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Słowo wStępne

oddajemy do rąk Czytelników 37 numer naszego kwartalnika „War-
szawskich Studiów Pastoralnych”. Jest to ostatni – 4 zeszyt wydany 
w 2017 r. Podzielony jest on na trzy części.

W części pierwszej znajdą Państwo cykl artykułów, w których 
autorzy podejmują szeroko rozumiane zagadnienia związane z te-
matyką małżeństwa i rodziny. tematyka ta jest szczególnie aktualna 
w dzisiejszych czasach, w których wiele rodzin i małżeństw prze-
chodzi przez różnorakie kryzysy. tematyka małżeństwa i rodziny 
zawiera się w tekstach opisujących adhortację apostolską Amoris la-
etitia w świetle miłości małżeńskiej, wychowania religijnego dziecka; 
sztucznego zapłodnienia. Następne teksty poruszają tematykę żałoby 
rodziców po śmierci dziecka, edukacji medialnej dziecka w rodzinie 
oraz różnych sposobów odczytywania Amoris leatitia 

Część druga zawiera teksty, które mieszczą się w zakresie zaintere-
sowania teologii pastoralnej. autorzy poruszają tematykę: duszpaster-
stwa służby zdrowia i nowej ewangelizacji; pasterskich obowiązków 
proboszcza realizujących się w funkcji nauczycielskiej, uświęcania 
i rządzenia; parafialnej telewizji internetowej, roli instytutów życia 
konsekrowanego na przykładzie diecezji włocławskiej oraz tekst po-
szerzający znajomość osoby Kardynała Stefana Wyszyńskiego. druga 
cześć zawiera także artykuł w języku francuskim dotyczący  odkry-
wania wartości w Chrystusie na podstawie nauczania Jana Pawła II 
kierowanego do młodzieży.

trzecia część zawiera tłumaczony artykuł ks. prof. eberharda 
Schockenhoffa z Freiburga oraz recenzje książek w opracowaniu bi-
skupa łowickiego andrzeja dziuby.



artykuły, publikowane na łamach „Warszawskich Studiów Pasto-
ralnych”, stanowią źródło wiedzy o najnowszych wynikach badań pa-
storalnych, socjologicznych, psychologicznych, a przez to umożliwią 
zapoznanie się z bieżącymi zagadnieniami pastoralnymi Kościoła. 
Wszystkie osoby zajmujące się teologią pastoralną oraz duszpasterzy 
zachęcamy do czytania i promowania „Warszawskich Studiów Pa-
storalnych”, a także do współpracy naukowej i redakcyjnej. Jesteśmy 
otwarci także na artykuły naukowe oraz recenzje książej do nowych 
numerów pisma.

Redakcja
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Prof. nzw. dr hab. lidia Marszałek

wychowanie religijne dziecka w rodzinie. 
kontekSty adhortacji Amoris LAetitiA

Religious education of the child in the family.  
Contexts of the Amoris Laetitia exhortation

Wprowadzenie. Aspekty religijności człowieka
Religia jest najczęściej rozumiana jako zbiór twierdzeń i norm wyjaś-
niających oraz regulujących stosunek zachodzący między człowiekiem 
a Bogiem.1 Wyjaśnia ona sens świata, utrwala system uznawanych 
przez człowieka wartości, ustalając ich hierarchię. daje poczucie 
sensu życia i uwalnia od poczucia zagrożenia, sakralizując wartości, 

 1 z. Chlewiński dokonał klasyfikacji filozoficznych definicji religii i ujął je w dwie 
kategorie – jako autonomiczne bądź redukcjonistyczne traktowanie religii. W pierw-
szym nurcie ten autor wyodrębnia 1) stanowisko odwołujące się do objawień 
pierwotnych o transcendentnym charakterze i do informujących o nich źródeł; 
2) stanowisko, które indywidualne i zbiorowe doświadczenie religijne traktuje 
jako równowartościowe konkretyzacje jakiegoś ogólnie przyjętego doświadczenia 
religijnego; 3) stanowisko przyjmujące zneutralizowany punkt widzenia, według 
którego potrzeba religii należy do fundamentalnej i pierwotnej struktury człowieka. 
Według drugiego nurtu wszystkie obserwowalne bądź tylko wewnętrznie przeżywane 
przez podmiot zjawiska nazywane „religią” – mity, instytucje, doświadczenia – bez 
względu na relacje, jakie między nimi zachodzą, są konkretyzacjami pewnych 
bardziej fundamentalnych procesów indywidualnego bądź grupowego życia ludzi 
i nie mają charakteru specyficznie religijnego. Innymi słowy – wartości wypływa-
jące z uczestnictwa w religii pełnią w osobowości lub społeczeństwie bądź funkcję 
zastępczą, realizując substytutywnie inne wartości, bądź tworzą system znaków 
wskazujących na inne wartości. Por. z. Chlewiński, Wprowadzenie do psychologii 
religii, w: Psychologia religii, red. z. Chlewiński, tN KUl, lublin 1982, s. 12–13.

Małżeństwo i rodzina
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przynosząc w ten sposób poczucie trwałości i bezpieczeństwa w sytu-
acjach przeżywania przemijania, nietrwałości życia i nieuchronności 
śmierci.

Można przyjąć, że pojęcie „religii” odnosi się do relacji, jaka zacho-
dzi między człowiekiem a Bogiem (ogólnie tym, co transcendentne) 
w ujęciu obiektywnym. W odróżnieniu od tego obiektywnego uję-
cia religii religijność człowieka pojmowana jest jako doświadczenie 
subiektywne. S. Kuczkowski, oprócz subiektywności, w określaniu 
religijności wskazuje na takie jej cechy, jak podmiotowość oraz in-
dywidualność, związane z ustosunkowaniem się konkretnej osoby 
do tego wszystkiego, co rozumie się przez religię.2 Można również 
odwołać się do zaproponowanej przez C. Walesę definicji religijności, 
który ujmuje ją jako osobiste, subiektywne, indywidualne, a jedno-
cześnie pozytywne ustosunkowanie się człowieka do religii. autor 
ten uważa, że religijnością jest to wszystko, co człowiek przeżywa, 
doznaje, doświadcza, a także to wszystko, co w nim się dzieje, zacho-
dzi, funkcjonuje w bezpośrednim związku z jego ustosunkowaniem 
się do Boga.3 Religijność odnosi się więc do wielu aspektów życia 
człowieka i wyraża się w psychicznej, społecznej, kulturowej czy też 
wyznaniowej sferze jego istnienia i działania.

Religijność jest więc osobowym, subiektywnym i indywidualnym 
stosunkiem do pewnych prawd, jakie człowiek wyznaje, według któ-
rych chce i stara się żyć. Jest to też pewnego rodzaju uzewnętrznia-
nie tego, co człowiek wyznaje i w co wierzy, manifestacją własnych 
przekonań związanych z Bogiem. odniesienie to ma swój wyraz 
w postępowaniu, postawach, myśleniu, w dokonywanych wyborach 
i w całym życiu ludzkim. Bycie człowiekiem religijnym to także życie 
ze świadomością istnienia życia wiecznego, życia, do którego powo-
łany jest każdy człowiek. Czyny i działania, jakie wypływają z wiary 
człowieka w Boga, są czynami religijnymi czyli takimi, w których 

 2 Por. S. Kuczkowski, Psychologia religii, WaM, Kraków 1998, s. 22.
 3 Por. C. Walesa, Psychologiczna analiza rozwoju religijności człowieka ze szcze-
gólnym uwzględnieniem pierwszych okresów jego ontogenezy, w: Psychologia religii, 
red. z. Chlewiński, towarzystwo Naukowe KUl, lublin1982, s. 144.
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stosunek do Boga jest ze strony człowieka uobecniany i aktualizo-
wany, w których człowiek zwraca się bezpośrednio do absolutu.

Rozwój religijności dziecka
Przyjmuje się, że rozwój religijności człowieka charakteryzuje się 
nieliniowością w swoim przebiegu. oznacza to, że osiągnięcia w tym 
zakresie nie mają charakteru kumulatywnego, a zmiany, które za-
chodzą, mogą przebiegać w różnym tempie, z różnym nasileniem. 
Mogą pojawiać się trwałe lub czasowe fiksacje na danym stadium 
rozwojowym, uwstecznienia, jak również skoki jakościowe. Na róż-
nych etapach rozwoju mogą występować lub pojawiać się takie same 
bądź podobne przejawy i formy religijności. 

J. Wilk opisał przebieg procesu wychowania religijnego w trzech 
etapach. etap pierwszy nazwał fazą obudzenia. Już od pierwszych 
chwil życia dziecka rodzice nawiązują z nim kontakt poprzez kar-
mienie, dotyk, mówienie itp. ojciec i matka stają się dla dziecka „po-
mostem” do Boga. Kolejnym etapem w rozwoju religijności u dzieci 
jest faza rozwinięcia, w której wychowanie religijne polega na uwraż-
liwianiu dziecka na głębszy sens otaczającego go świata, na szukaniu 
w nim Boga. Religijna formacja dziecka w tej fazie polega głównie 
na uczestniczeniu w życiu dorosłych. tak więc istotne znaczenie 
ma tutaj wartość życia religijnego rodziców, przejawiająca się przez 
modlitwę oraz praktyki religijne. trzecią fazą rozwoju religijnego 
dziecka według J. Wilka jest dopełnienie. ten etap związany jest z peł-
nym wychowaniem religijnym. Ważne jest, by dziecko w drodze 
rozwoju wychowania religijnego nie uczestniczyło tylko w sposób 
bierny w praktykach religijnych, ale i czynnie wyrażało swoją wiarę. 
takim najgłębszym wyznaniem wiary dziecka na tym etapie rozwoju 
jest jego osobista „rozmowa z Bogiem”, czyli modlitwa.4

Jednym z najczęściej pojawiających się w polskiej literaturze przed-
miotu jest podział dokonany przez C. Walesę. Wyróżnia on następu-
jące etapy rozwoju religijności:

 4 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Wyd. KUl, lublin 2002, 
s. 127–136.
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 – areligijność (1. rok życia);
 – początki religijności dziecka (2. i 3 rok życia);
 – religijność magiczna (od 4 do ok. 7 lat);
 – religijność autorytarno-moralna (od 7-8 do ok.12 lat);
 – religijność autonomiczna (od ok. 12 do 16-17 lat);
 – religijność autentyczna (od ok. 18 do ok. 25 lat);
 – stabilność religijna (od ok. 25 do ok. 40 lat);
 – dojrzałość religijna (od ok. 40 do ok. 60 lub 70 lat); 
 – religijność eschatologiczna (od ok. 60 lub 70 lat).5

dziecko bardzo wcześnie może wejść w żywą i dynamiczną re-
lację z Bogiem. Struktura psychiczna tej relacji podlega twórczym 
i szybkim przekształceniom. Już w ósmym miesiącu pojawiają się 
tzw. zachowania quasi-religijne, czyli zaczątkowe formy życia re-
ligijnego, np.: wykonywanie gestów, przyjmowanie postawy ciała, 
używanie słów, związanych z życiem religijnym. Prezentowanie 
tych zachowań przez dziecko zachodzi w oparciu o zasadę naśla-
downictwa, gdyż pierwszym jego religijnym doświadczeniem jest 
modlitewna postawa rodziców. okres początków religijności dzie-
cka C. Walesa dzieli na dwie fazy: religijności „za matką” w dru-
gim roku życia oraz okres początków religijności indywidualnej 
w trzecim roku życia.

W pierwszym etapie dziecko naśladuje i powtarza krótkie mod-
litwy za osobami dorosłymi. Często nie rozumie znaczenia wypo-
wiadanych słów, dlatego zniekształca niektóre wyrazy lub nawet 
zastępuje je innymi wyrazami, już znanymi, ale też dostrzega ogólną 
atmosferę aktu modlitwy jako czegoś specyficznego i pełnego powagi. 
Modlitwa zapada w serce dziecka głęboko nie z powodu jej słów, lecz 
ze względu na przeżycie. Poprzez zjawisko „zaufania pierwotnego”, 
rozbudzonego dzięki doświadczaniu rodzicielskiej miłości, dziecko 
znajduje się w symbiotycznej jedności z otoczeniem, będąc włączo-
nym w życie duchowe rodziców. Jeśli więc w środowisku rodziny 
Bóg „istnieje”, wówczas już w tym pierwszym okresie życia dziecko 

 5 Por. C. Walesa, Psychologiczna analiza…, art. cyt., s. 150.
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przeżywa pierwsze, podstawowe doświadczenie Boga, co staje się na 
całe jego życie niezniszczalną podstawą wiary.6

dziecko trzyletnie może mieć już cząstkowe pojęcie dotyczące 
religii. dziecko zaczyna zdawać sobie sprawę z intymności i osobi-
stego charakteru aktu religijnego, a szczególnie modlitwy. Najczęściej 
nie chce i wstydzi się modlić w obecności osób obcych. Jest także 
zdolne do spontanicznego zwracania się do Boga, wypowiadania 
zarówno próśb, podziękowań, jak i przeproszeń czy uwielbienia, 
zaczyna także zadawać pytania o treści religijnej. Nadal najwięk-
szy wpływ na kształtowanie się postaw dziecka mają rodzice i inne 
znaczące osoby z najbliższego otoczenia, a głównym mechanizmem 
kształtowania postaw jest naśladownictwo.

dzieci cztero- i pięcioletnie z kolei pojmują  rzeczywistość w spo-
sób nierealistyczny – codzienność przenika się w ich myśleniu z tym, 
co fantastyczne. Wielu badaczy twierdzi, że Bogu przypisują one cechy 
czarodzieja, a modlitwie czarodziejską moc. dzieci poprzez modlitwę 
i „grzeczne zachowanie” próbują wywierać nacisk na decyzje Boga.7 
Postrzegają Go jako nieśmiertelnego, wszechwiedzącego i wszech-
mocnego, który jest Stwórcą i dawcą wszystkiego, a charakterystyczną 
cechą tego postrzegania jest antropomorfizm. Modlitwa jest ujmo-
wana w sposób personalistyczny – dziecko „rozmawia z Bogiem” jak 
ze wszystkimi innymi stworzeniami, a nawet zabawkami, traktu-
jąc je jak partnerów. Cecha ta ułatwia dziecku kontakt i „rozmowę” 
z Bogiem, którego nie widzi. Bóg jest Kimś, tajemniczym Innym, do 
którego można się zwracać, z którym można nawiązać bliski kontakt, 
nazywając Go po imieniu.

We wczesnym wieku szkolnym religijność oparta jest już na ro-
zumie – dzieci różnicują pojęcia religijne, jednak w ich ujmowaniu 
pojawia się jeszcze prymitywny realizm, artyficjalizm czy antropo-
morfizm. Pojawiają się także pierwsze wątpliwości związane z wiarą. 
Modlitwa staje się wyrazem więzi z Bogiem i wynika z poczucia 
ważności bycia z Nim w kontakcie. W późniejszym okresie zaczyna 

 6 Por. a. Solak, Człowiek i jego wychowywanie, academica, tarnów 2004, s. 71–72.
 7 Por. S. Kuczkowski, Psychologia religii…, dz. cyt., s. 71.
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pojawiać się autonomiczność wobec zasad życia religijnego. dorasta-
jąca osoba zaczyna świadomie akceptować część z reguł i norm, które 
były mu przekazywane. Wiara staje się skonkretyzowana w życiu 
a podejmowane praktyki religijne – bardziej świadome i dobrowolne. 
Na kolejnych etapach życia dochodzi do uformowania się osobistych 
poglądów, przekonań, postaw religijnych, ugruntowania, stabilizacji 
i polaryzacji  religijności.8

Rola rodziny w wychowaniu religijnym dziecka
Wielu autorów wskazuje, że dzieciństwo jest optymalnym okresem 
dla formacji religijności dziecka, bowiem w tym wieku kształtują się 
struktury religijne o całościowym charakterze oraz sposoby global-
nego ujmowania rzeczywistości. Wszystko, co dziecko otacza, staje 
się dla niego przedmiotem świadomej i docelowej uwagi – zaczyna 
więc ono pytać o przedmioty, zjawiska, relacje i zachowania. Wśród 
tych pytań zaczynają się pojawiać także te o treści metafizycznej, 
zmierzające do zdobycia informacji o przyczynach i skutkach różnych 
zdarzeń, w tym także pytania religijne. dzieciństwo charakteryzuje 
się szczególną otwartością i gotowością religijną.9 Poprzez samo-
dzielny proces myślowy oraz dialog z ludźmi wierzącymi dzieci uczą 
się, że Bóg nie pozostaje na marginesie życia, lecz w centrum ludzkiej 
egzystencji, że bez Boga ludzie i świat nie mogliby istnieć. Religijność 
dziecka jest więc wypadkową wpływu zewnętrznego oraz własnego 
doświadczenia – dziecko potrzebuje odniesienia i relacji ze światem 
zewnętrznym, ale też jego osobowość i postawy nie są jedynie efektem 
tych wpływów.

Pierwszym środowiskiem doświadczeń religijnych małego dzie-
cka jest jego rodzina, a szczególnie rodzice. Najważniejszy okres dla 
wychowania, a w tym wychowania religijnego, człowieka stanowią 
pierwsze lata życia, tj. od urodzenia do szóstego roku życia. „Istnieją 
skłonności, które rozwinęły się w dzieciństwie, przenikające głębię 

 8 C. Walesa, Psychologiczna analiza…, art. cyt., s. 150–153.
 9 Por. G. Hansemann, Wychowanie religijne, tłum. S. Szczyrbowski, IW PaX, 
Warszawa; 1988, s. 104; a. Solak, Człowiek i jego wychowywanie, dz. cyt., s. 74.
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prywatności osoby i pozostające na całe życie jako emocje pozytywne 
wobec pewnej wartości lub jako spontaniczne odrzucenie pewnych 
zachowań. Wiele osób działa przez całe życie w pewien sposób, po-
nieważ uznają go za cenny, gdyż przyswoiły go sobie od dzieciństwa, 
jakby na drodze osmozy: «tak mnie nauczono», «to mi wpojono»”.10

Warunkiem sprzyjającym wczesnemu rozwojowi religijnemu dzie-
cka jest autentyczna religijność rodziców i jego najbliższego otoczenia. 
Wychowanie religijne dziecka w rodzinie musi zatem być opatrzone 
dbałością o praktyki religijne – jeśli mają one miejsce w rodzinnej 
codzienności, uznawane są za coś naturalnego w oczach dziecka. 
Małe dziecko uczy się postaw religijnych przede wszystkim poprzez 
naśladownictwo. zanim zacznie wypowiadać swoje pierwsze słowa, 
wiele sytuacji już intuicyjnie wyczuwa. zanim więc dziecko jest 
zdolne do wypowiedzenia słowa „Bóg”, może mieć już wiele do-
świadczeń z zakresu tej dziedziny i nie jest dla niego to słowo czymś 
obcym. dlatego rodzice powinni swojemu dziecku mówić o Bogu już 
od najwcześniejszych miesięcy jego życia, dzięki czemu będzie ono 
mogło zbierać doświadczenia religijne i „przechowywać” je w swojej 
podświadomości.11

Problematyka wychowania religijnego wskazuje więc na fun-
damentalne znaczenie środowiska rodzinnego w tym procesie – 
z rodziny bowiem wyrastają autentyczne korzenie wiary każdego 
człowieka. Celem działania rodziców są nie tyle wiedza, poznanie 
i rozumienie Boga, ile miłość do Niego i bliźnich, wyrażająca się 
w uczuciach, intencjach, dążeniach i praktykach. „Przekazywanie 
wiary zakłada, że rodzice przeżywają realne doświadczenie zaufania 
Bogu, poszukiwania Go, odczuwania Jego potrzeby. (…) Wówczas 
poznajemy, że nie jesteśmy właścicielami daru, ale jego troskliwymi 
zarządcami. Jednak nasz twórczy wysiłek przyczynia się do współ-
pracy z inicjatywą Boga.”12

 10 tamże, 274.
 11 Por. H. Wistuba, Wychowanie religijne małego dziecka w rodzinie, w: Wychowanie 
w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. adamski, Wyd. UJ, Kraków 1984, s. 203–213.
 12 Franciszek, Amoris laetitia, nr 287.
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W religijności małego dziecka trudno jest wyodrębnić jego własny 
wkład od umiejętności osiągniętych na drodze mechanicznego naśla-
dowania dorosłych. Faktem jednak jest, że osobą, od której najczęściej 
przyjmuje wzorce zachowań religijnych jest ta, wobec której doświad-
czają największego poczucia bezpieczeństwa. zwykle osobami tymi 
są rodzice. Stąd też „istotne znaczenie ma to, aby dzieci widziały 
w konkretny sposób, że dla ich rodziców modlitwa jest naprawdę 
ważna. dlatego chwile modlitwy rodzinnej mogą mieć większą siłę 
ewangelizacyjną od wszelkich katechez i wszystkich przemówień”.13 
Rodzice są pierwszymi katechetami swoich dzieci, a przekaz wiary 
w rodzinie powinien dokonywać się w atmosferze modlitwy i miłości.

z czasem doświadczenia dziecka poszerzają się i pogłębiają – coraz 
bardziej staje się ono świadome faktu, że rodzice nie zawsze mogą 
zaspokoić jego wszystkie, nawet słuszne, potrzeby i wielokrotnie jest 
świadkiem sytuacji, gdy powierzają oni Bogu różne trudne sprawy. 
zaczyna się więc budzić w dziecku zaufanie do Kogoś, kto zdobył 
zaufanie jego rodziców.14 Credo dzieci staje się przekonanie, że „Bóg 
wszystko może”. Bóg jest Kimś, od kogo można oczekiwać wszyst-
kiego, nawet niemożliwego. dziecko obdarza Boga nieskończonym 
zaufaniem – powinien on przyjść z pomocą, przejąć najtrudniejsze 
problemy egzystencji. dziecko jest blisko Boga, ma z nim własny, 
bezpośredni kontakt, ale też jest „tylko” dzieckiem – wyobraża więc 
sobie Boga bardzo konkretnie, szuka całkowitego bezpieczeństwa, 
oczekuje, że spełnią się jego życzenia, przeżywa świat przez pryzmat 
własnych uczuć. Przeżywając egzystencjalnie swą małość i kruchość, 
zyskuje w Bogu punkt odniesienia i oparcia.15

Relacja dziecka z Bogiem wykracza poza płaszczyznę intelektualną 
i zachodzi na poziomie egzystencjalnym, stąd dziecko, z racji swoich 

 13 tamże, nr 288.
 14 Por. J. Szpet, Rozwój pojęć religijnych u pięcioletniego dziecka, w: Katecheza, 
rodzina, parafia, szkoła, t. 5: Katecheza w przedszkolu, red. J. Szpet, d. Jackowiak, 
Wyd. UaM, Poznań 2007, s. 31.
 15 Por. S. Kowalczyk, Kim jest człowiek? Elementy antropologii, Wyd. Wrocławskiej 
Księgarni archidiecezjalnej, Wrocław1992, s. 151.
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szczególnych właściwości (np. niski poziom intelektualizowania), 
przejawia wyjątkowe umiejętności doświadczania i przeżywania 
jej w sposób intuicyjny. Charakterystyczną cechą małego dziecka 
jest też zdolność do bezstronnego i bezinteresownego słuchania, 
otwarcia się w receptywnej postawie na otaczającą rzeczywistość, 
co pozwala mu z radością, zdumieniem i wdzięcznością przyjąć dar 
relacji z Bogiem. Relacja z Bogiem tworzy się u dziecka nie tyle przez 
zdobywane informacje, ile przez przeżywanie spotkania z Nim. Jej 
istotnym elementem jest zawierzenie Bogu, uznanie Jego miłości jako 
fundamentalnego prawa życia.

Kontakt dziecka z Bogiem posiada cechę szczególną – wyjątkowe 
otwarcie się na Niego, czystą i intensywną potrzebę doświadczania. 
dzieciństwo charakteryzuje się szczególną wrażliwością religijną, 
przy czym nie jest to dążenie do poznania konkretnej religii, lecz 
szczególny głód Boga. „Małe dziecko ma skłonność, której nie da się 
lepiej określić, niż nazywając ją okresem wrażliwym duszy, w którym 
wykazuje intuicję i religijne porywy, które są zaskoczeniem dla tych, 
którzy nie obserwowali dziecka, a które na ile to możliwe wyraża 
potrzeby życia wewnętrznego”.16 Wrażliwość na przeżywanie religii 
jest u dziecka znacznie silniejsza niż u dorosłego, ponieważ przeżycie 
to pozostaje czysto intuicyjne, nie skażone racjonalnym intelektua-
lizmem ani zdobytą wcześniej wiedzą.17

Konieczne jest więc rozpoczęcia działań w okresie wrażliwości 
na religię, czyli przed ukończeniem szóstego roku życia, gdyż w tym 
okresie dziecko jest szczególnie „otwarte na spotkanie z Bogiem” oraz 
płynące z niego poczucie radości, nie dotknięte jeszcze problemami 
moralnymi. Jego wysoce kontemplatywna natura, umiejętność uczu-
ciowej integracji wewnętrznej miłości i poznania intelektualnego, 
gwarantująca głębokie oddziaływanie na życie sprzyja zarówno po-
średniemu wychowaniu moralnemu, jak i zaspokajaniu potrzeby Boga. 
W wieku późniejszym katecheza nie ma już możliwości oparcia się na 

 16 M. Montessori, La scoperta del bambino, Garzanti, Mediolan 1994, s. 189.
 17 Por. S. Cavaletti, Potencjał duchowy dziecka. Doświadczenia z dziećmi od 3 do 
6 lat, WaM, Kraków 2001, s. 46.
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całym bogactwie uczuciowym, właściwym wcześniejszym okresom 
życia – religia nie jest już ujmowana sercem, lecz umysłem, co czę-
sto powoduje, że jest ona wówczas przyjmowana w formie „wiedzy 
o religii”, a nie jej przeżycia.

Miłość rodzicielska jako podstawa wychowania religijnego
znaczenie i siła oddziaływania wczesnych relacji rodzinnych dziecka 
wywodzi się z faktu, że są one podstawowe, pierwotne i realizują 
się zanim w życiu człowieka pojawią się inne środowiska, zaś więzi 
emocjonalne łączą ze sobą członków rodziny w sposób szczególnie 
intymny. Pozostałe środowiska, pojawiające się w życiu dziecka, są 
już wtórne i albo umacniają wpływ rodziny, albo modyfikują go 
i uzupełniają.

Rodzinę określa się jako wspólnotę emocjonalną, której egzysten-
cjalną podstawą jest miłość. doświadczenie miłości jest fundamentem 
całego życia rodzinnego. Nie chodzi tylko o oddzielną miłość ojca 
i matki do dziecka, ale także o miłość między nimi, postrzeganą 
jako źródło własnej egzystencji, jako gniazdo, które przyjmuje i jako 
fundament rodziny.18 „Miłość skonkretyzowana w związku mał-
żeńskim, w obecności innych osób, ze wszystkimi zobowiązaniami 
wynikającymi z tej instytucjonalizacji, jest przejawem i ochroną 
owego „tak”, które wypowiada się bez zastrzeżeń i bez ograniczeń. 
to „tak” oznacza powiedzenie drugiej osobie, że zawsze może ufać, 
iż nie zostanie porzucona, jeśli utraci atrakcyjność, jeśli będzie miała 
trudności lub gdy pojawią się nowe możliwości przyjemności czy 
egoistycznych interesów”.19 

dziecko przychodzi na świat z potrzebą uczestnictwa w życiu 
społecznym, ale umiejętności tej uczy się dopiero w trakcie życia. 
Rodzice są więc pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami miłości, 
jej dawcami i odbiorcami. to od nich dziecko uczy się, w jaki sposób 
może okazywać miłość i wyrażać swoje uczucia. Członkowie ro-
dziny są bowiem układem odniesienia, źródłem wzorów aktywności 

 18 Por. Franciszek, Amoris laetitia, nr 172.
 19 tamże, nr 132.
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i zachowań oraz przekazicielami wzorców i modeli postępowania, 
a bliskość uczuciowa  stwarza szczególnie dogodne warunki przekazu 
psychicznego, a więc wymiany i przejmowania doświadczeń osób 
bliskich.20 Świadomość więzi uczuciowej z najbliższymi gromadzi 
w sercu dziecka „kapitał ciepła” na całe życie. e. Fromm używa w tym 
kontekście bardzo trafnej metafory mleka i miodu. Mleko symboli-
zuje to, czego człowiek potrzebuje do zaspokojenia zwykłych potrzeb 
życiowych, miód zaś jest odpowiednikiem szczęścia istnienia. zda-
niem Fromma wśród ludzi łatwo rozpoznać tych, którzy otrzymali 
tylko mleko, od tych, którzy pili mleko z miodem. Ci, którzy nie byli 
w dzieciństwie właściwie kochani często w późniejszym życiu mają 
poczucie mniejszej wartości, osamotnienia, odrzucenia.21 Prawdziwe 
wychowanie może bowiem zaistnieć tylko w przestrzeni międzyoso-
bowej z bezwarunkową miłością do dziecka takiego, jakim ono jest, 
z jego wewnętrznym pięknem, ale i słabymi stronami.

dziecko pragnie być kochane i akceptowane, potrzebuje, szuka 
ciepła i uznania. W ten sposób zawiązuje się więź miedzy dzieckiem 
a rodzicami, umacnia się dialog wyrażający się poprzez miłość i przy-
wiązanie. dziecko ma potrzebę miłości całkowitej i nieskończonej. 
Miłość rodziców – o ile jest – jest miłością bezwarunkową, całkowitą, 
niczym nie warunkowaną, czasem „wbrew” faktom, sytuacjom – nie 
tylko wtedy, gdy dziecko jest „grzeczne” i posłuszne, ale także wtedy, 
gdy jest rozgniewane, kapryszące lub psotne, kiedy popełnia błędy 
i odnosi życiowe porażki. Poczucie emocjonalnej stabilności roz-
wija się i rozbudowuje w dziecku tym szybciej i pełniej, im bardziej 
pewne jest ono zaspokajania przez najbliższe otoczenie wszystkich 
jego potrzeb.

zaspokajanie elementarnej potrzeby dziecka – bycia kochanym 
miłością opiekuńczą i posiadania kogoś, kogo można kochać jest 

 20 M. tyszkowa, Jednostka a rodzina: interakcje, stosunki, rozwój, w: Psychologia 
rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, red. M. Przetacznik-Gierowska, M. tysz-
kowa, WN PWN, Warszawa 2005, s. 126.
 21 Por. e. Fromm, O sztuce miłości, tłum. a. Bogdański, dom Wydawniczy Rebis, 
Warszawa 2006, s. 63.
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podstawą dla kształtowania religijności małego dziecka. Wielu ba-
daczy relacji rodziców z dziećmi wskazuje na fakt, iż rodzice w ro-
zumieniu dziecka posiadają górującą nad nim „psychologiczną 
wielkość” – początkowo są traktowani jako pewnego rodzaju bóstwo, 
osoba wczechwiedząca i wszechwładna.22 dzieci bowiem odbierają 
swoich rodziców nie tylko jako większych i silniejszych, ale również 
jako mądrzejszych od siebie. Małemu dziecku wydaje się, że nie ma 
niczego, o czym nie wiedzą rodzice, bądź że czegoś nie mogliby zrobić. 
dziecko w tym dialogicznym spotkaniu z rodzicami przyjmuje do 
swego wnętrza słowa i czyny dorosłych i przeżywa je jako własne – 
dorosły jest dla niego autorytetem i wzorcem.

Relacja z rodzicami jest dla dziecka „pierwowzorem” wszystkich 
innych relacji nawiązywanych w świecie tak materialnym, jak i trans-
cendentnym. Pewność, spokój, a przede wszystkim bezwarunkowa 
miłość rodziców pozwalają dziecku rozwijać przekonanie, że także 
ten, do którego oni zwracają się z zaufaniem w modlitwie jest do 
nich podobny, odznacza się tymi samymi cechami i przeżywa te same 
uczucia w stosunku do dziecka. W ten sposób „obydwoje, mężczyzna 
i kobieta, ojciec i matka są «współpracownikami miłości Boga Stwórcy 
i jak gdyby jej interpretatorami». Ukazują oni swoim dzieciom ma-
cierzyńskie i ojcowskie oblicze Pana.”23

dziecko pragnie z pełnym zaufaniem prosić o wszystko, czego 
potrzebuje, chce czuć, że nie tylko rodzice, ale także Bóg, od którego 
wszystko pochodzi kocha je takim, jakie jest, mimo jego błędów 
i słabości i bierze udział w jego radościach i troskach. „dziecko wie 
że Ktoś istnieje, Ktoś kto je bardzo kocha i się nim opiekuje.”24 Bo-
ska miłość, jaką widzi osoba dorosła, jest czymś, na co trzeba sobie 
w jakiś sposób zapracować własnym postępowaniem. Bóg osoby 

 22 P. Jabłoński, Duchowy rozwój człowieka jako rozwój rozumienia języka religijnego, 
w: Duchowy rozwój człowieka. Fazy życia, osobowość, wiara, religijność, red. P. Socha, 
Wyd. UJ, Kraków 2000, s. 199.
 23 Franciszek, Amoris laetitia, nr 172.
 24 M. Montessori, cyt. za: B. Surma, Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na 
świecie, red. B. Surma, Pallatum, Łódź–Kraków 2009, s. 44.
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dorosłej jest sędzią, Bóg widziany oczyma dziecka – kochającym 
ojcem.25 dzieje się tak dlatego, że dziecko w swojej emocjonalności 
jest szczególnie wrażliwe na oznaki miłości, zaś obraz Boga buduje 
poprzez relacje z drugim człowiekiem. Bóg w rozumieniu dziecka 
jest Bogiem Miłości, którą dostrzega ono w swoim życiu i potrafi się 
nią naprawdę cieszyć.

Rekomendacje pedagogiczne – wsparcie dla rodziny 
w wychowaniu religijnym dziecka
Wzrastając w religijnym otoczeniu już „na kolanach matki” dzie-
cko chłonie zwyczaje, obrzędy, nawyki i praktyki religijne, zaś ich 
specyfika prostego zawierzenia Bogu i bezpośredniość szczególnie 
odpowiada dziecięcej naturze – spostrzeganiu świata materialnego 
i niematerialnego jako elementów tej samej rzeczywistości. Uniwer-
salna u dzieci świadomość tajemnicy, jak też wartości i sensu wyra-
żana jest przez intensywne przeżywanie i artykułowanie tego, czego 
dziecko doświadcza. Inicjacja religijna ma więc dla dziecka charakter 
naturalnej socjalizacji, wplecionej w całość procesu wychowawczego, 
zaś ono samo, permanentnie i dynamicznie zwrócone ku Bogu zdolne 
jest do transcendencji i świadomego dążenia do ostatecznego celu – 
kształtowania swojej osobowości na obraz i podobieństwo Boga.

Sfery religijnej nie można oddzielać od życia codziennego i zwią-
zanych z nim doświadczeń, jak również od wychowania, bowiem 
pozostaje ona z nimi w nierozerwalnej relacji. Pierwszym krokiem 
formowania charakteru dziecka jest uczenie rozróżniania między 
dobrem a złem oraz uświadamianie konsekwencji wyborów wartości. 
zadaniem rodziny jest więc chronienie dzieci od złych wpływów, 
budowanie podstaw aksjologicznych i rozwijanie zdolności kierowa-
nia się w stronę dobra w powiązaniu z obyczajowością i moralnością 
wspólnoty rodzinnej.26

 25 F. Cocchini, Możliwości religijne dziecka, tłum. B. Surma, w: Pedagogika Marii 
Montessori..., dz. cyt., s. 209.
 26 Por. Franciszek, Amoris laetitia, nr 264.
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Rodzice i ich przykład życia są najważniejszą metodą wychowania 
religijnego, żadna inna nie jest bowiem w stanie zastąpić osobowej, 
wychowawczej relacji z dzieckiem, może jedynie tylko ją wspomagać. 
W wychowaniu najważniejsze nie są bowiem słowa, lecz przykład 
życia, zachowanie tradycji oraz pielęgnowanie wartości. Proces ten 
powinien odbywać się w klimacie rodzinnego zaufania, szczerości, 
bezpośredniości, prostoty, życzliwości, szacunku i zaspokajania in-
dywidualnych potrzeb dziecka dzięki kontaktom osobowym, nace-
chowanym autentyczną miłością.

Współcześni młodzi rodzice nierzadko jednak nie zdają sobie 
do końca sprawy z faktu, jak istotne są ich wczesne, nieświadome 
wpływy wychowawcze. Niejednokrotnie przyjmują, iż regularne 
wypełnianie praktyk religijnych (niedzielna Msza św., sakramenty, 
rodzinne tradycje i obyczaje religijne) jest warunkiem wystarczającym 
dla prawidłowej formacji religijnej ich dziecka. Szczególną więc rolę 
w zakresie budowania wiedzy i świadomości młodych rodziców – 
oprócz kształcenia stricte pedagogicznego – może i powinno pełnić 
duszpasterstwo przedmałżeńskie i duszpasterstwo rodzin. Powinny 
być one „duszpasterstwem więzi, gdzie wnoszone są elementy, które 
pomagają zarówno w dojrzewaniu miłości, jak i w przezwyciężaniu 
chwil trudnych. (…) Nie może się ono sprowadzać tylko do cennych 
bogactw duchowych, jakie Kościół oferuje zawsze, ale muszą to być 
także i drogi praktyczne, poradnictwo dobrze zakorzenione w rea-
liach, strategie zaczerpnięte z doświadczenia, poradnictwo psycho-
logiczne. Wszystko to tworzy pedagogikę miłości, która nie może 
pomijać obecnej wrażliwości ludzi młodych, aby ich można było mo-
bilizować wewnętrznie.”27 Mają one więc służyć nie tylko kierunko-
waniu i formacji religijnej małżonków oraz budowaniu ich wzajemnej 
więzi, ale też wskazywaniu znaczącej roli ich wzajemnej miłości dla 
procesu wczesnego wychowania religijnego dziecka. Konieczne jest 
nie tylko zachęcanie małżonków do fundamentalnej postawy przy-
jęcia wielkiego daru dzieci, do udziału w liturgii, sakramentach, do 
rodzinnej modlitwy, lektury Pisma Świętego, udziału w rekolekcjach, 

 27 tamże, nr 211.
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proponowanie drogi duchowego rozwoju, ale też spotkania rodzin 
wspólnoty parafialnej, umożliwiające dzielenie się praktyczną wiedzą 
i doświadczeniem czy też konferencje specjalistów dotyczące bardzo 
konkretnych problemów związanych z życiem rodzinnym i wycho-
waniem dziecka.28

W treściach nauk i praktycznych porad powinny znaleźć się ele-
menty psychologii rozwojowej dziecka, podstawowa wiedza o prawid-
łowościach i determinantach procesu wychowawczego, szczególnie 
w okresie wczesnego dzieciństwa, wskazująca wprost na szczególne 
w nim znaczenie mechanizmów modelowania, identyfikacji, jak też 
podkreślająca rolę rodziców i nawiązywanych przez nich z dzieckiem 
jako pierwowzoru przyszłych jego relacji z Bogiem. Fakt ten implikuje 
konieczność zaproszenia do udziału w tych spotkaniach i naukach 
pedagogów i psychologów, szczególnie tych specjalizujących się w ob-
szarze rozwoju i wychowania małego dziecka, ale też posiadających 
jednocześnie wiedzę i kompetencje z zakresu edukacji ustawicznej – 
aby potrafili dobrać właściwą metodykę pracy edukacyjnej z doro-
słymi przy przekazywaniu im wiedzy na temat procesu wczesnego 
wychowania dziecka. Istotne byłoby też odpowiednie zaplanowanie 
czasu, w którym ta edukacja miałaby objąć młodych (potencjalnych) 
rodziców. Najkorzystniejszym wydaje się wstępny okres budowania 
wspólnoty rodzinnej – począwszy od nauk przedmałżeńskich po-
przez rozwijanie więzi ze wspólnotą parafialną młodych małżonków, 
przede wszystkim tych oczekujących dziecka. Szczególną okazją bu-
dowania świadomości młodych rodziców może stać się moment ich 
przygotowania do sakramentu chrztu dziecka. „odłożenie” bowiem 
tych oddziaływań na okres późniejszy, kiedy dziecko zostaje objęte 
katechizacją (najczęściej około piątego/szóstego roku życia) a rodzice 
włączają się w proces jego instytucjonalnej edukacji niesie ze sobą 
ryzyko zaniechania istotnych działań w zakresie wczesnego religij-
nego wychowania dziecka i „zaprzepaszczenia” szczególnej szansy 
wpływania na jego naturalny rozwój religijny.

 28 Por. tamże, nr 223–229.
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Pierwotny, pozasłowny dialog rodziców z dzieckiem, otoczenie go 
miłością, ukształtowanie relacji opartych na prazaufaniu29 warunkują 
rozwinięcie u dziecka zdrowej zdolności do religijności, postawy 
zaufania Bogu i nadziei na odkrycie sensu własnego życia.

Streszczenie
Celem prezentowanego tekstu jest przedstawienie rodzinnych uwarunko-
wań relacji małego dziecka z Bogiem i procesu kształtowania jego religijności 
w aspekcie wychowania rodzinnego.

Summary
The purpose of the presented text is to present the family circumstances of 
the relationship of the young child to God and the process of shaping his 
religiousness in the aspect of family education.

Słowa kluczowe: dziecko, religia, wychowanie w rodzinie

Key words: child, religion, education family
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techniki Sztucznej reprodukcji a godność 
małżeńStwa i rodziny

Techniques of artificial reproduction in relation to the dignity  
of marriage and the family

Wstęp
dokonywane od kilkudziesięciu lat metody sztucznego zapłodnie-
nia są dla jednych ludzi wielkim sukcesem medycyny, ale dla wielu 
innych – zwłaszcza znających lepiej tę interwencję medyczną i jej 
wszystkie skutki – jest wezwaniem do ponownego przemyślenia etycz-
nych granic ingerencji człowieka w procesy życia. Jest przy tym rzeczą 
charakterystyczną, że środki społecznego przekazu przedstawiają 
problematykę sztucznego zapłodnienia jednostronnie – jako „suk-
ces”, pomijają natomiast zazwyczaj to wszystko, co jest niewygodne, 
co mogłoby rzucić jakiś cień na ów rzekomy sukces.1 Mówi się wy-
łącznie o osiągnięciach, o spełnieniu się marzeń i pragnień ludzkich 
(szczególnie rodziców dziecka). Nie widzi się przy tym, bo nie chce się 
widzieć, związanych z tymi technikami wielu poważnych problemów 
etyczno-moralnych zwłaszcza w odniesieniu do dziecka i wspólnoty 
małżeńsko-rodzinnej.

dylematy związane ze sztuczną prokreacją oraz konsekwencje 
jakie ona pociąga w odniesieniu do życia dziecka i wspólnoty mał-
żeńskiej stały się też przedmiotem refleksji Rady do spraw Rodziny 
Konferencji episkopatu Polski zawarte w dokumencie Służyć prawdzie 
o małżeństwie i rodzinie. „Nie jest to [jednak] – jak zaznacza Rada 
w dokumencie – wyczerpujące opracowanie wszystkich możliwych 

 1 Por. Benedykt XVI, Encyklika „Caritas in veritate”, Rzym  2009, nr 75.
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tematów”.2 dokument zawiera tylko to, co uważa za „najważniejsze 
i pożyteczne na tym etapie dziejów Kościoła w Polsce”.3 dlatego dla 
pogłębienia i lepszego zrozumienia problemów związanych z techni-
kami sztucznej prokreacji i ich negatywnym wpływie na życie dziecka 
i więź małżeńsko-rodzinną niniejsza analiza zostanie dopełniona 
o inne teksty Magisterium Kościoła i opracowania dotyczące tych 
kwestii.

Kryteria osądu moralnego sztucznej prokreacji
Instrukcja Donum vitae podaje, że istnieją dwa podstawowe kryte-
ria osądu moralnego technik związanych z przekazywaniem życia, 
mianowicie „życie istoty ludzkiej powoływanej do istnienia i wyłącz-
ność jego przekazywania w małżeństwie. Sąd moralny o metodach 
sztucznego przekazywania życia powinien być przeto wydawany 
w odniesieniu do tych wartości”.4 

Pierwszą więc zasadą, na której opiera się ocena moralna sztucz-
nego zapłodnienia, jest nienaruszalność prawa do życia niewinnej 
istoty ludzkiej. W myśl tej zasady nikt w żaden sposób nie może 
rościć sobie prawa do bezpośredniego zniszczenia niewinnej istoty 
ludzkiej. Nienaruszalność prawa do życia niewinnej istoty ludzkiej 
od momentu poczęcia do aż do naturalnej śmierci jest znakiem 
i wymogiem nietykalności istoty ludzkiej, której Bóg Stwórca ob-
darował życiem.5

Kiedy zasadę mówiącą, że życie ludzkie jest od samego początku 
do końca święte i nienaruszalne, odniesie się do metody sztucznego 
zapłodnienia, należy stwierdzić, że metoda ta jest sprzeczna z po-
wyższą zasadą i sama w sobie niemoralna. trzeba bowiem pamię-
tać, że do zapłodnienia w probówce bierze się zawsze większą ilość 

 2 Rada ds. Rodziny Konferencji episkopatu Polski, Służyć prawdzie o małżeństwie 
i rodzinie, Warszawa 2009, nr 4.
 3 tamże.
 4 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja „Donum vitae”, Watykan 1987, nr 4 (dalej: 
dV). Por. także: Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja „Dignitas personae”, Rzym 
2008, nr 12 (dalej: dP).
 5 Por. dV 4.
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żeńskich komórek rozrodczych i dokonuje się ich zapłodnienia, 
a z kolei niektóre z nich przenosi się do organizmu kobiety, a inne 
zamraża zakładając ewentualność, że mogą się one jeszcze „przy-
dać” w razie niepowodzenia pierwszej próby.6 W tym miejscu należy 
też wyraźnie podkreślić, że po przeniesieniu do organizmu matki 
dwu lub trzech embrionów w przypadku udanego zagnieżdżenia się 
wszystkich embrionów, lekarz po pewnym czasie pozostawia tylko 
jeden z nich, pozostałe zaś usuwa (dokonuje więc aktu aborcji). Przy 
udanym zapłodnieniu, lekarz staje przed problemem pozostałych 
zamrożonych embrionów. Czy ma je tak pozostawić w nieskończo-
ność czy ma je zniszczyć? Czy może użyć je do eksperymentów? Jak 
wynika już z powyższych rozważań, Kościół sprzeciwia się takiemu 
traktowaniu embrionów.7

tutaj widać wyraźnie, że im większe są osiągnięcia lekarzy i na-
ukowców, tym trudniejsze problemy moralne stają przed nimi. Po 
prostu im skuteczniejsza jest pierwsza próba zapłodnienia in vitro 
i przeniesienia embrionu do organizmu matki, tym bardziej rośnie 
problem, co robić z pozostałymi embrionami.

zwolennicy zapłodnienia w probówce, chcąc rozwiązać problem 
niszczenia „pozostałych embrionów” powołują się bezzasadnie na 
naturę, gdyż rzekomo 80% zapłodnionych w naturalny sposób em-
brionów nie zagnieżdża się, a więc obumiera. tymczasem porównanie 
z procesami naturalnymi nie może tu być żadnym argumentem. Kto 
implantuje 3–4 embriony z założeniem, że tylko jeden z nich będzie 
miał prawo dalej się rozwijać, ten równocześnie zakłada z góry śmierć 
pozostałych. W sytuacji naturalnej chodzi natomiast zawsze o jeden 
embrion, który albo się zagnieździ i będzie się rozwijał, albo z jakichś 
racji nie będzie miał tej możliwości. Przy zapłodnieniu in vitro lekarz 
wyrokuje o życiu lub śmierci.8

 6 Por. J. Umiastowski, Medycyna prenatalna, w: Encyklopedia bioetyki. Personalizm 
chrześcijański. Głos Kościoła, red. a. Muszla, Radom 2005, s. 300.
 7 Por. dP 14–15.
 8 Por. t. Kraj, Wokół dyskusji na temat zapłodnienia in vitro, „teologia i Moral-
ność” 4(2008), s. 116–117.
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Wskazywanie, że coś zachodzi w naturze, nie jest w najmniejszym 
stopniu argumentem, że człowiek może coś podobnego dobrowolnie 
i odpowiedzialnie czynić. Wszyscy ludzie – zgodnie z naturą – są 
„skazani” na śmierć, ale to nie znaczy przecież wcale, że człowiek 
ma prawo zabijać drugiego człowieka. Istnieje przecież naturalne 
poronienie, ale przecież nie można go w żaden sposób zestawiać ze 
sztucznym poronieniem.9

Jest więc uzasadnione przy obecnym stanie nauki odrzucenie 
techniki sztucznej prokreacji, która nie ma poszanowania dla życia 
wszystkich dzieci poczętych w wyniku jej zastosowania. Nie można 
chcieć życia dziecka za cenę poświęcenia lub narażenia życia innych.10

drugim kryterium osądu moralnego technik związkach z prze-
kazywaniem ludzkiego życia jest prawo dziecka do tego, by było po-
częte w małżeństwie i za sprawą aktu miłości. Przekazywanie życia 
ludzkiego posiada bowiem właściwy sobie charakter, który wynika 
z charakteru osoby ludzkiej. otóż powinno się ono dokonywać w ak-
cie osobowym. Szacunek dla człowieka domaga się, aby jego poczęcie 
miało charakter osobowy, tzn. było darem mężczyzny i kobiety wy-
rażającym się w tym szczególnym akcie osobowym, jakim jest akt 
małżeński. zrodzenie osoby ludzkiej powinno być owocem i zwień-
czeniem miłości małżonków. dziecko ma prawo do poczęcia w mał-
żeństwie i za sprawą aktu miłości, a nie w laboratorium. zasadne jest 
więc w dokumencie Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie pytanie: 
„Czy naprawdę godne człowieka jest poczęcie w laboratorium? Czy 
człowiek może być ‘powołany do życia’ ‘na zamówienie’? Nie służy 
sprawie człowieka ucieczka przed tymi i podobnymi pytaniami”.11

Należy przy tym zwrócić uwagę, że Kościół mówi o prawie dziecka 
do poczęcia, a nie o samym tylko postulacie etycznym. zatem należy 
całkowicie zrezygnować z obecnie praktykowanej formy sztucznej 
prokreacji. domaga się tego z jednej strony świętość i nienaruszalność 
życia ludzkiego, z drugiej przysługujące każdemu człowiekowi prawo 

 9 Por. tamże, s. 116.
 10 Por. Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”, Watykan 1995, nr 63.
 11 Rada ds. Rodziny Konferencji episkopatu Polski, Służyć prawdzie…, nr 25.
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do poczęcia się za sprawą małżeńskiego aktu płciowego, a nie dzięki 
technikom medycyny.12 

Miłość do dziecka sama w sobie nie może być oderwana od mi-
łości małżeńskiej, albowiem w miłości małżeńskiej odzwierciedla 
się miłość Boga do człowieka. Bóg jest źródłem miłości, jest jej siłą 
i ostatecznym przeznaczeniem. zarówno miłość małżeńska, jak 
i prokreacja ludzka stanowią znak i świadectwo sakramentu mi-
łości Boga ojca. Małżonkowie uczestniczą w Bożej miłości, w Jego 
akcie stwórczym właśnie poprzez prokreację.13 dlatego akt małżeński 
nie może być aktem panowania, ale służby, podejmowanej w celu 
prokreacji nowego życia. ten obraz płodnej miłości małżeńskiej, 
która uczestniczy w odwiecznym planie Boga, wskazuje na fakt, iż 
prokreacja ludzka musi być aktem wolnym, świadomym i odpowie-
dzialnym. Szczególnie odpowiedzialność ta jawi się jako współpraca 
z mocą i wolą Boga w stwarzaniu nowej osoby. ta kreacja nie może 
się dokonywać z pozycji siły, czyli dziecko za wszelką cenę, ale w du-
chu służby życiu. Powierzenie bowiem aktu prokreacyjnego parze 
małżeńskiej jest znakiem ogromnego zaufania ze strony Boga wobec 
ludzi. techniki sztucznej reprodukcji jawią się jako coś przeciwnego 
logice zaufania. Stanowią one znak logiki dominacji nad powołaniem 
i przeznaczeniem człowieka.14

Sztuczne zapłodnienie poza małżeństwem (heterologiczne) 
i w obrębie małżeństwa (homologiczne)
Instrukcja Donum vitae pisze tak: „Przez ‚sztuczne przekazywanie’ 
życia lub ‚sztuczne zapłodnienie’ rozumie się tutaj różne metody tech-
niczne podjęte dla uzyskania poczęcia ludzkiego, w inny sposób niż 
przez stosunek płciowy mężczyzny z kobietą”.15 Sztuczne zapłodnienie 

 12 Por. a. laun, Współczesne zagadnienia teologii moralnej. Teologia moralna – 
zagadnienia szczegółowe, Kraków 2002, s. 121.
 13 Por. dP 9.
 14 Por. a. Katolo, Embrion ludzki – osoba czy rzecz ? Status i moralne prawa niena-
rodzonego we włoskiej literaturze teologiczno-bioetycznej po Soborze Watykańskim 
II, lublin 2000, s. 190.
 15 dV, II, wstęp.
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może dokonywać się „poza małżeństwem” (zapłodnienie heterolo-
giczne) lub w ramach małżeństwa (zapłodnienie homologiczne).

trzeba podkreślić, że podstawowe kryterium osądu moralnego 
różnego rodzaju sztucznych metod w dziedzinie przekazywania ży-
cia – jak już wcześniej zostało wspomniane – wiąże się z prawdą 
o godności małżeństwa, któremu Bóg udzielił szczególnego daru 
udziału w jego stwórczym działaniu.16 Małżeństwo – z woli Bożej – 
jest tą wspólnotą osób, która została powołana do przekazywania 
życia poprzez wzajemny dar z siebie. Miłość małżeńska staje się na-
turalnym „środowiskiem” dla rodzącego się życia i jest podstawą do 
tworzenia komunii osób w wymiarze rodzinnym: we wspólnocie 
rodziców i dzieci.17

Przez sakrament małżeństwa prokreacyjna funkcja małżeńska 
nabiera sakralnego charakteru. Stąd teologia moralna wskazuje wy-
raźnie, że prokreacja powinna być ograniczona tylko do małżeństwa. 
Już Jan XXIII pisał w encyklice Mater et Magistra: „W tej sprawie 
uroczyście ogłaszamy, że życie ludzkie powinno być przekazywane 
poprzez rodzinę założoną przez małżeństwo, jedno i nierozerwalne, 
podniesione dla chrześcijan do godności sakramentu. Przekazywanie 
życia ludzkiego jest powierzone przez naturę aktowi osobowemu 
i świadomemu i jako takie jest poddane najmędrszym prawom Bo-
żym, prawom niezłamalnym i niezmiennym, które wszyscy powinni 
przyjąć i zachowywać. Nie można więc używać środków ani iść meto-
dami, które mogą być dozwolone w przekazywaniu życia roślin i zwie-
rząt. Niech więc wszyscy uważają życie ludzkie za święte, a to dlatego, 
że od samego początku wymaga działania Boga Stwórcy”.18

W świetle tej wypowiedzi staje się zupełnie jasne, że Kościół nie 
może zaakceptować jakiegokolwiek działania w ramach sztucznego 
zapłodnienia, które miałoby charakter heterologiczny.19 zarówno 

 16 Por. tamże, IIB, 5.
 17 Por. Por. Rada ds. Rodziny Konferencji episkopatu Polski, Służyć prawdzie…, 
nr 26.
 18 Jan XXIII, Encyklika „Mater et Magistra”, Rzym 1961, nr III, 3b.
 19 Por. dP 12.
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w przypadku metody in vitro jak i w przypadku zapłodnienia hete-
rologicznego poczęcie następuje przez połączenie gamet, z których 
przynajmniej jedna pochodzi od dawcy niebędącego współmałżon-
kiem.20 techniki typu heterologicznego są więc niegodziwe moralnie, 
albowiem w takich przypadkach zostaje pogwałcona jedność i wier-
ność małżeńska, naruszone zostają prawa dziecka, szczególnie do 
jego tożsamości osobowej. Jest to także „zniewaga” dla wspólnego po-
wołania małżonków oraz rozdzielenie pokrewieństwa genetycznego 
i odpowiedzialnego rodzicielstwa na płaszczyźnie wychowawczej21. 

drugi typ sztucznego zapłodnienia ma miejsce w obrębie mał-
żeństwa. Jest to tak zwane zapłodnienie homologiczne. dokonuje się 
go w wyniku połączenia męskich gamet rozrodczych pobranych od 
męża drogą masturbacji z żeńskimi gametami rozrodczymi dostar-
czonymi przez żonę.22

o ile argumentacja przeciw technikom zapłodnienia heterologicz-
nego spotyka się z dość powszechną akceptacją, zarówno wśród teolo-
gów jak i ogółu wiernych, to nie można tego powiedzieć w sposób tak 
zdecydowany o homologicznym zapłodnieniu in vitro. Wspomniana 
wcześniej argumentacja związana z samą techniką zapłodnienia, 
a odnosząca się do niszczenia nadliczbowych embrionów, wskazuje 
jedynie na niemoralny charakter aktualnie stosowanych środków. Czy 
to oznacza, że można by takie sztuczne zapłodnienie zaakceptować, 
gdyby została poprawiona techniczna strona tej ingerencji i przesta-
łyby istnieć zgłaszane obiekcje?

 20 Por. R. lucas lucas, Bioetyka dla każdego, tłum. a. Wojnowski, Częstochowa 
2005, s. 54. Por. e. Kowalski, Osoba i bioetyka. Zagadnienia biomedyczne dla dusz-
pasterzy i katechetów, Kraków 2009, s. 168.
 21 Por. W. Bołoz, Życie w ludzkich rękach. Podstawowe zagadnienia biotyczne, 
Warszawa 1997, s. 58.
 22 Por. J. orzeszyna, Teologiczno-moralny aspekt niepłodności małżeństwie, Kraków 
2005, s. 225. deklaracja Kongregacji Nauki Wiary w Persona humana uczy, że 
„masturbacja jest aktem wewnętrznie i ciężko nieuporządkowanym. twierdzenie 
to bierze się z przeświadczenia, że bez względu na świadomy i dobrowolny motyw 
użycie władz seksualnych poza prawidłowym pożyciem małżeńskim w sposób 
istotny sprzeciwia się ich celowości”  (nr 9).
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Problem nie jest łatwy i trzeba dobrze prześledzić typ argumen-
tacji, jak znajduje się w dokumentach Kościoła, by nie tylko zrozu-
mieć, ale i wewnętrznie zaakceptować rozstrzygnięcie Instrukcji, 
która nie uznaje godziwości moralnej także tego typu interwencji 
medycznych. Najogólniej można powiedzieć, że sztuczne zapłodnie-
nie homologiczne jako pewnego rodzaju odwrotność antykoncepcji, 
jest odrzucane z tych samych względów, z jakich właśnie odrzucane 
jest stosowanie środków antykoncepcyjnych.23 I także do tej metody 
można odnieść to, co w Familiaris consortio powiedział Jan Paweł II 
na temat antykoncepcji. otóż papież wskazał na konieczność uwy-
datnienia różnicy antropologicznej a zarazem moralnej, jaka istnieje 
pomiędzy środkami antykoncepcyjnymi a metodami naturalnymi, 
co oznacza ostatecznie, że chodzi tu o dwie odmienne i nie dające się 
ze sobą pogodzić koncepcje osoby i płciowości ludzkiej.24

Już cytowane powyżej wypowiedzi Jana XXIII i Instrukcji Kongre-
gacji Nauki Wiary na temat małżeństwa jako jedynego „środowiska” 
przekazywania życia zawierały istotne stwierdzenie, że to przeka-
zywanie życia zostało powierzone przez naturę aktowi osobowemu 
i świadomemu, że powinno ono być owocem i znakiem wzajemnego 
oddania osobowego małżonków. Kto w akcie małżeńskim, który 
z natury swej może prowadzić do prokreacji, widzi jedynie akt czy-
sto biologiczny, czy fizjologiczny, ten nie może zrozumieć dlaczego 
rozdzielenie samego zjednoczenia seksualnego od funkcji prokrea-
cyjnej miałoby mieć charakter wewnętrznie niemoralny. Każdy akt 
prawdziwie ludzki jest aktem osobowym, a więc cielesno-duchowym.25

dlatego nie można osobowego aktu małżeńskiego zastąpić działa-
niem technicznym, bo wówczas następuje instrumentalizacja. trzeba 
tu koniecznie odróżnić to, co jest warunkiem, od tego, co jest przy-
czyną. Stosunki małżeńskie stanowią jedynie warunek, by mogło 
nastąpić zapłodnienie, ale nie są one przyczyną – w ścisłym tego 
słowa znaczeniu – powstania nowego życia ludzkiego (przypomnijmy: 

 23 Por. dV IIB, 4.
 24 Por. Jan Paweł II, Adhortacja „Familiaris consortio”, Watykan 1981, nr 32 (dalej: FC).
 25 Por. Rada ds. Rodziny Konferencji episkopatu Polski, Służyć prawdzie…, nr 61.
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rodzice są tylko „prokreatorami”). tymczasem lekarz w przypadku 
zapłodnienia in vitro czyni siebie „panem” ludzkiego życia.26

Jedynie w akcie małżeńskim ujmowanym integralnie jako akcie 
jedności międzyosobowej, jako znaku komunii osób, proces poczęcia 
się nowego człowieka uzyskuje swój pełny wymiar. W życiu seksual-
nym odróżnia się akt chciany i wykonany dobrowolnie (opus perso-
nae) od procesu zapłodnienia (opus naturae). Małżeństwo może przez 
swoje życie seksualne dać tylko „podkład” pod ewentualne zapłod-
nienie, a więc prokreacja może być tylko intencjonalnie chciana.27

tak więc chrześcijańska wizja małżeństwa i związana ściśle z nią 
koncepcja ludzkiej płciowości oraz znaczenie aktów seksualnych 
w małżeństwie wyznaczają jedno z najważniejszych kryteriów dla 
negatywnej oceny sztucznego zapłodnienia, także homologicznego. 
Czy to oznacza, że Kościół występuje przeciwko tak istotnemu dla 
małżonków pragnieniu posiadania dziecka? 

Żeby uniknąć ewentualnych nieporozumień, warto też wspomnieć, że 
odrzucenie wszelkich form sztucznego zapłodnienia nie oznacza jakiej-
kolwiek dyskryminacji, czy też odrzucenia, kogokolwiek, kto na drodze 
in vitro przyszedł na świat, albowiem każde dziecko ma być przyjęte 
jako żywy dar dobroci Bożej i powinno być wychowywane z miłością.28

Warto też jeszcze wspomnieć o  tym, że Kościół odrzucając 
sztuczne zapłodnienie homologiczne dopuszcza jednakże pewnego 
typu ingerencję techniczną, która nie zastępuje aktu małżeńskiego, 
lecz służy jako ułatwienie i pomoc do osiągnięcia celu naturalnego.29  

Nowe nadzieje walki z niepłodnością
zwolennicy sztucznego zapłodnienia wskazują często na altruistyczne 
nastawienie lekarzy, którzy przecież chcą nieść pomoc małżonkom 

 26 Katechizm Kościoła Katolickiego w numerze 2378 wyraźnie stwierdza, że „dzie-
cko jest darem i nie może być uważane za przedmiot własności, za coś, do czego 
prowadziłoby uznanie rzekomego prawa do dziecka”. 
 27 Por. dV IIB, 4.
 28 Por. tamże, IIB, 5.
 29 Por. dP 12.
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w tak ważnych i trudnych okolicznościach życia małżeńskiego. Jak 
wiadomo bezpłodność jest chorobą, a wiec lekarz nad tą sprawą nie 
może przejść obojętnie. to prawda, że bezpłodność jest chorobą i le-
karze powinni podejmować wysiłek w celu jej wyleczenia, ale czy 
przy sztucznym zapłodnieniu rzeczywiście chodzi o takie działanie 
medyczne, które ma charakter terapii? trzeba wyraźnie stwierdzić, 
że sztuczne zapłodnienie nie jest w żadnym przypadku leczeniem 
bezpłodności. In vitro nie leczy przyczyny bezpłodności, tylko „wy-
ręcza” rodziców w prokreacji, czyniąc przy tym wiele szkodliwego 
zamieszania w organizmie kobiety.

Nową nadzieją walki z niepłodnością jest obecnie naprotechnolo-
gia, zgodna z nauczaniem Kościoła. dzięki naprotechnologii w ciążę 
zachodzi nawet 80% leczących się małżeństw. W przypadku in vitro 
odsetek ten wynosi tylko 30%, a są to dwie zupełnie różne metody 
podejścia do niepłodności.

Naprotechnologia powstała 30 lat temu jako skrót od słów Natural 
Procreative Technology czyli metoda naturalnej prokreacji. Jest ona 
metodą diagnozowania i leczenia niepłodności polegającą na prowa-
dzeniu dokładnych obserwacji kobiecego organizmu i tworzeniu na tej 
podstawie indywidualnych wytycznych dla każdej pary. Każda para 
małżeńska jest prowadzona przez swojego instruktora, który uczy 
obserwacji i przygotowuje ich do spotkania z lekarzem. Po dwóch lub 
trzech zaobserwowanych cyklach małżeństwo odbywa konsultację 
i jest prowadzone przez lekarza naprotechnologa. Wraz z prowadze-
niem analizy fizjologicznych i biochemicznych procesów zachodzą-
cych w organizmie kobiety następuje rozpoznanie problemu.30 

Na tym etapie można zadecydować o włączeniu leczenia hor-
monalnego lub chirurgicznego oraz ustalić optymalny dla danej 
pary moment współżycia. Przeciętna długość cyklu metody napro-
technologii (a więc pełnej diagnostyki) trwa 24 miesiące. oczywi-
ście wielu parom udaje się począć dziecko jeszcze przed upływem 
dwóch lat. 

