdelania a výchovy musí byť v súlade ľudovodemokratickým
duchom a že štát má právo na ich kontrolu, čo bolo namierené proti
cirkevným internátom a súkromným školám, ktoré ešte existovali1.
Kardinál Korec o tejto dobe vydal nasledujúce svedectvo: „Už v júni
roku 1948 sa konala v Karlových Varoch dôležitá porada predstaviteľov
vlády o cirkevnej politike. Tam sa rozhodlo, ako pokračovať v cirkevnej politike: »Obmedziť činnosť biskupov, izolovať ich od kléru,
obmedziť vplyv Vatikánu, uviesť novú Katolícku akciu, zaviesť úrad
pre cirkevné veci, podporovať kňazov, ktorí dávajú a plnia socialistické
záväzky. Cirkev katolícku premieňať postupne na Cirkev národnú,
zasiahnuť do katolíckych ustanovizní, odstraňovať horlivých kňazov...« A potom nasledovala jedna Jóbova zvesť za druhou... vláda
1 Por. J. M. Dubovský, M. Fedor, I. Chalupecký, E. Krapka, V. Mikula, G. Povala,
H. Radváni, J. Šimončič, Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, Trnava 1990,
s. 396.
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siahla na cirkevný. majetok, poštátňuje ďalšie školy, ruší katolícke časopisy... zakazuje Združenie katolíckej mládeže, ruší aj vydavateľstvá
Spolku sv. Vojtecha, Posla, Verbum a iné... Koncom roku 1948 bola
zatvorená veľmi cenná inštitúcia »Ústredná katolícka kancelária« so
sídlom v Bratislave. Boli zakázané i ďalšie organizácie – katolíckych
žien, mužov...Napriek všetkým tvrdým opatreniam a zásahom proti
Cirkvi, žiadalo sa od biskupov, aby opätovne vydávali vyhlásenia na
podporu vlády. Arcibiskup Beran v obežníku z 29. apríla 1949 preto
napísal: »Nie sme ochotní kedykoľvek a pri každej príležitosti vydávať
opätovné politické vyhlásenia... Našou úlohou je spása nesmrteľných
duší.« Medzitým, čo boli zastavené katolícke časopisy rušené cirkevné školy a spolky, okolo 70 kňazov bolo vo väzení, spolu niekoľko
sto laikov...“2.
Vláda „dekrétom č. 112 zo 14. júla 1950 zrušila 13 diecéznych seminárov a ponechala len fakultu v Bratislave a v Prahe. Počet seminaristov poklesol na 10%“3. Tomuto opatrenie predchádzala v noci
z 13. na 14. apríla likvidácia mužských reholí. Bolo zlikvidovaných
16 mužských reholí s 1 019 rehoľníkmi v 96 kláštoroch, bolo znemožnené prijímanie novicov. Následne boli zlikvidované aj ženské
rehole, ktorých bolo 24 so 4 253 rehoľnými sestrami, ktoré pôsobili
v 168 kláštoroch, pričom viedli mnohé školy a veľké nemocnice4.
Zostávala totálne oklieštená farská pastorácia obmedzená na vysluhovanie sviatostí a obmedzené vyučovanie náboženstva na základných
školách. Štátny teror dosiahol svoje maximum v spojení s množstvom
inscenovaných procesov proti biskupom, rehoľným prestaveným,
2 J.Ch. Korec, Od barbarskej noci, Bratislava 1990, s. 52–53. Pozri tiež: J. Dolinský,
Alternatívne vzdelávanie a výchova mimo fakulty a seminára, in: Katolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave 1936-1989, Trnava 2011, s. 196–206.
3 J. Dolinský, Cirkevné dejiny Slovenska II, Trnava 2002, s. 87. Tiež: J. Dolinský,
Arcibiskup Eduard Nécsey – život stálej adorácie, in: „Viera a život“ r. 23, č. 3, 2013,
s. 27–30. J. Dolinský, Biskup Róbert Pobožný: úsilie o pokoj a jednotu v ťažkej dobe,
in: „Viera a život“ r. 22, č. 6, 2012, s. 34–37.
4 Por. V. Judák, Historický prierez desaťročnej činnosti Konferencie biskupov Slovenska, in: Katolícka cirkev na Slovensku, www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/konferencia-biskupov-slovenska/p/historicky-prierez [13.7.2016].
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kňazom i laikom5. „Súčasne s prípravami na likvidáciu kláštorov
prebiehala takzvaná akcia »P« (pravoslávie). Išlo o násilné včlenenie gréckokatolíckej cirkvi do pravoslávia. Jedným z prvých krokov
bolo zatknutie biskupov Pavla Gojdiča a Vasila Hopku. Zinscenovaný »prešovský sobor« sa uskutočnil 28. apríla 1950“6. Na ňom
bola gréckokatolícka cirkev rozpustená a jej duchovní a veriaci boli
nútení prijať pravoslávnu vieru. Nasledovalo prenasledovanie kňazov
a veriacich, ktorí zostali verní katolíckej viere. Len diecéznych kňazov,
ktorí sa dostali roku 1950 mimo pastoráciu (izolácia, sústreďovacie
tábory, väzenie), bolo vyše 300. Až roky 1968-69 znamenali určité
uvoľnenie v prenasledovaní no došlo iba k úradnému obnoveniu
gréckokatolíckej cirkvi 13. júna 19687. Vyučovanie náboženstva na
základných školách zostalo naďalej obmedzené ako i prijímanie do
štátom kontrolovaného kňazského seminára v Bratislave. V období
prenasledovania sa vytvorili dôležité neoficiálne štruktúry života Katolíckej cirkvi na Slovensku, ku ktorým patrili tajne fungujúce rehole
a rozličné formy laického apoštolátu. Pád komunistického režimu
priniesol vonkajšiu slobodu a potrebu obnovy riadnych cirkevných
štruktúr spojených s novou evanjelizáciou Slovenska, v ktorých
možno vybadať dve základné tendencie plošnú a špecializovanú, ktoré
narážajú na spoločné ťažkosti a potrebu zmeny na farskej úrovni.
Plošné projekty
Prvým plošným projektom bolo „Desaťročia duchovnej obnovy
Slovenska, ktorá bola vzdialenou prípravou na Jubilejný rok 2000“8.
Konferencia biskupov vydávala metodické materiály pre farárov
a správcov farností, ktoré prinášali témy na jednotlivé mesiace a boli

5 Por. J.Ch. Korec, Od barbarskej noci, op. cit., s. 65–70.
6 J. Dolinský, Cirkevné dejiny Slovenska II, op. cit., s. 88.
7 Por. tamže, s. 94.
8 V. Judák, Historický prierez desaťročnej činnosti Konferencie biskupov Slovenska,
in: Katolícka cirkev na Slovensku, www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/konferencia-biskupov-slovenska/p/historicky-prierez [13.7.2016].
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tiež uverejňované v katolíckych časopisoch9. Desaťročie do roku 2000
bolo charakteristické najmä obnovou a vybudovaním riadnych cirkevných štruktúr. Bolo vybudovaných niekoľko sto nových kostolov,
ktorých stavba za predchádzajúceho režimu nebola možná.
Už po svojom nástupe na čelo Spišskej diecézy biskupa Mons.
František Tondra na prvých kňazských rekolekciách v jeseni 1989
hovoril o zámere zvolať diecéznu synodu, ktorá by sa stala nástrojom zjednotenia a systematickej organizácie duchovného života tejto
partikulárnej cirkvi. V rokoch, ktoré nasledovali, sa však ťažisko pastoračnej práce tak v diecéze ako aj v ostatných diecézach Slovenska
sústredilo na zriaďovanie patričných štruktúr, úradov a inštitúcií.
Súčasne sa na Slovensku prakticky v celých 90–tych rokoch hovorilo
o tom, že bude najskôr usporiadaný celoslovenský cirkevný snem
a od jeho výsledkov sa budú odvíjať diecézne aktivity podľa úvah
jednotlivých biskupov v tomto smere10. Napokon sa však uskutočnili
diecézne synody v diecézach: Banská Bystrica v rokoch 2003-2005,
Košice v rokoch 2004-2006 , Spiš v rokoch 2006-201111. Od roku 2015
prebieha diecézna synoda Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených
zložiek Slovenskej Republiky s predpokladaným termínom ukončenia
v roku 201712.
Slovenskí jezuiti od roku 1992 usporiadali desať interdisciplinárnych sympózií na rozličné témy so spoločným titulom Nová evanjelizácia. Nik z účastníkov nepochyboval o správnosti témy, respektíve
výzvy sv. pápeža Jána Pavla II. o potrebe novej evanjelizácie, či
reevanjelizácie Európy ako i Slovenska. Na druhom ročníku otec biskup František Rábek vyzdvihol potrebu evanjelizovať farnosť, pričom

9 Por. F. Rábek, Kristovo posolstvo (téma duchovnej obnovy na máj), in: „Slovo
Dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi“ roč. XXIV. 1992, č. 10 s. 3.
10 Por. Dokumenty Druhej synody spišskej diecézy, Spišská Kapitula 2011, s. 11–12.
11 Por. tamže, s. 11.
12 Por. F. Rábek, Dekrét o vyhlásení synody. Marianka: Ordinariát ozbrojených
síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky 2015, www.ordinariat.sk/data/files/3085_dekret-o-vyhlaseni-synody.pdf [13.7.2016].
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ako kľúč označil potrebu evanjelizovať kňazov a aktívnych laikov13.
Vo svojom príspevku podal aj popis východiskového stavu a a cieľ,
potrebu zlepšenia, ktorú charakterizoval ako výzvu, aby sa farnosť
stala spoločenstvom spoločenstiev14. Konferencia biskupov Slovenska
pracovala na celoplošných projektoch „Pastoračný a evanjelizačný
plán katolíckej cirkvi na Slovensku pre roky“ 2001-2006 a 2007-2013.
Boli to dva kvalitne vypracované evanjelizačné a pastoračné plány
Katolíckej cirkvi na Slovensku.
Po dvadsiatich rokoch dvojica pastorálnych teológov Jozef Žuffa
a Zdenko Pupík realizovala medzi kňazmi anketu o potrebe pastoračného plánovania. Jeden respondent zhodnotil spoluprácu diecézy
s farnosťami slovami: „Nepamätám si v ostatnom čase, že by z úst
niektorého cirkevného predstaveného zaznel vôbec pojem Pastoračný
plán, že by v našich katolíckych masmédiách sa vysielala relácia,
diskusia na túto tému. Ak v roku 2013 skončilo obdobie Pastoračného
plánu, nikde sme nepočuli nič o zhodnotení daného plánu a evaluácia
je veľmi potrebná“15. Ukázalo sa, že v plošných akciách boli priveľké
očakávanie ale skromné výsledky. Napriek tomu boli vytvorené cenné
dokumenty a samotný proces ich tvorby bol obohatením pre tvorcov. Tento proces priniesol aj široký priestor pre vedeckú a odbornú
diskusiu. Ukázalo sa, že v menších aktivitách boli dosiahnuté relatívne
väčšie výsledky a najmä spontánne iniciatívy mali väčšiu plodnosť.
V pastoračnom plánovaní sa ukázali aj viaceré nedostatky a to predovšetkým absencia kontroly v plánovaní. U kňazov nedostatok
vlastnej iniciatívy a potreby niečo vo svojej pastoračnej práci zmeniť
alebo zlepšiť, tiež malá kontinuita vo farskej pastorácii, keď nový
správca farnosti začína akoby od nuly bez nadviazania na výsledky
práce svojich predchodcov. Striedanie rozličných typov správcov
farností, ktorí sú niekedy priveľmi autoritatívni a málo kooperatívni.
13 Por. F. Rábek, Farnosť –miesto a východisko evanjelizácie, in: Nová evanjelizácia.
Zborník sympózia s medzinárodnou účasťou II: ročník, Trnava 1993, s. 138.
14 Por. tamže, s. 139.
15	Z. Pupík, J. Žuffa, Vidieť, hodnotiť konať, Pastoračné plánovanie vo farnostiach,
Trnava 2015, s. 58.
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Špeciálne projekty
V nadväznosti na sympózií so spoločným titulom Nová evanjelizácia, ktoré sa postupne venovali témam potreby novej evanjelizácie
všeobecne a následne špecifickým témam mládež, rodina, seniori,
chorí, farnosť, kňazská formácia, kresťanská kultúra, elektronické
médiá, misie16, bol na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity spustený projekt Skvalitnenie vyučovania pastorálnej teológie. V jeho
rámci bol v roku 2007 uskutočnený „Výskumu religiozity katolíkov
na Slovensku“. Išlo o prístup modernej pastorálnej teológie, ktorá
potrebuje spoluprácu s empirickými vedami, ako je psychológia, politológia a sociológia. Výsledky výskumu boli spracované metódou
pastorálnej teológie, prevzatej od zakladateľa francúzskeho hnutia
robotníckej mládeže JOC abbé Cardijna (1882-1967): vidieť – posúdiť
– konať (voir – juger – agir). Takto pastorálna teológia obsahuje tieto
tri aspekty: aspekt kairologický, aspekt kriteriologický a aspekt praxeologický, ktorý je pre ňu kľúčový17.
Jeden dôležitý praktický problém, na ktorý poukázal výskum v oblasti odovzdávania viery v rodine je slabá účasť otcov na ňom. Deti
učili modliť sa hlavne matky, staré matky a kňazi, mladšiu generáciu
katechéti. Viac ako polovica otcov chodila menej často na sv. omšu ako
raz do týždňa. V oblasti rodinného života a reprodukčného správania sa vo všetkých sledovaných oblastiach prejavil veľmi pozitívny
vplyv religiozity podľa všetkých sledovaných ukazovateľov. Kvôli
spresneniu údajov o vplyve religiozity sa overoval súčasný možný
vplyv ďalších faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať hodnotu prisudzovanú manželstvu, postoje k mimomanželskému spolužitiu a ďalšie
sledované ukazovatele rodinného života. Ukázal sa významný vplyv
religiozity na chápanie rodinného života a reprodukčné správanie
obyvateľstva. Je to dôležité znamenie, že negatívnym vplyvom na rodinu možno čeliť iba nepriamo, a to prehlbovaním a skvalitňovaním
16 Por. J. Ďurica, J. Kyselica, Od prípravy synody o novej evanjelizácii po jej uvádzanie
do života, Trnava 2014, s. 16–17.
17 Por. L. Csontos, J. Matulník, Zhrnutie, in: J. Matulník a i.: Analýza religiozity
katolíkov na Slovensku: Poznatky zo sociologického výskumu, Bratislava 2008, s. 305.
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náboženského života veriacich. Objavila sa aj menej priaznivá skutočnosť, že i v tomto výskume sa prejavila pomerne vysoká miera
benevolencie obyvateľov Slovensku, i veriacich, ku kohabitáciám,
k sexuálnym stykom maloletých i k hormonálnej antikoncepcii18.
Druhý dôležitým výskumom v rámci projektu Skvalitnenie vyučovania pastorálnej teológie bol „Výskum religiozity mladých katolíkov
na Slovensku vo veku 17 rokov“, ktorý realizoval v školskom roku
2012/13 riešiteľský kolektív pod vedením sociológa profesora Jozefa
Matulníka. Zaujímavé sú výsledky ohľadom rozhodnutie pre kňazské
resp. rehoľné povolanie. Toto rozhodovanie je zvyčajne niekoľkoročný
rozhodovací proces, na ktorý vplývajú viaceré vnútorné i vonkajšie
faktory. Tomu zodpovedajú výsledky výskumu: 0,9% áno a 1,9%
skôr áno v odpovedi na otázku: Chceli by ste vy vykonávať kňazské,
resp. rehoľné povolanie? Odpoveď skôr áno signalizuje, že mladý človek je v rozhodovacom procese pravdepodobne už dosť ďaleko, čo
vzbudzuje nádej a je výzvou pre ohlasovanie evanjelia v celej jeho
plnosti dnešným mladým ľuďom, lebo aj z nich si chce Boh povolať
tých, ktorí sú potrební do jeho žatvy19. Vážne sú zistenia výskumu,
ktoré poukazujú na veľmi permisívne postoje ku kohabitáciám u študentov i u matiek a na druhej strane na pozitívny vplyv religiozity na
tieto postoje. S názorom, že je vhodné, aby muž a žena pred vstupom
do manželstva najprv spolu určitý čas žili na „na skúšku“ súhlasilo
vo výskume až 84,5% študentov. Je to oblasť, v ktorej sa dlhodobo
ukazujú slabiny katechézy a pastorácie mládeže. Vo výskume sa tiež
potvrdilo, že respondenti, ktorých charakterizuje vyššia religiozita
vo väčšej miere odmietajú kohabitácie i sexuálne styky neplnoletých
ako menej religiózni respondenti, týka sa to najmä osobnej modlitby,

18 Por. J. Matulník, M. Kratochvíla, J. Kyselica, Religiozita, rodina a reprodukčné
správanie obyvateľov Slovenska, in: J. Matulník, a i.: Analýza religiozity katolíkov
na Slovensku: Poznatky zo sociologického výskumu, Trnava 2008, s. 223.
19 Por. L. Csontos, Vzťah ku kňazskému povolaniu, in: J. Matulník, Analýza religiozity mladých katolíkov na Slovensku Poznatky zo sociologického výskumu, Trnava
2014, s. 55–72.
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frekvencie prijímania sviatosti zmierenia a eucharistie a intenzity
účasti na živote farského spoločenstva20.
Zaujímavých je okruh zistení ohľadom rodinného prostredia
mladých katolíkov vo veku 17 rokov. Rodinnú atmosféru hodnotia
dve tretiny respondentov pozitívne. Dôležitú úlohu hrá prítomnosť
vlastného otca, keď respondenti z týchto domácností častejšie praktizujú vieru a taktiež predpokladajú, že budú chodiť do kostola, keď
budú mať 25 rokov. Podobnú dôležitú úlohu v rodine zastávajú i starí
rodičia. Deti z domácností, v ktorých žije minimálne jeden starý rodič,
chodia častejšie do kostola, predpokladajú, že ho budú navštevovať aj
ako 25-roční. Títo respondenti sa tiež cítia viac spätí so svojím farským
spoločenstvom21. Nie veľmi prekvapujú zistenia výskumu ohľadom
vplyvu elektronických médií na mladých. Muži celkovo využívajú
médiá počas dňa výrazne viac než ženy. Hranie počítačových hier
u mladých a taktiež ich záujem o mediálne obsahy zamerané na hry
veľmi úzko súvisí s ich menej intenzívnou prípravou na vyučovanie,
horšími známkami a menej intenzívnou komunikáciou s rodičmi
o citlivých otázkach. U mladých katolíkov je hranie počítačových hier
tiež v negatívnom vzťahu s ich súkromnou a verejnou náboženskou
praxou – menej sa modlia, menej často chodia do kostola a celkovo
je pre nich náboženstvo menej dôležité22. Mnohé z týchto výziev sú
podnetom na skvalitnenie vyučovania pastorálnej teológie najmä
v oblasti začleňovania veriacich do spoločenstva Cirkvi. Ukazuje sa
potreba budovať farské spoločenstvá ako spoločenstvo spoločenstiev23.
Novými výzvami, ktoré stoja pred Katolíckou cirkvou sú osobitne
reflektované v monografii Jána Ďuricu SJ a Jozefa Kyselicu SJ: Od
20 Por. J. Matulník, M. Kratochvíla, Postoje ku kohabitáciám, in: J. Matulník,
Analýza religiozity mladých katolíkov na Slovensku Poznatky zo sociologického
výskumu, op. cit., s. 159–171.
21 Por. M. Kratochvíla, Rodinné prostredie, in: J. Matulník, Analýza religiozity
mladých katolíkov na Slovensku Poznatky zo sociologického výskumu, Trnava 2014,
s. 119–157.
22 Por. M. Fero, Médiá, in: J. Matulník, Analýza religiozity mladých katolíkov na
Slovensku Poznatky zo sociologického výskumu, op. cit., s. 229–296.
23 Por. J. Kyselica, Odovzdávať vieru v súčasnej spoločnosti, Trnava 2006. s. 122.
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prípravy synody o novej evenjelizácii po jej uvádzanie do života. „Po
roku 1989 sa pre všetkých ľudí otvorila veľká možnosť objavenia alebo
rozvíjania viery, tak u pokrstených, ako aj nepokrstených alebo vzdialených od Cirkvi. Pri veľkej zaťaženosti kňazov na mnohých miestach
misijnej práce sa zapájajú aj laici. Spoluúčasť laikov je však veľmi
čiastočná. Niekedy sa vytvára určitá obava a cirkevné dokumenty
sa neberú vo všetkom dosť dôsledne“24. Význam hnutí a spoločenstiev vyzdvihujú na príklade farnosti Banská Bystrica – Radvaň, kde
pôsobil P. Ján Ďurica SJ. „Z osobnej skúsenosti môžem potvrdiť, že
spolupráca s charizmatickými spoločenstvami, vrátane vyučovania
náboženstva na školách a bežnej pastorácie v priebehu desiatich rokov, zo skoro mŕtvej farnosti zo 40 tisíc obyvateľmi vznikli ďalšie
dve farnosti s novo postavenými kostolmi. Z dvoch sv. omší v nedeľu
je teraz dvanásť“25.
Medzi špeciálnymi iniciatívam si zasluhujú povšimnutia evanjelizačný festival gospelovej hudby „Lumen“ v Trnave, ktorý organizujú
pre mládež slovenskí saleziáni. Okrem vystúpení domácich a zahraničných kapiel prináša bohatý sprievodný program prednášok
svedectiev a dialógov. V roku 2016 sa konal už 24. ročník26.
Slovenskí františkáni zriadili na základe potreby reevanjelizácie
kresťanov v strednom veku na Slovensku v bývalom františkánskom
kláštore v Beckove Centrum novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II.
Uskutočňujú modlitby za uzdravenie a napomáhajú rozvoj malých
spoločenstiev. Jeho víziou je:
– pomôcť objaviť kresťanom vlastnú identitu Otcovho syna a dcéry,
kráľovského dieťaťa so všetkými jeho právami a privilégiami
– prinášať uzdravenie a slobodu Božím deťom27.