 30 Por. a. Barczak, Naprotechnologia – technologia naturalnej prokreacji, „Życie 
i Płodność” 2(2008), nr 1, s. 109–112.
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Naprotechnologia jest przy tym metodą w całości naturalną, bo 
opierającą się na codziennych obserwacjach śluzu, temperatury, sa-
mopoczucia itd., bezpieczną dla zdrowia pacjentki i dziecka, rzetelną 
diagnostycznie. Jest przy tym stosunkowo tania, a w każdym razie 
ok. trzykrotnie tańsza od in vitro.31 

Wydaje się też, że niekiedy w mentalności typu technicznego cały 
problem sprowadza się do przezwyciężenia bezpłodności. oczywiście, 
że pragnienie posiadania dziecka jest czymś naturalnym, zrozumia-
łym i godziwym, ale to pragnienie trzeba rozpatrywać w odniesieniu 
do innych wartości życia małżeńskiego i życia chrześcijańskiego.32 
Nie oznacza to jednakże lekceważenia samego pragnienia posiadania 
dziecka. Kościół zawsze nauczał, że dziecko jest wielkim darem – 
przede wszystkim dla samych małżonków – dlatego też trzeba na nie 
patrzeć z perspektywy i radości i szczęścia, do którego maja prawo. 

Wiadomo, że z pragnieniem wiąże się niekiedy jakieś subiektywne 
poczucie winy lub ukarania przez los lub przez Boga. W takiej sytuacji 
trzeba przyjść koniecznie z pomocą małżeństwu poprzez ukazanie 
im istoty macierzyństwa i ojcostwa. Należy pamiętać, ze spełnienie 
się człowieka ma charakter nade wszystko duchowy, a nie wyłącznie 
biologiczny. a dobro małżeństwa nie zależy jedynie od tego, czy mał-
żonkowie staną się biologicznie rodzicami, lecz od tego, czy potrafią 
być duchowo płodni.

W chrześcijańskiej perspektywie ta ciężka próba, jaką jest bez-
płodność, powinna być odczytana przez małżeństwo jako powołanie 
do szczególnej łączności z Krzyżem Chrystusa, który jest niewy-
czerpanym źródłem płodności duchowej.33 Fizyczna bezpłodność 
staje się wówczas zaproszeniem do podjęcia innych ważnych zadań. 
Niepłodni małżonkowie mogą realizować cel swojej wspólnoty, jakim 
jest miłość, na wiele różnych sposobów, podejmując różne posługi na 

 31 Por. J. Wolski, In vitro a nadzieje i zagrożenia współczesnej rodziny, „teologia 
i Moralność” 4(2008), s. 133. Por. także: a. Barczak, Naprotechnologia…, s. 109–110.
 32 Por. dV IIB, 5.
 33 Por. P. Bortkiewicz, Sztuczne zapłodnienie, w: Jan Paweł II, Encyklopedia Na-
uczania Moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 519.
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rzecz bliźniego, które będą wyrazem realizacji przez nich płodności 
duchowej. Jednym z rozwiązań dla małżonków bezdzietnych – na co 
zwraca uwagę dokument Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie – 
może być adopcja jako owoc miłości duchowej. 34 

W sytuacji gdy różnorodne zabiegi lecznicze nie przynoszą pozy-
tywnych rezultatów, a więc urodzenie własnego dziecka jest niemoż-
liwe, małżonkowie dotknięci bolesnym doświadczeniem niepłodności 
fizycznej winni upatrywać realizacji swego macierzyństwa i ojco-
stwa na drodze adopcji. adopcja, występująca w prawie polskim 
pod nazwą przysposobienie, to prawne uznanie dziecka biologicznie 
obcego za własne. Innymi słowy, to uznanie za swoje dziecka, które 
zostało urodzone przez inną kobietę, z uwzględnieniem wszelkich 
konsekwencji wypływających z tego faktu. Sytuacja prawna, psy-
chologiczna, materialna, moralna tego dziecka staje się taka, jaką 
ma dziecko wychowane w naturalnej rodzinie.35 adopcja okazuje 
się najlepszą formą opieki nad dzieckiem pozbawionym środowiska 
rodzinnego. daje rodzicom radość a dzieciom możliwość wzrastania 
i normalnego rozwoju w warunkach takich samych, jakie mają dzieci 
naturalne oraz dojścia do dojrzałości z pełnią szans życiowych.36 

Niepłodni małżonkowie mogą także realizować swoją duchową 
płodność, pełniąc funkcję rodziny zastępczej.37 Jest wiele osamot-
nionych dzieci, które nie mogą, a czasem nawet nie powinny znaleźć 
się w rodzinie adopcyjnej. o rodzinie zastępczej mówi się wtedy, gdy 
małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim bierze 
na wychowanie dziecko na pewien czas, np. w związku z pobytem 
matki w wiezieniu, poważnymi konfliktami w rodzinie, przejściowym 

 34 Rada ds. Rodziny Konferencji episkopatu Polski, Służyć prawdzie…, nr 133. Por. 
także: dP 13.
 35 Por. e. Szumiło, Adopcja, tęsknota za dzieckiem, Wrocław 1995, s. 5.
 36 Por. a. Szymborska, Rodzicielstwo zastępcze, w: Spojrzenie na współczesną 
rodzinę w Polsce w kontekście wskazań soborowych, red. a. Szymborska, Warszawa 
1981, s. 2136-247.
 37 dokument Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie tak na ten temat mówi: 
Szczególną formą zaangażowania się w służbę ‘ewangelii życia’ jest (…) rodziciel-
stwo zastępcze  (nr 133).
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brakiem stabilizacji, inne jednak wychowują je aż do chwili uzyska-
nia pełnoletniości lub usamodzielnienia się. oznacza to, że dziecko 
wychowujące się w rodzinie zastępczej nie zmienia swego statusu 
prawno-rodzinnego.  

trzeba jednak stwierdzić, że rodzina zastępcza nie jest optymalną 
szansą dla osieroconego dziecka. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
jest ona lepszą formą opieki nad dzieckiem niż jego pobyt w domu 
opiekuńczym. Stwarza bowiem dziecku możliwość uczestnicze-
nia w atmosferze rodzinnej, we wzajemnych, bliskich kontaktach, 
w atmo sfrze zrozumienia, pomocy, życzliwości. Gwarantuje też po-
czucie bezpieczeństwa, rozwoju i wychowania na płaszczyźnie mo-
ralnej i społecznej. Rodzina zastępcza stanowi zatem wartościowe 
środowisko opiekuńczo-wychowawcze dla dziecka pozbawionego 
własnej rodziny.38

Przedstawione formy rodzicielstwa zastępczego mogą być satys-
fakcjonującym rozwiązaniem, pozwalającym przezwyciężyć dramat 
niepłodności małżonków. Nie należy jednak zapominać, że także 
wówczas, kiedy nie jest możliwe zrodzenie potomstwa czy adopcja 
dziecka albo stworzenie rodziny zastępczej, ich życie małżeńskie nie 
traci swej wartości.39 

Niepłodne małżeństwa mogą bowiem urzeczywistniać swoje 
życiowe powołanie, służąc innym małżeństwom, innym ludziom, 
innym dzieciom, niekoniecznie sami je wychowując, ale podejmując 
różne funkcje społeczne, które wymagają większej dyspozycyjno-
ści.40 Służba życiu to bardzo rozległe pole, gdzie każdy w Bożym 
planie ma swoje miejsce. Może się ona przejawiać np. w poświęceniu 
się życiu zawodowemu, w bogactwie życia społecznego, w twórczo-
ści, w pogłębianiu duchowym itp. Kobiety niepłodne często starają 
się kompensować brak dziecka poprzez działalność o charakterze 
społecznym, która pozwala im na zaspokojenie potrzeby aprobaty 
społecznej, niezmiernie ważnej przy zaniżonym poczuciu własnej 

 38 Por. J. orzeszyna, Teologiczno-moralny aspekt niepłodności…, s. 276–282.
 39 Por. FC 14, dV IIB, 8.
 40 Por. FC 41.
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wartości. Kobiety niepłodne poprzez opiekę nad chorymi lub nie-
pełnosprawnymi dziećmi, osobami samotnymi, starszymi, poprzez 
przysposabianie obcych dzieci zaspokajają potrzeby opiekowania 
się, władzy, przynależności i podporządkowania się, traktując swoją 
bezdzietność jako nowe wyzwanie czy wręcz powołanie życiowe. 
takie zachowanie umożliwia im rozładowanie odczuwanych emocji 
i napięć, służy rozwiązaniu problemu, którym jest niezamierzona 
bezdzietność, i utrzymaniu zdrowia psychicznego.41

oddanie się na służbę bliźnim nie zmienia faktu, że bezdzietność 
stanowi sytuację kryzysową w życiu małżonków. trzeba też w duchu 
prawdy przyznać, że w sporej części przypadków niepłodność jest 
zawiniona przez małżonków. dotyczy to zwłaszcza tych przypad-
ków, gdy uprzednio dochodziło do przerwania ciąży, szczególnie 
pierwszej, do różnorodnych chorób płciowych lub bezpośredniej 
sterylizacji. dlatego rodzi się potrzeba ukazywania, zwłaszcza dzie-
ciom i młodzieży, różnorakich zagrożeń, które mogą być przyczyną 
niepłodności. Ważne jest uczenie ich pełnego szacunku w odnoszeniu 
się do niepłodnych małżonków, a także konieczności okazywania im 
pomocy w radzeniu sobie z trudnym problemem niepłodności, oraz 
ostrzeżenie, by jednego nieszczęścia, jakim jest niepłodność, nie po-
głębiać o kolejne dramaty, związane niekiedy ze sztuczną prokreacją.

Negatywne konsekwencje sztucznego zapłodnienia  
dla matki i dziecka
Po wielu latach stosowania metody in vitro warto zwrócić też uwagę 
na jeszcze jeden aspekt – aspekt zdrowotny. Pod znakiem zapytania 
pozostaje – nie do końca jeszcze poznana kwestia zdrowia matki oraz 
ryzyka powstania defektów u dzieci poczętych drogą in vitro. Choć 
badań i opracowań w tej materii jest coraz więcej, daje się zauważyć 
w tej kwestii – i to z różnych motywów – „zmowę milczenia” bądź 
ukrywania oczywistych i potwierdzonych – naukowo faktów. Choć 
wskazuje się na liczne defekty dzieci przychodzących na świat metodą 
in vitro, to jednak o poważnym ryzyku zdrowotnym, tak matki jak 

 41 Por. a. Kalus, Bezdzietność w małżeństwie, opole 2002, s. 25.
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i mającego narodzić się dziecka, nie informuje się potencjalnych kan-
dydatów korzystających z usług klinik. 42 analiza wielu niezależnych 
ośrodków badawczych wykazuje, że praktyka in vitro jest obarczona 
szeregiem niebezpiecznych powikłań zarówno dla zdrowia matki, 
jak i poczętych w ten sposób dzieci. Choć w telewizji pokazuje się 
tylko szczęśliwych rodziców i szczęśliwe dzieci, które poczęły się 
metodą in vitro.

W odniesieniu do zdrowia dziecka poczętego metodą in vitro wska-
zuje się na ryzyko i możliwość wystąpienia następujących defektów:

 – dwukrotnie zwiększa się występowanie wad wrodzonych; 
zwiększona ich liczba ujawnia się już w pierwszym roku życia 
dziecka;

 – anomalie chromosomowe, które w zwyczajnych przypadkach 
wynoszą 4%; przy sztucznej reprodukcji następuje kilkukrotny 
wzrost wskaźnika;

 – wzrost porodów wcześniaczych;
 – pojawianie się w czasie rozwoju płodu różnego rodzaju ano-
malii rozwojowych, które są częstą przyczyną wysokiej liczby 
spontanicznych poronień;

 – zwiększone prawdopodobieństwo wrodzonych wad roz wo jo wych; 
 – wzrost ryzyka śmiertelności okołoporodowej noworodków;
 – wzrost ryzyka urodzenia dziecka z niedowagą ciała, a tym sa-
mym słabszy jego rozwój fizyczny;

 – wzrost ryzyka związanego z nieprawidłowym rozwojem układu 
nerwowego, nie wyłączając porażenia mózgowego. Procentowo 
ryzyko zwiększa się w stosunku do dzieci poczętych naturalną 
metodą nawet o 60%, natomiast dla embrionów wcześniej za-
mrażanych wskaźnik ten sięga nawet 200%;

 – większe ryzyko urodzenia dziecka niepełnosprawnego – do 
11%, podczas gdy przy naturalnych metodach poczęcia wynosi 
ok. 5%;

 – częściej występujące infekcje oraz zaburzenia immunologiczne;

 42 Por. e. Kowalski, Osoba i bioetyka…, s. 169.
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 – kilkukrotny wzrost ryzyka zachorowania na nowotwór oka (rak 
siatkówki); dwukrotnie częstsza hospitalizacja w pierwszych 
latach życia;

 – wpływ na stan zdrowia psychicznego dziecka, mający także 
wpływ na późniejsze problemy wychowawcze (tzw. „syndrom 
ocalałego”).43

aleksander Baranow, główny pediatra Federacji Rosyjskiej i wice-
szef Rosyjskiej akademii Nauk Medycznych poinformował, że 75% 
dzieci urodzonych w wyniku procedury in vitro to inwalidzi. Bara-
now uważa za błąd przekonanie, że in vitro pomoże w rozwiązaniu 
kryzysu demograficznego. Sprzeciwia się zdecydowanie dotacjom 
do zabiegów in vitro, argumentując, że jeśli wydaje się pieniądze na 
in vitro, to od razu powinno się zabezpieczyć środki na opiekę nad 
inwalidami urodzonymi dzięki tej metodzie.

Natomiast do podstawowych zagrożeń dla zdrowia kobiety należy 
zaliczyć:

 – pobieranie komórek rozrodczych kobiety odbywające się 
w drodze zabiegu, a więc obarczone pewnym ryzykiem: nie-
bezpieczeństwa zakażenia czy infekcji, powikłań zakrzepowo-
-zatorowych mogących doprowadzić nawet do zawału serca, 
a potencjalnie nawet do śmierci;

 – zwiększone ryzyko występowania poronień i porodów przed-
wczesnych, nadciśnienia powodowanego ciążą;

 – częściej występującą ciążą pozamaciczną 
 – pojawiające się powikłania związane z hormonalną stymulacją 
jajeczkowania, do których należy zaliczyć wzrastającą liczbę 
ciąż mnogich;

 – pojawiające się u znacznej liczby kobiet zaburzenia natury emo-
cjonalnej i psychicznej, podobnych do tych, które występują 
w „zespołach poaborcyjnych”.44  

 43 Por. a. Putrament, Dzieci z probówek – szczęście czy nowe zagrożenie?, „Przegląd 
Powszechny” 11(1998), s. 208–217.
 44 Por. N.S. Greek, Risks of Birth Defects and Other Adverse Outcomes Associated 
With Assi Reproductive Technology, „Pediatrics” 114(2002), s. 256–257.
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Jak zatem widać, istnieje poważne ryzyko zdrowia – zarówno dla 
matki, jak i dziecka poczętego metodą sztucznej prokreacji. 

Podsumowanie
dyskusja wokół sztucznego zapłodnienia, której świadkami jesteśmy 
obecnie w Polsce i w wielu miejscach na świecie, ukazuje pewien spo-
sób jej prowadzenia, który często ma niewiele wspólnego z rzeczową 
wymianą argumentów. zwolennicy nie tylko dążą do przedstawienia 
sztucznego zapłodnienia w jak najlepszym świetle, ale jednocześnie 
dokonują licznych przekłamań, z których najbardziej specyficznym 
jest próba narzucenia nowego modelu etycznego, opierającego się na 
subiektywizmie, negującym istnienie obiektywnych i uniwersalnych 
norm moralnych. 

dyskusja ta pokazuje jednocześnie potrzebę pogłębienia wiedzy 
o podstawowych pojęciach moralnych oraz o uzasadnieniu norm 
moralnych. Spośród tematów szczegółowych należałoby zwrócić 
uwagę zwłaszcza na zagadnienie prawa naturalnego, które wska-
zuje, jak rozstrzygać dylematy związane z rozwojem współczesnej 
medycyny, lub na wpływ zła moralnego na osobowe spełnienie tych, 
którzy się tego zła dopuszczają: wiele bowiem par małżeńskich szuka 
szczęścia i spełnienia poprzez skorzystanie z możliwości zapłodnienia 
in vitro. Czy jednak można osiągnąć szczęście i spełnienie poprzez 
zło moralne? W dzisiejszym świecie, tak często nieprzychylnym czy 
wręcz wrogim religii i krytycznie nastawionym do zasad moralnych, 
należy więc dopomóc małżeństwu i rodzinie w odkrywaniu piękna 
i wielkości powołania do miłości i służby życiu.45 

Streszczenie
Celem niniejszej publikacji jest pogłębienie problemów związanych z tech-
nikami sztucznej prokreacji i ukazanie negatywnego wpływu zapłodnie-
nia in vitro na życie dziecka i więź małżeńsko-rodzinną. analiza została 
przeprowadzona w oparciu o teksty Magisterium Kościoła i współczesną 
literaturę dotyczącą tych kwestii. 

 45 FC 1.
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dokładne przedstawienie problemów związanych z technikami sztucznej 
reprodukcji jest dziś niezwykle ważne, gdyż zwolennicy tych metod doko-
nują licznych przekłamań, z których najbardziej specyficznym jest próba 
narzucenia nowego modelu etycznego, opierającego się na subiektywizmie, 
negującym istnienie obiektywnych i uniwersalnych norm moralnych. 

Summary
The purpose of this publication is to deepen the problems of artificial repro-
duction techniques and to show the negative effect of in vitro fertilization 
on the life of the child and the conjugal and family bond. The analysis was 
based on the texts of the Church Magisterium and contemporary literature 
referring to these issues. 
accurate presentation of the problems of artificial reproduction techniques 
is extremely important today, because proponents of these methods make 
many distortions of the truth, the most specific of which is the attempt 
to impose a new ethical model, based on subjectivism, denying the existence 
of objective and universal moral norms.

Słowa kluczowe: zapłodnienie in vitro, życie, zdrowie, moralność, małżeń-
stwo, rodzina, naprotechnologia 

Key words: in vitro fertilization, life, health, morality, marriage, family, 
naprotechnology
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śmierć dziecka a poSługa paStoralna  
wobec rodziców pogrążonych w żałobie
Death of a child and pastoral ministry to the bereaved parents

Cierpienie i śmierć dziecka
Śmierć to temat, którego unikamy, lekceważymy i nierzadko odrzu-
camy w naszym społeczeństwie, w którym panuje kult młodości, siły 
i zdobywania. traktujemy ją prawie jakby była jeszcze jedną chorobą, 
a przecież jest nieunikniona. Jest częścią naszej egzystencji, rozwoju, 
wzrastania w takim samym stopniu jak narodziny. to jedna z nie-
wielu rzeczy, co do których mamy pewność. Śmierć nie jest wrogiem, 
jest nieodłączną częścią naszego życia. Rodzimy się po to, aby żyć 
i umrzeć. Śmierć nadaje sens naszej egzystencji, ogranicza nam czas, 
który mamy do dyspozycji i tylko od nas zależy, jak go wykorzystamy. 
Współczesnym ludziom trudno jest rozmawiać o śmierci, zwłasz-
cza gdy dotyczy ona dzieci. Szczególnie dzieci chorych, cierpiących 
i umierających z powodu wyniszczającej organizm choroby.1

Problem śmierci dziecka może być analizowany pod różnymi 
kątami. Można go badać w perspektywie medycznej, zastanawiając 
się nad przyczyną zgonu. Śmiercią dziecka można także zajmować 
się z punktu widzenia psychologicznego, badając stany emocjonalne 
w terminalnej fazie choroby czy podczas samego umierania. Psy-
chologia analizuje również przeżycia psychiczne rodziców związane 
z fazą umierania dziecka, jego śmierci czy też żałoby. Szczególnie 

 1 J. Czajkowska-Fesio, Wymiar psychospołeczny śmierci na przykładzie dzieci 
z chorobą nowotworową, w: W drodze do brzegu życia, red. e. Krajewska-Kułak, 
W. Nyklewicz, C. Łukaszuk, Białystok 2007, s. 247.
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dramatyczny aspekt śmierci dziecka uwidacznia się wówczas, gdy 
próbuje się odpowiedzieć na pytanie o jej sens. Rozmyślanie nad 
śmiercią jest istotnym elementem wielu systemów filozoficznych. 
Można wręcz stwierdzić, że śmierć przyczyniła się do rozwoju myśli 
filozoficznej. Jednak nie doprowadził on do całkowitego i pełnego 
rozwiązania zagadki kresu ludzkiego życia, a szczególnie tajemnicy 
śmierci dziecka. Sens śmierci może być poszukiwany w oparciu 
o wysiłek samego rozumu ludzkiego, może być także realizowany 
w perspektywie religijnej. Praktycznie wszystkie religie podejmują 
refleksję nad rzeczywistością ludzkiego odchodzenia, przynosząc 
wyznawcom przynajmniej częściową odpowiedź na pytanie o jej 
znaczenie, sens czy wartość.2

Można zapytać, na ile zasadne jest wyodrębnianie problemu sensu 
śmierci dziecka z szerokiej problematyki sensu śmierci w ogóle. Prze-
cież pytanie o to, dlaczego umiera dziecko, można sprowadzić do 
pytania, dlaczego odchodzi człowiek. Jednak w odchodzeniu i śmierci 
dziecka uwidaczniają się pewne specyficzne aspekty, mniej obecne 
przy śmierci dorosłego. Po pierwsze, pojęcie „dziecka” zawiera w sobie 
pewną komponentę czasową. Wskazuje na odejście kogoś młodego, 
który powinien jeszcze żyć. dzieckiem jest zarówno poczęty płód, 
a jeszcze nienarodzony, który umiera czy to wskutek poronienia, 
czy też w wyniku aborcji, jak i istota kilku czy nawet kilkunasto-
letnia, która umiera wskutek choroby lub jakiegoś nieszczęśliwego 
wypadku. to, co wspólne śmierci osób na tak różnych etapach roz-
woju, jak faza prenatalna czy faza dojrzewania to, że zaburzona jest 
naturalna kolejność, a mianowicie, że odchodzi ktoś, kto w natu-
ralny sposób powinien żyć jeszcze wiele lat. określenie „dziecko” 
prawie automatycznie niesie ze sobą odniesienie do jego rodziców, 
co sprawia, że na jego śmierć odruchowo patrzy się z perspektywy 
jego najbliższych, przede wszystkim rodziców. Inność i specyfika 
śmierci dziecka wyraża się także w przekonaniu o jego całkowitej 

 2 a. Bartoszek, W poszukiwaniu sensu śmierci dziecka. Z perspektywy chrześcijań-
skiej, „zeszyty Naukowe Centrum Badań im. edyty Stein – Wobec Śmierci” 2012, 
nr 9, s. 217.
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niewinności. Próbując wyjaśnić ten aspekt, warto zwrócić uwagę, że 
jest rzeczą oczywistą, iż nawet małe dziecko może popełnić jakieś 
zło, zaś o niejednym umierającym dorosłym mówi się, że odchodzi 
człowiek „święty”, „dobry”, „uczciwy”, który nie niesie w sobie win 
za grzechy. Wszystko to pokazuje, że „niewinność” nie jest tożsama 
z „byciem dzieckiem”, można jednak powiedzieć, że im młodsze dzie-
cko odchodzi, tym bardziej niewinność jest jednoznaczna. Mówienie 
o śmierci dziecka jako śmierci niewinnej osoby zdaje się zakładać, że 
w przypadku śmierci dorosłego można łatwiej wskazać na zależność 
między złem, którego się dopuszcza, a jego odejściem. to powiązanie 
jest niezwykle problematyczne, a wręcz bardzo często nieuprawnione, 
jednak to ono zdaje się leżeć u podstaw stwierdzeń typu: „przecież 
to dziecko jest całkowicie niewinne, a musi umierać”. Można zatem 
z pewnym uproszczeniem powiedzieć, że specyfiką śmierci dziecka 
jest to, że – po pierwsze – jest to śmierć w tym sensie nienaturalna, że 
następując w młodym wieku, zaburza porządek odchodzenia, oraz po 
drugie – jest to śmierć, na którą patrzą rodzice i ich ta śmierć najbar-
dziej dotyka, oraz że – po trzecie – jest to śmierć niewinnej istoty.3

Każde dziecko od samego początku swego życia dotknięte 
jest w jakiś sposób bólem fizycznym. od dosłownego, a zarazem 
symbolicznego aktu odcięcia pępowiny od matki doświadcza ono 
naturalnych sygnałów bólowych, związanych ze swoim rozwojem 
psychosomatycznym. Nikogo nie omijają te i inne doświadczenia, 
nikogo one nie zaskakują i z reguły nikt nie zadaje sobie pytania 
o głębszy ich sens. Sytuacja zmienia się jednak wtedy, gdy ból fizyczny 
pojawia się niespodziewanie, zwykle w związku z jakimś wypadkiem 
czy chorobą, spadającą na dziecko w nieoczekiwanej chwili.4

Cierpienie nie jest wytworem Boga. W planie Bożym świat był 
pełen szczęścia i miłości, wolny od bólu. to nieprawidłowe wyko-
rzystanie wolności, a w konsekwencji grzech, stały się przyczyną 
śmierci i poprzedzającego ją cierpienia. Księga Mądrości wspomina, 

 3 tamże, s. 217–219.
 4 a. Muszala, Wychowanie dziecka do ewentualności przeżywania choroby, 
fizycznego bólu i cierpienia, „Studia Socialia Cracoviensia” 2013, nr 1(8), s. 89.
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że „Bóg śmierci nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stwo-
rzył wszystko po to, aby było… a śmierć weszła na świat przez za-
wiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą” (Mdr 1, 16 
i 2, 24). Niekiedy cierpienie wynika z praw natury, większość jednak 
jest skutkiem działania człowieka, jego egoizmu, zaślepienia, nieroz-
wagi, braku odpowiedzialności. Każdego roku miliony ludzi umierają 
z głodu i pragnienia, z powodu chorób i nędzy, z powodu uzależnień, 
z przyczyn wielkiego chaosu moralnego, w jakim pogrąża się świat. 
Choroby współczesnej cywilizacji związane z zanieczyszczeniem 
środowiska i gospodarką rabunkową dziesiątkują całe społeczeństwa. 
Czy to wina Boga? dlaczego jednak Bóg dopuszcza to wszystko? 
takie pytanie stawia dziś wielu ludzi. Bóg odnosi się z największym 
szacunkiem do wielkiego daru, jaki nam ofiarował – daru wolności. 
Pamiętać przy tym należy, że jest on tak wielki, że nawet ze zła czy 
cierpienia potrafi wyprowadzić dobro.5

Jan Paweł II w liście do dzieci w 1994 r., zwracając uwagę na cier-
pienie dzieka, napisał, że dziecko jest radością nie tylko rodziców, ale 
także radością Kościoła i całego społeczeństwa; zwrócił uwagę, że 
niestety, wiele dzieci w naszych czasach w różnych częściach świata 
cierpi i podlega wielorakim zagrożeniom. Cierpią głód i nędzę, umie-
rają z powodu chorób i niedożywienia, padają ofiarą wojen, bywają 
porzucane przez rodziców, skazywane na bezdomność, pozbawione 
ciepła własnej rodziny, ulegają rozmaitym formom gwałtu i przemocy 
ze strony dorosłych.6

Papież Polak, powołując się na Księgę Hioba, „która stawia w spo-
sób wyrazisty pytanie „dlaczego cierpienie?”, ukazuje, że cierpienie 
dotyka niewinnego, ale nie daje jeszcze rozwiązania samego prob-
lemu. Już w Starym testamencie zauważamy dążenie do przezwy-
ciężenia poglądu, według którego cierpienie ma sens wyłącznie jako 
kara za grzech o tyle, o ile podkreśla się równocześnie wychowawcze 

 5 W. Wesołowski, Opatrzność Boża a cierpienie człowieka, „Niedziela” (edycja 
legnicka), 2004, nr 7, http://niedziela.pl/artykul/24774/nd/opatrznosc-Boza-a-
-cierpienie-czlowieka [dostęp: 7.04.2017 r.].
 6 Jan Paweł II, Tra pochi giorno. list do dzieci, Rzym 1994.
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znaczenie kary – cierpienia: tak więc w cierpieniach zsyłanych przez 
Boga na lud Wybrany zawiera się równocześnie wezwanie ze strony 
Bożego Miłosierdzia. Karci ono, by doprowadzić do nawrócenia: 
„prześladowania były nie po to, aby zniszczyć, ale aby wychować 
nasz naród.”7 

dalej w innym dokumencie, pisząc o cierpieniu niewinnych, Jan 
Paweł II mówi o Piśmie Świętym jako wielkiej księdze o cierpieniu. 
Przytacza wiele postaci z Ksiąg Starego testamentu, które doznały 
niezawinionego cierpienia: niebezpieczeństwo śmierci, śmierci włas-
nych dzieci, zwłaszcza zaś śmierci pierworodnego syna i jedynaka, 
ale również: bezdzietność; skądinąd: tęsknota za ojczyzną, prześla-
dowanie i wrogość otoczenia, szyderstwo i wyśmiewanie cierpią-
cego, samotność i opuszczenie; skądinąd: wyrzuty sumienia; i jeszcze: 
trudność zrozumienia, dlaczego złym dobrze się powodzi, podczas 
gdy sprawiedliwi doznają cierpień, niewierność i niewdzięczność ze 
strony przyjaciół i bliskich; wreszcie: nieszczęścia własnego narodu.8

W ten sposób zostaje uwydatniony osobowy wymiar kary. W wy-
miarze tym kara ma sens nie przez to, że służy „odwzajemnieniu” 
obiektywnego zła przestępstwa innym złem, ale przede wszystkim 
przez to, że stwarza możliwość odbudowania dobra w cierpiącym 
podmiocie.

Świat ludzkiego cierpienia i śmierci przywołuje inny świat, świat 
ludzkiej miłości. Choroba i odchodzenie dziecka są bezpośrednio 
związane ze światem miłości rodziców i jego bliskich. Cierpienie 
rodziców i bliskich w kontekście umierania dziecka, a potem żałoby 
po nim – przywołuje miłość, życzliwość i solidarność społeczeństwa 
oraz wspólnoty Kościoła. Cierpienie w samotności potęguje zarówno 
samo cierpienie, jak i samotność. Pełne miłości i empatii wsparcie 
przynosi przynajmniej częściową ulgę w cierpieniu. W doświadczenie 
bezradności w obliczu odchodzenia i śmierci dziecka wchodzi aktyw-
ność miłości. W miejscu, gdzie kończą się możliwości współczesnej 
medycyny, rozpoczyna się głęboko ludzkie zaangażowanie miłości. 

 7 Jan Paweł II, Salvifici doloris. list apostolski, Rzym 1984, nr 12.
 8 tamże, nr 6.
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ludzki wymiar miłości uobecniającej się przy śmierci dziecka został 
potwierdzony i pogłębiony w chrześcijańskim objawieniu. Na kar-
tach ewangelii widzimy Jezusa, towarzyszącego rodzicom po stracie 
dzieci. tak było zarówno w przypadku Jaira (por. Mk 5, 35–43), jak 
i wdowy z Nain (por. Łk 7, 1–10). W drugim przypadku cierpienie było 
podwójne. Wynikało z żałoby po stracie męża oraz z żałoby po śmierci 
dziecka. z kolei towarzyszenie ze strony Jezusa Marii i Marcie nie 
było związane ze śmiercią dziecka, lecz ich dorosłego brata Łazarza, 
jednak to w tym miejscu ewangelia podkreśla z jednej strony smu-
tek i żal samego Jezusa po stracie przyjaciela (por. J 11, 35), z drugiej 
zaś – Jego aktywne zaangażowanie w doświadczenie żałoby przeży-
wane przez dwie siostry (por. J 11, 17–44). z kolei umieraniu Jezusa 
na krzyżu towarzyszą Jego najbliżsi: Matka Maryja oraz umiłowany 
uczeń Jan (por. J 19, 25–27). ze strony współczesnego społeczeństwa, 
osoby, które tracą dziecko, doświadczają pewnego rodzaju izolacji, 
wynikającej nie tyle ze złej woli, ile raczej z lęku przed tajemnicą 
śmierci dziecka. otoczenie nie wie, jak z takimi osobami rozmawiać, 
jakich użyć słów, by ich nie zranić. z drugiej jednak strony śmierć 
dziecka jest miejscem, w którym ludzkie i chrześcijańskie doświad-
czenie miłości objawia się z niezwykłą intensywnością. dzieje się 
to albo ze strony rodziny, albo profesjonalnych wspólnot, takich jak 
hospicja czy grupy wsparcia, albo też ze strony życzliwych osób, które 
w zwykłym, w żaden sposób nieprofesjonalnym, ale głęboko ludzkim 
i chrześcijańskim odruchu, ofiarują pomoc. Pomoc ta może wyra-
żać się w obecności, w konkretnym wsparciu czy też w oferowaniu 
własnej modlitwy. Przestrzeń towarzyszenia w kontekście choroby, 
śmierci dziecka czy też żałoby po nim na pewno nie jest miejscem 
moralizowania czy też pouczenia, w jaki sposób należy odczytywać 
sens śmierci dziecka. Majestat śmierci dziecka jest wezwaniem do 
pokornego, wspólnego poszukiwania prawdy o sensie życia, cierpie-
nia i śmierci. W towarzyszeniu tym chodzi nie tyle o to, by palcem 
wskazywać, dokąd ma podążać na przykład rodzic przeżywający 
żałobę, ile raczej o to, by razem z nim przejść drogę ku prawdzie, ku 
sensowi, ku miłosiernemu Bogu. odkrywanie sensu dokonuje się 
stopniowo, etapami, a jego przebieg zależy od wielu czynników: etapu 
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żałoby, konstrukcji psychiczno-emocjonalnej, głębokości wiary. Po-
trzebna jest zatem wielka cierpliwość, pokora, empatia, wypływające 
z ludzkiej i chrześcijańskiej nadziei. Jedna rzecz wszakże jest pewna: 
nigdy do końca nie będzie można zgłębić problemu śmierci dziecka. 
W ziemskim wymiarze pozostanie ona do końca tajemnicą. I choć 
może z biegiem czasu pewien wymiar sensu odejścia dziecka ukaże 
się, jednak będzie to zaledwie mała cząstka wielkiego misterium 
śmierci dziecka.9

Każdy człowiek w inny sposób doświadcza bólu po stracie bliskiej 
osoby. Wiele zachowań i emocji jest podobnych, ale każda strata jest 
czymś bardzo indywidualnym i niepowtarzalnym. W różny sposób 
ludzie przeżywają utratę dziecka, inaczej rodzica, a jeszcze inaczej 
przyjaciela czy małżonka. Na ten różnoraki sposób przeżywania 
straty wpływa rodzaj relacji, wiek osoby, która pozostaje w bólu, 
sposób śmierci oraz predyspozycje cierpiącej osoby do pokonywania 
trudności.10

Śmierć dziecka nienarodzonego i żałoba rodziców
Spośród wszelkich strat, które w swoim życiu ponosi człowiek, śmierć 
dziecka okazuje się najbardziej dotkliwym przeżyciem. Niespodzie-
wane zakończenie ciąży, bez względu na to, czy doszło do poronienia, 
porodu martwego dziecka, przerwania ciąży ze wskazań lekarskich, 
wywołuje poważne i nieodwracalne skutki w życiu kobiety, ojca 
dziecka, jej rodziny i otoczenia. Można wymienić następujące ob-
jawy psychologiczne charakteryzujące stratę dziecka: zaburzenia 
afektywne, utrzymującą się żałobę, problemy z więzią emocjonalną 
z kolejnym dzieckiem, nierealistyczne oczekiwania, nadmierne po-
czucie winy, nieustanne odtwarzanie tragedii, choroby psychosoma-
tyczne, nietrwałość związków, nadużywanie alkoholu. Po chwilach 
pełnych marzeń i radosnego wyczekiwania życie niespodziewanie 

 9 a. Bartoszek, W poszukiwaniu sensu śmierci dziecka, art. cyt., s. 230–231.
 10 a. Bubiak, J. Bartnicki, z. Knihinicka-Mercik, Psychologiczne aspekty utraty 
dziecka w okresie prenatalnym, „Pielęgniarstwo i zdrowie Publiczne” 2014, nr 1, 
s. 70.
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zostaje pozbawione sensu, a powstałą pustkę nic nie jest w stanie 
wypełnić. Ciąża jest złożonym zjawiskiem, któremu towarzyszy wiele 
emocji, często bardzo skrajnych. od poczęcia w organizmie kobiety 
następuje wiele intensywnych zmian neurohormonalnych, które 
mogą wywołać takie objawy, jak senność, znużenie, wymioty oraz 
zmienność nastrojów. Stan ten jest określany jako faza dostosowawcza 
(faza adaptacji) bądź też kryzysu psychicznego. Jednak negatywne 
emocje: strach, lęk, zagubienie, niepewność mogą zaniknąć w chwili, 
gdy kobieta zaczyna uświadamiać sobie realność istnienia dziecka, 
kiedy słyszy bicie jego serca lub odczuwa jego ruchy w swym łonie. 
Rozwój ciąży może jednak zostać zaburzony, a nawet zakończony 
śmiercią dziecka.11

Gdy ciąża kończy się niepowodzeniem i dochodzi do poronie-
nia, marzenia i oczekiwania rodziców zostają okrutnie zawiedzione. 
taka sytuacja wywołuje w nich poczucie winy, straty i żalu. Problem 
niepowodzeń prokreacyjnych w społeczeństwie jest bagatelizowany 
i pomniejszany tylko dlatego, że strata nastąpiła w bardzo wczesnym 
okresie ciąży i zakłada się, że dotyczy znikomej części ludzi. Rzeczy-
wistość jest jednak zupełnie inna. zjawisko to dotyczy około 15–20% 
kobiet w wieku rozrodczym, w Polsce odnotowuje się ok. 41 000 poro-
nień rocznie. Na potrzeby medyczne zjawisko to zostało wyjaśnione 
i usystematyzowane. W Rozporządzeniu Ministra zdrowia (dz.U. 
nr 219 poz. 2230 z dnia 17 września 2004 r.) zamieszczono defini-
cję tego pojęcia: „Poronieniem określa się wydalenie lub wydobycie 
z ustroju matki płodu, który nie oddycha, ani nie wykazuje żadnego 
innego znaku życia jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wy-
raźne skurcze mięśni zależnych od woli, o ile nastąpiło to przed upły-
wem 22 tygodnia ciąży (21 tygodni i 6 dni)”. Kobieta po poronieniu 
przeważnie nie ma możliwości zobaczenia dziecka, pożegnania się 
z nim i pochowania jego ciała. Cierpi w osamotnieniu, przybierając 
postawę wycofania. Często oskarża siebie o zaniedbanie, spowodo-
wanie poronienia, wynikające z niewłaściwego postępowania.12

 11 tamże.
 12 tamże.
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Wstrząsem jest sytuacja, w której okazuje się, że rozwijający się 
płód, dojrzewające życie w łonie matki nagle umiera. Rodzice do-
świadczają wówczas uczucia szoku, niedowierzania i poczucia winy, 
a od personelu medycznego oczekują wsparcia psychicznego, infor-
macyjnego, pełnego troski i empatii, ochrony przed bólem, lękiem 
i poczuciem osamotnienia. Ciąża obumarła może powodować wy-
stępowanie późniejszych zaburzeń psychicznych, ale jest także po-
ważnym niebezpieczeństwem ze względu na możliwość wystąpienia 
licznych powikłań, do który należą: zaburzenia w układzie krzepnię-
cia krwi, krwotoki, uszkodzenia narządów rodnych lub zakażenia.13

Jeszcze inna sytuacja ma miejsce w przypadku przerwania ciąży ze 
wskazań lekarskich. Poronienie sztuczne – aborcja – jest definiowane 
jako dobrowolne, zamierzone przerwanie ciąży przed uzyskaniem 
przez płód zdolności do samodzielnego życia, to także zamienne 
określenie poronienia leczniczego lub wywołanego. W polskim prawie 
istnieje „Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży” – dz.U. 1.03.1993 r. 
(z późniejszymi zmianami), która w jasny sposób określa przypadki, 
kiedy może być dokonana aborcja. art. 4a 1. Przerwanie ciąży może 
być wykonane wyłącznie przez lekarza w przypadku, gdy: – ciąża 
stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety ciężarnej, – badania 
prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdo-
podobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub 
nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, – zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

aborcja wpływa zarówno na sferę fizyczną, jak i psychiczną ko-
biety. Przerwanie ciąży powoduje poważne, długotrwałe zaburzenia 
emocjonalne, ujawniające się zwykle dopiero po długim czasie od 
wykonania zabiegu. Wśród wielu następstw rujnujących psychikę 
można wyróżnić: osamotnienie, poczucie winy i wstydu, poczucie 
krzywdy i bycia ofiarą, utratę sensu życia, paraliż emocjonalny, niepo-
kój, zaburzenia seksualne, trudności w relacjach z innymi, zaburzenia 
psychosomatyczne. Reakcje kobiety po przerwaniu ciąży określono 

 13 tamże.
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jako zespół poaborcyjny (Post Abortion Distress – PaS), który cha-
rakteryzuje się niezdolnością do wyrażania swojego gniewu, złości 
i winy, czyli uczuć towarzyszących zakończeniu ciąży, niezdolnością 
do pogodzenia się z utratą dziecka oraz niemożnością odnalezienia 
spokoju ducha. zespół poaborcyjny należy traktować jako dodatkowy 
typ stresu pourazowego (Post Traumatic Stress Disorder – PtSd), 
ponieważ zaburzenia powstałe jako skutki przerwania ciąży są po-
dobne do objawów występujących w zespole PtSd i są zaburzeniami 
pojawiającymi się na skutek stresu pourazowego. zaburzenia te są 
zarówno natury fizycznej (wysokie ciśnienie, ból żołądka, bezpłod-
ność, nawykowe poronienia), jak i psychicznej. Charakterystyczne 
symptomy zespołu PaS to:

 – patologiczny przebieg żałoby, niezapoczątkowany lub prze-
rwany, spowodowany brakiem możliwości pożegnania dziecka. 
Symptomem patologicznego przebiegu żałoby są m.in.: stany 
lękowe, zaburzenia psychiczne, myśli samobójcze. Istotnym 
symptomem jest przekonanie kobiety, że przyczyniła się do 
straty dziecka, a także brak możliwości rozmowy na temat tego 
wydarzenia i odreagowania emocji. ten brak może prowadzić 
do symptomów PaS oraz poczucia winy, osamotnienia, braku 
„spokoju ducha”;

 – lęk, niepokój, zmniejszone zaufanie do samej siebie, a w rezul-
tacie także do innych osób, poczucie bezradności, zaburzone 
poczucie bezpieczeństwa;

 – zaburzenia psychiczne, do których należą: depresja, choroby psy-
chosomatyczne, nerwica, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne;

 – brak opanowania oraz załamanie mechanizmu kontroli agresji, 
drażliwość emocjonalna;

 – ciągłe poczucie winy, co może doprowadzić do obniżenia poczu-
cia własnej wartości, nieumiejętności przebaczania, tendencje 
do samooskarżania oraz do niszczących zachowań wobec siebie 
i otoczenia;

 – poczucie wstydu;
 – powracanie myślami do momentu aborcji oraz odtwarzanie 
wydarzenia;
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 – poczucie niesprawiedliwości i krzywdy;
 – trudności w akceptowaniu własnego ciała oraz zaburzenia sfery 
seksualnej;

 – zaburzenia koncentracji i uwagi;
 – problemy w relacjach interpersonalnych: dystans emocjonalny 
w relacjach z innymi oraz wycofanie się z życia towarzyskiego;

 – problemy ze snem, pojawienie się koszmarów nocnych związane 
z tematyką aborcji;

 – tendencje do dokonania aborcji w kolejnych ciążach.
Intensywność objawów zespołu po aborcyjnego zależy od wielu 

czynników, m.in.: liczby wcześniejszych strat, czasu trwania ciąży, 
skłonności do racjonalizowania, pomocy ze strony najbliższej rodziny 
oraz profesjonalistów (położnych, lekarzy, psychologów). zabieg prze-
rwania ciąży może mieć znaczący wpływ na wydarzenia w życiu całej 
rodziny i prowadzić do niekorzystnych zmian w interakcjach między 
wszystkimi jej członkami: małżonkami oraz dziećmi. decyzja, którą 
musi podjąć kobieta odnośnie do unicestwienia poczętego życia jest 
bardzo trudna. Wzbudza głębokie przeżycia i emocje, dlatego bardzo 
ważne jest przygotowanie oraz wsparcie psychiczne dla tych kobiet. 
Przygotowaniem psychicznym musi zająć się położna. Jej zadaniem 
jest okazanie pomocy w zaakceptowaniu słuszności zabiegu, okazanie 
wsparcia, zrozumienia i empatii.14

Strata dziecka w trakcie ciąży dotyka nie tylko pacjentkę, ale 
wpływa na jej relacje z partnerem/małżonkiem oraz kontakt z innymi 
dziećmi. Mężczyźni zwykle inaczej próbuję radzić sobie ze smutkiem 
i żałobą, łatwiej przychodzi im pogodzenie się z nieodwracalnością 
śmierci dziecka. Czasem trudno im zrozumieć złożone uczucia żony, 
której macierzyńska wieź z dzieckiem pojawia się nierzadko od pierw-
szej chwili ciąży. oboje rodzice zwykle nie wiedzą, jakie fazy żałoby 
ich czekają, jakie uczucia i zachowania mogą pojawić się u partnera, 
stąd nierealne oczekiwania wobec siebie nawzajem. U części par poja-
wiają się problemy ze współżyciem wynikające zarówno z traumatycz-
nych przeżyć szpitalnych kobiety, jak i braku emocjonalnej jedności 

 14 tamże, s. 72.
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małżonków. Niektóre kobiety boją się możliwości poczęcia kolejnego 
dziecka, inne czują tak silny związek miłości fizycznej z faktem bycia 
w ciąży i oczekiwania na dziecko, że jest im trudno zaakceptować 
taką aktywność, ponieważ przypomina ona o utraconym dziecku. 
Niektóre natomiast czują się niepełnowartościowe przez fakt utraty 
i przenoszą to uczucie na relacje z mężem/partnerem życiowym. 
Wreszcie, niektóre kobiety popadają w depresję, kiedy libido jest 
bardzo obniżone. Wszystko to pogłębia kryzys pomiędzy partnerami. 
oczekiwanie na dziecko, które miało się narodzić, było wydarzeniem 
rodzinnym, jednak często brak jasnego przekazu starszemu rodzeń-
stwu o tym, co się stało. Małe dzieci oszukiwane są, że ciąża mamy 
nadal trwa albo mówi im się, że dziecko „zasnęło”. Co więcej, oto-
czenie traktuje kolejne dziecko jak „gumkę” do wymazania trudnej 
przeszłości. Jakby jeden człowiek mógł zastąpić drugiego.15

W procesie żałoby po poronieniu wskazać można na trzy czynniki 
zewnętrzne, które warunkują uruchomienie i prawidłowy przebieg 
procesu żałoby. Są to: obiektywne zaistnienie faktu straty, rytuał 
pożegnania z dzieckiem utraconym oraz zaktywizowanie się sieci 
społecznego wsparcia wobec pogrążonych w żalu rodziców. Kiedy 
dochodzi do poronienia, właściwie każdy z tych etapów jest narażony 
na dysfunkcję – zdarza się, że otoczenie, w którym przebywają rodzice 
nie udziela im jednoznacznej informacji zapewniając, że nawet, jeśli 
poronienie nastąpiło w bardzo wczesnym etapie ciąży, ich dziecko 
zaistniało, a więc muszą się zmierzyć ze śmiercią swojego potomka. 
Niekiedy nie dochodzi do urzeczywistnionego realnie pożegnania 
z dzieckiem, czy to w formie pochówku, czy napisanego do dziecka 
listu lub otwartej rozmowy w kręgu rodzinnym. Czasami rodzice 
cierpiący po poronieniu nie uzyskują wsparcia społecznego, jakiego 
w tej sytuacji potrzebują, a które mogłoby pomóc im w dojrzałym 
przeżyciu żałoby.16

 15 M. Bronka, M. Nagórko, Poroniłam, straciłam ciążę, czy umarło mi dziecko?, 
w: W drodze do brzegu życia, dz. cyt., s. 210.
 16 R. Kleszcz-Szczyrba, „Witraże w ciemności”, czyli o przedwczesnej śmierci dziecka. 
Książka niosąca światło, Katowice 2014, s. 156.
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z doświadczeń rodziców po poronieniu wynika, że dostrzeżenie 
ich cierpienia związanego ze stratą wydaje się kluczowe. takie 
podejście pozwala im samym przyznać, że mają prawo do żałoby, 
do rozpaczy po śmierci kogoś bliskiego, do wyrażania swoich uczuć. 
Należy pozwolić kobiecie na przeżywanie różnych uczuć poprzez: 
zauważanie ich, traktowanie ich jako naturalne i ludzkie, niezaprze-
czanie ich istnieniu, niedawanie na siłę dobrych rad. zapewnienie 
kobiety o tym, że to, co przeżywa, jest naturalne, pamiętając, że 
każdy inaczej przeżywa stratę. Bardzo ważne w procesie zdrowie-
nia jest także umożliwienie rodzicom pożegnania z dzieckiem za-
równo bezpośredniego, jak i pośredniego. Większość kobiet odczuwa 
ogromną potrzebę zobaczenia, przytulenia i pożegnania dziecka, 
nawet jeśli poród odbywa się znacznie przed czasem. Pożegnanie 
dziecka, także symboliczne, to niezwykle ważny moment w proce-
sie żałoby. Jego brak sprawia, że emocje zostają jakby „zawieszone”, 
„odłożone na potem”, co przedłuża etap szoku i w efekcie wydłuża 
czas żałoby. Podobnie oczyszczającą rolę spełnia pogrzeb. Jeśli brak 
takiego pożegnania nastąpił bez zgody kobiety, jest jej dużo trudniej 
pogodzić się ze śmiercią dziecka i powrócić do życia. Warto również 
zaproponować rodzicom zrobienie zdjęcia dziecka, obcięcia kosmyka 
włosów czy odcisku stopy. W momencie śmierci dziecka rodzice są 
zbyt zszokowani, by o tym pomyśleć i nie potrafią przewidzieć, co 
może im pomóc, ale w przyszłości to będzie cenna pamiątką. Niezwy-
kle istotne jest także nadanie imienia dziecku i celebrowanie pamięci 
o nim. Ważne są także słowa i gesty, postawa ciała, szacunek dla 
straty, współczucie, pewne onieśmielenie wobec cudzego cierpienia. 
I nie ma tu gotowych recept na to, co mówić, jednak proste słowa 
„Bardzo mi przykro”, „Musi być Ci ciężko” znaczą bardzo wiele. 
tragedia rodziców staje się zauważona, nie cierpią samotnie. Nie-
zwykle istotne w procesie żałoby jest także to, w jaki sposób kobieta 
została potraktowana w szpitalu, czy traktowaną ją z szacunkiem 
i taktem. Naturalnym wydaje się, by konieczne badania przeprowa-
dzane były w intymnej atmosferze, by umożliwić ojcu dziecka udział 
w badaniu ginekologicznym, przy badaniu USG, a nawet przy zabiegu 
łyżeczkowania do momentu zaśnięcia pacjentki. dobrze, jeśli uda 
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się umieścić osieroconą matkę na sali bez pacjentek w ciąży, niech 
nie słucha bicia serc innych dzieci w czasie badania KtG i opowieści 
o radosnym oczekiwaniu. Rodzicom przyda się również wiedza na 
temat etapów żałoby, o emocjach, jakie mogą się pojawić, o tym co 
mogą przeżywać inni członkowie rodziny. Bardzo pomocne stają się 
tu grupy wsparcia, gdzie można porozmawiać z rodzicami o podob-
nych doświadczeniach. Jeśli to możliwe warto rodziców skontaktować 
z psychologiem i podać kontakt do forów internetowych. Konieczne 
jest także przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat 
przysługujących im praw.17

Teologia pastoralna i duszpasterstwo wobec rodziców  
po stracie dziecka
Spotkanie Kościoła z osobami, które straciły dziecko dokonuje się 
na płaszczyźnie duszpasterstwa parafialnego, a także duszpaster-
stwa specjalistycznego przez kapelanów szpitalnych i osoby świeckie 
mające przygotowanie specjalistyczne (głównie psychoterapeutów 
chrześcijańskich). Wszystkie sposoby spotkania Kościoła z cierpią-
cym po stracie człowiekiem są szansą na zaniesienie mu dobrej No-
winy i towarzyszenie mu w jego wędrówce przez „ciemną dolinę” 
jego myśli i przeżyć.

Kościół jest często pierwszym ogniwem procesu leczenia chorego. 
Konfesjonał, kancelaria parafialna są miejscami, gdzie człowiek zdez-
orientowany przez tragedię, która go spotkała przychodzi szukać 
pomocy. Jest to ogromna szansa dla duszpasterza, dla obydwu stron. 
dla pierwszego może być to okazja do zetknięcia się z człowiekiem, 
w którym w szczególny sposób żyje Chrystus; ten drugi może mieć 
szansę spotkania się z miłującym ojcem, który nie odrzuca i pragnie 
przyjąć zbolałego syna czy córkę. Wymaga to jednak, szczególnie ze 
strony duszpasterza, delikatności, subtelności i chociażby minimal-
nej wiedzy dotyczącej stanu psychicznego osoby po stracie dziecka.

do najbardziej bolesnych doświadczeń w życiu człowieka należy 
strata bliskiej osoby. Naturalną reakcją jest wówczas smutek. Jednak, 

 17 tamże, s. 212.
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chociaż trudno porównywać cierpienie, strata dziecka przez rodzi-
ców to ból szczególny. Pogodzenie się ze śmiercią i odbudowanie 
swojego życia jest niełatwe, ale możliwe. Ważną rolę odgrywają wszy-
scy, którzy towarzyszą rodzicom pogrążonym w żałobie. Szczególne 
znaczenie ma również obecność duszpasterza, który na różnych eta-
pach spotyka się z rodzicami opłakującymi śmierć swojego dziecka. 
W Sanktuarium w KrakowieŁagiewnikach w każdy drugi piątek mie-
siąca odprawiane są nabożeństwa dla rodziców w żałobie. Szczególną 
pomocą dla rodziców jest Księga dzieci Utraconych, do której mogą 
wpisać swoje dziecko. Jak wyznają rodzice, jest to dla nich szczególnie 
ważne. Na każdej mszy świętej zapisane dzieci wraz z ich rodzicami 
otaczane są modlitwą. Podczas piątkowych nabożeństw w Księdze 
dzieci Utraconych zapisano ponad 800 dzieci. Pokazuje to skalę tego 
bolesnego doświadczenia, jak również mobilizuje duszpasterzy do 
otoczenia opieką przeżywających żałobę rodziców.18

Nierzadko pierwszą osobą, do której zwracają się osoby po stracie 
bliskiej osoby jest prezbiter lub osoby, które pracują w kancelarii pa-
rafialnej:  siostry i bracia zakonni oraz świeccy. Sytuacja ta wpisuje 
się w codzienne życie parafii, do której jest ona powołana. z tego 
powodu ważne jest prawidłowe podejście duszpasterskie do osoby, 
która przeżywa w tych godzinach największy ból i tęsknotę za bliską 
osobą. Można powiedzieć, że ważne jest dobre zagospodarowanie tego 
newralgicznego momentu. Już Stary testament mówi nam: „zapra-
wiajcie się w dobrem! troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie 
uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!” 
(Iz 1, 17). W ewangelicznych przypowieściach często pojawia się postać 
wdowy, będącej w ówczesnym społeczeństwie zdaną na łaskę i nie-
łaskę otoczenia (por. Mk 12, 40; Mk 12, 42–43; Łk 2, 37; Łk 4, 25–26; 
Łk 18, 3–5; Łk 20, 28; Łk 20, 47; Łk 21, 2–3).19

 18 J. Kościelniak, Śmierć dziecka i żałoba rodziców jako zagadnienie duszpasterskie, 
„Polonia Sacra” 2017, nr 1, s. 83–84.
 19 o. Komornicka-Jędrzejewska, K. Bomber, Duszpasterska pomoc osobom prze-
żywającym żałobę w oparciu o rodziców po stracie dziecka. Wyniki badań własnych, 
„Warszawskie Studia Pastoralne” 2014, nr 4(25), s. 265–266.
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osieroceni rodzice z żalem zauważają, że ich żałoba staje się czasem 
przyczyną odizolowywania się od nich ludzi. dlatego ważne jest, aby 
nie bać się z nimi spotykać. Sama obecność ma już terapeutyczne 
znaczenie. Pogrążeni w bólu rodzice oczekują zrozumienia ich żalu. 
W wyrażaniu smutku niezwykle cennym może stać się rozważa-
nie psalmów. Są one pomocą w doświadczeniu Bożej perspektywy 
cierpienia osieroconego rodzica. Psalmy dają możliwość wyraże-
nia tego, co człowiek aktualnie przeżywa. dla osób towarzyszącym 
w żałobie mogą one być swoistym wzorem, gdyż również psalmy 
są wyrazicielami uczuć ludzi, którzy doświadczyli cierpienia. Spot-
kania modlitewne z wykorzystaniem psalmów, które odbywały się 
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, 
pokazały, że ta forma pomocy jest niezwykle cenna dla rodziców. 
Przygotowany został także modlitewnik dla przeżywających żałobę 
po śmierci dziecka. Pomaga on w nawiązywaniu więzi z Bogiem, nie-
rzadko nadwyrężonej przez przeżytą tragedię. Rozmowy z rodzicami, 
którzy utracili dziecko, wskazują na to, że oczekują oni, by osoby im 
towarzyszące starały się zrozumieć ich ból. Nie wymagają wielkiej 
pomocy, a często tylko wysłuchania ich słów.20

Nieodzowna może się stać pomoc duszpasterza. Bardzo ważne 
jest przygotowanie pogrzebu. Już pierwsza rozmowa w kancelarii 
parafialnej ma wielkie znaczenie. Istotne, by ksiądz nie był urzędni-
kiem, a pasterzem rozumiejącym cierpienie rodziców, którzy opłakują 
śmierć swojego dziecka. osoby przychodzące w sprawie pogrzebu 
najczęściej nie wiedzą, jak się zachować i skupiają się tylko na omawia-
niu szczegółów pogrzebu w obawie przed bolesnym doświadczeniem 
rozmowy, obarczonej wieloma pytaniami, na które trudno jest dać 
odpowiedź. Choć każde spotkanie związane ze śmiercią i planowa-
niem pogrzebu wymaga od duszpasterza kultury, szacunku i odpo-
wiedniego czasu na przeprowadzenie rozmowy, to istnieją sytuacje 
wymagające szczególnej uwagi i troski. Kościół uświadomił sobie, że 

 20 J. Kościelniak, Śmierć dziecka i żałoba rodziców jako zagadnienie duszpasterskie, 
art. cyt., s. 92.
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szczególnym zadaniem duszpasterzy jest pocieszanie przeżywających 
żałobę przez sprawowanie odpowiednich obrzędów.

duszpasterz powinien mieć czas i pozwolić rodzicom zadawać 
trudne pytania. Chociaż trudno często znaleźć odpowiedź na nie, 
samo poświęcenie czasu i wysłuchanie z uwagą jest niezwykle ważne. 
Często wraz ze śmiercią bliskiej osoby pojawia się kryzys religijny. 
Wówczas pomoc duszpasterza powinna wyrazić się w następujących 
wymiarach:

 – obecność i życzliwość, 
 – uważne słuchanie, 
 – empatyczne rozumienie, 
 – pomoc w podejmowaniu konstruktywnych działań, 
 – wspieranie działań, które mogą pomóc wyjść z kryzysu. Istotne 
jest ukazywanie Boga jako kochającego ojca, który jest przy 
cierpiących rodzicach.21

Rodzice często podkreślają, że nie bez znaczenia dla nich jest 
fakt, iż wspólnota Kościoła zauważa ich cierpienie. Mają możliwość 
wspomnienia dziecka za pomocą Księgi dzieci Utraconych. Na każ-
dej mszy świętej zarówno dzieci, jak ich bliscy są otaczani modlitwą. 
Istnieje również możliwość indywidualnego spotkania w Poradni 
Miłosierdzia. Jednym z kluczowych zadań duszpasterza jest pomoc 
rodzicom w procesie przebaczenia, którym należy obdarzyć trzy 
osoby. Najpierw samego Boga. Rodzice właśnie do Niego najczęściej 
kierują pytanie: „dlaczego?”. Często kwestionują miłość Boga. Poja-
wia się pytanie: „Jak Bóg może mnie kochać, jeśli zabrał mi dziecko?”. 
Istotne jest wówczas ukazywanie miłości Boga wyrażonej w śmierci 
Chrystusa na krzyżu i wskazywanie na nadzieję na życie wieczne i po-
wtórne spotkanie z dzieckiem w wieczności. W procesie żałoby trzeba 
przebaczyć Bogu i w ten sposób się z Nim pojednać. Przebaczeniem 
należy objąć również człowieka, który w jakikolwiek sposób przy-
czynił się do śmierci dziecka. Paradoksalnie przebaczenia potrzebuje 
również samo zmarłe dziecko. Podświadomie rodzice mogą mieć do 
niego żal, że odeszło i zostawiło ich z poczuciem pustki. Najważniejszą 

 21 tamże, s. 92–93.
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osobą, która w procesie żałoby potrzebuje przebaczenia, jest sam 
„osierocony” rodzic, który musi przebaczyć samemu sobie. Często 
rodzice mają żal do siebie, że coś zaniedbali, że nie podjęli działań, 
które mogłyby uchronić dziecko.22

Kolejnym zadaniem duszpasterza jest budzenie w  rodzicach 
chrześcijańskiej nadziei, związanej z życiem wiecznym i spotkaniem 
ze zmarłymi w wieczności. Ważne jest uświadomienie rodzicom, że 
ich dziecko żyje w niebie u kochającego Boga. Istotne jest również 
przypominanie prawdy o świętych obcowaniu, która przypomina 
nam o więzi łączącej żyjących na ziemi ze zbawionymi w niebie oraz 
zbawionymi, ale przygotowującymi się do udziału w chwale nieba. 
Święci, którzy już osiągnęli niebo, wstawiają się za nami u Pana Boga 
i wypraszają nam potrzebne łaski i dary Boże.23

Wiara w chrześcijańskiej refleksji jest poręką tych dóbr, których 
się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy 
(Hbr 11, 1). Większość definicji wiary, formułowanych w ciągu historii 
chrześcijańskiej teologii, była pochodną tego sformułowania biblij-
nego. Wiara jest cnotą teologalną nadprzyrodzonego pochodzenia 
– razem z nadzieją i miłością. Według Biblii wiara jest zasadniczą 
przyczyną wszelkiego życia religijnego, jego źródłem i ośrodkiem. 
zróżnicowana terminologia hebrajska odnosząca się do wiary „aman” 
oraz „batach”, sugeruje dwubiegunowość tego pojęcia: Po pierwsze 
zaufanie do osoby „wiernej”, w które zaangażowany jest cały czło-
wiek. Po drugie pewien akt intelektualny, dzięki któremu przez słowo 
i odpowiednie znaki można dotrzeć do rzeczywistości niewidzialnej 
(Hbr 11, 1). Chcąc dowiedzieć się, jaki jest faktyczny stosunek rodziców 
po stracie do wiary, Kościoła i duszpasterzy olga Komarnicka-Jędrze-
jewska i Kamil Bomber postanowili przeprowadzić badanie, w któ-
rym grupą badawczą byli rodzice po stracie dzieci. aby móc bliżej 
zrozumieć, co tak naprawdę oczekują rodzice po stracie od Kościoła 
i ich przedstawicieli, zadano pytanie: „Jakie są twoje oczekiwania 
wobec duszpasterzy na podstawie twoich doświadczeń, jako rodzica 

 22 tamże, s. 94.
 23 tamże, s. 94–95.
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po stracie?”. Najwięcej odpowiedzi dotyczyło najzwyklejszej w świecie 
empatii. Ponadto rodzice oczekują od Kościoła i duchownych, aby: 

 – nauczyli się słuchać osieroconych,
 – byli wyrozumiali,
 – wypowiadali ciepłe słowa otuchy (niestety usłyszeliśmy tylko 
tyle, że trzeba zapłacić za dowóz księdza na cmentarz),

 – potrafili podejść do tego tematu po „ludzku”,
 – posiadali w sobie więcej pokładów empatii i wsparcia,
 – mieli większą tolerancję dla osieroconych, którzy stracili wiarę,
 – bardziej pomagali przy pochówku,
 – posiadali psychologiczne przygotowanie w pomocy w sytuacji 
kryzysowej, jaką jest śmierć dziecka,

 – nie mówili, że „tak miało być”, „Wasze dziecko jest z Bogiem”, 
„to szczęście być rodzicem aniołka”, „Bóg tak chciał”,

 – potrafili racjonalnie wytłumaczyć, gdzie jest teraz ich dziecko, 
dlaczego Bóg wybiera takie dziecko/rodziny, czy też jak będzie 
wyglądać pogrzeb,

 – wykazali zrozumienie, wysłuchali, nie nawracali i nie mówili 
wzniosłymi tekstami,

 – traktowali dzieci ze wczesnych poronień jak dzieci, nie zarodki,
 – mieli wiedzę o fundacjach i kierowali rodziców do nich,
 – uwzględniali temat poronienia w naukach przedmałżeńskich,
 – odbywały się specjalne nabożeństwa dla Rodziców po Stracie,
 – nie utrudniali pochówku dziecka, szczególnie na wczesnych 
etapach ciąży,

 – pomagali i organizowali spotkania rodziców po stracie w ich 
parafiach,

 – potrafili umiejętnie i racjonalnie udzielić odpowiedzi: „dlaczego 
Bóg pozwolił na cierpienie dziecka i na jego śmierć”.

autorzy badania przytaczają wypowiedzi niektórych badanych 
rodziców, którzy stracili dziecko:

 – „Uważam, że opieką duszpasterską powinni się zająć ci, którzy 
przeżyli śmierć dziecka, czyli mamy lub ojcowie po stracie, 
którzy chcą pomagać innym. Nie umiem się wypowiedzieć 
w sprawie księży, ponieważ odeszłam z Kościoła katolickiego”.
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 – „W szpitalu po stracie synka przyszedł do mnie ksiądz i wręczył 
mi tylko obrazek i sobie poszedł. Księża mogliby w szpitalach 
bardziej się przyłożyć do rozmów, kontaktów z rodzicami po 
stracie dziecka”.

 – „Nie potrafią zrozumieć, bo jeżeli sami nie są rodzicami to, co 
mogą powiedzieć. tak naprawdę nie trzeba być duszpasterzem, 
żeby mówić od rzeczy. Mój ksiądz podszedł do nas z jakimś 
współczuciem, starał się nas zrozumieć, widać było, że też jemu 
jest ciężko, ale nic, poza tym. Na temat wiary nic mi nie mógł 
powiedzieć, a ja nie naciskałam, bo wiem, że nie jest osobą, 
z którą mogłabym porozmawiać”.