24 J. Ďurica, J. Kyselica, Od prípravy synody o novej evenjelizácii po jej uvúdzanie
do života, op. cit., s. 13.
25	Tamže, s. 31.
26 Buletin festivalu Lumen 2016, www.fln.sk/2016/wp-content/uploads/buletin-festival-web.pdf [13.7.2016].
27 Por. Centrum novej evanjelizácie Beckov, http://cne-beckov.sk/sk_SK/ (13.7.2016).
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Spoločenstvo pri dóme sv. Martina v Bratislave vzniklo ako iniciatíva laikov, ktorá sa stretala na dómskej fare a v lete roku 1993
zažili zakladajúci členovia počas duchovných cvičení vo francúzskom mestečku Paray le Monial vyliatie Ducha Svätého. Odvtedy
spoločenstvo začalo rásť, a preto sa začalo stretávať vo väčších priestoroch. Popri vlastných stretnutiach začala rásť aj služba na rôznych
úrovniach. Evanjelizácia, vydávanie kresťanského časopisu Nahlas,
duchovné obnovy pre rôzne skupiny atď. Toto všetko bolo a stále
je sprevádzané mnohými svedectvami ľudí o ich osobnom obrátení
k Ježišovi a zmene životov. Spoločenstvo vyvíja iniciatívy aj oblasti
verejného života, viacerí jeho členovia vstúpili do politiky a niektorí
sú aj europoslancami28.
Na Slovensku intenzívne pôsobí Katolícka charizmatická obnova. Obnova sa usiluje prispieť k obráteniu, spáse a posväcovaniu
všetkých ľudí a k ich zjednoteniu v účinnom spoločenstve Božieho
ľudu. Záleží jej na tom, aby každé dielo v Cirkvi bolo založené na
rozpoznávaní Božích zámerov a plánov. Kladie dôraz na: poznanie Boha ako milujúceho a odpúšťajúceho Otca, nadviazanie osobného vzťahu s Ježišom, potrebu posilňovať v sebe prítomnosť Ducha
Svätého, dôležitosť Svätého písma, sviatostí, bohoslužby, modlitby,
modlitby chvál, dôležitosť chariziem alebo darov Ducha Svätého pre
službu Cirkvi, potrebu budovať spoločenstvo, poslanie ohlasovať
evanjelium a vydávať svedectvo. Pôsobí vo všetkých diecézach a od
roku 2004 vydáva časopis Charizma29. Vo výpočte by sme mohli pokračovať ďalej no kľúčovým sa ukazuje obnova farského spoločenstva
v ktorej je kľúčovou osobou duchovný správca farnosti.
Obnova farského spoločenstva
Druhý vatikánsky koncil zdôraznil starobylé učenie, že Cirkev
je vo svojej podstate spoločenstvo. Jozef Kulisz pripomína výroky
cirkevných otcov o spoločenstve Cirkvi o Komunii (koinonia), na
28 Por. Martindom Spoločenstvo pri dóme sv. Martina v Bratislave, www.martindom.
sk/index.php?id=377&type=md_main_menu&t=7 [13.7.2016].
29 Por. Katolícka charizmatická obnova, www.kcho.sk/obnova.php [13.7.2016].
| 112 |

Iniciatívy novej evanjelizácie na Slovensku…

ktorých buduje svoju náuku koncilová konštitúcia o liturgickej obnove Sacrosanctum concilium. „Podľa Jána Damascénskeho je jednota
kresťanov vyjadrená Pánovou obetou, keď Pán nazýva svoje telo chlebom, ktorý vznikol z množstva zŕn, a víno svojou krvou, ktoré vzniklo
z mnohých bobúľ. To vyjadruje, že kresťanské spoločenstvo vzniklo
z mnohých osôb, ktoré sa zjednocujú Telom a Krvou Kristovou a tvoria jeho Tajomné Telo. Naznačuje aj myšlienku sv. Cypriána, ktorá
vyjadruje jednotu kresťanom založenú v eucharistii“30. V roku 1993
vo svojom referáte na sympóziu Nová evanjelizácia Marián Kováčik
konštatoval, že cieľom súčasnej pastorácie je priviesť ľudí k prvému
svätému prijímaniu a potom tento stav udržiavať. Všetko je zamerané akoby len na jeden cieľ – aby ľudia chodili na prijímanie. Ako
pokus o nový model farnosti, ktorý však nezostáva iba modelom, ale
stáva sa realitou vo farnostiach v Poľsku, uviedol model farnosti ako
spoločenstva spoločenstiev podľa prof. Blachnického zakladateľa
hnutia Svetlo-Život. Cieľom modernej pastorácie vo farnosti by sa
malo stať vovedenia do života farského spoločenstva, v ktorom sa
prijímajú sviatosti, no jej život sa nevyčerpáva iba v ich prijímaní31.
Toto spoločenstvo sa realizuje vo farnosti ako husej sieti osobných
vzťahov, kde duchovný pastier spĺňa osobitné poslanie32.
Je vhodné porovnať požiadavky Kódexu kánonického práva: „Farár
je povinný starať sa, aby sa Božie slovo celostne hlásalo tým, ktorí sa
nachádzajú vo farnosti; preto má dbať o to, aby laickí veriaci boli poučovaní o pravdách viery najmä homíliou, ktorú treba konať v nedele
a prikázané sviatky, ako aj katechetickou výukou, a má rozvíjať diela,
ktorými sa napomáha evanjeliový duch aj vo vzťahu k sociálnej spravodlivosti; osobitnú starostlivosť má venovať katolíckej výchove detí
a mládeže; má sa aj za spolupráce veriacich všemožne usilovať, aby sa
evanjeliové posolstvo dostalo aj k tým, ktorí zanechali uplatňovanie
30 J. Kulisz, Eucharystia sakramentem jedności w rozumieniu Teilharda de Chardin,
in: „Studia Theologica Varsaviensia” 2000, roč. 38, č. 2, s. 141.
31 Por. M. Kováčik, Evanjelizácia ako prvá etapa budovania farnosti, in: Nová
evanjelizácia II, Bratislava 1993, s. 87.
32 Por. J. Kyselica, Odovzdávať vieru v súčasnej spoločnosti, Trnava 2006, s. 90.
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náboženstva alebo nevyznávajú pravú vieru“ (KKP kán. 528 § 1).
Kódex celkom jasne hovorí o tom, že farár často nemôže osobne
zvládnuť v plnej miere všetky spomenuté povinnosti, preto ho nasledujúci kánon zaväzuje: „Farár má uznávať a napomáhať vlastný diel,
ktorý majú v poslaní Cirkvi laickí veriaci, podporujúc ich združenia s náboženskými cieľmi. Má spolupracovať so svojím biskupom
a s presbytériom diecézy a vynasnažovať sa, aby sa veriaci starali
o farské spoločenstvo, aby sa cítili členmi tak diecézy, ako aj celej
Cirkvi a aby sa na dielach, ktoré toto spoločenstvo majú napomáhať,
zúčastňovali alebo ich podporovali (KKP kán. 529 § 2).
Dôležité je však aj subjektívne hľadisko osoby, v tomto prípade
správcu farnosti, či vníma potrebu zmeny vo svojej pastoračnej práci.
Motivácia k zmene je ako na to vo všeobecnosti upozorňuje teória
manažmentu rozhodujúca pre plánovanie a rast v organizácii. Platí
to aj vo farnosti, ako to výstižne charakterizoval biskup Rábek, ide
o evanjelizáciu kňazov. Motivovaný správca farnosti si uvedomuje
potrebu zmeny a hľadania prostriedkov na jej uskutočnenie. Tu už
môžu nastúpiť základné funkcie manažmentu, ktorými sú: plánovanie; organizovanie; vedenie ľudí; kontrola33.
Nemožno povedať, že by nejaká farnosť nefungovala, no vždy
je možné, aby fungovala lepšie tak, ako v osobnom duchovnom živote je vždy možný rast, tak isto je to možné aj v živote farského
spoločenstva. Aj rozvoj života farského spoločenstva sa javí určitý
cyklický proces, v ktorom sa popri duchovných prostriedkoch možno
inšpirovať aj zásadami manažmentu kvality. Manažérstvo kvality sa
zakladá na uplatňovaní praxou overených teoretických konceptov.
Univerzálny model pre zlepšovanie kvality ponúkol W.E. Deming
v podobe tzv. PDCA – cyklu ako cyklický nepretržitý proces, pozostávajúci z týchto krokov:
– P (plan) – plánovanie (analýza situácie, vypracovanie plánu,
stanovenie kontrolných bodov).
– D (do) – vykonanie (oboznámenie a tréning pracovníkov, realizácia plánu).
33 Por. J. Mihok, P. Trebuńa, Základy manažmentu, Košice 2009, s. 20.
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– C (check) – preskúšanie (monitorovanie situácie, zistenie splnenia plánovaných cieľov).
– A (act) – zlepšenie a následná štandardizácia pri súlade skutočnosti s plánom, resp. návrat k „P“ a „D“ pri nesúlade skutočnosti
s plánom34.
Plánovanie je teda „osou“ riadenia. Je to proces, ktorého výsledkom má byť plán s tromi základnými zložkami: ciele, ktoré sa majú
dosiahnuť; špecifikácia činností potrebných na dosiahnutie cieľov;
prepočet (odhad) zdrojov potrebných na uskutočnenie činností. Všeobecné ciele, činnosti a prostriedky sú pomerne jasne stanovené
v cirkevných dokumentoch a v Kódex kánonického práva, no je potrebné rozmeniť ich na drobné konkrétne aktivity vo farnosti. Kódex
ukladá farárovi alebo správcovi farnosti povinnosti, ktoré nemôže
sám uskutočniť, no zároveň mu predkladá aj vnútorné zdroje farnosti, ktoré mu môžu a majú v tom pomáhať, sú to veriaci laici, ktorí
majú byť členmi farskej pastoračnej rady a tiež majú nezastupiteľné
miesto v tom, aby sa ohlasovanie Božieho slova dostalo k tým, ktorí
zanechali uplatňovanie náboženstva alebo nevyznávajú pravú vieru,
ktorí sú v ťažkých životných situáciách ako chudobní, utrápení, osamelí, vyhnaní z vlasti a takí, na ktorých doliehajú osobitné trápenia.
Sú to tiež manželia a rodičia, ktorí by mali mať podporu pri plnení
svojich povinností, a v rodine má podporovať vzrast kresťanského
života ako aj tí, ktorých katolícke manželstvo stroskotalo. Napokon,
aby sa nik z členov farnosti necítil opustený, ale zahrnutý láskou
veriaceho spoločenstva (porov. KKP kán. 526 až 537).
Ten istý kódex poskytuje aj dosť možností na kontrolu, bez ktorej
nefunguje efektívne plánovanie, ktoré by viedlo k zmene. Spomenuli
sme na začiatku vyjadrenie respondenta, správcu farnosti, pastoračnému plánovaniu chýba kontrola. Manažment považuje kontrolu
za dôležitý prostriedok dosahovania stanovených cieľov. Aj v tejto
oblasti Kódex kanonického práva predkladá veľmi účinný systém
kontroly. Podľa neho je povinnosťou biskupov každých päť rokov
34 Por. E. Dudzinská, P. Budaj, Š. Vitko, Manažment v sociálnych službách, Prešov
2009, s. 225.
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vykonať návštevu Ad Limina Apostolorum, pri ktorej navštívia jednotlivé kongregácie a napokon sú prijatí na súkromných a spoločnej
audiencii u Svätého Otca (por. KKP Kán 400 § 1.) „Biskup je viazaný
každoročne vizitovať diecézu, buď celú, alebo jej časť tak, aby aspoň
každých päť rokov vykonal vizitáciu celej diecézy sám, alebo ak by bol
zákonne hatený, cez biskupa koadjútora alebo pomocného biskupa,
alebo generálneho či biskupského vikára, alebo cez iného presbytera.
Biskup si smie pri vizitácii vyvoliť za sprievodcov a pomocníkov klerikov, akých chce“ (KKP Kán. 396). Pre tieto vizitácie majú biskupi
vypracované dotazníky, ktoré však nie sú celkom dôsledné v kontrole všetkých povinností správcov farností. Tu vidíme priestor na
zlepšenie, ako príklad by sme mohli uviesť Žilinskú diecézu. Nič však
nebráni v tom, aby bola kontrola častejšia. Má možnosť poveriť dekanov vizitáciou farností svojho obvodu (por. KKP Kán. 555 § 4). Teda
pastoračné plánovanie by mohlo byť nielen možné ale aj efektívne,
žiadalo by si to viac trpezlivosti.
***
Budúcnosť bude závisieť od dobrej spolupráca kňaza s laikmi, ako
si to žiada Kódex a ako sa to videlo potrebné už pred Druhým vatikánskym koncilom. V štyridsiatych rokoch dvadsiateho storočia na
Slovensku požehnane účinkovali Mariánske kongregácie, ktoré boli
zamerané nielen na vlastné posväcovanie ale aj na posvätenie iných,
čiže apoštolát35. Očakávalo sa, že duchovní správcovia poskytnú
členom kongregácií potrebnú apoštolskú formáciu po duchovnej
aj intelektuálnej stránke a samotná kongregácia im poskytne zázemie
živého spoločenstva36.
Napokon mi nedá pripojiť niekoľko starých, ale myslím osvedčených
rád pre duchovných správcov Mariánskych kongregácií. „Často sa
stáva, že práve tí chlapci sú najsúcejší vytvoriť elitu, čo prézesovi robia
35 Por. Ako utvoríme elitu svetských vodcov, in: „Prézes“ 1940–41 roč. 1. č. 2. s. 116–119.
36 Por. Čnosti kongreganistu – apoštola, in: „Prézes“ 1940–41 roč. 1. č. 3. s. 189; tiež
Návrh na ročný program pre študentské Mariánske kongregície, in: „Prézes“ 1941 roč.
2. č. 1. s. 28.
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najviac »starostí« svojou neposednosťou a huncútstvom. Len ich treba
vedieť získať zhovievavosťou a porozumením. Vtedy svoju junácku
silu aj sami obetujú Kristovým ideálom“37. Farnosť už nemôže byť
beztvarou masou, ale potrebuje spomedzi laikov vodcovské osobnosti, ktoré strhnú masu a tvoria určitú elitu. „Kto sa zo zásady zrieka
elity, zrieka sa masy“38.
Kňazom vo farskej pastorácii pri súčasnom vanutí Ducha Svätého
v Cirkvi je osobitne inšpiratívny postreh: „Nie tá kongregácia je najlepšia, kde prézes chce alebo musí všetko sám robiť. Práve naopak.
Prézes tam má byť ako »Duch Boží, vznášajúci sa nad vodami«. Najideálnejší je prézes, čo všetko spravuje tak, že všetkým dá pracovať.
Dobrý prézes nechce využiť svoje práva. Jeho úsilím je na zodpovedné miesta v kongregácii vybrať takých členov, čo si zaslúžia dôveru
a pritom vedia samostatne pracovať. (...) Teda dajme čím väčšiemu
množstvu možnosť pracovať“39. To bude aj spôsob ako sa oživí farský
život a farnosť sa stane spoločenstvom spoločenstiev.
Rezumé
V Cirkvi na Slovensku bolo realizovaných niekoľko celoplošných premyslených iniciatív: v deväťdesiatych rokoch 20. storočia „Desaťročie duchovnej
obnovy“, dva „Pastoračné a evanjelizačné plány katolíckej cirkvi na Slovensku pre roky 2001-2006 a 2007-2013“. Na úrovni diecéz sa uskutočnili
diecézne synody v diecézach Banská Bystrica, Košice, Spiš, Ordinariát
ozbrojených síl a ozbrojených zložiek Slovenskej Republiky. Ďalšie iniciatívy
vyvinuli Teologická fakulta Trnavskej univerzity na intelektuálnom poli
organizáciou série desiatich sympózií „Nová evanjelizácia“ v rokoch 19922001 a rehole a hnutia katolíckych laikov. Napríklad: saleziáni evanjelizačný
festival gospelovej hudby „Lumen“ v Trnave, tento rok bol už 24. ročník,
františkáni „Centrum novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II.“ v Beckove,
laici Spoločenstvo pri dóme sv. Martina v Bratislave, iniciatívy obnovy
v Duchu Svätom a ďalšie. Ukázalo sa, že celoplošné iniciatívy mali viacero
nedostatkov: priveľké očakávania a slabá spätná väzba. Diecézne iniciatívy
37 Potreba našej doby a MK, in: „Prézes“ 1940–41 roč. 1. č. 4. s. 239.
38	Tamže, s. 240.
39	Tamže, s. 243.
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rozprúdili diskusiu a zastali pri vytvorení dokumentov, chýbala u väčšiny
kňazov potreba uskutočniť nejaké zmeny vo svojej farnosti. Životaschopnými sa ukázali iniciatívy reholí a laikov, ktoré vyrástli spontánne, s tichou
podporou biskupov. Kľúčovú pozíciu v novej evanjelizácii vo farnosti majú
kňazi, podľa toho či podporujú apoštolát laikov, alebo ho brzdia. Už v štyridsiatych rokoch si to uvedomovali v ústredí Mariánskych kongregácií, že
ich duchovní správcovia, prézesi, môžu život kongregácie podporovať ale aj
hatiť. Zdá sa, že to platí aj dnes o mnohých farnostiach, kde kňaz je kľúčovou
osobou pre naštartovanie novej evanjelizácie, či pastoračného obrátenia.
Summary
Several well planned nationwide initiatives have been implemented in the
Slovak Catholic Church. The most significant of them are “The Decade
of Spiritual Renewal” in the 1990s and two “Plans for Pastoral Care and
Evangelization of the Catholic Church in Slovakia for the years 2001-2006
and 2007-2013.” At the level of the dioceses diocesan synods were held in the
dioceses of Banská Bystrica, Košice, Spiš, and the Ordinariate for the Armed
Forces and the Armed Corps of the Slovak Republic. In the field of intellectual apostolate important initiatives were undertaken by The Faculty
of Theology of Trnava University that organized a series of ten symposia on
New Evangelization held in the years 1992-2001 as well as by various religious
orders and Catholic lay movements. Among the examples of such initiatives
are the Salesian evangelizing festival of gospel music “Lumen” in Trnava (its
24th edition was held this year), the Franciscan “New Evangelization Centre
of St. John Paul II” in Beckov, Lay Community at St. Martin’s Cathedral
in Bratislava, the initiatives of the Renewal in the Holy Spirit Movement and
much more. It appears that nationwide initiatives had a number of shortcomings: they arouse excessive expectations and provided poor feedback.
Diocesan initiatives triggered a lively debate which unfortunately only led
to producing documents since the majority of priests did not perceive any
need to implement the proposed changes in their parishes. In comparison
with them, the initiatives of religious orders and laypeople which arouse
spontaneously with a tacit support of the bishops proved to be much more
viable. Priests are the key players in the new evangelization in parishes and
its success depends on whether they support or hinder the lay apostolate.
As early as in the 1940s the staff of the main office of Marian Congregations
realized that their priests having the functions of spiritual directors and
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chairmen of local Congregations can support but also hinder their life.
It appears that even today this holds true for many parishes where the
priest is a key person in starting the processes of the new evangelization
and pastoral conversion.
Kľúčové slová: farské spoločenstvo, správca farnosti, evanjelizácia, laický
apoštolát, charizmy
Key words: parish community, parish priest, evangelization, lay apostolate,
charisms

Bibliografia
Ako utvoríme elitu svetských vodcov, in: „Prézes“ 1940-41 roč. 1. č. 2., s. 116–119.
Buletin festivalu Lumen 2016, http://www.fln.sk/2016/wp-content/uploads/
buletin-festival-web.pdf [13.7.2016].
Centrum novej evanjelizácie Beckov, http://cne-beckov.sk/sk_SK/ [13.7.2016].
Dokumenty Druhej synody spišskej diecézy, Spišská Kapitula 2011.
Dolinský J., Cirkevné dejiny Slovenska II, Trnava 2002.
Dolinský J., Alternatívne vzdelávanie a výchova mimo fakulty a seminára,
in: Katolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave 1936-1989, Trnava 2011,
s. 196–206.
Dolinský J., Arcibiskup Eduard Nécsey – život stálej adorácie, in: „Viera
a život“ r. 23, č. 3, 2013, s. 27–30.
Dolinský J., Biskup Róbert Pobožný: úsilie o pokoj a jednotu v ťažkej dobe,
in: „Viera a život“ r. 22, č. 6, 2012, s. 34–37.
Dubovský J. M., Fedor M., Chalupecký I., Krapka E., Mikula V., Povala
G., Radváni H., Šimončič J., Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku,
Trnava 1990.
Dudzinská E., Budaj P., Vitko Š., Manažment v sociálnych službách, Prešov
2009.
Ďurica J., Kyselica J., Od prípravy synody o novej evanjelizácii po jej uvádzanie do života, Trnava 2014.
Judák V., Historický prierez desaťročnej činnosti Konferencie biskupov Slovenska, in: Katolícka cirkev na Slovensku, www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/
konferencia-biskupov-slovenska/p/historicky-prierez [13.7.2016].
Katolícka charizmatická obnova, in: http://www.kcho.sk/obnova.php
[13.7.2016].
Korec J. Ch., Od barbarskej noci, Bratislava 1990.

| 119 |

Prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.

Kováčik M., Evanjelizácia ako prvá etapa budovania farnosti, in: Nová
evanjelizácia II, Bratislava 1993, s. 87–90.
Kulisz J., Eucharystia sakramentem jedności w rozumieniu Teilharda de Chardin, in: „Studia Theologica Varsaviensia“ 2000, roč. 38, č. 2, s. 137–146.
Kyselica J., Odovzdávať vieru v súčasnej spoločnosti, Trnava 2006.
Martindom Spoločenstvo pri dóme sv. Martina v Bratislave, http://www.martindom.sk/index.php?id=377&type=md_main_menu&t=7 [13.7.2016].
Matulník J., a i.: Analýza religiozity katolíkov na Slovensku: Poznatky zo
sociologického výskumu, Trnava 2008.
Matulník J., Analýza religiozity mladých katolíkov na Slovensku: Poznatky
zo sociologického výskumu, Trnava 2014.
Mihok J., Trebuńa P., Základy manažmentu, Košice 2009.
Pupík Z., Žuffa J., Vidieť, hodnotiť konať, Pastoračné plánovanie vo farnostiach, Trnava 2015.
Rábek F., Kristovo posolstvo (téma duchovnej obnovy na máj), in: „Slovo
Dvojtýždenník gréckokatolíckej cirkvi“ roč. XXIV. 1992, č. 10 s. 3–4.
Rábek F., Farnosť – miesto a východisko evanjelizácie, in: Nová evanjelizácia. Zborník sympózia s medzinárodnou účasťou II: ročník, Trnava 1993,
s. 134–140.
Rábek F., Dekrét o vyhlásení synody. Marianka: Ordinariát ozbrojených síl
a ozbrojených zborov Slovenskej republiky 2015, http://www.ordinariat.
sk/data/files/3085_dekret-o-vyhlaseni-synody.pdf [13.7.2016].

Prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. vyštudoval odbor matematika a deskriptívna geometria na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. Filozofiu a teológiu študoval na tajne pôsobiacom jezuitskom
teologickom inštitúte na Slovensku. Doktorát posvätnej teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
v roku 1995 a v roku 2001 riadnu profesúru na Cyrilometodějskej teologickej
fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Pôsobí na Teologickej fakulte
Trnavskej univerzita v Trnave so sídlom v Bratislave, kde prednáša logiku,
antropológiu a filozofiu kultúry, vedecký výskum sústreďuje na otázky pastorácie rodiny zvlášť katolíkov, ktorí žijú v iregulárnych situáciách. Má za
sebou bohatú publikačnú činnosť, ktorá obsahuje viac ako štyristo pozícií.
Kontakt: Trnavská univerzita, Teologická fakulta, Kostolná 1, P.O. Box 173,
SK-81499 Bratislava, Slovenská republika e-mail: ladislav.csontos@truni.sk.
| 120 |

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
Rok XII 2017 Nr 3(36)

Magdalena Woźniak
„Klub Górski Jelonki”
jako miejsce rozwoju rodziny
“The Jelonki Mountaineering Club” as a place familial development
Początki „Klubu Górskiego Jelonki” sięgają lat dziewięćdzisiątych XX
wieku. W tym czasie wśród młodzieży wywodzącej się ze środowiska
kościelnego przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie
zrodził się pomysł organizowania wyjazdów wakacyjnych. Kierunek
był wiadomy – GÓRY.
I tak w sierpniu 1991 roku grupa ponad 20 osobowa wyjechała
na pierwszy letni obóz w Bieszczady. W kolejnych latach młodzież
przemierzała szlaki Beskidu Niskiego, Beskidu Sądeckiego, Gorców,
Tatr Polskich i Słowackich. W związku z rosnącym zainteresowaniem
takimi wyjazdami powstał pomysł sformalizowania tego przedsięwzięcia. W 1996 roku powstało Stowarzyszenie „Klub Górski Jelonki”,
którego statutowe cele są następujące:
1. Propagowanie dziedzictwa kulturalnego ziem górskich.
2. Rozbudzanie zamiłowania do turystyki i ziem górskich.
3. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4. Ochrona przyrody i zabytków kultury materialnej.
5. Rozbudzanie świadomości ekologicznej i edukacja ekologiczna
społeczeństwa.
6. Podtrzymywanie górskiego folkloru i tradycji.1
Natomiast podstawowymi środkami działania Stowarzyszenia
KGJ są:
1. Wydawanie i popieranie publikacji naukowych, artystycznych
i turystycznych.
1 Statut Stowarzyszenia „Klub Górski Jelonki”, art. 2.
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2. Organizowanie odczytów o różnej tematyce związanej
z turystyką.
3. Organizowanie koncertów muzycznych, wernisaży, wieczorów poezji, przedstawień teatralnych itp. imprez artystycznych
i kulturalnych.
4. Organizowanie wycieczek i wypraw górskich (w tym wyjazdów
zagranicznych) dla członków Stowarzyszenia.
5. Organizowanie obozów stacjonarnych, wędrownych oraz kolonii
(w tym wyjazdów zagranicznych dla dzieci i młodzieży).
6. Organizowanie szkoleń w zakresie turystyki kwalifikowanej.
7. Utrzymywanie kontaktów a pokrewnymi stowarzyszeniami,
klubami wysokogórskimi, taternickimi i alpinistycznymi.
8. Budowa obiektów i urządzeń rekreacyjno-sportowych.2
Pierwszymi członkami „Klubu Górskiego Jelonki” była młodzież
wywodząca się ze środowiska Ruchu Światło-Życie oraz ministrantów
i bielanek.
W czasie dwudziestu jeden lat istnienia „Klubu Górskiego Jelonki” spędziliśmy ze sobą wiele czasu. Były różnego rodzaju wyjazdy,
przede wszystkim w góry, ale również na spływy kajakowe, wypady
do Kampinoskiego Parku Narodowego latem na rowerach, a zimą
na nartach biegowych. Zazwyczaj odwiedzaliśmy góry polskie, ale
były także wyprawy wspinaczkowe w Dolomity czy wędrówki po
ukraińskich Gorganach.
Wspólne przebywanie na wyjazdach sprzyjało wzajemnemu poznawaniu się ludzi, budowaniu relacji międzyludzkich, dawało możliwość niesienia pomocy drugiemu w potrzebie w ekstremalnych
warunkach, a przede wszystkim uczyło nas odpowiedzialności za
siebie nawzajem. To wszystko sprzyjało również zawiązywaniu głębszych relacji, które z czasem przyjęły formę narzeczeństwa i w konsekwencji doprowadziły do zawarcia sakramentalnego związku
małżeńskiego.
Podejmując próbę krótkiego opisu Stowarzyszenia, w którym dane mi
jest być od samego początku jego istnienia, pragnę zwrócić uwagę na kilka
2	Tamże, art. 4.
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aspektów. Możemy przyjrzeć się Stowarzyszeniu nie tylko pod kątem jego
działalności statutowej, działalności typowo turystycznej, lecz także pod
kątem społecznym, kulturowym czy nawet teologicznym.
W pierwszym obszarze, w świetle jakiego chcę pisać o KGJ, jest
jego działalność społeczna. Z całą pewnością Klub służy bezinteresownie dobru nie tylko samych jego członków, ale również podejmuje
akcje charytatywne np. szlachetna paczka, przez co spełnia zadanie
uspołeczniania dzieci i młodzieży właśnie przez włączanie ich do
podejmowania tego typu działań. O społecznym wymiarze naszej
wspólnoty – sądzę, że śmiało możemy o sobie tak mówić – świadczy
też fakt bycia ze sobą w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak:
śmierć kogoś bliskiego, zdarzenia losowe czy utrata pracy. Poczucie
bliskiej więzi ze sobą sprawia, że zawsze jesteśmy gotowi do odłożenia
własnych obowiązków i bycia dla drugiego w potrzebie. Wspomagamy
się psychicznie, materialnie i duchowo. Służba drugiemu jest tym
elementem życia człowieka, który pozwala na rozwijanie się w swoim
człowieczeństwie.
Drugim wymiarem, w kontekście którego warto pokazać działalność „Klubu Górskiego Jelonki” jest sfera kulturowa. Członkowie
KGJ to osoby związane z Kościołem. Ludzie, którzy żyją w oparciu
o wartości chrześcijańskie i w takim duchu wychowują swoje dzieci.
Przekazujemy młodemu pokoleniu kulturę naszego narodu oraz
jego tradycje. Co roku w siedzibie Stowarzyszenia, która znajduje
się w podziemiach parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie, spotykamy się na wigilii klubowej, by przy dźwiękach kolęd
podzielić się opłatkiem i złożyć sobie wzajemnie życzenia. Coroczną
tradycją, jaką pielęgnujemy jest wspólne kolędowanie. Niezmiennie
odbywa się ono, w jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich,
mianowicie w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Działania te mają
nie tylko charakter jednoczący naszą wspólnotę, ale jednocześnie
stwarzają dzieciom i młodzieży możliwość poznawania zwyczajów
i obrzędów związanych z konkretnymi świętami, jakie obchodzone
są w religii chrześcijańskiej i w kulturze polskiego narodu. Poza
kulturą duchową, jaką przekazujemy dzieciom i młodzieży poprzez
tego typu działania chcemy również pokazać kulturę materialną.
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Podczas obozów górskich zwiedzamy różne miejsca, kościoły, pałace, cerkwie itd. Spotykamy mieszkańców różnych regionów Polski,
którzy wprowadzają nas w świat swoich małych Ojczyzn. Jesteśmy
otwarci na poznawanie drugiego człowieka oraz jego kultury.
Organizujemy również pokazy slajdów z różnych wypraw górskich
naszych członków czy też członków innych klubów górskich. Zapraszamy ludzi, którzy uczestniczyli w wyprawach wysokogórskich:
alpejskich czy himalajskich. Dla podtrzymywania życia kulturalnego organizujemy koncerty poezji śpiewanej czy muzyki klasycznej.
W naszej działalności miały również miejsce różnego rodzaju prelekcje i odczyty o grupach etnograficznych zamieszkujących tereny
górskie np. o Łemkach z terenu Beskidu Niskiego czy bieszczadzkich
Bojkach.
Wszystkie podejmowane przez nas przedsięwzięcia mają na celu
przede wszystkim jednoczenie członków oraz kształcenie dzieci
i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich. Poprzez wspólne
wyjazdy zarówno wakacyjne czy też zimowe, chcemy stwarzać przestrzeń dla rodzin, by mogły doświadczać Pana Boga jako Stwórcę
Wszechświata, jako Stwórcę piękna danego człowiekowi po to, by
mógł podziwiać wielkość i moc Boga. W życiu człowieka obcującego
z przyrodą przychodzi taki moment, w którym zadaje sobie pytanie
o przyczynę sprawczą tego, co jest mu dane podziwiać. „Klub Górski
Jelonki” jest tą przestrzenią, która służy ważnemu celowi: by całe
rodziny mogły przez kontemplację przyrody oddawać chwałę Bogu –
Stwórcy Wszechświata.
Trzecim aspektem, w świetle którego chcę mówić o KGJ, jest
aspekt teologiczny. Jak już wcześniej wspomniałam jesteśmy
grupą, która wyrosła w środowisku parafialnym, kościelnym. Po
wielu latach bycia w Stowarzyszeniu ośmielam się powiedzieć, że
jest to miejsce, gdzie rodziny mają możliwość realizowania zadań
rodziny chrześcijańskiej, o jakich pisał Jan Paweł II w adhortacji
Familiaris consortio:
– tworzenie wspólnoty osób,
– służba życiu,
– uczestnictwo w rozwoju społeczeństwa,
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– udział w misji i posłannictwie Kościoła3.
Z całą pewnością mogę mówić, że „Klub Górski Jelonki” jest
wspólnotą. Tworzymy wspólnotę osób. Członkowie KGJ, którzy są
małżonkami, tworzą wspólnotę osób, najpierw tę pierwszą i najbliższą jaką jest rodzina. Ale możemy to zadanie rozszerzyć na tworzenie wspólnoty osób również z innymi członkami Klubu, oczywiście
w sposób sobie właściwy dla relacji przyjacielskich. Budowaniu
wspólnoty służą także: pikniki rodzinne, spotkania przy ognisku,
świętowanie urodzin, imienin naszych czy naszych dzieci.
Służymy życiu. Na przestrzeni dwudziestu jeden lat działalności
Stowarzyszenia Klubowi przybyło wielu młodych członków. Kiedy
rodzą się dzieci, uczestniczymy we wprowadzaniu ich do wspólnoty
Kościoła. Realizujemy również zadanie uczestniczenia w rozwoju społeczeństwa. Po pierwsze dzieci, które wychowują się w kochających się
rodzinach wyrastają na odpowiedzialnych obywateli naszego kraju.
KGJ podejmuje i angażuje się również w pomoc ubogim w naszym
społeczeństwie, np. poprzez organizowanie Szlachetnej Paczki. Ponadto realizuje to zadanie poprzez gościnność, o której Jan Paweł II
pisze w Adhortacji. Otwieramy swoje domy na spotkania z ludźmi,
budujemy relacje, dbamy o utrzymywanie więzi.
Członkowie „Klubu Górskiego Jelonki” to ludzie, którzy zawsze
byli przy parafii. Dlatego też jest dla nas oczywistym udział w misji i posłannictwie Kościoła. Zadanie to członkowie KGJ realizują
przede wszystkim przez budowanie rodziny chrześcijańskiej. W czasie naszych obozów uczymy dzieci wspólnej modlitwy, odmawiamy
brewiarz dla świeckich przy palącym się ognisku. Uczestniczymy
razem w niedzielnej Eucharystii. Mamy świadomość tego, że jesteśmy
Kościołem, jesteśmy Ludem Bożym, który na mocy chrztu świętego
ma przywilej, ale również obowiązek głoszenia Chrystusa. Poprzez
naszą postawę chcemy dawać świadectwo przynależności do Mesjasza
Jezusa Chrystusa.
Można powiedzieć, że działania jakie członkowie KGJ podejmują w ramach udziału w misji i posłannictwie Kościoła wpisują
3 Jan Paweł II, Familiaris Consortio, Wrocław 1998, s. 31.
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się w realizację tegorocznego hasła roku duszpasterskiego „Idźcie
i głoście”. Chcemy, by nasza wspólnota realizowała ostatni nakaz
misyjny Chrystusa oraz by wieść o Dobrej Nowinie szerzyła się
wszędzie tam, gdzie Pan Bóg w swojej łaskawości daje nam możliwość wypoczynku.
„Klub Górski Jelonki” jest miejscem, w którym współczesna rodzina ma szansę rozwijać się w budowaniu relacji międzyludzkich.
Jest przestrzenią, w której ma możliwość przekazywania swoim dzieciom wartości chrześcijańskich. I co najważniejsze, jest wspólnotą,
w której każdy może odnaleźć Boga, Stwórcę świata i człowieka.

Fot. Członkowie KGJ na wspólnym kolędowaniu w 2017 r.
Streszczenie
„Klub Górski Jelonki” jest stowarzyszeniem, które powstało w roku 1996.
Działa przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na warszawskich Jelonkach. Zrodziło się wśród młodzieży, wywodzącej się ze środowiska oazowego oraz ministrantów i bielanek, z potrzeby rozwijania pasji chodzenia
po górach. Zrzesza ono ludzi, którzy pragną doświadczać Boga poprzez
obcowanie z dziełem stworzenia. Poprzez podziwianie piękna stworzonego
świata pragniemy zbliżać się do Boga Stwórcy, który z miłości do człowieka
obdarzył go wszelkimi dobrami.
Autorka przedstawia „Klub Górski Jelonki” jako miejsce rozwoju rodziny. Opisuje Stowarzyszenie nie tylko w świetle jego statutowych celów,
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jak: propagowanie dziedzictwa kulturalnego ziem górskich, rozbudzanie
zamiłowania do turystyki i ziem górskich, organizacja wypoczynku dla
dzieci i młodzieży, ale również w aspekcie społecznym, kulturowym, a nawet teologicznym. Ukazuje Stowarzyszenie jako wspólnotę, dzięki której
rodziny chrześcijańskie mają możliwość realizowania zadań, o których pisze
Jan Paweł II w adhortacji Familiaris consortio. Zdaniem autorki, działania
podejmowane przez Klub Górski Jelonki wpisują się w tegoroczne hasło
roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”.
Summary
“The Jelonki Mountaineering Club” is an association which was founded
in 1996. It operates from the Parish of the Elevation of the Holy Cross
located in the district of Jelonki, Warsaw. It originated among the youth
altar servers of “The Light-Life Movement” as a result of the need of pursuing the passion of rock climbing and walking in the mountains. It unites
people who share the desire to experience God through contact with His
creation. It is our deep passion to get near to God, who in His infinite love
for mankind bestowed upon us all good things, by admiring the beauty
of the created world.
The author presents “The Jelonki Mountaineering Club” as a place of familial development. Not only does he describe the association in terms of its
statutory aims such as the promotion of the cultural heritage of mountain
territories, the awakening of a passion for travel in mountainous regions
and the organization of leisure time for children and youth, but also on social and cultural and even theological aspects. He depicts the association
as a community through which Christian families have the opportunity
to fulfill the tasks spoken of by JohnPaul II in his Familiaris Consortion
Exhortation.
According to the author, the activities undertaken by “The Jelonki Mountaneering Club” fulfill the aims of this year’s.
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Kamil K. Bomber
Moty wacje wolontariuszy Światowych Dni
Młodzieży 2016 – wyniki badań
Motives volunteers World Youth Day 2016 – results
Człowiek nie umie żyć bez miłości i bardzo często odczuwa potrzebę
dzielenia się miłością z otaczającym go światem i innymi ludźmi.
To właśnie troska o dobro drugiego człowieka, inspirowana szlachetnością i wrażliwością serca, powinna być podstawą każdej działalności filantropijnej i wolontariackiej. Wolontariat, jako idea szczególna,
pozwala na ratowanie ginącej nadziei na lepsze jutro i życie. Bez
nadziei trudno przecież normalnie egzystować, a każdy nowy dzień
jawi się jako smutna konieczność.
Tak naprawdę tylko w dawaniu człowiek odnajduje siebie i jest
w stanie dojrzewać do pełnej odpowiedzialności, a spojrzenie przez
pryzmat miłosierdzia otwiera go na inne niewidoczne sfery. Jak podkreślał św. Jan Paweł II: „Świat potrzebuje dzisiaj nowej wyobraźni
miłosierdzia, bez której głoszenie Ewangelii – będące przecież
pierwszym nakazem miłosierdzia – może pozostać niezrozumiane
i utonąć w powodzi słów (…). Miłosierdzie czynów nadaje nieodpartą
moc miłosierdziu słów”. Podążając niejako za pytaniem św. Jana
Pawła II, pragniemy szukać odpowiedzi na podstawowe pytanie:
„Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla
innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla
każdego człowieka do pomocy drugiemu – swemu bliźniemu”1, czy
też jeszcze inne ukryte aspekty wolontariatu. W sposób szczególny
pragniemy przyjrzeć się motywacji wolontariuszy, którzy poświęcali
1 Jan Paweł II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji. Przesłanie na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu (5 grudnia 2001).
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nie tylko swój czas, ale również swoje zdolności, umiejętności czy
dobra materialne do dyspozycji młodego Kościoła. Zagadnienie te jest
nie tyle interesujące, ile niesie ze sobą ważny aspekt praktyczny. Poznając główne motywy wolontariatu, jesteśmy w stanie poznać jego
istotę, zrozumieć siłę napędową działania danych jednostek. Ważne
jest to również z punktu widzenia samych wolontariuszy. Jeśli będą
znali motywy swojego działania, dużo prościej będzie im wybrać
takie świadczenia, które pozwolą im osiągnąć określoną satysfakcję.
Ważne jest przecież, aby wolontariusz miał poczucie, że jego praca jest
potrzeba i ma sens. To przekłada się na jego zaangażowanie. W wolontariacie przecież nie chodzi o satysfakcję o podłożu finansowym,
ale o taką, która wynika z chęci pomocy. Często taka motywacja jest
nieporównywanie wyższa, niż materialna.
Wolontariat w ramach Światowych Dni Młodzieży 2016
Zgodnie z regulaminem Wolontariatu Światowych Dni Młodzieży
Kraków 2016 – wolontariuszem ŚDM mogła zostać osoba, która:
zgłosiła się sama, dobrowolnie, aby ochotniczo i bez wynagrodzenia
wykonywać świadczenia na rzecz Archidiecezji Krakowskiej, została
zarejestrowana w systemie rejestracyjnym, spełniała wszystkie przesłanki dla wolontariuszy ŚDM określone w regulaminie, a jej proces
rejestracji został pozytywnie zaakceptowany.2 Na oficjalnej stronie
Światowych Dni Młodzieży osoba wolontariusza została w sposób
dość nietypowy określona. Znacząco odbiega ona od tych zawartych
w przepisach prawa. Czytamy: „Wolontariusz ŚDM – to człowiek poruszony Bożą łaską, który sam dobrowolnie zgłosił się, aby nieodpłatnie służyć swoimi talentami na rzecz organizacji ŚDM w Krakowie.
To człowiek, który hojnie oddaje swój czas i siły, aby dobrze zorganizować ŚDM na każdym etapie jego przygotowań”.3 Wolontariuszem
mogła być osoba, która posiadała określone cechy.

2 Por. pkt. 1 Regulaminu Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, www.krakow2016.com/regulamin-wolontariatu.
3 www.krakow2016.com/faq-wolontariat.
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Głównymi celami wolontariatu podczas ŚDM były w szczególności:
– propagowanie idei i celów ŚDM;
– promocja idei wolontariatu, w tym pomoc przy organizacji
struktur wolontariatu;
– pomoc w organizacji ŚDM oraz jego przebiegu, w szczególności
przez porządkową i informacyjną pracę na rzecz pielgrzymów;
– wspieranie każdej akcji organizowanej przez organizatora
ŚDM, która służy lepszemu przygotowaniu Uczestników do
Wydarzenia;
– szerzenie wartości chrześcijańskich, poznawania, podtrzymy
wania oraz upowszechniania tradycji narodowych;
–
pielęgnowanie polskości w środowiskach, w których
Wolontariusz przebywa, pracuje i wykonuje określone
świadczenia w ramach wolontariatu;
– właściwa formacja oraz szkolenie Wolontariuszy;
–
d ziałalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez
pomoc im w uczestniczeniu w Wydarzeniu oraz integracji
w społeczeństwie;
– działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
– działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego.4
W przypadku ŚDM w regulaminie określono dość jasno, że wolontariuszem może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia, która
osiągnęła pełnoletniość na dzień 30 czerwca 2016 r. Oczywiście to nie
wykluczało udziału osób niepełnoletnich. Osoby niepełnoletnie były
zaproszone do pomocy w Komitetach Parafialnych oraz organizacjach
harcerskich, wspólnotowych lub posługi w diecezjach w czasie Dni
w Diecezjach. Nie otrzymywały one jednak statusu wolontariusza
ŚDM. Organizator ŚDM przyjmował na siebie określone obowiązki
względem wolontariuszy. Przede wszystkim musiał on: informować
4 Por. pkt. 4 Regulaminu Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, www.krakow2016.com/regulamin-wolontariatu [dostęp: 11.10.2016 r.].
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Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym
z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed
zagrożeniami; zapewnić Wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne
i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym –
w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej; pokrywać,
na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych
przepisach, koszty podróży służbowych i diet Wolontariuszy. Dodatkowo wolontariusz miał prawo do: bezpłatnych szkoleń, niezbędnych do realizacji ich zadań, informacji o ocenie wykonanej przez
niego czynności w ramach wolontariatu. Posiadanie statusu wolontariusza wiązało się z określonymi obowiązkami. Wolontariusz
musiał: wypełniać świadczenia w ramach wolontariatu w sposób
sumienny, wypełniać świadczeń w ramach wolontariatu w sposób
zgodny z charakterem Wydarzenia oraz z poszanowaniem dobrego
imienia organizatora ŚDM, wykonywać powierzone przez Koordynatora zadania oraz raportować o efektach i przebiegu danych
czynności, zgłaszać Koordynatorowi jakiekolwiek przeszkody w realizacji powierzonych czynności w ramach wolontariatu, które w sposób realny uniemożliwiają ich wykonanie w sposób należyty, ściśle
współpracować z Koordynatorem przy wykonywaniu powierzonych
czynności, w tym w szczególności zgłaszanie wszelkich wątpliwości
odnośnie do powierzonych czynności w ramach wolontariatu, dbać
o sprzęt powierzony przez Korzystającego, oraz dbać o zachowanie
porządku w miejscu wykonywania czynności w ramach wolontariatu.
Wolontariusze byli powoływani w różnych okresach do różnego
rodzaju zadań. Głównymi obowiązkami wolontariuszy były: opieka
nad pielgrzymami, ich przyjmowanie (na dworcach, przystankach
i lotniskach), udzielanie im informacji, praca w centrum prasowym,
tłumaczenia (ustne i pisemne), media społecznościowe, organizacja
i logistyka podczas wydarzeń, przygotowywanie miejsc katechez
i innych spotkań, współpraca z władzami i koordynacja grup, opieka
nad grupami w parafiach (wyżywienie i zakwaterowanie) i w innych
punktach na terenie Archidiecezji Krakowskiej, które będą służyć jako
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miejsca zakwaterowania pielgrzymów. Każdy wolontariusz w czasie
rejestracji podawał informacje nt. preferowanych obszarów pracy
w czasie ŚDM, swoich umiejętności, doświadczenia zawodowego.
Między innymi w oparciu o te dane były ustalane prace dla wolontariuszy. Owszem, czasami mogło się tak zdarzyć, że wolontariusz został
poproszony o wykonywanie innego świadczenia niż wcześniej zadeklarował. Przez cały czas pobytu w Krakowie, tj. w okresie szkoleń
i pracy, wolontariusze mieli możliwość uczestnictwa we Mszy Świętej,
adoracjach, spotkaniach modlitewnych. Była także możliwość skorzystania z posługi duszpasterskiej księży, spowiedników posługujących
w różnych językach. W okresie przygotowań wolontariusze z Polski
oraz z innych krajów byli objęci opieką duszpasterską.
Cel badań
Celem pracy jest poznanie i dokładne przeanalizowanie poszczególnych motywacji, jakie towarzyszyły podjęciu decyzji o wolontariacie
wolontariuszom podczas Światowych Dni Młodzieży 2016. Czy miały
one charakter jedynie altruistyczny, płynący z wiary? W myśl przekonania, że chrześcijanin powinien czerpać swoją inspirację do służby
w ramach wolontariatu przede wszystkim z samej postawy Jezusa
Chrystusa „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać
swoje życie na okup za wielu”.5 Jak podkreślił bp Jan Chrapek „Jezus
pokazał nam, że Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie głodni
zostają nasyceni, chorzy pocieszeni, a uciemiężeni wyzwoleni, gdzie
człowiek doświadcza uleczenia i przemiany. Z jednej strony Królestwo
jest bezinteresownym darem Boga, choć jego realizacja nie dokonuje
się bez ścisłego związku z wolnością i odpowiedzialnością człowieka.
Z drugiej strony, wspólnota chrześcijan odnajduje ostateczny sens
swoich wysiłków we włączeniu ich właśnie w obwieszczoną nam przez
Jezusa rzeczywistość Królestwa braterstwa, jedności, pokoju i szczęśliwości. Dobrowolna i bezinteresowna służba innym jest w gruncie

5 Mk 10, 45.
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rzeczy aktywnym przeżywaniem modlitwy „Ojcze nasz, (...) przyjdź
Królestwo Twoje”.6
Altruizm i chęć realizacji Bożych zamierzeń mogą stanowić motywację do podjęcia pracy w ramach wolontariatu. Czy wśród motywacji
można odnaleźć również dążenia własne, zmierzające do osiągnięcia
własnych aspiracji? Badanie ma celu pogłębienie wiedzy o korzyściach płynących z uczestnictwa w wolontariacie, ich bezpośredniego
związku z motywacją, jak również dostarczenie wiedzy o ważnych
dla wolontariusza wartościach, związanych z jego działalnością wolontariacką. Dzięki temu spojrzymy na wolontariat zupełnie z innej
perspektywy, poznając jego głębszą istotę.
Charakterystyka badanej grupy
W badaniu zapytano respondentów o motywy ich wolontariatu podczas Światowych Dni Młodzieży. Badaniem zostało objętych pięćdziesięciu wybranych losowo wolontariuszy, posługujących podczas
spotkania młodych z papieżem w Krakowie 2016 r. Badani znajdowali
się w różnym wieku i różnej sytuacji zawodowej. Byli wśród nich zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Do badania zaproszono wolontariuszy
zarówno krótkoterminowych – wykonujących swoje świadczenia
nie dłużej niż w okresie od dnia 18 lipca 2016 r. do 1 sierpnia 2016 r.,
jak i wolontariuszy długoterminowych. Wolontariusze długoterminowi wykonywali swoje świadczenia wolontariatu przez okres dłuższy niż jeden miesiąc. Warunkiem koniecznym otrzymania statusu
wolontariusza długoterminowego było podpisanie Porozumienia
w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia się w siedzibie Korzystającego. Aby grupa była jak najbardziej reprezentatywna i wyniki jak
najbardziej wiarygodnie odzwierciedlały stan faktyczny, w badaniu
wzięli udział wolontariusze z różnych szczebli organizacyjnych. Kwestionariusz wypełniali przedstawiciele wolontariuszy: parafialnych,
diecezjalnych.