 – „aby wspierali więź małżeńską – w tak trudnej chwili, jaką 
jest poronienie czy operacja po poronieniu (mięśniaki), a nie 
angażować męża w multum spraw kościelnych, jak zbieranie 
żywności, ochronki czy koncerty. Ja po poronieniu i po opera-
cji zostałam sama, skazana na pomoc sąsiadów i siostry. Mam 
tyle do powiedzenia. Pewnie nie wszyscy tacy księża są, ale 
w parafiach (liczba mnoga), w których mąż się udziela, mimo 
moich telefonów z prośbami o pomoc, księża mi nie pomogli”.

 – „Brak wsparcia, brak jakiejkolwiek pokrzepiającej odpowie-
dzi. długo po śmierci Syna nie mogłam pójść do spowiedzi; 
gdy zdecydowałam się pójść, liczyłam na to, że ksiądz, słysząc 
moje wątpliwości, porozmawia ze mną; jedyne, co powiedział: 
w chwilach słabości musimy odnaleźć siłę w Bogu, jako pokutę 
odmów...”. 24

Ważnym aspektem przezwyciężania bólu są obrzędy i rytuały, 
do których zalicza się pogrzeb. to właśnie duszpasterz jest ceremo-
niarzem uroczystości i to od niego zależy, jak głęboko uczestnicy 
ceremonii ją przeżyją. Równie ważne jest modlitewne czuwanie przy 
zmarłym, czas na osobiste pożegnanie z nim oraz tradycyjne spot-
kanie rodziny i przyjaciół po pogrzebie. od duszpasterzy wymaga 

 24 o. Komornicka-Jędrzejewska, K. Bomber, Duszpasterska pomoc osobom prze-
żywającym żałobę w oparciu o rodziców po stracie dziecka. Wyniki badań własnych, 
art. cyt., s. 276–278.
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się szczególnej wrażliwości i taktu w spotkaniach z osobami przy-
chodzącymi z informacją o zgonie i proszących o pogrzeb. Często 
ksiądz jest pierwszą osobą, której rodzina opowiada historię ostatnich 
dni i godzin życia zmarłej osoby, a także o okolicznościach śmierci. 
osoby przychodzące w sprawie pogrzebu najczęściej nie wiedzą, 
jak się zachować i uciekają się do omawiania szczegółów pogrzebu 
w obawie przed bolesnym doświadczeniem rozmowy, obarczonej 
wieloma pytaniami, na które trudno jest dać odpowiedź. Choć każde 
spotkanie związane ze śmiercią i planowaniem pogrzebu wymaga 
od duszpasterza kultury, szacunku i odpowiedniego czasu na prze-
prowadzenie rozmowy, to istnieją sytuacje wymagające szczególnej 
uwagi i troski. Katechizm Kościoła Katolickiego jasno stwierdza, że 
obrzędy pogrzebu, mimo że uwzględniają sytuacje i tradycje różnych 
regionów, wyrażają paschalny charakter śmierci chrześcijańskiej 
w nadziei zmartwychwstania i sens łączności ze zmarłym, szczególnie 
poprzez modlitwę o oczyszczenie jego duszy. dzień śmierci jest dla 
chrześcijanina, po zakończeniu jego życia, dopełnieniem jego nowego 
życia rozpoczętego po chrzcie. Chrześcijański sens śmierci ukazuje 
się w świetle Śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, naszą jedyną 
nadzieją: chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie „opuszcza 
ciało i staje w obliczu Pana” (1 Kor 5, 8).

obrzędy pogrzebu zawierają zazwyczaj cztery główne momenty: 
pozdrowienie wspólnoty słowami pocieszenia i nadziei, liturgia słowa, 
ofiara eucharystyczna i pożegnanie zmarłego, w którym jego du-
sza polecana jest Bogu – źródle życia wiecznego, podczas gdy jego 
ciało zostaje złożone do grobu w oczekiwaniu na zmartwychwsta-
nie. obowiązkiem Kościoła jest troska i pomoc osobom po stracie. 
to wspólnota ludzi wierzących zobowiązana jest do poszukiwania 
współczesnych form pomocy. Nowoczesną formą jest przygotowanie 
i prowadzenie spotkań w formie grup wsparcia w żałobie. Szkolenia 
dla osób pragnących prowadzić grupy wsparcia w żałobie i skuteczniej 
pomagać osobom po stracie odbywają się w formie warsztatowej, pro-
wadzonej przez psychologów i duszpasterzy – ekspertów w dziedzinie. 
Przykładem może być już wieloletnia działalność Fundacji „By dalej 
iść”. Fundacja powstała, aby wspierać rodziny po stracie dziecka. 
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Pomaga rodzicom i opiekunom zrozumieć stan emocjonalny, którego 
doświadczają po śmierci dziecka oraz wyjaśnia i przygotowuje do tego, 
aby mogli przejść okres żałoby, a w konsekwencji pogodzić się z nie-
odwracalnością straty i wrócić do funkcjonowania w społeczeństwie. 
Poprzez interwencje telefoniczne, konsultacje i uczestnictwo w gru-
pach wsparcia pragnie otoczyć profesjonalną pomocą zarówno rodzi-
ców, jak i osierocone dzieci. Ponadto proponuje szkolenia z zakresu 
pomocy i wsparcia w dziedzinie szeroko rozumianej straty. Czym są 
grupy wsparcia? to specyficzne spotkania dla osób, które doświad-
czyły traumy utraty dziecka. dobrze zorganizowana, działająca pod 
kontrolą doświadczonych psychologów grupa stanowi nie tylko niewy-
czerpalne źródło wsparcia emocjonalnego, ale daje także bezpieczną 
przestrzeń do dzielenia się uczuciami, które w warunkach zewnętrz-
nych są z różnych powodów tłumione. W grupie każdy uczestnik trak-
towany jest indywidualnie i podmiotowo, z zachowaniem głębokiego 
szacunku wobec sposobu przeżywania straty, wyznania, potrzeb, 
gotowości do mówienia o śmierci bądź jej braku, a także oczekiwań. 
Grupy wsparcia zapewniają poczucie uniwersalności problemu oraz 
łagodzą społeczne piętno stygmatyzacji rodziców, których dzieci po-
pełniły samobójstwo. Uczestnictwo w spotkaniach wymaga dużego 
wysiłku emocjonalnego, gotowości na skonfrontowanie się z osobistą 
prawdą i faktem nieodwracalności śmierci dziecka. Jednocześnie daje 
uczestnikom poznawczą wiedzę, że napięcie emocjonalne nie będzie 
trwało bez końca. Grupy organizowane przez Fundację koncentrują 
się na urazie, w związku z tym terapeutki przede wszystkim dbają, by 
stworzyć atmosferę bezpieczeństwa, intymności, zachowania tajem-
nicy oraz zapewniania ochrony wszystkim uczestnikom.25

Pochówek dziecka jako istotny element żałoby
Ceremonie pogrzebowe mogą pełnić wiele funkcji przekraczających 
znacznie potrzebę pogrzebania ciała. Pogrzeb może pełnić funkcje 
jawne i ukryte. Pierwsze odnoszą się do obiektywnych skutków dla 
określonej jednostki (osoby, podgrupy, systemu kulturalnego czy 

 25 tamże, s. 279–281.
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społecznego), które się przyczyniają do jej adaptacji i korygowania, 
a które zostały w tym celu pomyślane. drugie odnoszą się do tego 
samego typu skutków, ale niezamierzonych i niedostrzeganych. Roz-
różnienie funkcji jawnych od ukrytych ma za zadanie oddzielenie 
subiektywnych celów od funkcjonalnych rezultatów działania, po-
nadto przypomina, że postępowanie może spełniać jakąś funkcję 
dla grupy, choć może ono być bardzo odległe od oficjalnego celu. 
Pogrzeby, poza jawną funkcją nakierowaną na zmarłego, są także 
źródłem wartości i korzyści osiąganych przez jego uczestników. Ko-
rzyści te mogą być indywidualne (np. pomoc pogrążonym w żałobie 
w akceptacji śmierci) lub społeczne (np. wzmocnienie tożsamości 
grupowej poprzez uczestnictwo w zbiorowej ekspresji uczuć). Można 
wymienić cztery podstawowe funkcje pogrzebów, z których dwie 
określimy jako jawne, dwie jako ukryte:

 – higieniczno-sanitarne (konieczność pozbycia się ciała),
 – ułatwiające „przejście” związane z  wiarą w  zmianę formy 
egzystencji,

 – terapeutyczne (nakierowane na najbliższe otoczenie),
 – społeczne (nakierowane na całą społeczność).

Funkcje te pełnione są przez pogrzeby o bardzo zróżnicowanej ob-
rzędowości (np. ze względu na różne religie, systemy wierzeń) i one też 
tłumaczą w nich obecność niektórych elementów wspólnych, niemal 
uniwersalnych. Ciało musi być odpowiednio przygotowane i w ten 
czy inny sposób pogrzebane lub spalone. Chrześcijaństwo, judaizm 
i islam w swoich obrzędach pogrzebowych przewidują pogrzebanie 
w ziemi, hinduizm i buddyzm posługują się kremacją. Istnieją jed-
nak także kultury przewidujące inne sposoby likwidowania zwłok; 
zaratustrianizm stosuje ekspozycję, składanie ciał w tzw. wieżach 
milczenia, gdzie poddane działaniu różnych warunków atmosfe-
rycznych ulegają powolnej dematerializacji. Praktyki te, stosowane 
jeszcze współcześnie, powoli zaczynają być wypierane przez pogrzeby 
na cmentarzach.26

 26 a. ostrowska, Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Warszawa 
2005, s. 235–236.
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Powszechna jest szeroka partycypacja w uroczystościach pogrze-
bowych i przygotowaniach do pogrzebu (czuwanie przy zmarłym, 
śpiewanie pieśni religijnych, lamentowanie). W judaizmie uczest-
nictwo w pogrzebie jest obowiązkiem. Każdy, kto napotka kondukt 
żałobny, powinien się do niego przyłączyć. zazwyczaj obrzędowości 
pogrzebowej towarzyszą stypy, uczty czy spotkania organizowane po 
pogrzebach. Są one okazjami do wspominania zmarłego, pocieszenia 
rodziny, a jednocześnie symbolizują wspólnotę i jedność tych, którzy 
pozostali. We wszystkich kulturach tradycyjne pogrzeby, a także 
przygotowania przedśmiertne są nastawione nie tylko na potrzeby 
umierającego czy już zmarłego, ale zawierają także treści ważne dla 
żywych. Są manifestacjami wspólnoty uczuć, solidarności, zachowa-
nia pewnego porządku społecznego.27

Niezwykle ważna w kontekście opieki pastoralnej nad rodziną 
dziecka, które zmarło jest ceremonia pogrzebowa. zważywszy na 
status zmarłych dzieci, teksty liturgiczne ich pogrzebu nie skupiają 
się głównie na zmarłym dziecku, lecz przede wszystkim na jego ro-
dzicach i bliskich. Kościół szczególną troską i wsparciem otacza rodzi-
ców, ukazując im nadzieję spotkania w wieczności ze swym zmarłym 
potomstwem. teksty euchologii mniejszej wymieniają głównie żyją-
cych, gdyż miłosierdzie potrzebne jest nie tyle zmarłemu dziecku, co 
doświadczającym straty rodzicom. Wszystkie teksty podkreślają, że 
wiara w potężną moc misterium paschalnego wyraża się w bezgra-
nicznym zaufaniu Bogu. Jego miłosierdzie przerasta wszelkie ludzkie 
pojęcie i tylko Jemu znany jest sposób partycypowania w nim czło-
wieka (por. KdK 22). dlatego z jednej strony modlitwy podkreślają 
i nie są obojętne wobec bólu rodziców, z drugiej jednak wskazują na 
ich ufność i nadzieję w Bogu miłosiernym.28

Szczególną okazją do tego jest homilia pogrzebowa dziecka. Istotne 
jest, by wtedy proklamować zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, 
które obejmuje każdego człowieka, i akcentować miłosierdzie Boga, 

 27 tamże, s. 237.
 28 M. Szypa, Nadzieja zbawienia w liturgii pogrzebu dzieci, „liturgia Sacra” 2016, 
nr 2, s. 478.
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które ogarnia wszystkich.29 tak ważne jest uświadomienie rodzicom 
solidarności Chrystusa z ludźmi we wszystkim oprócz grzechu, gdyż 
pozwala ono żywić nadzieję, że ci, którzy umierają wolni od osobi-
stych win, będą mieli udział w Jego chwale30.

teksty modlitw Mszy w czasie pogrzebu dziecka wyrażają zmysł 
wiary Kościoła, potwierdzonej w oficjalnych wypowiedziach Ma-
gisterium. dzieci zmarłe nie potrzebują, by składano za nie ofiarę 
eucharystyczną. Jeśli już takową się sprawuje, to przede wszystkim ze 
względu na rodzinę. ona potrzebuje wsparcia i troski. Miłosierdzie 
potrzebne jest szczególnie rodzicom i bliskim zmarłego dziecka. 
Ich, w tym ciężkim momencie bólu, straty, smutku, otocza nie tylko 
rodzina naturalna, ale także ta duchowa – Kościół. Prośba o pocie-
szenie, które swe źródło znajduje w nadziei spotkania w Królestwie 
Niebieskim w wieczności, jest tematem, który dominuje w euchologii 
mszalnej. Sprawowanie eucharystii powodowane jest dobrem żyją-
cych. eucharystia objawia się w teksach mszalnych jako sakrament 
pocieszenia, umocnienia i nadziei.31

Śmierć dziecka osieroca całą jego rodzinę. Jest to czas żałoby, 
przeżywania i opłakiwania straty dziecka. Śmierć dziecka jest dla 
rodziców tym bardziej trudna do zaakceptowania, gdyż burzy na-
turalny porządek rzeczy – to rodzice powinni wpierw umrzeć, a po 
nich dzieci – mówią często. Naturalnie proces żałoby rozpoczyna się 
w momencie pożegnania zmarłego dziecka, czyli w dniu pogrzebu. 
Jest to niezwykle ważny moment dla całej rodziny, moment wyra-
żenia bólu w postaci płaczu. Nie należy go tłumić, gdyż powoduje 
to długotrwały żal wymagający później długotrwałej pracy psycho-
logicznej. ludzie przeżywający stratę często muszą zmagać się z wie-
loma emocjami. Bezpośrednio po uświadomieniu sobie realności 
straty są to przede wszystkim uczucia chaosu i dezorientacji. Pod 
wpływem tęsknoty za zmarłym dzieckiem mogą pojawić się również 

 29 H. Sławiński, Duszpasterska opieka i głoszenie Dobrej Nowiny Chrystusa rodzicom 
dzieci zmarłych przed urodzeniem, „Polonia Sacra” 2014, nr 37, s. 153–154.
 30 tamże, s. 136.
 31 M. Szypa, Nadzieja zbawienia w liturgii pogrzebu dzieci, art. cyt., s. 481.
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halucynacje w postaci obrazów z przeszłości. typowa dla tego okresu 
jest również ambiwalencja. Ciężka i długa choroba, jak już wspo-
mniano, wymaga ogromnego zaangażowania ze strony rodziny – 
śmierć kogoś bliskiego może wyzwolić uczucie ulgi, a z drugiej strony 
smutku z powodu straty. takie rozdarcie jest wyrazem zmagania się 
rodzica z rzeczywistością, poszukiwaniem i ucieczką jednocześnie. 
Niejednokrotnie pojawia się także podczas żałoby, bunt i agresja – 
mogą być skierowane wobec osoby zmarłej, samego siebie, Boga lub 
innych ludzi. Wszystkim tym uczuciom często towarzyszy poczucie 
izolacji. znajomi, dalsza rodzina zazwyczaj nie wiedzą, jak reagować, 
czy rodzice zmarłego dziecka chcą rozmawiać, utrzymywać kon-
takt. to swoiste zamieszanie jest też w rodzicach zmarłego dziecka. 
z jednej strony potrzebują kontaktu, z drugiej zaś nie są w stanie 
uczestniczyć w normalnym życiu. aby przepracować żałobę po stra-
cie dziecka, trzeba przejść przez kolejne zadania żałoby: akceptację 
rzeczywistości po stracie, doświadczenie bólu straty, przystosowanie 
do życia bez osoby zmarłej, znalezienie dla osoby zmarłej nowego 
miejsca w naszym życiu i zamknięcie procesu żałoby. Przejście tych 
etapów konieczne jest, by zacząć żyć od nowa, żeby wspomnienia 
po zmarłym dziecku były częścią życia, a nie jego sensem i jedynym 
celem. Żałoba to okres bardzo trudny dla relacji pomiędzy małżon-
kami. Śmierć dziecka może być sytuacją, która zacieśni między nimi 
relacje, ale może też stać się przyczyną rozpadu małżeństwa. dzieje 
się tak, gdy każdy z małżonków zaczyna przeżywać stratę dziecka 
„osobno”, często powracają dawne urazy, konflikty i problemy. Należy 
również podkreślić, że mama i tata inaczej przeżywają żałobę. Różnią 
się sposobem doświadczania smutku i jego intensywnością. Wśród 
ojców obserwuje się większą kontrolę i jednocześnie tłumienie emo-
cji. Matki zaś częściej wyrażają swoje emocje na zewnątrz – płaczą, 
mówią o swoich przeżyciach. Jest rzeczą ważną, by w okresie żałoby 
pamiętać również o rodzeństwie zmarłego dziecka – ono też przeżywa 
smutek i żal – ma do tego pełne prawo.
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Streszczenie
artykuł jest refleksją psychologiczno-pastoralną. zawiera teologiczną ana-
lizę cierpienia człowieka. zostało w nim zaprezentowane ważne zagadnienie 
jakim jest żałoba rodziców po śmierci własnego dziecka. to szczególny czas, 
w którym Kościół powinien być blisko rodziców opłakujących swoje dziecko.

Summary
This article contains psychological and pastoral reflection. It concerns the 
theological vision of suffering. The article contains an important issue 
describing the mourning of parents after the death of their own child. 
Mourning is a special time for the presence of the Church at mourners.

Słowa kluczowe: cierpienie, żałoba, rodzice, duszpasterstwo, psychoterapia, 
zespół poaborcyjny

Key words: suffering, mourning, parents, pastoral care, psychotherapy, 
post-abortion syndrome
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dziecko w świecie mediów – konieczność 
edukacji medialnej w rodzinie w perSpektywie 

SpołeczeńStwa mediatyzowanego
The child in the media world – a necessity of media education  

in the family in the context of media society

Wprowadzenie
Coraz częściej widzimy już nie tylko duże dzieci, ale nawet małe 
dzieci, w rączkach których jest nowoczesny smartphon; nie zwykły 
telefon komórkowy, ale właśnie nowoczesny telefon komórkowy. Bo 
kto jak kto, ale właśnie dzieci są szczególnie łase na nowości medialne, 
które dosyć skutecznie zawłaszczają nie tylko czas dziecka, ale całą 
osobowość, szczególnie zaś realne relacje społeczne. Wybitny nie-
miecki psychiatra, prof. Manfred Spitzer w głośnej książce Cyfrowa 
demencja przywołuje skalę zanurzenia właśnie młodego pokolenia 
w świecie mediów. Łączny czas korzystania z mediów w roku 1999 
to 7 godz. 29 min., w roku 2004 – 8,33, a w roku 2009 to aż 10,45.1 
dane te są w jakimś sensie szokujące. Studenci zapytani na zajęciach 
o możliwą aktualną ilość łącznego czasu korzystania z multimediów 
w 2016 roku podpowiadają około 13–15 godzin. Cyfry naprawdę za-
trważające, próbując porównać z ilością snu, realnych relacji między-
ludzkich czy czasem przebywania w szkole. Media to coraz częściej 
ocean, w którym jesteśmy zanurzeni, a jedno z największych wyzwań 
przyszłości, to nauczyć się w tym oceanie pływać, aby nie tonąć, a więc 

 1 M. Spitzer, Cyfrowa demencja, Słupsk 2013, s. 15.
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edukacja medialna, albowiem skala niebezpiecznych uzależnień od 
mediów jest dzisiaj bardzo duża.2

Społeczeństwo, człowiek – w przestrzeni medialnej
Wśród wielu trafnych charakterystyk aktualnie bardzo dynamicz-

nie rozwijającego się społeczeństwa, które można nazywać infor-
macyjnym, medialnym, sieciowym, gdzie jedną z najpotężniejszych 
sił jest z pewnością mediatyzacja.3 Pragnę odwołać się do krótkiej 
i, moim zdaniem, bardzo trafnej charakterystyki medioznawcy, 
profesora tomasza Goban-Klasa, który stwierdza, że coraz bardziej 
wszystko, co medialne, nie jest nam obce i charakteryzuje społeczeń-
stwo medialne w następujący sposób:

 – jest to społeczeństwo, w którym międzyludzkie kontakty i sto-
sunki w przeważającym stopniu mają charakter zapośredni-
czony, medialny, co jest coraz mocniej zauważalne u młodego 
pokolenia;

 – jest to społeczeństwo, w którym media tworzą swoistą rzeczy-
wistość wirtualną, kulturę medialną;

 – jest to  społeczeństwo, w  którym infrastruktura medialna, 
a w szczególności telekomunikacyjna jest podstawą sieci i obie-
gów informacyjnych o różnej skali (od lokalnej do globalnej), 
zasadniczych dla skutecznych działań i kontaktów jednostko-
wych i organizacyjnych we wszystkich sferach życia;

 – jest to społeczeństwo, w którym niemal wszelkie działania ludz-
kie są wspomagane przez techniki medialno-informacyjne;

 – jest to społeczeństwo, w którym przemysły medialne są istot-
nym elementem gospodarki i zatrudnienia;

 – jest to społeczeństwo, w którym większość produktu narodo-
wego brutto powstaje w ramach szeroko rozumianego sektora 
usług informacyjnych, telekomunikacyjnych i medialnych;

 2 zob. J. Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyber bullying jako nowe ryzykowne 
zachowania młodzieży, Kraków 2012.
 3 zob. Pedagogika medialna, red. B. Siemieniecki, t. I, Warszawa 2007, s. 33–50.
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 – jest to społeczeństwo, w którym informacja, wiedza i kultura są 
podstawowymi czynnikami wytwórczymi, są kategorią ekono-
miczną (towarem), produkcja oraz obieg wiedzy i informacji ma 
charakter działalności gospodarczej, rozwój społeczny opiera 
się na wykorzystywaniu teleinformatyki.4

Natomiast nowe pokolenie, określane pokoleniem Y, to pokolenie 
mocno zmediatyzowane:

 – któremu puls bije szybko; bombardowani obrazami mają stałą, 
niesłabnącą potrzebę odbierania nowych pobudzeń;

 – zdalna kontrola, np. pilot od telewizora i innych urządzeń, 
najlepiej symbolizuje ich rzeczywistość, zmiana jest stała, a kon-
centracja uwagi to kaprys;

 – nic ich nie szokuje, są zmęczeni stale napływającym strumie-
niem informacji, lecz nie potrafią bez niego żyć; wychowani na 
przekazie telewizyjnym, w znacznym stopniu się wobec niego 
uodpornili, a zwłaszcza na jego siłę perswazyjną; nic nie robi 
na nich większego wrażenia; mają nieograniczony dostęp do 
środków masowej informacji i zasobów informacji, są lepiej 
poinformowani niż ich poprzednicy; są bardziej świadomi 
problemów świata; 

 – nie ufają dorosłym, a w dziedzinach multimedialnych ich wie-
dza przekracza wiedzę nauczycieli;

 – jest to pokolenie prefiguratywne (M. Mead), następuje odwró-
cenie ról: dzieci są nauczycielami rodziców; syn uczy ojca, jak 
obsługiwać komputer, telefon komórkowy, pomaga mu serfować 
w Internecie;

 – jest to pokolenie o bardziej tolerancyjnym spojrzeniu na świat, 
ceniące różnorodność i odmienność; bardziej uznaje wartości 
indywidualizmu (włącznie z uznaniem odpowiedzialności jed-
nostki za swój los);

 – spostrzegają taniec i celebrację jako doświadczenie duchowe;
 – żyją dla bieżącej chwili i tylko w niej dostrzegają jakiekolwiek 
znaczenie;

 4 t. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2008, s. 295.
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 – biorą konsumpcyjny sposób życia za dar;
 – są społecznością „wykarmioną” przez cyberprzestrzeń i „kar-
miącą się” i żyjącą w cyberprzestrzeni;

 – przetwarzają informacje jako obrazy narracyjne (np. reklamy)
 – ich „detektory” pracują stale na wysokich obrotach.5

Niebezpieczne i destruktywne trendy medialne
znawca problematyki oddziaływania mediów edwin Hubner przy-
wołuje następujące badania prowadzone przez Izbę Przemysłowo-
-Handlową okręgu Main-Kinzig od 1970 roku. Badania obejmują 
poziom umiejętności, jaki reprezentują młodzi ludzie rozpoczyna-
jący pracę w zakresie ortografii i matematyki. Celem tych badań 
było początkowo rozpoznanie trudności, z jakimi borykają się nie-
którzy młodzi ludzie rozpoczynający pracę, po to, by zaoferować 
im pomoc. z biegiem czasu ten doroczny test stał się wskaźnikiem 
malejących umiejętności młodych ludzi. W 1999 roku w teście brało 
udział 740 osób, które zgłosiły się na ochotnika. test był dokładnie 
taki sam jak testy z lat 1989 i 1994, co umożliwiło porównanie wyni-
ków: w 1989 roku 47,6% uczestników otrzymało za ortografię ocenę 
dobrą bądź bardzo dobrą. W 1994 roku oceny takie otrzymało jeszcze 
46,2%, a w 1999 zaledwie 34,4%. Podobne były wyniki z matematyki: 
liczba procentowa osób, które otrzymały wyniki dobre, względnie 
bardzo dobre, zmalała z 20,8% w 1989 roku i z 16,1% w 1994 aż do 
11,2% w 1999 roku. Natomiast liczba prac słabych i niedostatecznych 
wzrosła z 19,6% w 1989 roku do 27,2% w 1999 roku. Przedstawiciel Izby 
Handlowej w Hanau skomentował te wyniki następująco: „system 
kształcenia maszeruje w kierunku totalnej katastrofy, której skutki są 
nieodwracalne.”6 W tym kontekście edwin Hubner podkreśla, że to, 
co owe testy ujmują w dane liczbowe, stało się dla nauczycieli doświad-
czeniem dnia codziennego. Rośnie liczba uczniów, którzy mają trud-
ności ze zrozumieniem związków między myślami i z samodzielną 

 5 W. Cwalina, Generacja Y – ponury mit czy obiecująca rzeczywistość, w: Internet, 
fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. t. zasępa, Częstochowa 2001, s. 42.
 6 za R. Patzlaff, Zastygłe spojrzenie, Kraków 2008, s. 20.
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kontynuacją myślenia. Rozwiązanie bardziej skomplikowanego zada-
nia matematycznego stało się bez porównania trudniejsze niż przed 
dziesięcioma laty, jako że wielu młodych ludzi nie potrafi poprowa-
dzić samodzielnie nawet najprostszego rozumowania, nie mówiąc 
już o zastosowaniu go w nowej sytuacji.7 oczywiście, zupełnie się 
zgadzam z edwinem Hubnerem, iż upatrywanie przyczyn owych 
zmian wyłącznie w konsumpcji telewizji byłoby z pewnością zbytnim 
uproszczeniem, dołączają się do tego również inne wpływy, związane 
z transformacjami świata, społeczeństwa i człowieka. Równocześnie 
jednak także zupełnie się zgadzam, że rosnąca konsumpcja mediów 
przez dzieci jest istotnym czynnikiem w tej niekorzystnej tendencji 
rozwojowej.8

Inny niemiecki badacz oddziaływania mediów, przywołany już we 
wstępie psychiatra, prof. Manfred Spitzer, również mocno akcentuje 
potężną skalę oddziaływania medialnego, szczególnie telewizji, na 
dzieci, niestety od coraz młodszych lat. W jego książce znajdujemy 
następujący fragment: 14 lutego 2011 roku na portalu internetowym 
Spiegel online pojawił się taki oto komentarz na temat programu do-
kumentalnego o telewizji dla niemowląt: „W ostatnich latach branża 
telewizyjna pozyskała nową grupę odbiorców – dzieci w wieku od 
czterech do dwudziestu czterech miesięcy. telewizja dla niemowląt 
urosła do rangi gałęzi przemysłu osiągającego obroty rzędu pięciuset 
milionów dolarów. W latach siedemdziesiątych przeciętny wiek dzie-
cka wchodzącego w regularny kontakt ze światem telewizji wynosił 
cztery lata – dzisiaj zmniejszył się on do czterech miesięcy”. W Sta-
nach zjednoczonych większość dwuletnich dzieci regularnie ogląda 
telewizję oraz programy na płytach dVd i kasetach wideo. Niemow-
lęta poniżej roku spędzają przed ekranem prawie godzinę dziennie, 
dwulatki już ponad półtorej godziny. dane te, podkreśla profesor, 
pozostają w zupełnej sprzeczności z zaleceniami amerykańskich 
pediatrów, którzy są przeciwni korzystaniu z elektronicznych mediów 
wizualnych przez dzieci poniżej drugiego roku życia oraz proponują 

 7 tamże.
 8 tamże.
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ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem przez dzieci poniżej 
trzech lat do jednej godziny dziennie. W podsumowaniu rozdziału 
profesor stwierdza mocno, iż czas spędzany przed ekranami i moni-
torami przez dzieci poniżej trzeciego roku jest czasem straconym.9

Jeszcze inny badacz oddziaływania mediów, doktor neurobiologii, 
Michel desmurget, w książce o znamiennym oryginalnym tytule 
TV Lobotomie, dokonuje także bardzo wnikliwych badań i równie 
znamiennie stwierdza w konkluzji jednego z wielu bardzo mocnych 
i merytorycznie świetnych rozdziałów, że w ciągu pół wieku telewizja 
rozpanoszyła się w niemal wszystkich domach. zagarnęła domową 
przestrzeń i zawładnęła naszym planowaniem czasu. dzieci szkolne 
spędzają więcej czasu przed ekranem niż z jakimkolwiek dorosłym, 
w tym nauczycielami. Co zaskakujące, z początku to nie one doma-
gają się telewizora. to rodzice chcą, by go używały i wpajają im ten 
zwyczaj. trzeba powiedzieć, że telewizja ma magiczną moc oduczania: 
potrafi nas szczodrze obdarzyć doskonałym, idyllicznym spokojem. 
zwykłe przyciśnięcie włącznika i oto nasze ruchliwe brzdące zmie-
niają się w apatyczne stworzenia. Można tu odnotować, że wbrew 
szeroko rozpowszechnionej bajeczce Pani telewizji daleko do tego, 
by zastąpił ją Internet. Mały ekran pozostaje dominującą rozrywką, 
niezależnie od wieku. Nawet nastolatki spędzają więcej czasu, wpa-
trując się w ekran, niż surfując po sieci. I oczywiście nic nie wskazuje 
na to, by tendencja ta miała się zmienić. W rzeczywistości stacje mogą 
teraz pójść za nami – jeśli nie ścigać nas wszędzie – dzięki przenośnym 
komputerom, telefonom komórkowym i innym małym terminalom 
przeznaczonym do tego celu. telewizja bez ograniczeń czasu i miej-
sca – oto perspektywa, która powinna upajać naszych sprzedawców 
mózgów – przekornie akcentuje autor. dalej stwierdza, że będą mogli 
niedługo z satysfakcją kontemplować swoje zwycięstwo. armia kopro-
fagicznych umysłów, otumanionych programami, od których wionie 
zgnilizną i rozkładem. Sieczka, która wbrew temu, w co chcielibyśmy 
wierzyć, nie jest efektem przemyślanych wyborów wydawców, lecz 
wewnętrznej struktury telewizyjnego medium. z telewizją jest jak 

 9 M. Spitzer, Cyfrowa demencja, dz. cyt., s. 119–123.
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ze skorpionem z bajki, wytwarza mierność, ponieważ „taka jest jej 
natura”. dramatyczne jest bez wątpienia to, że ta mierność jest jak 
najtwardszy narkotyk: im wcześniej poznamy jej smak, tym bardziej 
przyzwyczaimy się do jej znieczulającej obecności i tym trudniej 
będzie nam ustrzec umysł przed jej potężnym wpływem.10

dlatego tym bardziej ważnym jawi się dosyć powszechnie stawiane 
dziś pytanie: co jest konieczne do stworzenia przeciwwagi. Niedo-
rzeczne i pewnie niemożliwe byłoby dążenie do likwidacji telewizji, 
gier komputerowych czy Internetu, bo osiągnięcia techniki są poży-
teczne i odpowiednio wykorzystywane sprzyjają szeroko pojętemu 
rozwojowi. trzeba zadać sobie następujące pytania: Jaką formą aktyw-
ności mogę zainteresować moje dzieci, by stworzyć przeciwwagę dla 
oglądania telewizji? Jak mogę nauczyć je właściwego obchodzenia się 
z mediami? W jaki sposób oddziaływać na dzieci, aby stały się rze-
czywiście kompetentnymi użytkownikami nowych multimediów?11

Badaczka problematyki oddziaływania mediów, dr Marzena Ży-
lińska stwierdza trafnie, że mózgi dzieci najintensywniej rozwijają 
się w pierwszych latach życia, jednak wielu rodziców nie potrafi wy-
ciągnąć z tej wiedzy odpowiednich wniosków. Gdy dzieci zaczynają 
chodzić, opieka nad nimi staje się wyjątkowo męcząca i niestety „wy-
bawieniem” dla wielu staje się bajka w telewizji lub inne medium. 
Jednak takie ograniczenie pola eksploracji, aktywności i rodzajów 
bodźców ma ogromny wpływ na rozwój struktur neuronalnych. 
albowiem najwięcej nowych połączeń powstaje wtedy, gdy dziecko 
może wykorzystać to, co potrafi, i zbierać nowe doświadczenia. Ma-
luch, który umie już chodzić, powinien móc intensywnie ćwiczyć tę 
umiejętność, a nie siedzieć w kojcu przed telewizorem, każde nowe 
doświadczenie to nowe połączenia mózgowe, konstatuje trafnie ba-
daczka. Najbliższym polem doświadczalnym dla dziecka jest miesz-
kanie, ale prawdziwe bogactwo nowych wrażeń czeka na podwórku, 
w parku czy w lesie. dziś nie doceniamy wagi najbardziej banalnych 
zabaw jak np. chodzenie po krawężnikach i przewróconych drzewach 

 10 M. desmurget, Teleogłupianie, Warszawa 2012, s. 85–86.
 11 R. Patzlaff, Zastygłe spojrzenie, dz.cyt., s. 21.
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czy wrzucanie do wody kamieni, patyków, szyszek. W mózgu dzie-
cka spędzającego w ten sposób czas aktywne są wszelkie zmysły, 
a to oznacza rozwój całego mózgu, w tym odpowiedzialnej za recepcję 
kory somatosensorycznej i sterującej ruchem kory ruchowej. takiej 
możliwości nie dają nawet najlepsze programy telewizyjne czy gry 
komputerowe. Marzena Żylińska podkreśla, że mózg dziecka potrze-
buje szczególnie intensywnych realnych relacji z innymi osobami. 
ani telewizja, ani komputery nie zastąpią rozmów z opiekunami 
czy innymi dziećmi ani wspólnego czytania książek. Ważne jest nie 
samo bycie z dzieckiem, ale dawanie mu pełnej uwagi i wchodzenie 
z nim w interakcje. U dziecka, które nieustannie poznaje coś nowego 
i ma możliwość aktywnego eksplorowania świata, można mówić 
o harmonijnym rozwoju percepcji i motoryki, a także zachodzącego 
między nimi sprzężenia zwrotnego.12

Konieczność edukacji medialnej w rodzinie
Pragnąc zatem odpowiedzieć na powyższe wielkie aktualne wyzwania 
świata mediów, na pewno należy rozpocząć od zachęty dla rodzi-
ców do edukacji medialnej. Jan Paweł II, który w mediach widział 
ogromną szansę na lepszy świat, w 1980 roku w orędziu na światowy 
dzień środków społecznego przekazu napisał, że właśnie zadaniem 
rodziców jest wychowywanie samych siebie oraz swoich dzieci do 
zrozumienia wartości informacji i umiejętności wyboru przekazu, 
jaki one zawierają, bez poddawania się im, lecz w sposób niezależny 
i odpowiedzialny. tam gdzie zadanie to jest wykonywane właściwie, 
środki społecznego przekazu przestają być w życiu rodziny niebez-
piecznym rywalem, stanowią cenne okazje do rozsądnej konfrontacji 
z rzeczywistością, ku dojrzewaniu ludzkiemu, konstatował zachęca-
jąco papież.13

 12 M. Żylińska, Głowa na huśtawce, Czy powinniśmy chronić dzieci przed cyfrowym 
światem, w: Poradnik psychologiczny polityki, t. 16, 9/2014, s. 48.
 13 Jan Paweł II, Orędzie na światowy dzień środków społecznego przekazu 1980, 
w: Jan Paweł II, Orędzia, t. I, Kraków 1998.
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z kolei w 1985 roku ojciec Święty podkreślał, że Kościół widzi 
w przekazie społecznym znak twórczego i zbawczego dzieła Bożego, 
które człowiek ma kontynuować. Jego zdaniem, środki społecznego 
przekazu mogą stać się potężnymi kanałami przekazywania ewan-
gelii, pogłębiania wiary. Może się to dokonywać jednak pod pew-
nymi warunkami, które sam mocno akcentował, a zaliczał do nich 
następujące:

 – głębokie działanie wychowawcze właśnie w rodzinie, w szkole, 
w parafii, poprzez katechizację, mające na celu nauczanie i pro-
wadzenie młodych ludzi ku zrównoważonemu i zdyscyplino-
wanemu korzystaniu ze środków przekazu, pomagającego im 
w wyrabianiu sobie własnego, oświeconego przez wiarę, kry-
tycznego sądu na temat tego, co oglądają, czego słuchają lub 
co czytają;

 – dokładne i specjalne przygotowanie teoretyczne i praktyczne 
w seminariach, w stowarzyszeniach apostolatu osób świeckich, 
w nowych ruchach kościelnych, zwłaszcza młodzieżowych, po-
legające nie tylko na poznaniu środków społecznego przekazu, 
ale służące takiej realizacji ich niewątpliwych możliwości, by 
sprzyjały umocnieniu dialogu w miłości i więzów jedności;

 – czynna i spójna obecność chrześcijan we wszystkich sektorach 
społecznego przekazu, wnosząca nie tylko wkład ich przygo-
towania kulturalnego i zawodowego, ale również żywe świa-
dectwo ich wiary;

 – zaangażowanie wspólnoty katolickiej, która, jeśli będzie to ko-
nieczne, wystąpi przeciw spektaklom i programom godzącym 
w moralne dobro młodzieży, będzie walczyć o to, by informacje 
na temat Kościoła były prawdziwe i domagać się audycji pozy-
tywnie inspirowanych autentycznymi wartościami życia;

 – ukazywanie orędzia ewangelicznego w jego integralności; z całą 
troską o to, by go nie zdradzić, nie zbanalizować, nie sprowa-
dzić do roli narzędzia idei społeczno-politycznych; ale także 
dostosowania przekazu – jak to czynił Chrystus, najdoskonalszy 
wzór w tej dziedzinie – do odbiorców, do mentalności ludzi 
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młodych, do ich sposobu mówienia, do ich sytuacji i warunków, 
w jakich żyją.14

Kontynuując poszukiwania, esencją prawidłowego korzystania 
z mediów, by budowały a nie niszczyły człowieka, jest kształtowanie 
od najmłodszych lat właściwych postaw, które są kluczem do dojrza-
łej osobowości. Wśród wielu typologii postaw wobec mediów jedną 
z najlepszych jest typologia bp. adama lepy, który wśród postaw 
pozytywnych wobec mediów wymienia: postawę krytyczną, postawę 
selektywną i postawę twórczej aktywności.15 zarówno postawa se-
lektywna, jak i krytyczna są wielce mobilizujące do budowania właś-
ciwego krytycznego i konstruktywnego podejścia do mediów, ale 
w okresie wczesnym, a także później, postawa twórczej aktywności 
jawi się jako szczególnie konstruktywna dla budowania osobowości 
dziecka przez troskliwych rodziców.

Postawa twórczej aktywności z wykorzystaniem myśli a. lepy 
może stymulować do:

 – tego, by dziecko wykazywało ambicję działania „powyżej me-
diów”. tworzy się wówczas wewnętrzne przekonanie, że jego 
aktywność, choćby bardzo prozaiczna, jest aktywnością wyż-
szego rzędu;

 – niezależności aktywności własnej od aktywności tylko z wy-
korzystaniem mediów;

 – dążenia do budowania własnego świata, realnych kontaktów, 
także przy pomocy mediów,

 – postawy typu otwartego, która zaraża i inspiruje innych.
Jak kształtować postawę twórczej aktywności:

 – od dzieciństwa wpajać szacunek dla twórczej pracy – przez 
motywację, perswazję, nagrodę i karę;

 – uczyć sumiennego wykorzystania czasu;
 – promować odpowiednie wzorce osobowe – ludzi pokornego 
sukcesu

 14 Jan Paweł II, Orędzie na światowy dzień środków społecznego przekazu 1985, 
w: Jan Paweł II, Orędzia, t. I, Kraków 1998.
 15 zob. a. lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 2000.
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 – doceniać czynności prozaiczne – ich aspekt twórczy;
 – praca, nauka, aktywność i  ich wymiar prospołeczny – dla 
innych;

 – asceza – doskonalenie siebie.16

Podsumowanie
Jako podsumowanie warto przywołać dona tapscotta, badacza 

problematyki oddziaływania mediów na młodzież, który wśród wielu 
cennych myśli, podpowiada siedem wskazówek wychowawczych dla 
rodziców pragnących budować swoje rodziny w nowej zmediatyzo-
wanej rzeczywistości:

 – trzeba mieć wizję rodziny; stwórzcie rodzinę otwartą, bazującą 
na wielokierunkowej interaktywnej komunikacji, wzajemnym 
zaufaniu i poszanowaniu dla płynnego pojęcia autorytetu; 

 – utrzymujcie kontakty; wzmacniajcie relacje; angażujcie się nie 
tylko w codzienne obowiązki rodziny; tak układajcie swoje 
zajęcia, aby spędzać ze sobą jak najwięcej wolnego czasu;

 – dopasowujcie metody wychowawcze; różnicujcie warunki, które 
tworzycie i szanse, które dajecie, aby dopasować je do indywi-
dualnych potrzeb każdego dziecka;

 – zaprojektujcie swoje życie rodzinne tak, aby znaleźć złoty śro-
dek między pracą a życiem osobistym; zastanówcie się, jakie 
kompromisy jesteście skłonni zaakceptować i zabierzcie się za 
nie po kolei;

 – współpracujcie w wychowaniu dzieci; doceniajcie różnorodność 
i budujcie wspólnoty – skorzystają na tym wasze dzieci;

 – pozwólcie dzieciom być dziećmi; kierujcie się wskazówkami 
dawanymi przez same dzieci, budujcie na ich spontanicznych 
zainteresowaniach i rozbudźcie motywację do uczenia się dla 
czystej radości odkrywania świata;

 – bawcie się realnie; zejdźcie z dziećmi na podłogę i śmiejcie się 
do rozpuku z ich nie zawsze mądrych pomysłów.17

 16 tamże, s. 178–180.
 17 d. tapscott, Cyfrowa dorosłość, Warszawa 2010, s. 398–399.
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Streszczenie
Mediatyzacja człowieka i społeczeństwa, a w nim rodziny, we wszystkich 
wymiarach edukacyjnym, kulturowym, ekonomicznym jest aktualnie 
jednym z najpotężniejszych procesów, w które każdego dnia coraz bar-
dziej zanurza się współczesny człowiek. Mediatyzacja rozpoczyna się coraz 
wcześniej i coraz intensywniej – współcześnie już od najmłodszych, którzy 
w rodzinie czynią pierwsze kroki życiowe. dlatego edukacja medialna musi 
dziś rozpoczynać się w domu, w rodzinie, z pomocą rodziców i najbliższych, 
którzy mądrze wprowadzą małego człowieczka i pokażą to, co w mediach 
najlepsze i nauczą, na miarę okresów rozwojowych, świadomego, krytycz-
nego i wartościującego odbioru i współtworzenia mediów. od tego właśnie 
w ogromnej mierze będzie zależeć szczęście osobiste i udane życie człowieka 
przyszłości.

Summary
Mediatization of the man and of the society, including the family, in all 
aspects that is educational, cultural, economic, virtually all, is nowadays 
one of the most powerful processes that the contemporary man is indulg-
ing in every day. The mediatization process is starting earlier and earlier 
and is becoming more and more intense. It is present among the youngest 
who set their first life steps in families. Therefore, media education has 
start at home, in the family, with parental assistance and that of the closest 
relatives who introduce this little person into the media world and show 
what they have best to offer and teach – in a way appropriate to development 
stages – how to use and create media in a responsibly, critically and with 
proper evaluation. In my opinion, personal happiness and successful future 
life of a particular person is greatly affected by that.

Słowa kluczowe: dziecko, media, rodzina, edukacja medialna, społeczeń-
stwo zmediatyzowane

Key words: child, media, family, media education, media society
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„duSzpaSterStwo Służby zdrowa i nowa 
ewangelizacja dla przekazu wiary”. 

dokument papieSkiej rady dS. duSzpaSterStwa 
Służby zdrowia inSpiracją dla odnowy 
duSzpaSterStwa Szpitalnego w polSce

HEALTH PASTORAL CARE AND THE NEW 
EVANGELIZATION FOR THE TRANSMISSION OF THE 

CHRISTIAN FAITH. Document issued by the Pontifical Council 
for Pastoral Assistance to Health Care Workers as an inspiration 

for the renewal of the hospital pastoral care in Poland

Kościół uważa służbę chorym i cierpiącym za istotną część swojego po-
słannictwa.1 Wyrazem tego podejścia jest codzienna praktyka, jak też 
nauczanie Magiterium, które ma być dla niej inspiracją. 11 lutego 1985 r. 
Jan Paweł II na mocy motu prioprio Dolentium hominum powołał do 
życia Papieską Komisję ds. duszpasterstwa Służby zdrowia, która 
trzy lata później została przekształcona w Papieską Radę ds. duszpa-
sterstwa Służby zdrowia. z kolei papież Franciszek, reformując Kurię 
Rzymską, włączył wspomnianą Radę do powstałej 1 stycznia 2017 r. 
dykasterii ds. Integralnego Rozwoju człowieka, której zadaniem jest 
dbanie o integralny rozwój człowieka w świetle ewangelii.2

 1 Jan Paweł II, Dolentium hominum. Motu proprio ustanawiające Papieską Komisję 
duszpasterstwa Pracowników Służby zdrowia, Watykan 11.02.1985, „l’osservatore 
Romano” 1985, nr 2, s. 24.
 2 Franciszek, List apostolski w formie motu proprio, którym ustanawia Dykasterię 
ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, Watykan 17.08.2016, „l’osservatore Romano” 
2016, nr 9, s. 8.
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Rada ds. duszpasterstwa Służby zdrowia odegrała ważną rolę 
w  inspirowaniu, rozwoju i  koordynowaniu działań związanych 
z duszpasterstwem chorych i służbą zdrowia. Wspominając szereg 
inicjatyw podejmowanych przez wspomnianą Radę, należy przywołać 
przygotowanie i wydanie cennych opracowań stanowiących teolo-
giczną podstawę obecności Kościoła w świecie ludzkiego cierpienia, 
przynoszących zarazem wiele cennych impulsów pastoralnych. Na-
leżą do nich: Świeccy w świecie cierpienia i zdrowia (1987), Formacja 
kapłańska a duszpasterstwo służby zdrowia (1990), Światowy Dzień 
Chorego. Dlaczego i jak obchodzić? (1992), Karta Pracowników Służby 
Zdrowia (1994), Duszpasterstwo służby zdrowia i nowa ewangelizacja 
dla przekazu wiary (2013), Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia 
(2017).

trzeba z żalem przyznać, że wspomniane opracowania nie są 
na polskim gruncie szerzej znane, a co za tym idzie, wiele z myśli 
w nich zawartych nie zostało po dzień dzisiejszy zrealizowanych. 
Niezbyt dobrze świadczy to o części osób zaangażowanych w posługę 
duszpasterską w świecie chorych i służbie zdrowia, zapominających 
o konieczności harmonijnego łączenia wymiaru normatywnego Ma-
gisterium z wymiarem działaniowym. Nigdy przecież nie można 
zapominać o nauczaniu Jana Pawła II, zwracającego uwagę w Recon-
ciliatio et paenitentia, że to, co duszpasterskie nie przeciwstawia się 
temu co doktrynalne; działalność duszpasterska nie może pomijać 
treści doktrynalnej, z której czerpie swoją zawartość i realne zna-
czenie (RP 26).

Jednym z ważnych dokumentów Papieskiej Rady ds. duszpaster-
stwa Służby zdrowia jest opublikowany 22 listopada 2013 r. zaty-
tułowany Duszpasterstwo służby zdrowia i nowa ewangelizacja dla 
przekazu wiary. Ponieważ wspomniany dokument nie ukazał się do 
tej pory w języku polskim, autorzy artykułu postanowili przybliżyć 
jego treść, zwracając uwagę na zawarte w nim niektóre wątki i trak-
tując je jako inspirację do prowadzonych rozważań. Na tej podstawie 
postulują oni konieczność przemodelowania sposobu prowadzenia 
polskiego duszpasterstwa szpitalnego przez wprowadzanie w ży-
cie realizowanej w USa i krajach europy zachodniej idei opieki 
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duchowej. Pragną także zaproponować nowe spojrzenie na sakra-
menty uzdrowienia i eucharystię, nazwane przez nich sakramentami 
życia codziennego3, w kontekście ich związku z cnotami teologalnymi. 
Swoją refleksję pragną wpisać w nauczanie papieża Franciszka, który, 
podkreślając że celem istnienia Kościoła jest działalność ewangeli-
zacyjna związana z przekazywaniem wiary chrześcijańskiej, zwraca 
uwagę na konieczność bliskości wobec każdego człowieka.4 W dużej 
mierze dotyczy to chorych przebywających w szpitalach, którzy są 
uprzywilejowanym miejscem ewangelizacji.5

 3 W swoim orędziu na XX Światowy dzień Chorego ojciec Święty Benedykt XVI 
nawiązał do sakramentów pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych, które 
osiągają swoją naturalną pełnię w Komunii eucharystycznej (tamże, 1). Przyjmując tę 
intuicję jako własną, w niniejszym artykule nie przeanalizuje się tylko sakramentów 
uzdrowienia, lecz także eucharystię. te trzy znaki sakramentalne będą nazwane 
„sakramentami życia codziennego”, nie w rzekomej opozycji do nieistniejących 
sakramentów „życia świątecznego”, ale celem podkreślenia, że są one dostępne 
każdemu chrześcijaninowi każdego dnia (w przeciwieństwie do np. sakramentów 
społecznych, czy dwóch pierwszych sakramentów inicjacji chrześcijańskiej). Papież 
zachęca chorych i cierpiących, by w wierze karmiącej się, po pierwsze, słuchaniem 
Słowa Bożego, po wtóre, osobistą modlitwą i w końcu sakramentami, znajdowali 
zawsze bezpieczną kotwicę (tamże, 5). zob. Benedykt XVI, „Wstań, idź, twoja wiara 
cię uzdrowiła” (Łk 17, 19). orędzie ojca Świętego na XX Światowy dzień Chorego 
(11 lutego 2012 r.), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/sick/
documents/hf_ben-xvi_mes_20111120_world-day-of-the-sick-2012.html [dostęp: 
13.09.2017 r.].
 4 Franciszek, Nie należy ignorować „rewolucji czułości”, która spowodowała wcielenie 
Słowa. Przemówienie podczas spotkania z członkami komitetu koordynacyjnego 
CelaM, Rio de Janierio 28 VII 2013, „l’osservatore Romano” 2013, nr 10, s. 28.
 5 abp z. zimowski, ówczesny Przewodniczący Papieskiej Rady ds. duszpasterstwa 
Służby zdrowia, przemawiając w czasie XIII zwyczajnego zgromadzenia ogól-
nego Synodu Biskupów Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, 
obradującego w Watykanie w dniach 7–28 października 2013 r., zwrócił uwagę na 
fakt, że Kościół, wypełniając na przestrzeni historii polecenie Jezusa (Mt 10, 6–8), 
postrzegał służbę chorym jako nieodłączną część swojej misji. Podkreślając, że szcze-
gólnie szpital jest przestrzenią sprzyjającą ewangelizacji, apelował, aby w to dzieło 
zaangażował się przede wszystkim kapelan. abp zimowski odwołał się także do 
wypowiedzi Benedykta XVI podkreślającego, że szpital to miejsce, w którym relacja 
terapeutyczna nie jest zawodem a misją, a także zwracającego uwagę na to, że Kościół 
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Układ i treść dokumentu

dokument składa się z prezentacji podpisanej przez ówczesnego 
Przewodniczącego Rady, zygmunta zimowskiego, wstępu, pięciu 
rozdziałów, zakończenia oraz załącznika, w którym przytoczono 
56 i 57 numer encykliki Lumen fidei.

Wprowadzenie do dokumentu (s. 7–11) składa się z 5 punktów: 
Przykład i posłanie Jezusa, Rok Wiary i XIII Zgromadzenie Synodalne, 
Duszpasterstwo Służby Zdrowia dla nowej ewangelizacji, Punkty od-
niesienia oraz Struktura.

W pierwszym punkcie wprowadzenia pokazano główny motyw 
opieki nad ludźmi chorymi, wiążący się z naśladowaniem Chrystusa. 
W następnym ustępie znalazło się uzasadnienie tytułu dokumentu, 
który oferuje własny wkład w wysiłek nawrócenia i odnowienia dusz-
pasterskiego koniecznego dla Kościoła, by głosić Ewangelię mężczy-
znom i kobietom naszych czasów, którzy przeżywają okres choroby 
i cierpienia.6 W trzecim punkcie wprowadzenia ukazano, jaki wkład 
duszpasterstwo służby zdrowia może i powinno wnieść w nową ewan-
gelizację, podkreślając, że chorzy, utożsamiający się z cierpieniami 
Chrystusa, posiadają niezwykłą siłę misyjną. W kolejnym paragrafie 
przedstawiono punkty odniesienia prowadzonej refleksji, wymienia-
jąc dokumenty II Soboru Watykańskiego, nauczanie Pawła VI zawarte 
w Evangelii nuntiandi oraz Jana Pawła II zawarte w Evangelium vi-
tae i Salvifici doloris. W ostatnim ustępie wprowadzenia omówiono 
strukturę dokumentu.

w swojej działalności duszpasterskiej w świecie służby zdrowia jest powołany do 
dawania świadectwa o posłudze miłości. zob. z. zimowski, Posługa dla chorych. 
Wypowiedź podczas XIII Kongregacji Generalnej XIII zwyczajnego zgromadzenia 
ogólnego Synodu Biskupów, Watykan 16 X 2012, „l’osservatore Romano” 2012, 
nr 12, s. 19–20.
 6 Pontificio Consiglio per gli operatori Sanitari (per la Pastorale della Salute), 
La pastorale sanitaria e la nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede, 
Gorle 2013, s. 8 (dalej skrót PS). Kontekst rozważań podjęty w dokumencie jest 
związany z przeżywanym wówczas w Kościele Rokiem Wiary oraz obradującym 
XIII zwyczajnym zgromadzeniem ogólnym Synodu Biskupów, które podjęło temat 
Nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej.
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Pierwsza część dokumentu (s. 12–19) jest zatytułowana Zmiany 
i przekształcenia wynikłe z nowych koncepcji w ramach duszpasterstwa 
służby zdrowia. zostały w niej poruszone następujące zagadnienia: 
Z Chrystusowym współczuciem do współczesnego człowieka, Życie 
ludzkie i kwestia antropologiczna, Zdrowie, choroba, cierpienie i śmierć, 
Duchowe patologie: depresja i uzależnienie od narkotyków, Medycyna 
a sekularyzacja, Polityka, ekonomia i systemy służby zdrowia, Zdrowie 
i migracje. autorzy dokumentu, przedstawiając charakterystyczne dla 
współczesności próby opisania życia ludzkiego bez jakiegokolwiek 
odniesienia do Boga i transcendencji, odwołują się przede wszystkim 
do Evangelium vitae Jana Pawła II oraz Caritas in veritate Benedykta 
XVI. Podkreślają, że taka redukcjonistyczna filozofia musi prowa-
dzić do stracenia z pola widzenia transcendentnego przeznaczenia 
człowieka, dla którego zdrowie staje się dobrem absolutnym, samym 
w sobie, przez co choroba jest dzisiaj przeżywana jako jedna z naj-
bardziej katastroficznych sytuacji, z jaką człowiek może mieć do 
czynienia podczas swojego życia. zaznaczają, że zakłócając normalne 
funkcje psychofizyczne, a przede wszystkim postrzeganie własnego 
cielesnego obrazu, generuje dramatyczną i nieprzebrane rozbieżności 
pomiędzy projektami, pragnieniami, aspiracjami a zmniejszonymi 
możliwościami, w których jest się zmuszonym żyć (PS, s. 15). Według 
autorów omawianego dokumentu niemożność nadania sensu własnej 
egzystencji może przybrać patologiczną formę choroby depresyjnej. 
zwracają oni uwagę na fakt, że za cierpieniem duchowym może 
podążać nadużywanie alkoholu, farmaceutyków, narkotyków, które 
oddziałują nie tylko na samego chorego, lecz także często na całe spo-
łeczności. Według nich postępująca sekularyzacja nie pozostaje bez 
wpływu na medycynę i medyków, dla których dobry Samarytanin 
przestał już być wzorem do naśladowania, natomiast wiarygodnym 
doradcą staje się jedynie postęp. autorzy dokumentu, dostrzegając 
wspomnianą zależność przede wszystkim w aspekcie ekonomicz-
nym, podkreślają, że współczynnik kosztów i korzyści wpływa na 
cele bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony zdrowia publicznego. 
Im bardziej zmniejszają się minimalne poziomy opieki, tym bardziej 
rozbudowują się prywatne placówki opieki oraz powiększają różnice 
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społeczne. Według nich poważny kryzys finansowy doprowadził 
do zmniejszenia inwestycji w poszukiwanie i rozwój nowych leków, 
faworyzując produkty i kraje, które zapewniają wyższe zyski. do tej 
pory nie rozwiązano jeszcze problemu dostępu do leków, do których 
nie ma dostępu większość populacji świata. Konsekwencji takiego 
stanu rzeczy doświadczają oczywiście najsłabsze grupy społeczne: 
dzieci, kobiety, osoby starsze, a zwłaszcza chorzy w każdym wieku 
(PS, s. 18–19). W zakończeniu rozdziału pierwszego podkreślone 
zostały problemy wynikłe z fenomenu migracyjnego.

Stosunkowo krótki rozdział drugi, zatytułowany Ewangelia miłosier-
dzia dla nowej ewangelizacji, składa się z czterech ustępów: Wyjście od 
głoszenia Królestwa Bożego, Ewangelia życia, Ewangelia życia dla nowej 
ewangelizacji oraz Ewangelizacja i wiedza. W prowadzonej refleksji 
postuluje się ukazywanie związku między przepowiadaniem a służbą 
chorym, która winna być misterium miłosierdzia, zdolnym otworzyć 
każde serce na spotkanie z Bogiem. autorzy podkreślają, że nie nastąpi 
to, jeżeli Kościół nie zatroszczy się o własną duszę, gdyż jedynie takie 
działania uzdolnią go do uzdrowienia dusz tych, do których jest posłany.

Rozdział trzeci Duszpasterstwo Służby Zdrowia dla przekazu 
wiary składa się 5 paragrafów: Duszpasterstwo Służby Zdrowia jako 
proces ewangelizacji, Duszpasterstwo Służby Zdrowia i wtajemnicze-
nie w wiarę, Gościna, wysłuchanie i pierwsze głoszenie, Miłosierdzie 
i uzdrowienie, Komunia, cierpienie i nadzieja. W dokumencie pod-
kreśla się, że w duszpasterstwie chorych powinno być pierwszeń-
stwo celebracji sakramentów nad jakąkolwiek inną formą działań, 
gdyż ich podstawowym celem jest uobecnienie Chrystusa tak, aby 
każdy, zwłaszcza chory, mógł Go spotkać jako lekarza duszy i ciała 
oraz nowego adama. dokument przywołuje nauczanie II Soboru 
Watykańskiego mówiące o  Chrystusie, że objawiając tajemnicę 
ojca i Jego miłości, objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi 
(GS 22; PS, s. 26). dokument zauważa, że sakramentem, któremu 
winno przyznać się priorytet w ramach duszpasterstwa chorych, 
jest namaszczenie chorych mające na celu wyzwolenie wiary w Boga 
i w Jego miłość albo jej oczyszczenie, potwierdzenie i umocnienie, 
kiedy ona sama wystawiona jest na ciężką próbę choroby, jakby była 
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szczególną formą katechumenatu (PS, s. 28). dokument podkreśla 
też, że Kościół, spotykając się z chorym, musi się prezentować jako 
gościnny, otwarty na wysłuchanie i dialog, w ramach którego do-
chodzi do pierwszego głoszenia ewangelii. Jest ono ścieżką terapeu-
tyczną, która ma pomóc ludziom otworzyć się na transcendentalne 
horyzonty tak, aby zaakceptowali je jako konkretną możliwość życia 
(PS, s. 29). Czwarty paragraf omawianego rozdziału wskazuje kie-
runek działań duszpasterstwa chorych, które wiedzie od odkrycia 
miłosierdzia Bożego, poprzedzonego nieraz złorzeczeniem chorych, 
do będącego podstawą każdego innego procesu terapeutycznego oraz 
samego zbawienia uzdrowienia wewnętrznego. W ostatnim punkcie 
omawia się zagadnienie wspólnoty, mającej podstawę w tajemnicy 
trójcy Świętej. Podkreśla się, że jest ona conditio sine qua non uznania 
danego doświadczenia jako rzeczywiście chrześcijańskiego. obecność 
wspólnoty pomaga cierpiącemu postrzegać jego ból jako wezwanie, 
nadać sens cierpieniom, a to z kolei pomoże samej wspólnocie głosić 
z przekonaniem ewangelię cierpienia, aż do osiągnięcia celu – nadziei, 
która nie zawodzi (PS, s. 31).

Czwarty rozdział, zatytułowany Posługa miłości chorym i z nimi 
a nowa ewangelizacja, składa się z sześciu ustępów: Chory aktywnym 
podmiotem w Kościele; Duszpasterstwo Służby Zdrowia dla Kościoła – 
wspólnoty uzdrawiającej, Duszpasterstwo Służby Zdrowia dla społe-
czeństwa, Inne podmioty Duszpasterstwa Służby Zdrowia: kapelani 
i pracownicy służby zdrowia, Duszpasterstwo Służby Zdrowia a forma-
cja oraz Szpitale, parafie, rodzina i sanktuaria dla nowej ewangelizacji. 
Całość rozważań, mieszczących się na niecałych sześciu stronach, 
rozpoczyna się od podkreślenia wartości osoby chorej dla Kościoła 
i nowej ewangelizacji, bowiem to właśnie ona, partycypując w miste-
rium paschalnym, jak również poprzez obecność w nim Chrystusa, 
rozpala światło wiary nad tajemnicą ludzkiego cierpienia i staje się 
siłą misyjną dla każdego, kogo spotka. aby Kościół mógł się zapre-
zentować jako siła uzdrawiająca świat, musi sam rozpoznać swoją 
tożsamość i przedstawić jako wspólnota poraniona, która jest leczona. 
Wartość chorego dla społeczeństwa widziana jest przede wszystkim 
w kontekście ponownego odkrycia relacji pomiędzy potrzebą zdrowia 
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i zbawienia, a to z kolei związane jest z odkryciem człowieka jako ca-
łości. autorzy dokumentu są świadomi, że żywotność duszpasterstwa 
Służby zdrowia zależy w sposób decydujący od walorów duchowych, 
ludzkich i zawodowych pracowników (PS, s. 35). Ważnym znakiem 
żywej obecności Kościoła w szpitalach są kapelani będący pierwszymi 
animatorami uzdrawiającej wspólnoty, do której należą również inni 
pracownicy mający potrzebę niebiańskiego lekarza. W ostatnim pa-
ragrafie analizuje się rolę szpitala, parafii, rodziny oraz sanktuariów 
w kontekście nowej ewangelizacji. odnośnie do szpitala zauważa się, 
że mimo wielu zmian organizacyjno-technologicznych, pozostaje on 
uprzywilejowanym miejscem ewangelizacji, albowiem u podstaw jego 
istnienia jest człowiek chory. Proboszczom oraz ich współpracowni-
kom przypomina się, że osoba chora winna być włączona w całość 
wspólnotowego życia, zwłaszcza w celebrację eucharystii. Wspólnota 
parafialna powinna wspomagać rodzinę, która współdzieli cierpienia 
swojego chorego członka. z kolei pobożne nawiedzenie sanktuarium, 
zwłaszcza maryjnego, powinno być postrzegane jako znak pewnego 
szczególnego wewnętrznego usposobienia do wysłuchania słowa Bo-
żego, pojednania i komunii eucharystycznej.