6 J. Chrapek, Dzielmy się miłością. List na temat wolontariatu, w: Nauczanie
społeczne Biskupa Radomskiego, Radom 2001, s. 79.
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Metoda badania
Respondenci zostali poproszeni o wypełnienie specjalnie dla nich
przygotowanej ankiety pt. „Wolontariat Światowych Dni Młodzieży
2016”. Ankieta składała się z 16 pytań zamkniętych, wśród których
znajdowały się pytania wielokrotnego wyboru. Osoba badana dokonywała jedynie wyboru spośród sugerowanych odpowiedzi. Tylko
w jednym pytaniu (nr 5) ankiety respondent mógł uzupełnić odpowiedź o własną wypowiedź.
Pierwsze pytania dotyczyły głównie danych metrykalnych, tj.
wieku płci czy sytuacji zawodowej. Kolejne pytania zmierzały do
lepszego poznania motywacji pracy wolontariusza.
Badanie w szczególności obejmowało: analizę stanu cywilnego,
sytuacji zawodowej danej grupy badanych w aspekcie zaangażowania w wolontariat podczas ŚDM, identyfikację czynników, które
sprzyjały podjęciu decyzji o wolontariacie w odniesieniu do wpływu
czynników zewnętrznych tj. opinii innych osób czy oddziaływania
mediów, określenie głównych typów motywacji podjęcia wolontariatu, cech niezbędnych do prawidłowego wypełniania obowiązków
jako wolontariusz. Dla zapewnienia wiarygodności badania ankieta
miała charakter anonimowy. Respondent został pouczony o tym
fakcie już na wstępie ankiety.
Wyniki i analiza7
Po wypełnieniu ankiet przez respondentów wszystkie kwestionariusze zostały podsumowane i poddane gruntownej analizie. Pierwsze
pytanie ankiety miało charakter głównie metrykalny i dotyczyło
określenia płci respondentów. Jak wynika z naszych badań 76% wolontariuszy ŚDM to kobiety. Mężczyźni w próbie reprezentatywnej
znajdowali się w zdecydowanej opozycji. Nikogo nie może dziwić
ten fakt, gdyż w Polsce obserwuje się dużą feminizację wolontariatu.
Kobiety, ze względu na swoją szczególną wrażliwość, częściej decydują się na działania mające na celu, w sposób bardziej lub mniej
7	Z racji na ograniczenia wydawnicze, niniejszy artykuł został zawężony do najważniejszych informacji, zostały usunięte wykresy oraz tabele wraz z całą ankietą.
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bezpośredni, pomoc innym jednostkom. Duży wpływ na to zjawisko
ma też przynależność do określonych ruchów katolickich, które są
również bardzo sfeminizowane. Nie jest to oczywiście regułą. Niektóre bowiem formy wolontariatu są zarezerwowane tylko i wyłącznie
dla mężczyzn, a kobiety, ze względu na swoje predyspozycje, nie są
w stanie ich podjąć. Wolontariat w ramach Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 nie był w żaden sposób uzależniony od płci, zatem
zarówno mężczyźni, jak i kobiety mieli równy dostęp do działań.
W kolejnym punkcie kwestionariuszu zapytano o wiek. Respondent mógł wybrać jedną z czterech możliwości. Wiek: 18–20, 21–25,
26–30, powyżej 30 lat. Przeważająca część wolontariuszy to ludzie
w wieku 21–25 lat (18 osób). Dużą grupę stanowią również osoby,
które ukończyły 30 rok życia (14 osób). W zdecydowanej mniejszości
znajdują się wolontariusze w wieku 18–20 lat (8 osób) oraz 26–30 lat
(10 osób). Jak wcześniej było podkreślone, wolontariuszem, co do zasady, może zostać również osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła
18 roku życia. W przypadku jednak Światowych Dni Młodzieży status
wolontariusza był zarezerwowany dla osób, które są pełnoletnie.
Te dane, w połączeniu z informacjami uzyskanymi z pytania trzeciego
ankiety, pozwoliły na określenie sytuacji wolontariuszy.
W kolejnej części badania respondent został poproszony o określenie swojego stanu cywilnego na dzień posługi podczas Światowych
Dni Młodzieży. Do wyboru miał jedną z pięciu możliwości. Stan
cywilny: panna/kawaler, zamężna/żonaty, wdowiec/wdowa, rozwiedziony/rozwiedziona, w separacji.
Jak wynika z przeprowadzonego badania (wykres 1) ponad połowa
wolontariuszy jest stanu wolnego (54%) – panna, kawaler. Wynika
to m.in. z faktu, że wolontariat wymaga, aby dana osoba dysponowała
określoną ilością czasu wolnego. Ludzie niezamężni z reguły mają go
więcej, więc chętniej angażują się w działania charytatywne.
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Wykres 1. Stan cywilny wolontariuszy ŚDM w ujęciu procentowym

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych odpowiedzi z badań ankietowych przeprowadzonych w oparciu o ankietę przygotowaną przez autora w ramach realizacji
projektu.

Osoby, które pełnią już określony funkcje społeczne jako mąż/
żona, matka/ojciec mają dużo więcej obowiązków w sferze prywatnej.
Muszą troszczyć się nie tylko o dom, ale często sprawować opiekę
nad swoimi dziećmi. Przeznaczenie większej ilości czasu bez pomocy osób trzecich jest więc dla nich dość trudne, zwłaszcza gdy
mają małe dzieci. Ilość posiadanych obowiązków ma więc bezpośredni wpływ na angażowanie się w wszelkie akcje charytatywne,
nie tylko w wolontariat. W przypadku Światowych Dni Młodzieży
w grupie badanych 36% respondentów było zamężnych/żonatych.
W wolontariat ŚDM czynnie angażowały się również osoby, które
straciły swojego współmałżonka – 4%, jak również wolontariusze
będący po rozwodzie. Jedna osoba z badanych, co stanowiło 2% całej
grupy, była w separacji. Cieszy więc fakt, że w wolontariat ŚDM były
zaangażowane osoby z różnych stanów, w różnej sytuacji rodzinnej.
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Można więc stwierdzić, że wolontariat nie jest ściśle przypisany tylko
ludziom stanu wolnego.
W celu jeszcze lepszego zrozumienia motywacji podjętego
wolontariatu, zapytano respondentów o ich sytuację zawodową
podczas Światowych Dni Młodzieży. Badani mieli do wyboru jedną
z czterech możliwości: pracowałem (na własny rachunek, na etacie
itd.), uczyłem się/studiowałem, przebywałem na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, byłem bezrobotny, byłem bierny zawodowo
z innego powodu.
Jak wynika z badania, 19 na 50 respondentów pracowało (na własny
rachunek, na etacie itd.) – 38%. Praca na etacie, wiąże się z pewnymi
obowiązkami wobec pracodawcy. Pracownik, aby uzyskać dni wolne
od pracy, musi skorzystać z urlopu, wcześniej powiadamiając pracodawcę na piśmie o tym fakcie. Udział w wydarzeniach ŚDM dla
tego rodzaju wolontariuszy wiązał się więc z pewnymi wyrzeczeniami. Liczną grupę, bo aż 25 osób na 50 badanych (50%), stanowili
studenci. Jak się można domyślać dużą zasługę mają w tym stowarzyszenia i ruchy akademickie, które skutecznie motywowały do
angażowania się podczas ŚDM. Wolontariat pełniły również: osoby
bezrobotne – 5 osób, co stanowiło 6% całości badanych; osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, wychowawczym – 2 osoby, co
stanowiło 4% całości badanych; osoby bierne zawodowo z innego
powodu niż bezrobocie czy korzystanie z urlopu macierzyńskiego,
wychowawczego – 1 osoba, co stanowiło 2 % całości badanych.
Respondenci zostali poproszeni również o udzielenie odpowiedzi
na pytanie: gdzie dowiedzieli się o naborze na wolontariuszy na Światowe Dni Młodzieży 2016. Dostępnych było 7 różnych źródeł: w parafii, w duszpasterstwie, od znajomych, z telewizji, z radia, z Internetu,
z innego źródła (napisz jakiego?). W pytaniu jedna odpowiedź miała
charakter otwarty, gdzie można było uzupełnić brakującą możliwość.
Najwięcej respondentów, bo aż 32%, odpowiedziało, że o naborze
wolontariuszy na Światowe Dni Młodzieży dowiedziało się z Internetu. Ogromną rolę w tym zakresie miały zarówno strony internetowe
np. oficjalna strona Światowych Dni Młodzieży, jak i różnego rodzaju
fora internetowe, czy po prostu social media (Facebook, Instagram,
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Google+ itp.). Drugim źródłem informacji była wspólnota parafialna – 22%. Nic w tym dziwnego, gdyż Światowe Dni Młodzieży
miały wydźwięk religijny, a znaczna grupa osób dowiedziała się o naborze właśnie przy parafiach, gdzie już na kilka miesięcy wcześniej
były prowadzone duchowe przygotowania do spotkania młodzieży
z papieżem Franciszkiem.
Informacje o naborze na wolontariuszy były także przekazywane
w duszpasterstwach akademickich i dlatego, aż 14% badanych wskazuje na to źródło informacji. Swój udział w promowaniu idei wolontariatu oprócz sieci internetowej miały również inne media tj. radio
i telewizja. 16% badanych uzyskało informację o naborze z telewizji,
a 4% z radia. Nieocenionym źródłem informacji są również bezpośrednie kontakty międzyludzkie. 10% badanych wolontariuszy zadeklarowało, że informację o naborze otrzymali od innych, znajomych
im osób. Można więc śmiało stwierdzić, że dużą rolę w prowadzaniu
kampanii informacyjnych miały współczesne media: Internet, telewizja oraz radio. Ponad połowa wolontariuszy (52%) dowiedziała się
z nich o prowadzonym naborze.
Bardzo ważnym zagadnieniem w całym badaniu było również pytanie o samodzielność podjęcia decyzji o wolontariacie. Zdecydowana
większość, bo aż 96% respondentów, stwierdziła, że decyzja o wolontariacie była ich samodzielną decyzją i nie nastąpiła w tej kwestii
ingerencja żadnej innej osoby. Tylko 4% respondentów przyznało, że
decyzję o wolontariacie podjęło za namową innych.
Analizując typy motywacji, jaka towarzyszyła osobom podejmującym wolontariat podczas Światowych Dni Młodzieży, zapytaliśmy
o swoiste rozumienie wolontariatu. Wolontariat w swojej istocie jest
działaniem, które nie wiąże się z zapłatą żadnego wynagrodzenia. 98%
badanych zgodnie stwierdziło, że byli w 100% pewni, że za swoją pracę
wolontariacką nie otrzymają pieniędzy. To pozwala wykluczyć przypuszczenie, że motywem działania wolontariusza była chęć osiągnięcia jakikolwiek korzyści finansowych i utwierdza w przekonaniu, że
osoba podejmująca wolontariat jest całkowicie świadoma jego istoty.
Aby jeszcze pełniej spojrzeć na motywy działania wolontariuszy,
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zadaliśmy pytanie dotyczące wcześniejszego doświadczenia w ramach
wolontariatu.
74% badanych przyznało się do tego, że już wcześniej angażowali
się w różne działania jako wolontariusze. Tylko 26 respondentów
z wolontariatem w praktyce zetknęło się po raz pierwszy podczas
Światowych Dni Młodzieży. Cieszy więc fakt, że osoby, które już raz
działały społecznie, chcą w dalszym ciągu angażować się jako wolontariusze. Osoba, która po raz kolejny podejmuje się wolontariatu jest
na pewno w pełni świadoma jego istoty. Z punktu widzenia organizacji lepiej jest, gdy wolontariusz posiada już pewne doświadczenie
w tej kwestii.
W dalszej części badania zapytano o motywację wolontariatu.
Nie ulega wątpliwości, że motywacja miała charakter pozytywny,
gdyż tego wymaga sam wolontariat. Wolontariat jest działaniem
dobrowolnym, wynikającym z wolnej woli wolontariusza, a nie z jakiegoś przymusu czy też konieczności realizacji zapisów określonej
normy prawnej. Skupiliśmy się na konkretnie wyszczególnionych
typach motywacyjnych. Pytanie 8 ankiety było wielokrotnego wyboru
i badany musiał zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi. Pytaliśmy respondenta: co było głównym powodem, że zdecydował się na
wolontariat podczas Światowych Dni Młodzieży? Miał wybrać trzy
odpowiedzi. Popularność poszczególnych odpowiedzi przedstawia
tabela 1 w ujęciu liczbowym oraz wykres 2 w ujęciu procentowym.
Tabela 1. Rodzaj motywacji wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży w ujęciu liczbowym
Motywy działania

Liczba odpowiedzi

motywy religijne

44

chęć pomocy innym

20

własna satysfakcja

16

chęć sprawdzenia siebie

15

znajomi zaangażowali się w ŚDM

12
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możliwość nawiązania nowych
znajomości

11

przeżycie nowej przygody

9

spłacenie długu wobec innych

8

zdobycie doświadczenia zawodowego

8

zdobycie wiedzy i nowych
umiejętności

4

ciekawe spędzenie swojego czasu

3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych odpowiedzi z badań ankietowych przeprowadzonych w oparciu o ankietę przygotowaną przez autora w ramach realizacji
projektu.

Wykres 2. Rodzaj motywacji wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży
w ujęciu procentowym