Krótki, zaledwie trzystronnicowy, ostatni, piąty rozdział doku-
mentu zatytułowany jest Nowa ewangelizacja i droga Duszpaster-
stwa Służby Zdrowia. Składa się on z dwóch punktów: Z nowym 
wewnętrznym zapałem i Ku nowej kulturze życia. Stwierdza się w nich, 
że duszpasterstwo służby zdrowia potrzebuje większego poważania 
i integracji przede wszystkim wewnątrz samego Kościoła. Ma ono, wy-
chodząc od stwierdzenia specyficznej wizji antropologicznej, nosicielki 
transcendentnego sensu życia, ze względu na swoje szczególne położe-
nie, niebywałą okazję do konfrontacji i dialogu z innymi naukami tak, 
aby pomóc etyce, medycynie, psychologii, socjologii, naukom o komu-
nikowaniu, polityce i ekonomii w przekroczeniu własnych ograniczeń 
i zorientowaniu ich na służbę życiu (PS, s. 40–41).

zakończenie dokumentu nosi podtytuł Prowadzeni przez papieża 
Franciszka. autorzy przypominają zaproszenie obecnego następcy 
św. Piotra do tego, aby ewangelię głosić również na krańcach egzy-
stencjalnych, w tym tych związanych z bólem i chorobą.
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Duszpasterstwo szpitalne na nowe czasy

Przypomnijmy, że dokument Duszpasterstwo służby zdrowia i nowa 
ewangelizacja dla przekazu wiary podkreśla, że Kościół, spotykając się 
z ludźmi chorymi, musi się prezentować jako gościnny, otwarty na dialog 
i ich wysłuchanie, w ramach którego dojdzie do pierwszego głoszenia 
ewangelii (PS, s. 29). Jest to szczególnie ważne w kontekście tendencji 
związanych z tym, że lekarz przejawia tendencję do bycia coraz bardziej 
technikiem, który oferuje rozwiązania nieuwzględniające całościowej 
wizji człowieka. W dokumencie pojawia się myśl, że psychologia i socjo-
logia promują modele opieki związane z wizją człowieka bez horyzontu 
transcendentnego, pozbawionego chrześcijańskiej nadziei (PS, s. 17). do-
kument dobitnie podkreśla, że szpital, mimo wielu zmian organizacyjno-
-technologicznych, pozostaje uprzywilejowanym miejscem ewangelizacji, 
albowiem u podstaw jego istnienia jest człowiek chory (R IV).

a jak w Polsce wygląda duszpasterstwo szpitalne? z danych GUS 
wynika, że w 2015 r. w Polsce funkcjonowało 956 szpitali ogólnych 
i 48 szpitali psychiatrycznych.7 z informacji otrzymanych od Kra-
jowego duszpasterza Służby zdrowia, ks. a. zawistowskiego, wy-
nika, że w tych szpitalach pracuje obecnie około 600 kapelanów.8 Ich 
zadaniem jest, w pierwszej kolejności, podejmowanie wielorakich 
działań duszpasterskich wobec chorych, które mają ożywiać i in-
tensyfikować ich życie religijne, stając się zarazem częścią składową 
procesu terapeutycznego. dokumenty Magisterium podkreślają, że 
mają oni wspierać także rodziny chorych oraz towarzyszyć perso-
nelowi medycznemu.9 z badań autora przeprowadzonych w 2014 r. 
wynika, że 77,0% badanych kapelanów oprócz chorych obejmowało 
swoją troską duszpasterską również personel medyczny, natomiast 
49,0% rodziny chorych.10

 7 GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2016, Warszawa 2016, s. 377.
 8 dane otrzymane podczas rozmowy w dniu 7 IX 2017 r.
 9 zob. Jan Paweł II, Ecclesia in Europa. adhortacja, Watykan 2003, nr 88; Papieska 
Rada ds. duszpasterstwa Służby zdrowia, Formacja kapłańska a duszpasterstwo 
służby zdrowia, Watykan 1990, s. 26–27.
 10 Ks. t. Wielebski za pomocą samodzielnie skonstruowanego kwestionariusza ankie-
towego przeprowadził w 2014 r. badania wśród 104 kapelanów szpitalnych z całej Polski.
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Poświęcenie przez kapelanów odpowiedniej uwagi rodzinom 
chorych oraz personelowi medycznemu wymaga od nich, między 
innymi, dobrej organizacji zajęć, co z kolei wiąże się z ich otwarciem 
na współpracę z różnymi osobami. od kilku lat zakon bonifratrów 
oraz krajowy duszpasterz hospicjów, ks. Piotr Krakowiak SaC, 
upowszechniają w Polsce zespołową opiekę duszpasterską. tego 
typu sposób działania, charakteryzujący się współpracą kapelanów 
z odpowiednio przygotowanymi wolontariuszami i specjalistami, 
otwartymi na ekumeniczną i  interreligijną współpracę w trosce 
o potrzeby duchowo-religijne pacjentów, istnieje w wielu szpitalach 
USa i europy zachodniej.11 zespoły duszpasterskie, zwane kapela-
nią, przez podejmowane razem działania, dają świadectwo wierze 
swoich członków, głoszą ewangelię i szerzą ideę humanitaryzmu 
w świecie służby zdrowia.12 z prowadzonych przez autora badań 
wynika, że 39,6% kapelanów odpowiedziało twierdząco na pyta-
nie dotyczące istnienia zespołów duszpasterskich w placówkach, 
w których pracują. 71,1% stwierdziło, że w ich szpitalach nie ma 
takiej zespołowej formy działań. z kolei z odpowiedzi na pytanie 
dotyczące tego, z kim najczęściej współpracują badani kapelani, 
wynika, że z wolontariuszami świeckimi (31,1%), klerykami (17,5%), 
siostrami zakonnymi (12,6%), nadzwyczajnymi szafarzami eucha-
rystii (11,7%). z kolei aż 51,5% kapelanów zadeklarowało, że z nikim 
nie współpracuje.

Kompetentne sprawowanie posługi duszpasterskiej w szpitalu 
wymaga interdyscyplinarnego, mającego wymiar teoretyczno-prak-
tyczny, przygotowania kapelanów, jak też nieustannego podnoszenia 
przez nich swoich kwalifikacji i dokształcenia. zwracają na to uwagę 

 11 a. Janowicz, P. Krakowiak, M. Krobicki, Zespołowa opieka duszpasterska jako 
forma opieki duchowej w ochronie zdrowia i pomocy społecznej, https://repozytorium.
umk.pl/bitstream/handle/item/3097/zespolowa%20opieka%20duszpasterska%20
jako%20forma%20opieki%20duchowej....pdf?sequence== [dostęp: 14.08.2017 r.].
 12 a. Pangrazza, Kapelan, opieka duchowa i kapelania, w: Dolentium hominum. 
Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia, red. J. Binnebesel, P. Krakowiak, 
M. Krobicki, a. Muszala, Kraków 2011, s. 280–281.
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różne dokumenty Magisterium.13 Badania prowadzone w 2014 r. po-
kazały, że aż 86,4% kapelanów stwierdziło, iż seminarium duchowne 
w niewystarczający sposób przygotowało ich do pracy duszpasterskiej 
wśród chorych.

Przytoczone wyniki badań pokazują, że polscy kapelani szpitalni 
starają się otaczać opieką duszpasterską zarówno rodziny chorych, 
jak też pracowników służby zdrowia. Potrzebne jest jednak szersze 
ich otwarcie się na wspomniane grupy osób, co z kolei jest uwarunko-
wane właściwą organizacją pracy oraz współpracą z innymi. Badania 
pokazują także, że, według subiektywnej oceny kapelanów, nie zostali 
oni właściwie przygotowywani do pełnienia swojej posługi. Wynika 
z tego, że trzeba zadbać o możliwość stworzenia im oraz współpracu-
jącymi z nimi, chociaż jeszcze w niezadawalający sposób, wiernymi 
świeckimi, warunków do pogłębiania specjalistycznej formacji.

Wśród bonifratrów i ich świeckich współpracowników zrodziła 
się myśl podjęcia formacji duchownych i świeckich, której celem 
byłoby profesjonalna edukacja osób mających podjąć opiekę reli-
gijno-duchową nad chorymi. Prowadzone działania zaowocowały 
powołaniem do życia w 2011 r. Szkoły opieki duszpasterskiej św. 
Jana Bożego. Podyplomowe studia z zakresu duszpasterstwa służby 
zdrowia i pomocy społecznej rozpoczęły swoje funkcjonowanie na 
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. 
Część teoretyczną realizują praktycy duszpasterstwa służby zdrowia 
i pomocy społecznej, a zakon bonifratrów zapewnia praktyki kli-
niczne dla studentów.14 zajęcia przeznaczone dla świeckich i duchow-
nych absolwentów uczelni wyższych (licencjackich i magisterskich) 
przygotowują do pełnienia funkcji kapelana lub asystenta świeckiego 
w posłudze duszpasterskiej w szpitalu, hospicjum oraz w opiece do-
mowej. Mają na celu nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności 

 13 Papieska Rada ds. duszpasterstwa Służby zdrowia, Formacja kapłańska 
a duszpasterstwo służby zdrowia, Watykan 1990, s. 27–31.
 14 P. Krakowiak, Zmiany w opiece duszpasterskiej w Polsce. Edukacyjne inspiracje 
z opieki paliatywno-hospicyjnej i narzędzia do badania potrzeb duchowych, „War-
szawskie Studia Pastoralne” 2015, nr 1(26), s. 51.
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i kompetencji w nawiązywaniu i podtrzymywaniu komunikacji in-
terpersonalnej oraz duchowej troski o chorego i jego rodzinę. Mają 
też dostarczyć umiejętności współpracy z dyrekcją wielorakich pla-
cówek ochrony zdrowia, pracownikami i wolontariuszami zespołów 
opiekuńczych organizowania zespołowej opieki duszpasterskiej oraz 
inicjowania komitetów bioetycznych. absolwenci studiów otrzymują 
świadectwo ukończenia podyplomowych studiów Uniwersytetu Pa-
pieskiego Jana Pawła II oraz certyfikat praktyk klinicznych i opie-
kuńczych nadawany przez polską prowincję zakonu bonifratrów.15

Innym sposobem formacji kapelanów szpitalnych są corocznie 
organizowane jesienią w Częstochowie kilkudniowe rekolekcje po-
łączone z warsztatami formacyjno-szkoleniowymi. Ich uczestnicy 
mają możliwość pogłębienia swojej duchowości oraz zdobywania 
praktycznych umiejętności dotyczących pełnienia swojej posługi, 
obejmujących zagadnienia z prawa kanonicznego, liturgiki, psycholo-
gii itp. Również w wielu diecezjach odbywają się spotkania formacyjne 
dla kapelanów, sióstr zakonnych oraz osób świeckich zaangażowa-
nych w duszpasterstwo szpitalne, organizowane przez diecezjalnych 
duszpasterzy służby zdrowia. Rodzi się jednak pytanie, czy takie 
działania są wystarczające?

Kwestia kształcenia kapelanów szpitalnych i współpracujących 
z nimi osób świeckich jest jedną z tematów zainteresowania Pol-
skiego towarzystwa opieki duchowej w Medycynie (PtodM), które 
powstało w Krakowie w 2015 r. W zebraniu założycielskim wzięli 
udział lekarze, pielęgniarki, położne, psycholodzy, pedagodzy i etycy 
z całego kraju, a także duchowni Kościołów: katolickiego, prawo-
sławnego i ewangelickiego oraz przewodniczący Żydowskiej Gminy 
Wyznaniowej z Krakowa. Podstawowym celem PtodM jest integro-
wanie i reprezentowanie środowiska osób zainteresowanych opieką 
duchową w medycynie, świadczoną na rzecz osób chorych, niepełno-
sprawnych i ich rodzin, dążenie do zapewnienia im wysokiej jakości 

 15 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Podyplomowe Studia w zakresie Opieki 
Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej, http://old.upjp2.edu.pl/strona/
pvbdwokdc8 [dostęp: 17.08.2017 r.].
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tejże opieki oraz wpieranie rozwoju badań naukowych i promowanie 
wiedzy w tym zakresie.16 PtodM, nawiązując do definicji Światowej 
organizacji zdrowia oraz Stowarzyszenia amerykańskich Uczelni 
Medycznych, określiło duchowość jako wymiar ludzkiego życia stano-
wiący odniesienie do transcendencji i innych wartości egzystencjalnie 
ważnych.17 Podkreśla się, że duchowość obejmuje: 1. religijność czło-
wieka, zwłaszcza jego relacje z Bogiem, a także zwyczaje i praktyki 
oraz życie wspólnotowe; 2. poszukiwania egzystencjalne odnoszące 
się szczególnie do sensu życia, cierpienia i śmierci oraz odpowiedzi na 
pytanie o własną godność i kim się jest jako osoba, do sfery wolności 
i odpowiedzialności, nadziei i rozpaczy, pojednania i przebaczenia, 
miłości i radości; 3. wartości, którymi żyje człowiek, zwłaszcza jego re-
lacje z samym sobą i innymi ludźmi, stosunek do pracy, natury, sztuki 
i kultury, jego wybory w sferze moralności i etyki oraz samo życie.18 
Podejmując z kolei próbę zdefiniowania opieki duchowej, PtodM 
określiło ją jako będąca częścią holistycznej opieki nad chorym i jego 
bliskimi, ukierunkowana jest na rozpoznanie i pomoc w spełnieniu 
ich duchowych potrzeb.19

Kwestia opieki duchowej, będącej integralnym i niezbędnym elemen-
tem całościowej (holistycznej) opieki nad pacjentem, wiąże się z próbą 
przywrócenia duchowych korzeni medycynie będącego odpowiedzią 
na spojrzenie na chorego jedynie w kontekście postępu technologicz-
nego, jaki dokonał się na początku XX wieku w diagnozowaniu i le-
czeniu chorób. odpowiadając na ten trend, zespół pracowników 
akademickich i lekarzy zapoczątkował właśnie ruch przywracający 
duchowe korzenie medycyny.20 Była to odpowiedź na wyniki badań 

 16 Statut Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, art. 7, http://ptodm.
org.pl/o-ptodm/153685,status-ptodm [dostęp: 17.08.2017 r.].
 17 Polskie towarzystwo opieku duchowej w Medycynie, Co to jest duchowość, 
http://ptodm.org.pl/ptodm/171384,co-to-jest-duchowosc [dostęp: 10.09.2017 r.].
 18 tamże.
 19 tamże.
 20 M.Ch. Puchalski, Uwzględnienie duchowości w opiece nad chorym-niezbędny 
element opieki zorientowanej na pacjenta, „Medycyna Praktyczna” 2016, nr 5, 
s. 117–118.
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ankietowych potwierdzających, że potrzeby duchowe i religijne ujaw-
niają się w sposób szczególnie silny w sytuacji znacznego pogorszenia 
się stanów zdrowia pacjentów oraz uświadomienia sobie zbliżającej się 
śmierci. Występowanie tego typu potrzeb nie dotyczy jedynie okresu 
umierania, ale również czasu długotrwałej choroby, poszukiwania 
sensu życia oraz pewności siebie. od 30,0% do 80,0% pacjentów on-
kologicznych, psychiatrycznych oraz niepełnosprawnych uznaje swoją 
religię za bardzo ważne źródło wsparcia w radzeniu sobie z chorobą. 
Badania wskazują także na fakt, że występowanie potrzeb duchowych 
nie zależy od tego, czy dany pacjent uważa się za osobę religijną.21 
Wyniki badań pokazują zależność między wartościami duchowymi 
i przekonaniami religijnymi pacjenta a umiejętnością radzenia sobie 
w sytuacjach związanych z chorobą, pozytywnym nastawieniem 
pomimo trudnej sytuacji zdrowotnej oraz powrotem do zdrowia po 
interwencji chirurgicznej czy depresji. Badani pacjenci chcieliby, aby 
ich wymiar duchowy został uwzględniony w opiece medycznej.22

odpowiadając na wyniki przeprowadzonych badań, w 1992 r. 
wprowadzono na Uniwersytecie George’a Washingtona, a później 
w  innych uczelniach medycznych USa, wykłady wskazujące na 
łączność duchowości i zdrowia. obecnie zajęcia z roli duchowości 
w opiece nad pacjentem są prowadzone w około 80,0% amerykań-
skich uczelni medycznych. Jednym z głównych inicjatorów tych 
działań jest profesor medycyny Christine Puchalski.23 Nauczanie 

 21 M. Klimasiński, M. Płocka, N. Neumann-Klimasińska, Czy lekarze powinni 
udzielać wsparcia duchowego swoim pacjentom-przegląd badań, „Medycyna Prak-
tyczna” 2017, nr 3, s. 128–129.
 22 M.Ch. Puchalski, Uwzględnienie duchowości w opiece nad chorym-niezbędny 
element opieki zorientowanej na pacjenta, art. cyt., s. 117–118.
 23 Warto zapoznać się z wystąpieniem profesor M.Ch. Puchalski: Opieka duchowa 
nad chorymi – pomaga czy jest niepotrzebna? Z perspektywy amerykańskiej, które 
wygłosiła 4 kwietnia 2013 r. w Warszawie podczas sympozjum zorganizowanego 
przez „Medycynę Praktyczną”: Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – czy le-
karz powinien zapewniać pacjentom opiekę duchową. zob. www.mp.pl/etyka/
wideo/95844,vi-sympozjum-dylematy-etyczne-w-praktyce-lekarskiej-czy-lekarz-
-powinien-zapewniac-pacjentom-opieke-duchowa-warszawa-4-kwietnia-2013.
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studentów medycyny roli duchowości w życiu pacjentów obejmuje, 
między innymi, zdobywanie przez nich umiejętności przeprowa-
dzania diagnozowania potrzeb chorych w tej sferze, integrowania 
aspektów duchowych ważnych dla pacjentów z dialogiem medycz-
nym, szczególnie w odniesieniu do decyzji co ich dalszego leczenia.24 
Skonstruowano również specjalne narzędzia pozwalające rozpo-
znać cierpienie duchowe i źródła siły duchowej pacjentów.25 Przy 
ich pomocy ustala się, czy istnieje potrzeba skierowania pacjentów 
do certyfikowanego kapelana w sytuacji, gdy chorzy stwierdzają, że 
duchowość lub religia są dla nich ważne oraz pragną, aby ich prze-
konania, praktyki lub wartości związane z religią czy sferą duchową 
zostały uwzględnione w planie leczenia.26 Uzyskane przez lekarza 

 24 M. Krajnik, Komentarz do artykułu M.Ch. Puchalski: Uwzględnienie duchowości 
w opiece nad chorym – niezbędny element opieki zorientowanej na pacjenta, „Me-
dycyna Praktyczna” 2016, nr 5, s. 122–123.
 25 M.Ch. Puchalski skonstruowała narzędzia pozwalające rozpoznać cierpienia 
duchowe pacjentów i źródła ich duchowych sił poprzez badania przesiewowe i wy-
wiad. Badanie przesiewowe, przeprowadzane podczas przyjęcia do szpitala lub innej 
placówki medycznej, służy ustaleniu tego, czy istnieje potrzeba natychmiastowego 
skierowania pacjenta do kapelana. obejmuje ono pytania: Czy duchowość lub religia 
są dla Ciebie ważne? Czy czujesz, że Twoje przekonania i wiara pomagają Ci w po-
radzeniu z tą sytuacja? W zależności od uzyskanych odpowiedzi, lekarz kieruje 
pacjenta do certyfikowanego kapelana. z kolei wywiad dotyczący duchowości jest 
bardziej szczegółowy, przeprowadzany przez lekarzy decydujących o dalszym pro-
cesie leczniczym. Przeprowadza się go za pomocą tzw. testu FICa (Faith ad Believe, 
Importance, Community, Adres in Carre). Fundamentem wspomnianego narzędzia 
badawczego jest rozumiane duchowości jako to, co pozwala człowiekowi doświadczyć 
transcendentnego sensu życia. Jest to często wyrażone jako relacja z Bogiem, ale może 
też być relacja do przyrody sztuki, muzyki, rodziny lub społeczności – bez względu na 
przekonania i wartości daje ona osobie poczucie sensu i celu w życiu. Wspomniany 
test został już zaadaptowany na grunt polski. Więcej na ten temat zob.: M.Ch. Pu-
chalski, Uwzględnienie duchowości w opiece nad chorym-niezbędny element opieki 
zorientowanej na pacjenta, art. cyt., s. 120–121; P. Krakowiak, Zmiany w opiece 
duszpasterskiej w Polsce. Edukacyjne inspiracje z opieki paliatywno-hospicyjnej 
i narzędzia do badania potrzeb duchowych, dz. cyt., s. 53–55.
 26 M. Ch. Puchalski, Uwzględnienie duchowości w opiece nad chorym-niezbędny 
element opieki zorientowanej na pacjenta, dz. cyt., s. 121.
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informacje ze sfery duchowej pacjenta są także uwzględniane w pla-
nach leczenia. W przypadku bardziej złożonych kwestii duchowych 
(potrzeba przebaczenia, pogodzenia się z samym sobą czy innymi, 
niepokój egzystencjalny, poczucie odosobnienia i braku miłości do 
ludzi i Boga), pacjent jest odsyłany do kapelana lub innego specjalisty 
z kapelanii.27 Studentów medycyny oraz lekarzy uczy się także umie-
jętności współpracy z kapelanami szpitalnymi, a także dokonywania 
oceny własnych potrzeb duchowych i planowania swojego rozwoju 
w tej dziedzinie.28 Również w wielu krajach europy zachodniej pla-
cówki ochrony zdrowia zatrudniają zawodowych kapelanów jako 
specjalistów od opieki duchowej, którzy stają się członkami interdy-
scyplinarnych terapeutycznych zespołów medycznych.29

 27 tamże.
 28 M. Krajnik, Komentarz do artykułu M.Ch. Puchalski: Uwzględnienie duchowości 
w opiece nad chorym – niezbędny element opieki zorientowanej na pacjenta, art. cyt., 
s. 122–123.
 29 Przykładowo w Szpitalu Uniwersyteckim w leuven w Belgii kapelan włączony 
do zespołu, na prośbę ordynatora, przygotowuje razem z pielęgniarką listę dotyczącą 
aspektów duchowości leczonych pacjentów, która jest dołączana do ich dokumen-
tacji. tego typu działania sprawiają, że opieka duchowa nad pacjentami staje się 
elementem pracy całego zespołu terapeutycznego, który całościowo podchodzi do 
procesu leczenia. Kapelan szpitalny rozmawia z każdym nowo przybyłym pacjen-
tem o sprawach duchowych oraz uczy nowych członków zespołu, jak rozpoznawać 
potrzeby duchowe chorych. z kolei w Szpitalu Read w amsterdamie dwóch kape-
lanów świadczy opiekę duchową dla 120 pacjentów szpitala i 500 pacjentów z po-
radni przyszpitalnej. Prowadzą oni na oddziale dziennym indywidualne i grupowe 
zajęcia dla pacjentów, rozmawiając z nimi na tematy duchowe i o sensie życia oraz 
animując działania grupy medytacyjnej i biblijnej, zachęcając chorych do korzy-
stania z duchowości (bez względu na to, jak ją rozumieją) w procesie rehabilitacji 
i w sytuacji przewlekłej choroby. z inicjatywy ordynatora kapelani prowadzą też 
wykłady dla lekarzy na temat potrzeb duchowych ich pacjentów. W wielu szpitalach 
dobrze przygotowani kapelani zapewniają odpowiednią opieką duchową również 
rodzinom pacjentom oraz personelowi medycznemu, pomagając im radzić sobie 
z napięciami psychicznymi towarzyszącymi im w pełnionej posłudze, biorąc za-
razem udział w pracach komisji etycznych. zob. a. Vandenhoeck, Kapelani jako 
specjaliści od opieki duchowej nad pacjentami w Europie, „Medycyna Praktyczna” 
2017, nr 2, s. 118–119.
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Powyższy kierunek działań związany z podkreśleniem roli sfery 
duchowej w funkcjonowaniu człowieka i  jej dowartościowaniem 
w procesie leczenia dobrze wpisuje się w to, na co zwraca uwagę 
omawiany przez autorów dokument Duszpasterstwo służby zdrowia 
i nowa ewangelizacja dla przekazu wiary. Pokazuje on całościową 
wizję człowieka, podkreślając, że zgodnie z planem Boga (…) wyróżnia 
się trzy podstawowe poziomy znaczenia (…) życia: poziom biologiczny 
(bios), który człowiek współdzieli z pozostałymi bytami ożywionymi; 
poziom życia duchowego (psiche), który w przypadku człowieka wy-
nika z pierwiastka duchowego duszy  i który nadaje mu status osoby 
jedynej i niepowtarzalnej; nowy poziom partycypacji w życiu bożym 
(zoe) za pośrednictwem łaski życia nadprzyrodzonego. dokument 
zauważa, że te trzy poziomy funkcjonowania człowieka są ze sobą 
ściśle powiązane (PS, s. 21–22).

PtodM podjęło szereg różnych działań zmierzających do propa-
gowania i wprowadzania do polskiej praktyki leczniczej ideę opieki 
duchowej. Wypracowuje ono standardy dobrej praktyki w zakresie 
opieki duchowej, zarówno na poziomie personelu medycznego, jak też 
specjalistów opieki duchowej (kapelanów i świeckich). dąży do tego, 
aby w programach kształcenia lekarzy znalazły się zajęcia przygoto-
wujące do udzielania chorym, poza wsparciem czysto medycznym, 
wsparcia duchowego. Wiązałoby się to z nabyciem, zwłaszcza w sferze 
komunikacji z chorym, umiejętności oceny jego potrzeb duchowych, 
które byłyby włączone do wywiadu lekarskiego.30 PtodM przygo-
towało profil zawodowy specjalisty opieki duchowej (Sod) w Polsce, 
który byłby osobą odpowiedzialną za świadczenie opieki duchowej 
pacjentom opieki zdrowotnej, ich rodzinom i bliskim. organizowałby 
on w danej jednostce zdrowotnej zespół opieki duchowej (zod), 
będąc następnie jego koordynatorem lub kierownikiem. W myśl pro-
ponowanych założeń zod zapewniałby opiekę duchową wszystkim 

 30 Wywiad przeprowadzony przez ks. Wojciecha Bartoszka z prof. UKM w to-
runiu, Collegium w Bydgoszczy, dr. hab. n. med. Małgorzatą Krajnik, prezesem 
Polskiego towarzystwa opieki duchowej w Medycynie Słuchać, by usłyszeć, https://
adst.mp.pl/s/www/ptod/apChor_nr_5_2017_M.Krajnik.pdf [dostęp: 24.08.2017 r.].
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pacjentom przebywającej w danej jednostce, ich rodzinom i bliskim, 
jak też ułatwiałby dostęp, w zależności od życzeń pacjenta, do opieki 
duszpasterskiej. Sod troszczyłby się też o zapewnienie duchowej i re-
ligijnej opieki pracowników medycznych i niemedycznych oraz wo-
lontariuszy pracujących w danej jednostce. Członkowie zod mogliby 
czynnie uczestniczyć w pracy interdyscyplinarnych zespołów terapeu-
tycznych, współpracując z lekarzami, pielęgniarkami i psychologami, 
pomagając zarazem w podejmowaniu decyzji etycznych. Specjalistą 
opieki duchowej, według propozycji PtodM, mógłby być kapelan, 
osoba konsekrowana lub świecka, po ukończeniu podyplomowych 
studiów z zakresu opieki duchowej w medycynie i otrzymaniu sto-
sownego certyfikatu. obecnie w zespole programowym PtodM 
toczy się dyskusja dotycząca programu powyższych studiów, jak też 
zawartości podręcznika.

Powyższa propozycje przygotowane przez PtodM dotyczące 
propagowania w polskiej służbie zdrowia wydają się ciekawe i godne 
podjęcia dalszej dyskusji. Wprowadzenie ich w życie wymagałoby 
przemodelowania sposobu funkcjonowania kapelanów w polskich 
szpitalach. Sprawą do dyskusji jest to, jak w perspektywie mogłaby ona 
wyglądać. Nie jest dogmatem wiary, że każdy kapelan musiałby zostać 
specjalistą opieki duchowej. Jeżeli takim specjalistą w danym szpitalu 
zostałaby osoba świecka lub konsekrowana, to oczywiście współpra-
cowałaby ona z kapelanem, który przy wsparciu całego zespołu móg-
łby się głównie skupić na posłudze sakramentalnej wobec chorych, 
gdzie nikt nie może go zastąpić.31 z kolei kapłani, którzy ukończyliby 
specjalistyczne studia, byliby specjalistami opieki duchowej. Wpro-
wadzenie na szerszą skalę idei opieki duchowej do polskich jednostek 
służby zdrowia zaowocowałoby holistycznym podejściem do każdego 
pacjenta. Należy mieć nadzieję, że w przyszłości będzie zmieniał 
się sposób leczenia pacjentów w polskich szpitalach na uwzględnia-
jący ich potrzeby duchowe, co wiązać się musi ze zmianą sposobu 
kształcenia kapelanów szpitalnych i współpracujących z nimi osób 
mających tworzyć zespoły duszpasterskie oraz interdyscyplinarne 

 31 tamże.
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zespoły terapeutyczne. Wypracowując nowy model kształcenia pol-
skich kapelanów oraz ich współpracowników, można sięgnąć do 
różnych sposobów realizowanych w europie zachodniej.32

Sakramenty życia codziennego a cnoty teologalne
Jednym z zadań nowej ewangelizacji, zgodnie z nauczaniem Jana 
Pawła II, jest podtrzymywanie, wystawionej na ciężką próbę w czasie 
choroby i cierpienia, wiary w Boga i w Jego ojcowską miłość.33 Naj-
istotniejszym wyrazem tego działania jest celebrowanie sakramentów 
z chorymi i dla nich (PS, s. 25–26, por. Chl 54). W analizowanym do-
kumencie odnotowuje się, że duszpasterstwo służby zdrowia potwier-
dza, że jego fundamentalnym celem jest uobecnić Chrystusa, ażeby 
każdy, zwłaszcza chory, mógł Go spotkać jako lekarza duszy i ciała, 
a to dokonuje się poprzez uznanie pierwszeństwa celebracji sakra-
mentalnych nad jakąkolwiek inną formą działania (PS, s. 26). Słusznie 

 32 Przykładowo, aby zostać kapelanem szpitalnym w Belgii, należy ukończyć studia 
magisterskie na Wydziale teologii i Religioznawstwa Katolickiego Uniwerystetu 
w leuven, a także roczne studia podyplomowe z teologii ze specjalizacja z zakresie 
kapelaństwa. W czasie trwania specjalizacji odbywa się trzymiesięczny staż w szpi-
talu oraz zapoznaje się z kwestiami teoretycznymi, dotyczącymi między innymi 
specyfiki różnorodnych chorób, w tym psychicznych, etyką w opiece zdrowotnej, 
poradnictwem duszpasterskim. Kapelani pracujący w szpitalu muszą ciągle dbać 
o swoje dokształcanie, systematycznie uczestnicząc w szkoleniach oraz poddawać 
swoją pracę superwizji. zob. a. Vandenhoeck, Kapelani jako specjaliści od opieki 
duchowej nad pacjentami w Europie, art. cyt., s. 119.
 33 Nowa ewangelizacja musi być zawsze świadoma tajemnicy paschalnej śmierci 
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Od tej tajemnicy rozprzestrzenia się światło 
na cierpienia i choroby ludzi, którzy przez Krzyż Chrystusa mogą zrozumieć i za-
akceptować tajemnicę cierpienia, który daje im nadzieję na życie, które przychodzi. 
W chorym, cierpiącym [...] są obecne i mają siłę misyjną cierpienia Chrystusa. Dla 
chrześcijan zawsze powinno być miejsce dla cierpiących i chorych. Oni potrzebują 
naszej opieki, ale my otrzymujemy jeszcze więcej od ich wiary. Przez chorych, Chrystus 
oświeca swego Kościoła tak, że każdy, kto zetknie się z cierpiącym może odnaleźć 
odbicie światła Chrystusa. Dlatego chorzy są tak ważni w nowej ewangelizacji. Będący 
w kontakcie z nimi, powinni mieć świadomość misji, którą mają. Nie wolno nam 
zapomnieć, w końcu, że kiedy budują się szpitale należy pamiętać, by nie zabrakło 
nigdy miejsc pocieszenia jak również miejsc do modlitwy. PS, s. 9.
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autorzy omawianego dokumentu podkreślają, że Chrystus jest leka-
rzem duszy i ciała: materialno-duchowemu sposobowi bytowania 
człowieka odpowiada bowiem widzialno-duchowy sposób działania 
Kościoła w sakramentach, składających się z pewnej czynności (aspekt 
zewnętrzny) i odpowiadającej jej łaski (aspekt niematerialny).

Chrzest, bierzmowanie i eucharystia stanowią sakramenty wta-
jemniczenia chrześcijańskiego. eucharystia, pod innym kątem widze-
nia, i pokuta wraz z namaszczeniem chorych konstytuują sakramenty 
życia codziennego, służą bowiem chrześcijaninowi pomocą w walce 
ze złem moralnym oraz przygotowują go do pełnej chwały. W końcu 
tradycja wyróżnia skaramenty społeczne, jakimi są małżeństwo 
i święcenia. autorzy postanowili poświęcić odrębną część niniejszego 
artykułu zagadnieniom związanym z sakramentami życia codzien-
nego w kontekście cnót wiary, nadziei i miłości.

Rzeczywistość sakramentów nie jest trywialna34, gdyż z jednej 
strony zakładają one wiarę człowieka, z drugiej zaś – karmią ją 
i umacniają: przyjmowanie sakramentów oznacza osobisty udział 
człowieka w wypełnianiu zbawczego planu Boga, który swym zasięgiem 
obejmuje życie wieczne. Ponadto wyraża ono zrozumienie własnego 
powołania, które człowiek odnajduje w życiu Kościoła.35 Magisterium 
Kościoła Katolickiego zwraca uwagę na współistnienie choroby, bólu 
i cierpienia oraz podkreśla znaczenie wiary w Jezusa Chrystusa dla 

 34 Nie ma pełnej wiary bez życia sakramentalnego, jak nie ma także pełnego udziału 
w sakramencie, jeżeli przyjmujący podchodzi do nich bez wiary. Przykładem doskonałej 
jedności wiary i sakramentów są pierwsze wieki Kościoła. Wielką wagę przywiązywano 
w tym czasie do głoszenia słowa Bożego, które było [...] kerygmatem, realnym spot-
kaniem z Chrystusem w Jego Słowie. Prowadziło ono do wiary, a ta w konsekwencji 
do przyjmowania sakramentów. z.M. Głowacki, Dlaczego sakramenty potrzebują 
wiary, „Roczniki liturgiczno-Homiletyczne” 2011, nr 2(58), s. 50.
 35 Taka jest wiara Kościoła. Katechizm dla dorosłych, red. z. Marek, Kraków 2009, 
s. 102 (dalej skrót: Katechizm). Wypełnianie przez Kościół posłannictwa niesienia daru 
zbawienia domaga się od wierzących odpowiedniego przygotowania. Dokonuje tego 
Duch Święty przez uzdalnianie ich do rozumienia słowa Bożego oraz przyjmowania 
go z wiarą. On też udziela wiary niezbędnej do przyjmowania sakramentów, Kate-
chizm, s. 90. zob. również. K. Jeżyna, Eklezjalny wymiar sakramentów, „Roczniki 
teologii Moralnej” 2011, nr 3(58), s. 95–111.
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właściwego zrozumienia sensu tej troistej rzeczywistości. Jednakże 
i  tę wiarę należy właściwie umiejscowić: wiara w Chrystusa jest 
bowiem wiarą trynitarną. W rzeczy samej, to Bóg ojciec wybiera 
całkowite podarowanie się Syna jako środek dla odnowienia uczy-
nionego nieskutecznym przez grzech adama przymierza z ludźmi 
(J 3, 16). to właśnie Syn idzie w stronę własnego cierpienia, świadomy 
zbawczej jego mocy, idzie posłuszny Ojcu, ale przede wszystkim zjed-
noczony z Ojcem w tej miłości, którą On umiłował świat i człowieka.36 
Wreszcie to nie kto inny, jak duch Święty ogłasza przez proroków 
cierpienia, które Mesjasz w sposób wolny przyjmie na siebie dla ludzi 
i w pewien sposób w ich miejsce (Iz 53, 4–5). to za sprawą tego ducha 
jednorodzony Syn, zstąpiwszy z nieba, przyjął ciało, przybliżając się 
tym samym w sposób szczególny do ludzi chorych. W rzeczy samej, 
Chrystus Pan jest tym, który pomaga osobom w potrzebie i w trudnej 
sytuacji. I rzeczywiście w swojej mesjańskiej posłudze uzdrowi wielu 
z chorób, dolegliwości, uwolni od złych duchów, obdarzy wzrokiem 
niewidomych, sprawi, że chromi będą chodzić, przywróci trędowatym 
zdrowie i godność, wskrzesi umarłych, będzie głosił ubogim dobrą 
nowinę (por. Łk 7, 21–22).37

W omawianym dokumencie właściwie mówi się tylko o sakra-
mencie namaszczenia chorych38. lapidarne odniesienie się do po-
kuty i pojednania oraz eucharystii jest wielkim jego niedostatkiem, 
chociażby dlatego, że to eucharystia, w której kult Bogu składa sam 
Syn Boży, a wraz z Nim Kościół, jest szczytem czci oddawanej Bogu 

 36 Jan Paweł II, Salvifici doloris. list apostolski do biskupów, kapłanów, rodzin 
zakonnych i wiernych Kościoła katolickiego o chrześcijańskim sensie ludzkiego 
cierpienia, Watykan 1984, nr 16.
 37 Franciszek, Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: „Zróbcie wszystko, 
cokolwiek wam powie” (J 2, 5). orędzie na XXIV Światowy dzień Chorego 2016 r. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/sick/documents/papa-france-
sco_20150915_giornata-malato.html [dostęp: 13.09.2017 r.].
 38 W Nowej Karcie Pracowników Służby Zdrowia wydanej przez Papieską Radę 
ds. duszpasterstwa Służby zdrowia (tłum. pol. 2017) znajduje się rozdział zatytu-
łowany Troska duszpasterska i sakrament namaszczenia chorych.
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(por. Kl 10).39 za pośrednictwem Chrystusa wierzący uczestniczą 
w nowym i wiecznym przymierzu Boga z ludźmi i już teraz antycy-
pują życie wieczne.

Uwikłanie w grzech powoduje osłabienie zapoczątkowanego w sa-
kramentach inicjacji życia w komunii z Bogiem.40 Jezus Chrystus, 
licząc się ze słabością ludzką, wyposażył Kościół w sakramenty po-
kuty i pojednania oraz namaszczenia chorych41, których zadaniem 
jest pojednanie grzesznika z Bogiem42 i pokrzepienie chorych. W po-
rządku sakramentalnym namaszczenie chorych, określane w anali-
zowanym dokumencie jako najważniejsza celebracja sakramentalna 
dla chorych i z nimi, która może wzbudzić wiarę w Boga i Jego miłość 
lub też oczyścić ją, utwierdzić i podtrzymać, kiedy jest ona wystawiona 
na ciężką próbę przez chorobę (PS, s. 27–28), łączy się z pokutą, której 
autorzy dokumentu nie poświęcają zbytniej uwagi, a przecież jest 
ona cennym narzędziem Bożej łaski, która w znaczący sposób może 
pomóc choremu ponownie odkryć dar wiary, który jest rzeczywistoś-
cią złożoną, będąc zarazem darem Boga43, i jako taka jest możliwa 

 39 Liturgia z tajemnicą paschalną w centrum, oferowaną ludziom jako wydarzenie 
zbawcze i zdolną do zorientowania życia na naśladowanie Chrystusa. W ten sposób 
uobecnia się w niej łaskę zmartwychwstania Chrystusa, która przekształca także 
fizyczny wymiar egzystencji. PS, s. 34.
 40 Por. Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 1988, 
VII, 245 (dalej skrót: BF).
 41 Można spotkać się z określeniem tegoż sakramentu jako „ostatnie namaszcze-
nie” (extrema unctio). Extrema może być rozumiane jako ostatnie ze wszystkich 
namaszczeń (po chrzcie, bierzmowaniu i ewentualnie kapłaństwie). Świadczy 
o tym fakt, że w dekretach Soboru Powszechnego trydenckiego zaznaczono, że 
ten sakrament może być udzielony więcej niż jeden raz: jest także powiedziane, że 
namaszczenie to należy dawać chorym, którzy jeśliby po jego przyjęciu wrócili do 
zdrowia, mogą powtórnie korzystać z pomocy tego sakramentu gdyby wpadli w inne 
podobne niebezpieczeństwo życia. BF VII, 515.
 42 tradycja nazywa to „usprawiedliwieniem wtórnym”, które różni się od „uspra-
wiedliwienia pierwszego” (chrztu). Człowiek korzystający z sakramentu pokuty jest 
tym, który sprzeniewierzył się zobowiązaniom zaciągniętym wobec Boga i Kościoła.
 43 Wiara jest darem Bożym przeznaczonym do wzrostu w sercach wierzących [...]. 
W tym procesie można wyróżnić pewne ważne momenty: zainteresowanie Ewan-
gelią, jako pierwszy w kierunku wiary, przychylność i pewna sympatia wobec niej; 
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tylko dzięki łasce, oraz aktem człowieka, który dokonuje się poprzez 
zaufanie Bogu i przylgnięcie do Niego i prawd przezeń objawionych. 
Postawa gościnności, otwarcia się na szczery dialog i przyjęcia daru 
ducha Świętego (por. PS, s. 21) może prowadzić do ponownego od-
krycia, przekaznania i utwierdzenia wiary (PS, s. 10) i przez to do 
sakramentu pojednania, który z kolei może jeszcze bardziej umocnić 
osłabiony dar wiary.

Jezus nie tylko wysyłał swoich uczniów, by leczyli (Mt 10, 8), lecz 
także ustanowił sakrament namaszczenia chorych, o istnieniu którego 
już w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej zaświacza list św. Jakuba 
(5, 14–16). Poprzez namaszczenie, któremu towarzyszy modlitwa 
prezbiterów, cały Kościół poleca chorych Panu, aby ulżył on ich 
udrękom i ich uzdrowił, a chorych uprasza do duchowego jednocze-
nia się z Męką i Śmiercią Chrystusa, by w ten sposób przyczyniali 
się do dobra ludu Bożego. Sakrament ten odgrywa podwójną rolę: 
otoczenie chorych uwagą i opieką duszpasterską jest z jednej strony 
znakiem czułości Boga dla cierpiących, ale także przynosi duchową 
korzyść również kapłanom i całej wspólnocie chrześcijańskiej, po-
nieważ wszystko to, co czyni się najmniejszemu z braci, czyni się 
samemu Chrystusowi (Mt 25, 40; por. PS, s. 34).

to właśnie moment cierpienia i pragnienia powrotu do zdrowia 
czyni człowieka szczególnie wrażliwym na wartość teologalnej cnoty 
nadziei, która nadaje nowe znaczenie cierpieniom, przekształcając 
je w drogę zbawienia, gdyż jest ona skierowanym ku przyszłości ocze-
kiwaniem, które rodzi się z przeświadczenia, że szarzyzna i ciężar 
życia, nierówność i niesprawiedliwość, cała rzeczywistość zła i cier-
pienia nie są ostatnim słowem o życiu ludzkim. Źródłem nadziei jest 

nawrócenie, jako przylgnięcie do Chrystusa i „wybór podstawowy”, na którym potem 
opiera się całe życie chrześcijańskie; wyznanie wiary, jako wyrzeczenie, walka, ale 
i radość z dokonania tego; oraz droga do doskonałości, na której ochrzczony poruszany 
zawsze przez Ducha Świętego, umacniany sakramentami, modlitwą, praktykach 
miłości i innymi dziełami duszpasterskimi, stara się realizować propozycję Chry-
stusa: „Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (por. Mt 5, 48)”. 
S. Kulpaczyński, Modlitwa gwarantem utrzymywania autentyczności katechezy, 
w: Katechetyka i katecheza u progu XXI w., red. a. Kiciński, Poznań 2007, s. 363.
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zmartwychwstały Jezus.44 Nadzieja jest człowiekowi potrzebna do 
tego, by nie rezygnował z trudu życia chrześcijańskiego bądź nie za-
łamywał się w cierpieniach i trudnościach. Dlatego też nadzieja jest 
uważana za początek miłości Boga, w której nie tylko pragniemy Boga 
jako najwyższego Dobra, ale przede wszystkim sami oddajemy się 
Jemu całkowicie i chcemy być Mu zawsze wierni.45 Stąd w kontekście 
szpitalnym wiarę można łączyć z sakramentem pokuty i pojednania, 
zaś nadzieję z drugim sakramentem uzdrowienia.

Mówiąc o sakramentach uzdrowienia, należy także odnieść się 
do istoty eucharystii:46 po pierwsze dlatego, że to w niej wszystkie 
sakramenty osiągają swoją naturalną pełnię, po drugie z tego powodu, 
iż to właśnie w niej służba człowiekowi cierpiącemu na duszy i w ciele 
odnajduje nie tylko swe źródło, lecz także normę. ta właśnie euchary-
stia, gdy przyjęta w chorobie, w nadzwyczajny sposób przyczynia się 
do przemiany osoby, włączając ją w ofiarę, którą Chrystus złożył ojcu 
z samego siebie dla zbawienia wszystkich z miłości. Upodobnienie 
do paschalnej tajemnicy Chrystusa, nabiera szczególnego znaczenia, 
kiedy eucharystia zostaje udzielona i przyjęta jako wiatyk, który jest 
lekarstwem nieśmiertelności, antidotum na śmierć47, sakramentem 
przejścia ze śmierci do życia (J 6, 54).48 Chrześcijańskie spojrzenie 
na chorobę, ból i cierpienie musi zostać usytuowane w kontekście 
trynitarnej ekonomii zbawienia, a to dlatego, że ból jest przyjęty (z wł. 
è assunto) w ramach nieskończonej miłości, która promieniuje od 
Boga trójcy i staje wyrazem miłości i środkiem zbawienia, to znaczy 
staje się zbawczym bólem.49 to nie kto inny, jak św. Jan apostoł 

 44 Katechizm, s. 78.
 45 tamże, s. 155.
 46 Podkreślić należy w tym miejscu, że układ pokuta-namaszczenie-eucharystia 
jest zgodny z praxis Kościoła katolickiego wyrażoną w Sakramenty chorych. Obrzędy 
i duszpasterstwo, Katowice 2001. Por. zwłaszcza tamże, nr 30, 52 oraz rozdział III.
 47 Ignacy antiocheński, List do Efezjan, 20, PG 5, 661.
 48 Por. Benedykt XVI, „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. orędzie ojca 
Świętego na XX Światowy dzień Chorego (11 lutego 2012 r.), art. cyt.
 49 Jan Paweł II, Messaggio di Giovanni Paolo II per la II Giornata Mondiale del 
Malato, nr 3, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/sick/documents/
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obwieszcza światu w swoim pierwszym liście, że Bóg jest miłością 
(4, 8.16), odkrywszy, że ta deklaracja została najpełniej wyrażona 
w zbawczym Wcieleniu Syna Boga żywego, który w poszukiwaniu 
człowieka stał się właśnie człowiekiem, budując pomost między 
Bożą transcendencją i ludzką kondycją.50 Reflektować nad Bogiem, 
który jest miłością, oznacza kontemplować i praktykować właśnie 
cnotę teologalną miłości w jej dwojakim aspekcie – miłości Boga 
i bliźniego51, co więcej – jeżeli każdy człowiek jest naszym bratem, 
to zwłaszcza słaby, cierpiący i potrzebujący opieki musi znaleźć się 
w centrum naszej uwagi, aby nikt nie czuł się zapomniany i odrzu-
cony.52 dlatego tak ważne jest włączanie, na tyle, na ile to tylko jest 
możliwe, osoby chore w celebrację eucharystii, sakramentu miłości.53

hf_jp-ii_mes_08121993_world-day-of-the-sick-1994.html [dostęp: 13.09.2017 r.]. 
Należy zwrócić uwagę, że włoski czasownik assumere znaczy „przyjąć”, ale może 
również zostać przetłumaczony jako „wynieść” w sensie „podnieść do godności”. 
W związku z tym powyższe zdanie można przetłumaczyć: ból został wyniesiony 
do godności nieskończonej miłości.
 50 Jan Paweł II, Messaggio di Giovanni Paolo II in preparazione alla VI Giornata 
Mondiale del Malato, nr 2, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/
sick/documents/hf_jp-ii_mes_29061997_world-day-of-the-sick-1998.html [dostęp: 
13.09.2017 r.].
 51 Jan Paweł II, Messaggio di Giovanni Paolo II in preparazione alla VII Giornata 
Mondiale del Malato, nr 1, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/
sick/documents/hf_jp-ii_mes_19990806_world-day-of-the-sick-2000.html [dostęp: 
13.09.2017 r.].
 52 Benedykt XVI, Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni (1 P 2, 24). orędzie ojca 
Świętego z okazji XIX Światowego dnia Chorego (11 lutego 2011 r.)., http://w2.vatican.
va/content/benedict-xvi/pl/messages/sick/documents/hf_ben-xvi_mes_20101121_
world-day-of-the-sick-2011.html [dostęp: 13.09.2017 r.].
 53 Rozważając warunki tych, którzy z powodu stanu zdrowia lub starości nie mogą 
udać się do miejsc kultu, chciałbym zwrócić uwagę całej wspólnoty kościelnej na 
duszpasterską konieczność zapewnienia duchowego wsparcia chorym, którzy 
pozostają we własnych domach lub znajdują się w szpitalach. Wiele razy podczas 
Synodu biskupi nawiązywali do ich sytuacji. Należy zadbać, aby ci nasi bracia 
i siostry mogli przyjmować często Komunię sakramentalną. Wzmacniając w ten 
sposób związek z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, będą mogli 
czuć się w pełni egzystencjalnie włączeni w życie i misję Kościoła, poprzez ofiarę 
z własnego cierpienia, w zjednoczeniu z ofiarą naszego Pana. zob. Benedykt XVI, 
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zwłaszcza w papieskich orędziach na Światowy dzień Chorego 
podkreśla się, że rzeczywsitość choroby, bólu i cierpienia powinna 
być przeżywana w jedności z Chrystusem Panem, dlatego w tym 
miejscu, mimo że w sposób lakoniczny, należy podkreślić znaczenie 
chrystologii w przedmiotowym kontekście. „Chrystus solidaryzując 
się z ludzkim cierpieniem i samą śmiercią, nadał im przez swoją mękę 
i śmierć na krzyżu nowe znaczenie: każdy człowiek, który w swoim 
cierpieniu potrafi zjednoczyć się i upodobnić do Niego, będzie miał 
udział w Jego chwale – zmartwychwstaniu.”54 tym sposobem mamy 
do czynienia jakby ze zwieńczeniem procesu upodabniania się do 
Chrystusa Pana, rozpoczętym w sakramencie chrztu.

Streszczenie
dokument Duszpasterstwo służby zdrowia i nowa ewangelizacja dla prze-
kazu wiary podkreśla, że kwestia spotkania z człowiekiem cierpiącym i gło-
szenia jemu oraz ofiarowania zbawienia i nadziei nie jest jeszcze traktowana 
przez wszystkich w Kościele jako uprzywilejowana droga postępowania 
(PS, s. 33) W tym kontekście trzeba nieustannie zwracać uwagę na koniecz-
ność priorytetowego traktowania posługi chorym, szczególnie przebywają-
cym w szpitalach. aktualne jest traktowanie szpitala jako uprzywilejowanego 
miejsca ewangelizacji, co wiązać się z będzie z próbami odnawiania sposobu 
prowadzenia duszpasterstwa szpitalnego oraz pogłębiania spojrzenie na 
sakramenty uzdrowienia i eucharystię, czemu wyraz dali autorzy artykułu 
w swoich rozważaniach. 
Pragną je wpisywać w kierunek nadany Kościołowi przez papieża Fran-
ciszka, związany z nawróceniem pastoralnym i duszpasterstwem misyjnym, 
które, jak podkreślił on w swojej adhortacji Evangelii gaudium, zakłada 
przejście naszych wspólnot od modelu duszpasterstwa zachowawczego 
do duszpasterstwa misyjnego oraz rezygnację z „wygodnego” kryterium 
duszpasterskiego: zawsze się tak robiło. Franciszek zachęca wszystkich do 

Sacramentum caritatis. Posynodalna adhortacja apostolska o eucharystii, źródle 
i szczycie życia i misji Kościoła, nr 58 http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/
apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.
html [dostęp: 13.09.2017 r.].
 54 Katechizm, s. 112.
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śmiałej kreatywności w zadaniu przemyślenia na nowo celów, stylu i metod 
ewangelizacyjnych (eG 25; 33). Wspomaniany apel trzeba także odnosić do 
duszpasterstwa szpitalnego, które ciągle wymaga odnowy i doskonalenia.

Summary
In 2013 the Pontifical Council for Pastoral assistance to Health Care Work-
ers issued a document entitled Health Pastoral Care and the New evan-
gelisation for the transmission of the Christian Faith. The authors of this 
article shall not only discuss its structure an main issues, but also formulate 
postulates concerning certain changes in nthe context of the hospital pas-
toral care in Poland, referring to the resolutions applied in the USa and the 
Western european countries. Moreover, treating the document mentioned 
above as the basis of their theological reflection they shall suggest a new 
attitude towards the sacrament of healing and the eucharist in reference 
to the theological Virtues: Faith, Hope and love.
The second part of the article entitled Hospital Pastoral Care for a New Erais 
going to present the chosen results of the research on the hospital chaplains 
pastoral service, specifying the way they have been trained so far and pro-
posing introducement – at a large scale – an idea of the “spiritual care” in 
the context of the Polish Health Care System, which would be related to the 
holistic approach to each of the sick.
The third part of the article called The Everyday Life Sacraments vs. Theo-
logical Virtues. Here the authors shall follow the teaching of Pope Benedict 
XVI, evaluating the Sacraments of Penance and Reconciliation, as well as 
the Sacrament of anointing of the Sick, joining them accordingly with the 
Virtues of Faith and Hope. Here the eucharist shall be approached as insep-
arably linked to the virtue of love. It shall be pointed out how celebrating 
the above-mentioned sacraments may help the sick discover again the gift 
of Faith, Hope and, then, to grow in the love of God and one’s neighbour.

Słowa kluczowe: chory, duszpasterstwo służby zdrowia, duszpasterstwo 
szpitalne, kapelani szpitalni, sakramenty życia codziennego, cnoty teolo-
galne, opieka duchowa

Key words: the sick, hospital pastoral care, pastoral care of the health care 
system, hospital chaplains, everyday life sacraments, theological virtues, 
spiritual care



Ks. t. Wielebski, Sz. K. Ciećko

| 114 |

Bibliografia
Benedykt XVI, Deus Caritas est. encyklika o miłości, Poznań 2005.
Benedykt XVI, Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła (Łk 17, 19). orędzie 

na XX Światowy dzień Chorego 2012 r., http://w2.vatican.va/content/
benedict-xvi/pl/messages/sick/documents/hf_ben-xvi_mes_20111120_
world-day-of-the-sick-2012.html [dostęp: 13.09.2017 r.].

Benedykt XVI, Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni (1 P 2, 24). orędzie 
z okazji XIX Światowego dnia Chorego 2011 r., http://w2.vatican.va/
content/benedict-xvi/pl/messages/sick/documents/hf_ben-xvi_
mes_20101121_world-day-of-the-sick-2011.html [dostęp: 13.09.2017 r.].

Benedykt XVI, Sacramentum caritatis. Posynodalna adhortacja apostolska 
o eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła, http://w2.vatican.
va/content/benedict-xvi/pl/apost_exhortations/documents/hf_ben-
-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html [dostęp: 13.09.2017 r.].

Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 1988.
Franciszek, Nie należy ignorować „rewolucji czułości”, która spowodował 

wcielenie  Słowa. Przemówienie podczas spotkania  z członkami komitetu 
koordynacyjnego CelaM, Rio de Janierio, 28 VII 2013, „l’osservatore 
Romano” 2013, nr 10, s. 25–29.

Franciszek, Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). orędzie na XXIV Światowy 
dzień Chorego 2016 r. http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messa-
ges/sick/documents/papa-francesco_20150915_giornata-malato.html 
[dostęp: 13.09.2017 r.].

Franciszek, List apostolski w formie motu proprio, którym ustanawia Dy-
kasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka (Watykan 17.08.2016), 
„l’osservatore Romano” 2016 nr 9, s. 8.

Głowacki z.M., Dlaczego sakramenty potrzebują wiary, „Roczniki litur-
giczno-Homiletyczne” 2011, nr 2(58), s. 43–54.

GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2016, Warszawa 2016.
Janowicz a., Krakowiak P., Krobicki M., Zespołowa opieka duszpasterska jako 

forma opieki duchowej w ochronie zdrowia i pomocy społecznej, https://
repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3097/zespolowa%20
opieka%20duszpasterska%20jako%20forma%20opieki%20duchowej....
pdf?sequence= [dostęp: 14.08.2017 r.].

Ignacy antiocheński, List do Efezjan, 20, PG 5, 661.



duszpasterstwo służby zdrowa i nowa ewangelizacja…

| 115 |

Jan Paweł II, Dolentium Hominum. Motu proprio ustanawiające Papie-
ską Komisję duszpasterstwa Pracowników Służby zdrowia (Watykan, 
11.02.1985), „l’osservatore Romano” 1985, nr 2, s. 24.

Jan Paweł II, Messaggio di Giovanni Paolo II per la II Giornata Mondiale 
del Malato, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/sick/
documents/hf_jp-ii_mes_08121993_world-day-of-the-sick-1994.html 
[dostęp: 13.09.2017 r.].

Jan Paweł II, Messaggio di Giovanni Paolo II in preparazione alla VI Gior-
nata Mondiale del Malato, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/
messages/sick/documents/hf_jp-ii_mes_29061997_world-day-of-the-
-sick-1998.html [dostęp: 13.09.2017 r.].

Jan Paweł II, Messaggio di Giovanni Paolo II in preparazione alla VII Gior-
nata Mondiale del Malato, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/
messages/sick/documents/hf_jp-ii_mes_19990806_world-day-of-the-
-sick-2000.html [dostęp: 13.09.2017 r.].

Jan Paweł II, Reconciliatio et paenitentia. adhortacja apostolska o pojed-
naniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła, Watykan 1994.

Jeżyna K., Eklezjalny wymiar sakramentów, „Roczniki teologii Moralnej” 
2011, nr 3(58), s. 95–111.

Klimasiński M., Płocka M., Neumann-Klimasińska N., Czy lekarze powinni 
udzielać wsparcia duchowego swoim pacjentom-przegląd badań, „Medy-
cyna Praktyczna” 2017, nr 3, s. 128–133.

Krajnik M., Komentarz do artykułu M.Ch. Puchalski: Uwzględnienie ducho-
wości w opiece nad chorym – niezbędny element opieki zorientowanej na 
pacjenta, „Medycyna Praktyczna” 2016, nr 5, s. 122–123.

Krakowiak P., Zmiany w opiece duszpasterskiej w Polsce. Edukacyjne in-
spiracje z opieki paliatywno-hospicyjnej i narzędzia do badania potrzeb 
duchowych, „Warszawskie Studia Pastoralne” 2015, nr 1(26), s. 43–58.

Kulpaczyński S., Modlitwa gwarantem utrzymywania autentyczności ka-
techezy, w: Katechetyka i katecheza u progu XXI w., red. a. Kiciński, 
Poznań 2007, s. 361–374.

Taka jest wiara Kościoła. Katechizm dla dorosłych, red. z. Marek, Kraków 
2009.

Pangrazza a., Kapelan, opieka duchowa i kapelania, w: Dolentium homi-
num. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia, red. J. Binnebesel, 
P. Krakowiak, M. Krobicki, a. Muszala, Kraków 2011, s. 272–287.



Ks. t. Wielebski, Sz. K. Ciećko

| 116 |

Puchalski M.Ch., Uwzględnienie duchowości w opiece nad chorym – nie-
zbędny element opieki zorientowanej na pacjenta, „Medycyna Prak-
tyczna” 2016, nr 5, s. 116–124.

Papieska Rada ds. duszpasterstwa Służby zdrowia, Nowa Karta Pracow-
ników Służby Zdrowia, Katowice 2017.

Pontificio Consiglio per gli operatori Sanitari (per la Pastorale della Salute), 
La pastorale sanitaria e la nuova evangelizzazione per la trasmissione 
della fede, Gorle 2013.

Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, Katowice 2001.
Słuchać, by usłyszeć. Wywiad przeprowadzony przez ks. Wojciecha Bar-

toszka z prof. UKM w toruniu, Collegium w Bydgoszczy, dr. hab. n. med. 
Małgorzatą Krajnik, prezesem Polskiego towarzystwa opieki duchowej 
w Medycynie, https://adst.mp.pl/s/www/ptod/apChor_nr_5_2017_M.
Krajnik.pdf [dostęp: 24.08.2017 r.].

Statut Polskiego towarzystwa opieki duchowej w Medycynie, http://ptodm.
org.pl/o-ptodm/153685,status-ptodm [dostęp: 17.08.2017 r.].

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Podyplomowe Studia w zakresie opieki 
duszpasterskiej Służby zdrowia i Pomocy Społecznej, http://old.upjp2.
edu.pl/strona/pvbdwokdc8 [dostęp: 17.08.2017 r.].

Vandenhoeck a., Kapelani jako specjaliści od opieki duchowej nad pacjen-
tami w Europie, „Medycyna Praktyczna” 2017, nr 2, s. 118–125.

zimowski z., Posługa dla chorych. Wypowiedź podczas XIII Kongregacji 
Generalnej XIII zwyczajnego zgromadzenia ogólnego Synodu Bisku-
pów (Watykan, 16 X 2012), „l’osservatore Romano” 2012, nr 12, s. 19–20.

Biogram

Ks. Tomasz Wielebski – prof. UKSW, dr hab. teologii pastoralnej; prodzie-
kan Wt UKSW ds. nauki i komunikacji, kierownik Katedry Prakseologii 
Pastoralnej i organizacji duszpasterstwa Wt UKSW, wykładowca Wyższego 
Seminarium duchownego diecezji Warszawsko-Praskiej; Prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Pastoralistów; konsultor Komisji duszpasterstwa KeP; kie-
runki badań: duszpasterstwo chorych i hospicyjne; świętowanie niedzieli, 
działalność rad duszpasterskich, współpraca teologii pastoralnej z naukami 
pozateologicznymi.