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych odpowiedzi z badań ankietowych przeprowadzonych w oparciu o ankietę przygotowaną przez autora w ramach realizacji
projektu.
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88% respondentów zgodnie stwierdziło, że głównym motywem ich
działania były motywy religijne. Badani deklarowali się jako osoby
wierzące oraz praktykujące. Chęć niesienia pomocy zadeklarowało
40% badanych. Dla 32% motywem działania była również własna satysfakcja. Duża część respondentów (30%) przyznała, że zdecydowali
się na wolontariat, gdyż chcieli sprawdzić siebie w takiej sytuacji. 24%
badanych przyznało się, że motywacją było dla nich postawa innych
osób – znajomych, którzy zaangażowali się również w ŚDM. Tylko
18% wolontariuszy zwróciło uwagę na fakt, że wolontariat dał im
możliwość przeżycia nowej przygody. 16% badanych deklaruje też,
że jednym z motywów ich działania była chęć ubogacenia swojego
CV przez zdobycie doświadczenia zawodowego, czy też wiedzy i nowych umiejętności – 8%. Część respondentów postrzegała ŚDM jako
alternatywę dla innych form spędzania wolnego czasu.
Poproszono również badanych o określenie przyczyn braku
zaangażowania niektórych osób w działalność wolontariacką podczas
ŚDM. Zaznaczyć trzeba było aż dwie odpowiedzi wśród następujących: brak wolnego czasu, brak odpowiedniej motywacji, brak odpowiedniej wiedzy, brak odpowiednich umiejętności, brak wiary we
własne siły.
36% respondentów wyraziło przypuszczenie, że powodem braku
zaangażowania się w wolontariat ŚDM był po prostu brak wystarczającej ilość wolnego czasu. Część badanych (23%) uznało, że wynikać
to może również z braku odpowiedniej motywacji. 21% odpowiedzi
wskazywało na brak odpowiednich umiejętności. Przy organizacji
ŚDM wolontariusz musiał odznaczać się pewnymi predyspozycjami
i osobowością, aby móc sprawnie realizować zadania ŚDM. Niektórzy
wysunęli przypuszczenie, że brak zaangażowania wynika z braku
wiary we własne siły – 13% lub braku odpowiedniej wiedzy – 7%.
Poproszono również respondentów o wybrnie trzech najważniejszych cech wolontariusza ŚDM. Odpowiedzi do wyboru to: bezinteresowność, szczerość, poszanowanie drugiej osoby, umiejętność
pracy w grupie, lojalność, zaangażowanie w swoje obowiązki, empatia, otwartość, cierpliwość. Za najważniejszą cechę respondenci
uznali poszanowanie drugiej osoby – 34%. Drugą z kolei cechą była
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bezinteresowność – 14%, a trzecią zaangażowanie w swoje obowiązki
– 10%. Pozostałe cechy otrzymały mniej niż 10% głosów.
Analogicznie do pytania o cechy pożądane wolontariusza, zapytano
o cechy, które stanowiłyby przeszkodę w byciu wolontariuszem ŚDM.
Respondenci wybierali 3 główne cechy spośród następujących: działanie dla zysku, nerwowość, brak wytrwałości, chciwość, brak empatii,
wybuchowość, nietolerancja, egoizm, stereotypowość.
Większość respondentów odpowiedziała, że najbardziej niepożądaną cechą była stereotypowość (21%). Nie jest w tym nic dziwnego
– ŚDM było wydarzeniem międzynarodowym. Niewskazane było
kierowanie się wobec pielgrzymów funkcjonującymi stereotypami,
czy jakimiś uprzedzeniami wynikającymi z rasy, koloru skóry czy
narodowości. Duża część badanych wskazała również na egoizm.
Jako cechę niepożądaną uznano chciwość (16%). Nastawienie tylko na
aspekt typowo ekonomiczny mógłby negatywnie wpłynąć na wizerunek i odbieranie wolontariusza ŚDM. W dalszej kolejności wskazywano na: działanie dla zysku (14%), nietolerancję (12%). Wolontariusz
ŚDM nie powinien poddawać się tak łatwo w obliczu trudności. Brak
wytrwałości za cechę niepożądaną uznało 8% badanych.
W ankiecie pojawiło się również pytanie o związek wolontariatu
z późniejszą karierą zawodową. Zapytano respondentów, czy uważają,
że bycie wolontariuszem może być atutem podczas rozmowy rekrutacyjnej z przyszłym pracodawcą. Możliwe odpowiedzi do wyboru to:
tak, nie, nie wiem. Zdania w tej kwestii były mocno podzielone. 58%
badanych potwierdziło stwierdzenie, że bycie wolontariuszem może
być atutem podczas rozmowy rekrutacyjnej i wpłynąć w pozytywny
sposób na jej przebieg. Jednak 24% miało zupełnie odmienne zdanie. Duża część badanych (18%) nie umiała jednoznacznie określić,
czy fakt wolontariatu będzie tak bardzo istotny podczas rozmowy
rekrutacyjnej oraz czy będzie postrzegany jako atut przez przyszłego
pracodawcę.
W celu lepszego poznania motywów decyzji danych osób o wolontariacie zadaliśmy również pytanie: czy bycie wolontariuszem wymagało od nich, jakiś dodatkowych wyrzeczeń, czy musieli z czegoś
zrezygnować, aby wziąć udział w ŚDM. Możliwe odpowiedzi to: tak,
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nie. Ponad połowa badanych (64%) przyznała, że bycie wolontariuszem wiązało się z jakimś wyrzeczeniem, które musieli podjąć, aby
uczestniczyć w wydarzeniach Światowych Dni Młodzieży. Tylko
36% respondentów, co odpowiadało 18 osobom na 50 badanych, nie
musiało z niczego rezygnować. W dalszej części badania poproszono
o uściślenie: co właściwie wolontariusz musiał poświecić, aby wziąć
udział w ŚDM. Możliwe odpowiedzi to: musiałem wziąć urlop z pracy,
zrezygnowałem z innego wyjazdu ze znajomymi, rodziną itp., musiałem oszczędzać na wyjazd do Krakowa, inne (napisz co?), nie dotyczy.
19 osób zadeklarowało, że udział w ŚDM wymagał od nich wzięcia
urlopu z pracy. Siedmiu badanych przyznało, że musiało zrezygnować z innego wyjazdu, w którym wzięliby udział, gdyby nie ŚDM.
Dla 6 osób wolontariat wiązał się z koniecznością oszczędzania na
wyjazd czy sam pakiet wolontariusza. Organizatorzy nie dofinansowali dojazdu wolontariuszy do Krakowa, pozostawało to w gestii
wolontariusza. Dodatkowo wolontariusz musiał uiścić opłaty wpisowe tzw. pakiety wolontariusza. Jedenastu respondentów wymieniło
jeszcze inne możliwości. Jako wolontariusze musieli pozwolić sobie
na rozłąkę z dziećmi, zapewniając im opiekę innych osób (dziadków,
ciotek itd.). Z tego pytania, zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią, było
wyłączonych 18 osób, co stanowiło 36% całej grupy badanych.
Praca wolontariusza charakteryzuje się pewną dobrowolnością
i bezpłatnością. Hipotetycznie zapytaliśmy: czy według badanych
symboliczne wynagrodzenie mogłoby wpłynąć na ilość wolontariuszy
działających podczas ŚDM? Proponowane odpowiedzi: tak, mogłoby
być ich znacznie więcej, tak, mogłoby być ich znacznie mniej, nie, ich
ilość byłaby taka sama.
Odpowiedzi respondentów na te pytanie były bardzo mocno podzielone. Część z nich (22 osoby) opowiedziała się za przekonaniem,
że wprowadzenie symbolicznego wynagrodzenia nie wpłynęłoby na
ilość zgłaszających się wolontariuszy. 21 osób było przeciwnego zdania, a 7 osób zauważyło, że ten czynnik mógłby nawet spowodować,
że byłoby ich znacznie mniej.
Ostatnie pytanie ankiety w sposób pośredni dotyczyło ogólnych
wrażeń z wolontariatu podczas Światowych Dni Młodzieży. Zapytano
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o to, czy dana osoba, gdyby miała taką możliwość, wzięłaby ponownie
udział w Światowych Dniach Młodzieży. Możliwe odpowiedzi do
wyboru to: zdecydowanie tak, raczej tak, nie wiem, raczej nie, zdecydowanie nie. 46% wolontariuszy odpowiedziało, że raczej wzięłoby
ponownie udział w ŚDM. 40% badanych było całkowicie pewnych
tego faktu. 12% (co odpowiadało 6 osobom) było niezdecydowanych,
a jedna osoba udzieliła odpowiedzi, że nie rozważałaby ponownego
udziału w takim wydarzeniu.
Wnioski końcowe
Organizacja wydarzeń Światowych Dni Młodzieży 2016 wymagała wielkiego zaangażowania wielu tysięcy osób. Powodzenie tego
przedsięwzięcia w dużej mierze zależało od wolontariuszy – bezinteresownych ludzi, który poświęcili swoje zdolności, umiejętności
i oczywiście czas, aby czynnie włączyć się w wydarzenia ŚDM. Status
wolontariusza ŚDM wiązał się ze ściśle określonymi wymogami i obowiązkami, a wolontariusz nie mógł liczyć na dofinansowanie swoich
działań. Tak więc tym bardziej ciekawiło pytanie: co w dużej mierze
zadecydowało o motywacji podjęcia wolontariatu podczas ŚDM.
Przeprowadzone badanie pomogło nam poznać profil wolontariusza ŚDM oraz jego motywy działania. Kwestionariusz do badania
był wypełniany przez ankietowanych samodzielnie, z jednoczesnym
zachowaniem pełnej anonimowości, co pozwala sądzić, że ich odpowiedzi były w pełni szczere i wiarygodne.
W pierwszej kolejności badani deklarowali, że ich motywacja
miała charakter typowo religijny. To wiara przynaglała ich do wzięcia
udziału w takiej inicjatywie, która miała wydźwięk religijny. Deklarowali się oni jako osoby wierzące i praktykujące, a podczas ŚDM
mogli nie tylko służyć człowiekowi, ale również dawać świadectwo
swojej wiary, nadziei i miłości. I, co jest niezwykle istotne w roku
miłosierdzia, nieść miłosierdzie Chrystusa innym ludziom. Jednak
wolontariuszem ŚDM mogła zostać również osoba innego wyznania, pod warunkiem, że akceptowała charakter religijny katolickiego
wydarzenia Światowych Dni Młodzieży. 88% respondentów zgodnie stwierdziło, że głównym motywem ich działania były motywy
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religijne. Badani deklarowali się jako osoby wierzące oraz praktykujące. Chęć niesienia pomocy zadeklarowało 40% badanych. Dla 32%
motywem działania była również własna satysfakcja. Duża część respondentów (30%) przyznała, że zdecydowali się na wolontariat, gdyż
chcieli sprawdzić siebie w takiej sytuacji. 24% badanych przyznało
się, że motywacją było dla nich postawa innych osób – znajomych,
którzy zaangażowali się również w ŚDM. Tylko 18% wolontariuszy
zwróciło uwagę na fakt, że wolontariat dał im możliwość przeżycia
nowej przygody. 16% badanych deklarowało także, że jednym z motywów ich działania była chęć ubogacenia swojego CV przez zdobycie
doświadczenia zawodowego, czy też wiedzy i nowych umiejętności –
8%. Wolontariat dawał taką możliwość. Na wniosek wolontariusza po
zakończeniu ŚDM wydawano certyfikat poświadczający udział, jako
wolontariusz, w tym wydarzeniu. Część respondentów postrzegało
ŚDM jako alternatywę dla innych form spędzania wolnego czasu.
Głównymi obowiązkami wolontariuszy były m.in.: opieka nad
pielgrzymami, ich przyjmowanie, udzielanie im informacji, praca
w centrum prasowym, tłumaczenia (ustne i pisemne), media społecznościowe, organizacja i logistyka podczas wydarzeń, przygotowywanie miejsc katechez i innych spotkań, współpraca z władzami
i koordynacja grup, opieka nad grupami w parafiach (wyżywienie
i zakwaterowanie) i w innych punktach na terenie Archidiecezji Krakowskiej, które służyły jako miejsca zakwaterowania pielgrzymów.
Tych posług było naprawdę dużo, tak więc wolontariusz mógł doświadczyć niezapomnianych przeżyć nie tylko w sferze duchowej.
Czynników składających się na decyzję o podjęciu wolontariatu
było wiele. Nie można motywu działania wolontariusza podporządkować tylko i wyłącznie jednemu aspektowi altruistycznemu czy
religijnemu. Wolontariusz, mimo że nie było to jego głównym celem,
pragnął zyskać satysfakcję ze swojej posługi oraz pewność, że jego
praca i umiejętności podczas ŚDM były czymś naprawdę wartościowym i wielkim.
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Streszczenie
Człowiek nie umie żyć bez miłości i bardzo często odczuwa potrzebę dzielenia się miłością z otaczającym go światem i innymi ludźmi. To właśnie
troska o dobro drugiego człowieka, inspirowana szlachetnością i wrażliwością serca, powinna być podstawą każdej działalności filantropijnej
i wolontariackiej. Wolontariat jako idea szczególna pozwala na ratowanie
ginącej nadziei na lepsze jutro i życie. Bez nadziei przecież trudno normalnie
egzystować, a każdy nowy dzień jawi się jako smutna konieczność. W sposób szczególny pragniemy przyjrzeć się motywacji wolontariuszy, którzy
poświęcali nie tylko swój czas, ale również swoje zdolności, umiejętności
czy dobra materialne do dyspozycji młodego Kościoła. Zagadnienie to jest
nie tyle interesujące, ile niesie ze sobą ważny aspekt praktyczny. Poznając
główne motywy wolontariatu, jesteśmy w stanie poznać jego istotę, zrozumieć siłę napędową działania danych jednostek. Ważne jest to również
z punktu widzenia samych wolontariuszy. Jeśli będą znali motywy swojego
działania, dużo prościej będzie im wybrać takie świadczenia, które pozwolą
im osiągnąć określoną satysfakcję. Ważne jest przecież, aby wolontariusz
miał poczucie, że jego praca jest potrzeba i ma jakiś sens. To przekłada się
na jego zaangażowanie. W wolontariacie przecież nie chodzi o satysfakcję
o podłożu finansowym, ale o taką, która wynika z chęci pomocy. Często
taka motywacja jest nieporównywanie wyższa, niż materialna. W niniejszej
pracy zawarte są wyniki badań naukowych dotyczących motywacji wolontariuszy podczas ŚDM 2016.
Summary
Man can not live without love and very often feels the need to share love
with the surrounding world and other people. And it is concern for the welfare of others, inspired by the nobility of heart and sensitivity should be
the basis of all philanthropic activities and volunteering. Volunteering as
a special idea allows you to save the dying hope for a better tomorrow and
life. Without hope, after all, hard to exist normally, and every new day stands
as a sad necessity. In particular, we would like to look at the motivation of
volunteers who sacrificed not only their time but also their abilities, skills
or material goods at the disposal of the young church. The issue of these
is not so interesting how many carries important practical aspect. Getting to know the main reasons for volunteering, we are able to know its
essence, to understand the driving force of activity of individuals. This is
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also important from the point of view of the volunteers themselves. If they
know the motives of their actions, much easier they will be to select those
benefits which will enable them to achieve a certain satisfaction. It is important, after all, the volunteer had the feeling that the work is necessary
and makes sense. That translates to his commitment. The volunteer work is
not about satisfaction with the financial backing, but one that stems from
a desire to help. Often, such motivation is nieporównywanie higher than
the material. In this work are included the results of research on motivation
of volunteers during WYD in 2016.
Słowa kluczowe: wolontariat, Światowe Dni Młodzieży, altruizm, motywacja, badanie
Key words: volunteering, World Youth Day, altruism, motivation, study
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Osoba formatora w procesie interioryzacji
wartości z uwzględnieniem aspektów
dynamiki obecności i nieobecności
Formator in the process of interiorization of the values,
taking into account the dynamics of presence and absence

Wstęp
Odnosząc się do kwestii formacji i jej roli w procesie interioryzacji,
który jest jedynym dojrzałym sposobem przeżywania wartości, dochodzimy do pytania: co jest dla tego procesu najważniejsze. Luigi
Rulla w swej książce Antropologia powołania chrześcijańskiego mówi,
że „w ostatecznej analizie transcendentną wartością jest osoba – Chrystus. Dlatego jesteśmy wezwani do transcendencji według nowego
przykazania miłości: kochać tak jak kocha Chrystus”1. Idąc za tą
myślą, znajdującą swe źródło w Ewangelii wg św. Jana (J 13, 34–35),
odkrywamy, że to miłość jest jakością charakteryzującą chrześcijan.
Naturalnie istnieje cały wachlarz wartości przekazanych nam przez
Pana, skondensowanych chociażby w Kazaniu na Górze, ale posiadają
one swą wagę poprzez zakurzenie się w Jego miłości. Czasem wydaje
się, że w formacji to podejście jest traktowane z dystansem, sprawia
bowiem wrażenie mało konkretnego, trudnego do weryfikacji.
Jeśli przyjmiemy za punkt wyjścia przekonanie, że najwyższą
wartością dla chrześcijanina jest osoba – Jezus Chrystus, to w konsekwencji wyznacza nam to bardzo konkretny szlak wzrostu i dojrzewania do pełni wiary, objawiającej się w uczynkach (por. Jk 2, 14–19).
Proces wzrostu, autotranscendencji, życia w wolności jest relacją
1	L. Rulla, Antropologia della vocazione cristiana I, Bologna 2006, s. 228.
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z „Ty”, który całkowicie nas przekracza i jednocześnie jest bliżej nas
niż my sami. To relacja staje się kontekstem prawdziwego ludzkiego
i duchowego wzrostu. Takie otwarcie na głęboką i intymną przyjaźń
z Jezusem wymaga i zakłada otwartość i zdolność do intymnej relacji
z sobą i z braćmi. Argument ten odzwierciedla punkt styczny pomiędzy umiejętnościami i uwarunkowaniami natury psychologicznej
i duchowej.
Stąd wynika waga dojrzałości zarówno samego formowanego,
jak i formatora, albowiem ten drugi staje się w konkretnej sytuacji
świadkiem dynamiki wewnętrznej osoby prowadzonej, a ta już może
być uchwytna. Ta kwestia była już podejmowana wiele razy w różnych
publikacjach o tematyce powołaniowej. Proponowane spojrzenie skupia się przede wszystkim na roli formatora, który swoimi naturalnymi
i nabytymi umiejętnościami może znacząco wpłynąć na kształtowanie się w młodym człowieku pragnienia pozostawania w drodze ku
pełni wolności w ekspresji wspomnianej wartości nadrzędnej, czyli
miłości Chrystusa. Od wielu lat zajmujemy się kwestią jakości przygotowania dobrych formatorów, którzy będą odpowiedni w obecnej
sytuacji Kościoła i całego społeczeństwa. Formator na dziś jest zdolny
służyć drugiemu w taki sposób, aby razem stawali się bardziej ludzcy.
Jesteśmy jednak świadomi, że zarówno formowani, jak i formatorzy są
dziećmi dzisiejszego świata, oraz że jedni i drudzy są spadkobiercami
zarówno mocnych, jak i słabych stron społeczeństwa.
Dokumentu Kongregacji Wychowania Katolickiego Wytyczne do
przygotowania wychowawców w seminariach (1993 r.) w rozdziale III
zawiera wykaz kryteriów stosowanych przy wyborze formatorów
i stwierdza, że Kościół w tym aspekcie jest bardzo wymagający oraz
że wychowawcy, „przełożeni i profesorowie seminarium muszą być
wybierani z najlepszych”2. Wytyczne te proponują od początku rozróżnienie cech formatora w dwóch płaszczyznach, a mianowicie na
cechy wrodzone i nabyte.

2 Sobór Watykański II, Optatam totius. Dekret o formacji kapłańskiej, Rzym
1965, nr 5.
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„Powołanie formatora zakłada z jednej strony pewien „charyzmat”,
który wyraża się w naturalnych darach i łasce, a z drugiej umiejętnościach i postawach, które trzeba nabyć. W każdej wypowiedzi na temat
osobowości formatora zawsze będzie obecny ten podwójny aspekt:
każda z cech pożądanych u wychowawcy w seminarium zawiera
elementy niejako wrodzone, jak i te, które powinny być stopniowo
nabywane poprzez studium i doświadczenie”3.
Następnie dokument Kongregacji dokonuje prezentacji kryteriów,
które wydają się oczywiste. Oto one: duch wiary, poczucie duszpasterskie, ludzka dojrzałość i równowaga psychiczna, jasna i dojrzała
zdolność do miłości, umiejętność dialogu i słuchania, umiejętność
komunikacji, pozytywne uwagi i krytyka współczesnej kultury4. Po
zapoznaniu się z katalogiem cech oczekiwanych od formatora oraz
chcąc uwolnić się od błędu idealizowania rzeczywistości, a przez
to oderwania od niej, zaprezentuję zdecydowane przekonanie, że
w rzeczywistości w naszych domach formacyjnych potrzebujemy nie
doskonałych, ale „wystarczająco dobrych” formatorów.
Wystarczająco dobry formator
Za punkt wyjścia w tej kwestii przyjmijmy perspektywę zgodną z aktualną myślą o procesach rozwoju człowieka. Pierwszą rzeczą jest
koncepcja formatora wystarczająco dobrego. Czasami wydaje się, że
zbyt wiele mówimy o ideałach, które w danej sytuacji mogą pozostać
nie osiągalne lub spoglądamy na kwestię formacji, podkreślając przede
wszystkim problemy i trudności. Dlatego należy powiedzieć, że nie
oczekuje się idealnych formatorów, jak i nie oczekuje się doskonałych
ludzi. Formator nie musi być idealny, aby być w stanie odpowiednio
wychowywać tych, którzy są mu powierzeni. To przekonanie może
w pewnych kręgach budzić poczucie niepewności, a w innych ulgi.
Brytyjski psycholog i pediatra Donald Winnicott (1896–1971), zajmując się problemem rozwoju dzieci, poświecił się analizie znaczenia
3 Kongregacja Wychowania Katolickiego, Direttive sulla preparazione degli educatori nei seminari, Rzym 1993, nr 25.
4	Tamże, nr 26–42.
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głębokich i bezpiecznych relacji dla rozwoju osobowości. Jedną z nich,
najbardziej istotną dla dziecka, jest relacja z matką. Winnicott mówi
o matce, używając pojęcia „matki wystarczająco dobrej”. Aby stworzyć optymalne warunki do rozwoju osoby, formator powinien być
wystarczająco dobry dla tego, który jest formowany. Jak to zrozumieć?
Możemy sobie wyobrazić, dziecko, które rodzi się całkowicie zależne
od rodziców i od początku doświadcza wielu potrzeb, wśród których
jedna jest centralną, a mianowicie potrzeba karmienia, bycia karmionym. Matka aktywnie i z wrażliwością rozpoznaje te potrzeby. Matka
wystarczająco dobra, a nie „super” dobra, rozpoznaje i odpowiada na
potrzeby dziecka, ale bez antycypowania ich zaspokajania, aby dziecko mogło poczuć brak, i nie opóźniając się zanadto, by ten brak nie
zamienił się w poczucie straty. Matka jest niedoskonała, ale zdrowa
i emocjonalnie obecna. Jest spontaniczna, autentyczna, prawdziwa
i ze swoimi lękami i obawami, zmęczeniem i zniechęceniem oraz
poczuciem winy jest zdolna do dania poczucia bezpieczeństwa i miłości. Widzimy tu ważną dynamikę zachodzącą między obecnością
i nieobecnością.
Przenosząc to na pole formacji, mamy nurt mówiący, że formator/formatorka powinien/a być wystarczająco dobry/a, to znaczy
powinien/a być gotowy/a i zdolny/a do formowania w sytuacjach
„obecności”, ale również pozostawić miejsce dla doświadczenia
braku, który nie przekształca się w poczucie straty. Tutaj znowu
widzimy dynamikę między obecnością i nieobecnością, w sensie,
satysfakcji i frustracji. Elementy te powinny być obecne w formacji,
aby kandydat miał szansę czuć się bezpiecznie, ale jednocześnie był
zmobilizowany do poszukiwania odpowiedzi na pytania, które nosi
w sobie. Jest jeszcze jeden element, o którym warto wspomnieć. Jest
to realne zagrożenie, które może się pojawić podczas budowania
relacji formacyjnej. Tym niebezpieczeństwem nie jest obecność lub
nieobecność formatora, ale raczej brak świadomości własnych uczuć
i własnych ograniczeń5. Świadomość taka daje nam więcej miejsca
5	Daniel Goleman ukazuje tę zależność na poziomie empatii, jednej z podstawowych dyspozycji oczekiwanej od formatora. Pisze on, że empatia bazuje na
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na wolność, która wchodzi w grę, gdy spotykają się ludzie niosący
swoje jarzmo. Świadomość własnych ograniczeń, własnych potrzeb
egocentrycznych, staje się miejscem, gdzie formator jest w stanie
odróżnić „dobro samo w sobie” od „dobra dla mnie”. Innymi słowy,
formator nie może korzystać z pozycji lub odpowiedzialności mu
powierzonej dla spełniania swoich potrzeb. Jeśli te potrzeby nie są
rozpoznane i uznane, zagrożenie „karmienia” ich swoimi decyzjami
rośnie. W tej sytuacji, potrzeba posiadania obok osoby bliskiej i przyjaznej może zyskać centralne miejsce w procesie budowania relacji
z formowanymi. W ten sposób cała formacja staje się zorientowana
nie tyle na służbę innym, ile na wypełnianie swych wewnętrznych
braków i deficytów. Tak dzieje się, gdy dochodzi do przekształcenia,
często podświadomie, relacji duchowego towarzyszenia w relację
przyjaźni. Inicjatywa takiej zmiany może również pochodzić od osoby
formowanej, czego doświadczony formator powinien być świadomy.
Inny przykład może dotyczyć formatora, który prezentuje silne oddziaływanie poprzez dyscyplinę i mocne wymagania. W sytuacji
braku relacji otwartych wszystko kręci się wokół poczucia strachu
i stresu. Może się tak zdażyć, że taki formator defensywny wykorzystuje podobny sposób zachowania w sposób podświadomy, dlatego
że boi się bliskości i prezentuje wysoki poziom potrzeby agresji. Nie
jest czymś właściwym to, aby ten, który postawiony jest w służbie
drugiemu, gratyfikował swe egocentryczne braki. Prędzej czy później
stanie się niezadowolony i sfrustrowany.
Formator jako zraniony uzdrowiciel
Wracając do koncepcji formatora „wystarczająco dobrego”, możemy
zintegrować obie wizje. Nie oczekujemy formatorów idealnych, bez
skazy, ale tych, którzy są świadomi swoich ran, i dzięki łasce Boga
są w stanie służyć właśnie nimi. W ten sposób swą myśl prezentuje
samoświadomości. Im bardziej otwarci jesteśmy na własne emocje i odczucie (energie
motywujące), tym bardziej zdolni będziemy do rozpoznawania i rozumienia świata
wewnętrznego innych osób, a przede wszystkim tych, komu mamy towarzyszyć
w drodze. Por. D. Goleman, Inteligenza emotiva, Milano 1999, s. 124.
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także Henri J.M. Nouwen, nadajac tytuł swej książce o kierownictwie
duchowym: Zraniony uzdrowiciel6.
Dzisiejsze społeczeństwo, zbudowane w większości z osób „sparaliżowanych” duchowo, mówi Nouwen, ma ogromną potrzebę bycia
przyjętym i zaakceptowanym. Towarzyszyć komuś, oznacza zrozumieć go, a zrozumieć, oznacza dzielić z nim los – drogę. Nouwen
daje kilka zasad chrześcijańskiego towarzyszenia: osobiste zainteresowanie (otworzyć się na własne doświadczenia bólu i radości, jako
źródła empatii), wiara w wartość i sens życia (pozwala odkryć ukryte
znaczenie), nadzieja (motywacja na przyszłość, zakotwiczona w objawieniu się Boga w historii). Towarzyszyć zatem oznacza wejść w doświadczenie ludzkie wraz z osobą prowadzoną. W rzeczywistości,
paradoks chrześcijańskiego towarzyszenia w wyjściu z więzienia lęku,
oznacza wejście tam, ale razem, wraz z prowadzącym, w komunii
bólu, który prowadzi do wolności. Posługa towarzyszenia zachodzi
poprzez oddawanie swojego życia, czyli poprzez męczeństwo, które
bierze początek z gotowości płaczu z tymi, którzy płaczą i śmiechu
z tymi, którzy się śmieją, aby w ten sposób osobiste rany znajdowały
balsam. Oczywiście, aby zrobić miejsce osobie prowadzonej, aby
odważyła się otworzyć rany i zdjąć „stare bandaże”, formator musi
mieć możliwość usunięcia się bez pozostawiania wrażenie oderwania.
W przeciwnym razie może to stworzyć jeszcze więcej bólu i samotności, która sprawia nasilenie się lęku. Ta zdolność wymaga, aby
przewodnik najpierw sam dał opatrzyć swoje rany. On, jako zraniony
uzdrowiciel, jest powołany, by leczyć swoje rany i w tym być gotowym
do pomocy innym.
Te rany stają się więc głównym źródłem mocy uzdrawiania, na
wzór Jezusa Chrystusa. Kiedy nie boję się dotrzeć do mojej głębi,
dochodzę do zrozumienia, że życie jest po to, aby kochać i być kochanym. Kochać miłością Pana. Kocham, bo zostałem poczęty przez
miłość. Daje się, ponieważ moje życie jest darem. Uwalniać i leczyć,
ponieważ sami zostaliśmy uwolnieni i uleczeni przez Pana, który ma
serce większe niż nasze.
6 H.J.M. Nouwen, Il guaritore ferito, Brescia 2007.
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W Ewangelii wg św. Jana znajdujemy opis drogi uczniów idących
do Emaus, która jest pewnym kompendium relacji formacyjnej, ukazującej pedagogię samego Jezusa. Po etapie zadzierzgnięcia bliskości
wyrażonej w „opowiedzeniu siebie” przez uczniów, Jezus, pomimo
przyłączenia się do uczniów jako anonimowy wędrowiec, nie rezygnuje z godności Pana i Boga. To On pozostaje gospodarzem, w odpowiednim czasie karmiącym do sytości. To On pozostaje Panem
życia i historii, uzdrowicielem podnoszącym i dającym siłę. Niektórzy
egzegeci wskazują, że uczniowie rozpoznali Jezusa po przebitych
dłoniach, które pierwszy raz dostrzegli, kiedy łamał i dawał im chleb.
Przejmujący jest ten obraz przebitych, zranionych dłoni, które karmią,
które dają wsparcie i wzmocnienie. Sam Jezus dał wzór służby każdemu z nas. Dziś, kiedy człowiek potrzebuje drugiego człowieka, misja
towarzyszenia w drodze może dokonywać się jedynie w świadomości
własnych zranień. W przeciwnym razie stajemy się karykaturą, łamiąc chleb dłońmi w „białych rękawiczkach”. Jak przekazuje św. Łukasz, uczniowie rozpoznali Go po łamaniu chleba. Wiemy, że Jezus
uczynił to zranionymi dłońmi. Jest to wskazówka dla każdego z nas,
szczególnie dla tych, którzy boją się swych ran i chowają je w długich
rękawach. W świadomości tych ran jest ukryta wiarygodna służba7.
Kiedy odkryjemy własne zakotwiczenia w naszym sercu, będziemy
wolni, aby pozwolić innym wejść w przestrzeń stworzoną dla nich.
Tak więc nasza obecność nie jest już groźna i wymagająca, ale przyjazna i wyzwalająca. Nasze rany i ograniczenia nie znikają, ale stają
się narzędziem bliskości z drugim.
Jak pisze Nouwen, posługujący, który pogodził się ze swoją samotnością i czuje się u siebie „jak w domu”, będzie gościem gotowym
zaoferować gościnę innym. To leczy, ponieważ nie zabiera cierpienia
innym, ale zaprasza ich do uznania go. Towarzyszący nie jest lekarzem
starającym się zlikwidować ból. On raczej przenika ból do poziomu,
w którym może on być zakomunikowany i przestrzega, by człowiek
nie cierpiał z niewłaściwych powodów, np. błędne założenia. Żaden
7 Por. F. Mickiewicz, Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament. Ewangelia
wg. św. Łukasza, III/2, Częstochowa 2012, s. 583–604.
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formator nie może zbawić nikogo. Może on tylko zaoferować siebie
jako przewodnika. Tak więc w czasie prowadzenia, formowania,
cierpienia, znaki desperacji przekształcane są w znaki nadziei.
Czy nie jest to sytuacja, aby powiedzieć: lekarzu, ulecz sam siebie?
Być towarzyszącym w dzisiejszym społeczeństwie ludzi zranionych
zakłada najpierw rozpoznanie własnego bólu i nadziei oraz odwagi
zjednoczenia się z cierpieniem Jezusa Chrystusa. W ten sposób rany
stają się źródłem uzdrowienia poprzez przestrzeń, w której doświadczenia osoby towarzyszącej i prowadzonej spotykają się.
W jaki sposób promować tę głęboką relację z Jezusem Chrystusem podczas okresu formacji? Formator, oferując swoją osobę, może
obudzić pragnienie młodego człowieka do poszukiwania Jezusa bliskiego i konkretnego. Ta relacja między formatorem i formowanym
odbywa się w przestrzeni pomiędzy jego obecnością, rozumianą
jako postawa bliskości i zaspokojenia potrzeb oraz nieobecnością,
czyli braku który przynosi frustrację, zwaną optymalną. Zarówno
jeden jak i drugi aspekt powinien być obecny, aby kandydat wzrastał
w dawaniu odpowiedzi coraz bardziej wymagających i dotykających
struktury osoby.
Najpierw zobaczymy ważność dynamiki obecność-nieobecność
a potem już bardziej szczegółowo zajmiemy się każdym z tych elementów. Nasza uwaga będzie skierowana przede wszystkim na zagadnienie empatii.
Formator odpowiednio obecny i nieobecny
Pozostajemy w kontekście relacji, mówiąc o przeżywaniu wartości.
Jak widzieliśmy wcześniej, zdolność wchodzenia w relacje jest bardzo
złożona i kształtuje się już od początku życia człowieka, już w łonie
matki, gdy rozpoczyna się więź bardzo prymitywna, ale uzbrojona
w ogromny potencjał. Teraz chcemy zastanowić się nad tym, jak
możemy poprawić relacje interpersonalne dzięki działaniu formacyjnemu. Myślimy, przede wszystkim o okresie formacji początkowej,
która powinna uwzględniać osobiste trudności kandydatów, które
mogą mieć wpływ również na sposób przeżywania wartości chrześcijańskich, czyli krótko mówiąc, relacji z Jezusem Chrystusem. W tej
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dziedzinie wesprę się myślą Franco Imoda. Autor, mówiąc o formacji
w perspektywie pedagogicznej, używa określenia „ponownego wzrostu” i „ponownej nauki” (ricrescita i re-imparare)8. W ten sposób
kieruje naszą uwagę na jakość relacji między formowanymi w swym
gronie oraz między nimi a formatorem, opierając wszystko na przekonaniu, że to właśnie relacje, które osoba buduje, mają ogromny
potencjał wypełnienia braków i niedoskonałości przeszłości. Oczywistym jest, że relacje, które istnieją między dzieckiem a środowiskiem reprezentowanym przez matkę, w istotny sposób przyczyniają
się pozytywnie lub negatywnie do uformowania osobistego „Ja”, co
w swoim czasie będzie kluczowym warunkiem w dalszym rozwoju,
aby móc wejść w dojrzałe związki z innymi, w tym z Bogiem. Bloki
i konflikty, które występują podczas rozwoju i często komplikują
relacje, nie są ostatnim słowem, nie są niedonaprawienia. Właśnie
to jawi się jako podstawa osobistego towarzyszenia, które ma na
celu przywrócenie, „ponowne uczenie” i „ponowny wzrost” w toku
spotkania. W przypadku rozwoju naznaczonego trudnościami osoba
potrzebuje cierpliwego odzyskania swej równowagi, często trwającego
dość długo, który dokonuje się przez nowy typ relacji. Zwłaszcza
emocjonalna bliskość jest w stanie odbudować tę równowagę, która
nie mogła być prawidłowo uformowana. Jest to niełatwa praca „jednoczenia”, które często wymaga pełnej uwagi osoby zdolnej do empatii.
Towarzyszący (formator) musi umieć oscylować pomiędzy pełnią
i brakiem, pomiędzy obecnością i nieobecnością. Nie jest dobrze,
jeśli formator nie jest wystarczająco „inny”, tak aby przeciwstawić
się i przyjąć rolę granicy, która jest jednocześnie wyzwaniem i zaproszeniem do transcendencji. Wychowanie polega na zaoferowaniu
empatii we wchodzeniu w takie relacje bardziej lub mniej niedojrzałe,
naznaczone „frustracją optymalną”, która wspiera transformację
ku pełnej dojrzałości9. W świetle złożoności świata relacji i ich zna8 Por. F. Imoda, Sviluppo umano. Psicologia e mistero, Bologna 2005, s. 288, 291.
9 Por. F. Imoda, Sviluppo umano, dz. cyt., s. 281. Autor odnosi się do trzech rodzajów przeniesienia opisanych przez Kohuta i należących do procesu rozwoju, czyli:
poczucia wielkości, idealizacji oraz naśladowania. W tym wypadku podkreśla etapy
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czenia w stawaniu się osobą dojrzałą trzeba podkreślić, jak bardzo
ludzka mediacja pozostaje kluczowym kanałem wzrostu. Nie chodzi tu o relację jakąkolwiek, ale taką, która będzie umiała wejść na
ścieżkę rozwoju, oferując się jako pytanie i odpowiedź, jako wyzwanie
i wsparcie, jako przeszkoda i obietnica. To wprowadza nas w konkret
relacji, która, prezentując zarówno aspekty obecności, jak i nieobecności, spełnia swoją rolę promowania dojrzałości osoby, biorąc pod
uwagę trzy dynamiki natury i ducha, pojawiające się w formacji, tj.:
trening – nauka – transformacja10.
Formator obecny (empatia, zintegrowana interakcja,
otwartość na Trzeciego)
Na początku mamy do czynienia z bardzo ważnym pojęcie, którym
jest empatia. Uważa się ją za nieodzowną dla ludzkiego życia. Jako
rozszerzenie tematu skupię się na najbardziej namacalnym doświadczeniu relacji między formatorem a formowanym, potem wszystko
będzie umieszczone w kontekście relacji z Bogiem, który sprawia, że
wszystkie inne relacje, szczególnie te formacyjne, stają się głębsze
i bardziej intymne.

dojrzewania relacji formacyjnej, która zanim osiągnie swoją pełnię, czyli relacji
w której w pełni są respektowane odrębności osobowe, przechodzi przez etapy naznaczone potrójnym przeniesieniem (poczucie wielkości, idealizacja, naśladowanie).
Świadomość tych procesów może umożliwić działanie ku ich urealnieniu i w końcu,
pozostawieniu, aby nie warunkowały działania osób dorosłych.
10	Trening jest definiowany jako utrzymanie określonego porządku, aby dotrzeć
do wyznaczonego celu poprzez porzucenie systemów motywacyjnych polegających
na przypodobaniu i identyfikacji, a oparciu się na internalizacji ideałów. Nauka
ma służyć poznaniu odpowiedzi na pytanie „jak?” Zrozumienie ma prowadzić do
odkrycia znaczenia danej drogi, czy decyzji obranej. Transformacja natomiast,
jako owoc przebytej formacji, niesie głęboką zmianę osiągniętą poprzez głęboką
i permanentną znajomość siebie i zdolność do osobistej ofiary z życia. Por. J. Ridick,
J. Dyrud, Training, insegnamento, trasformazione nella formazione religiosa, w: Antropologia interdisciplinare e formazione, red. F. Imoda, Bologna 1997, s. 253–269.
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Empatia

Empatia jest jedną z dyspozycji, które sprawiają, że relacje interpersonalne mogą być autentyczne i prowadzić do osobistego rozwoju.
Pozwala ona czuć się akceptowanym i zrozumianym oraz umożliwia wyrażenie siebie. Dużo się o niej mówi, ale być może jeszcze
nie wystarczająco. To nie jest strategia ani wyekstraktowany środek
medycyny niekonwencjonalnej, ale umiejętność, która opiera się na
pragnieniu autentyczności i prawdy, które każda osoba konsekrowana
winna posiadać.
Według Schafera empatia „jest udziałem” i zrozumieniem w sposób poznawczy i emocjonalny stanu psychicznego innej osoby, która
jest uznana jako osoba kompletna i postawiona w danym momencie
jej życia11. Richard S. Lazarus nie pojmuje empatii jako emocji, ale
jako „zdolność emocjonalną” i mówi, że „empatia nie jest uczuciem,
ale raczej zdolnością lub dyspozycją do dzielenia emocji innych…”12.
Mead i Piaget umieszczają jednak empatię w obszarze zdolności
kognitywnych osoby. Jest to raczej „wejście w rolę innej osoby, aby
dopiero ocenić emocjonalnie jakie znaczenie ma dana sytuacja dla
niej”13. Empatii – jak uważa Kohut – nie należy mylić z sympatią, ani
współczuciem. Empatia jest natomiast „koniecznym warunkiem dla
zdolności odczuwania współczucia”14.
Franco Imoda definiuje empatię jako „zdolność do udziału w doświadczeniu drugiej osoby, poprzez przeżycie go w sobie.” Empatia ma
swoje odniesienie w sytuacji obecności czyli „czasu bezpieczeństwa”,
odpowiedzi, równowagi osiągniętej przez człowieka15. To jest czas,
który towarzyszy odpowiedzi danej lub znalezionej; jest sytuacją
odpowiadającą sukcesowi w pokonywaniu napięcia lub znajdowaniu
11	R. Schafer, Generative empathy in the treatment situation, w: Psychoanalytic
Quarterly, 28, s. 342; seguendo: T.H. Ogden, La identificazione proiettiva e la tecnica
psicoterapeutica, Roma 1994, s. 70.
12	Tamże, p. 287.
13 U. Galimberti, Dizionario di psicologia, s. 333.
14 H. Kohut, Introspezione ed empatia. Raccolta dei scritti (1959-1981), red. A. Carusi,
Torino 2003, s. 175.
15 Por. F. Imoda, Sviluppo umano, dz. cyt., s. 256.
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rozwiązania problemu. To czas obecności wobec drugiego i obecności drugiego wobec mnie”16. Każdy z tych trzech elementów może
oferować prawie niekończące się możliwości wspierania rozwoju, jak
również może prowokować szereg przeszkód, prowadzących ostatecznie do zablokowania rozwoju17. Tak więc empatia w wychowaniu
i rozwoju musi zostać skonfrontowana z konfliktem wobec nowych
pytań, prowokacji i uznania.
Empatia w relacji międzyosobowej pozwala jednocześnie zaistnieć
doświadczeniu bliskości i wolności innych osób. Ma wielką wartość
wychowawczą/formacyjną, ponieważ wymaga reorganizacji własnego
systemu potrzeb, wartości i pragnień. Jest to postawa, która formuje
relacje i pozwala rozpoznać w drugim obraz i podobieństwo Boga,
rozwijając poczucie podstawowego przykazania miłości bliźniego
jak siebie samego. Empatyczne rozumienie polega na równowadze
pomiędzy zrozumieniem drugiego bez pochopnych, osobistych
i egoistycznych interpretacji i zaangażowania emocjonalnego, bez
popadania w identyfikacje18.
Relacje oparte na empatii nie tylko pozwalają czuć się zaakceptowanymi w swej godności i wartości osoby, ale otwierają na podzielenie się stanami serca. Dla prawdziwej transformacji formator
musi nawiązać z kandydatem osobistą relację, która wykracza poza
spotkania przy stole, aby stać się dla każdego prowadzonego bratem
umysłu, serca i duszy. Prawda, empatia i miłość wymagająca powinny
stanowić składniki rzeczywistej relacji.
Zintegrowana interakcja

Byłoby właściwe, aby relacja pomiędzy formatorem i formowanym
była jednocześnie na poziomie społecznym, duchowym i wychowawczym. Dlatego istotnym jest ofiarowanie wystarczająco dużo czasu,
16	Tamże, s. 168; por. s. 167–178.
17 Por. tamże, s. 257.
18 Por. S. Gorla, La relazione: crea comunità religiose nuove di amicizia e fraternità,
w: V. Mariani, La relazione: incontro quotidiano con Dio e con l’uomo, Bologna 2008,
s. 44–45.
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aby umożliwić częste i pogłębione spotkania, pozwalające by młodzi
mogli czerpać od swojego nauczyciela pewne wzory. Wychowawca
powinien być zdolny do poufnej relacji, dzieląc się swymi myślami,
reakcjami, opiniami, aby osoba prowadzona mogła uświadomić sobie, w jaki sposób formator integruje sferę duchową, intelektualną,
ludzką i osobistą. Powinien być w stanie modlić się, śmiać, martwić
i zachować pokój, kiedy prowadzony wyraźnie ujawnia część siebie.
Formowany musi zobaczyć, że jak jego wychowawca ma głęboką wewnętrzną witalność, tak również on może nią kierować samodzielnie
lub z pomocą innych zaufanych osób w seminarium, szczególnie
z pomocą Boga19.
Aspektem zapomnianym lub niedocenianym na etapie formacji
jest wspólna praca. Jest ona wartością, która przynosi wiele potencjału
wychowawczego. Wykonywać rzeczy razem, uczyć się razem, jest
warunkiem koniecznym, aby formacja była zintegrowana. To wspólne
pracowanie powinno jednocześnie mieć znaczenie, cel, smak podejmowanego wysiłku. Nie wystarczy zrobić. Potrzeba, aby ta praca
miała sens; aby można było uchwycić jej znaczenie jako coś pięknego
i dobrego20. Prowadzi to nie tylko do wspólnej pracy, ale promuje
wspólne myślenie i czucie. Wydaje się, że model kształcenia dzisiaj
staje się bardzo wyrafinowany, abstrakcyjny, teoretyczny. Klerycy
spędzają dużo czasu na studiowaniu książek i rozpraw teologicznych,
ale często brakuje im podstawowych zdolności, które przynoszą ze
sobą poczucie umiejętności i, jak mówi Erikson, kompetencji21. Nie
są to tylko umiejętności techniczne, które można zdobyć w sposób
stosunkowo łatwy. Chodzi bardziej o poczucie przynależności i odpowiedzialności za plan Boga. Pracując i spełniając proste czynności,
człowiek ma okazję do łączenia życia ziemskiego z życiem duchowym.
19 Por. J. Ridick, J. Dyrud, Training, insegnamento, trasformazione nella formazione
religiosa, in: Antropologia interdisciplinare e formazione, red. F. Imoda, Bologna
1997, s. 274–275.
20 Por. E. Meloni, Accompagnare la formazione, Bologna 2005, s. 43–44.
21 Por. C.S. Hall, G. Lindzey, J.B. Campbell, Theories of personality, New York 1997,
s. 197.
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Zwykliśmy mówić, że przeżywanie wartości duchowych wpływa
na sposób przeżywania wartości naturalnych, takich jak: przyjaźń
i szczerość. Podejmując jednak razem trud pracy, pogłębiamy wartości duchowe. W jednym z wywiadów z mnichem kamedulskim
można przeczytać: „Celem pracy jest osiągnięcie pełnego zjednoczenia osoby, aby mogła być bardziej prawdziwa i jasna w naszym
utożsamieniu się z dzieckiem Ojca, który nas kocha, z bratem i całym
stworzeniem. To jest głęboka potrzeba zapisana w zbawczej tajemnicy
Wcielenia. Z takiej drogi nie można wykluczyć, wymiaru pracy, jeśli
chcesz uniknąć niebezpiecznych zachowań „spirytualizujących” lub
„materialistycznych”, a w efekcie uniknąć formowania mnichów,
w obu przypadkach, bezcielesnych. Jak mówi stare przysłowie: „Praca
uszlachetnia człowieka” przez integrowanie z ludzkością i całym
stworzeniem i służy pełnemu zjednoczeniu, czyniąc z osoby pełną
osobę i mnicha zrealizowanego w dążeniu do pełnego zjednoczenie
ze sobą”22.
Można przytoczyć wiele cytatów, które potwierdzają ważną rolę
pracy w życiu człowieka. Jako najważniejszy dokument jawi się encyklika Jana Pawła II Laborem exercens. Nasza myśl idzie raczej
w kierunku wartości formacyjnej wspólnej pracy, gdzie formatorzy
i formowani spotykają się, wyrażając siebie i rozwijając świat swych
wartości23. Właśnie wyrażanie siebie, które pociąga za sobą zaangażowanie fizyczne odgrywa ważną rolę w procesie wzrostu. Formować
się oznacza także nabywać umiejętności i kompetencje, które następnie poszerzają horyzonty osoby. Czynią ją bardziej odpowiedzialną
i praktyczną w procesie uczestnictwa w „stwarzaniu świata”. Oprócz
łączenia wspólnoty, praca ma także osobiste walory, to znaczy, posiadanie przestrzeni do sublimacji naturalnych energii. Praca manualna stwarza przestrzeń nauki, dzielenia wspólnych doświadczeń,
22	A. Margarino, Lavoro e vita monastica, Intervista ad Arrigo Anzani, monaco
camaldolese, http://www.fabbricafilosofica.it /MA/08/02.html [dostęp: 20.06.2011 r.).
23 Jan Paweł II w encyklice o pracy ludzkiej opisuje wartość pracy w rodzinie. Wyróżnia dwa aspekty: utrzymanie rodziny oraz wychowanie do przyszłej aktywności
profesjonalnej. Por. Jan Paweł II, Laborem Exercens, Rzym 1981, nr 10.
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pokonywania różnych bloków intrapsychicznych. Oczywiście, praca
może stać się także przyczyną frustracji, zwłaszcza, gdy nie przynosi
widocznych rezultatów lub ujawnia osobiste braki. Osoba z niską
samooceną może bać się pracy, która pokazuje deficyty na poziomie praktycznym, lub może wykorzystywać pracę jako środek do
zabezpieczenia sobie pozycji w grupie. Oczywiście ta różnorodność
aspektów pomaga poznać siebie. Jeżeli praca służy rozwojowi i jest
prawidłowo prowadzona przez formatora znajduje się w zakresie
formacyjnej obecności.
Inny aspekt pracy dotyczy możliwości promowania odpowiedzialności za wspólne dobro i dyspozycję, aby służyć innym. Posiada
również wartość integrującą. W pracy bowiem sfery poznawcza (myśli), afektywna (emocji) i konatywna (decyzji) spotykają się w bardzo
konkretny sposób. Może to być praktykowane jako środek kształtowania daru z siebie dla drugiego i brania odpowiedzialności w życiu
osobistym.
Nie jest moim zamiarem przecenianie roli pracy w życiu konsekrowanym. Brak równowagi może prowadzić do degradacji człowieka
i jego powołania. Jeśli dochodzi do wyzysku młodego człowieka,
szczególnie we wspólnotach starzejących się, zwłaszcza w świecie
zachodnim, sama praca staje się utrudnieniem dla wzrostu i zmarginalizowaniem osoby jedynie do sfery materialnej. Takie fakty nie
są niestety rzadkością.
Obecność formatora objawia się również w postawie słuchania,
wrażliwości na przyjęcie młodego człowieka. Dzieje się tak nie tylko
w kierownictwie duchowym czy rozmowach. Ta przyjazna postawa
powinna być obecna w każdym momencie życia wspólnoty. Kiedy
wychowawca ma przyjazną postawę, słucha i interpretuje opowiadane życie, doceniając jego mocne aspekty. Chodzi o zauważenie
obecności24:
– pozytywnych postaw i umiejętności,
– emocji i potrzeb spontanicznie otwartych ku dobremu życiu
24	A. Facchinetti, Ascoltare e interpretare in ottica cristiana, „Tre dimensioni”
2007, nr 4, s. 52.
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– wartości i ideałów dojrzałych,
– wartości i ideałów chrześcijańskich.
Oznacza to konkretne poszukiwanie w codzienności znaków:
– uczciwości, lojalności, hojności, cierpliwości, wytrwałości,
– równowagi, niezależności, dystansu,
– otwartości, dyspozycyjności, zaufania,
– ofiarności, zaangażowania,
– modlitwy, częstego przystępowania do sakramentów.
Otwarcie na Trzeciego

Kolejnym sposobem wyrażania obecności formatora przy formowanym, który sprawia, że relacja między nimi jeszcze się pogłębia, jest
otwarcie na Boga. Międzyludzka relacja potrzebuje fundamentu, nie
znajduje bowiem wewnątrz samej siebie, ostatecznej racji bytu. Tylko
obecność „Trzeciego” gwarantuje wierność i pewność ludzkiej miłości, konsoliduje ją i jej broni. Daje poczucie bycia kochanym od zawsze
i na zawsze. W końcu wreszcie odniesienie do Boga, nadaje relacji
granice. Możemy w ten sposób ocenić, jak daleko się posunąć, gdy
bezwarunkowa akceptacja prawdopodobnie będzie bezproduktywna,
gdy konieczne jest zaznaczenie pewnych warunków, a nawet kiedy
zachodzi obowiązek postawy wymagającej lub zlecającej. Wtedy, jak
mówi Cencini, relacja międzyludzka staje się drogą do wiary. Ujawnia
wrodzoną ludzką skłonność do relacji, ale pokazuje również ludzką
potrzebę nadania bożej podstawy tej tendencji. Należy wskazać jej
formę, wiążące kryterium, aby zachować spotkanie i zapewnić mu
stabilność25.
Poszukiwanie Boga powinno być główną motywacją, która sprawia, że mężczyźni stają się zdolni do budowania relacji, w których
szczególne miejsce ma Bóg, a nie emocjonalne potrzeby. Jak mówił
kard. Hume: „Musisz wypełnić swój umysł i swoje serce ogromnym
pragnieniem Boga i spraw Bożych, nie zawsze będę mógł to uczynić
na najwyższym poziomie, ale powinno to być coś do czego zawsze
25 Por. A. Cencini, Dalla relazione alla condivisione, Bologna 2002, s. 50, 53.
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dążę”26. Ważne jest, aby przekazać to formowanemu. Obecność Łaski,
doświadczanej w walce duchowej, rozpoznana i przedyskutowana, jest
najlepszym narzędziem, które może przynieść odwagę pójścia drogą
krzyża w kierunku integracji, uporządkowania i ukierunkowania
własnych potrzeb w procesie odkupienia i transformacji. Na tym
polega integracja psychologii i teologii, natury i łaski27.
Przed przystąpieniem do opracowywania tego tematu zwróciłem
się do moich współbraci kleryków z pytaniem: jakie cechy powinien
według nich posiadać formator na dziś. Rezultaty nie są całkowicie zaskakujące, choć pozostają w pewnym względzie ciekawe w interpretacji. Poprosiłem o to najpierw kleryków pierwszego roku seminarium,
a potem tych z roku szóstego. Młodsi na pierwszym miejscu umieścili
autentyczną i głęboką relację z Bogiem. Staje się ona punktem wyjścia
(modlitwa, świadectwo). Potem są: umiejętność słuchania, empatia,
otwartość na dialog, skromność, szczerość, aktywna obecność w życiu seminarzystów, cierpliwość, radość, itd. Ci starsi natomiast dali
odpowiedzi w większości nieco inne. Oni położyli nacisk przeważnie
na sferę ludzką formatora. Wyróżnili następujące cechy: ojcowski,
normalny, zrównoważony, ludzki, szczery, autentyczny, empatyczny,
a potem podeszli do takich, jak: uduchowiony, człowiek modlitwy itp.
Różnica ta okazuje się ciekawa. Możliwa interpretacja mogłaby pójść
w kierunku ideałów, które prezentują klerycy. Jakie priorytety mają?
Ci po formacji początkowej kładą nacisk i kierują uwagą bardziej na
fundament, na człowieczeństwo formatora, natomiast młodzi szukają
bardziej wzorca modlitwy. Jeśli chodzi o punkt wyjścia, to słuszny
wydaje się ten zaprezentowany przez starszych, ale dojrzałość ludzka
powinna być jeszcze ubogacona wartościami transcendentalnymi,
religijnymi i w taki sposób kształtować człowieka dojrzałego z punktu
widzenia duchowego.