Szymon Krzysztof Ciećko – doktorant na Wydziale teologicznym UKSW, 
specjalizuje się w antropologii, interesuje się trynitarnymi podstawami ka-
tolickiej refleksji nad człowiekiem. Studia specjalistyczne odbył we Florencji.
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paSterSki urząd proboSzcza
Pastoral authority of parish priest

Nazwa „proboszcz” w języku polskim pochodzi pośrednio z łaciny 
od wyrazu „praepositus” – przełożony, a bezpośrednio najprawdopo-
dobniej z języka niemieckiego od słowa „Probst”. Poza powszechnie 
dzisiaj przyjętą nazwą na określenie urzędu proboszcza dawniej uży-
wano, a niekiedy również i dzisiaj, następujących wyrażeń: „pleban” 
(od przewodzenia ludowi – łac. „plebs”), „kuratus” (spolszczone z ję-
zyka łac. „curatus” – kierownik dusz), a także „duszpasterz”, który 
to wyraz najlepiej oddaje powołanie kapłańskie w ogóle, a probosz-
cza w szczególności. Łacińskie słowo „parochus” (proboszcz) swój 
źródłosłów znajduje najprawdopodobniej w greckim ᴨαροιχία, co 
oznaczało miejsce (obszar), na którym władzę sprawował biskup, 
a mniej więcej od IV w., wydzielony z owego terytorium biskupiego, 
mniejszy obszar, zazwyczaj na dalekiej prowincji, gdzie w zastępstwie 
biskupa, obowiązki duszpasterskie pełnił rezydujący tam kapłan.1

Urząd proboszcza w nauczaniu Magisterium Kościoła
Kodeks z 1917 r. ujmował urząd proboszcza lapidarnie i raczej prawnie 
niż teologiczno-charyzmatycznie. Według wspomnianego Kodeksu 
proboszcz to „kapłan lub osoba moralna, któremu lub której została 
oddana w tytuł parafia z obowiązkiem troski o dusze sprawowanej 
pod władzą miejscowego ordynariusza” (CIC kan. 451 § 1). W myśl 
tego określenia proboszczem mogła być także osoba moralna, która 
w poprzednim Kodeksie oznaczała osobę prawną. Gdy więc jakaś 

 1 Por. S. Biskupski, Stanowisko proboszcza w świetle Prawa Kanonicznego, Płock 
1966, s. 11–12.
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parafia była połączona z kapitułą, seminarium duchownym, ze wspól-
notą zakonną lub inną osobą prawną, to w rozumieniu poprzedniego 
Kodeksu, prawnie rzecz ujmując, proboszczem była kapituła, semina-
rium duchowne lub wspólnota zakonna. Natomiast obowiązki pro-
boszcza spełniał delegowany kapłan, który nosił miano „wikariusza 
aktualnego”, tj. zastępcy tejże osoby prawnej, pełniącego w jej imieniu 
obowiązki duszpasterskie (CIC kan. 417 § 1). Ponadto w kodeksowym 
określeniu wyeksponowano relację zależności proboszcza od ordyna-
riusza miejsca, a nie od biskupa, czyli także od wikariusza generalnego 
oraz od rządcy diecezji w czasie sede vacante.2

Natomiast w  ujęciu II Soboru Watykańskiego proboszcz jest 
współpracownikiem biskupa, któremu jako właściwemu pasterzowi 
została powierzona piecza nad duszami w określonej części diecezji, 
czyli w parafii pod zwierzchnictwem biskupa (dB 30). Idąc po myśli 
soborowej, Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. definiuje urząd 
proboszcza w sposób rozszerzony o jego zadania charyzmatyczne 
w parafii, a nie tylko prawne. W myśl tej definicji „proboszcz jest 
własnym pasterzem zleconej sobie parafii, podejmującym pasterską 
troskę o powierzoną mu wspólnotę pod władzą biskupa diecezjal-
nego. Powołany jest do uczestnictwa w posłudze Chrystusa, ażeby 
dla tejże wspólnoty wykonywał zadania nauczania, uświęcania i kie-
rowania, przy współpracy także innych prezbiterów i diakonów oraz 
niosących pomoc wiernych świeckich, zgodnie z przepisami prawa” 
(KPK kan. 516 § 1). Kanoniczna definicja proboszcza, podana przez 
ustawodawcę, jest wszechstronna, ponieważ zawiera elementy za-
równo prawne, jak i charyzmatyczne oraz pastoralne. W zakresie 
elementów prawnych podkreśla, że (1) proboszcz jest kapłanem ze 
święceń, (2) że parafia została mu powierzona, a zatem otrzymał ją 
zgodnie z prawem, (3) że jest własnym duszpasterzem parafii, (4) że 
jest zależny od biskupa diecezjalnego w  sposobie wykonywania 
urzędu, (5) że ogólną treścią praw i obowiązków jego urzędu jest 
pasterska troska o powierzoną mu parafię, a więc nie na pierwszym 

 2 Por. J. dudziak, Kanoniczna rola proboszcza. Realizacja podstawowych zadań 
kościelnych: nauczania, uświecania, rządzenia, tarnów 2001, s. 20.
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miejscu sprawy ekonomiczne czy administracyjne, lecz dziedzina 
duchowego oblicza parafii.3 Proboszcz, stojąc na czele parafii, musi 
kierować całością pracy w grupach apostolskich w duchu braterskiej 
wspólnoty zarówno z księżmi wikariuszami, jak i z wiernymi świe-
ckimi. Współpracownicy (wikariusze) mają obowiązek włączyć się 
w dzieło apostolstwa zespołów i prowadzić te, które im proboszcz 
powierza.4

oprócz elementów prawnych Ustawodawca podkreśla jednak 
wśród zakresu praw i obowiązków proboszcza także aspekt chary-
zmatyczny (nadprzyrodzony) jego posługi. W celu spełnienia swojego 
zadania pasterskiego w parafii proboszcz jest włączony w posłanni-
ctwo Chrystusa, najwyższego i pierwszego Pasterza także tej parafii, 
która została mu powierzona. ten chrystologiczny element posługi 
proboszcza wskazuje na jego bardzo wysoką godność jako posła-
nego do parafii uczestnika pasterskiej troski odkupiciela o zbawienie 
dusz ludzkich. Uczestnicząc w posłudze Chrystusa, wykonuje on 
dla wspólnoty parafialnej, powierzonej mu na podstawie nominacji, 
potrójne zadanie: nauczania, uświęcania i kierowania. Powinien jed-
nak pamiętać, aby w miarę posiadania do pomocy prezbiterów oraz 
diakonów odpowiednio ich wykorzystywał. W każdym przypadku 
winien skorzystać w tej posłudze z pomocy katolików świeckich. Ich 
pomoc powinna być jednak regulowana normami prawa kościelnego, 
tzn. że nie należy z jednej strony tworzyć niepotrzebnych dystansów 
i zachowawczo ograniczać do minimum ich zaangażowanie, z dru-
giej natomiast dopuszczać zbyt daleko w sprawowaniu władzy czy 
obrzędów liturgicznych. Po prostu działać zgodnie z wytycznymi 
prawa kanonicznego o uprawnieniach laikatu.5 Następnie Kodeks 
szczegółowo wymienia przymioty i obowiązki proboszcza. zgod-
nie z kanonem 521, aby otrzymać urząd proboszcza należy posiadać 
święcenia w stopniu prezbiteratu, a także w sposób określony przez 

 3 Por. tamże, s. 21.
 4 Por. W. Pluta, Wspólnota parafialna i jej zespoły apostolskie, „Roczniki teolo-
giczne-Kanoniczne” 1985, z. 6, s. 98.
 5 Por. J. dudziak, Kanoniczna rola proboszcza, dz. cyt., s. 21–22.
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biskupa diecezjalnego przekonać o swojej zdatności do jego pełnienia. 
Ponadto proboszcz winien odznaczać się zdrową nauką i dobrymi 
obyczajami, gorliwością pasterską oraz innymi cnotami, jak również 
przymiotami wymaganymi czy to prawem powszechnym, czy par-
tykularnym. Kanon 522 podkreśla natomiast, że proboszcz winien 
cieszyć się stałością i dlatego ma być mianowany na czas nieokreślony. 
Na czas określony biskup diecezjalny może mianować tylko wtedy, 
gdy zezwala na to dekret Konferencji episkopatu.

określenie roli kierownika wspólnoty parafialnej wymaga pew-
nych wyjaśnień natury semantycznej. W stosowanej obecnie no-
menklaturze zwykło się bowiem mówić raczej o duszpasterzu, a nie 
o kierowniku. zgodnie z tym funkcjonującym schematem myślo-
wym oraz tradycyjnym nazewnictwem, znajdujemy w dokumentach 
Soboru Watykańskiego II nazwy: „pasterz” i „pasterski” na określe-
nie całości posługiwania kapłańskiego. Posługiwanie to obejmuje 
zasadniczo trzy podstawowe funkcje: nauczania (przepowiadanie 
słowa), uświęcania (sprawowanie sakramentów) i rządzenia (kiero-
wania wspólnotą). Kierowanie w węższym (ściślejszym) rozumieniu 
określa się jako posługę rządzenia, przewodniczenie, pasterzowanie 
ludowi, wychowywanie chrześcijan, diakonię władzy, a także jako 
jednoczenie i przewodniczenie, kładąc akcent na aspekt funkcjo-
nalny kierowania i kierownictwa. Istotnym celem tej działalności 
jest bowiem jednoczenie ludzi w braterską wspólnotę wierzących 
ożywioną miłością oraz budowanie Mistycznego Ciała Chrystusa. 
W nauce soborowej kierowanie to motywowane miłością przewodni-
czenie ludowi Bożemu w drodze do zbawienia. duszpasterz, kierując 
wspólnotą, jest zależny od wszystkich jej członków, wobec których 
sprawuje funkcje zarządzania, planowania, organizowania i harmo-
nizowania. Powyższa koncepcja, niesocjologiczna lecz teologiczno-
pastoralna, określa kierowanie jako służbę, a kierownika jako tego, 
który służy wspólnocie w braterskim budowaniu Królestwa Bożego 
na chwałę Bożą.6

 6 Por. z. Jonaczyk, Kapłan – kierownik wspólnoty parafialnej, w: Osobowość ka-
płańska, red. J. Majka, Wrocław 1976 s. 204.



Pasterski urząd proboszcza

| 121 |

Obowiązki proboszcza w zakresie funkcji nauczycielskiej

Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium Soboru Waty-
kańskiego II, podając trzy zasadnicze zadania kapłanów, wymienia 
na pierwszym miejscu posługę słowa: „Na podobieństwo Chrystusa, 
najwyższego i wiekuistego Kapłana (por. Hbr 5, 1–10; 7, 24; 9, 11–28), 
wyświęceni są, aby głosić ewangelię...” (KK 28). Proboszczowskie 
posługiwanie słowa posiada zatem głębokie uzasadnienie teologiczne, 
ponieważ łączy się ściśle z misją nauczycielską Chrystusa oraz z na-
uczaniem biskupa. Proboszcz jest głosicielem słowa Bożego powo-
łanym przez biskupa do określonej wspólnoty parafialnej, a przez 
to nauczającym „urzędowo”, z polecenia i w imieniu Kościoła. Cała 
jego uwaga i wysiłek skierowana jest na powierzoną mu wspólnotę 
niezależnie od tego, czy jest ona już uformowana, czy dopiero trzeba 
będzie tego dokonać. W takim świetle teologicznym proboszcz jest 
pełnoprawnym współpracownikiem biskupa w jego proroczej funkcji, 
przedłużającym i wyręczającym biskupa w konkretnej społeczności 
wiernych, głoszącym ewangelię jako nauczyciel zwyczajny mający 
oparcie w Kapłaństwie Chrystusa, którego jest uczestnikiem i w po-
słaniu Kościoła.7 Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. nakłada 
na proboszcza odpowiedzialność za przepowiadanie słowa Bożego 
(kaznodziejstwo) oraz za katechezę, czyli dwie podstawowe formy 
nauczania w  parafii. Kanoniczna odpowiedzialność proboszcza 
w zakresie zadania nauczycielskiego zawiera w sobie kilka norm 
szczegółowych.8

Pierwszym i podstawowym obowiązkiem proboszcza dotyczącym 
koordynacji w zakresie krzewienia słowa Bożego jest troska o to, aby 
wiernym należącym do jego parafii oraz tym, którzy na jej teryto-
rium aktualnie przebywają, głoszone było nieskażone słowo Boże 
(KPK kan. 528 § 1). Sformułowane w ten sposób dyrektywy należy 
rozpatrywać łącznie z kan. 213, według którego wierni mają prawo 

 7 Por. W. Krawczyk, Proboszcz pasterzem wspólnoty parafialnej, „Studia Płockie” 
1981, nr 9, s. 234.
 8 Więcej na ten temat: P. ochotny, Źródła i formy przepowiadania słowa Bożego, 
„Warszawskie Studia Pastoralne” 2016, nr 4, s. 215–231.
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otrzymywać pomoce duchowe od swoich pasterzy z duchowych dóbr 
Kościoła, zwłaszcza słowa Bożego i sakramentów. dyspozycja ta kon-
stytuuje podstawy prawne wszystkich wiernych ochrzczonych do 
duchowych dóbr Kościoła oraz relacje prawne względem nich i osób 
pełniących urząd duszpasterski w Kościele. W pierwszej kolejności 
nakaz ten dotyczy proboszcza (KPK kan. 757). Jednakże prawodawca 
zobowiązuje do głoszenia ewangelii wszystkich duszpasterzy, którzy 
winni zaangażować się w wypełnianie zadania nauczycielskiego Koś-
cioła.9 dekret o posłudze i życiu kapłanów Soboru Watykańskiego II 
Presbyterorum ordinis, wskazując na głębszą motywację troski o to, 
aby przebywającym w parafii było głoszone „nieskażone słowo Boże”, 
podkreśla, że „prezbiterzy są obrońcami wspólnego dobra, o które 
się troszczą w imieniu biskupa, a równocześnie obrońcami prawdy, 
by wierni nie byli ponoszeni każdym powiewem doktryny” (dK 9). 
owa nieskażoność i autentyczność chrześcijańskiej prawdy ma się 
wyrażać w tym, by głoszenie słowa Bożego opierać na następujących 
źródłach: Piśmie Świętym, tradycji, liturgii, Nauczycielskim Urzę-
dzie Kościoła, a także ażeby przedstawić integralnie (całościowo, 
bez selekcji, nie wybiórczo) oraz wiernie tajemnicę Chrystusa (KPK 
kan. 760). Proboszcz ma zatem dokładać starań, aby parafianie otrzy-
mywali właściwe pouczenie o prawdach wiary (KPK kan. 528 § 1). 
Formy przepowiadania winny zawierać merytorycznie nie jakąś inną 
wiedzę, ale być skupione na prawdach wiary, zasadach moralnych 
oraz przykazaniach kościelnych.10

 9 Por. a. Słowikowska, Kompetencje koordynacyjne proboszcza, „Roczniki Nauk 
Prawnych” 2010, nr 2, s. 196–197.
 10 Sobór trydencki w odpowiedzi na reformację i protestantyzm, w którym funk-
cję kapłańską sprowadzono prawie wyłącznie do głoszenia słowa Bożego, chociaż 
w swych kanonach przypomina proboszczom o obowiązku głoszenia ewangelii, 
to jednak w sposób szczególny podkreśla jego zadania w zakresie władzy uświęca-
nia. W tym duchu idzie również i Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. akcentuje 
przede wszystkim udzielanie przez proboszcza sakramentów św. i sakramentaliów 
mniej zaś traktuje o nauczaniu, a jeśli to czyni, to raczej w formie negatywnej 
Kan.469 stwierdza, że „proboszcz powinien pilnie czuwać, żeby w parafii nie gło-
szono niczego, co jest przeciwne wierze i obyczajom, zwłaszcza na terenie szkół 
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Głównymi i obowiązującymi formami nauczania w parafii mają 
być przede wszystkim homilie niedzielne i świąteczne. Ponadto pro-
boszcz ma organizować w parafii, według przepisów lub zwyczajów 
diecezjalnych, przepowiadanie specjalistyczne słowa Bożego zwane 
rekolekcjami, świętymi misjami parafialnymi lub inne podobne formy 
podyktowane miejscowymi potrzebami, których celem jest ogólna 
mobilizacji parafii do ożywienia i pogłębienia życia chrześcijańskiego. 
Należy jednak pamiętać, że głoszenie słowa Bożego nie ogranicza się 
tylko do jego przepowiadania w kościele parafialnym. Proboszcz wi-
nien wszelkimi siłami zabiegać, korzystając z pomocy wiernych, aby 
ewangeliczne orędzie dotarło do osób znajdujących się w szczególnych 
sytuacjach życiowych. dlatego w zakres jego kompetencji włączona 
została również troska o chorych, potrzebujących i niewierzących, 
którym stan zdrowia, życia czy duszy uniemożliwia korzystanie ze 
zwyczajnej opieki duszpasterskiej. Poza głoszeniem Chrystusowej 
ewangelii Kościół wypełnia zadanie nauczania przez katechizację. 
obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie na terenie parafii ka-
techizacji wiernych zarówno dorosłych, jak i młodzieży oraz dzieci, 
a zwłaszcza wspieranie rodziców w prowadzeniu katechezy rodzinnej.

Proboszcz, wypełniając spoczywający na nim obowiązek naucza-
nia, winien być świadomy tego, że nadrzędnym celem kościelnej 
posługi słowa jest umocnienie i pogłębienie wiary i życia chrześci-
jańskiego. Przypomina o tym dekret soborowy o posłudze i życiu 
kapłanów Presbyterorum ordinis: „lud Boży jednoczy się przez słowo 
Boga żywego, którego z ust kapłanów bezwzględnie należy się do-
magać. Ponieważ zaś nikt nie może być zbawiony, jeśli wpierw nie 

publicznych i prywatnych...”. od strony pozytywnej czyni to w sposób bardzo ogólny 
w kan. 467 § 1: „Proboszcz obowiązany jest okazać możliwie największą troskę 
o katolickie wychowanie dzieci”. Prawodawca kodeksowy w kan. 1329 stwierdza, 
że sprawa nauczania jest właściwym i bardzo poważnym obowiązkiem proboszcza. 
Nauczanie takie powinno być prowadzone w związku z przygotowaniem dzieci do 
sakramentu pokuty, bierzmowania i Komunii św. oraz w związku z przyjmowaniem 
Komunii św. wielkanocnej. Natomiast w kan. 1332 nakłada obowiązek na probosz-
czów, aby w niedzielę i święta nakazane wykładali prawdy wiary swoim wiernym. 
Proboszczowie, którzy by ten obowiązek zaniedbywali, winni być ukarani.
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uwierzył prezbiterzy, jako współpracownicy biskupów, mają w pierw-
szym rzędzie obowiązek opowiadania wszystkim ewangelii Bożej, 
aby wypełniając nakaz Pana: «Idąc na cały świat, głoście ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu» (Mk 16, 15), tworzyli i pomnażali lud Boży. 
Przez zbawcze bowiem słowo wiara w sercach niewierzących powstaje, 
a w sercach wierzących tym słowem się karmi; dzięki niej powstaje 
i wzrasta wspólnota wiernych, według słów apostoła: «Wiara ze słu-
chania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe» (Rz 10, 17)” (dK 4). 
Natomiast o sposobie wypełnienia posługi słowa przez proboszcza 
mówi dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus 
Dominus: „W spełnianiu obowiązku nauczania do zadań probosz-
czów należy: głoszenie słowa Bożego wszystkim wiernym, by umoc-
nieni w wierze, nadziei i miłości wzrastali w Chrystusie, a wspólnota 
chrześcijańska dawała to świadectwo miłości, które zalecił Pan. Po-
dobnie należy do ich zadań doprowadzenie wiernych przez nauczanie 
katechizmu do pełnego poznania tajemnicy zbawienia, przystoso-
wanego do każdego wieku. dla podawania tej nauki niech szukają 
pomocy nie tylko u osób zakonnych, lecz też współpracy świeckich, 
również przez założenie Bractwa Nauki Chrześcijańskiej” (dB 30 § 2).

Proboszczowska posługa słowa jest istotną i nadrzędną w stosunku 
do innych posług pasterskich w tym znaczeniu, że inicjuje ona i daje 
podstawę do jego duszpasterzowania i urzeczywistnienia Kościoła 
lokalnego w danej parafii. Najważniejszymi celami nauczania jest 
prowadzenie do wiary i do przyjmowania sakramentów świętych, 
aby zgromadzić wokół siebie wierzących, którzy przez wiarę, sa-
kramenty św. i uczynki miłości chrześcijańskiej urzeczywistniać 
będą prawdziwą wspólnotę kościelną. Należyta postawa proboszcza 
w wypełnianiu tych zadań, zarówno w wymiarze nadprzyrodzonym, 
jak i społeczno-doczesnym, wymaga od niego właściwego przygo-
towania teologicznego, ale także podbudowy charyzmatycznej wy-
nikającej z powołania Bożego. Posłannictwo słowa jest najbardziej 
autentyczną formą apostolstwa związanego z kapłaństwem i z misją 
całego Kościoła Powszechnego. Proboszcz przez swą posługę słowu 
rodzi i kształtuje życie łaski w sercach wiernych, należących do kon-
kretnej społeczności parafialnej. Przez podstawowe formy nauczanie, 
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jakimi są głoszenie homilii w niedziele i święta, systematyczna i pro-
gramowa katechizacja dzieci i dorosłych oraz sprawowanie liturgii 
słowa, przygotowuje ich do pełnego i owocnego uczestnictwa w życiu 
sakramentalnym Kościoła, a w sposób szczególny do pełnego uczest-
nictwa w Najświętszej ofierze. Wierni bowiem zgromadzeni przy 
wspólnym stole słowa i eucharystii tworzą wspólnotę wiary w Jezusa 
Chrystusa, w której Kościół staje się widoczny.11 

Kanonicznym obowiązkiem proboszcza jest także włączenie pa-
rafian, według zarządzeń i zwyczajów diecezjalnych, w działalność 
misyjną, która leży w zakresie nauczycielskiej funkcji Kościoła. Mi-
sja nauczania proboszcza nie powinna bowiem ograniczać się tylko 
do posługi na terenie swojej parafii, ale wykraczać poza jej granice. 
Wierni, pouczeni przez swojego pasterza, mają być przekonani o tym, 
że są pełnoprawną i rzeczywistą częścią Kościoła powszechnego. 
W ten sposób misja proboszcza, zarówno jego osobista, jak i wspól-
noty, w której się znajduje i której przewodniczy, nabiera wymiaru 
uniwersalnego i charakteru misyjnego. Wydatnie przyczyni się do 
tego także popieranie wszelkich dzieł, organizacji, stowarzyszeń, które 
propagują ducha ewangelicznego, również w zakresie sprawiedliwości 
społecznej. Widać wyraźnie, że posługa słowa spełniana przez pro-
boszcza wobec powierzonej mu wspólnoty parafialnej zajmuje istotne 
miejsce w hierarchii całości posługiwania duszpasterskiego. Wyra-
sta to z Pawłowego modelu kapłaństwa o charakterze apostolskim 
i misyjnym, którego głównym celem jest przepowiadania ewangelii.

Obowiązki proboszcza w zakresie funkcji uświęcania
Kodeks Prawa Kanonicznego z  1983 r. określając naturę liturgii 
stwierdza, że jest ona ponad wszystko sprawowaniem kapłańskiego 
zadania Jezusa Chrystusa. dzięki widzialnym znakom liturgii świętej 
dokonuje się uświęcenie ludzi w sposób właściwy każdemu człowie-
kowi. drugim elementem konstytutywnym liturgii jest jej element 
kultyczny. W liturgii bowiem całe Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, 
tj. Jego Głowa i członki, sprawuje publiczny kult Boży (por. KPK, 

 11 Por. W. Krawczyk, Proboszcz pasterzem wspólnoty parafialnej, art. cyt., s. 232–233.
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kan. 834 § 1). liturgia święta urzeczywistnia zatem dwa największe 
dzieła i cele zbawcze. Mianowicie, oddaje najwspanialszy, publiczny 
kult Bogu w trójcy Świętej jedynemu, a także uświęca samego czło-
wieka. dzieje się tak, ponieważ w liturgii działa w imieniu Kościoła 
i wraz z nim sam zbawiciel – Jezus Chrystus, Syn Boży. Każdy pro-
boszcz odpowiedzialny za wspólnotę parafialną, a nade wszystko 
uświęcenie jej członków, winien dobrze znać powyższe kanoniczne 
znaczenie liturgii, a więc być świadom, że czynności liturgiczne nie 
są prywatnymi czynnościami, lecz działaniem samego Kościoła, za 
którymi stoi Jego moc wstawiennicza. Ponadto winien angażować 
wiernych świeckich do wykonywania tych czynności liturgicznych, na 
które im prawo zezwala.12 W odniesieniu do kompetencji koordynacji 
proboszcza w zakresie funkcji uświęcania prawodawca postanawia, że 
proboszcz jest organizatorem, przewodnikiem, koordynatorem kultu 
religijnego we wspólnocie parafialnej. do jego zadań należy zatem 
kierowanie liturgią w swojej parafii z zachowaniem wymogów odno-
szących się do kultu publicznego, jak również kultu prywatnego. Jako 
pasterz własny zobowiązany jest bowiem nie tylko koordynować, ale 
także czuwać nad poprawnością sprawowania liturgii przez wiernych 
powierzonej mu parafii. dotyczy to między innymi wspólnej mod-
litwy w domach, której szczególnym przykładem jest peregrynacja 
kopii obrazu lub figury Matki Bożej w rodzinach.13

Proboszcz, uczestnicząc w misji samego Chrystusa i w Jego imieniu 
sprawując kult Boży, przez swoją posługę jest szafarzem, przynajmniej 
w określonych okolicznościach, wszystkich sakramentów, które są 
potrzebne do uświęcenia wiernych. Jak naucza dekret o posłudze 
i życiu kapłanów prezbiterzy bowiem „przez chrzest wprowadzają 
ludzi w lud Boży; przez sakrament pokuty jednają grzeszników z Bo-
giem i Kościołem; przez olej chorych krzepią cierpiących”, jednak 
„przede wszystkim zaś przez odprawianie Mszy św. sakramentalnie 
składają ofiarę Chrystusa” (dK 9). Wśród rozmaitych posług, po-
dejmowanych przez proboszcza w zakresie uświęcenia ludu Bożego, 

 12 Por. J. dudziak, Kanoniczna rola proboszcza, dz. cyt., s.34–35.
 13 Por. a. Słowikowska, Kompetencje koordynacyjne proboszcza, art. cyt., s. 199.
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Sobór przypisuje wyjątkową rolę sprawowaniu Najświętszej eucha-
rystii, w czasie której kapłan działa w zastępstwie Chrystusa (in per-
sona Christi). zbiera wówczas modlitwy i ofiary wiernych oraz łączy 
je z jedyną ofiarą Chrystusa. W ten sposób uobecnia we wspólnocie 
parafialnej Chrystusa, kontynuuje dzieło zbawienia i oddaje chwałę 
Bogu. Ponadto, w czasie Mszy św. w zgromadzeniu liturgicznym 
parafii uobecnia się cząstkę Kościoła partykularnego, która włącza 
się w Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa. Posługiwanie to skupione 
wokół eucharystii posiada walor społeczny (wspólnototwórczy) i re-
ligijny (duchowy). Wytwarza bowiem głębszą wspólnotę parafialną 
oraz podnosi rangę niedzieli jako pamiątki dnia zmartwychwsta-
nia Pańskiego. Właściwe i owocne świętowanie dnia niedzielnego, 
przeżywanie eucharystii oraz innych sakramentów świętych zależy 
od tego, w jakim stopniu proboszcz wypełni obowiązek wychowa-
nie wiernych do czynnego i świadomego uczestniczenia w liturgii. 
Świadome i czynne uczestniczenie we Mszy św. i sakramentach jest 
dla wiernych swoistą formą uświęcenia, w której nikt nie powinien 
ich zastępować ani wyręczać.14

Cała praca duszpasterska proboszcza zasadniczo winna zmierzać 
do tego, by przez sprawowanie ofiary eucharystycznej oraz sakra-
mentów świętych umacniać wiarę, nadzieję i miłość w duszach ludz-
kich oraz by wspólnota parafialna dawała żywe świadectwo miłości na 
co dzień. Uczestnictwo w Najświętszej ofierze ma bowiem owocować 
osobistym uświęceniem wiernych oraz ich prawdziwie chrześcijań-
skim życiem. Konstytucja Soboru Watykańskiego II o liturgii świętej 
Sacrosanctum Concilium, podkreślając szczególną i niezastąpioną 
rolę eucharystii będącej źródłem i szczytem całego życia chrześcijań-
skiego, zwraca jednocześnie uwagę na sakrament pokuty i pojedna-
nia oraz nabożeństwo słowa Bożego, które mogę bardzo skutecznie 
przyczynić się do uświęcenia wiernych. „Należy zalecać odprawianie 
świętej liturgii słowa Bożego w wigilię uroczystych świąt, w niektóre 
dni adwentu i Wielkiego Postu oraz w niedziele i święta” (Kl 35 § 4). 
Ponadto Sobór przynagla proboszczów, by chętnie spowiadali, a także 

 14 Por. W. Krawczyk, Proboszcz pasterzem wspólnoty parafialnej, art. cyt., s. 236.
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zapraszali na większe uroczystości spowiedników, gdyż sakrament 
pokuty jest nie tylko ważny, ale i konieczny dla podniesienia życia 
duchowego w parafii. W sakramencie tym wierni otrzymują bowiem 
łaskę pojednania z Bogiem i z Kościołem. Szczególnej trosce pro-
boszcza prawodawca soborowy poleca także sakrament małżeństwa 
jako istotny sakrament natury społecznej w uświęceniu wiernych. 
W przypadku małżeństw mieszanych musi on zadbać o odsunięcie 
od strony katolickiej niebezpieczeństwa utraty wiary oraz zapew-
nienie potomstwu chrztu i katolickiego wychowania. Widać zatem 
wyraźnie jak wielką odpowiedzialność Sobór nakłada na proboszcza 
w odniesieniu do uświęcenia wiernych, należących do wspólnoty 
parafialnej powierzonej jego pieczy. Potwierdza to ogólne założenia 
dogmatyczne o stosunku prezbitera do biskupstwa oraz o jednym 
kapłaństwie Chrystusowym, w którym uczestniczą zarówno prez-
biterzy, jak i biskupi, chociaż nie w jednakowym stopniu. Proboszcz 
w społeczności parafialnej jest nie tylko współpracownikiem biskupa 
w Chrystusowej misji uświęcenia ludzkości, ale jest nadto jego rze-
czywistym przedłużeniem w konkretnej wspólnocie wiernych, jego 
przedstawicielem i najbliższym w danym wypadku powiernikiem, 
któremu biskup zawierzył i zlecił pieczę dusz ku ich uświęceniu i zba-
wieniu wiecznemu.15

liturgia, będąca kontynuacją paschalnego misterium Chrystusa, 
a równocześnie dziełem uświęcenia człowieka i doskonałego uwiel-
bienia Boga, nie wyczerpuje całej działalności Kościoła (por. Kl 9). 
Poza liturgią istnieją także nabożeństwa, które stanowią inną formą 
pobożności, odmienną i nie zaliczaną do liturgii. Winny być one jed-
nak tak uporządkowane, by zgadzały się z liturgią, z niej wypływały 
i do niej prowadziły (por. Kl 13). Wyróżnić można nabożeństwa pub-
liczne, ludowe oraz indywidualne. Niektóre są szczególnie przypisane 
do określonych miesięcy i okresów liturgicznych. do nabożeństw 
należą m.in.: droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Różaniec, Nabożeństwa 
majowe, czerwcowe, koronka do Bożego Miłosierdzia, Godzinki do 
NMP, nabożeństwa o urodzaje, ku czci świętych (w dni wspomnień) 

 15 Por. tamże, s. 237.
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itd. Ich potrzebę oraz wartości zbawcze akcentuje już soborowa Kon-
stytucja o liturgii świętej. Płaszczyznę uświęcania w Kościele, obok 
liturgii oraz nabożeństw, stanowią także „dzieła pokuty i miłości”. 
dzieła pokutne polegają na odmawianiu sobie rzeczy dozwolonych 
i przyjemnych poprzez podejmowanie postów i okresów wstrzemięź-
liwości oraz powstrzymanie się od udziału w zabawach. z kolei dzieła 
miłosierdzia to akty, poprzez które przychodzi się z pomocą bliźniemu 
w potrzebach jego ciała i duszy. Wyrazem miłości będzie więc każde 
zainteresowanie się wyższymi potrzebami człowieka i w miarę moż-
liwości zaspokojenie ich własnym działaniem lub zorganizowanie 
skutecznej pomocy. taką pomocą może być dobra rada, zachęcające 
i podtrzymujące na duchu słowo, porada prawna, pomoc w zała-
twieniu formalności, polecenie przeczytania wartościowej książki 
lub artykułu, wyjaśnienie spraw dotyczących życia religijnego. Nade 
wszystko zaś okazanie przebaczenia i cierpliwe znoszenie krzywd. 
Rolę uświecającą tych aktów podkreśla soborowa Konstytucja dog-
matyczna o Kościele Lumen gentium (KK 28; 34). Proboszcz winien 
być świadomy środków uświęcania, stwarzać sprzyjające warunki ich 
realizacji we wspólnocie parafialnej i zachęcać swoich wiernych do ich 
podejmowania. Należy do nich przede wszystkim liturgia, obejmu-
jąca sprawowanie sakramentów świętych i sakramentaliów, a także 
nabożeństwa i inne formy pobożności ludowej, zarówno o wymiarze 
ogólnokościelnym jak i partykularnym (miejscowym, lokalnym), 
modlitwa wspólnotowa, rodzinna i indywidualna, a wreszcie dzieła 
pokutne i dzieła miłosierdzia.16 

Obowiązki proboszcza w zakresie funkcji rządzenia
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. dosyć wyraźnie określał pod-
miotowość władzy proboszcza. definiując urząd proboszczowski, 
stwierdzał, że otrzymuje on parafię jako „tytuł”, co w prawie kano-
nicznym zawsze oznaczało uprawnienia i obowiązki przyznawane 
na sposób habitualny, czyli określoną władzę rządzenia. Nato-
miast troskę duszpasterską dołączał jako specyfikację tego urzędu 

 16 Por. J. dudziak, Kanoniczna rola proboszcza, dz. cyt., s. 35–36.
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(por. CIC kan. 451 § 1). Kodeks z 1983 r., określając charakter urzędu 
proboszczowskiego, przeniósł akcenty i główny nacisk położył na 
pastoralny aspekt jego władzy. W myśl nowej definicji pastoralność, 
czyli parafialna troska o dusze powierzonej sobie parafii, stanowi 
istotę oraz zasadniczy charakter urzędu proboszczowskiego (por. 
KPK kan. 526 § 1).17 Stanowisko proboszcza jest więc nade wszystko 
urzędem duszpasterskim, partycypującym w kościelnej władzy rzą-
dzenia dla organizowania dzieła uświęcania i zbawienia wiernych 
w powierzonej mu parafii. Biorąc pod uwagę fakt, że kościelna władza 
rządzenia ma trzy oddzielne funkcje, a mianowicie ustawodawczą, 
sądowniczą i wykonawczą, należy podkreślić, że urząd probosz-
czowski partycypuje nie we wszystkich trzech rodzajach władzy, lecz 
tylko we władzy wykonawczej (por. KPK kan. 135 §1), Naturalnie za-
kres uprawnień władzy wykonawczej jest określony samym urzędem 
proboszczowskim.18

Pragnąc jak najlepiej i jak najowocniej wypełnić zadanie pasterza, 
proboszcz winien przede wszystkim poznać swoją owczarnię. dekret 
soborowy o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus 
Dominus mówi o tym wprost: „w dopełnianiu obowiązku pasterza 
niech się proboszczowie starają przede wszystkim poznać własną 
owczarnię” (dB 30 § 2). Podobnie stanowi kan. 529 Kodeksu Prawa 
Kanonicznego.19 Przede wszystkim sam Jezus Chrystus wskazał na 
poznanie owczarni jako na jedną z głównych cech „dobrego pasterza”. 

 17 Por. tamże, s. 53.
 18 Por. tamże, s. 54. Wykaz ważniejszych uprawnień i obowiązków proboszcza 
szerzej w artykule.
 19 „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się 
poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, 
uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając 
ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując. 
Gorącą miłością wspiera chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich 
troskliwie sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską otacza 
biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne 
trudności. Stara się wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc do 
wypełniania własnych obowiązków oraz popiera wzrost życia chrześcijańskiego 
w rodzinach”. 
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Mówiąc o dobrym pasterzu, z naciskiem podkreśla, że zna on swoje 
owce (por. J 10, 11–18). W celu lepszego poznania swojej owczarni 
proboszczowie winni „odwiedzać domy i wizytować szkoły”, co po-
stuluje dekret Christus Dominus (dB 30 § 2). Poznanie parafian i ich 
środowiska życia, radości i problemów jest podstawą i początkiem 
jakiejkolwiek pracy duszpasterskiej oraz przyczynia się do lepszego 
i skuteczniejszego działania. Ważne, aby znajomość ta miała cha-
rakter bezpośredni i osobisty. tam, gdzie ze względu na dużą ilość 
wiernych, proboszcz nie ma możliwości bezpośredniego ich poznania, 
w zadaniach tych winni go wspomóc inni duszpasterze. Wymóg 
znajomości parafian jest niezbędny także z innego tytułu. dotyczy 
to granicznych momentów życia człowieka, ponieważ prawodawca 
w sposób szczególny powierza proboszczowi udzielanie sakramentu 
chrztu świętego i odprawianie nabożeństwa pogrzebowego.20 

Poznanie parafii nie stanowi celu samego w sobie, ale ma się 
przyczynić do pogłębienia życia chrześcijańskiego w parafii. Przy-
woływany powyżej dekret soborowy Christus Dominus stwierdza, 
że proboszczowie „mają zapobiegać o spotęgowanie życia chrześ-
cijańskiego, zarówno u pojedynczych wiernych jak i w rodzinach, 
stowarzyszeniach oddanych apostolatowi oraz w całej wspólnocie 
parafialnej” (dB 30 § 2). Powyższe sformułowanie wskazuje na praw-
dziwą troską duszpasterską proboszcza. Wyrażenie „mają zabiegać” 
wyklucza bierną postawę proboszcza czy dbałość tylko o tych, którzy 
sami się zgłaszają. Postawa proboszcza-pasterza ma być na wskroś 
czynna, zabiegająca o dobro owczarni i organizująca życie wspólnoty 
parafialnej tak, aby zarówno u poszczególnych wiernych, jak i w całej 
parafii zostało pogłębione i umocnione życie religijne. Pragnąć spo-
tęgować wspólnotowe życie religijne w parafii proboszcz powinien 
przede wszystkim zabiegać o związanie wiernych z parafią, na co 
zwracali uwagę już przedsoborowi prawodawcy: „wierni powinni być 
pouczeni, żeby często, gdzie jest to możliwe uczęszczali do własnego 
kościoła parafialnego, tam bywali na nabożeństwach i słuchali słowa 
Bożego” (CIC kan. 467 § 2). ten ogólny postulat otrzymał jeszcze 

 20 Por. a. Słowikowska, Kompetencje koordynacyjne proboszcza, art. cyt., s. 204.
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konkretniejsze kształty w Instrukcji Eucharisticum mysterium. Naj-
bardziej charakterystyczne w tym względzie jest postanowienie za-
warte w nr 26 tegoż dokumentu: „Poczucie kościelnej wspólnoty, które 
w sposób specjalny wzmacnia się i wyraża we wspólnym odprawianiu 
Mszy św. w dniu Pańskim winno być rozbudzane tak wokół biskupa, 
zwłaszcza w kościele katedralnym, jak i w społeczności parafialnej, 
której duszpasterz występuje w imieniu biskupa... Celebry, które mają 
miejsce w innych kościołach i kaplicach, zwłaszcza w dni niedzielne 
i świąteczne, tak winny być uzgodnione z celebrami kościoła para-
fialnego, aby były pomocą w akcji duszpasterskiej. owszem należy 
sobie życzyć, ażeby małe społeczności zakonne nie kleryckie i inne 
podobne, zwłaszcza te, które świadczą pomoc parafii, uczestniczyły 
w tych dniach we Mszy św. w kościele parafialnym” (eM 26; por. 
Kl 41–42; KK 28).

Specjalnej trosce proboszcza w jego pasterskiej posłudze, Kościół 
powierza biednych, samotnych, wygnańców oraz przeżywających 
szczególne trudności (por. KPK 529 § 1), nade wszystko zaś cho-
rych i cierpiących. „Gorącą miłością [proboszcz] wspiera chorych, 
zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami 
i polecając ich dusze Bogu” (KPK 529 § 1) bowiem, jak podkreśla 
Konstytucja dogmatyczna o Kościele, chorzy i cierpiący w sposób 
szczególny jednoczą się z Chrystusem (por. KK 11; KKK 1505). Pa-
sterzowanie proboszcza ma być nastawione zarówno na potrzeby 
indywidualne, jak i grupowo-społeczne wiernych. temu ma służyć 
wizytowanie poszczególnych rodzin w ich domach np. przy okazji wi-
zyty duszpasterskiej zwanej kolędą, a także z racji innych sposobności 
oraz utrzymywanie kontaktów duszpasterskich z poszczególnymi 
grupami wiernych takimi, jak: dzieci, dorastająca młodzież, młode 
małżeństwa, osoby w podeszłym wieku, robotnicy itp.21 Współczesne 
pasterzowanie proboszcza w parafii musi być także nacechowane 
duchem ekumenicznym, który winien przenikać jego działalność 
pastoralną, niezależnie od tego, czy w parafii są bracia odłączeni 
czy też nie. dekret soborowy o ekumenizmie Unitatis redintegratio 

 21 Por. W. Krawczyk, Proboszcz pasterzem wspólnoty parafialnej, art. cyt., s. 238.
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przypomina, że wszyscy wierni mają dokładać starań, aby umac-
niały się więzy komunii pomiędzy chrześcijanami i aby wzrastała 
współpraca uczniów Chrystusa. „o odnowienie jedności troszczyć 
się ma cały Kościół, zarówno wierni jak i ich pasterze, każdy według 
własnych sił” (de 5), uczestnicząc przynajmniej w tzw. ekumenizmie 
duchowym, który polega na publicznych i prywatnych modlitwach 
o jedność chrześcijan oraz na świętości życia. Proboszcz, który jest 
odpowiedzialny za sprawowanie liturgii w parafii, winien poznać 
i stosować wszystkie zarządzenia i instrukcje prawno-duszpaster-
skie w tej materii, szczególnie dotyczące szafowania sakramentów 
świętych.22

Pasterzowanie jest istotną formą duszpasterskiego posługiwania 
proboszcza w parafii w aspekcie społecznym. od niego bowiem za-
leży całokształt tego posługiwania od strony organizacyjnej w danej 
społeczności. terminem „pasterzowanie” określa się dziś na ogół to, 
co dotychczas zawierało się w terminie „rządzenie”. Ma on jednak 
w swej treści więcej aspektu biblijnego, eklezjalnego i duszpaster-
skiego. Soborową misję pasterzowania proboszcz winien traktować 
nie tyle jako przewodzenie czy panowanie, ale nade wszystko jako 
służbę. W duchu służebnym ma jednoczyć braci ze sobą i prowadzić 
ich do ojca. W rozumieniu dokumentów Soboru Watykańskiego II 
misja proboszczowskiego pasterzowania, aczkolwiek wielka i za-
szczytna, jest niczym innym, jak służeniem. ze względu na coraz 
bardziej złożone formy życia społecznego pasterzowanie proboszcza 
jest sztuką niezmiernie trudną i powinno być podejmowane z racji 
najszlachetniejszych pobudek miłości nadprzyrodzonej w stosunku 
do wszystkich.23 dokumenty soborowe jednoznacznie wskazują, że 
pasterski urząd proboszcza, jest jego podstawowym prawem i obo-
wiązkiem mającym swe głębokie uzasadnienie w teologicznym po-
jęciu Kapłaństwa Chrystusowego, w którym uczestniczy na mocy 
przyjętego chrztu i sakramentu święceń, oraz w ścisłej zależności od 
biskupa, którego jest przedłużeniem i uobecnieniem w konkretnej 

 22 Por. tamże, s. 239
 23 Por. tamże, s. 237.
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społeczności parafialnej. Pasterzowanie proboszcza to codzienna 
i ustawiczna troska o powierzone mu owce, którymi winien kierować 
delikatnie, umiejętnie, z wielkim taktem i cierpliwością, przyczyniając 
się w ten sposób do budowania Ciała Chrystusowego.

Streszczenie
Celem artykułu jest omówienie pasterskich obowiązków proboszcza w za-
kresie trzech podstawowych funkcji: nauczycielskiej, uświęcania i rządzenia. 
dokumenty Soboru Watykańskiego II i posoborowe nauczanie Kościoła 
wskazują, że pasterski urząd proboszcza jest jego podstawowym prawem 
i obowiązkiem mającym swe głębokie uzasadnienie w Kapłaństwie Chry-
stusa oraz w ścisłej zależności od biskupa, którego reprezentuje w konkretnej 
społeczności parafialnej.

Summary
The aim of the article is an attempt to present pastoral duties of parish priest 
in three basic function: teaching, sanctifying and governing. documents 
of the Second Vatican Council and following Church’s teaching spell out 
clearly that the pastoral mission of parish priest is his fundamental right 
and obligation, which is deeply justified in Christ’s priesthood and in tight 
dependence on bishop, whose he represents in a parish.

Słowa kluczowe: proboszcz, parafia, pasterski urząd, przepowiadanie, 
uświęcanie, rządzenie, służba, duszpasterstwo

Key words: parish priest, parish, pastoral mission, teaching, sanctifying, 
governing, ministry, pastoral care
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telewizja internetowa  
w działalności paStoralnej parafii

Internet TV in the parish pastoral activity

teologia pastoralna, czyli praktyczna/stosowana, to nie tylko nauka 
z podręczników suchych faktów o Bogu i religii, ale codzienność 
życia, w którą wpisany jest Bóg. Jest to nauka o relacji pomiędzy 
człowiekiem wierzącym a światem współczesnym i Kościołem. Bóg, 
człowiek i Kościół to trzy podstawowe jednostki tworzące całość 
i sens tego świata poprzez wyrażanie się człowieka w Kościele dla 
Boga szukanego w życiu codziennym.1

Jedną z płaszczyzn realizacji zadań pastoralnych, coraz mocniej 
obecną w działalności Kościoła, jest płaszczyzna medialna, bardzo 
zakorzeniona w dzisiejszych czasach. toteż każda parafia powinna być 
ukierunkowana na zdobywanie doświadczenia praktycznego w oby-
ciu z mediami. Jedna i druga strona powinny starać się o współpracę 
w swoich lokalnych środowiskach poprzez tworzenie telewizji  inter-
netowych w parafii. Funkcje, które powinna pełnić taka telewizja, to:

 – duszpasterska – nauczanie o sakramentach, głoszenie słowa 
Bożego, katechizacja-edukacja medialna, cele charytatywne 
(akcje, programy specjalne dla starszych, problemy ludzi 
dysfunkcyjnych);

 – apostolska i ewangelizacyjna, czyli świeccy w telewizji inter-
netowej (aktywni religijnie w różnych grupach parafialnych – 
oazy, schole, odnowa w duchu Świętym, ministranci);

 – uzupełniająca, czyli współpraca ze świeckimi, pozareligijna 
działalność (anonimowi alkoholicy, biznes, wolontariat).

 1 R. Kamiński, Teologia pastoralna. Istota i zadania, Warszawa 2005, s. 9–20.
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Działalność duszpasterska

Podstawową formą działalności pastoralnej Kościoła jest posługa 
duszpasterska lub duszpasterstwo ogólne. duszpasterstwo wiąże się 
głównie z działalnością tych, którzy pełnią funkcję pasterzy (bi-
skupi i kapłani), czyli kierują Bożą owczarnią w Kościele lokalnym. 
W pełnieniu swej posługi otrzymują oni wsparcie ze strony ludzi 
świeckich, którzy są współodpowiedzialni za Kościół poprzez apo-
stolstwo i ewangelizację. Celem wszelkich form posługi pasterskiej 
jest umacnianie ochrzczonych w wierze, aby mogli oni kierować się 
ewangelią w konkretnych uwarunkowaniach społecznych i histo-
rycznych. Podstawową formą posługi pasterskiej jest głoszenie słowa 
Bożego, sprawowanie eucharystii i innych sakramentów, formowanie 
sumień i ewangelicznej hierarchii wartości, a także tworzenie wspól-
noty uczniów Chrystusa, w której silni pomagają słabszym, bogaci 
biednym, zdrowi chorym, szczęśliwi smutnym, a młodzi starszym. 
działalność pastoralna to wszystko to, co sprawia, że wierzący nie 
oddzielają spraw Bożych od spraw ludzkich.

działalność pastoralna – podobnie jak działalność misyjna i kate-
chizacja – realizuje się głównie za pomocą spotkań i jest powiązana 
z określonym rodzajem postępowania, sposobu bycia, działania. 
duszpasterstwo zakłada osobisty kontakt, współpracę i wzajemne 
wspieranie się wielu osób, grup i struktur kościelnych. Jest rzeczą 
oczywistą, że we współczesnym duszpasterstwie ważną rolę mogą 
odegrać środki społecznego przekazu. W każdym jednak przypadku 
należy starannie określić rodzaje zastosowanych mediów oraz treści, 
które chcemy za ich pośrednictwem przekazać odbiorcy. taką moż-
liwość daje działalność w Internecie czy tV Internetowej ze względu 
na duże zaangażowanie każdego z osobna, aby stworzyć zespół, który 
odpowiedzialny jest za dane narzędzie w Internecie.

Media powinny być ważnym narzędziem w  duszpasterstwie 
i ewangelizacji czy to na poziomie parafii, czy diecezji. Internet nie-
wątpliwie wspiera działania Kościoła poprzez wnoszenie cennego 
wkładu nie tylko w życie Kościoła, ale także w życie ludzi z całego 
globu ziemskiego. argumentem przemawiającym za transmitowa-
niem Mszy Świętej w formie przekazu telewizyjnego może być myśl 
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św. Jana Pawła II, pochodząca z listu apostolskiego Dies Domini 
(nr 54) o wiernych, którzy z różnych przyczyn nie mogą osobiście 
uczestniczyć w liturgii Mszy Świętej: „…transmisja telewizyjna sta-
nowi cenną pomoc (…) a wraz z nią pozdrowienie i solidarność całej 
wspólnoty. W ten sposób również i ci wierni mogą korzystać z ob-
fitych owoców niedzielnej Mszy św. oraz przeżywać niedzielę jako 
prawdziwy «dzień Pański» i «dzień Kościoła…»”.

Na jednej ze stron parafii, gdzie funkcjonuje telewizja internetowa, 
możemy znaleźć wyjaśnienie celowości takich transmisji: „Celem tej 
transmisji jest budowanie wspólnoty wiary i modlitwy. Ufamy, że sta-
nie się ona jednym z narzędzi wychowania do modlitwy, a zwłaszcza 
do uczestnictwa w eucharystii. ten link powinien Ci przypominać, 
że Chrystus rzeczywiście czeka na Ciebie, a ty możesz jednoczyć się 
z Nim duchowo na różne sposoby, w każdym miejscu i w każdym 
czasie; uświadamia Ci, że nic nie zastąpi aktywnego uczestnictwa 
w eucharystii ani przyjmowania Chrystusa w Komunii Świętej.”2

Udostępniana transmisja mszy świętych i nabożeństw jest dodat-
kowym impulsem:

 – do odnowienia wiary w żywą obecność Pana w eucharystii,
 – do odkrycia piękna trwania wielu osób w liturgii Mszy Świętej,
 – do podjęcia modlitwy tam, gdzie żyje się na co dzień.

Chociaż obraz transmitowany przez Internet nie daje możliwo-
ści pełnego uczestnictwa w eucharystii, to może on być pomocny 
w modlitwie i duchowym zjednoczeniu z Chrystusem szczególnie 
dla tych, którzy chcieliby uczestniczyć w Mszy św., ale nie mogą tego 
uczynić, ponieważ:

 – nie opuszczają domów z  powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności;

 – są pozbawieni łatwego dostępu do miejsc, w których sprawo-
wana jest eucharystia;

 – zobowiązani są do całodziennej pracy zwłaszcza w niedziele 
i obowiązujące święta.

 2 www.postapostolski.pl/21,msze-swiete-online.htm [dostęp: 15.09.2016 r.].
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Częsta i regularna modlitwa osobista oraz pielęgnowanie pragnie-
nia eucharystii poprowadzą odwiedzających ten link na mszę św. do 
pobliskiego kościoła czy kaplicy, a przede wszystkim do przyjmowa-
nia Chrystusa w Komunii Świętej. W przypadku zaś osób starszych 
i chorych, do zaproszenia kapłana z Najświętszym Sakramentem do 
domu.

doskonałym przykładem ewangelizacji poprzez telewizję interne-
tową może być wideoblog „Bez sloganu”3, prowadzony przez fran-
ciszkanów, ojców leonarda i Franciszka, którzy przybliżają trudne 
treści wiary poprzez krótkie materiały filmowe. odpowiadają na 
bieżąco na pytania zadawane przez internautów. dzielą się swoimi 
przemyśleniami na ekranie dzięki kamerce internetowej. Używają 
prostego języka, mówią krótko i zwięźle unikając moralizatorstwa 
i patetyzmu. zainteresowaniem cieszy się również wideoblog biskupa 
edwarda dajczaka – „Bez piuski”. Biskup znany jest z dzieł ewange-
lizacyjnych wśród młodzieży, dlatego też jego blog jest kierowany do 
tej grupy społecznej. Biskup dzieli się ze swoimi widzami refleksjami 
na temat słowa Bożego.

Warte uwagi, ale i doskonalenia funkcjonowania w sieci, są konta 
osób duchownych zakładane na różnych portalach, witryny www 
parafii, gdzie każdy może sprawdzić informacje i wydarzenia z życia 
parafii, telewizje internetowe, które zrelacjonują chorym wydarzenia 
czy inne formy ewangelizacji na terenie parafii. Wystarczy tylko 
spojrzeć na polski teren, by sobie uświadomić wielość i różnorodność 
stron religijnych, zarówno tych w skali mikro: parafii, wspólnot, 
różnych oddolnych inicjatyw, jak i makro: opoka.pl, Mateusz.pl czy 
portal Jezus.pl. oficjalne i nieoficjalne strony kościelne rosną jak 
przysłowiowe grzyby po deszczu. Księża mają swoje domowe strony 
i duszpasterzują on-line.

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech zarówno dla mediów 
społecznościowych, jak i przemysłowych jest zdolność docierania 

 3 Blog: z ang. Web log – dziennik sieciowy o personalnym charakterze treści, 
umożliwiający komentowanie wpisów przez czytelników. Może być tekstowy lub 
np. zawierać głównie filmy (wideoblog).
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do małej i dużej liczby odbiorców. Na przykład zarówno blog, jak 
i telewizja mogą zarówno nie zainteresować nikogo, jak i dotrzeć do 
globalnej grupy osób. Wszystkie narzędzia są publicznie i powszech-
nie dostępne niewielkim lub wręcz żadnym kosztem. dużym plusem 
takich mediów jest szybki przepływ informacji, które raz opubliko-
wane, zostaną na zawsze w sieci.

znamiennym faktem jest to, że Kościoły lokalne dysponują zwy-
kle sporą ilością środków społecznego przekazu (gazetki parafialne, 
tygodniki diecezjalne, rozgłośnie radiowe lokalne, diecezjalne i ogól-
nopolskie, tysiące stron internetowych, telewizja). Mimo to niemal we 
wszystkich krajach odnotowujemy podobne zjawisko: otóż katolickie 
media nie mają proporcjonalnego wpływu na opinię publiczną i nie są 
rozpoznawane przez inne media jako istotna siła społeczna czy gwa-
rant podstawowych wartości. Kościół nie przeszedł jeszcze w pełni od 
refleksji teologicznej i socjologicznej na temat środków społecznego 
przekazu do ich wykorzystania w praktyce duszpasterskiej w sposób 
kompetentny i na dużą skalę. Słabością Kościoła jest również fakt, 
że znaczna część ludzi wierzących zajmuje skrajne postawy w od-
niesieniu do mediów. z jednej strony są tacy, którzy sądzą, że środki 
przekazu mogą niemal całkowicie zastąpić dotychczasowe formy 
duszpasterstwa. Inni z kolei uważają, że media i ich język w ogóle 
nie nadają się do głoszenia ewangelii.

Niepokojącym zjawiskiem jest też rozdrobnienie mediów ka-
tolickich. Często brakuje integracji i współpracy w tej dziedzinie. 
Poszczególne rozgłośnie radiowe czy telewizje internetowe czasem 
siebie nawzajem ignorują, a nawet ze sobą polemizują albo rywalizują 
o grono odbiorców. Pilnie potrzebna jest zatem większa niż dotąd 
koordynacja i konsolidacja mediów katolickich. tym bardziej, że 
przesłanie ewangelii promujące szkołę bogatszego człowieczeństwa 
jest z natury trudniejsze w odbiorze niż wydarzenia sportowe, po-
pularna rozrywka czy tzw. niska kultura.

Ważnym zadaniem jest dostrzeganie i uwzględnianie w duszpa-
sterstwie nowych form ewangelizacji i ekspresji religijnej. Najwięcej 
w tej dziedzinie jest jeszcze do zrobienia na poziomie diecezji, deka-
natów i parafii. to głównie na tych poziomach rozstrzyga się to, czy 



Marlena Kałużyńska-tyburska

| 142 |

i na jakim poziomie środki społecznego przekazu wykorzystywane 
są w duszpasterstwie zwyczajnym. Potrzebne są ciągle nowe szkole-
nia, warsztaty i formacja permanentna w tej dziedzinie. obiecujące 
rezultaty przynosi współpraca z artystami, pisarzami czy muzykami, 
którzy mogą wiele zdziałać na rzecz głoszenia wartości ewangelicz-
nych. Warto organizować rekolekcje, dni skupienia, kształcenie inte-
lektualne i duchowe dla twórców i nadawców związanych z mediami.

Na poziomie diecezjalnym i krajowym konieczne jest tworzenie 
odpowiednich instytucji, które zadbają o przygotowanie i emitowanie 
programów na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, arty-
stycznym i technicznym. Warto przyznawać nagrody i wyróżnienia 
twórcom programów ewangelizacyjnych, a także w większym niż 
dotąd stopniu wykorzystywać szansę duszpasterską, jaką stanowi 
coroczne obchodzenie w Kościele Światowego dnia Środków Spo-
łecznego Przekazu.4 Potrzebne jest wspieranie przez Kościół badań 
empirycznych na temat mediów oraz ciągła refleksja teologiczna 
na temat komunikacji pastoralnej. to wszystko pomaga przejść od 
duszpasterstwa rutyny i zastoju do duszpasterstwa w duchu nowej 
ewangelizacji. Symbolem Kościoła naszych czasów powinna być po-
głębiona i odważna telewizja parafialna, która wynika ze wspólnoty 
z Bogiem i która do tej wspólnoty prowadzi.

obok zastosowań mediów w ewangelizacji ad gentes istnieje bardzo 
szerokie pole wykorzystania ich w codziennej pracy duszpasterskiej 
i to w wielu dziedzinach. dotyczą one nauczania religii i katechi-
zowania, kaznodziejstwa, misji, działalności charytatywnej, porad 
związanych z sakramentami. Media, zwłaszcza Internet, mogą być 
i są stosowane w kierownictwie duchowym oraz w komunikacji – za-
równo z wiernymi czy parafianami, jak i z osobami spoza tego kręgu.5 

 4 Po raz pierwszy dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzono na polecenie 
Pawła VI w niedzielę 7 maja 1967 r. Pierwsze orędzie z okazji obchodów tego dnia 
papież ogłosił już 1 maja 1967 r. od tamtego czasu stało się tradycją, że papieże 
ogłaszają z pewnym wyprzedzeniem najpierw hasło, a następnie orędzie na dany 
dzień.
 5 J. Kloch, Kościół w Polsce wobec Web 2.0, Kielce 2013, s. 48–55.
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Wszelkiego typu komunikatory i sieci społecznościowe stwarzają 
nowe możliwości w kontaktach z chorymi i niepełnosprawnymi, któ-
rzy – nie mogąc pokonać barier budowlanych – skazani są na izolację.

Stosowanie mediów w duszpasterstwie generuje w sposób natu-
ralny refleksję teologiczną nad życiem. Możliwość indywidualnego 
dialogu, składania świadectwa, przekazu informacji, wykorzystania 
nowoczesnych metod i środków głoszenia ewangelii, zachęcania 
do włączania się w dzieła miłosierdzia, wreszcie promocja cennych 
i dobrych inicjatyw – to wszystko umożliwia Internet, niemal bez 
kosztowo (płacąc jedynie za dostęp do Internetu), a jedynie przy 
dużym zaangażowaniu ludzkim, także niekoniecznie znając stronę 
technologiczną poszczególnych dostępnych narzędzi. eklezjalne 
strony internetowe w Sieci, jako jedna z najbardziej wiarygodnych 
przestrzeni w wirtualnym świecie, obecność i dyskusje na forach 
internetowych, tworzenie interesujących inicjatyw w serwisach spo-
łecznościowych, prowadzenie blogów przez kapłanów, dystrybucja 
dobrych wiadomości przez urządzenia przenośne (SMS-y), to tylko 
przykłady zastosowania w pozytywny sposób dostępnych narzędzi.

„Kościół wtedy ewangelizuje, kiedy boską mocą tej Nowiny, jaką 
głosi, stara się przemieniać sumienie poszczególnych ludzi i wszyst-
kich razem, potem także ich działalność, a wreszcie ich życie i całe 
środowisko, w jakim się obracają. (…) Kościół nie tylko ma głosić 
ewangelię w coraz odleglejszych zakątkach ziemi i coraz większym 
rzeszom ludzi, ale także mocą ewangelii ma dosięgnąć i jakby prze-
wracać kryteria oceny, hierarchię dóbr, postawy i nawyki myślowe, 
bodźce postępowania i modele życiowe rodzaju ludzkiego, które stoją 
w sprzeczności ze słowem Bożym i planem zbawczym”6. zapewne, 
gdyby Jezus żył w dzisiejszych czasach, używałby Internetu do ewan-
gelizacji, a apostołowie otrzymaliby zadanie czynnego włączania 
się w pisanie blogów7 w miejsce listów pasterskich do wspólnot, 

 6 Paweł VI, Evangelii nuntiandi. adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie 
współczesnym, Watykan 1976, nr 18–19.
 7 J. Kloch, Kościół w Polsce wobec Web 2.0, dz. cyt., s. 42–47.
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rozumiejąc palącą potrzebę głoszenia ewangelii wszędzie tam, gdzie 
mogą być ci, którzy jeszcze nie poznali dobrej Nowiny.

Działalność apostolska i ewangelizacyjna
Program „nowej ewangelizacji” nie jest utopią, ale pozostaje wielkim 
zadaniem. zadaniem, które realizują wspólnoty: wzbudzony przez świę-
tego charyzmatyka, Ślązaka, ks. Franciszka Blachnickiego ruch oazowy 
„Światło-Życie” oraz utworzony przez ks. tadeusza dajczera „Ruch Ro-
dzin Nazaretańskich”. dynamicznie rozwija się i owocuje zaszczepiona 
w Polsce przed prawie 40. laty „droga neokatechumenalna”, działają: 
odnowa w duchu Świętym, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Ka-
tolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Kościół domowy, Żywy Różaniec.

Gdy Benedykt XVI mówił o przyszłości Kościoła w europie, widział 
go nie jako masowe Kościoły narodowe, ale jako małe, dynamiczne, tęt-
niące żywą wiarą wspólnoty. Ich obecność – choć społecznie i politycznie 
mniej znacząca – jest niesłychanie ważna, by Chrystusowy Kościół był 
znakiem wśród narodów. Świadkiem Prawdy, do której pogubieni i sprag-
nieni życia ludzie będą mogli przyjść. Przyjść i znaleźć miejsce dla siebie.

Parafialna świta ma za zadanie głosić i zachęcać poprzez media 
parafialne do współpracy, do włączenia się w dzieła, które proponuje 
parafia. to media, a konkretnie telewizja internetowa ma być oknem, 
a także drzwiami dla ludzi z zewnątrz. zaglądając przez ten „lufcik” do 
Kościoła, mają widzieć wielość zadań i atrakcji jakie proponuje parafia, 
mają czuć się zaproszeni do wejścia, do włączenia się w tę wspólnotę.

Spośród wielu różnych miejsc w Kościele, w których ludzie świeccy 
mogą realizować swoje powołanie, na szczególną uwagę zasługuje 
parafia. Jest to bowiem najbliższe katolikom środowisko związane 
z wyznawaniem i rozwojem swojej wiary na różne sposoby. Papież 
Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Christifideles laici wskazuje, 
że parafia ma nie tylko wymiar instytucjonalny, ale przede wszyst-
kim wspólnotowy8. Uważa on, że podstawowym zadaniem wiernych 

 8 Jan Paweł II, Christifideles laici. Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu 
i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II 
z 30 grudnia 1988 r., nr 26 (dalej skrót: Chl).
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świeckich jest budowanie wspólnoty. Jednak należy zauważyć, iż nie 
może ono być postrzegane jako coś indywidualnego i wyizolowanego. 
zgodnie z nauką Kościoła, wierni świeccy powinni działać w parafii 
w jedności ze swoimi kapłanami9. Sobór Watykański II wskazuje, że 
„Parafia dostarcza naocznego przykładu apostolstwa wspólnotowego, 
gromadząc w jedno wszelkie występujące w jej obrębie różnorakie 
właściwości ludzkie i wszczepiając je w powszechność Kościoła”10.

Istnieje wiele form uczestnictwa osób świeckich w życiu parafii. 
Jedną z nich jest przynależność do konkretnych wspólnot parafial-
nych. zdaniem papieża, są one „prawdziwym wyrazem kościelnej 
komunii”11. Parafialne wspólnoty religijne nie są bowiem wyizolowa-
nymi grupami żyjącymi dla siebie. Ich podstawowym zadaniem jest 
budowanie jedności wiary i rozpalanie ducha modlitwy. Uczestnictwo 
w nich niewątpliwie pomaga osobom świeckim w sposób pełniejszy 
zaangażować się w życie parafii oraz pobudza je do większej aktyw-
ności na polu zarówno ewangelizacyjnym, jak i wspólnotowym. Po-
przez uczestnictwo w tych grupach świeccy mogą odczuwać większą 
i pełniejszą łączność nie tylko z parafią, ale także z całym Kościołem 
partykularnym (diecezjalnym) i powszechnym. Istotne, by dowar-
tościowywać jednakowo każdą grupę świeckich, nie faworyzując 
ani nie zaniedbując żadnej z nich. Wszystkie formy zaangażowania 
wiernych w parafii są ważne, gdyż zazwyczaj dotyczą one różnych 
sfer życia religijnego. zadaniem duszpasterzy jest koordynowanie 
i wspieranie każdej grupy.

Należy pamiętać, aby nie bagatelizować znaczącej roli ludzi świe-
ckich w Kościele. Papież Pius XII powiedział, że „wierni świeccy 
zajmują miejsce w pierwszych szeregach Kościoła. Przez nich Kościół 
stanowi życiową zasadę społeczności ludzkiej”12. Sobór Watykański II 
przypomina, że „Kościół zaś jest prawdziwie ugruntowany, w pełni 

 9 Sobór Watykański II, Apostolicam actuositatem. dekret o apostolstwie świeckich, 
nr 10.
 10 tamże.
 11 Chl 26.
 12 Pius XII, Przemówienie do nowych kardynałów z 20 lutego 1946 r., cyt. za: Chl 9.
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żyje i jest doskonałym znakiem Chrystusa wśród ludzi jedynie wtedy, 
gdy wraz z hierarchią istnieje i działa autentyczny laikat”13. te słowa 
stanowią kwintesencję roli laikatu zarówno w Kościele powszechnym, 
jak i we wspólnotach diecezjalnych i parafiach. Jest wiele form dzia-
łalności Kościoła, w których świeccy mogą realizować swoje indy-
widualne powołanie, zarówno w odniesieniu do liturgii, jak i kwestii 
administracyjno-społecznych. osoby świeckie mogą w sposób jeszcze 
pełniejszy zaangażować się w życie Kościoła poprzez liturgię, pełniąc 
rozmaite funkcje związane z ich indywidualnym powołaniem, np. 
ministranta, lektora lub szafarza nadzwyczajnego Komunii św. Jako 
ministranci, mogą posługiwać przy ołtarzu, odczuwając dzięki temu 
większy związek ze wspólnotą Kościoła lokalnego i powszechnego. 
Jako lektorzy, biorą udział w przekazywaniu słowa Bożego. lektor 
i akolita mają przywilej wykonywania różnych czynności w czasie 
liturgii, ale także przewidziane są dla nich obszary zaangażowania 
w parafii poza liturgią. lektor szczególnie angażuje się w działalność 
ewangelizacyjną. Mogą mu być powierzone zadania: przygotowanie 
wiernych do godnego przyjęcia sakramentów, pomoc w przygotowa-
niu i prowadzeniu katechez dorosłych, zaangażowanie w inne posługi 
słowa w parafii, ożywienie misyjnych zadań parafii, animowanie 
życia modlitewnego w parafii, wspieranie rodzin przed pogrzebem 
i po pogrzebie bliskich. Natomiast akolita szczególnie może objąć 
troską: adorację Najświętszego Sakramentu, przygotowanie uroczy-
stości liturgicznych, posługę wobec chorych, pomoc potrzebującym, 
organizowanie wolontariatu. Natomiast jako szafarze nadzwyczajni 
Komunii św., mogą pomagać duszpasterzom w udzielaniu jej pozo-
stałym wiernym. Jest wiele różnych funkcji liturgicznych dostępnych 
świeckim – obowiązkiem duszpasterza (w szczególności proboszcza 
danej parafii) jest ich ukazywanie i zachęcanie wiernych do podej-
mowania nowych zadań służących dobru wspólnemu całej wspólnoty 
parafialnej. Ponadto, wierni świeccy mogą angażować się w funkcjo-
nowanie parafii poprzez pracę w kancelarii parafialnej, prowadzenie 

 13 Sobór Watykański II, Ad gentes divinitus. dekret o misyjnej działalności Koś-
cioła, nr 21.
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strony internetowej parafii lub parafialnego profilu na Facebooku czy 
tworzenie telewizji internetowej. Mogą prowadzić gazetkę parafialną 
oraz organizować pomoc dla biednych rodzin (np. poprzez tworzenie 
parafialnych wspólnot Caritas), a także w sposób czynny angażować 
się w pracę duszpasterską z dziećmi i młodzieżą. Wierni świeccy za-
zwyczaj podejmują te zadania, nie oczekując za nie wynagrodzenia 
finansowego. Ważne jest, aby ukazywać wiernym świeckim różne 
formy i możliwości aktywnego angażowania się w życie parafii, gdyż 
dzięki temu mogą oni poczuć większy i pełniejszy związek z tą wspól-
notą, a poprzez nią z całym Kościołem powszechnym. Proboszcz 
powinien nieustannie zachęcać wiernych do tworzenia lub rozwijania 
różnych form działalności parafialnej. 

Podsumowując, należy pamiętać, że zarówno osoby świeckie, jak 
i konsekrowane oraz duchowne są członkami Kościoła powszechnego, 
którego Głową jest Jezus Chrystus. laikat stanowi bez wątpienia 
niezwykle ważną część Kościoła, bez której, jak uczy papież Jan Pa-
weł II, duszpasterskie działania osób duchownych nie mogłyby być 
w pełni skuteczne. osoby świeckie są zdecydowanie elementem klu-
czowym życia Kościoła, tworzą go jako wspólnotę ludzi wierzących 
i ochrzczonych. to jednak od duszpasterzy (szczególnie proboszcza) 
będzie zależało, czy i w jakim stopniu włączą się one w działalność 
duszpasterską i ewangelizacyjną oraz funkcjonowanie wspólnoty 
parafialnej. ze strony duszpasterzy potrzebne jest zielone światło. 
Bez ich zgody, aprobaty i wsparcia rozwój działalności laikatu nie 
będzie możliwy. Skuteczność, owocność duszpasterstwa i ewange-
lizacji w dzisiejszych czasach domaga się udziału i zaangażowania 
wiernych świeckich. Warto tę szansę wykorzystać.

W wielu działaniach na rzecz ewangelizacji przydatne może się 
okazać wykorzystywanie mediów: Internetu, prasy, telewizji oraz ra-
dia. Wśród działań ewangelizacyjnych wymienić można następujące:

 – ewangelizacja w środowisku życia i pracy poprzez świadectwo 
i wyrażanie swoich poglądów;

 – prowadzenie rekolekcji, kursów, sesji ewangelizacyjnych oraz 
pomoc w rekolekcjach ewangelizacyjnych w parafii;

 – ewangelizowanie indywidualne poprzez rozmowy;
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 – proponowanie (reklamowanie) dobrych lektur, filmów;
 – prowadzenie dialogu z ludźmi niewierzącymi;
 – udział w marszach ewangelizacyjnych.
 – prowadzenie ewangelizacji podczas różnych spotkań, grup 
zainteresowań niezwiązanych z Kościołem, np. sportowych, 
turystycznych, hobbystycznych itp.;

 – ewangelizacja uliczna i „od drzwi do drzwi”;
 – ewangelizacja europy oraz innych części świata;
 – ewangelizacja w więzieniach, szpitalach, hospicjach, w domach 
dziecka;

 – ewangelizacja w domach akademickich;
 – prowadzenie spotkań biblijnych służących ewangelizacji;
 – promocja parafii poprzez inicjowanie nowatorskich działań 
artystycznych i kulturalnych;

 – popularyzacja edukacji filmowej jako metody upowszechniania 
kultury wśród młodzieży;

 – edukacja artystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem młodzieży z mniejszymi szansami;

 – wspieranie rozwoju twórczości filmowej.
Własna twórczość filmowa o wydarzeniach z życia parafii czy 

grup parafialnych, sprawozdania z wydarzeń, transmisje na żywo 
z marszów ewangelizacyjnych, zachęcanie poprzez fora społecznoś-
ciowe do udziału w imprezach religijnych czy promowanie przez nie 
dobrych filmów, osobiste świadectwo wiary – to wszystko pola do 
szerokiej współpracy z mediami, do wykorzystywania istniejących 
portali i tworzenia własnych.

Działalność uzupełniająca
W parafiach podejmuje się mniej i bardziej złożone zadania. Mówiąc 
o nich, dotykamy istotnego dla charakterystyki parafii problemu jej 
funkcji. Wiadomo, że funkcje zasadnicze (przepowiadania, sprawo-
wania kultu i diakonii) są niezbywalne. obok nich jednak, zależnie od 
miejsca i czasu, a zwłaszcza od inwencji duszpasterzy i wiernych, poja-
wiają się funkcje uzupełniające, zwane niekiedy ekstensywnymi bądź 
społecznymi. Wiążą się z samym utrzymaniem parafii jako instytucji, 
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ale również z jej obecnością w konkretnej społeczności lokalnej. Bę-
dzie to, po pierwsze, funkcja administracyjno-gospodarcza, a w jej 
ramach budowa i utrzymanie (konserwacja) obiektów sakralnych 
i parafialnych, zarządzanie personelem, może prowadzenie cukierni, 
sklepu, sprzedaż dewocjonaliów. dla części parafii będzie to także 
ich zaangażowanie w polepszenie standardu infrastruktury środowi-
ska lokalnego (np. wodociągu we wsi bądź różnego rodzaju działania 
proekologiczne).

Po drugie – związana z przywoływanym już zadaniem parafialnej 
diakonii funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca (charytatywna). W jej 
ramach mieści się prowadzenie różnych instytucji opiekuńczo-po-
mocowych (jadłodajni, noclegowni) i świadczenie pomocy rzeczowej. 
Wyniki badań dokumentują, że ta funkcja bywa w mieście bardziej 
rozwinięta. Rozumiemy to na tle naszych wstępnych refleksji. Mamy 
oto negatywny związek między intensywnością funkcji opiekuńczo-
-zabezpieczającej a poziomem lokalności. Bo w wyraźniej istniejącej 
społeczności lokalnej są silniejsze więzi społeczne i stosownie do nich 
silniejsza pomoc sąsiedzka. W dużych miastach pomoc stała, zorga-
nizowana, występuje pięć razy częściej niż w parafiach niegminnych 
(czyli z kościołem parafialnym usytuowanym poza wsią – siedzibą 
gminy). W mieście mamy rozpad więzi sąsiedzkich; stąd więcej osób 
potrzebuje pomocy instytucji. Ich część trafia do parafii. Ponadto 
parafie miejskie są w działaniach pomocowych bardziej wyspecja-
lizowane. Praktycznie pomoc ze strony parafii najczęściej świadczy 
młodzież oraz grupa charytatywna.

trzecia z funkcji uzupełniających to doradczo-interwencyjna. 
Najczęściej jest to doradztwo w sprawach małżeńsko-rodzinnych, 
wychowawczych, a w mniejszym zakresie w kwestii alkoholizmu oraz 
w sytuacjach kłótni sąsiedzkich, zwłaszcza na wsi.

Jako czwartą wymienimy funkcję kulturalno-oświatową: kolpor-
taż prasy i książek, prowadzenie biblioteki parafialnej, organizowanie 
koncertów, jasełek, wystaw, wydawanie gazety, urządzenie świet-
licy dla dzieci, udzielanie tam korepetycji itd., a także prowadzenie 
mediów parafialnych, typu radio, telewizja czy strimingi (technika 
dostarczania informacji multimedialnej na życzenie).
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Piątą funkcją – częściej realizowaną w mieście – będzie rekre-
acyjna. znajdą się tu obozy wakacyjne dla młodzieży, dla rodzin; 
rajdy rowerowe, obozy wędrowne, ogniska ministrantów, rozgrywki 
sportowe.

Wszystkie te  funkcje – co oczywiste – przenikają się. także 
zmieniają; często w kontekście koniunktury politycznej. W latach 
80. XX wieku obserwowaliśmy spore ożywienie funkcji ekstensyw-
nych, wyraźniej pełnionych przez parafie miejskie. dziś mamy do 
czynienia z pewnym ich osłabieniem, zrozumiałym, bo w warunkach 
demokracji zaistniało sporo instytucji, których funkcje musiały za-
stępczo pełnić wcześniej parafie.

W wielu krajach rozwijają się rozmaite formy wolontariatu – 
ochotniczej pracy społecznej, głównie młodzieży, ale także „młodych” 
emerytów, których wiedza i doświadczenie zawodowe nie zestarzały 
się, a siły pozwalają na aktywność. Wydaje się, że jednym z najważ-
niejszych pól działania jest tu pomoc w edukacji. Polsce potrzebny 
jest wielki skok edukacyjny – z jednej strony przygotowanie młodego 
pokolenia do dobrej pracy (dotychczas ani rodzina, ani szkoła tego 
nie dają), z drugiej pomoc bezrobotnym w uzyskaniu potrzebnych 
kwalifikacji. Równocześnie problemem jest katechizacja, wiadomo 
bowiem, że dzisiejsza atmosfera w szkole wcale jej nie sprzyja (a cza-
sem doprowadza katechetę do kryzysu nerwowego). trzeba szukać 
nowych dróg i wymieniać się doświadczeniami – z jednej trony ściśle 
duszpasterskimi w parafiach, z drugiej interaktywno-medialnymi.

Streszczenie
Fakt zaistnienia nowej epoki cywilizacyjnej: „epoki audiowizualnej”, „epoki 
mass-mediów elektronicznych” o niewyobrażalnym zasięgu i możliwoś-
ciach oddziaływania na ludzi i całe narody stał się wielkim wyzwaniem 
i zobowiązaniem dla Kościoła, zwłaszcza dla jego posłannictwa ewangeli-
zacyjnego. Pomimo treści niepożądanych i szkodliwych z jakimi można się 
spotkać w każdym medium, a także z niewłaściwego korzystania z niego, 
należałoby skupić się na jego zaletach w działalności duszpasterskiej. Koś-
ciół ewangelizujący dziś na bardzo dużym obszarze, powinien być wciąż 
„z człowiekiem i dla człowieka”. W tym celu musi sprostać wyzwaniom, 
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jakie stawia przed nim postęp technologiczny, w szczególności rozwój me-
diów elektronicznych. Kościół, który poprzez ewangelizację ma działać dla 
dobra człowieka, nie powinien bagatelizować tego zjawiska. Bezapelacyjnie 
powinien być integralną jego częścią tak, aby docierać z dobrą Nowiną 
do tych, którzy nowe media stawiają jako podstawę kanałów komunikacji 
i informacji. Wspomniany technologiczny postęp powinien być wykorzy-
stywany również by rozwijać wiarę, co jest stwierdzeniem oczywistym. 
Myśląc inaczej, będziemy mieć do czynienia z postępującym skostnieniem 
struktur wiary, co spowoduje wykruszaniem się wiernych żyjących coraz 
bardziej intensywnie w świecie technologii. ta powinna być wykorzysty-
wana tak, by nie nadużywać zasad wiary i obrzędów liturgii, o roli których 
nie można zapominać.

Summary
The fact that the new era of civilization has taken place: the “audiovisual 
epoch”, the “epoch of mass media” of unimaginable reach and possibilities 
for influencing people and entire nations has become a great challenge and 
commitment to the Church, especially to its evangelizing mission. despite 
the undesirable and harmful content that can be encountered in each me-
dium and misuse of it, one should focus on its virtues in pastoral activity. 
The Church evangelising today in a very large area should remain “with 
man and for man”. to this end, it must meet the challenges of technological 
progress, in particular the development of electronic media. The Church, 
which through evangelization is to work for the benefit of man, should not 
underestimate this phenomenon. Unquestionably, it should be an integral 
part of it to reach the Good News to those new media as the basis of com-
munication and information channels. This technological progress should 
also be used to develop faith, which is an obvious statement. Thinking dif-
ferently, we will be dealing with the progressive ossification of the structures 
of faith, which will cause the faithful living more and more intensively in 
the world of technology. This should be used not to abuse the principles of 
the faith and the rites of the liturgy, of the role that cannot be forgotten.

Słowa kluczowe: duszpasterstwo, telewizja internetowa, parafia, działalność 
pastoralna, ewangelizacja, nowe media, kościół, Internet

Keywords: Ministry, internet television, parish, pastoral activity, evange-
lism, new media, church, Internet
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rola i poSługa inStytutów życia 
konSekrowanego w diecezji włocławSkiej

The role and ministrations of the Institute of consecrated life  
in the Diocese of Włocławek

Wstęp
Głównym celem istnienia i posługi instytutów życia konsekrowa-
nego jest dążenie do doskonalszego życia w wierze, które realizuje 
się poprzez zachowywanie i wypełnianie rad ewangelicznych: czysto-
ści, posłuszeństwa i ubóstwa. ta posługa odbywa się w konkretnym 
miejscu i czasie poprzez pełnienie przez poszczególne instytuty swojej 
misji, czyli charyzmatu. Misja ta wpisuje się w życie Kościoła, które 
realizuje się na płaszczyźnie Kościołów partykularnych, poprzez wza-
jemną współpracę pomiędzy diecezjami a konkretnymi instytutami 
zakonnymi. W niniejszym opracowaniu podjęta zostanie tematyka 
posługi i roli jaką odgrywają instytuty życia konsekrowanego na 
terenie diecezji włocławskiej.

Materiał zostanie zaprezentowany w formie trzech części. Najpierw 
będzie omówiona charakterystyka i struktura diecezji włocławskiej, 
w jaki sposób uformował się jej obecny kształt oraz jak wpisywały 
się na przestrzeni dziejów zgromadzenia zakonne w życie diece-
zjalne. Następnie podjęta zostanie tematyka dotycząca istoty i form 
realizacji życia konsekrowanego, a także jak wygląda to na terenie 
omawianej diecezji. W ostatniej części zostanie przedstawiona dzia-
łalność biskupów włocławskich, ukazująca troskę o dobre relacje 
i współpracę pomiędzy członkami instytutów życia konsekrowanego 
a Kościołem partykularnym. troska ta znalazła swój wyraz w usta-
wodawstwie diecezji włocławskiej dotyczącym posługi i współpracy 
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diecezji z instytutami życia konsekrowanego zarówno w odniesieniu 
do zgromadzeń żeńskich, jak i męskich.

Charakterystyka i struktura diecezji włocławskiej
diecezja włocławska jest jedną z najstarszych diecezji w Polsce. 

W czasie swojego istnienia przechodziła wiele zmian.1 W jej dziejach 
na przestrzeni wieków można wyróżnić cztery okresy, zwane także 
fazami, a nawet diecezjami. Pierwszy okres w latach 1015–1123 zwany 
jest diecezją kruszwicką, drugi w latach 1124–1818 – kujawską i po-
morską, następnie w latach 1819–1925 – kujawsko-kaliską i wreszcie 
od roku 1926 – diecezją włocławską.2

Jeśli chodzi o pierwszy okres, zwany diecezją kruszwicką, możli-
wość istnienia na tym terenie oddzielnej diecezji jest jednym z naj-
trudniejszych do rozwiązania problemów historiografii XI wieku 
w Polsce. Żadna z najstarszych diecezji polskich nie posiada doku-
mentów erekcyjnych. Jedynie stara tradycja, wywodząca się od czasów 
średniowiecza, mówi o istnieniu diecezji w Kruszwicy oraz o tym, 
że miała ona zostać przeniesiona do Włocławka.3 Mimo że tradycja 
ta jest bardzo obfita, podaje niekiedy informacje sprzeczne ze sobą.4

Punktem wyjścia rozważań nad istnieniem diecezji na Kujawach 
ze stolicą w Kruszwicy stał się fakt zaniku działalności diecezji ko-
łobrzeskiej w latach 1007–1013. Po upadku biskupstwa w Kołobrzegu 
uznano, że bezpieczniej będzie utworzyć nowy ośrodek diecezjalny 
na terenie, gdzie wiara była ugruntowana. Najlepszym bez wątpienia 
okazał się teren Kujaw, którego głównym ośrodkiem była Kruszwica.

Cała tradycja kruszwicko-włocławska rozpoczynająca się od 
XII w. łączy dzieje tych dwóch stolic biskupich, uwierzytelniając 

 1 W. Kujawski, Zarys dziejów diecezji włocławskiej, w: Diecezja włocławska 2000, 
Włocławek 2001, s. 15.
 2 S. librowski, Synody diecezji włocławskiej, „Kronika diecezji Włocławskiej” 
1967, nr 50, s. 83.
 3 W. Kujawski, Historia diecezji włocławskiej, w: Rocznik diecezji włocławskiej 
2011, Włocławek 2011, s. 42.
 4 J. tazbirowa, Początki biskupstwa na Kujawach, „Przegląd Historyczny” 1962, 
nr 53, s. 229.
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jednocześnie jedenastowieczne pochodzenie diecezji kujawskiej z sie-
dzibą w Kruszwicy.5

W czasie formowania się diecezji na Kujawach najprężniej rozwija-
jącym się zakonem byli benedyktyni. Na terenach omawianej diecezji 
osiedleni oni byli w Kruszwicy oraz we Włocławku.6

Uformowana najpóźniej na początku wieku XII diecezja włocław-
ska przetrwała długi okres bez większych zmian organizacyjnych 
i terytorialnych, aż do początku XIX w.7 okres ten nazywany jest 
drugą fazą istnienia diecezji – kujawsko-pomorską.8 Składała się ona 
wówczas z dwóch zasadniczych członów, północnego i południowego. 
Jej terytorium rozciągało się długim pasem wzdłuż zachodniego 
brzegu Wisły, w niektórych tylko miejscach przechodząc na jej brzeg 
wschodni. Jeśli chodzi o administracje państwową, to diecezja obej-
mowała w tym czasie cały obszar Kujaw oraz Wschodnie Pomorze, 
zwane często Pomorzem Gdańskim, wraz z lennymi ziemiami lę-
borską i bytowską.9

Nie ma niestety bulli erekcyjnej diecezji włocławskiej. dlatego 
bardzo ważna jest bulla eugeniusza III wystawiona dla biskupa 
włocławskiego Wernera w 1148 r. Można z niej wywnioskować, że 
opisywana diecezja nie jest nową, ale przeniesioną z innego miejsca 
dawną diecezją, pozostajacą zasadniczo w jej granicach. zdaniem 
historyków, biskup Werner prosił Stolicę apostolską o ten dokument, 
aby zapewnić jedność diecezji, do której, jako dawnej kruszwickiej, 
należało Pomorze Gdańskie, a ta część Polski zawsze miała tenden-
cje do utworzenia oddzielnej autonomicznej diecezji. dlatego bulla 
ta zabezpieczała prawa diecezji na terenie pomorskim. to niebezpie-
czeństwo wzmogło się, gdy w Prusach osiedlił się zakon krzyżacki, 

 5 W. Kujawski, Historia diecezji włocławskiej, art. cyt., s. 45–46.
 6 tamże, s. 76.
 7 B. Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich (968–1939), „archiwa, Biblioteki 
i Muzea Kościelne” 1969, nr 19, s. 299.
 8 S. librowski, Synody diecezji włocławskiej, art. cyt., s. 83.
 9 J. Gręźlikowski, Recepcja reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej w świetle 
ustawodawstwa synodalnego, Włocławek 2000, s. 108.
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tworząc silne państwo, które zamiast misji chrystianizacyjnej pro-
wadziło germanizację.

Sprawowanie opieki duszpasterskiej na Pomorzu przez biskupa 
z Włocławka bez wątpienia stanowiło obronę polskości w trakcie 
kolonizacji niemieckiej w czasach okupacji krzyżackiej, a katolicyzmu 
podczas reformacji.10

Przez cały okres trwania diecezji kujawsko-pomorskiej z siedzibą 
we Włocławku, należała ona do metropolii gnieźnieńskiej, będąc 
z nią, zwłaszcza przez posługę arcybiskupów, którzy często wcześniej 
byli biskupami włocławskimi, w bardzo bliskich kontaktach.

W omawianym czasie na terenie diecezji kujawsko-pomorskiej 
osiedlały się kolejne zgromadzenia zakonne. oprócz benedyktynów, 
w okolicach Włocławka w miejscowości Szpetal znajdował się przytu-
łek dla ubogich, którym opiekowało się opactwo cysterskie. Ponadto 
cystersi mieli swoje domy w oliwie, Pelplinie i Koronowie. Pod koniec 
odzyskania niepodległości, na terenie omawianej diecezji, znajdowały 
się następujące zakony: dominikanie w Brześciu i Gdańsku; kano-
nicy regularni w lubrańcu; franciszkanie reformaci we Włocławku, 
Gniewkowie, Sztolcembergu, Wejherowie i Inowrocławiu; paulini 
w Brdowie, franciszkanie konwentualni w Radziejowie i Nieszawie, 
karmelici w zakrzewie, Gdańsku i Bydgoszczy; norbertanki w Strzel-
nie i Żukowie; jezuici i klaryski w Bydgoszczy; brygidki w Gdańsku; 
benedyktynki w Żarnowcu; kartuzi w Kartuzach; bernardyni w No-
wym i Bydgoszczy.11

zmiany polityczne na mapie europy wywołały również zmiany 
w organizacji kościelnej na terenie Polski. Mimo podziałów terytorial-
nych i zagrabienia ziem polskich przez zaborców podczas pierwszego 
rozbioru diecezja, włocławska zachowała swoją jedność. Jednak nowy 
podział diecezji polskich, dokonany przez  Piusa VII bullą Ex impo-
ssita nobis (30.06.1818 r.), spowodował wielkie zmiany w dotychcza-
sowych granicach diecezjalnych. Papież argumentował te zmiany 
pożytkiem i bardziej właściwym ułożeniem spraw kościelnych po 

 10 W. Kujawski, Historia diecezji włocławskiej, art. cyt., s. 47–48.
 11 tamże, s. 76-77.
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klęsce minionych czasów. Wskutek wojennych zmian powstał nie-
wygodny  do posługi duszpasterskiej podział diecezji.12

tym samym diecezja włocławska wkroczyła w trzecią fazę swoich 
dziejów, zwaną diecezją kujawsko-kaliską.13 Jej stolica znalazła się 
pod wpływem panowania zaborcy rosyjskiego. Włocławek leżał na 
ternie Królestwa Polskiego złączonego unią personalną z cesarstwem 
rosyjskim. Natomiast stolica metropolii, Gniezno, znalazła się na 
terenie zaboru pruskiego. dlatego dyplomacja rosyjska zabiegała 
o utworzenie nowej metropolii w Warszawie, w skład której wchodzi-
łaby diecezja ze stolicą we Włocławku.14 Stało się to za sprawą bulli 
Piusa VII Militantis Ecclesiae (12.03.1818 r.).15

Wraz z nowymi granicami diecezji pojawiły się na jej terenie nowe 
klasztory i rodziny zakonne. Głównymi zakonami wówczas stali się 
paulini w Częstochowie oraz kameduli w Bieniszewie. Wielkie spusto-
szenie wśród rodzin zakonnych na terenie diecezji kujawsko-kaliskiej 
wywołały represje po powstaniu styczniowym, kiedy to w roku 1864 
władze carskie dokonały kasaty wielu z nich.16

Ustalone w latach 1919–1923 granice polityczne odrodzonego pań-
stwa polskiego nie pokrywały się z granicami polskich diecezji.17 
dlatego zrodziła się potrzeba nowej reorganizacji granic diecezji 
polskich. dokonał jej papież Pius XI bullą Vixdum Poloniae unitas 
(28.10.1925 r.).18 Na mocy tej bulli została zmieniona nazwa diecezji na 

 12 W. Urban, Dzieje ustroju Kościoła na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim, 
w: Historia Kościoła w Polsce, t. II, cz. 1, red. B. Kumor, z. obertyński, Poznań– 
–Warszawa 1979, s. 482.
 13 S. librowski, Synody diecezji włocławskiej, art. cyt., s. 83.
 14 W. Kujawski, Historia diecezji włocławskiej, art. cyt., s. 48.
 15 W. Urban, Dzieje ustroju Kościoła na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim, 
art. cyt., s. 482.
 16 W. Kujawski, Historia diecezji włocławskiej, art. cyt., s. 77.
 17 H. Wyczawski, Kościół w odrodzonym Państwie Polskim (1918–1939), w: Historia 
Kościoła w Polsce, t. II, cz. 2, red. B. Kumor, z. obertyński, Poznań-Warszawa 1979, 
s. 26.
 18 B. Kumor, Historia Kościoła, t. VIII, lublin 2004, s. 393.
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„włocławska”.19 od tych zmian rozpoczął się czwarty okres w dziejach 
historii diecezji, zwany ściśle włocławskim.20

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na terenie diecezji 
włocławskiej znajdowało się wiele zespołów klasztornych, które nie 
były obsadzone przez swoje zgromadzenia. opiekę nad nimi spra-
wowało duchowieństwo diecezjalne. dlatego to biskupi włocławscy 
chętnie godzili się na przejmowanie tych zespołów klasztornych przez 
nowe zgromadzenia zakonne. W ten sposób w diecezji znaleźli się: sa-
lezjanie, którzy objęli puste klasztory w lądzie i lutomiersku; misjo-
narze świętej Rodziny, obejmując kompleks w Kazimierzu Biskupim; 
orioniści we Włocławku i zduńskiej Woli; marianie w licheniu.21

Granice diecezji włocławskiej utworzone w roku 1925 przetrwały 
aż do roku 1992. zmiany organizacyjne diecezji polskich po zakoń-
czeniu II wojny światowej ominęły swym zasięgiem jej tereny. dopiero 
reforma organizacji kościelnej w Polsce, której podjął się papież Jan 
Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus (25.03.1992 r.), zmieniła 
granice terytorialne omawianej diecezji.22 Po reorganizacji granic 
diecezja włocławska pozostała w metropolii gnieźnieńskiej, jako je-
dyna sufragalna.23

zorganizowana w ten sposób struktura administracyjna diecezji 
włocławskiej przetrwała w niezmienionym kształcie do roku 2004, 
w którym to dokonano w Polsce kolejnej zmiany podziału teryto-
rialnego diecezji.24 diecezja włocławska leży na terenie czterech 
województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego 
i mazowieckiego, a jej obszar wynosi 8824 km2.25

 19 W. Kujawski, Historia diecezji włocławskiej, art. cyt., s. 49.
 20 S. librowski, Synody diecezji włocławskiej, art. cyt., s. 83.
 21 W. Kujawski, Historia diecezji włocławskiej, art. cyt., s. 77.
 22 W. Kujawski, Diecezja włocławska i jej granice w dokumentach Stolicy Apostolskiej, 
w: Jan Paweł II Apostoł prawdy, red. J. Kędzierski, Włocławek 2005, s. 198.
 23 W. Kujawski, Historia diecezji włocławskiej, art. cyt., s. 50.
 24 tamże, s. 60.
 25 J. Borucki, Recepcja kościelnego prawa powszechnego w ustawodawstwie i dzia-
łalności duszpasterskiej diecezji włocławskiej po Soborze Watykańskim II, Włocławek 
2012, s. 40.
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obecnie na terenie diecezji włocławskiej znajdują się następu-
jące zakony i zgromadzenia męskie: franciszkanie (zakon Braci 
Mniejszych i zakon Braci Mniejszych Konwentualnych), kameduli, 
karmelici (zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel), 
zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny, zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny, orio-
niści (Małe dzieło Boskiej opatrzności), paulini (zakon Świętego 
Pawła Pierwszego Pustelnika), zgromadzenie Braci Pocieszycieli 
z Getsemani, salezjanie (towarzystwo św. Franciszka Salezego).26

Na terenie diecezji włocławskiej znajdują się także 24 zakony 
i zgromadzenia zakonne żeńskie, takie jak: albertynki, anuncjatki, be-
nedyktynki misjonarki, bernardynki, elżbietanki, honoratki, Siostry 
Imienia Jezus, karmelitanki bose, maksymilianki, Siostry Matki Bożej 
Miłosierdzia, nazaretanki, Siostry opatrzności Bożej, orionistki, 
pasjonatki, Siostry Rodziny Maryi, serafitki, sercanki – niehabitowe, 
sercanki, Siostry Sługi Jezusa, Siostry Służebniczki Maryi, szarytki, 
urszulanki, Westiarki Jezusa, Siostry Wspólnej Pracy. Ponadto znaj-
duje się także Instytut Życia Konsekrowanego – orioński Instytut 
Świecki.27

Istota i formy realizacji życia konsekrowanego
Wierni, którzy wpatrując się w przykład swojego mistrza Jezusa 
Chrystusa, chcąc Go naśladować i wprowadzać w życie Jego naukę, 
podejmują taką drogę życiową, która nazywa się życiem konsekrowa-
nym. Głównym wyznacznikiem tej drogi jest realizacja w życiu rad 
ewangelicznych: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Jednak samo 
podjęcie się realizacji tych rad przez człowieka na sposób prywatny 
nie jest jeszcze drogą życia konsekrowanego. dopiero gdy taki sposób 
życia zostanie zatwierdzony przez Kościół oraz będzie on publiczny 
osiąga rangę życia konsekrowanego.28

 26 Rocznik diecezji włocławskiej 2015, red. a. Niemira, Włocławek 2015, s. 803–805.
 27 tamże, s. 806–811.
 28 J.R. Bar, J. Kałowski, Prawo o instytutach życia konsekrowanego, Warszawa 1985, 
s. 8.
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Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.29 podaje definicję życia kon-
sekrowanego: „Życie konsekrowane przez profesję rad ewangelicznych 
jest trwałą formą życia, w której wierni pod działaniem ducha Świętego 
naśladując dokładniej Chrystusa oddają się całkowicie umiłowanemu 
nade wszystko Bogu, ażeby – poświęceni z nowego i szczególnego tytułu 
dla chwały Boga, budowaniu Kościoła i zbawiania świata – osiągnąć 
doskonałą miłość w służbie Królestwa Bożego i stawszy się w Kościele 
wyraźnym znakiem zapowiadać niebieską chwałę. tę właśnie formę 
życia w instytutach życia konsekrowanego, kanonicznie erygowanych 
przez kompetentną władzę Kościoła, podejmują w sposób wolny ci, 
którzy przez śluby lub inne święte więzy, określone prawem własnym 
instytutów, zobowiązują się do zachowywania rad ewangelicznych 
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz przez miłość, do której pro-
wadzą, łączą się w sposób szczególny z Kościołem i jego tajemnicą.”30

Przytoczony kanon ukazuje elementy teologiczne i prawne skła-
dające się na istotę życia konsekrowanego. do elementów teologicz-
nych zaliczają się: konsekracja, czyli całkowite oddanie się Bogu; 
naśladowanie Chrystusa pod działaniem ducha Świętego; przyjęcie 
profesji rad ewangelicznych; dążenie do osiągnięcia doskonalszej 
miłości w służbie królestwa Bożego; łączność z Kościołem i jego ta-
jemnicą przez miłość; bycie znakiem niebiańskiej chwały. do elemen-
tów prawnych zaliczają się: stałość formy życia; kanoniczna erekcja 
dokonana przez kompetentną władzę kościelną; wolność w wyborze 
formy życia; zobowiązanie do zachowywania rad ewangelicznych na 
podstawie ślubów bądź innych świętych więzów; wypełnianie prze-
pisów prawnych własnego instytutu. Wymienione elementy zarówno 
teologiczne, jak i prawne mają charakter komplementarny, stanowią 
one o integralności instytutu życia konsekrowanego.31

 29 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25 I 1983, 
aaS 75 (1983); tekst polski w: Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984, w dalszej 
części: KPK 1983 r.
 30 Kan. 573 KPK 1983.
 31 a. Chrapkowski, J. Krzywda, Instytuty życia konsekrowanego, w: Komentarz do 
Kodeksu prawa kanonicznego, t. II/2, Księga II, Lud Boży, Poznań 2006, s. 10.



Rola i posługa instytutów życia konsekrowanego…

| 163 |

Kodeksowa definicja życia konsekrowanego wskazuje, że pod-
jęcie takiego sposobu życia, który ma prowadzić do doskonałości 
w wierze, nie ogranicza się tylko do służby samemu sobie. Wybór 
formy życia konsekrowanego realizuje się we wspólnocie instytutu, 
która ściśle związana jest z misją całego Kościoła powszechnego, a co 
za tym idzie, realizowana jest także w poszczególnych Kościołach 
partykularnych. Wielość form życia konsekrowanego ukazuje jego 
bogactwo we wspólnocie Kościoła, uobecniając różnorodność dróg, 
które prowadzą do realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego.32 

Jeśli chodzi o podział form życia konsekrowanego, to możemy 
wyróżnić formy życia wspólnotowe i indywidualne. do wspólno-
towych należy zaliczyć Instytuty życia konsekrowanego zakonne33 
i świeckie34, a także Stowarzyszenia życia apostolskiego35. Indywi-
dualne, czyli tzw. inne formy życia konsekrowanego, to pustelnicy36, 
dziewice37 i wdowy konsekrowane.38

Instytuty życia konsekrowanego zakonne charakteryzują się skła-
daniem ślubów publicznych oraz prowadzeniem życia wspólnoto-
wego. Śluby publiczne składa się przed kompetentnym przełożonym, 
który przyjmuje je w imieniu Kościoła. Życie wspólnotowe polega na 
braterskim współżyciu wszystkich członków instytutu, którzy są do 
niego prawnie włączeni.39 Wśród instytutów zakonnych, ze względu 

 32 M. Solarczyk, Instytuty życia konsekrowanego i Stowarzyszenia życia apostolskiego, 
w: Ustrój Kościoła Rzymskokatolickiego. Wybrane zagadnienia instytucjonalne, 
red. W. Jakubowski, M. Solarczyk, Warszawa 2002, s. 191.
 33 Kan. 607 KPK 1983.
 34 Kan. 710 KPK 1983.
 35 Kan. 731 KPK 1983.
 36 Kan. 603 KPK 1983.
 37 Kan. 604 KPK 1983.
 38 KPK 1983 nie zawiera kanonów o stanie wdów i wdowców konsekrowanych. 
znajdują się one w Codex canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Joannis 
Pauli PP. II promulgatus, aaS 82 (1990); tekst polski w: Kodeks kanonów Kościołów 
wschodnich promulgowany przez papieża Jana Pawła II, lublin 2002. (kan. 570) oraz 
w adhortacji apostolskiej Vita consecrata nr 7.
 39 M. Solarczyk, Instytuty życia konsekrowanego i Stowarzyszenia życia apostol-
skiego, art. cyt., s. 192.
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na ich różnorodność i specyfikę oraz odmienne sposoby dążenia do 
chrześcijańskiej doskonałości, należy wyróżnić: zakony kontempla-
cyjne (nie prowadzą one czynnego i zewnętrznego apostolstwa, ale 
swoją formą wspierają duchowo dzieło prowadzone przez Kościół), 
zakony mnisze (ta forma życia konsekrowanego jest wynikiem tra-
dycji życia mniszego w Kościele wschodnim i zachodnim, zajmują 
się dziełami dobroczynnymi, prowadząc dzieła apostolstwa i miło-
sierdzia), zakony oddane apostolstwu (najliczniejsza grupa zakonów 
w Kościele, poprzez działalność apostolską rozwijają i pogłębiają 
ducha zakonnego), zakony laickie (stanowią odrębną formę prze-
żywania rad ewangelicznych dla mężczyzn i kobiet, nie są niższą 
kategorią życia zakonnego, ale w całej pełni realizują cele właściwe 
dla tej formy życia).40

Instytuty świeckie charakteryzują się tym, że przynależą do nich 
zarówno duchowni, jak i świeccy, nie zmieniając swojej pozycji praw-
nej, ale wypełniając swoje codzienne obowiązki starają się uświęcać 
świat. Nie ma wymogu wspólnotowego zamieszkania. dzielą się one 
na laickie i kapłańskie.41

Kolejną wspólnotową formą życia konsekrowanego są stowarzy-
szenia życia apostolskiego. KPK 1983 w kanonie 731 podaje: „do 
instytutów życia konsekrowanego dochodzą stowarzyszenia życia 
apostolskiego, których członkowie – bez ślubów zakonnych – realizują 
własny cel apostolski stowarzyszenia i prowadząc życie braterskie we 
wspólnocie, zgodnie z własnym sposobem życia, dążą do doskonałej 
miłości przez zachowanie konstytucji. Wśród nich są stowarzyszenia, 
których członkowie podejmują rady ewangeliczne przez jakieś więzy 
określone w konstytucjach.”42

Podobnie jak w przypadku instytutów zakonnych dzielą się na 
kleryckie i laickie. Cechuje je podobieństwo do wszystkich instytutów 

 40 J.R. Bar, J. Kałowski, Prawo o instytutach życia konsekrowanego, Warszawa 1985, 
s. 19–21.
 41 M. Solarczyk, Instytuty życia konsekrowanego i Stowarzyszenia życia apostol-
skiego, art. cyt., s. 193–194.
 42 Kan. 731 KPK 1983.
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życia konsekrowanego, a nie tylko do zakonów, nie składa się w nich 
publicznych ślubów, realizują swój cel apostolski, prowadzą życie 
wspólnotowe, które określane jest przez konstytucje, a nie prawo 
ogólne, niektóre stowarzyszenia zobowiązują się do realizacji rad 
ewangelicznych poprzez święte więzy.43

Wielość form życia konsekrowanego ukazuje bogactwo tej drogi 
życiowej. Realizacja celu głównego, jakim jest osiągnięcie chrześ-
cijańskiej doskonałości, dokonuje się w każdej formie życia konse-
krowanego poprzez realizację celów indywidualnych konkretnego 
zgromadzenia czy wspólnoty. Wszystkie jednak dzieła podejmo-
wane przez instytuty życia konsekrowanego, stowarzyszenia życia 
apostolskiego czy też indywidualne formy wpisują się w działalność 
i apostolstwo Kościoła. Na terenie diecezji włocławskiej działa wiele 
zgromadzeń zakonnych. Nie ma natomiast stowarzyszeń życia apo-
stolskiego. Wymienione wcześniej zgromadzenia zakonne obecne na 
terenie diecezji w zdecydowanej większości angażują się i wspomagają 
duchowieństwo diecezjalne w pracy duszpasterskiej.44 ale znajdują się 
także zgromadzenia zakonne kontemplacyjne (kameduli w Bienisze-
wie, karmelitanki we Włocławku, bernardynki w Warcie, anuncjatki 
w licheniu), które swoją modlitwą wspierają dzieła apostolskie pro-
wadzone w diecezji, a także w Kościele powszechnym. Ponadto na 
terenie omawianej diecezji jest także jedna dziewica konsekrowana 
(Koło) oraz istnieje formacja wdów, które przygotowują się do obrzędu 
błogosławieństwa wdów (Sieradz).

Prawo partykularne diecezji włocławskiej  
dotyczące posługi instytutów życia konsekrowanego
Reforma Kościoła, która miała miejsce na Soborze Watykańskim II, 
nie pominęła także odnowy form życia konsekrowanego. Głównymi 
dokumentami, w których podjęto tę tematykę, są konstytucja dogma-
tyczna Lumen gentium w VI rozdziale, oraz dekret Perfectae caritatis, 

 43 J.R. Bar, J. Kałowski, Prawo o instytutach życia konsekrowanego, dz. cyt., s. 230.
 44 W. Kujawski, Historia diecezji włocławskiej, art. cyt., s. 77.
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który w całości zajmuje się odnową życia zakonnego45. Nauka sobo-
rowa znalazła swoje odbicie w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., 
o którym Jan Paweł II w konstytucji Sacre disciplinae leges promulgu-
jącej kodeks wyraził się, iż „może być [kodeks] pojmowany jako wielki 
pas transmisyjny przenoszący na język kanonistyczny tę doktrynę, 
mianowicie soborową eklezjologię”. dlatego III część II księgi kodeksu 
(lud Boży) w kanonach od 573 do 746 zawiera przepisy dotyczące 
instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. 
Ponadto szczegółowe przepisy dotyczące poszczególnych form życia 
konsekrowanego zawierają konstytucje poszczególnych zgromadzeń. 
dodatkowo w swoich Kościołach partykularnych biskupi mogą wy-
dawać przepisy dotyczące współpracy i wzajemnej relacji pomiędzy 
ich diecezjami a instytutami życia konsekrowanego.

W diecezji włocławskiej zbiór takich przepisów dotyczących wza-
jemnej relacji pomiędzy Kościołem partykularnym a znajdującymi 
się na jego terenie instytutami życia konsekrowanego znajduje się 
w statutach synodalnych46.

Po zakończeniu Soboru Watykańskiego II biskupi włocławscy 
zwołali dwa synody diecezjalne. Pierwszy odbył się w roku 1967 i był 
pierwszym w Polsce synodem posoborowym, drugi odbył się w roku 
199447. zarówno w pierwszym, jak i w drugim synodzie znalazły się 
statuty poświęcone instytutom życia konsekrowanego, chociaż w nie-
proporcjonalnym stosunku. W synodzie z 1967 r. znalazło się siedem 
statutów poświęconych życiu zakonnemu, które zostały wpisane jako 
artykuł 2 „osoby zakonne” do pierwszego rozdziału zatytułowanego 

 45 a. Chrapkowski, J. Krzywda, Instytuty życia konsekrowanego, art. cyt. s. 7–8.
 46 J. Borucki, Obowiązki i zadania instytutów życia konsekrowanego w diecezji 
włocławskiej według uchwał synodów diecezjalnych odbytych po Soborze Watykań-
skim II, w: Ekumenizm, teologia, kultura: księga pamiątkowa dedykowana księdzu 
profesorowi Wojciechowi Hancowi z okazji 65 rocznicy urodzin, red. K. Konecki, 
z. Pawlak, K. Rulka, Włocławek 2006, s. 256–258.
 47 K. Rogala, Działalność synodalna w diecezji włocławskiej po Soborze Watykańskim 
II, jako odpowiedź na potrzebę recepcji uchwał soborowych w Kościele partykularnym, 
„Warszawskie Studia Pastoralne” 2017, nr 1(34), s. 72.



Rola i posługa instytutów życia konsekrowanego…

| 167 |

„lud Boży”48. Po drugim synodzie przepisy dotyczące instytutów 
konsekrowanych zostały umieszczone w VII rozdziale, zawierającym 
30 statutów, zatytułowanym „Instytuty życia konsekrowanego”49. 
analiza uchwał synodalnych, zawierających postanowienia odnośnie 
instytutów życia konsekrowanego, pozwala na podzielenie zawartego 
w nich materiału na przepisy dotyczące wszystkich instytutów, in-
stytutów męskich oraz żeńskich50.

Postanowienia synodalne dotyczące wszystkich instytutów życia 
konsekrowanego 
Jeśli chodzi o uchwały dotyczące wspólnych przepisów do instytutów 
zakonnych żeńskich oraz męskich, to pierwszy synod z roku 1967 nie 
zawiera wyodrębnionych statutów. znajdują się one natomiast w po-
stanowieniach drugiego synodu z roku 199451. Jako pierwszy widnieje 
zapis mówiący o tym, że wszystkie instytuty życia konsekrowanego 
znajdujące się na terenie diecezji włocławskiej mogą uważać biskupa 
diecezjalnego za stróża i gwaranta misji i charyzmatów poszczegól-
nych zgromadzeń52.

Synod diecezjalny wyraził chęć współpracy na płaszczyźnie dzia-
łalności apostolskiej pomiędzy poszczególnymi instytutami życia 
konsekrowanego a  działalnością duszpastersko-apostolską pro-
wadzoną na terenie diecezji. Każde zgromadzenie, realizując swój 
charyzmat i cele wyznaczone przez założycieli, powinno swoim zaan-
gażowaniem i charyzmatem ubogacać pracę duszpasterską w diecezji, 
między innymi poprzez włączanie się w prowadzenie katechizacji, dni 
skupienia, rekolekcji oraz misji parafialnych. aby takie dzieła mogły 

 48 Synod Diecezji Włocławskiej odbyty we Włocławku w dniach 6-9 XI 1967 r. pod 
przewodnictwem J.E. Biskupa Antoniego Pawłowskiego, Biskupa Włocławskiego 
(statuty i załączniki), „Kronika diecezji Włocławskiej” 1968, nr 51, s. 75–143.
 49 Drugi Synod Diecezji Włocławskiej, Włocławek 1994, s. 97–103.
 50 J. Borucki, Obowiązki i zadania instytutów życia konsekrowanego…, art. cyt., 
s. 259.
 51 tamże, s. 263.
 52 Statut 335, 2 Synodu diecezji Włocławskiej z 1994 r., w: Drugi Synod Diecezji 
Włocławskiej, Włocławek 1994 (dalej: 2 SdWł 1994).
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się owocnie realizować, należy dążyć do podtrzymywania odpowied-
nich więzi pomiędzy duchowieństwem diecezjalnym, członkami 
instytutów życia konsekrowanego a wiernymi, do których skierowana 
jest działalność duszpastersko-apostolska53.

aby umacniać wzajemne więzi pomiędzy duszpasterzami diece-
zjalnymi a członkami instytutów, już w formacji seminaryjnej alum-
nów diecezjalnych, zakonnych, a także formacji żeńskich wspólnot 
zakonnych, należy kształtować postawę wzajemnego szacunku wzglę-
dem siebie, gdyż to w przyszłości zaowocuje odpowiednią relacją po-
między zakonnikami, zakonnicami a księżmi diecezjalnymi. Kolejną 
zachętą do zacieśniania więzi i współpracy pomiędzy omawianymi 
grupami jest zalecenie praktykowania wspólnej modlitwy. Gdyby zaś 
pojawiły się jakiekolwiek sprawy sporne pomiędzy duchownymi die-
cezjalnymi i członkami instytutów życia konsekrowanego, powinny 
one zostać rozwiązywane na płaszczyźnie parafialnej. Gdyby jednak 
nie udało się na tym poziomie dojść do rozwiązania zaistniałego 
sporu, wówczas strony konfliktu powinny zgłosić się do biskupa 
diecezjalnego w celu rozstrzygnięcia sporu54.

Postanowienia synodalne dotyczące żeńskich instytutów życia 
konsekrowanego
zarówno w pierwszym, jak i w drugim synodzie włocławskim zna-
lazły się przepisy dotyczące żeńskich instytutów życia konsekrowa-
nego. ze względu na ilość statutów poświęconych instytutom życia 
konsekrowanego, w obu synodach znów widać różnicę w postano-
wieniach z roku 1967 a tych z 1994. Pierwszy synod poświęcił trzy 
statuty odnoszące się do instytutów żeńskich, natomiast drugi synod 
zawiera ich dziesięć55.

Pierwszy synod zachęcał siostry zakonne, aby w miarę swoich 
możliwości chętnie włączały się w sposób czynny do życia parafial-
nego poprzez uczestnictwo w nabożeństwach, a także aby wspierały 

 53 Statuty 337–340 2 SdWł 1994.
 54 Statuty 342, 258, 364, 2 SdWł 1994.
 55 J. Borucki, Recepcja kościelnego prawa powszechnego, art. cyt., s. 254–255.
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duszpasterzy parafialnych w ich posłudze apostolskiej56. Proboszczo-
wie natomiast powinni chętnie i z należytym uznaniem korzystać z tej 
współpracy duszpasterskiej. Mogą to uczynić poprzez powierzenie 
posłudze sióstr zakonnych opieki nad przedszkolami, dziećmi i mło-
dzieżą, różnymi grupami parafialnymi, rodzinami wielodzietnymi, 
chorymi, biednymi i opuszczonymi, opieki nad świątynią parafialną 
w roli zakrystianek, a także zatrudnianie sióstr w stołówkach dla 
księży. Ponadto synod zakazuje proboszczom być zwyczajnym spo-
wiednikiem dla sióstr posługujących na terenie jego parafii. ten sam 
zapis dotyczy także księży zakonnych, którzy sprawują zewnętrzną 
opiekę nad siostrami57.

Przepisy drugiego synodu włocławskiego bardziej szczegółowo 
określają współpracę pomiędzy duchowieństwem diecezjalnym a sio-
strami zakonnymi. Kapłani powinni chętnie i ochoczo nieść pomoc 
w zakresie zarówno duchowym, jak i duszpasterskim żeńskim zgro-
madzeniom zakonnym znajdującym się na terenie ich parafii. Synod 
zobowiązuje kapłanów do szacunku, zrozumienia i wyrozumiałości 
względem sióstr zakonnych, a także do zapewnienia im odpowiednich 
warunków mieszkaniowych, godziwego wynagrodzenia, czasu na 
odpoczynek, a także możliwości rozwoju intelektualnego58.

Siostry zakonne zostały zobowiązane do dawania czytelnego świa-
dectwa życia konsekrowanego poprzez pielęgnację życia we wzajem-
nej miłości i jedności. Podobnie jak w pierwszym synodzie, zostały 
zachęcone do aktywnego włączania się w życie parafii poprzez udział 
w nabożeństwach i włączanie się w dzieła apostolskie prowadzone 
przez duszpasterzy. Ponadto, jeśli siostry zostały zatrudnione przez 
różnego rodzaju instytucje kościelne, powinny otrzymać odpowied-
nią umowę o pracę lub umowę zlecenie, w której powinny być jasno 

 56 Statut 108, 1 Synodu diecezji Włocławskiej z 1967 r., w: Synod Diecezji Włocław-
skiej odbyty we Włocławku w dniach 6-9 XI 1967 r. pod przewodnictwem J.E. Biskupa 
Antoniego Pawłowskiego, Biskupa Włocławskiego (statuty i załączniki), „Kronika 
diecezji Włocławskiej” 1968, nr 51, s. 75–143 (dalej: 1 SdWł 1967).
 57 Statuty 109, 110, 1 SdWł 1967.
 58 Statut 353, 2 SdWł 1994.
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określone warunki pracy. Siostry wypełniające taką posługę powinny 
czynić to w duchu i poczuciu odpowiedzialności za jedność działania 
apostolskiego. Siostry zostały zachęcone, aby podjęły się w miarę 
możliwości prowadzenia w parafiach stołówek dla księży59.

Przepisy synodalne nie pominęły także opieki duchowej żeń-
skim instytutom życia konsekrowanego. Synod zobowiązuje, aby 
na stałych spowiedników sióstr zakonnych byli wyznaczani kapłani 
znający problemy życia zakonnego. aby siostry miały swobodę wol-
ności sumienia w czasie spowiedzi, powinny mieć wyznaczonych 
kilku spowiedników zwyczajnych posługujących w ich wspólnotach. 
Na takiego spowiednika powinien być wyznaczony kapłan, który 
uprzednio został wskazany przez przełożoną, po konsultacji ze swoją 
wspólnotą, biskupowi diecezjalnemu, aby go zatwierdził. Spowied-
nikiem zwyczajnym nie może być kapelan domu zakonnego, mimo 
iż zajmuje on bardzo ważne miejsce we wspólnocie zakonnej. Jego 
stanowisko powinno być uregulowane odpowiednią umową zawartą 
pomiędzy ich wyższymi przełożonymi, w której wyraźnie określa się 
prawa i obowiązki obu stron60.

Instytucje diecezji włocławskiej, które zatrudniają do posługi apo-
stolskiej siostry zakonne, powinny troszczyć się także o ich rozwój. 
dlatego to siostry zostają zobowiązane do uczestnictwa w różnego 
rodzaju kursach, szkoleniach i spotkaniach dokształcających orga-
nizowanych zarówno przez kurię diecezjalną, jak i inne instytucje. 
Koszty takich spotkań pokrywają ośrodki, które zatrudniają do po-
sługi siostry zakonne61.

Przepisy znajdujące się w postanowieniach obu synodów włoc-
ławskich, dotyczące żeńskich instytutów życia konsekrowanego, są 
prawem diecezjalnym, które reguluje relacje pomiędzy instytutami 
a  miejscowym Kościołem partykularnym. Poza tymi statutami, 
biskupi włocławscy nie wydali żadnych norm dotyczących żeń-
skich instytutów życia konsekrowanego. Nie dlatego, żeby nie było 

 59 Statuty 354–357, 2 SdWł 1994.
 60 Statuty 359–361, 2 SdWł 1994.
 61 Statut 362, 2 SdWł 1994.
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to w zakresie ich zainteresowania, lecz dlatego, iż synody w sposób 
klarowny określają zasady współpracy pomiędzy duchowieństwem 
diecezjalnym a siostrami zakonnymi62.

Postanowienia synodalne dotyczące męskich instytutów życia 
konsekrowanego 
Podobnie jak w przypadku żeńskich instytutów, tak i w odniesieniu 
do męskich form życia konsekrowanego synody włocławskie zawie-
rają zbiór przepisów dotyczących posługi duszpasterskiej na terenie 
diecezji. W pierwszym synodzie znajdują się cztery statuty, a w dru-
gim jest ich dwanaście, które odnoszą się bezpośrednio do męskich 
instytutów życia konsekrowanego63.

Jeśli chodzi o statuty pierwszego synodu, to zobowiązują one 
zakonników do czynnego włączania się w działalność duszpaster-
sko-apostolską na terenie diecezji, zachowując przy tym ducha właś-
ciwego swojemu zgromadzeniu oraz wiernego przestrzegania swojej 
reguły zakonnej i posłuszeństwa względem swoich przełożonych. 
Wszyscy kapłani zakonni posługujący w diecezji włocławskiej pod-
legają biskupowi diecezjalnemu w sprawach dotyczących publicznego 
kultu Bożego, duszpasterstwa, nauczania, moralnego i religijnego wy-
chowania wiernych oraz ich liturgicznej formacji. Wypełniając swoje 
zadania, duchowieństwo diecezjalne i zakonne powinno wspierać 
się we wzajemnych relacjach i zadaniach duszpasterskich, świadcząc 
sobie wzajemną pomoc „w konfesjonale i na ambonie”. o udzielenie 
władzy jurysdykcyjnej kapłanom zakonnym powinien występować 
wyższy przełożony danego zakonnika, podając jego dane personalne 
i informacje o złożonych przez niego egzaminach. do przedłużenia 
tej jurysdykcji kompetentnymi byli przełożeni domów, w których 
dany kapłan mieszkał. Synod zastrzegł prawo władzy diecezjalnej 
do możliwości poddania poszczególnych zakonników specjalnym 
egzaminom jurysdykcyjnym64.

 62 J. Borucki, Recepcja kościelnego prawa powszechnego, art. cyt., s. 256.
 63 tenże, Obowiązki i zadania instytutów życia konsekrowanego, art. cyt., s. 259.
 64 Statuty 104–107, 1 SdWł 1967.
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Statuty znajdujące się w drugim synodzie bardziej szczegółowo 
opisują relacje pomiędzy duchowieństwem diecezjalnym a członkami 
męskich instytutów życia konsekrowanego. Synod podkreśla ko-
nieczność wzajemnej współpracy w celu owocniejszego posługiwania 
apostolsko-duszpasterskiego. dlatego zachęca, aby w formowaniu 
kandydatów do kapłaństwa diecezjalnego uwzględniono zagadnienia 
z życia konsekrowanego i odwrotnie, aby formacja członków instytu-
tów życia konsekrowanego zawierała w swoim programie elementy 
dotyczące życia i posługi duchowieństwa diecezjalnego. duszpasterze 
diecezjalni, zapraszając zakonników do głoszenia rekolekcji czy misji, 
powinni poinformować ich o ważniejszych potrzebach duszpaster-
skich danej parafii w celu poprawienia jakości przepowiadania65.

zgodnie z normami prawa kanonicznego biskup włocławski ma 
prawo, jeśli zajdzie taka potrzeba duszpasterska w diecezji oraz po po-
rozumieniu z władzami zakonnymi, aby erygować parafię w poszcze-
gólnych kościołach przy domach zakonnych. oddanie pod zarząd 
parafii instytutowi powinno odbyć się na podstawie pisemnej umowy 
pomiędzy biskupem włocławskim a kompetentnymi przełożonymi 
zakonnymi. Umowa taka powinna zawierać określone obowiązki 
i prawa każdej ze stron zgodnie z kanonem 681 § 2 KPK 198366.

Podobnie jak miało to miejsce w pierwszym synodzie, tak i w oma-
wianym członkowie instytutów konsekrowanych, zwłaszcza ci, któ-
rym powierzona została troska o parafie, podlegają władzy biskupa 
diecezjalnego w sprawach liturgicznych i tych związanych z duszpa-
sterstwem. duszpasterze zakonni mają na równi z duszpasterzami 
diecezjalnymi obowiązek uczestnictwa i udziału w konferencjach 
i zjazdach duszpasterskich organizowanych przez poszczególne wy-
działy kurii diecezjalnej. W parafiach prowadzonych przez instytuty 
konsekrowane, proboszczów i wikariuszy mianuje biskup diecezjalny, 
po uprzednim przedstawieniu mu kandydatów przez kompetentnych 
przełożonych zakonnych. W każdej chwili biskup ma prawo zwol-
nić ich z pełnionej funkcji bez podawania konkretnej przyczyny. 

 65 Statuty 341, 343, 2 SdWł 1994.
 66 Statuty 344, 345, 2 SdWł 1994.



Rola i posługa instytutów życia konsekrowanego…

| 173 |

Podobnie kompetentny przełożony zakonny może odwołać z  tej 
funkcji swoich podwładnych, również bez podawania przyczyny67.

do wszystkich zobowiązań finansowych czy to na potrzeby diecezji, 
czy też Kościoła powszechnego, parafie prowadzone przez instytuty 
życia konsekrowanego są na równi traktowane z parafiami prowadzo-
nymi przez duchowieństwo diecezjalne. Wszystkie sąsiadujące ze sobą 
parafie prowadzone przez zakonników czy też księży diecezjalnych 
powinny współpracować ze sobą na tych samych warunkach. Jeśli 
na terenie parafii znajdują się kościoły rektorskie prowadzone przez 
księży zakonnych, to są oni zobowiązani, aby przekazywać wiernym 
komunikaty z kurii diecezjalnej, a także informować o ważniejszych 
wydarzeniach na terenie parafii68. 

Kapłani zakonni, jeśli chcą brać udział w ślubach czy pogrzebach, 
powinni ustalić taką posługę z miejscowym proboszczem, który odpo-
wiada za całość duszpasterstwa na swoim terenie. Proboszczowie nie 
powinni sprzeciwiać się udziałowi kapłanów zakonnych w tych wy-
darzeniach, jeśli nie ma ku temu uzasadnionych racji pastoralnych69.

troska o nowe powołania zakonne należy zarówno do duchow-
nych zakonnych, jak i diecezjalnych, dlatego to statuty synodalne 
zobowiązują do niej całe duchowieństwo, aby wspólnie i zgodnie 
działali na płaszczyźnie powołań zarówno poprzez informacje, jak 
i prowadzenie duszpasterstwa powołaniowego70.

Podobnie jak w przypadku norm dotyczących żeńskich instytutów 
życia konsekrowanego, biskupi włocławscy nie wydali żadnych norm 
dotyczących męskich instytutów życia konsekrowanego71.

Streszczenie
analiza zebranego materiału pozwoliła na ukazanie relacji jaka zachodzi 
między instytutami życia konsekrowanego a diecezją włocławską. dobre 

 67 Statuty 346–348, 2 SdWł 1994.
 68 Statuty 349–351, 2 SdWł 1994.
 69 Statut 352, 2 SdWł 1994.
 70 Statut 363, 2 SdWł 1994.
 71 J. Borucki, Recepcja kościelnego prawa powszechnego, art. cyt., s. 256.
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relacje owocują w dobre dzieła apostolsko-duszpasterskie. zdecydowana 
większość zgromadzeń znajdujących się na terenie diecezji włocławskiej 
zarówno męskich, jak i żeńskich angażuje się we współpracę duszpasterską 
z duchowieństwem diecezjalnym w trosce o szerzenie misji Kościoła. Kilka 
zgromadzeń kontemplacyjnych również wspomaga swoją działalnością 
apostolstwo i duszpasterstwo poprzez gorliwą modlitwę.
troska biskupów diecezjalnych o dobre relacje i owocną współpracę z insty-
tutami życia konsekrowanego została urzeczywistniona w statutach syno-
dów, które odbyły się w diecezji włocławskiej po Soborze Watykańskim II. 
Instytuty życia konsekrowanego zarówno w historii, jak i w czasach współ-
czesnych zajmowały i zajmują bardzo ważną rolę w życiu Kościoła włocław-
skiego. Wyrazem tej troski jest z pewnością także fakt, że w zorganizowanej 
w dniach 28–30 października 2016 r. przez Kongregację ds. Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia apostolskiego konferencji pt. 
„Funkcja i rola wikariuszy biskupich ds. życia konsekrowanego” pośród 250 
uczestników z całego świata znalazło się tylko 4 przedstawicieli z Polski, 
w tym jednym z nich był kapłan diecezji włocławskiej ks. dr dariusz Kaliń-
ski jako delegat biskupa włocławskiego. Ponadto 24 kwietnia 2017 r. odbyło 
się w Kurii diecezjalnej Włocławskiej zebranie Rady Kapłańskiej, którego 
tematem przewodnim była rola instytutów życia konsekrowanego w diecezji. 
Członkowie rady podjęli próbę odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób można 
jeszcze bardziej polepszyć relacje duchowieństwa diecezjalnego z różnymi 
formami życia konsekrowanego w celu owocniejszego działania dla dobra 
Kościoła partykularnego72.

Summary
the institutes of consecrated life aim to better life in faith by their activites. 
It is realized by keeping and accomplishing evangelical advices: purity, 
obedience and poverty. This mission is realized in the specific place and 
time by accomplishing the charism by particular institutes. This work sets 
into the Church life which is realized on individual Churches’ planes by 
common cooperation between dioceses and specific conventual institutions.  
This present elaboration shows religious service subject and the role of the 
institutes of consecrated life in the area of Wloclawek diocese. The work 

 72 Informacja zaczerpnięta na  podstawie wywiadu przeprowadzonego z ks. dr. 
arturem Niemirą – kanclerzem Kurii diecezjalnej Włocławskiej 27 kwietnia 2017 r. 
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was presented in three parts. First, the characteristic and structure of Wlo-
clawek diocese was discussed, its shape and conventual assemblies. Then, 
the essence and form of consecrated life realization was descibed and its 
process in the area of discussed diocese. In the final part, the activity of 
Wloclawek bishops was presented which showed the care of good relations 
and cooperation between members of consecrated life institutes and the 
individual Church.

Słowa kluczowe: diecezja włocławska, Instytut Życia Konsekrowanego, 
kościół partykularny

Key words: Wloclawek diocese, The Institute of Consecrated life, the in-
dividual church
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Stefan kardynał wySzyńSki,  
prymaS polSki (1901–1981) – duchowy ojciec 

wielkiej nowenny tySiąclecia
Stefan Cardinal Wyszyński, Primate of Poland (1901–1981) –  

the Spiritual Father of the Great Millennial Novena

28 maja 1981 roku w swojej warszawskiej rezydencji zmarł kard. Ste-
fan Wyszyński, prymas Polski. Jego śmierć, choć z racji choroby 
nowotworowej spodziewana, wywołała jednak duże poruszenie 
w społeczeństwie. Prymas odszedł bowiem w okolicznościach dosyć 
dramatycznych. trwał w tym czasie 16 miesięczny „festiwal Solidar-
ności”. Naród podniesiony na duchu papieską pielgrzymką Jana Pa-
wła II zdobył się rok później na zryw, który zapewne niespodziewanie 
dla inicjatorów przerodził się w ogólnonarodowy protest zakończony 
podpisaniem „porozumień sierpniowych” 30 i 31 sierpnia 1980 roku.

Chociaż z dzisiejszej perspektywy skala odzyskanej wolności nie 
była imponująca, to stanowiła jednak mocny wyłom w systemie ko-
munistycznego zniewolenia. Parciu ku wolności towarzyszyła jednak 
nieustanna obawa reakcji sowieckiego sojusznika i ewentualności 
„bratniej pomocy”, tej na wzór czechosłowacki z 1968 roku. Na to na-
kładał się jeszcze uciążliwy kryzys gospodarczy i rosnące zmęczenie 
społeczeństwa umiejętnie podsycane przez władze.

Źródłem optymizmu Polaków i pewnym czynnikiem bezpie-
czeństwa były wówczas dwie postaci: Jan Paweł II na Watykanie 
i Stefan Wyszyński w Warszawie. obaj cieszyli się niekwestionowa-
nym autorytetem, zaś u przeciwników budzili, jeśli nie szacunek, 
to przynajmniej respekt. tymczasem w atmosferze wzrastającego 
napięcia i poczucia zagrożenia obu tych postaci zabrakło. Jan Paweł 
II został ciężko raniony 13 maja 1981 roku na placu św. Piotra i przez 
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pewien czas poważnie brano pod uwagę możliwość jego odejścia. 
Parę tygodni później media podały wiadomość o śmierci Prymasa. 
W tym momencie Polacy poczuli się osieroceni. Co sprawiło, że 
śmierć kardynała Wyszyńskiego odczuwana była powszechnie jako 
bolesna strata? Jakie wydarzenia doprowadziły do tego stanu rzeczy? 
Czy zainicjowana przez Prymasa w latach pięćdziesiątych Wielka 
Nowenna przed tysiącleciem chrztu Polski miała istotny wpływ na 
kształt późniejszych wydarzeń?

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 toku w  zuzeli, 
w ziemi nurskiej na Podlasiu jako syn organisty. zawód ojca sprawił, 
że w swoim młodym życiu przeprowadzał się parokrotnie i to był 
główny powód jego wstąpienia do Wyższego Seminarium duchow-
nego we Włocławku. Na życie i sylwetkę duchową zawsze duży wpływ 
ma środowisko rodzinne, wartości pielęgnowane w domu rodzin-
nym i oczywiście postawa samych rodziców. Stefan wychowywał 
się w rodzinie religijnej i patriotycznej. Świadectwem tego jest jego 
wspomnienie o tym, jak pobożni rodzice, dający mu na co dzień 
przykład żywej wiary, spierali się o to, „która” Matka Boża jest sku-
teczniejsza: ta z Jasnej Góry, do której pielgrzymował ojciec, czy 
ta z ostrej Bramy, którą czciła matka. Wspominał także o tym, jak 
ojciec zabierał go na wyprawy w głębokie lasy, gdzie wraz z sąsia-
dami stawiał krzyże na mogiłach powstańców z 1863 roku. Podobnie 
jak mały Karol Wojtyła, również Stefan Wyszyński już w młodym 
wieku został osierocony i zwrócił się ku Matce odkupiciela, by w niej 
mieć swoją pomoc i obronę. Był wątłego zdrowia, do tego stopnia, 
że święcenia kapłańskie przyjął oddzielnie, a swoją pierwszą Mszę 
Świętą odprawił na Jasnej Górze. Następnie studiował na Katolickim 
Uniwersytecie lubelskim na wydziale prawa kanonicznego, prawa 
i  nauk społeczno-ekonomicznych. Studia zwieńczył doktoratem 
z prawa kanonicznego. W czasie nauki przejawiał dużą aktywność 
w związku młodzieży katolickiej „odrodzenie” oraz w Bratniej Po-
mocy. Jako młody doktor obok pracy dydaktycznej w Seminarium, 
gdzie prowadził zajęcia z prawa kanonicznego, socjologii oraz nauk 
społecznych, zajmował się także problematyką społeczną, działając 
w chrześcijańskich związkach zawodowych. Był także członkiem 
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Rady Społecznej przy Prymasie Polski; pełnił również funkcję redak-
tora naczelnego „ateneum Kapłańskiego”. W czasie wojny zagrożony 
aresztowaniem ukrywał się najpierw na lubelszczyźnie, a później 
w laskach, by następnie przeżyć koszmar powstania warszawskiego 
jako kapelan okręgu aK „Kampinos”. Jak sam wspominał ogromny 
wpływ wywarł na niego w tym okresie ks. Władysław Korniłowicz.1

Wszystko to sprawiło, że w okres powojenny wkraczał z dużym 
bagażem doświadczeń i przeżyć, co wydaje się, że miało istotny wpływ 
na powołanie stosunkowo młodego kapłana na stolicę biskupią w lub-
linie w 1946 roku. Konsekrowany na biskupa 4 III 1946 roku przez 
prymasa augusta Hlonda za swoje hasło biskupie przyjął słowa „Soli 
deo” („samemu Bogu”). Jego posługa biskupia w lublinie nie trwała 
długo. 22 października 1948 roku zmarł nagle w Warszawie po ope-
racji wyrostka robaczkowego kardynał august Hlond. Jego śmierć 
nastąpiła w okolicznościach dramatycznych. Nad krajem bowiem 
zapadała stalinowska noc, opozycja polityczna była rozbita, szalał 
na dobre komunistyczny terror, zniewoleniu politycznemu zaczynało 
towarzyszyć zniewolenie duchowe. Po grze pozorów pierwszych lat 
powojennych komunistyczny reżim odsłaniał powoli swoje prawdziwe 
oblicze.