26 B. Hume, Operai del vangelo. Diaconi, preti, vescovi, laici, Milano 1992, s. 30.
27 Por. J. Ridick, J. Dyrud, Training, insegnamento, trasformazione nella formazione
religiosa, in: Antropologia interdisciplinare e formazione, red: F. Imoda, Bologna
1997, s. 276.
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Formator nieobecny (formacja to nie przyjaźń, konfrontacja,
samotność)
Jeśli sytuacja zbyt wielu niezaspokojonych potrzeb nie sprzyja rozwojowi, to nie sprzyjają mu również realia zbyt dużej satysfakcji.
Całkowita satysfakcja potrzeb i pragnień uniemożliwiłaby szukanie
odpowiedzi na wewnętrzne pytania i w konsekwencji wzrost oraz
dojrzewanie osoby.
Dlatego chwile nieobecności w życiu człowieka, zwłaszcza w czasie
formacji, ale także w całym życiu, stają się okazją, by obudzić w nim
chęć przejścia na wyższy horyzont. Procesowi temu towarzyszy lęk,
ponieważ pragnienie pojawia się w sytuacji braku, zagubionej równowagi, kiedy człowiek nie czuje się jak u siebie i ma wrażenie walki,
ponieważ przeżywa opór przed poszerzaniem własnego horyzontu28.
Postaram się teraz podkreślić znaczenie odpowiedniej nieobecności
formatora podczas procesu formacyjnego. Relacja wychowawcza nie
jest w istocie relacją przyjaźni i musi mieć przestrzeń dla konfrontacji
i samotności.
Relacja formator-formowany nie jest relacją przyjaźni

Czasami w formacji spotyka się relację formator – seminarzysta/juniorystka, która spełnia bardziej kryteria przyjaźni niż kierownictwa.
W grupie może wyłonić się jeszcze jedna kwestia, a mianowicie preferencje, które niosą ze sobą zniszczenie powołania osoby wyróżnionej
i taka relacja jest wprost w opozycji do formacji. Konieczne jest zatem
jednoznaczne stwierdzenie, że relacja formacyjna nie jest relacją przyjaźni. Ona może ułatwić zaufanie w pierwszych chwilach znajomości,
ale utrudnia pogłębienie jej. Manenti podchodzi do tego problemu
w odniesieniu do roli formatora w kontekście relacji pomocniczej.
Ja stosuję to podejście szerzej w odniesieniu do relacji formacyjnej
w ogóle: „Im bardziej człowiek odkrywa się w swej intymności, tym
bardziej wymaga ochrony w owej intymności. Kierownik wchodzi
w życie drugiej osoby tylko za jej zgodą i do tego momentu, do którego ta zainteresowana osoba ponawia to pozwolenie. (...) Wydaje się,
28 Por. F. Imoda, Sviluppo umano, s. 173.
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że przyjaźń usuwa to ograniczenie, ponieważ może nieświadomie
wystąpić oczekiwanie relacji egzystencjalnej i trwałej, podczas gdy
relacja pomocnicza jest tymczasowa”29.
Innym aspektem, który podkreśla różnicę między przyjaźnią i relacją pomocową jest wzajemność, która nie występuje w formacji. Tutaj formator ma kontrolę nad sytuacją i stawia zasady: nie podejmuje
jakichkolwiek pytań, ale tylko te, które są źródłem wzrostu. Ponad
relację interesuje go wzrost danej osoby i nie może ulec milczącym
kompromisom, aby uratować relację. Przyjaźń ta może zatem stać
się przeszkodą, ograniczając spotkanie do intymnej rozmowy, która
ucieka się do satysfakcji wtórnych, unikając podejmowania tematów trudnych. Kiedy masz emocjonalne więzi z ludźmi jest bardzo
trudne, aby im pomóc w duchu obiektywnego dystansu, który jest
konieczny30.
Konfrontacja

Gdy formator ma postawę konfrontacji i towarzyszenia jest bardziej
uważny, aby zidentyfikować punkty słabe i problemy formowanego.
Chodzi o uchwycenie wrażliwych i obronnych aspektów, poznanych
w sytuacjach „obecności” i zastanowienie się, czy to jest kwestia: ograniczeń lub psychologicznej kruchości o charakterze kognitywnym,
afektywnym lub dotyczącej woli:
– bloków w rozwoju,
– niedojrzałości na poziomie ideałów chrześcijańskich,
– braku w cnotach czysto ludzkich,
– trudności duchowych/moralnych,
– stylu lub logiki życia prezentującej dysonans z wartościami
głoszonymi.
Momenty konfrontacji, chociaż bolesne, pomagają osobie poznać
się. Jeśli formator umie znaleźć równowagę pomiędzy „obecnością”
i „nieobecnością”, to kleryk będzie mógł łatwiej utrzymać relację zaufania z formatorem i jednocześnie wyciągnąć praktyczne informacje
29	A. Manenti, Vivere gli ideali, dz. cyt., s. 225.
30 Por. tamże, s. 225–226.
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dla samopoznania się, a to prowadzi do samoakceptacji. W rzeczywistości, to jest cel pomocy formacyjnej.
Konfrontowanie wymaga od formatora, że to on pierwszy będzie
pogodzony ze swoimi wewnętrznymi trudnościami. Tak więc, mając
przepracowane doświadczenie „neurotyczne”, będzie w stanie lepiej
zrozumieć osobę, które stoi przed nim i dać porady, które poprowadzą
do wzrostu, a nie będą służyły zaspokojeniu potrzeb emocjonalnych
formatora.
Samotność

Pozostając na poziomie relacji formacyjnej, idąc za Imodą, możemy
stwierdzić, że taka relacja powinna stawać się bezużyteczną sam przez
się, będąc jedynie mediatorem rzeczywistości bardziej obiektywnej
i transcendentnej, przed którą formator będzie umiał się usunąć
na bok i pomniejszyć. Znajdujemy taki model również w „strategii
pedagogicznej” samego Jezusa, który powiedział do swoich uczniów:
„Lepsze jest dla was moje odejście” (J 16, 7)31.
Samotność nie jest sprzeczna z komunikowaniem. Takie znaczenie miałaby raczej „izolacja”. Samotność, jednak może współistnieć,
a nawet musi współistnieć z komunikacją na głębszym poziomie32. Samotność ma kilka znaczeń: dar z życia i wybór życia. Jest samotność,
która jest częścią egzystencjalnego doświadczenia każdego człowieka,
ponieważ wynika z niezrozumienia, odrzucenia, emocjonalnej pustki,
itp., ale jest również taka, która wynika z dobrowolnego i indywidualnego wyboru, w szczególności wtedy, kiedy np. relacja zaczyna
być zbyt uciążliwa. Są to cenne chwile dla wzrostu w miłości Bożej,
szczególnie dla doświadczenia miłości, która pochodzi od Niego.
Tak długo, jak nie jesteśmy sami, nigdy nie nauczymy się cieszyć
Jego przyjaźnią i nie zdobędziemy doświadczenia, że możemy sami
stać na swych nogach, ufając tylko Jemu33. Nouwen nazywa samot31 Por. F. Imoda, Sviluppo umano, dz. cyt., s. 292.
32 Por. tamże, s. 37.
33 Por. A. Cencini, Amerai il Signore Dio tuo. Psicologia dell’incontro con Dio,
Bologna 2009, s. 113.
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ność „piecem, w którym zachodzi transformacja” i mówi, że nie
jest to miejsce terapii, ale „miejsce nawrócenia, miejsce, gdzie stary
człowiek umiera i rodzi się nowy”34.
„Samotność nie jest prywatna, w odróżnieniu od czasu spędzonego razem, nie jest nawet czasem, aby odświeżyć nasze zmęczone
umysły. Samotność to coś innego niż czas poza wspólnotą; samotność
jest obszarem, na którym wspólnota wzrasta. Kiedy modlimy się
sami, studiujemy, czytamy, piszemy lub po prostu spędzamy spokojnie godzinę z dala od miejsc, w których bezpośrednio lub pośrednio współdziałamy ze sobą, wchodzimy w głęboką wspólnotę
ze sobą. Błędem jest myśleć, że zbliżamy się do siebie tylko wtedy,
gdy rozmawiamy, gramy lub pracujemy razem. Oczywiście, ważny
wzrost zachodzi podczas tych ludzkich interakcji, ale te interakcje
czerpią owoc z samotności, bo samotność pogłębia naszą wzajemną
intymność. W samotności odkrywamy się wzajemnie i poznajemy
w taki sposób, w jakim fizyczna obecność może to utrudniać, jeśli
nie uniemożliwiać”35.
W samotności człowiek dochodzi do konfrontacji z samym sobą.
Nie mając nikogo obok, jest bardziej skłonny do rozeznawania własnych motywacji, wybierając zawsze w kierunku „dobra samego w sobie”, a nie „dobra dla mnie”. Samotność pozwala rozpoznać osobiste
motywacje. Oczywiście, w tym procesie wartość zajmuje pozycję
centralną. Będąc sam, człowiek przechodzi z bezpośrednich relacji
z ludźmi do relacji z Bogiem, która kształtuje się za pośrednictwem
tych ludzkich.
Zakończenie
Możemy zatem powiedzieć, że formator czy formatorka na dziś jest
osobą, która zna i umie przeżywać swoje człowieczeństwo i rozpoznaje procesy własnego serca, aby lepiej zrozumieć, w empatycznej
relacji, tego, kto jest w drodze do własnego serca, gdzie spotka Boga
żywego i dialogującego. Nie oczekujmy formatorów idealnych, ale
34 H.J.M. Nouwen, Il primato dell’amore, Brescia 2001, s. 122.
35	Tamże, s. 123–124.
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prawdziwych, mądrych, mających głęboką wiedzę o ludzkim sercu.
Aby mieć taką wiedzę, odnosząc się do dokumentu Kongregacji Wychowania Katolickiego, musimy rozwijać wrodzone talenty, jakie
otrzymaliśmy od Pana i ubogacać je umiejętnościami nabytymi.
Streszczenie
Formator to osoba, która jest zdolna służyć drugiemu tak, że razem postępują
w procesie stawania się coraz bardziej ludzcy. Obydwoje bowiem są dziećmi
dzisiejszego świata i dziedziczą z niego zarówno silne, jak i słabe cechy.
Formator ma być wystarczająco dobry, co oznacza wrażliwość potrzebną
do odpowiadania na potrzeby formowanego poprzez swoją obecność, ale
również umiejętność dawania potrzebnej przestrzeni do doświadczania tych
potrzeb, jednak w wymiarze, który nie będzie oznaczał straty. Widoczna
jest w tym rola dynamiki obecności i nieobecności poprzez doświadczenie
satysfakcji i frustracji. Te elementy są obecne w relacji formacyjnej po to,
by kandydat mógł poczuć się bezpiecznie i mógł aktywnie szukać odpowiedzi na pytania drzemiące w nim. Ten który przyjmuje rolę towarzyszenia,
powinien zdobyć umiejętność balansowania pomiędzy pełnią (obecność)
i brakiem (nieobecność). Słabością formatora jest bycie niewystarczająco
innym, co pozwala na przyjęcie roli granicy, która staje się wyzwaniem
i zaproszeniem do transcendencji.
Summary
The formator for today is one who is capable of serving the other, so that
all together become better human beings. That both the candidates and
the formators are children of today’s society and that both inherit not only
the strong points but also the weak points of all that goes on around them.
The formator has to be sufficiently good, that means, he/she has to be ready and capable of responding to the needs of the one in formation with
a presence, but also capable of allowing a sufficient space to experience
need, and that does not transform itself into a situation of deprivation. It is
precisely at this point that once more the game of presence and absence
comes to the fore, in the sense of satisfaction and frustration. These elements
should be present in the formative relationship in order that the candidate
has the possibility to feel secure, and at the same time encouraged to seek
answers to the questions that he/she carries within themselves.
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The one who accompanies has to know how to fluctuate between fullness
(presence) and privation (absence) in his/her way of accompaniment. It is
not good if the formator does not arrive to be sufficiently other in a way
of self-opposition and to assume the role of a limit, that is at the same time
a challenge to overcome and an invitation to transcendence.
Słowa kluczowe: formacja, integracja osobowościowa, relacja formacyjna,
towarzyszenie w powołaniu, wartości chrześcijańskie
Key words: formation, personality integration, formative relationship, vocational accompaniment, Christian values
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Marlena Kałużyńska-Tyburska
Formacja integralna człowieka – realizacja
głównego celu Telewizji Internetowej
Integral formation of human – the realization of the main purpose
of Internet Television
Integracja to urzeczywistnianie i manifestowanie się całości i jedności
na podłożu pewnej złożoności1. To znaczy, że integracja nie jest scaleniem, na przykład, czegoś z kawałków. Wspomniana tu jedność
manifestuje na podłożu pewnej złożoności. Warstwowość najprościej
zauważyć w ludzkim ciele. Jest to jakby pierwsze piętro osoby. Głowa,
tułów, ręce, nogi – są złożonością tworzącą całość i jedność. Tym
złożonościom trzeba pomóc urzeczywistniać i manifestować całość
i jedność osoby, a więc dziecko musi nauczyć się chwytać, chodzić,
siadać, ubierać się, jeść.
Kolejna złożoność – mniej widoczna, bo bardziej wewnętrzna
– to psychika i zawarte w niej uczucia. Jest to duża różnorodność
i bogactwo, a mimo to konkretne uczucia przynależą tylko do jednego
człowieka. Na tym drugim piętrze musi dokonać się trud wychowania.
Ostatnia złożoność, jakby trzecie piętro osoby, to centrum dowodzenia, czyli „ja”. Stanowi ono rdzeń każdego człowieka z osobna.
Ma niezwykłe, bo niepowtarzalne w całym otaczającym świecie
właściwości. To ono, poprzez dokonany wybór wartości życiowych,
decyduje o tym, kim będziemy, jakiego siebie wybierzemy i jakiego
ukształtujemy.
Formować integralnie to znaczy obejmować wszystkie piętra osoby
i współdziałać z nimi jako z jednością i całością, z uwzględnieniem
znaczenia autentycznych wartości. Człowiek od momentu poczęcia
1	Zob. E. Łatacz, Co to znaczy wychowywać integralnie?, Łódź 2009, s. 5.
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jest formowany. Ogromny wpływ mają dom, rodzina i środowisko,
w których wzrasta. „Chrześcijańska formacja jako permanentny
proces osobistego dojrzewania oznacza zespół postaw określających
zarówno relację człowieka bezpośrednio do Boga, jak i charakter jego
odniesień do świata, ludzi i rzeczy, ściśle związanych ze stosunkiem
do Boga”2.
Pierwszym etapem stworzenia wzorcowego modelu Telewizji Internetowej w parafii jest formacja integralna osoby świeckiej, jak
i duchownej. Odkrywanie i realizowanie własnego powołania i misji wymaga od katolików świeckich formacji do tej jedności, która
stanowi cechę ich bytowania jako członków Kościoła, a zarazem
obywateli ludzkiego społeczeństwa3. W dialogu między Bogiem,
który wzywa, a osobą, do której odpowiedzialności apeluje, zawiera
się możliwość integralnej i stałej formacji świeckich, której ojcowie synodalni4 słusznie poświęcili dużą część swojej pracy. Przede
wszystkim, określając chrześcijańską formację jako „stały proces
osobistego dojrzewania i upodabniania się do Chrystusa, zgodnie
z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego”, jasno stwierdzili,
że „formacja świeckich powinna się znaleźć wśród zadań priorytetowych diecezji i wejść do programów duszpasterskich tak, aby ku
niej zmierzały wszystkie wysiłki wspólnoty (kapłanów, świeckich
i osób zakonnych)”5. W czasach Internetu ważną rolę odgrywa
komplementarna formacja, która ma na celu przygotowanie osób
odpowiedzialnych za przekaz medialny. Dobry przekaz medialny
to taki, który ma na celu ukazywanie prawdy oraz pełnienie misji,
jaką jest niesienie obiektywnego przedstawiania wydarzeń otaczających społeczeństwo.
2	A. Kiciński, Formacja młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek
do Polski, w: Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce 2004,
s. 177–192.
3 Jan Paweł II, Christifideles laici, nr 58.
4 Synod biskupów obradujacy w dniach 1–30 X 1987 r. Poświęcony był zagadnieniom powołania i posłannictwa świeckich w Kościele i świecie w 20 lat po Soborze.
5 Jan Paweł II, Christifideles laici, nr 57.
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Pierwszym krokiem formacji powinno być uświadomienie, że
w życiu nie może być dwóch równoległych nurtów: z jednej strony
tak zwanego życia „duchowego” z jego własnymi wartościami i wymogami, z drugiej tak zwanego życia „świeckiego”, obejmującego
rodzinę, pracę, relacje społeczne, zaangażowanie polityczne i kulturalne. Latorośl wszczepiona w krzew winny, którym jest Chrystus,
przynosi owoce w każdej sferze działalności i istnienia6. Wszystkie
bowiem dziedziny świeckiego życia są objęte Bożym planem. Do tej
jedności życia Sobór Watykański II wezwał wszystkich świeckich,
ostro piętnując rozłam pomiędzy wiarą i życiem, Ewangelią i kulturą7. Dlatego tak ważną rolę odgrywa nauczanie tych, którzy są
powołani do głoszenia i nauczania słowa Bożego8. W celu ułatwienia
im rozumienia czytanego tekstu, należy zapewnić solidną i stałą formację biblijną. Przekaz nadawany przez Telewizję parafialną będzie
odzwierciedlał duszę i ciało całej społeczności około kościelnej na
danym terenie.
Znamienną cechą stanu życia laikatu jest specyficzny charakter
świecki, a jego kościelna posługa polega na świadczeniu i przypominaniu na swój sposób kapłanom, zakonnikom i zakonnicom znaczenia rzeczywistości ziemskich i doczesnych w zbawczym planie
Boga. Urzędowe kapłaństwo stanowi z kolei stałą gwarancję sakramentalnej obecności Chrystusa w różnych czasach i na różnych miejscach9. W formacji, którą świeccy otrzymują w diecezji i w parafii,
zwłaszcza w zakresie uświadomienia sobie komunii i misji, szczególnie ważne miejsce zajmuje pomoc wzajemnie świadczona sobie
przez różnych członków Kościoła. Kapłani, zakonnicy i zakonnice
powinni wspomagać katolików świeckich w ich formacji. Dlatego
ojcowie synodalni zachęcili kapłanów i kandydatów do kapłaństwa,
6 J 15, 5.
7 Sobór Watykański II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele
w świecie współczesnym, nr 59.
8 Sobór Watykański II, Dei verbum. Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu
Bożym, nr 25.
9 Jan Paweł II, Christifideles laici, nr 55.
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aby „przygotowywali się pilnie do umiejętnego działania na rzecz
rozwoju powołania i misji świeckich”10. Sami świeccy z kolei mogą
i powinni wspierać pomocą kapłanów i zakonników na drodze ich
duchowej i pasterskiej posługi.
Ważnym miejscem formacji są także katolickie szkoły i uniwersytety oraz ośrodki odnowy duchowej, które coraz bardziej rozpowszechniają dziś swoją działalność. Należy też tworzyć i rozwijać
„wspólnoty wychowawcze” złożone z rodziców, nauczycieli, kapłanów,
zakonników, zakonnic oraz przedstawicieli młodzieży. Pragnąc, by
szkoła w godny sposób spełniała swoją funkcję formacyjną, świeccy
powinni stanowczo wymagać, od wszystkich i dla wszystkich, prawdziwej wolności w dziedzinie wychowania, zapewnionej także przez
stosowne prawodawstwo cywilne.
Ojcowie synodalni skierowali słowa uznania i zachęty do tych
wszystkich świeckich, mężczyzn i kobiet, którzy w duchu obywatelskim i chrześcijańskim prowadzą pracę wychowawczą w szkołach
i w instytutach formacyjnych. Zwrócili także uwagę na pilną potrzebę
tego, by w szkołach katolickich i niekatolickich nauczyciele i profesorowie dawali prawdziwe świadectwo Ewangelii poprzez przykład własnego życia, kompetencję i uczciwość zawodową, nauczanie
inspirowane duchem chrześcijańskim z zachowaniem autonomii
nauki i różnych jej dziedzin. Niezmiernie ważne jest to, aby badania
naukowo-techniczne prowadzone przez świeckich opierały się na
kryterium służby człowiekowi, uwzględniającej pełny wymiar jego
wartości i wymogów. W tej dziedzinie Kościół powierza katolikom
świeckim zadanie ukazywania wszystkim wewnętrznej więzi pomiędzy wiarą i nauką, Ewangelią i kulturą człowieka. Zadanie spełnienia
tych wymogów w czasach dzisiejszych stawia się przed Telewizją
Internetową w parafiach.
Mając na względzie realną siłę oddziaływania i skuteczność duszpasterstwa, należy dbać o rozwój formacji wychowawców, organizując między innymi odpowiednie kursy i specjalne szkoły. Formacja
tych, którzy mają z kolei zająć się formacją świeckich katolików, jest
10	Tamże, nr 61.
| 178 |