W 1948 roku Kościół był ostatnią zorganizowaną siłą niezależną 
od komunistycznej władzy. Jednocześnie osoba Prymasa jawiła się 
jako ostatnia ostoja wolności. Jego śmierć była więc wstrząsem dla 
opinii publicznej, tym bardziej, że Prymas był w pełni sił i nic nie 
wskazywało na jego rychłą śmierć. dramatyzmu sytuacji dodawał 
fakt, że w drodze z pogrzebu kardynała Hlonda w wypadku samo-
chodowym zginął bp Stanisław Łukomski, ordynariusz łomżyński 
uważany w kręgach kościelnych za następcę prymasa Hlonda. W ta-
kiej sytuacji nadeszła z Rzymu wiadomość, że papież Pius XII miano-
wał abp. gnieźnieńsko-warszawskim i prymasem Polski bp. Stefana 
Wyszyńskiego z lublina.

 1 J. lossow – Franciszkanka Służebnica Krzyża, Wspomnienia, www.stefwysz.
blogspot.co.uk/2011/05/wspomnienia-s-joanna-lossow-siostra.html [dostęp: 
03.02.2017].
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Prymas, podobnie jak jego poprzednik, otrzymał szerokie upraw-
nienia odnośnie do decydowania o sprawach Kościoła w Polsce2, 
z mianowaniem administratorów apostolskich na ziemiach odzyska-
nych włącznie. Było to podyktowane obawą, że w pewnym momencie 
normalne relacje ze Stolicą apostolska mogą okazać się niemożliwe, 
tym bardziej, że podpisany w 1925 roku konkordat został przez władze 
komunistyczne zerwany 12 września 1945 roku.3

Kardynał Wyszyński, wbrew temu co potocznie się sądzi, nie 
chciał wikłać się w politykę i być politykiem. Swoją funkcję bi-
skupią pojmował ściśle religijnie. Przed wojną był zaangażowany 
w sprawy społeczne, działając m.in. w chrześcijańskich związkach 
zawodowych i będąc członkiem Rady Społecznej przy Prymasie 
Polski. Widział i  rozumiał potrzebę głębokich zmian społecz-
nych, zmiany struktury własności, uzdrowienia stosunków ekono-
micznych tak w rodzącym się przemyśle, jak i na wsi. to właśnie 
Rada Społeczna w drugiej połowie lat trzydziestych wystąpiła 
z postulatem przeprowadzenia reformy rolnej w sposób bardziej 
energiczny, co nie spotkało się ze zrozumieniem strony rządowej. 
elity II RP nie były zbyt mocno związane z Kościołem, traktując 
go raczej utylitarnie.

Konflikty społeczne i bieda, masowa emigracja były elementem ów-
czesnej rzeczywistości. Równocześnie Kościół zmuszony był czuwać 
na polu moralnym przed zakusami władz, próbujących wprowadzać 
ustawy niezgodne z moralnością chrześcijańską. Przykładem takiej 
postawy był zdecydowany sprzeciw kard. Hlonda, który uniemożliwił 
wprowadzenie w 1932 roku ustawy o rozwodach.4 Wyszyński o tym 

 2 J. Krukowski, Uprawnienia nadzwyczajne Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa 
Polski, wobec zagrożeń ze strony reżimu komunistycznego, „Studia Prymasowskie 
UKSW” 2011, nr 5, s. 29–42.
 3 zob. J. Kowalczyk, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 
1993/1998, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2013.
 4 Memoriał Episkopatu do prezydenta Krajowej Rady Narodowej B. Bieruta 
w sprawie normalizacji stosunków Kościoła i państwa, w: Kościół w PRL. Kościół 
katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, red. P. Raina, t. I, Poznań 
1994, s. 34–35.
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pamiętał. Nie był przeciwnikiem reform społecznych, nie wskazy-
wał też konkretnej formy ustrojowej państwa. Ważny był dla niego 
zakres wolności człowieka jako dziecka Bożego, który ma prawo do 
oddawania Bogu czci, życia według zasad wiary i wychowywania 
w niej swoich dzieci. Należy wątpić też czy był on zwolennikiem walki 
zbrojnej w ówczesnej rzeczywistości. Pamiętał dobrze okropności 
wojny, przeżywał tragedię powstania warszawskiego i może dlatego 
ten bezmiar ofiar, zniszczenie kwiatu inteligencji i całych zastępów 
młodzieży kazały mu przez całe życie działać rozważnie i podkreślać 
swoją postawą, że łatwo dla ojczyzny umierać, ale trudniej dla niej żyć 
i pracować. zdawał sobie sprawę, że formy polityczne przemijają, zaś 
naród trwa i powinien bez względu na okoliczności tworzyć swoją kul-
turę i majątek. Pragnął być pasterzem, który prowadzi swoją trzodę do 
domu ojca. W liście pasterskim z okazji ingresu do katedr w Gnieźnie 
i Warszawie mówił: „nie jestem ani politykiem, ani dyplomatą, nie 
jestem działaczem ani reformatorem. Jestem natomiast ojcem waszym 
duchowym, pasterzem i biskupem dusz waszych, jestem apostołem 
Jezusa Chrystusa. Posłannictwo moje jest kapłańskie, pasterskie, apo-
stolskie, wyrosłe z odwiecznych myśli Bożych, ze zbawczej woli ojca, 
radośnie dzielącego się swoim szczęściem z człowiekiem. zadaniem 
moim jest chrzcić, bierzmować, konsekrować, święcić, ofiarować, 
nauczać. Niosę Wam Lumen Christi – światło Chrystusowe i wołam 
do wszystkich, do Was, kapłani i do Was domownicy wiary: pomóż-
cie mi wnieść w dom nasz pochodnię Bożą i umieścić na wysokim 
miejscu, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu, aby rozświet-
lać mroki i zakątki umysłów i serc, aby Naród, który trwa jeszcze 
w ciemności, ujrzał światłość wielką. z każdym z was, dzieci moje, 
pragnę wołać: światła, więcej światła! Więcej Bożego światła! W jego 
promieniach dostrzeżemy, żeśmy przecież dziećmi Bożymi, żeśmy 
braćmi i siostrami, żeśmy wspólnotą rodzinną, domową, ojczystą, 
żeśmy zrośnięci sercami, zwarci dłońmi w trudzie pracy codziennej. 
Panuje między nami więź jedności nadprzyrodzonej, którą przy-
pomina i wam i mnie pierścień biskupi – ten znak wiary, oraz głos 
sumienia, nakazujący strzec oblubienicy Bożej – Kościoła świętego – 
bez skażenia. Pozostańcie więc ze mną, Umiłowani Bracia Kapłani 
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i Wy, dzieci Boże, w zawiązce pokoju! (…) Podajcie mi swe serca i swe 
ramiona! Społem pójdziemy jako sługi Boże – płomienie ogniste – ku 
świętej Polsce, ku Bożemu królestwu prawdy i życia, świętości i łaski, 
sprawiedliwości i pokoju! Bądźcie pozdrowieni, dzieci Boże, pieczy 
mej i odpowiedzialności pasterskiej powierzone: ty – słabości serca 
mojego – dziatwo radosna, i ty nadziejo przyszłych dni – Młodzieży 
promienista, i ty – glebo urodzajna – Matko kołyski i ty – ojcze niwy 
polnej, pługa i sierpa, fabryki, warsztatu i młota, katedry szkolnej, 
pióra i książki.”5

Już w tym fragmencie listu widać zarys programu duszpasterskiego 
nowego Prymasa, pragnącego koncentrować się na nauczaniu, pod-
noszeniu moralnym wiernych oraz uświęcaniu codzienności przez 
pracę. oczywiste jest, że nawet ten zakres duszpasterskich planów 
kardynała Wyszyńskiego nie mógł zmieścić się w ramach wytycza-
nych przez komunistów, dla których religia i jej propagowanie nie były 
czymś obojętnym. Ich reformy jak reforma rolna, czy nacjonalizacja 
przemysłu były prowadzone w sposób całkowicie irracjonalny i miały 
być jedynie wstępem do całkowitej przebudowy struktury własności, 
a także świadomości społecznej. Reforma rolna doprowadziła do 
olbrzymiego rozdrobnienia własności ziemskiej, ale dziś wiemy, że 
miała być jedynie wstępem do kolektywizacji, jak budowa przemysłu 
ciężkiego była podyktowana potrzebami Rosji sowieckiej oraz chęcią 
stworzenia środowiska robotniczego (klasy robotniczej) wykorzenio-
nego z tradycji, religii i obyczaju oraz całkowicie ubezwłasnowolnio-
nego. Komuniści byli zdeterminowani własną ideologią zakładającą 
eliminację, a przynajmniej maksymalne ograniczenie zakresu życia 
religijnego. dlatego prędzej czy później musiało dojść do rewolucji 
i Prymas zdawał sobie z tego sprawę. Postanowił jednak okazywać 
maksimum dobrej woli, by nie dać pretekstu do wybuchu otwartego 
konfliktu, a przynajmniej odsunąć go w czasie. Jego polityka dialogu 
z komunistycznym rządem i unikanie starcia nie były, jak sądzono 
wynikiem słabości, lecz świadomą taktyką mającą odsunąć w czasie 
to, co i tak wydawało się nieuchronne. W tym kontekście należy 

 5 S. Wyszyński, Wszystko postawiłem na Maryję, Warszawa 1998, s. 60–61.
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rozumieć porozumienie między rządem a episkopatem podpisane 
14 kwietnia 1950 roku.6 Wywołało ono swego rodzaju niezrozumie-
nie w wielu kręgach w Polsce i na emigracji oraz zaniepokojenie 
w Watykanie.

Podpisanie porozumienia zostało poprzedzone całym szeregiem 
żmudnych rozmów, które toczyły się już od połowy 1949 roku. Po-
rozumienie regulowało podstawowe problemy i miało gwarantować 
możliwość działalności religijnej Kościoła w zamian za polityczną 
neutralność i odcięcie się od zbrojnego podziemia antykomuni-
stycznego. Rząd oczekiwał także uznania przez episkopat granicy 
na odrze i Nysie, co nie stanowiło problemu, biorąc pod uwagę fakt, 
że Kościół już od 1945 roku organizował na ziemiach odzyskanych 
struktury administracyjne korzystając z uprawnień, jakie otrzymał 
najpierw kard. Hlond, a później abp Wyszyński.7 Niestety, porozu-
mienie pozostało w dużej mierze jedynie na papierze. Władze komu-
nistyczne nadal szykanowały duchownych, utrudniały działalność 
wydawniczą i wyrzucały ze szpitali siostry zakonne. duże napięcie 
wywołało aresztowanie ordynariusza kieleckiego bp. Czesława Kacz-
marka oraz odsunięcie w styczniu 1951 roku prawowitych admini-
stratorów apostolskich na ziemiach zachodnich od sprawowanych 
funkcji. W ich miejsce kapituły wybrały kandydatów wskazanych 
przez władze. Wybór ten był z oczywistych względów nieważne od 
strony kanonicznej. Sytuacja groziła jednak rozłamem i konfliktem 
w Kościele. Rozmowa Prymasa z Bolesławem Bierutem nie rozwiązała 
problemu. Po wielu rokowaniach Prymas udzielił misji kanonicznej 
administratorom apostolskim, zażegnując niebezpieczeństwo roz-
łamu i z czasem zyskując ich względną lojalność. dalsze zaognienie 
sytuacji nastąpiło po internowaniu administratora apostolskiego 
w Krakowie abp. e. Baziaka oraz usunięcie poza diecezję katowicką 
jej biskupów, którzy ostro piętnowali próby usuwania religii ze szkół. 
Było oczywistą rzeczą, że władze komunistyczne nie zamierzają re-
spektować jakichkolwiek porozumień, a ich celem jest spacyfikowanie 

 6 Por. Kościół w PRL, dz. cyt., s. 232–235.
 7 Por. J. Żaryn, Kościół a władza w Polsce, diG, Warszawa 1997, s. 311–325. 
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i podporządkowanie Kościoła. Próby rozmów z władzami również 
kończyły się fiaskiem.8

Momentem przełomowym była decyzja władz z 9 lutego 1953 roku. 
Rząd wydał dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych, w którym 
rezerwował sobie prawo do zatwierdzania księży na wszystkie funkcje 
kościelne.9 8 maja 1953 roku episkopat, w reakcji na decyzję władz, 
przygotował odpowiedź w formie listu pasterskiego.10 list przypomi-
nał zasługi i wysiłki Kościoła w dziele normalizowania sytuacji w Pol-
sce, wyliczał nieprzychylne przedsięwzięcia władzy komunistycznej, 
próby tworzenia organizacji rozbijackich o charakterze politycznym 
wśród świeckich i duchowieństwa, zaś kończył się zdecydowanym 
zapewnieniem, że Kościół nie uzna dekretu rządu. Biskupi kończyli 
słowami: „Nie uchylamy się od przyjęcia pod rozwagę motywów 
i przedłożeń Rządu, ale w obsadzaniu stanowisk kościelnych kierować 
się musimy prawem Bożym i kościelnym, powołując na nie tylko tych 
kapłanów, których w sumieniu uznajemy za odpowiednich i godnych. 
taić natomiast trudno, jak mało na te stanowiska, zwłaszcza poważ-
niejsze i bardziej odpowiednie, nadają się ci, którzy ulegli zewnętrznej 
politycznej presji i dali się użyć za narzędzie dywersji w Kościele. 
Kapłani ci nikłe tylko dają gwarancje, że jako przedstawiciele Koś-
cioła bronić będą ofiarnie i niezachwianie zasad i praw dla Kościoła 
najbardziej istotnych i Bożych. a gdyby zdarzyć się miało, że czynniki 
zewnętrzne będą nam uniemożliwiały powoływanie na stanowiska 
duchowne ludzi właściwych i kompetentnych, jesteśmy zdecydowani 
nie obsadzać ich wcale, niż oddawać religijne rządy dusz w ręce nie-
godne. Kto by odważył się przyjąć jakiekolwiek stanowisko kościelne 
skądinąd, wiedzieć powinien, że popada tym samym w ciężką karę 
kościelnej klątwy. Podobnie, gdyby postawiono nas wobec alterna-
tywy: albo poddanie jurysdykcji kościelnej jako narzędzia władzy 

 8 zob. a. dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), znak, Poznań 
2006, s. 63–99.
 9 Por. P. Raina (red.), Kościół w PRL, dz. cyt., s. 392.
 10 Non possumus. Memoriał Episkopatu Polski do Rady Ministrów, w: Kościół 
w PRL, dz. cyt., s. 413–427.
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świeckiej, albo osobista ofiara, wahać się nie będziemy. Pójdziemy za 
głosem apostolskiego naszego powołania i kapłańskiego sumienia, 
idąc z wewnętrznym pokojem i świadomością, że do prześladowania 
nie daliśmy powodu, że cierpienie staje się naszym udziałem nie za 
co innego, lecz tylko za sprawę Chrystusa i Chrystusowego Koś-
cioła. Rzeczy Bożych na ołtarzach Cezara składać nie wolno. NoN 
PoSSUMUS!”.11

list pod nazwą „Non possumus” funkcjonuje do dziś jako przy-
kład zdecydowanej postawy ludzi Kościoła wobec zakusów władzy 
świeckiej. Stał się on również bezpośrednią przyczyną aresztowania 
Prymasa, co nastąpiło w nocy z 24/25 września 1953 roku. Komuni-
ści uświadomili sobie, że bez wyeliminowania Prymasa nie złamią 
oporu biskupów. aresztowany Prymas został przewieziony do miejsca 
odosobnienia w Rywałdzie. Kolejnym takim miejscem był Stoczek 
Warmiński, Prudnik Śląski, a następnie Komańcza w Bieszczadach. 
W 1956 roku Prymas powrócił do Warszawy jako moralny zwycięzca, 
jednak w 1953 roku nikt tego jeszcze nie wiedział. Władze zamierzały 
wytoczyć bp. Wyszyńskiemu, od listopada 1952 roku już kardyna-
łowi, pokazowy proces, po którym miał być skazany na długoletnie 
więzienie. W tym celu usiłowano wymyślnymi torturami fizycznymi 
i psychicznymi zmusić do złożenia fałszywych zeznań jego osobistego 
sekretarza ks. bp. antoniego Baraniaka. Wysiłki te nie przyniosły 
spodziewanego rezultatu, wobec czego można wyrazić opinię, że 
bp Baraniak uratował Prymasa, a przez to i Kościół w Polsce. Jego 
nieugięta postawa mocno kontrastowała z dość niejednoznaczną 
postawą episkopatu, który w grudniu 1953 roku złożył ślubowanie 
lojalności i faktycznie odciął się od kard. Wyszyńskiego.

Prymas przetrzymywany był w surowych warunkach, grożących 
poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. W  momentach złagodze-
nia reżimu warunki chwilowo się poprawiały, aż po udostępnianie 

 11 Prymas Tysiąclecia, editions du dialogue, Paryż 1982, s. 93; Por. J. związek, Mię-
dzy porozumieniem a Non possumus, w: Do prześladowania nie daliśmy powodu... 
Materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej, red. R. terlecki, Kraków, 
2003, s. 12.
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niektórych tytułów prasowych. Przez cały jednak czas wysuwane 
były sugestie i naciski, by zrezygnował z pełnionych funkcji, czego 
zdecydowanie odmawiał. Przełom, jaki miał miejsce jesienią 1956 r., 
komuniści traktowali w kategoriach porażki. zaledwie kilka miesięcy 
później podejmowali działania mające na celu stopniowe zaostrzanie 
kursu polityki wobec Kościoła. Jednak po 1956 roku reżim komuni-
styczny nie był już w stanie stosować ostrych środków represyjnych 
w stosunku do Kościoła i duchowieństwa katolickiego.12

W tym kontekście łatwiej zrozumieć narodziny idei Ślubów Na-
rodu. Czas spędzony w odosobnieniu okazał się w dłuższej perspek-
tywie czasem błogosławionym. to właśnie w więzieniu narodziła się 
koncepcja odnowienia ślubowań złożonych przed 300 laty przez króla 
Jana Kazimierza we lwowie. Rocznica tego wydarzenia przypadała 
w 1956 roku. Prymas, mając za sobą trudne doświadczenia, szukał spo-
sobu zachowania wiary i związku narodu z Kościołem na przyszłość.13

oczywiście Śluby nie miały mieć formy ślubów królewskich, były 
raczej pomyślane jako wstęp do programu moralnej odnowy narodu 
przed zbliżającym się tysiącleciem chrztu Polski. Początkowo Pry-
mas opierał się napisaniu tekstu uważając, że jako więzień będzie 
przemawiał milczeniem, uległ dopiero wówczas, gdy Maria okoń-
ska – członkini Instytutu Prymasowskiego – zasugerowała w czasie 
swej wizyty w Komańczy, że najpiękniejsze listy święty Paweł napisał 
właśnie w więzieniu. Sugestia musiała być na tyle przekonująca, skoro 
już następnego dnia, a więc 16 maja 1956 roku, Prymas przyniósł do 
kaplicy gotowy tekst Ślubów. został on następnie przemycony na Jasną 
Górę, a dnia 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Częstochow-
skiej uroczyście odczytany przez bp. Michała Klepacza, ordynariusza 
łódzkiego. Powoli też w umyśle kardynała Wyszyńskiego krystali-
zowała się idea Wielkiej Nowenny przed tysiącleciem chrztu Polski 

 12 zob. K. Jaworska, Relacja między Państwem a Kościołem Katolickim w Polsce 
w latach 1945–1956, „Resovia Sacra. Studia teologiczno-Filozoficzne diecezji Rze-
szowskiej” 2006, nr 13, s. 233–254.
 13 Por. J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, 
s. 156.
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jako swoistego następstwa Ślubów z 1956 roku. tekst Ślubów, choć 
miał na wskroś religijny charakter, musiał siłą rzeczy doprowadzić 
do konfrontacji z ateistyczną władzą, propagującej zgoła odmienne 
hasła. zawarte w nim słowa, zachęcające do czynienia wszystkiego, 
by ojczyzna nasza była królestwem Jezusa i Maryi stały w głębokiej 
opozycji do programu ateizacji, jaki usiłował realizować rząd ko-
munistyczny. akt ślubowań uzmysłowił władzom państwowym, że 
Prymas mimo odseparowania zyskuje coraz mocniejszy wpływ na 
Kościół i nie zamierza prowadzić duszpasterstwa pasywnego. tak 
Śluby jak i Nowenna miały być elementem moralnego przebudzenia 
narodu oraz ożywienia religijnego. Były też programem obejmującym 
wszelkie aspekty życia, społecznego, kulturalnego, podkreślały fakt 
chrześcijańskiej tożsamości Narodu i jego praw. oczywiście realizacja 
całego zamysłu byłaby niemożliwa, gdyby Prymas pozostał w więzie-
niu. episkopat bez swego przywódcy nie byłby zdolny przeprowadzić 
całego programu. Prymas wyposażony przez papieża w szereg peł-
nomocnictw posiadał realną władzę, by móc zmobilizować biskupów 
i duchowieństwo do podjęcia tego wysiłku. Jego wyjście z internowa-
nia po wypadkach poznańskiego Czerwca i rosnącego wzburzenia 
społecznego w październiku 1956 roku sprawiły, że przeprowadzenie 
całego programu było możliwe do zrealizowania.

Wielka Nowenna miała rozpocząć się w 1957 roku i trwać do roku 
1966, kiedy to miano dokonać aktu oddania Narodu Maryi w macie-
rzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i na świecie. 
Każdy rok duszpasterski poprzedzający ten akt miał być poświę-
cony jednemu z ważnych zagadnień życia społecznego i narodowo-
-religijnego. Wielki nacisk położono na walkę z wadami i grzechami 
społecznymi takimi jak: aborcja, rozwody, pijaństwo czy lenistwo. 
Ważnym aspektem Nowenny stała się obrona i umocnienie rodziny.  
duszpasterskiemu programowi Wielkiej Nowenny miała również 
towarzyszyć peregrynacja po parafiach całej Polski kopii Ikony Jas-
nogórskiej, co Prymas zapowiedział w czasie procesji Bożego Ciała 
20 czerwca 1957 roku.14 Pierwszy rok Nowenny, który rozpoczął się 

 14 Prymas Tysiąclecia, dz. cyt., s. 21.
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3 maja 1957 roku, za myśl przewodnią miał hasło wierności Bogu, 
Krzyżowi, ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom. Hasłem następ-
nych lat było: Żyć w stanie łaski uświęcającej (1958-59), Obrona życia 
duszy i ciała (1959-60), Rodzina Bogiem silna (1960-61), Wychowanie 
(1961-62) Młodzież wierna Chrystusowi (1962-63), Sprawiedliwość i mi-
łość społeczna (1963-64), Walka z wadami narodowymi i zdobywanie 
cnót chrześcijańskich (1964-65), Pod opieką Bogurodzicy (1965-66).15

Cały program był konsekwentnie realizowany w kolejnych latach. 
Rysem charakterystycznym była peregrynacja obrazu Jasnogór-
skiego. W rozpoczęciu peregrynacji w poszczególnych diecezjach brał 
udział Prymas z całym episkopatem. Wszędzie uroczystości milenijne 
gromadziły niezliczone rzesze ludzi, a kazania Prymasa stawały się 
wielką narodową katechezą odnoszącą się do wszelkich aspektów ży-
cia osobistego i społecznego. Cała działalność duszpasterska w parafii 
(katechezy, kazania, rekolekcje czy misje ludowe) podporządkowane 
były programowi Nowenny, który realizowano w oparciu o materiały 
przygotowane przez specjalne komisje episkopatu.

Uroczystości milenijne organizowane w duchu ślubowań były dla 
ludzi wielkim przeżyciem duchowym i religijnym, miały też swój 
aspekt społeczny. Po latach stalinowskiego zniewolenia i faktycznego 
paraliżu autentycznego życia społecznego zgromadzenia religijne 
stały się miejscem odradzania się narodu i Kościoła jako wspólnoty. 
ludzie mogli doświadczyć bycia razem, nie z racji czyjegoś nakazu, 
ale własnej decyzji. Można powiedzieć, że Polacy „policzyli się”. Cały 
ciąg uroczystości milenijnych był więc okazją do odnowienia ducha 
wspólnoty, choć nie należy lekceważyć bogatych owoców religijnych, 
jakie one przyniosły. 

Po latach wojny, stalinowskiego terroru, migracji ludności ze wsi 
do miast, także nacisków administracyjnych istniały całe kręgi ludzi 
coraz luźniej związanych z Kościołem, pozbawionych często świątyń 
na nowych osiedlach i narażonych na ciągłą propagandę w zakładach 
pracy, na uczelniach i w szkołach. 

 15 Por. tamże, s. 56n.
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Czas Wielkiej Nowenny był więc dla wielu powrotem do wspól-
noty Kościoła. akcja ateizacyjna władz poniosła w tym okresie 
klęskę. Władze zdawały sobie z tego sprawę, stąd od roku 1959 już 
na dobre narastał konflikt na polu stosunków państwo-Kościół. ele-
mentami tego konfliktu było ponowne wyrzucenie religii ze szkół, 
rozpoczęcie poboru kleryków do wojska, nakładanie horrendalnych 
podatków na parafie i instytucje kościelne, czy groźba zamykania 
seminariów duchownych. episkopat oraz osobiście prymas Wy-
szyński oskarżani byli przez oficjalna propagandę o działanie na 
szkodę polskiej racji stanu. apogeum konfliktu stała się odmowa 
wpuszczenia do Polski na uroczystości milenijne 3 maja 1966 roku 
papieża Pawła VI. 

Czy program duszpasterski Wielkiej Nowenny osiągnął swój cel? 
Niewątpliwie zaprocentował ożywieniem religijnym w następnych 
latach, stworzył też, obok innych czynników, atmosferę, która po-
mogła kardynałowi Wojtyle w wędrówce na tron Piotrowy, o czym 
wspomniał w przemówieniu do Polaków 22 października 1978 roku, 
uwydatniając przy tym rolę samego Prymasa. dała też początek od-
budowie podmiotowości Narodu i w jakiś sposób przyczynia się do 
tego, co wydarzyło się w Polsce w sierpniu 1980 roku. Patrząc jednak 
z dzisiejszej perspektywy, trzeba stwierdzić, że są one nadal zadaniem 
do wykonania, jako, że obowiązują nas jako dziedzictwo tych, którzy, 
także niejako w naszym imieniu, Śluby te złożyli.

Streszczenie
Stefan kardynał Wyszyński jest postacią dobrze znaną. Wszyscy odnoszący 
się do niego z głęboką czcią, żywią przekonanie, że w jego osobie Polska 
i Kościół w Polsce miały opatrznościowego prymasa. Wskazane w arty-
kule wydarzenia historyczne i okoliczności w jakich zaistniały, wyznaczały 
kształt jego prymasowskiej posługi. ten opatrznościowy pasterz pokoleń 
mocno wgłębił się w myśl i posłannictwo Kościoła stając się siłą dla narodu; 
jego zaś siłą był ten naród, na który patrzył z miłością i szacunkiem. tak, 
jak przeprowadził on szczęśliwie i wielokrotnie poprzez wiele momentów 
trudnych i poniekąd decydujących dla życia polskiego Kościoła i narodu, 
tak podobnie, za jego inicjatywą, Wielką Nowenną tysiąclecia przeprowadził 
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Kościół w Polsce w drugie tysiąclecie chrześcijaństwa. Będąc jej duchowym 
ojcem sam stał się posłaniem i natchnieniem dla przyszłych pokoleń.

Summary
Stefan Cardinal Wyszyński is well known. all referring to him with a deep 
reverence, feed on the belief that Poland and the Church in Poland had a pro-
vidential primate. Historical events and circumstances of their occurrence 
described in the article, followed in the shape of his Ministry. This provi-
dential Shepherd generations strongly penetrated in thought and mission 
of the Church, becoming a force for the nation- and his strength was that 
nation, on which he looked with love and respect. Insofar as he carried out 
happily and repeatedly by many harsh and somewhat decisive moments in 
the life of the Polish Church, including his initiative, the Great Millenary 
Novena which he carried the Church in Poland from the first to the second 
millennium of Christianity. Therefore, as the spiritual Father of the Novena 
of the Millennium, he himself has become a mission for future generations.

Słowa kluczowe: kard. Wyszyński, millenium Polski, Wielka Nowenna, 
owoce Nowenny, dziedzictwa narodu

Keywords: Cardinal Wyszyński, Millennium of Poland, Great Novena, 
Great Novena’s accomplishment, heritage of the nation
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chriSt comme la voie afin de découvrir  
leS valeurS – le meSSage de jean paul ii adreSSé  

aux jeuneS
Christ as a way to discover values – message of John Paul II to the youth

Chrystus drogą do odkrywania wartości – przesłanie Jana Pawła II  
do młodych

Introduction
la jeunesse est la période pendant laquelle l`homme a de plus en plus 
de conscience qui permet d àpercevoir la perspective de la vérité, de 
la liberté, du bien et de l àmour. en ce moment, le besoin des idéaux 
sublimes qui pourrait donner du sens et de la valeur à la vie est de 
plus en plus ressenti. Chaque homme a la chance de retrouver dans 
son intérieur l àspiration éternelle vers quelque chose qui le dépasse 
infiniment et qui pourrait remplir son désir et son besoin du bonheur 
entier. Cependant, l òuverture du jeune homme vers le monde porte 
également le danger de casser ou même détruire cette sensibilité si 
précieuse. Car on aperçoit de plus en plus: à côté de la beauté – la bru-
talité et la séverité, à côté de la verité – le mensonge et l`insincerité, 
à côté de l àmour – l òbjectification sexuelle et l`infidélité, à côté de 
la justice – le préjudice et le piétinement de la dignité humaine. Même 
dans soi-même, à part beaucoup de signes du bien et d`un engage-
ment positif, malheureusement l`homme aperçoit de la faiblesse, de 
l`instabilité et de la défectibilité. en outre, face au mal qui est criant, 
il s̀ effraie et il a peur. 

la période de la jeunesse dans le développement de l`être humain, 
dans son ouverture sur la réalité et le traitement de cette dernière 
comme un lieu de la vie et de la réalisation de sa personnalité, de-
vient particulièrement importante et pleine de responsabilité. Ce qui 

P. Marek Filipczuk

chriSt comme la voie afin de 
découvrir



P. Marek Filipczuk

| 196 |

l`homme devient dans sa jeunesse et cela à quoi il s̀ ouvre, c̀ est un 
élement décisif dans le processus de sa maturation. de ce fait résulte 
une grande responsabilité de tous les gens, des communautés et des 
sociétés qui ont un grand impact sur ce processus, en commençant par 
la famille – le milieu éducatif le plus important, à travers l`école, les 
institutions de formation, les centres de distraction, les mass-médias, 
jusqù au pays et à l`eglise.

dans cet esprit, il faut interpréter toutes les actions et tous les ef-
forts de l`eglise qui consistent entre autres à promouvoir les valeurs 
et la sainteté de la famille, à protéger la vie des avortés, à respecter 
le corps, à développer les écoles catholiques, les formations pour les 
jeunes ainsi que la catéchisation. Il convient de souligner fortement 
que «  la vraie éducation vise à former l`être humain dans la direction 
de la vie éternelle et pour le bien de la société dont il est le membre et 
aux obligations de laquelle il participera en tant qù adulte. »

C èst la personne de Jean Paul II, vrai ami et éducateur de jeunes, 
qui a joué un rôle important. Sa pédagogie, son soin et son engagement 
énorme dans les affaires des jeunes lors de son long pontificat, ont 
provoqué la reconnaissance et le soutien des millions de jeunes, non 
seulement des catholiques. de nombreuses rencontres avec lui en sont 
la preuve. Il vaut s̀ apercevoir qù en fait pour chaque pélerinage dans 
de différents pays du monde, le programme prévoyait une rencontre 
avec les jeunes. de même, de nombreux jeunes voulait rencontrer le 
Pape, lors de l àudience et durant la Prière de l àngélus. Jean Paul 
II ne souhaitait qù une seule chose: faire connaîre aux jeunes Christ 
qui convoque chaque homme à le suivre conformément à sa vocation 
personnelle. ainsi il voulait leur dire clairement et nettement ce qù il 
doivent faire et pourqoui. le Pape montrait le christianisme comme 
le mode de vie authentique et le plus adéquat ainsi que celui-ci qui 
a sa source dans la personne de Jésus-Christ.

Succès et dangers de l`époque contemporaine  
Jean Paul II désirait construire dans la conscience des jeunes un fort 
fondement de la vie, basé sur les valeurs et les principes de l ènseigne-
ment de Jésus-Christ. Il se rendait compte pourtant que dans le monde 
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contemporain, cela ǹ est pas ni simple ni facile. Il était également 
conscient que c̀ est la seule voie afin de montrer aux jeunes le vrai 
image de l`humanité. Christ est le roi de l`histoire et c̀ est pourquoi il 
faut lui ouvrir la porte et lui permettre d èntrer dans tous les milieux 
de la société contemporaine pour qù il puisse les changer à partir de 
l`intérieur. „Que Votre sensibilité juvénile vous aide à assimiler les 
valeurs chrétiennes, à savoir la non-violence, la justice, le travail et 
l`honnêteté. (...) C èst pour cela propagez ses valeurs et devenez les 
créateurs de votre propre histoire et de la renaissance sociale”.

le développement de la civilisation contemporaine se fait sur de 
nombreuses surfaces de la vie humaine, souvent ambivalentes et 
contradictoires. la situation politique, sociale, économique ou natio-
nale et culturelle, c̀ est le résultat et l èffet de tous les événements, les 
intérêts et les aspirations des pays et des groupes sociaux donnés ainsi 
que des personnes particulières. a côté de la vérité, du bien, de la paix 
et de l àmour, c̀ est le mensonge, le mal, l àgression et la haïne qui 
prennent la voix. Jean Paul II montrait aux jeunes toute cette réalité 
en indiquant les plus grands succès et les dimensions positives de la 
contemporanéité ainsi que les plus grands dangers et les dépravations. 
les jeunes vivent parmi de vastes perspectives présentées par le pro-
grès de la culture ou de la science, ce qui suscite à juste titre de la joie. 
en même temps, ils participent au développement de la civilisation de 
la production et de la consommation, de la civilisation du danger et 
de la violence qui provoquent à juste titre du marasme. „aujourd`hui 
l`homme – disait le Pape – est fier de ses succès. Nous ǹ avions jamais 
été auparavant les témoins de tels progrès dans le domaine de science 
et de technique. (...) et en même temps, l`homme contemporain se 
sent menacé... Menacé à plusieurs reprises. Jamais auparavant il ǹ était 
à un tel point menacé qù actuellement...”.

le monde en tant que le don du Créateur porte un signe de beauté. 
tout le monde est convoqué à multiplier la beauté et le bien et à vivre 
en harmonie avec toute la créature. les êtres humains occupent une 
place particulière parmi toutes les créatures ce qui résulte du fait 
que dieu leur a demandé en tant que les créatures raisonnables de 
prendre soin et de protéger toutes les autres créatures (livre de la 
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Genèse 1, 28–29). Jean Paul II enseignait aux jeunes comment voir le 
Créateur en contemplant la beauté des créatures. le cerveau humain, 
même après le péché originel et si seulement la fausseté et la volupté 
ne l`importent, est capable de voir l àction du Créateur à travers 
toutes ses oeuvres magnifiques. Si les jeunes regardent le monde avec 
un coeur net, certainement ils y verront dieu (Mt 5, 8), car le monde 
montre le mystère de l àmour providentiel de notre Père.

la civilisation contemporaine a donné la preuve de cet amour 
providentiel et du soin. le Pape énumère de nombreuses initiatives 
pour la paix, la fraternité et l`équilibre politique et commercial inter-
national parmi tous les signes positifs et créateurs de la civilisation 
du XXième siècle. le signe particulier de ce temps qui montre une 
transformation des structures politiques dans le monde, c̀ est la chute 
du communisme dans „le Bloc de l`est”. Pour Jean Paul II, c̀ était la 
preuve de la victoire de la vérité et de la liberté sur le mensonge et la 
possession.

le Pape a parlé plusieurs fois aux jeunes des dimensions pratiques 
de la paix, de ce qù ils devraient faire afin de conserver et de déve-
lopper ce don divin que Jésus désire partager avec eux et avec toute 
l`humanité.  Si l òn désire la paix, il faut agir pour la justice, il faut 
avoir le courage de lutter pour la vie, il faut proclamer la vérité et il 
faut agir selon les propos: « tout ce que vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, faitez-le de même pour eux » (Mt 7, 12).

la deuxième valeur positive de la contemporanéité, c̀ est la pro-
pagation du concept personnalisé de l`homme avec la mise de l àccent 
en particulier sur la liberté, la dignité et les droits de l`être humain. 
„tout le monde désire – disait Jean Paul II – le monde plus humain 
dans lequel chacun pourrait trouver une place conforme à sa vocation, 
dans lequel chacun pourrait être l àgent de son propre destin et éga-
lement le co-participant de la subjectivité de tous les membres de sa 
société. le co-créateur de la maison de l àvenir laquelle tous doivent 
construire ensemble, conscients de leurs obligations, mais aussi de 
leurs droits humains inaliénables. (…) et pourtant, on ne peut pas 
oublier que les droits de l`homme existent pour que chacun ait un 
espace nécessaire pour réaliser ses tâches et ses devoirs. (...) les droits 
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de l`homme doivent être la base de la puissance morale que l`homme 
atteint par la fidelité à la verité et au devoir.”

le progrès de la science et de la technique permettant à l`homme 
de connaître et de maîtriser le monde et le cosmos autour, est un signe 
particulier du développement et de l àctivité créative de l`humanité 
dans le monde contemporain. le recours à la technique dans les 
mass-médias qui sont la source primordiale de l`impact sur l`homme 
ainsi que sur la formation de ses idées et de ses opinions  peut être un 
exemple de ce progrès. actuellement le monde des mass-médias est 
entré dans la phase du développement si rapide et si composé qù il 
est impossible d èn prévoir les perspectives. en outre, les perspectives 
liées à l`utilisation des satellites mettent le monde face à beaucoup 
de problèmes dans le domaine de l`élaboration du nouvel ordre des 
informations et de leur transmission. 

l̀ augmentation de la responsabilité de l ènvironnement naturel 
et l`utilisation raisonnable des ressources naturelles est une chose 
extrêmement importante et nécessaire pour le bien de la civilisation 
d àujourd`hui. l̀ avenir du monde est strictement lié à la propreté 
du milieu naturel dans lequel nos ascendants devront vivre. le Pape 
était convaincu que les jeunes s̀ inquiètent de la question écologique. 
Qù ils soient probablement exaspérés par une mauvaise utilisation 
des ressources de la terre et la destruction de l ènvironnement qui 
progresse. C èst pourquoi il est nécessaire de faire des efforts qui 
permettent de maintenir l`équilibre écologique dans le milieu naturel. 

a part ces aspects positifs du monde d àujourd`hui, le Successeur 
de Saint Pierre montrait avec un soin et une crainte de nombreuses 
dimensions négatives de ce monde. Il faut y énumérer surtout les 
guerres, la course aux armements, les signes d`intolérance et le ra-
cisme. Jean Paul II avait un avis clair sur les conflits dans le monde 
entier et il demandait toujours de résoudre les problèmes politiques 
difficiles pacifiquement. a titre d èxemple: pendant les VIIèmes Jour-
nées Mondiales de la Jeunessse, après la prière d Àngélus, il a fait avec 
les jeunes un appel suivant: „la joie de vivre le dimanche des Ra-
meaux est perturbée par les sons des feus qui arrivent de Bosnie-Har-
zégovine, république dans laquelle la conquête de l`indépendance va 
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de pair avec l`épanchement de sang. Il y a des informations de plus en 
plus inquiétantes. la violence aveugle détruit la vie des pays qui sont 
tellement chers pour nous et pour lesquels nous désirons exprimer 
notre solidarité profonde. J àdresse un appel chaleureux à toutes les 
parties luttantes pour qù elles rejettent la voie de la violonce armée et 
pour qù elles enreprennent le dialogue sincère qui pourrait apporter 
une solution digne de l`homme”.

le phénomène dangereux du monde actuel est la négation du 
personnalisme qui a sa source dans la mise en question des droits de 
l`homme et dans l òbjectivisation de l`être humain. Il faut y souligner 
en particulier le progrès de la science et de la technologie dans une 
mauvaise direction, ce qui a donné à l`homme l`impression de domi-
ner le monde des choses physiques. „Malheureusement – a constaté le 
Pape – l èxpérience montre que cela ǹ est pas un pouvoir neutre de la 
science comme certains le pensaient. l̀ homme contemporain est in-
cliné à traiter les choses comme des objets que l òn peut manipuler et 
souvent il arrive que parmi ces objets-là il met également soi-même.”

Parmi les dimensions tragiques de notre époque, il faut énumérer 
«  la culture de la mort ». Jean Paul II la définit en une seule phrase: 
„la mort lutte contre la Vie”. ensuite il enseignait aux jeunes que la 
culture de la mort essaie de convaincre le désir de la pleine vie: „Ne 
prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt 
condamnez-les» (ef 5, 11). le fruit ce sont l`injustice, la discrimina-
tion, l èxploitation, le mensonge et la violonce. dans chaque époque, 
la mesure du succès c̀ est la mort des innocents. dans notre époque, 
comme jamais auparavant, cette culture de la mort s̀ est vêtue des ap-
parences sociales et institutionnelles qui devraient justifier les crimes 
les plus affreux contre l`humanité: génocide, « solutions finales », 
nettoyage éthnique et « privation de la vie des êtres humains avant 
leur naissance ou avant leur mort naturelle. »

la dimension sociologique des dangers désignée ci-dessus, liés 
à „la culture de la mort” consonne avec le danger pour la dimension 
individuelle de la vie qui peut être gaspillée par un comportement 
incorrect. C èst pour cela, Jean Paul II avertissait les jeunes du danger 
de la perte de la valeur et du sens de la vie par l`irresponabilité et la 
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contestation de tout ce que les précédents ont apporté. Il les encourage 
à choisir « la civilisation de la vie ».

la faiblesse du monde contemporain du point d`une vue religieuse 
c̀ est le partage durable du christianisme. le Pape ne cachait pas aux 
jeunes que l`un des malheurs de l`eglise est le partage de ses fils et 
de ses filles. d òu résulte la question urgente telle que la recherche 
de l`unité avec tous les frères séparés, en profitant des moyens évan-
geliques, à savoir l àmour et la recherche de la vérité. Il se rendait 
également compte que les schismes dans le christianisme favorisent 
de différents sectes qui ensuite indiquent le fait du partage entre les 
chrétiens, remmettent en question l àutorité de l`eglise du Christ 
ainsi que la beauté de l`unité et de l àmour. 

Un autre point négatif de l`époque contemporaine, c̀ est une « ques-
tion écologique »  qui concerne les effets de l àctivité commerciale de 
l`homme, et en particulier les effets de l`industralisation de plus en 
plus rapide, l àugmentation de la population, la sous-alimentation sur 
les grands espaces du monde, l`utilisation irréversible des ressources 
naturelles et la dégradation de l ènvironnement. Pour le Pape, il était 
évident que de mauvais modèles du développement avaient conduit à 
déstabiliser l`équilibre écologique sur la terre. l̀ homme créé à l`image 
du Créateur devrait être un bon berger de la nature. Cette mission 
lui a été confiée il y a très longtemps. Il faut admettre que la famille 
humaine le remplissait bien durant des siècles entiers jusqù à l`époque 
contemporaine. Malheureusement ces derniers temps, l`homme est 
devenu un destructeur brutal de l ènvironnement naturel. 

la monde dans lequel vivent les jeunes c̀ est une réalite compliquée, 
difficile à évaluer d ùne manière univoque. on ne peut pas tomber dans 
le pessimisme face à de différents signes du mal et du péché puisqù il 
y a énormément de bien dans de diverses initiatives et des succès de la 
civilisation contemporaine. Cependant, de l àutre côté, les dangers du 
monde actuel sont très sérieux car la dimension de leurs effets éventuels 
peut déstabiliser l èxistence de toute la terre et même mener à l ànéantir. 
Il existe donc le besoin d èntrer plus profondément dans les raisons des 
dangers contemporains et de chercher ensuite des solutions efficaces 
dans la sphère spirituelle de l`homme. C èst pour cela, dans sa lettre 
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datant de l ànnée 1985, Jean Paul II encourageait les jeunes à remplir 
leur jeunesse par le développement d èux-mêmes dans la réalité qui 
les entourait ainsi que d àpprendre en observant cette réalité et d èn 
prendre ce qù il y a le plus beau et le meilleur. Une grand rôle joue ici 
le contact avec le monde visible donc avec la nature. Ce contact enrichit 
la jeunesse d ùne autre façon que le savoir sur le monde tiré des livres. 
on peut dire qù en ayant le contact avec la nature, l`homme accueillit 
dans sa vie humaine le mystère de la création qui montre un grand 
enrichissement et une diversité des créatures visibles, en invitant en 
même temps à connaître ce qù il y a d`invisible et de secret.

Difficultés spirituelles et religieuses 
le jeune homme ne peut trouver le sens de sa propre vie dans le 

monde actuel ambivalent que par rapport au Créateur. et pourtant, 
cele ǹ est pas facile car aujourd`hui on discute de tout et on doute de 
tout. Certains trouvent que les relations humaines sont basées sur les 
conventions. la possibilité des changements étourdit, on s̀ y donne 
le droit d`éliminer les valeurs éternelles. Beaucoup de personnes 
s̀ éloignent de dieu et ils détournent du chemin du bonheur qù Il 
ouvre devant eux. en rompant les relations avec dieu, ils entrent de 
plus en plus dans les conflits avec lui, les autres gens, eux-mêmes et 
la nature. en effet, cela devient une source du péché personnel et les 
effets sociaux de ce dernier.

le péché devient souvent la source et l èffet de nombreuses tenta-
tions et de fausses promesses qui voudraient étourdir la voix de dieu 
qui résonne dans le coeur de chaque homme. Beaucoup des jeunes 
gens ne voient pas l àvenir peur eux et ils cherchent l òubli dans les 
divertissements, l àlcool, le sex et les drogues. Il y en a qui s̀ effondent 
psychiquement et d àutres s̀ enferment dans l`indifférence ou entrent 
dans les milieux ou il y a de la violence. C èst un essai d`échapper au 
vide interne. Néanmoins le danger de la crainte et de la désespérance 
disparait.

le Pape avertissait les jeunes de l ènseignement des faux pro-
phètes qui indiquaient comment quitter son corps, dépasser le temps 
et l èspace et entrer dans « la vraie vie ». Ces pseudo-enseignants 
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désapprouvent les créatures et au nom du faux spiritualisme menent 
des milliers des jeunes vers la voie de la libération irrélle qui ne fait 
qù augmenter leur solitiude et qui les rend les victimes de leurs propres 
fantasmes et du mal qui est dans leur intérieur. les maîtres de la 
formule carpe diem encouragent à assouvir chaque prédisposition 
instinctive et chaque désir, ce qui rend un jeune homme profondé-
ment triste et l`incite souvent à chercher la fuite dans les faux paradis, 
stimulés en plus par les drogues. 

Il faut constater avec un regret que les faux enseignants, faisant 
souvent partie de l`élite intelectuelle du monde de la science, de la 
culture et des mass-médias, annoncent consciemment l ànti-évangile 
d`une facon plannifiée. Ils constatent qù il ǹ y a plus d`idéaux et de 
cette façon-là ils approfondisent le crise moral qui inquiète la société 
et qui provoque que l òn accepte actuellement ou même applaudit 
certaines formes de comportement, autrefois désapprouvées par la 
conscience et le sens commun. Ils disent en tant que quelque chose 
de sur qù il ǹ y a plus de vérité finale ni aucun chemain sur. Une telle 
démarche mène les jeunes à avoir des doutes et du cynisme, à tomber 
dans la tristesse et dans la solitude, et de cette manière-là on leur 
écarte les fondamentaux de l èspoir et du vrai amour. 

le fruit de cette manière de voir le monde est la crise de la civi-
lisation atlantique, de plus en plus grande, dans laquelle le monde 
semble aller vers l`indifférence, le nihilisme, le matérialisme théorique 
et pratique, et enfin vers le désespoir. Beaucoup de jeunes commence 
à s̀ incliner à la tentation de la résignation, de l`indifférence, du doute 
et de la perplexité. Cela conduit à la fuite au monde, à la société, à la 
vie et mène sur la voie de la désespérance qui fait la dévastation de leur 
personnalité, de leur humanité. en ce moment, on ne cherche que les 
sensations choquantes dans l àlcool, les drogues et le sexe, tandis que 
les aspirations spirituelles ne sont apaisées que par le biais des sectes 
et des relations étrangers pour la culture et la tradition européenne.

Une publicité agressive essaie de convaincre qù il est normal que 
l`homme ne cherche que les plaisirs, la confirmation de soi-même 
et l àpaisement immédiat de ses instincts, sans respecter son propre 
corps et en fermant les yeux au besoins de l àutrui. Il arrive enfin que 
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l òn propose le style de vie sans dieu et que l òn méprise son identité 
nationale et chrétienne des jeunes. dans beaucoup des pays riches, 
la prosperité devient une source du manque de liberté et du surplus 
des biens matériaux. le horizon des besoins humains ǹ est limité 
qù à la mulitiplication des objets, à leur remplacement par d àutres 
objets, nouveaux, plus à la mode, plus parfaits. la civilisation de la 
consommation commence à regner. 

le monde contemporain devient de plus en plus laïc. la laïcité 
figure dans les programmes de la plupart des pays européens et ame-
ricans. l̀ expéerience de ces pays montre qù une telle situation a un 
impact destructif sur la mentalité et la hierarchie des valeurs des 
jeunes gens. en effet, ils constatent l`érosion des valeurs tellement 
appréciées auparavant, telles que: l`honneur, la diginité personnlle, 
la fidelité aux idéaux, le courage et le prêt à rendre sa vie pour la foi 
et la patrie, courage de ses convictions, protection de la verité, service 
au bien, amour sans intérêt et avec sacrifice. Une désacralisation pro-
fonde a lieu, les vérités de la foi sont totalement niés jusqù à la néga-
tion – en particulier pratique – de dieu lui-même. C èst la tendence 
qui met en danger les pratiques religieuses, et même l èxistance de 
la religion dans la vie sociale. Bien que la laïcisation ne conteste pas 
l èxistence de dieu, en séparant la vie humaine de l`élement divin, 
en mettant dieu entre les parenthèses ou en l`écartant sur la marge 
de la vie, cela provoque l àbsence de dieu dans la vie humaine, l`in-
différence religieuse, accompagnée de la baisse de la moralité et du 
sentiment du vide. 

l̀ abandon de la foi en dieu a également un fondament théorique. 
de nombreux penseurs contemporains refusent de reconnaître dieu 
en y voyant une source menaçante de l àliénation de l`homme. la 
divinité constitue – selon ses opinions – un danger continu des in-
térêts de l`homme. Il faut donc faire tout pour libérer l`homme de 
l`illusion et du bonheur imaginaire contenus dans la foi religieuse. 
C èst l àthéisme qui nie dieu qui en est la conséquence. Suivent l às-
pect philosophique, il signifie la contestation de l èxistence de dieu, 
suivent l àspect théologique il mène à rompre la relation avec dieu et 
de répeter l àcte de confiance envers lui, suivent l àspect religieux, il 



Christ comme la voie afin de découvrir…

| 205 |

se caractérise par l àbsence du culte religieux, suivent l àspect psycho-
logique, il démontre « la religion de la fuite », et enfin suivent l àspect 
sociologique, il est le signe de la disparition des pratiques religieuses 
et de la désacralisation de la vie humaine.

le Pape se rendait compte du fait que beaucoup de jeunes gens 
étaient sous l`impact de cette idéologie d àthéisme. en tant qù un bon 
éducateur, face à ces attitutes, il était compréhensif, mais également il 
ne perdait pas l òccasion pour éveiller avec un soin paternel dans les 
esprit des jeunes la volonté de voir plus profondément leur intérieur et 
d òuvrir leurs coeurs sur la présence de dieu : „Certains se trouvent 
incroyants ou incapables de croire ou indifférent envers la foi. Il y 
en a d àutres qui refusent l`image de dieu, tel qui lui a été présenté. 
d àutres encore sont inquiétés par des doutes, de différentes philo-
sophies du suspect qui présente la religion comme une tromperie ou 
une aliénation. Ils ressentissent peut-être les tentations de la création 
de l`humanisme sans dieu. Je leur souhaite à tous qù ils laissent au 
moins une petite fenêtre ouverte vers dieu, vu leur honnêteté. dans 
le cas contraire, il risque de rater la voie humaine telle qù est Christ 
et de s̀ enfermer dans la révolte et la violence et de se satisfaire des 
souffles liés à l`impuissance et à la résignation. le monde créé sans 
dieu se dirige plus tôt ou plus tard contre l`homme”.

Jean Paul II exprimait plusieurs fois son inquiétude envers les 
tendances de l àthéisme dans le monde, en faisant en même temps 
attention à beaucoup de mal qui nait d`un tel style de vie et d àction. 
« Vous m àvez demandé  – a dit le Pape à Buenos aires à l òccasion 
des IIièmes Journées Mondiales de la Jeunesse – ce qui m`inquiète 
le plus, c̀ est de penser aux gens qui ne conaissent pas encore Christ, 
qui ǹ ont pas encore découvert une grande vérité concernant l àmour 
de dieu; c̀ est l`image de l`humanité qui s̀ éloigne de plus en plus de 
dieu, qui veut se développer en écartant dieu sur la marge ou en 
contestant son existence. l̀ humanité qui ǹ a pas de Père et en même 
temps qui est privée d àmour, qui est abandonnée et désorientée, 
capable de tuer les gens qù elle ne traite pas comme les frères et de 
même qui vise l àuto-destruction et la destruction ».
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les jeunes gens ont le droit d àvoir des doutes et des difficultés 
en foi, ils peuvet chercher ce qui peut même être lié à l èrrance et à 
la chute. la jeuneese consiste entre autres à être un période des dé-
couvertes multiples et importantes. dans cette période, chaque jeune 
homme découvre sa personnalité, le sens de son existence, la réalité 
du bien et du mal. Pour le Pape, parmi ces nombreuses découvertes, 
il ne pouvait pas manquer l`une des réalisations les plus importantes: 
une découverte personnelle de Jésus-Christ. C èst pourqoui le Pape 
parlait aux jeunes du besoin de rencontrer Christ, ce qui est proclamé 
jusqù à aujourd`hui dans l`eglise. 

les difficultés et les dangers des jeunes montrées ci-dessus, liés à la 
civilisation contemporaine, sont la source des craintes et des blocages. 
„Combien de craintes porte en elle une grande famille humaine – di-
sait Jean Paul II aux étudiants en 1984 – la famille des peuples et des 
nations qui habite la Planète depuis on ne sait meme pas combien de 
temps. Combien de craintes portent l`homme et l`humanité de notre 
époque – l`homme et l`humanité de « l`époque atomique » – l`homme 
et l`humanité de «l`époque électronique» – et également l`homme et 
l`humanité des avortés, des tués dans les ventres des mères, des bébés 
mort de faim par des milliers! l̀ homme  et l`humanité des nations 
et des sociétés dans lesquelles «la liberté des uns devient l èsclavage 
des autres» – l`homme et l`humanité des sociétés et des milieux dans 
lesquels la violence et le viol deviennent de plus en plus violents!”

Pour Jean Paul II, le monde bien qù il soit plein de craintes, ǹ est 
pas privé d èspoir et de solutions. Il est sauvé par l àmour de Christ. 
le Pape encourageait les jeunes d àvoir le courage d èntrer sur la voie 
de la recherche des signes de la présence de Jésus dans le monde. le 
Salut signifie la privation de peur. Il faut donc chercher les voies qui 
vont de la peur vers l àmour. 

le Pape désirait chaleureusement aider les jeunes dans ces re-
cherches. en faisant voir Christ il voudrait montrer en lui Quelqù un 
qui ne refusera jamias de l àide et qui est la lumière dans la voie de 
la découverte des valeurs primordiales de leur vie. Il voudrait leur 
montrer qù à l`image des apôtres qui ont trouvé un vrai Maître dans 
la personne de Christ, eux, ils peuvent trouver en lui également la 
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solution de leurs problèmes et dissiper l`incertitude de leur propre 
existence. Comme il est important de mener les jeunes jusqù à cette 
conviction que la vie vraie et raisonnable ne peut être construite qù à 
la base des valeurs annoncées par Christ dans l`evangile.

Choix raisonnables et justes
le milieu contemporain dans laquel le jeune homme grandit et mûrit, 
contient beaucoup d òpinions pluralistes et apporte beaucoup de re-
lativisme. la conviction qù il ǹ y a pas de valeurs morales durables et 
que tous les principes moraux ont un caractère temporaire et ils sont 
dictés par des conditions bien définies dans lesquelles l`homme vit, 
apparaît. Pour cette raison, la jeunesse devient „un point de retour” 
dans la vie de chaque homme, où souffle le vent de la liberté, du bon-
heur et de l àmitié et qui se mélange avec l`incertitude, l èxpérience 
de la tristesse, de la chute et du doute. en conséquence ces expériences 
s̀ avèrent très importantes lors de la prise de ǹ importe quelle décision. 
la période de la jeunesse c̀ est „le temps des décisons”, qui devraient 
être basées sur les attitudes justes. 

Jean Paul II montrait aux jeunes que la peur, l`incertitude et les 
difficultés peuvent être un obstacle dans leur vie lors de la prise des 
choix raisonnables et justes. Néanmoins, il devrait y arriver le mo-
ment quand toutes les craintes doivent être univoquement dissipées 
et expliquées. les décisions définies doivent être prises d`une ma-
nière responsable. l̀ homme ne peut pas vivre dans une incertitude 
continue. dans la personne de Christ et dans la relation personnelle 
avec lui, il est possible d`y découvrir les valeurs qui permettent de 
trouver de la lumière et de l èspoir malgré les difficultés de la jeunesse. 
C èst pourquoi le Pape assurait les jeunes étant face aux défis de la 
jeunesse, de l àmour de Christ et il rappelait l`evangile proclamée, la 
Bonne Nouvelle concernant la vérité, la liberté et la résurrection. Ces 
valeurs peuvent donner une dimension et un sens adequats à la vie.

le jeune homme se pose souvent des questions fondamentales 
telles que: comment vivre sa vie pour ne pas la gaspiller? Sur quel 
fondement l`homme devrait-il la construire pour qù elle soit vraiment 
heureuse ? Qù est-ce qù il doit faire pour donner le sens à sa vie? a ces 
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questions-là, il trouve de diverses réponses, souvent contradictoires. 
Il s̀ aperçoit de plus en plus qù il doit choisir parmi cette diversité. Il 
voudrait appuyer son action, ses idées, ses rêves, ses espoirs, donc tout 
son développement sur quelque chose qui a de la valeur, qui est sûre 
et qui a du sens. Cependant, des fois, il ne sait pas décider ni prendre 
une décision finale. Il essaie de différents chemins, il expériemente 
et il vit des envols et des chutes. Parfois la multitude des affaires et 
des situations commence à l àccabler et à decourager et dans cette 
situation-là il commence à comprendre qù il a besoin du conseil et 
de l àide pour pouvoir bien trancher ce qui sera le meilleur et le plus 
favorable pour lui. 

le jeune homme commence petit à petit à se rendre compte qù il 
est créateur de son propre bonheur et que dans ce bonheur beaucoup 
dépend du fait quelles valeurs il choisira, qui il suivra et en quoi il 
croira. l̀ expérience de tous les jours l ènseigne de plus en plus que 
la vie est marquée par le péché et menacée par la mort. et pourtant, 
son coeur peut être plein de bien et d àmour en vie. Il découvre en 
lui-même ce qui le pousse vers quelque chose qui le dépasse infini-
ment, ce qui est au-dessus de l àpparence et du désespoir. le jeune 
homme commence à avoir de l èxpérience de „Quelqù un d àutre” 
qui le surpasse infiniment.

a travers la personne „du jeune de l`evangile”, le Pape aide les 
jeunes à voir leur „propre image”, lié à la découverte de ce „Quelqù un”. 
Ce jeune est venu avec ses problèmes vers Jésus en demandant de 
l àide: « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle?» 
(Mt 19, 16). Il désirait atteindre la vie éternelle et il cherchait une voie 
sûre qui menerait jusqù au but. Il était un bon israélite et il suivait la 
loi depuis sa jeunesse (Mt 10, 20), par contre il voudrait quelque chose 
de plus pour son amour et c̀ est pourqoui il est allé voir son Maître 
unique qui avait «les paroles de la vie éternelle» (J 6, 68).

lors de cette rencontre du jeune homme avec Christ, une vérité 
fondamentale de la vie humaine est révelée: „Il n’y a de bon que dieu 
seul” (Mc 10, 18). et cela siginfie que seul dieu est le Bien, la lumière 
et la Vérité. Seul dieu est le point de repère pour toutes les valeurs et 
seul lui donne du sens à la vie humaine. le jeune homme reçoit ici 
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le signe le plus important sur la voie de ses recherches. le Bien qui 
est présent dans dieu, se fait voir sur le visage et dans le coeur de 
Christ, ce qui signifie que dans la personne de Christ chaque jeune 
garçon et chaque jeune fille peut trouver de l àide et de la lumière 
pour retrouver les valeurs les plus importantes et authentiques de 
la vie. „Christ – enseignait Jean Paul II – nous demande de croire et 
d àimer pour se faire submerger par l àmour de dieu qui remplit nos 
coeurs, dieu vivant, Père de tous les être vivants. devenir mûr dans 
la vie et dans la foi veut dire savoir remplir sa mission en tant qù un 
fils ou une fille de notre Père, notre Père qui est aux cieux”.

les jeunes peuvent poser à Jésus les questions les plus importantes 
concernant les valeurs. Il s̀ agit ici aussi bien des questions sur les 
valeurs positives comme la santé, la paix, l àmour, la justice, le bon-
heur, que les questions liées à la suffrance, à l`handicap physique, 
au trahison, au tort, à la situation familiale ou à la situation sociale 
difficile. Christ comme l àmour du Père montre à l`homme le bien, 
la vérité et la clémence de dieu envers le monde, ce qui se traduit par 
sa participation dans les soucis, les souffrances et les problèmes du 
monde. Il a pris sur lui tout ce qui est lié à l`homme et par sa puis-
sance, il l à changé et l à redimé. Jésus désire donc d àccompagner 
les jeunes sur la voie de leur vie, comme il le fait pour les apôtres sur 
la voie d`emaus. Il veut leur donner de la force pour que leurs coeurs 
brûlent de plus en plus, pour qù ils le reconnaissent selon la fraction 
du pain et pour qù ils apprennent être de plus en plus les témoins de 
l èspoir de sa résurrection. (Łk 24, 30–35).

Christ désire aider les jeunes à découvrir les valeurs les plus belles 
et les plus importantes dans leur vie. Pourtant il y a une question qui 
apparaît: quelles sont ces valeurs et qù est-ce qù elles apportent s̀ il 
vaut les admettre et les suivre? en tant que réponse, il faut dire briève-
ment que l`homme vit de différentes valeurs, mais par ces démarches 
il réalise le bien. Cela veut dire que ces valeurs sont strictement liées 
au bien: celui de la vie humaine, et sa perfection objective, celui du 
monde auquel l`homme appartient et envers lequel il s̀ engage par ses 
actions, enfin celui de dieu lui-même qui apparaît comme Créateur 
dans sa perfection. l̀ éthique chrétienne enseigne l`homme comment 
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il devrait donner à son comportement la valeur d`un bien objectif 
dans chaque sens ci-dessus. Il faut comprendre que les valeurs c̀ est le 
système éthique normatif qui donne à l àction humaine un caractère 
universel et objectif. la valeur pour l`homme est donc ce qui l àttire, 
lui montre la direction et créé sa personne sur tous les champs de 
l èxistence, à savoir : biologique, psychique et spirituel. l̀ homme qui 
est capable de découvrir ces valeurs et de prendre les décisions en leur 
nom est le sujet de l`intégration de ces valeurs.

dans son encyclique Veritatis splendor, le Pape montre que la 
source de toutes les valeurs est dieu lui-même. dans Christ, il a ré-
velé sa volonté concernant la vérité sur le comportement moral. C èst 
pourquoi, Jésus en tant que l òrigine et le sommet de l`économie de 
la résurrection, alpha et oméga de l`histoire humaine, en révelant 
la condition de l`homme et le plein de sa vocation, montre que ces 
valeurs ont un caractère objectif. la question du jeune homme sur la 
vie éternelle concerne dans le fond l òbjectivité des valeurs résultant 
du bien objectif qui attire l`homme et qui constitue en même temps 
l òbligation. Il a son origine dans dieu. Jésus reprend cette question 
afin de reconnaître dieu en tant que : le bien unique et la valeur pri-
mordiale, la plénitude de la vie, l òbjectif final de l àction humaine, 
donc le bonheur parfait. 