Osoba formatora w procesie interioryzacji…

podstawowym warunkiem zapewnienia formacji o szerokim zasięgu,
która będzie mogła objąć wszystkich katolików świeckich. W dziele
formacji należy zwracać szczególną uwagę na kulturę lokalną. Chrześcijańska formacja musi w najwyższym stopniu uwzględniać kulturę
danego obszaru, która wnosi własny wkład w dzieło formacji i pomaga
w ocenie wartości, zarówno zawartych w danej tradycji kulturowej,
jak i tych, które proponuje kultura współczesna. Trzeba także przykładać należną wagę do różnych kultur, które mogą współistnieć
w tym samym miejscu.
Integralna formacja chrześcijańska świeckich wydaje się zawierać
cztery istotne elementy11:
1. Formacja duchowa – jest to życie w najgłębszym zjednoczeniu
z Chrystusem w Kościele; życie, które podtrzymują pomoce duchowe
wspólne dla wszystkich wiernych, zwłaszcza czynny udział w świętej
liturgii, jako pomoc, aby świeccy nie oddzielali od swego życia łączności z Chrystusem, ale umacniali się w niej, wykonując swoją pracę
według woli Bożej12.
2. Formacja doktrynalna – ze względu na naturalny proces pogłębiania wiary, a także ze względu na wymóg „uzasadnienia tej nadziei”,
która jest w wierzących, wobec świata i w obliczu jego poważnych
i złożonych problemów. Wynika z tego bezwzględna konieczność
systematycznej katechezy13 dostosowanej do wieku i różnych sytuacji życiowych, oraz bardziej zdecydowana chrześcijańska promocja
kultury, jako odpowiedź na odwieczne pytania nurtujące człowieka
i współczesne społeczeństwo. Formacja ta czerpać będzie swą treść
z żywego źródła Słowa Bożego, przekazanego przez Tradycję i Pismo
Święte14.
11 Por. tamże, nr 60.
12 Por. Sobór Watykański II, Gaudium et spes, nr 43; tenże, Ad gentes. Dekret
o działalności misyjnej Kościoła, nr 21; Paweł VI, Evangelii nuntiandi. Adhortacja
apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym, nr 20.
13	Zob. Jan Paweł II, Catechesi tradendae. Adhortacja apostolska o katechizacji
w naszych czasach, nr 21.
14 Por. Sobór Watykański II, Dei verbum, nr 10 i 24; Jan Paweł II, Catechesi tradendae, nr 27.
| 179 |

Marlena Kałużyńska-Tyburska

3. Formacja społeczna – konieczność czynnego zaangażowania
w politykę wraz ze staraniem o powszechne uznanie i poszanowanie
ludzkich i chrześcijańskich wartości, wymaga należytej formacji w zakresie społecznego uświadomienia, a zwłaszcza w zakresie społecznej
nauki Kościoła, jako zasad refleksji, kryteriów ocen i wytycznych
działania15. Społeczna nauka Kościoła jest dynamiczna, dostosowuje
się do specyficznych warunków czasu i miejsca, wymaga stałej aktualizacji treści i metod, wymaga głoszenia zasad moralnych w odniesieniu do porządku społecznego, obrony ludzkich praw.
4. Formacja do wartości – wyrabia umiejętność właściwej oceny
tak wysokich wartości, jak kwalifikacje zawodowe, zmysł rodzinny
i obywatelski oraz cnoty odnoszące się do życia społecznego, jak: uczciwość, poczucie sprawiedliwości, szczerość, uprzejmość, siłę ducha, bez
których nie może się utrzymać życie prawdziwie chrześcijańskie16.
Natomiast warunkiem realizacji powołania do kapłaństwa jest
zdobycie integralnej formacji intelektualnej, głównie poprzez studia
seminaryjne. Chodzi tu o formację, która umożliwia przyswojenie
sobie przez alumna podstawowej wiedzy z zakresu antropologii
i filozofii, z zakresu szczegółowych nauk o człowieku (pedagogika,
psychologia, socjologia) oraz z zakresu teologii – w takim stopniu,
żeby znać podstawowe prawdy o Bogu oraz żeby rozumieć całego
człowieka, a nie tylko jego duchowość czy religijność.
W dobie poważnego kryzysu przeżywanego przez poszczególne
osoby, rodziny i całe społeczeństwa, a jednocześnie w dobie coraz
bardziej zawężonego spojrzenia na tajemnicę człowieka, kapłan powinien bardziej niż kiedykolwiek w historii Kościoła rozumieć naturę
człowieka, jego powołanie, jego aktualną sytuację psychospołeczną
i religijną, a także podstawowe uwarunkowania jego życia i postępowania. Innymi słowy, nie można ograniczać formacji intelektualnej do
wiedzy z zakresu etyki, moralności, duchowości czy teologii. Kapłan
15 Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis. Encyklika z okazji dwudziestej rocznicy
ogłoszenia Populorum progressio, nr 4.
16 Sobór Watykański II, Apostolicam actuositatem. Dekret o apostolstwie świeckich,
nr 4.
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powinien posiadać także wiedzę o wszystkich pozostałych wymiarach
człowieczeństwa tak, aby mógł być odpowiedzialnym wychowawcą
i duchowym przewodnikiem współczesnego człowieka.
Żyjemy w trudnym świecie, w którym lęk, wywodzący się z tego,
że człowiekowi wymykają się z rąk i zwracają się przeciwko niemu
najlepsze jego dzieła17, rodzi klimat niepewności. W takim świecie
katecheza czy też formacja powinna pomagać chrześcijanom, aby stali
się „światłem” i „solą”18, ku swej własnej radości i dla posługiwania innym. Dzisiejsi chrześcijanie winni być tak wykształceni, tak uformowani, aby umieli żyć w świecie, który w dużej części nie zna Boga albo
który w sprawach religijnych nie dąży do poważnego i braterskiego,
ożywiającego dialogu. Warto pamiętać też o rozwoju intelektualnym, kulturalnym czy zawodowym. Formacja, aby była integralna,
musi dotykać wszystkich sfer człowieczeństwa, wszelkich obszarów
ludzkiej aktywności. Bardzo ważna jest także świadomość, do czego
i w jaki sposób dąży się we wzrastaniu. Aby trwać mocnym na tym
świecie i dać wszystkim możliwość „dialogu zbawienia”19, potrzeba
formacji, która by nauczyła młodych i dorosłych we wspólnotach
świadomego i stałego trwania w wierze, pogodnego wyznawania tożsamości chrześcijańskiej i katolickiej, „widzenia Niewidzialnego”20.
Zadaniem Kościoła jest nie tylko korzystanie ze środków społecznego przekazu, ale również objęcie opieką duszpasterską tych,
którzy tworzą media i którzy z nich korzystają. Chodzi tu szczególnie
o formację osób, które posługują się środkami społecznego przekazu w duszpasterstwie (nadawcy), o przygotowanie profesjonalistów
zatrudnionych w katolickich mediach (kształcenie nowych kadr),
a także o formowanie dojrzałej postawy wobec mediów u wyznawców
Chrystusa (odbiorcy).
Problematyka formacji medialnej i związanego z nią używania
mediów w działalności duszpasterskiej stała się jednym z tematów
17
18
19
20

Por. Jan Paweł II, Redemptor hominis. Encyklika, nr 15–16.
Por. Mt 5, 13–16.
Jan Paweł II, Catechesi tradendae, nr 25.
Por. Hbr 11, 27.
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podjętych przez kolejne głowy Kościoła oraz w wielu dokumentach
Kościoła. Pierwszym z papieży, który podjął temat formacji medialnej,
był Piusa XI. Papież w encyklice Vigilanti cura z 1936 roku wskazuje na wielką rolę kina w kształtowaniu światopoglądu i zachowań,
stwierdzając, że „nie ma dziś innego czynnika, który by tak potężnie
oddziaływał na tłumy jak kinematograf”21. Pomimo wielu zagrożeń
rodzących się z frywolnego i niemoralnego użycia kinematografii,
papież dostrzegał pozytywny potencjał płynący z wykorzystania
kina. Mimo to nałożył na wszystkich wiernych, z biskupami na czele,
obowiązek czuwania, by kino, ten „potężny czynnik kształcenia i wychowania” przestrzegało zasad i moralności katolickiej22. Pomimo że
niektóre koncepcje czy sposoby ich wyrażenia zawarte w encyklice
Piusa XI mogą wydawać się w obecnych czasach archaiczne, to po
dziś dzień większość dokumentów kościelnych przedstawia podobne
podejście do kwestii mediów. Media ukazywane są jako dysponujące
zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi możliwościami, zatem
muszą być zarządzane przez osoby etyczne i kompetentne. W Vigilanti cura papież zachęcał do tworzenia rad na szczeblu krajowym
złożonych z filmoznawców i duchownych, które oceniałyby nowe
produkcje kinematograficzne i nadzorowały miejsca ich rozpowszechniania związane z Kościołem (takie jak np. parafialne sale kinowe)23.
Dwadzieścia lat później, w encyklice Miranda prorsus poświęconej
już nie tylko tematyce kina, ale rozszerzonej o telewizję, radio i prasę,
papież Pius XII zwracał uwagę na naglącą konieczność kształcenia
duchownych w dziedzinie medioznawstwa: „Uwzględniając fakt, że
godne przedstawienie obrzędów liturgicznych, prawd wiary i informacji o życiu Kościoła, przy wykorzystywaniu wynalazku Marconiego
wymaga, obok koniecznej czujności, także talentu i szczególniejszej
sprawności zawodowej, trzeba ze specjalną troską przygotować kapłanów i świeckich do tego ważnego zadania. W tym celu (...) należy
21 Pius XI, Vigilanti Cura. Encyklika o widowiskach kinematograficznych,
29 czerwca 1936, nr 17.
22 Por. tamże, nr 20.
23	Tamże.
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zorganizować odpowiednie kursy dokształcające, które umożliwią
kandydatom, także innych narodów, nabranie sprawności zawodowej,
niezbędnej dla zapewnienia audycjom religijnym odpowiedniego
poziomu artystycznego i technicznego”24 .
Skok w rozwoju technologicznym, jaki miał miejsce od czasu wynalezienia kina do rozpowszechnienia radia i telewizji, umożliwił
o wiele szybszy i łatwiejszy dostęp do treści, a także znacznie uprościł
produkcję i transmisję komunikatu, która od czasów Marconiego
stała się dostępna „na żywo”. Dlatego nagląca stała się potrzeba kształcenia zarówno duchownych, jak i osób świeckich w zakresie nowoczesnych form komunikacji. Dalszy postęp technologiczny i związany
z nim łatwiejszy dostęp do mediów (nie tylko odbioru, ale także
nadawania komunikatów) jedynie wzmocnił konieczność formacji
medialnej zarówno świeckich jak duchownych. Jest o tym mowa
w kolejnym dokumencie, Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego
Przekazu z 2002 roku, zatytułowanym „Kościół a Internet”, gdzie
podkreślona jest konieczność medialnego kształcenia duchownych
i świeckich25. „Byłoby korzystne dla Kościoła, gdyby wśród osób
piastujących urzędy i sprawujących różne funkcje w imieniu Kościoła
więcej było ludzi, którzy otrzymali stosowną formację w dziedzinie
środków społecznego przekazu” – można przeczytać w innym dokumencie tejże Rady, zatytułowanym „Etyka w środkach społecznego
przekazu”. Rada podkreśla, że jej porady odnoszą się nie tylko do
Internetu, ale i do starszych mediów, jednakże sprawujący władzę
w Kościele winni wykorzystać „pełny potencjał epoki komputerów”26.
Dokument nie pomija niezwykle ważnej roli rodzica jako wzorca
krytycznego korzystania z dobrodziejstw mediów. Rada zwraca uwagę,
że pomimo większej sprawności młodszego pokolenia w obsłudze
Internetu, to jednak na rodzicach ciąży obowiązek „prowadzenia
24 Pius XII, Miranda prorsus. Encyklika, nr 136.
25 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, 22 lutego
2002, nr 11.
26 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach społecznego przekazu, 4 czerwca 2000, nr 26.
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i nadzorowania swych dzieci w korzystaniu z niego”27. Rodzice powinni dołożyć wszelkich starań, by ustrzec dzieci przed takimi zagrożeniami jak pornografia i pedofilia, a także dopilnować, by młodzi
ludzie nie uzależnili się od wirtualnego świata, kosztem kontaktu
z naturą i zerwaniem z życiem społecznym. Cyfryzacja świata otwiera
młodym ludziom wielkie okno na świat, dając tym samym „ogromną
możliwość czynienia dobra lub zła, samym sobie i innym”28, co czyni
ich odpowiedzialnymi za sposób, w jaki korzystają z Internetu, który
jest „narzędziem wykonywania użytecznej pracy, a młodzi muszą się
uczyć postrzegać go i wykorzystywać w ten sposób”29.
Autorzy dokumentu „Kościół a Internet” wskazują na proste,
codziennego użytku, ale skuteczne narzędzia, które mogą być wykorzystane przez rodziców w celu ochrony młodych odbiorców przed
cyfrowymi zagrożeniami. Podstawą rodzicielskiej kontroli jest nadzór
nad użytkowaniem sieci przez dzieci i młodzież, wsparty wspólną
dyskusją na temat napotkanych treści, a także wymianą doświadczeń
z innymi rodzicami30. Nie bez znaczenia jest również korzystanie
z narzędzi techniki takich, jak programy filtrujące treści internetowe,
które blokują materiały pornograficzne i wszelką zawartość uznaną za
niebezpieczną dla niepełnoletniego odbiorcy. Rada podkreśla jednak,
że to wykształcenie w młodych umysłach krytycyzmu i odpowiedzialności w korzystaniu z Internetu jest „fundamentalnym obowiązkiem
rodzicielskim”31. Na uwagę zasługuje również koncepcja certyfikowania prywatnych stron internetowych, która może okazać się pomocna
w przypadku poszukiwania treści i materiałów religijnych. Nadawanie takiego certyfikatu (nie należy mylić z cenzurą) przez stosowny
organ Kościoła pozwoliłoby odróżnić te adresy, która są uznane przez
27 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, dz. cyt.,
nr 11.
28 Por. Etyka w środkach społecznego przekazu, dz. cyt., nr 26.
29 Por. tamże.
30 S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993, s. 174.
31 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, dz. cyt.,
nr 11.
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Kościół za reprezentujące jego naukę, od „samozwańczych” portali
niesłusznie aspirujących do miana katolickich32.
Szczególnie istotne wydają się badania przeprowadzone przez
Iwonę Sułek33. W prowadzonych analizach punktem wyjścia jest
założenie wynikające z przedstawionych wcześniej dokumentów, że
kształceniu medialnemu powinni podlegać wszyscy zaangażowani
w pracę na rzecz Kościoła, czyli duchowni, zakonnicy i osoby świeckie.
Następnie należy realizować formację medialną nauczycieli, rodziców
i uczniów w szkołach i na uniwersytetach za pomocą specjalnie opracowanych programów, kursów i warsztatów; wreszcie uwzględniać
zastosowanie nowych technologii komunikacji medialnej w „nowej”
ewangelizacji i katechezie. Bez wsparcia duchowego nie powinni też
pozostać profesjonaliści mediów, którzy często potrzebują i poszukują
kierownictwa moralnego i opieki duszpasterskiej – do nich mogą
być skierowane seminaria czy specjalne rekolekcje. Wreszcie każdy
wierny powinien wykształcić w sobie „zdrowe kryteria etyczne”34 i na
ich podstawie dokonywać wyborów w posługiwaniu się środkami
masowego przekazu.
Po pierwsze, zadaniem Kościoła jest objęcie formacją permanentną tych osób, które tworzą i emitują za pośrednictwem mediów
programy i audycje o charakterze duszpasterskim35. Chodzi tu głównie o dziennikarzy katolickich przygotowujących nagrania dla potrzeb duszpasterskich, o twórców kościelnych stron internetowych,
o przedstawicieli Kościoła, którzy współpracują z mediami świeckimi,
a także o osoby zarządzające mediami katolickimi (dyrekcja, rady
programowe, rady nadzorcze). Ci ludzie są bowiem bezpośrednio
odpowiedzialni za treść oraz artystyczną i techniczną jakość programów, które są wykorzystywane w duszpasterstwie. Chodzi o to,
32	Tamże.
33 Por. I. Sułek, Posłannictwo mediów w świetle dokumentów Konferencji Episkopatu
Włoch, Lublin 2012, s. 168–169.
34 Por. tamże, s. 171–172.
35 Por. K. Łuszczek, Nowoczesna telewizja, czyli bliskie spotkania z kulturą masową,
Tychy 2004, s. 87.
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by ewangelizatorzy posługujący się mediami dysponowali nie tylko
odpowiednią wiedzą teologiczną, ale również wiedzą pedagogiczną,
psychologiczną i socjologiczną, a także pogłębionymi kompetencjami
z zakresu komunikacji międzyludzkiej.
Aby owocnie podjąć się duszpasterstwa osób związanych z telewizją internetową, najpierw sami duszpasterze (biskupi, kapłani, zakonnicy, siostry zakonne) powinni korzystać z formacji permanentnej
w zakresie środków społecznego przekazu oraz w zakresie poprawnego posługiwania się nimi dla celów pastoralnych. Konieczne są tutaj
bezpośrednie kontakty z osobami, które zajmują się profesjonalnie
tą tematyką. Trzeba dysponować przynajmniej ogólną wizją nowych
technologii i sposobów ich społecznego oddziaływania. Trzeba znać
podstawowe zasady komunikowania za pośrednictwem mediów
oraz zasady prowadzenia dialogu z odbiorcą. Trzeba wreszcie znać
i respektować normy chroniące przed taką komunikacją społeczną,
która kojarzyć się może odbiorcy z manipulacją albo z szukaniem
osobistego zysku.
Drugim zadaniem Kościoła jest troska o coraz bardziej profesjonalne kształcenie i coraz solidniejsze przygotowanie merytoryczne
nowych kadr na potrzeby przekazu medialnego w parafii. Należy
zatem zwrócić szczególną uwagę na tych (kapłani, alumni, osoby
konsekrowane, ludzie świeccy), którzy wykazują szczególne uzdolnienia na polu komunikacji społecznej i w zakresie nowych technologii.
Przynajmniej niektóre z tych osób powinny ukończyć specjalistyczne
studia uniwersyteckie i poświęcić się całkowicie tworzeniu programów i audycji na potrzeby duszpasterstwa w parafii. Tylko wtedy
bowiem będzie możliwe osiągnięcie wysokiego poziomu merytorycznego, artystycznego i technicznego w tej dziedzinie.
Jednym z istotnych elementów pracy formacyjnej z twórcami mediów jest posługa duszpasterska w odniesieniu do tych ludzi wierzących i związanych z Kościołem, którzy już osiągnęli profesjonalne
kompetencje w zakresie komunikacji społecznej i pracują w mediach
świeckich. Po otrzymaniu odpowiedniej formacji duchowej i moralnej
ludzie ci mogą owocnie współpracować z mediami kościelnymi oraz
pomagać w kształceniu nowych kadr. Nie wystarczy zatem sama
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dobra wola i chęć sięgania po telewizję internetową, by stały się one
wartościowym i skutecznym narzędziem pastoralnym. Błędny sposób
korzystania z mediów czy niski poziom nadawanych programów
przynosi więcej strat niż zysków. Media mają swoją własną logikę
i dynamikę, specyficzny język i dobrze już znane reguły stosowania.
Wykorzystywanie w duszpasterstwie telewizji internetowej nie może
zatem opierać się jedynie na intuicji, spontaniczności czy wolontariacie. Zasada ta odnosi się zresztą do wszystkich form posługi
pastoralnej.
Trzecie wreszcie zadanie Kościoła to stała formacja duszpasterska
w odniesieniu do odbiorców, czyli w odniesieniu do wszystkich ludzi
wierzących, którzy będą odbierać telewizję internetową w parafii.
Zadaniem duszpasterzy jest pomaganie dzieciom, młodzieży i dorosłym, aby dokonywali świadomych i szlachetnych wyborów w tym
względzie, by wybierali to, co zawiera rzeczywistą wartość moralną,
kulturową i artystyczną. Powinni natomiast unikać wszystkiego, co
sprzeciwia się godności człowieka, co narusza podstawowe wartości
i więzi, co oddala od Boga, co prowadzi do grzechu, co deformuje sumienia, demoralizuje, uczy zaburzonej filozofii życia, co przeszkadza
w integralnym rozwoju człowieka.
Solidna formacja w tej dziedzinie sprawia, że odbiorcy potrafią
świadomie i roztropnie selekcjonować programy, a niektóre z nich zupełnie odrzucać. Jest to niezwykle ważne, a jednocześnie wyjątkowo
trudne zadanie. Łatwiej jest bowiem sięgać po te programy czy treści,
które nie wymagają od odbiorcy intelektualnego wysiłku i nie stawiają
mu żadnych wymagań moralnych, niż po te, które wymagają koncentracji i krytycznego myślenia oraz uczą odróżniania dobra od zła.
Formacja dojrzałej postawy wobec mediów wiąże się ponadto
z kształtowaniem świadomości, że ludzie wierzący, którzy stanowią
zdecydowaną większość w naszym społeczeństwie, mogą tworzyć
potężną i pozytywną grupę społecznego nacisku na media, jeśli wypowiadają się razem i w sposób stanowczy, odwołując się nie tylko
do dobrej woli nadawców, ale także do przepisów prawa gwarantujących szacunek dla podstawowych wartości i uczuć religijnych.
Na wzór twórców i właścicieli mediów, również odbiorcy powinni
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łączyć się w grupy i stowarzyszenia broniące swoich praw, przekonań
i wartości, gdyż każdy odbiorca ponosi osobistą odpowiedzialność
moralną za sposób korzystania z mediów. Warto pamiętać, że wbrew
pozorom użytkownicy mają bardzo duży wpływ na świeckie środki
społecznego przekazu. To, co odrzuca widz, zwykle nie jest już więcej
emitowane. Media z natury rzeczy najczęściej pokazują i powielają
to, co przyciąga szerokie rzesze odbiorców.
Streszczenie
Celami Telewizji Internetowej są nie tylko rozrywka, zabawa i informacja.
Przed współczesną telewizją internetową stają dużo wyższe i ważniejsze
cele. Formacja integralna, czyli kształtowanie postaw człowieka. Media,
będąc nieodzownym towarzyszem w życiu codziennym, muszą odgrywać
również pozytywne role w kształtowaniu postaw odbiorcy. Artykuł zawiera
przykłady i rozwiązania odpowiedzialności za przekaz medialny.
Summary
Objectives of Internet TV is not just entertainment, fun and information.
Before the modern, today’s Internet TV are much higher and more important purpose. An integral formation, which is shaping the attitudes of man.
Media being an indispensable companion in everyday life must also play
a positive role in shaping the attitudes of the recipient. The article included
are examples of solutions and who and how it should be responsible for
media coverage.
Słowa kluczowe: formacja, telewizja internetowa, odbiorca, nadawca, parafia, przekaz medialny, mass media
Key words: Formation, Internet TV, recipient, sender, parish, media coverage, mass media
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