Conclusion
dans son enseignement adressé aux jeunes, Jean Paul II montre que 
Jésus est l`unique enseignant des valeurs qui peuvent donner le sens 
à la vie. Il s̀ adresse donc aux jeunes et il propose qù ils soient près de 
son Maître et qù ils écoutent tous ses propos, tout ce qù il dit car leur 
vie peut fleurir justement par le contact avec lui. Sans lui il ǹ y a que 
les ténèbres et la mort. Si les jeunes désirent donc la vraie vie, selon les 
valeurs authentiques, ils doivent la chercher et la trouver dans Celui 
qui ǹ est pas seulement le donneur de la vie, mais également la Vie.

Il ǹ est pas facile de se développer selon ces valeurs. C èst un pro-
cessus durant lequel il faut faire des observations raisonnables et 
continues, apprendre à vivre en libérté, retrouver un point fort d àp-
pui pour sa personnalité et enfin, il faut croire en Celui qui met de la 
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lumière sur toute cette voie du développement, à savoir Jésus Christ. 
Christ en tant que la lumière, fait que l òn voit tout : le monde et soi-
même tout à fait d`une nouvelle manière. on voit tout à fait à nou-
veau : à partir du fondement, dès le début. l̀ homme devient ici l àgent 
de la Nouvelle Connaissance, car il participe dans cette connaissance 
par lequel dieu connaît lui-même, et qù il lui a transmis dans son 
Fils. Cela se passse pour qù il devienne consciemment l àgent de la 
nouvelle vie. la vie pleine de valeurs et de sagesse qui devient le champ 
du bonheur sur lequel l`homme est capable d àccepter les exigences 
prévue par l`humanité, la dignité et Christ lui-même. 

la réponse et la décision restent dans les coeurs des jeunes, dans le 
suivi de Jésus ou dans le rejet de ce qù il enseigne. le Pape convainc 
les jeunes qù il vaut suivre Jésus, car grâce à cela ils découvriront la 
vérité sur eux-mêmes, l`unité interne et la paix. 

dans l ènseignement du Pape, le jeune homme, qui a de l èxpé-
rience de différentes influences de ce monde, peut retrouver la lumière 
éclairant la voie de sa vie. en montrant les valeurs vraies, fondamen-
tales et objectives, le Pape enseigne les jeunes le sens et l`importance 
de la vie. Il les aide à devenir responsables d èux-mêmes. Il les assure 
qù ils ne sont pas tout seuls face aux choix et aux décisions difficiles. 
Ils sont accompagés de Jésus-Christ qui les aide à trouver une bonne 
motivation pour la vie chrétienne et qui devient lui-même l èxemple 
à suivre.

résumé
le jeune homme se trouve en face d`une réalité concrète qui l èntoure, avec 
toute la richesse de ses capacités, ses vertues et ses talents, mais également 
avec tout le bagage de ses défauts, ses péchés et ses faiblesses. Cela fait de 
lui un „adepte de la vie”, unique et exceptionnel, capable de s̀ ouvrir à la 
différenciation et la beauté du monde d àujourd`hui. Il peut participer à la 
création de ce monde, mais il peut également le refuser. Cette alternative 
résultant de nombreuses expériences, choix et décisions exige des actions 
concrètes, responsables et basées sur les fondamentaux forts et vrais.
Ce problème abordé est très élargi des questions ayant une signification 
importante pour la vie morale des jeunes contemporains. Cet article a pour 
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objectif d àttirer l àttention sur la nécessité de voir de nouveau le rôle de 
Jésus-Christ dans le processus de la vie morale des jeunes gens ainsi que 
sur la prise de conscience de l`importance de Jésus dans la découverte des 
valeurs, et en particulier des valeurs morales.

Summary
Young people face the surrounding  reality with his or her wealth of gifts, 
virtues and talents, as well as a significant baggage of faults, sins and wea-
kness. all this makes him/her a unique being, able to open up to versatility 
and beauty of life and the world.
The youth can become participants in creation or this world, or they can 
reject it. This alternative results from multiple and versatile choices and 
decisions. The good choice requires responsible attitudes and activities, 
based on strong foundations.
The article is dealing with many important issues relating to moral life of 
young people. It focuses on the urgent need to rediscover Christ’s role in 
moral formation of the youth as well as His importance in  discernment of 
values, especially the moral values. 

Mots-clés: jeunes, valeurs, autorité, dignité, modèle personnel, droits de 
l`homme

Key words: the youth, values, authority, dignity, role model, human rights
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zerwanie z tradycją czy konieczność 
uzupełnienia wiedzy?1  

dwa SpoSoby odczytywania adhortacji 
apoStolSkiej Amoris LAetitiA

dwa sposoby odczytywania posynodalnej adhortacji apostolskiej 
Amoris laetitia papieża Franciszka, wskazują na jasny, zrozumiały dla 
każdego język, jakim się ten dokument posługuje. Często, zamiast 
tradycyjnych sposobów wyrazu, Papież wykorzystuje mocno przema-
wiającą do wyobraźni metaforę. I tak na przykład mówienie o „pod-
starzałym” Kościele, który musi wyjść poza granice społeczeństwa, by 
wszystkim ludziom – także tym, których sposób życia według miary 
Kościoła uznawany jest za nieuporządkowany czy „nieregularny” – 
głosić miłosierdzie Boga, szybko spotkało się z silnym odzewem.

Spokojny i krzepiący język Papieża wywołuje u niektórych w Koś-
ciele zdziwienie i potrząsanie głowami. Inni skrywają przerażenie 
wobec braku należnego respektu Papieża dla dziedzictwa Kościoła, 
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wylewając przy tym łzy na jakoby niezrozumiałość adhortacji, która 
miałaby wynikać z niejednoznacznego sposobu wypowiedzi jej autora. 
Ów nieprzejedny brak woli zrozumienia znalazł swój wyraz w ofi-
cjalnej prośbie czterech kardynałów, którzy domagają się odpowiedzi 
na pytania dotyczące prawdziwego przesłania Amoris laetitia (2016). 
Choć Papież przedłożył żądaną interpretację najważniejszego – jak 
dotychczas – w swym pontyfikacie dokumentu w pełnym otuchy 
liście do biskupów regionu Buenos aires, dziękując im za wypraco-
wanie przepisów duszpasterskich odnośnie do katechezy małżeństwa 
oraz sposobów traktowania wiernych żyjących w drugich cywil-
nych małżeństwach, kardynałowie uparcie trwają w swych publicznie 
wyrażanych wątpliwościach.2 ta niechęć do zrozumienia przybliża 
ich niepojętność do tego, co tradycja moralna określa mianem igno-
rantia affectata – pozorowanej, chcianej niewiedzy.3 za trwaniem 
w przekonaniu o rzekomych niejasnościach związanych ze sposo-
bem artykulacji Papieża, może jednak kryć się odmowa dokonania 
zmiany perspektywy, jakiej Franciszek domaga się od Kościoła. Jak 
pokazują różne, często sprzeczne, reakcje na papieską adhortację, jej 
interpretacja zależy od sposobu, w jaki się odczytuje Amoris laetitia. 
Nie oznacza to jednak jakiejkolwiek niejasności czy wątpliwości, który 
z tych sposobów sam Franciszek uznaje za słuszny.

Dwa sprzeczne sposoby odczytywania, a spór interpretacyjny
Jeśli wyjść z mniemania, że papież Franciszek nie mógł i nie chciał 
powiedzieć niczego innego, co na temat małżeństwa i rodziny za-
warte jest w wypowiedziach Magisterium, to interpretacja pójdzie 

 2 Por. list papieża do biskupa argentyńskiej diecezji San Miguel, Sergio alfredo 
Fenoy z 5 września 2016, w którym zauważa się, że wykładnia Amoris laetitia przed-
łożona przez biskupów regionu Buenos aires jest właściwa, gdyż nie daje ogólnego 
zezwolenia do przystępowania do Komunii św. przez osoby rozwiedzione żyjące 
w nowych związkach, przewiduje jednak możliwość dopuszczenia do niej takich osób 
w poszczególnych przypadkach, którą to praktykę ma poprzedzić duszpasterskie 
towarzyszenie; podaję za: HerKorr 70 (2016) 48.
 3 Por. Bernhard Häring, Das Gesetz Christi. Moraltheologie dargestellt für Priester 
und Laien, Bd. 1. Freiburg 1963, s. 153 i 172.
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w kierunku wykazywania zgodności wypowiedzi Franciszka z wy-
powiedziami jego bezpośrednich poprzedników: Benedykta XVI 
i Jana Pawła II, pojmowanej jako nieprzerwana kontynuacja tego 
nauczania. W takim widzeniu Amoris laetitia odznaczałaby się tylko 
nowym, nietypowym stylem przepowiadania, co w historii zdarzało 
się w przypadku niektórych enuncjacji magisterialnych.

ten sposób odczytywania, który chciałby widzieć w nauczaniu 
Franciszka całkowitą kontynuację z nauczaniem jego poprzedników, 
musi jednak uporać się z tym, co wszak w Amoris laetitia nie zostało 
powiedziane i co w ogóle nie doszło tu do głosu. owe pozorne tylko – 
jak chce mentalność doktrynerska – braki należy jednak pomniejszyć 
przez wykazanie, jakoby to, czego nie wypowiedziała Amoris laetitia, 
a co dotyczy ujęć tradycyjnych, jednak implicite je zakłada. Rzecz 
jasna, że taki sposób odczytywania wyklucza możliwość widzenia 
daleko sięgającej zmiany paradygmatu, którą papież Franciszek podjął 
w swojej adhortacji.

z reguły hermeneutycznej jednak, zgodnie z którą do dokumentu 
Urzędu Nauczycielskiego należy również to, czego on nie zawiera 
i o czym nie mówi, wynika inny jeszcze obraz. oto bowiem ujawniają 
się nowe momenty i nowe elementy w sposobie narracji, ukazując ar-
gumentację zastosowaną w Amoris laetitia i to tym bardziej widoczne, 
jeśli porównać je z wcześniejszymi enuncjacjami magisterialnymi. 
I tak na przykład nie sposób nie zauważyć znaczących różnic, ja-
kie mają miejsce w wypowiedziach Amoris laetitia o seksualności, 
miłości, małżeństwie, rodzinie a podobnymi wypowiedziami ad-
hortacji Familiaris consortio (1981) czy Katechizmu Kościoła Katoli-
ckiego (1992). okaże się wówczas, że Papieżowi zależy po prostu na 
zamianie obiektywistycznej, opartej na statycznej metafizyce, nauki 
moralnej na ewangeliczną; na teologii bliższej praktyce, odznaczającej 
się wielkim szacunkiem dla problemów życia.

Oznaka: sceptycyzm wobec metody dedukcyjnej
Papież Franciszek opiera swe wywody na licznych odniesieniach do 
nauczania poprzedników; widać w tym wolę kontynuacji. Jednak 
obecny w Amoris laetitia, właściwy mu, sposób stawiania pewnych 
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akcentów jest czymś więcej, niż tylko mało znaczącymi zmianami. 
od samego początku daje się zauważyć sceptycyzm Frnciszka wobec 
stosowania zasad ogólnych do kompleksowych sytuacji duszpaster-
skich oraz do pokładającej wielkie zaufanie w sprawnościach metody 
dedukcyjnej, która z norm ogólnych wyprowadza dalekosiężne wnio-
ski dla każdej sytuacji szczególnej (por. al 2). Franciszek wyraża 
przekonanie, że konieczna jedność w nauczaniu i praktyce Kościoła 
nie stanowi przeszkody, „by istniały różne sposoby interpretowania 
pewnych aspektów nauczania lub niektórych wynikających z niego 
konsekwencji” (al 3).

Przestroga przed fałszywym idealizowaniem
Papież przyznaje samokrytycznie, że w przepowiadaniu Kościoła 
często miało miejsce idealizowanie małżeństwa, gdzie ukazywany 
obraz idealnej rodziny nie stanowił pomocy dla wiernych, lecz jawił 
się im jako zbyt wygórowane zalecenia. zamiast tego Franciszek po-
stuluje zmianę paradygmatu, inne spojrzenie na wypowiedzi Kościoła 
odnośnie do małżeństwa i rodziny, które liczyłoby się z rzeczywistą 
sytuacją rodzin i uwzględniałoby trudności, jakimi dotkniętych jest 
wiele małżeństw, rodziców i dzieci. Nauczanie Kościoła nie może 
ograniczać się do wypowiadania mentorskich prawd czy potępień. 
Raczej jego celem winno być umacnianie w wiernych zdolności do 
rozróżniania wyzwań, jakie niesie ze sobą życie, gdzie zawodzą sche-
matyczne odpowiedzi i gdzie załamuje się iluzoryczne bezpieczeń-
stwo, aby mogli oni znaleźć dla swej pomyślności zbawcze i korzystne 
rozwiązania: „Jesteśmy powołani do kształtowania sumień, nie zaś 
domagania się, by je zastępować” (al 37).

Zachęta do osobistego sądu sumienia
W publicznych reakcjach, jakie wywołala Amoris laetitia – tych życzli-
wych czy krytycznych, wypowiedzi w kwestiach konfliktowych, które 
doprowadziły w międzyczasie do gwałtownych kontrowersji podczas 
dwóch ostatnich sesji synodalnych w 2014 i 2015 r., spotkały się z da-
lece większym zainteresowaniem niż pozytywne biblijno-teologiczne, 
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etyczne i duchowe refleksje papieża Franciszka na temat znaczenia 
małżeństwa i rodziny.

taka selektywna recepcja jest godna ubolewania, ale i charaktery-
styczna w ostatnich dziesięcioleciach, w swym sposobie traktowania 
oficjalnego nauczania Kościoła przez dystansującą się do niego opinię 
publiczną. Urząd Nauczycielski w obszarze tych konfliktogennych 
tematów nie pozostaje całkowicie bez winy, ponieważ swą dezaprobatę 
dla takich zagadnień, jak sztuczna regulacjia urodzin, wykluczenie 
od przystępowania do Komunii św. osób rozwiedzionych żyjących 
w nowych związkach czy odrzucenie związków jednopłciowych uczy-
nił znakiem tożsamości Kościoła, czyniąc z niego miarę wierności 
Urzędowi Nauczycielskiemu. Mści się uznanie zasadniczego odrzu-
cania wszelkiej zmiany lub wszelkiej możliwości dalszego rozwoju we 
wskazanych kwestiach za par excellence „być albo nie być” Kościoła.

W kwestii ewentualności dopuszczenia do Komunii św. osób 
rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach, papież Franciszek 
wskazuje drogę, jaką wypracowano na Synodzie w niemieckojęzycz-
nym kręgu. zasadnicze jest tu wezwanie do potrzeby rozróżniania 
kompleksowych sytuacji, które domagają się przecież różnych odpo-
wiedzi duszpasterskich, prowadzących do doświadczania Bożego mi-
łosierdzia przez osoby zainteresowane (por. al 297–299). Ów słuszny 
postulat do rozróżniania kompleksowych sytuacji życiowych, które 
ma za sobą długą tradycję życia duchowego, należy widzieć na tle 
konfrontacji dwóch różnych logik postępowania duszpasterskiego, 
obecnego w całej historii Kościoła: logiki wykluczenia i logiki włą-
czenia (integracji). Jest oczywiste, jaką formę stylu duszpasterskiego 
preferuje papież Franciszek: jedyną ważną drogą Kościoła, który 
w swym działaniu winien odzwierciedlać dzieła Bożego miłosier-
dzia jest „logika integracji” i ponownego włączania (al 297). Nie 
ma tu zatem miejsca dla żadnego „nie-rozumienia”, gdyż sens myśli 
papieża Franciszka jest wyrażony jasno i jednoznacznie.
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Osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach  
a pomoc sakramentów

liczne cytaty z nauczania Jana Pawła II i Benedykta XVI mogłyby 
wskazywać na wolę kontynuacji przez Franciszka linii swoich po-
przedników. Jednak nie sposób zlekceważyć, że w  tak istotnym 
punkcie Franciszek zbacza z ich kursu. Podczas gdy obydwaj jego Po-
przednicy życie w drugim cywilnym małżeństwie uważali za trwanie 
w obiektywnym stanie grzechu ciężkiego – co zgodnie z wolą Jezusa 
z konieczności pociąga za sobą sankcję wykluczenia od przystępowa-
nia do Komunii św. za życia pierwszego partnera, przy czym Kościół 
nie ma władzy zmiany tej praktyki, to Franciszek uznaje potrzebę 
poszukiwań takich regulacji, które w poszczególnych przypadkach 
byłyby właściwe dla zainteresowanych w ich szczególnej sytuacji 
życiowej (por. al 298).

Papież Franciszek wyraźnie odrzuca przesłanki argumentacji 
swych poprzedników, które opierają się na przekonaniu, jakoby 
wszyscy wierni z powodu zawarcia drugiego cywilnego małżeństwa 
znajdowali się w nieregularnych sytuacjach, a tym samym eo ipso 
zaciągali obiektywnie grzech ciężki, wykluczający ich od przyjmo-
wania sakramentów. zgodnie ze zmianą perspektywy domagającą 
się rozróżniania każdej poszczególnej sytuacji, „nie można twierdzić, 
że wszyscy, którzy żyją w tak zwanych ‘nieregularnych’ sytuacjach, 
znajdują się w stanie grzechu ciężkiego i utracili łaskę uświęcającą” 
(al 301). tym samym odrzuca on także założenie, że sankcja wyklu-
czenia od przyjmowania sakramentów miałaby być jedyną możliwą 
reakcją Kościoła w tej sytuacji. także i tutaj właściwie spotykamy 
nie-rozumienie czy wręcz niechęć do rozumienia. a jednak nie są po-
trzebne ani żadne kuglarskie sztuczki, ani bałamutna hermeneutyka, 
by bez żadnych wątpliwości i niepewności uchwycić myśl Papieża 
w jej argumentacyjnej logice.

Nawet życzliwi interpretatorzy Amoris laetitia – o dziwo nawet 
niektórzy kanoniści – zgłosili postulat, ich zdaniem pożądany i po-
mocny, aby Papież zmienił dotychczasową normę kanoniczną, w celu 
dopuszczenia do sakramentów w ściśle określonych przypadkach 
rozwiedzionych żyjących w nowych związkach. W tym miejscu 
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należy przypomnieć trywialną okoliczność, której jednak często się 
nie zauważa. otóż nie potrzeba specjalnej zmiany normy regulującej 
otrzymywanie Komunii św. przez ochrzczonych, którzy żyją w cy-
wilnym drugim małżeństwie, gdyż – wbrew rozpowszechnionemu 
mniemaniu – w ogóle nie ma takiego zakazu. Prawo Kanoniczne 
w jednym tylko bowiem przypadku stawia warunki, pod jakimi 
wchodzi w rachubę zakaz przyjęcia Komunii św. Kan. 915 CIC/1983 
odnosi ten zakaz jedynie do osób eksokumunikowanych, bądź na 
które został nałożony interdykt czy wreszcie do tych, które uporczy-
wie trwają w jawnym grzechu ciężkim.

Czy te – na sposób restrykcyjny ujęte – przesłanki zawsze mają 
miejsce w  przypadku osób rozwiedzionych żyjących w  nowych 
związkach? dotychczas było to przedmiotem teologicznej kontro-
wersji, którą wszakże papież Franciszek już rozstrzygnął. zewnętrzne 
oznaki, jak pozostawanie w sytuacji nieregularnej, jednak już nie 
wystraczają, by móc w każdym takim przypadku stwierdzić istnie-
nie obiektywnego grzechu ciężkiego, a więc uporczywego trwania 
w złu z pełnym udziałem woli i świadomości, że jest to grzech ciężki. 
tym wyjaśnieniem papież Franciszek usunął nierozwiązane dotąd 
napięcie, jakie powstało wskutek wskazania przez Jana Pawła II w Fa-
miliaris consortio na różne sytuacje osób rozwiedzionych żyjących 
w nowych małżeństwach (por. FC 84), nie zapewniając przy tym 
rozwiązań, dzięki którym Kościół mógłby podchodzić w różny sposób 
do tych zgoła odmiennych sytuacji. Jakkolwiek Familiaris consortio 
uznała, że niektóre z tych osób bez własnej winy zostały opuszczone 
bądź też w sumieniu są subkiektywnie przekonane o nieważności 
swego pierwszego małżeństwa, czego nie mogą udowodnić przed 
sądem, to jednak tym powszechnym zakazem przystępowania do 
Komunii św. objęła wszystkich zainteresowanych.

Jeśli uwzględnić ten cały kontekst, za niewłaściwe uznać trzeba 
wytykanie Amoris laetitia zerwanie z dotychczasowm nauczaniem. 
Należałoby raczej mówić o zasadności dalszego rozwoju w stano-
wisku Kościoła w taki sposób, że oto teraz Franciszek wyprowadza 
wnioski, wynikające z koniecznego rozróżniania różnych sytuacji 
duszpasterskich, jakich bez szkody dla wewnętrznej spójności nauki 
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Kościoła nie można było wyciągać. W ten sposób Papież nie zrywa 
z tradycyjnym nauczaniem, co raczej sprzeciwia się rozwiązaniom, 
które dotąd były z nim związane.4

Zmiana paradygmatu w tradycyjnym nauczania Kościoła
Perspektywa papieża Franciszka ma mocną podstawę teologiczną. 
Punktem odniesienia dla niej jest przede wszystkim nauka św. to-
masza o okolicznościach czynu, z którymi zawsze należy się liczyć 
w stosowaniu normy. I tak w odniesieniu do różnych sytuacji ta sama 
norma może prowadzić do różnych wniosków praktycznych. o ile 
w sądach praktycznych na płaszczyźnie powszechnej normy panuje 
tylko jedna dla wszystkich przypadków obowiązująca prawda i słusz-
ność, to rozum praktyczny głębiej sięga do oceny konkretów, mając 
szerszą przestrzeń legitymizowanych możliwości rozwiązań, których 
słuszność nie jest taka sama we wszystkich przypadkach.5

okoliczność wielokrotnego powoływania się na tomasza z akwinu, 
najczęściej zresztą cytowanego w adhortacji teologa, osłabia zarzut, 
jakoby wywodom Amoris laetitia brakowało solidnego zakotwicze-
nia w teologicznej tradycji Kościoła – w całej jej rozległości. Przez 
zwrot ku św. tomaszowi papież Franciszek dokonuje w tradycyjnym 
nauczaniu dalekosiężnej zmiany paradygmatu, którą można określić 
jako przejście od metody spekulacyjno-dedukcyjnej do indukcyjnej 
strategii działania, nadając szczególną wartość bliskości doświadcze-
nia oraz konkretnej współmierności wypowiedziom normatywnym 
odnośnie do życia wiernych.

Wiodąca jest przy tym arystotelesowsko-tomistyczna koncepcja 
mądrości oraz związana z konkretną sytuacją słuszność, która ukie-
runkowuje na rozpoznanie moralnej trafności na podstawie bada-
nia konkretnych sytuacji życiowych w świetle powszechnych zasad. 
Konkretny sąd czynu badany w oparciu o mądrość nie ma nic wspól-
nego z „etyką sytuacyjną”, czyniącą – ponad dobrem i złem – zadość 

 4 Por. Johannes Brantl, Zwischen Einzelfallprüfung und gültiger Norm, wywiad 
z ‹katholisch.de› z 5 grudnia 2016 r.
 5 Por. al 304 i 305 oraz tomasz z akwinu, Summa theologiae I–II 94,4.
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subiektywnej arbitralności i samowoli poszczególnych osób. Raczej 
ma tu miejsce przezwyciężenie, pojmowanego na sposób neoscho-
lastyczny, aktu moralnego na korzyść powrotu do długo obecnej 
w katolickiej tradycji etyce cnoty, która u tomasza z akwinu związana 
jest ze sprawczymi znakami tej linii tradycji – z zasadniczą refleksją 
etyczną.6

Ów skierowany pod adresem papieża Franciszka zarzut zdrady 
nieprzerwanej tradycji nauczania, ujawnia brak historycznego nie-
doinformowania oraz z gruntu fałszywe rozumienie tradycji. argu-
mentacja Amoris laetitia bowiem odwraca się jedynie od ograniczeń, 
jakie przyniosła XIX-wieczna tradycja neoscholastyczna, by ponownie 
zyskać na włączeniu się w szeroki nurt myślenia teologiczno-moral-
nego, jaki zaginął w okresie panowania podręcznikowej moralności 
neoscholastycznej. tomaszowa recepcja arystotelesowskiej teorii 
praktycznego rozumu przez wieki należała do katolickiej teologii 
moralnej, nim później, wskutek neoscholastycznego oddziaływania, 
została ostatecznie wyparta przez matematyczny ideał uprawiania 
nauki w oświeceniu (more geometrico)7. dlatego trzeba postawić 
pytanie: czyż rozłam w dotychczasowym nauczaniu Kościoła miałby 
się dokonać z powodu Amoris laetitia, czy należałoby o nim mówić 
w związku z brakiem kontynuacji? Warto sobie uświadamiać, że 
rozwój nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie wielokrotnie 
znaczył w XX wieku swe etapy, nie prowadząc przy tym do razłamów8.

 6 Na temat mieszanej postaci etyki cnoty i normatywnej etyki zasad u św. tomasza. 
Por. Martin Rhonheimer, Praktische Vernunft und Vernünftigkeit der Praxis. Han-
dlungstheorie bei Thomas von Aquin in ihrer Entstehung aus dem Problemkontext 
der aristotelischen Ethik, Berlin 1994 oraz Christian Schröer, Praktische Vernunft 
bei Thomas von Aquin, Stuttgart 1995.
 7 Por. Servais-Théodore Pinckaers, Les sources de la morale chrétienne. Sa méthode, 
son contenu, son histoire, Freiburg/Schweiz 1985, s. 258–282.
 8 I tak wskazać można na nowe – na sposób osobowy – rozumienie małżeństwa 
przyjęte przez Sobór, które to rozumienie przedstawił już Pius XI w encyklice 
Casti connubii, wskazując na totius vitae communio małżonków jako podstawowy 
sens i rację (primaria matrimonii causa et ratio) małżeństwa (CC 23 n.). Po Sobo-
rze Kościół uznał prawo wiernych do zawierania małżeństw mieszanych, które 
wcześniej uważał za zagrażające zbawieniu oraz godzące w obowiązki związane 
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W nauce o źródłach moralności jest oczywiste, że powinna ona 
zapewnić możliwość moralnej oceny czynu czy trwałego stanu. zgod-
nie z autorami neoscholastycznymi, za którymi w swym nauczaniu 
moralnym postępował dotychczas Urząd Nauczycielski, kwalifikacji 
czynu, jako odłączającego od Boga grzechu ciężkiego (choćby akt 
zawarcia cywilnego małżeństwa i związane z tym seksualne współ-
życie), może dokonać sam podmiot (co z konieczności powoduje 
sankcję wykluczenia od sakramentów za życia pierwszego partnera). 
Jednak według nauczania tomasza z akwinu († 1274) i alfonsa li-
guori († 1787) niedopuszczalne jest ferowanie definitywnego sądu, co 
do moralnej kwalifikacji czynu jako grzechu ciężkiego, wyłącznie na 
forum externum i przez podmiot zewnętrzny. do struktury wolnego, 
odpowiedzialnego moralnie czynu należą także – obok podmiotu 
czynu – intencje działającego oraz towarzyszące czynowi okoliczno-
ści, przy czym w tomaszowej analizie czynu wiodąca rola przysługuje 
intencji działającego i jego świadoma orientacja (ukierunkowanie) 
na cel czynu. osąd kogoś pozostającego na zewnątrz w stosunku do 
podmiotu czynu, co do oceny stałego sprzeciwu wobec orientacji życia 
na Boga tego podmiotu, nie jest możliwy bez dokonanej w sumieniu 
samooceny zainteresowanej osoby oraz bez duszpasterskiej oceny 
sytuacji życiowej tej osoby dokonanej na forum internum. Wiąże się 
z tym ważna podstawowa zasada, aby wola zawsze mogła kierować 
się na bonum aprehensum bądź na malum aprehensum, a zatem na 
rozpoznane i akceptowane przez podmiot dobro czy zło:

„W ten sposób czyn ludzki ocenia się zgodnie z rozpoznanym 
dobrem jako cnotliwy czy występny, ku któremu kieruje się wola, 
a nie według materialnego stanu czynu.”9

z wychowaniem dzieci w katolickiej wierze. Wreszcie Familiaris consortio zawiera 
wspomniane novum, jednak nie wyciąga z tego pastoralnych konsekwencji, których 
konieczność dostrzega jednak dziś papież Franciszek.
 9 Quodlibetum 3, q.12, a. 2. – Por. także Summa theologiae I–II, 19,5: „zatem wola 
jest zła, ponieważ chce ona zła: nie tego jednak, które samo w sobie jest złe, lecz tego, 
które rozum uznaje za zło.” – dlatego też nie można określić przedmiotu działania, 
jeśli rozum nie zbada, jakie okoliczności temu towarzyszące, należy uwzględnić. 
tomasz naucza wyraźnie, że obok akcydentalnych okoliczności czynu, które nie 



Tłumaczenia

| 227 |

Na tle tego, co już powiedziano, należy rozumieć konkluzję pa-
pieża Franciszka, że Kościół, o ile szanuje kompetencje sumienia 
swych wiernych i starannie rozróżnia ich sytuacje życiowe, nie może 
w przypadku każdej nieregularnej sytuacji rozstrzygać o obiektyw-
nym istnieniu stanu grzechu ciężkiego, który trwale oddziela od Boga. 
Nadto powstaje pytanie, czy życie w cywilnym drugim małżeństwie, 
gdy pielęgnowane są w nim takie wartości, jak miłość i wierność oraz 
gdzie doświadcza się niezawodności i wzajemności, można w ogóle 
określać mianem związku cudzołożnego, zwłaszcza, jeśli pierwsze 
małżeństwo zostało definitywnie rozbite i według ludzkiej oceny 
dalsze jego trwanie nie jest już możliwe? Jeśli pierwsze małżeństwo 
istnieje tylko jako fikcja prawna, nie zaś jako przeżywana rzeczywi-
stość, nie sposób kwalifikować wspólnego życia z innym partnerem 
w cywilnym małżeństwie jako permanentnego cudzołóstwa. Nie jest 
to możliwe, jeśli rozumieć małżeństwo już nie jako kontrakt zawarty 
w celu wzajemnego przekazywania przez partnerów prawa do ciała, 
ale jako osobową wspólnotę życia oraz całkowite ofiarowanie się 
małżonków, o czym naucza Sobór Watykański II. Jeśli małżeństwo 
rozumie się jako „przymierze” i osobową wspólnotę całego życia, 
to absurdem jest uznawanie drugiego małżeństwa za związek cu-
dzołóżny wobec pierwszego partnera. Jeśli partnerzy z pierwszego 
małżeństwa nie są już związani wspólnotą całego życia, nie mają też 
prawa do wspólnoty seksualnej. Godziłoby to bowiem w seksualność 
przeżywaną w drugim małżeństwie.

Spokojne i stonowane spojrzenie na seksualność
także w innym miejscu papież Franciszek powołuje się na św. toma-
sza z akwinu, aby dać fundament dla zasadności owego dokonanego 

zmieniają jego rodzaju (np. większa czy mniejsza kradzież), mogą wystąpić oko-
liczności nadzwyczajne, które uznać trzeba za „przedmiot podyktowany specyfiką 
chwili” (quaedam conditio objecti), a tym samym mogą one współdecydować i zmienić 
rodzaj dokonywanego czynu (por. I–II, 18,10 i ad. 1). o odmiennym w stosunku do 
tomasza ujęciu neoscholastycznym dotyczącym fontes moralitatis, por. Gerhard 
Stanke, Die Lehre von den „Quellen der Moralität“. Darstellung und Diskussion der 
neuscholastischen Aussagen und neuerer Ansätze, Regensburg 1984.
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w Amoris laetitia przestawienia zwrotnicy, zwracając całą moralność 
ku nowemu, pełnemu afirmacji życia, światłu. I tak już w pierwszej 
części adhortacji, gdzie w sposób pozytywny przedkłada, uzasad-
nione odwołaniem się do dzieła stworzenia, spojrzenie na ludzką 
seksualność, sięgając przy tym do nauki o ludzkich namiętnościach 
św. tomasza z akwinu. Nauka ta, inspirowana myślą arystotelesow-
ską, stanowi przeciwwagę dla augustiańskiego widzenia seksualno-
ści, które dopatrywało się w niej potrzebującego usprawiedliwienia 
zła, które kompensują dopiero trzy dobra małżeństwa (potomstwo, 
wierność, sakrament).

zgodnie natomiast z arystelesowsko-tomaszową nauką o namięt-
nościach, pożądanie seksualne, jak zresztą każde inne uczucie, nie jest 
ani dobre ani złe; jego moralna ocena ma swe źródło dopiero w po-
stawie zasadniczej, jaka się w nim wyraża oraz w towarzyszącemu 
mu postępowaniu. Jako cielesny wyraz miłości jej wartość moralna 
przekłada się na pożądanie seksualne, gdy morderca odczuwający 
pożądanie podczas mordu dokonywanego na swej ofierze, ma udział 
w moralnej niegodziwości swego przestępczego czynu.

o ile augustyn patrzył na pożądanie seksualne, z powodu zwią-
zanego z nim zgubnego zaangażowania rozumu i woli, z głębokim 
sceptycyzmem, a wręcz z wewnętrznym wstrętem, to dla tomasza 
owa szczególna abundantia delectationis, a więc ekstatyczny moment 
seksualności zdecydowanie nie godzi w rozumność cnoty.10 Pogodna, 
spokojna afirmacja seksualności i jej pełnego namiętności charakteru, 
którą zaznacza Amoris laetitia, wykracza także poza korektury antro-
pologicznego pesymizmu tradycji augustiańskiej, których dokonał Jan 
Paweł II w swej „teologii ciała”. Mimo zasadniczej afirmacji iunctim 
między małżeńską miłością a jej seksualnym wyrazem, w jego kate-
chezach na temat małżeństwa wyraźnie pobrzmiewała przestroga, by 
nie czynić z partnera nadużyć jako przedmiotu własnego pożądania. 
liczne ostrzeżenia przed postawą konsumpcjonizmu i przed nieogra-
niczoną w zasadzie dyspozycyjnością partnerów, ułatwioną przez 
dostępność sztucznej regulacji urodzin, zdradzały z jednej strony 

 10 Por. Summa theologiae II–II 153,2 ad 2 oraz I–II 24,1.
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wielką wrażliwość na rzeczywiste niebezpieczeństwa, jakie mogły 
zagrażać małżeńskiemu życiu seksualnemu. Równocześnie jednak 
rodzi to wątpliwości, wynikające z całego kontekstu „teologii ciała”, 
czy aby tutaj uwzględnione zostało w sposób bezstronny i bezwarun-
kowy antropologiczne znaczenie seksualności?11

Popęd seksualny jest w swej istocie miłością pożądania, jaka wy-
nika z potrzeby o charakterze imuplsywno-afektywnym i szuka speł-
nienia w drugim. to, że miłość jako pożądanie seksualne stanowi 
naturalną potrzebę i poszukuje spełnienia w innej osobie, decyduje, 
że jest ona miłością ludzką. Fakt, że kobieta i mężczyzna są dla siebie 
nawzajem przedmiotem seksualnego pożądania, nie oznacza jednak, 
że stają się przedmiotem użycia, co godziłoby w ich godność jako osób. 
Wszak ukochany partner domaga się, by być pożądanym przez współ-
partnera. Nie chce pozostawać dla niego kimś obojętnym, zadowolając 
się tylko pełną szacunku życzliwością. Raczej przeżywanie własnej 
atrakcyjności należy do głębokich doświadczeń własnej seksualności, 
jaką naznaczeni są mężczyzna i kobieta jako osoby. Chcą być przez 
siebie pożądani, co w języku pożądania seksualnego można wyrazić: 
„Pragnę ciebie, ponieważ dla mnie jest dobrze, że ty jesteś.”12

ostrzeżenia przed immanentnym niebezpieczeństwem seksual-
nego pożądania w celu wykorzystania drugiego partnera jako obiektu 
własnego pożądania, a tym samym przed brakiem szacunku dla jego 
godności, nie dostrzegają jednak istotnego aspektu. Przez obecność 
miłości zmienia się struktura posiadania w seksualnym przeżyciu. 
Jedno z partnerów posiada drugiego nie dla siebie, lecz pragnie dru-
giego jako tego, któremu może się oddać i którego oddanie przyjmuje. 
Protestancki teolog eberhard Jüngel ujął tę prawdę w prostej formule: 
„W miłości nie ma posiadania, które nie wypływałoby z oddania.”13

 11 Por. Hans-Günter Gruber, Christliche Ehe in moderner Gesellschaft. Entwi-
cklung – Chancen – Perspektiven, Freiburg 1994, s. 201–212.
 12 Por. Josef Pieper, Über die Liebe, w: tenże, Werke, Hg. v. Berthold Wald, Bd. 4, 
Hamburg 1996, s. 351n.
 13 Por. eberhard Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt, tübingen 1977, s. 437.
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Jeśli związać pożądanie seksualne z miłością, owym specyficznym 
dla miłości: „być przy drugim”, to ekstatyczne postrzeganie pożądania 
traci rację bytu. ten istotny dla rozumienia pożądania seksualnego 
kontekst nie był dotąd tak wyraziście przedstawiony w żadnym z do-
kumentów Kościoła powszechnego, jak w Amoris laetitia. ta zmiana 
paradygmatu, jaką i w tym punkcie podejmuje papież Franciszek, 
pozwala patrzeć na seksualność w sposób wolny od dramatyzowania 
i nie ulegać przy tym jej banalizowaniu i rozumieniu jej w sposób 
powierzchowny. W adhortacji zawarta jest także zachęta do nieskrę-
powanego spojrzenia na radość, zabawę, rozkosz i na ekstatyczność 
seksualności, na co wskazuje już sam tytuł Amoris laetitia.

zrezygnujmy z potępiania planowania rodziny i regulacji urodzin. 
Nowe spojrzenie na ludzką seksualność i miłość małżeńską prowa-
dzi także do otwartej oceny zadań związanych z odpowiedzialnym 
planowaniem rodziny i regulacją urodzin. tutaj udało się papieżowi 
Franciszkowi w niewielkich uwagach zneutralizować najbardziej za-
palne tematy, jakie w minionych dziesięcioleciach stały się powodem, 
dla którego wielu chrześcijan żywiło niechętny stosunek do Kościoła. 
Można by rzec: „mało słów, a dużo treści”. W związku z tematyką 
dotyczącą planowania rodziny i regulacji urodzin znajduje się lapi-
darne stwierdzenie, które papież Franciszek przejął z dokumentu 
końcowego Synodu:

„trzeba odkryć na nowo orędzie encykliki Humanae vitae Pa-
wła VI, która podkreśla potrzebę poszanowania godności osoby przy 
moralnej ocenie sposobów regulacji urodzin” (al 82).

ten generalny postulat, dotyczący zasad sądu moralnego, nigdy nie 
pozostawał neutralny w etyce teologicznej; ostrze krytyki odnosiło się 
do wniosku końcowego, jaki wyciągał Urząd Nauczycielski Kościoła: 
sztuczną regulację urodzin należy bez wyjątku uznać za naganną.

Gdy się czyta al 82 w świetle pełnych sceptycyzmu uwag wpro-
wadzających papieża Franciszka odnośnie do przesadnego znaczenia, 
jakie zwykło się nadawać metodzie dedukcyjnej stosowanej w naucza-
niu moralnym, która z powszechnych zasad chce wyprowadzać kon-
kretne konkluzje dla wszystkich dających się pomyśleć przypadków, 
żądając przy tym dla tych konkluzji powszechnej ważności, to można 
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odnieść wrażenie, że za tym ogólnym wskazaniem kryje się zamie-
rzone działanie papieża obliczone na relatywizację dotychczasowego 
nauczania o bezwarunkowej naganności moralnej sztucznej regulacji 
urodzin. Wrażenie to potęguje jeszcze okoliczność, jeśli porównać 
Amoris laetitia z uzasadnieniem Humanae vitae i Familiaris consor-
tio, bezwzględnego zakazu sztucznej regulacji urodzin. zmiana stylu 
nauczania magisterialnego, obecna w Amoris laetitia, zdecydowanie 
idzie w kierunku rezygnacji z moralnych potępień. W tej optyce nie 
ma już miejsca dla dezaprobaty sztucznej regulacji urodzin; pojawia 
się natomiast żądanie, aby odróżniać współczesne sytuacje życiowe 
i szanować przestrzeń odpowiedzialnej decyzji sumienia.

Miłosierdzie Boże a droga miłości
W znamiennych słowach w zakończeniu swej adhortacji papież 

Franciszek przypomina, dlaczego logika wykluczenia i logika po-
tępienia nie powinny być dłużej drogą Kościoła. Kościół nie może 
nakładać prawa moralnego niczym głazu na ludzi, którzy nie we 
wszystkim odpowiadają ideałowi. Kościół winien ich zapraszać, by 
dalej krocząc drogą miłości, w swym sumieniu rozpoznawali możliwą 
dziś odpowiedź na wezwanie Boga (por. al 303 i 305). Franciszek 
czyni krytyczne wyznanie, spoglądając na dotychczasowe nauczanie 
i praktykę Kościoła:

„Stawiamy tak wiele warunków miłosierdziu, że ogołacamy 
je z konkretnego sensu i realnego znaczenia, a to jest najgorszy spo-
sób rozwodnienia ewangelii” (al 311).

Siła tego języka wskazuje na duchowy testament, jaki papież Fran-
ciszek chciałby zapisać Kościołowi. Czyżby udręczeni wątpliwościami 
kardynałowie nie przeczuwali jednak, jakiej korekty dotychczasowych 
nawyków myślenia i teologicznych wzorców argumentacyjnych wy-
maga się od nich – o ile chcą być posłuszni nie tylko własnej wizji 
Kościoła, lecz konkretnemu Kościołowi, który jest zawsze większy 
niż ich własne teologiczne idee, do których są przywiązani?

tłum. Rafał J. Kupiszewski
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recenzja książki: penitenzieria apostolica, Peccato – misericordia – 
riconciliazione. Dizionario teologico-Pastorale, a cura di manlio 
Sodi – krzysztof nykiel – nicola reali. presentazione di papa 
francesco. prefazione di card. mauro piacenza, libreria editrice 
vaticana, citta del vaticano 2016, ss. 425.

odpowiedzialność Kościoła jako wspólnoty ludu Bożego Nowego 
Przymierza niesie w sobie bogactwo zadań i zobowiązań ewange-
lizacyjnych. Wśród nich jest także posługa sakramentalna, która 
zawsze zawiera wymiar miłosierdzia. to dotyczy nie tylko sakra-
mentu pokuty i pojednania, ale szerokiego spektrum tego szczegól-
nego znamienia chrześcijańskiej drogi wiary. takiej szerokiej wizji 
tych zagadnień, bliskich ewangelicznemu przesłaniu, należy szukać 
w prezentowanym słowniku.

Książkę otwiera słowo papieża Franciszka z 24 czerwca 2016 r. 
(s. 5–7) oraz przedmowa kard. Mauro Piacenzy, Wielkiego Penitencja-
rza (s. 9–11). Jest wyjątkowym darem możliwość rozpoczęcia lektury 
od słów następcy św. Piotra. Następnie zamieszczono zaproszenie do 
lektury zredagowane przez Manlio Sodi, Krzysztofa Nykiela i Nicolę 
Reali (s. 13–16). Podano jeszcze wykaz skrótów (s. 17–20). dla obiekty-
wizmu edycji tego dzieła należy dodać, że komitet redakcyjny słow-
nika tworzyli wybitni znawcy omawianej problematyki: alessandro 
Saraco, Manlio Sodi i Ugo taraborrelli (s. 4).

zasadniczy korpus słownika to hasła w układzie alfabetyczny, 
oczywiście według alfabetu włoskiego. Rozpoczyna jest „acco-
glienza, ascolto e congeda” opracowane przez edmondo a. Caruana 
(s. 21–29). Natomiast zamyka słownik hasło: „Viatico e Benedizione 
apostolica in articulo mortis” zredagowane przez Jean-Marie Mu-
pendawatu (s. 414–421). dla przykładu można jeszcze wskazać na 
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niektóre hasła: „zadośćuczynienie” (s. 395–399), „Jubileusz” (s. 190–
196), „Pielgrzymka” (s. 288–292), „Homilia” (s. 265–270), „Modli-
twa eucharystyczna” (s. 357–361). Całość zbioru zamyka spis treści 
(s. 423–425). oczywiście, jak zawsze zestaw haseł jest subiektywnym 
wyborem redakcji. Szkoda, że nie wskazano innych haseł, które 
w jakimś stopniu opracowane zostały w tych już omówionych, jako 
samodzielnych i określonych. takie wskazanie byłoby cenną pod-
powiedzią, a jednocześnie umożliwiałoby zaspokojenie własnych 
oczekiwań.

W słowniku zamieszczono 60 haseł o różnej objętości treścio-
wej. Niektóre z nich stanowią małe traktaty teologiczno-pastoralne. 
Warto także zauważyć, że zostały one zredagowane przez wielu 
wybitnych specjalistów, jak: abp Charles J. Scicluna, ks. Paweł Ma-
lecha, bp enrico del Covolo, ks. Manlio Sodi, ks. Krzysztof Nykiel, 
abp Rino Fisichella. Są oni autorami licznych opracowań i studiów, 
a także ściśle związani z pracami Penitencjarii apostolskiej oraz 
innych dykasterii watykańskich. Jednocześnie warto zauważyć, że 
także polscy autorzy – pracownicy dykasterii watykańskich – przy-
gotowali kilka haseł: ks. Krzysztof Nykiel opracował hasło: „Na-
wrócenie” (s. 110–117), „Foro interno” (s. 185–189) i „Penitencjarz 
(kanonik)” (s. 322–327), ks. Paweł Malecha hasło „Post” (s. 126–127) 
oraz o. zdzisław J. Kijas hasło „Przepowiadanie” (s. 353–357). Szkoda, 
że nie podano choćby krótkich życiorysów naukowych autorów po-
szczególnych haseł, byłoby to ważnym dopowiedzeniem i zapewne 
czasem także innym odbiorem proponowanych treści, zwłaszcza 
bardziej godnym zaufania.

Na wiodące tematy Słownika wskazuje już sam jego tytuł: 
„Grzech – Miłosierdzie – Pojednanie”. Są to niezwykle nośne trzy 
terminy w swym zewnętrznym wyrazie, a jednocześnie szczególnie 
ważne w sferze wewnętrznej. to swoiste klucze, a zarazem wielkie 
pytania, które oczekują wielorakich odpowiedzi. Pewna precyzacja 
tych zagadnień wskazywana jest także poprzez zaproponowany pod-
tytuł: „Słownik teologiczno-pastoralny”, co nie do końca wyjaśnia 
nachylenie proponowanych haseł.
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Wspomniane zaproszenie do lektury książki podaje jednocześnie 
serię wyjaśnień. Komu i czemu służy ten słownik: zbiera korzenie 
i podstawy biblijne, weryfikuje doświadczenie liturgiczne, reflektuje 
nad wymiarem teologicznym, konfrontuje z problematyka prawni-
czą i kanoniczną, daje elementy dla katechezy i posługi pastoralnej, 
wspiera życie w duchu Świętym, buduje pełnie osobowości chrześci-
jańskiej aż do pełnej dojrzałości w Chrystusie. to bardzo ogólnikowe 
wskazanie, choć jednocześnie obejmuje bogactwo proponowanych 
treści.

Niezwykłym wydarzeniem w słowniku jest specjalna prezentacja 
zamieszczona przez papieża Franciszka. Nadaje ona szczególną rangę 
tej publikacji, a jednocześnie czyni z niej znak nauczania papieskiego, 
zwłaszcza w płaszczyźnie teologiczno-pastoralnej, która jest wyjąt-
kowo bliska obecnemu papieżowi. Przepowiadanie ojca Świętego 
ma wręcz takie ukierunkowanie i w takich działaniach ewangeliza-
cyjnych oczekuje owoców budowania Królestwa Bożego na ziemi.

Należy podkreślić kompetencje redaktorskie oraz autorskie ze-
społu, który przygotował ten zbiór. to wybitni znawcy i zarazem prak-
tycy w zakresie omawianych tutaj zagadnień. Wielu z nich prowadzi 
działalność badawczą i akademicką. zwłaszcza ks. prał. Krzysztof 
Nykiel, regens Penitencjarii apostolskiej, jest ważnym autorytetem 
w problematyce tej dykasterii watykańskiej.

zdaniem Papieża słownik jest darem Roku Miłosierdzia. to cenne 
narzędzie dla badaczy i pomoc dla wiernych dla lepszego poznania 
miłości Bożego przebaczenia. Książka bowiem uwrażliwia i otwiera 
pozytywnie ku tym doświadczeniom. tutaj – zdaniem papieża – 
znaleźć można aspekty biblijne, dogmatyczne, pastoralne, prawne, 
liturgiczne, sakramentalne, eklezjalne i duchowe. Jednak zawsze 
pozostanie szczególne znaczenie pokuty sakramentalnej i pojednania 
w dziele Bożego miłosierdzia.

Ważnym elementem poszczególnych haseł jest bibliografia przed-
miotu. Przynosi ona propozycje ku pogłębieniu poszczególnych te-
matów. zresztą, jawią się często w praktyce bardziej szczegółowe 
konkretne przypadki, które wymagają indywidualnego namysłu. 
Generalnie powoływanie się na dokumenty papieskie i Magisterium 
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Kościoła występuje bezpośrednio w proponowanym tekście, jako 
swoiste przypisy czy odnośniki. Można także odnaleźć wiele odnie-
sień historycznych, które ukazują dynamikę historyczną różnych 
tematów, szczególnie widać to na przykładzie synodów i soborów. 
Niestety przy niektórych hasłach zabrakło bibliografii (s. 90, 103, 162, 
196, 210, 248, 274).

Ważnym jest także odwoływanie się do Pisma Świętego. Każde 
ubiblijnienie przekazu nauczania Kościoła, a więc sięganie „ad fontes”, 
jest poprawnym rozeznaniem wskazań Soboru Watykańskiego II, 
który o to bardzo apelował. Jest to zatem dobry prognostyk, iż propo-
nowane opracowania poszczególnych haseł są wyjątkowo komplek-
sowe. także odniesienia do patrystyki są godne wskazania, przecież 
to szczególnie znaczący wyraz nauczania i zarazem interpretacji 
doktryny kościelnej.

dobrze, że ten słownik teologiczno-pastoralny ukazał się w Roku 
Miłosierdzia. Stanowi on interesującą propozycję o wielu walorach 
doktrynalnych. Jawi się jednak pytanie, dlaczego nie podjęto bardziej 
wyraźnie wątku kanoniczno-prawnego, zwłaszcza, że opracowanie 
to firmuje Penitencjaria apostolska. Wydaje się, że byłoby to intere-
sujące ubogacenie nurtu teologiczno-pastoralnego. trzeba jednak 
dodać, że wątek kanonistyczny jest i tak dość żywo obecny w wielu 
hasłach. te wykładnie stanowią ukierunkowanie praktyczne, zwłasz-
cza w kontekście trzech wiodących terminów: grzech, miłosierdzie, 
pojednanie.

Prezentowany słownik jest znaczącym wkładem w refleksję nad 
ważnymi i szczególnie aktualnymi tematami dla posługi duszpa-
sterskiej Kościoła. Jest to interesujące narzędzie dla coraz bardziej 
twórczego spotkania ze współczesną rzeczywistością. ta zaś jest co-
raz bardziej wymagająca, a czasem i w jakimś sensie zaskakująca; 
takie będzie już życie. Kościół jednak jest zawsze otwarty ku każ-
demu człowiekowi i wszystkim jego sprawom, zarówno ziemskim, 
jak i duchowym.

Słownik Penitencjarii apostolskiej jest propozycją syntetyzująca 
aktualne nauczanie Kościoła. Jest raczej minimalistyczną i jak naj-
bardziej generalną ofertą. Przywołuje się podstawowe wskazania, 
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systematyzuje je i przedstawia dla praktycznych postaw codziennego 
życia. dobrze, że zbiór ten generalnie jest wolny od debat. Czytelnicy 
słownika chcą bowiem klarownych i jasnych zestawień.

Każde opracowanie słownikowe wyzwala duże nadzieje, gdyż jest 
szansą pewnego bardzo przydatnego zbioru teologiczno-pastoralnego. 
W pewnych sytuacjach sięga się do takiej propozycji szczególnie 
chętnie. oczywiście, słownikowe opracowanie oznacza pewne uprosz-
czenia, ale tutaj nie odbija się to ze szkodą dla pełnej, a zarazem 
dynamicznej prezentacji nauczania Magisterium Kościoła.

W słowniku jawi się pytanie, dlaczego nie podjęto refleksji nad 
wszystkimi sakramentami, np. bierzmowanie. dalej wypadł odpust 
zupełny „Porcjunkuli” czy ogólne uwagi o modlitwie. ta pierwsza 
sprawa została tylko wspomniana w ramach hasła „odpust” (s. 209). 
Natomiast cennym zestawieniem jest tabela systematyzująca tradycje 
liturgiczne oraz kult Kościoła i ich kategorie w ramach hasła: „Kato-
lickie ryty wschodnie”, opracowanego przez Cyril Vasil (s. 374–375). 
dobrze, że nie użyto tutaj określenia ryt bizantyjsko-ukraiński, który 
w pewnym okresie pontyfikatu Jana Pawła II występował w oficjal-
nych dokumentach watykańskich. Pytanie jednak, dlaczego nie wska-
zano na Kościół obrządku greko-katolickiego w Polsce, który ma 
nie tylko metropolię z dwoma eparchiami, ale także znaczną liczbę 
wiernych.

trochę dziwnym jest blok: „Najnowsze nauczanie papieskie” 
(s. 229–240). zasadnicze wskazania w materiach omawianych w Słow-
niku znajdują się w poszczególnych hasłach. z kolei powstaje pytanie 
dlaczego wskazano te, a inne treści pominięto. taka propozycja jest 
jednak ważnym osiągnięciem syntetyzującym nauczanie trzech pa-
pieży: Pawła VI, Jana Pawła II i Franciszka. tutaj pojawia się kolejne 
pytanie o pominięcie Benedykta XVI. Wydaje się, że jego nauczanie 
ma także wiele do powiedzenia w tej materii.

Generalnie prezentowany słownik nie jest z kategorii rewolucji 
teologicznej. to raczej spokojny i bardziej tradycyjny namysł nad 
poszczególnymi zagadnieniami. Wydaje się, że oczekiwanie jakie 
wyzwolił papież Franciszek oraz Rok Miłosierdzia stawiają wycze-
kiwanie dalej idących propozycji teologiczno-pastoralnych. Jednak 
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wydaje się, że byłoby to cennym wskazaniem, tym bardziej waż-
nym, że zaproponowanym przez Penitencjarię apostolską, a więc 
dykasterię watykańską, właśnie wokół tych trzech wielkich tematów: 
grzech – miłosierdzie – pojednanie. te trzy zagadnienia szczególnie 
wymagają dalszej odpowiedzialnej refleksji eklezjalnej.
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zdzisław józef kijas ofmconv, siła mądrości. osiem dróg do 
mądrości, wam, kraków 2016, ss. 271.

drogi ziemskiego życia człowieka mają swoje hic et nunc, choć jed-
nocześnie wpisane są w wielorakie konteksty i uwarunkowania, 
oraz własną indywidualną specyfikę osobową. zawsze pozostajemy 
konkretnymi osobami, jedynymi i niepowtarzalnymi w bogactwie 
stworzenia. Przecież stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. 
droga życia pozostaje nie tylko jako dar, ale także jako zadanie.

zatem w życiu dokonuje się wielorakich wyborów, zaniechań i za-
niedbań. zresztą ile aktów fizycznych, etyczno-moralnych oraz du-
chowych. Wszystko to jest przejawem życia konkretnej osoby ludzkiej. 
dokonywane wybory stawiają pytanie o ich zasadność, słuszność 
oraz konsekwencje.

autor prezentowanej książki jest franciszkaninem i wybitnym 
znawcą problematyki teologicznej oraz filozoficznej. Były rektor ate-
neum św. Bonawentury w Rzymie oraz aktualnie pracownik Kon-
gregacji ds. Kanonizacyjnych. Jest autorem wielu artykułów, studiów 
i opracowań oraz książek, m.in. „Siła charakteru, o wadach i cnotach” 
(Kraków 2015), „o życiu szczęśliwym w dobie kryzysu czyli obrona 
ubóstwa” (Kraków 2012), „Uboga jest nasza wiara” (Kraków 2013). 
znakomity popularyzator tematyki religijnej, antropologicznej 
i filozoficznej.

Prezentowaną książkę otwiera krótki wstęp (s. 5–9). Następ-
nie całość podzielona została na trzy bloki, a te z kolei na dalsze 
mniejsze fragmenty. twórcze jest bogactwo wielu szczegółowych 
tytułów. 

„Nagląca potrzeba prawdziwej mądrości” to tytuł pierwszej części 
propozycji franciszkańskiego autora (s. 11–66), zwłaszcza w kontekście 
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dziwnego czasu konsumowania życia (s. 5–18). zostały tu zestawione 
pewne życiowe rzeczywistości, które w swej dynamice określone zo-
stały jako „między”: głupotą a bóstwem, prawem rozumu a prawem 
życia, przyjacielem a mistrzem, towarem a darem, przyjemnością 
a powinnością, przymusem a wolnością, anonimowością a tożsa-
mością, przeszłością a przyszłością, pytaniem a odpowiedzią, jed-
nostkowością a wspólnotą, milczeniem a mówieniem, biernością 
a zaangażowaniem. W tym całym kontekście, jak stwierdza autor: 
„Szczytem mądrości jest miłość” (s. 61–64).

druga część książki opatrzona została tytułem: „Wewnętrzne życie 
mądrości” (s. 67–130). Współcześnie zauważa się potrzebę mądrości, 
a więc czegoś więcej niż tylko wykształcenia czy wiedzy. Jest ona po-
wiązana z cnotą oraz umiarkowaniem. artykułuje się często czynami 
wraz z roztropnością. ,,Nie jest zadufana w sobie” (s. 94–96). Ważna 
jest dla niej skromność i pokora oraz odwaga w wybieraniu dobra. 
dla mądrości ważnym jest męstwo oraz szacunek dla innych. „etyka 
jest jej ozdobą” (s. 107–110). „Styl i stabilność” są ważne w zachowaniu 
i postępowaniu. Jako światłość życia wzmacnia dobro, zachęca do 
doskonałości oraz jest pełna szacunku dla Bożej wiedzy.

trzeci zasadniczy blok tematyczny nosi tytuł: „8 etapów docho-
dzenia do prawdziwej mądrości” (s. 131–264). Jak pisze sam autor: 
„W dalsze części książki wyszczególniam osiem takich ścieżek” 
(s.134), a dalej dodaje: „zapraszam zatem na przygodę z mądrością” 
(s. 135). Na ten stosunkowo obszerny blok, jak wskazuje sam tytuł, 
składa się osiem etapów czy dróg. Warto wskazać, jakie autor propo-
nuje: 1. „Bądź wiernym przyjacielem siebie”; 2. „Pamiętaj, że nie jesteś 
na świecie sam”; 3. „Ćwicz się w postawie skromności i wdzięczności”; 
4. „Miej miłość do wszystkiego wokół, bo żyjesz w wielkiej jedności”; 
5. „Miej wielkie i szlachetne pragnienia”; 6. „Bądź konsekwentny 
w realizacji wyznaczonych sobie celów”; 7. „Nie działaj pochopnie”; 
8. „Wierz, że Bóg jest i że ci pomaga”. Jednak sam autor w tym kontek-
ście zaznacza: „Nie istnieją tzw. kanoniczne, czyli pewne, niezawodne 
drogi, które prowadziłyby do mądrości. Sprawą najważniejszą jest 
samo pragnienie jej posiadania” (s. 135).
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Książkę rzymskiego franciszkanina zamyka schematyczne, choć 
z innej strony interesujące, zakończenie (s. 265–268) oraz spis treści 
(s. 269–271).

lektura franciszkańskiego autora wyraźnie wskazuje, że „to właś-
nie o mądrości jest niniejsza książka” (s. 6). Wielki temat i szczególnie 
ważny dla ludzkiego życia, choć może często zupełnie nieuświada-
miany. Realizm mądrości oczywiście przybiera wielorakie wzorce 
i modele, zwłaszcza religijne. oczywiście są także pewne modele 
kulturowe, filozoficzne czy pobożnościowe. tych ostatnich nie należy 
pomniejszać czy bagatelizować, są bowiem często powiązane, a nawet 
zależne od siebie.

autor we wstępie wskazuje na przedmiot i sferę swych zainte-
resowań: „Interesować mnie będzie natura mądrości i sposoby jej 
osiągania. Szukał będę odpowiedzi na pytania, jak być mądrym 
i mądrze żyć mimo przeciwnych wiatrów” (s. 6). to fundamentalne 
zagadnienia, zarazem pytania. Niekiedy pomijane teoretycznie, choć 
weryfikowane – czasem wręcz brutalnie – w codziennym życiu. ze 
swej natury nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. zwłaszcza od-
nosi się to do sposobów osiągania mądrości. Być mądrym i mądrze 
żyć, to wręcz kamień filozoficzny; dobrze, że autor z tym się twórczo 
mierzy. Jednak natura człowieka, jego osobowy charakter, zdaje się 
podpowiadać odpowiedź.

zdzisław J Kijas wręcz personifikuje mądrość, aby nadać jej jeszcze 
większą wartość, pobudzić jej większe pragnienie. Więcej, określając 
ją jako przyjaciela, próbuje określić szczególne więzi i ich moc: „Mą-
drość ma w sobie coś z przyjaciela, o którego trzeba zabiegać, któ-
rego trzeba bronić, kiedy się go posiada, i troszczyć się o pogłębienie 
wzajemnej przyjaźni” (s. 9). zapewne tym sformułowaniem autor 
roztropnie wskazuje na oczekiwanego ducha lektury proponowanej 
książki.

Mądrość w obrazie franciszkańskiego autora ma wiele dynamicz-
nych cech, jest bowiem rozwojowa, ale zwłaszcza poprzez jej żywot-
ność, poprzez jej siłę twórczą. Widać niejednokrotnie, iż ma wiele 
cech typowych dla charyzmatu franciszkańskiego. autor jakby w tej 
tożsamości, duchowości czy drodze chrześcijańskiego powołania 
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odnajduje liczne cechy charakteryzujące mądrość. to jest swoista pod-
powiedź, przecież autor jest synem duchowym Biedaczyny z asyżu. 
ostatecznie bowiem wskazuje: „życie pozbawione mądrości jest 
smutne, nijakie, bezbarwne” (s. 265).

W prezentowanej książce jest stosunkowo niewiele przypisów czy 
przywołań bibliograficznych. Szkoda, że nie dokonano zestawienia 
bibliografii, mimo iż jest ona stosunkowo nieliczna. te wskazane 
inspiracje są godne podkreślenia. dobrze, że w wielu miejscach, przy-
wołując różnych autorów, podano ich lata życia (s. 19, 20, 25, 70, 72, 76).

Warto zauważyć, że każdy z bloków prezentowanego studium 
ma motto biblijne ze Starego lub Nowego testamentu (s. 11, 67, 131). 
Jest to interesująca informacja wprowadzająca i pewna podpowiedź 
dla dalszej lektury. Występujące w studium prof. zdzisława J. Kijasa 
cytaty zostały wyróżnione graficznym układem na stronach (s. 80–81, 
97, 98–99, 170–171, 257–258). trudno w książce rozeznać jednoznaczne 
zasady wskazywania „Por.” i „zob.” (s. 39, 43, 84, 102, 157, 238). Brak 
konsekwencji we wskazywaniu tłumaczy dzieł obcojęzycznych (s. 58, 
84, 125, 148, 157, 183). Brak wskazania stron w przypisach (s. 76, 82, 
89, 195).

W całości opracowania uderza stosunkowo nieliczne sięganie do 
Pisma Świętego. Wydaje się jednak, że problematyka mądrości, właś-
nie w Biblii, ma wiele twórczych wskazań. Są to przekazy ponadcza-
sowe i znakomicie wpisujące się w rzeczywistość kulturową człowieka 
oraz różnych wspólnot.

W książce w wielu miejscach występują długie akapity (s. 53–54, 
69–70, 177–179). Pytanie może niekiedy budzić występująca forma 
„ja” (s. 3–7, 65, 135). zapewne autor pragnie w ten sposób uczynić 
proponowany tekst jeszcze bardziej osobistym i komunikatywnym. 
dobrze, że poszczególne części zakończone zostały interesującymi 
podsumowaniami (s. 65–66, 130, 263–264). Czasem brak przypisów 
czy poprawnego opisu bibliograficznego cytowanych tekstów czy 
innych przywołań (s. 124, 125).

Już w początkowych analizach autor słusznie zauważa: „Miłość 
jest zwornikiem wszystkich pytań i źródłem ich odpowiedzi, dlatego 
można ją uważać za esencję mądrości” (s. 63). z pewnością położenie 
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akcentu na tę cnotę jest dobrym wskazaniem praktycznym ku po-
prawnemu rozeznawaniu i praktykowaniu mądrości.

dobrze, że w podsumowaniu rzymski profesor, o. zdzisław J. Ki-
jas oFMConv, wskazuje na dostrzeganą perspektywę: „Mam głęboką 
nadzieję, że chociaż w małym stopniu udało mi się wzbudzić u czytel-
nika zainteresowanie mądrością, i to w czasach, które wydają się raczej 
dla niej nieprzychylne” (s. 26). Jakże inna, wydaje się, jest współczesna 
mądrość tego świata. Wręcz wyraz ten nie tylko utracił swoją dostojną 
konotację, ale stał się narzędziem ideologii. Prezentowana książka 
zdaje się jest dobrym narzędziem ku ponownemu podjęciu znaczenia 
tego terminu oraz dróg prowadzących do mądrości.

Wskazując na perspektywy i oczekiwania, warto przywołać jesz-
cze jedną opinię autora: „do tematu mądrości trzeba wracać często 
i zachęcać do jej osiągnięcia. Nie mierzy się jej liczbą lat, posiadanym 
bogactwem czy też gronem przyjaciół... ponieważ jest ona czymś 
znacznie więcej” (s. 267), którą wypowiada po zacytowaniu fragmentu 
„o życiu szczęśliwym” św. augustyna. „Bo Mądrość cenniejsza od 
pereł, żaden klejnot nie jest jej równy” (Prz 8, 13), podpowiada pięknie 
starożytny mędrzec biblijny.

Prezentowana książka, zgodnie z tytułem, stara się ukazać siłę 
mądrości i przekonać do jej szukania oraz doceniania, nie tyle w sferze 
teoretycznej, co bardziej praktycznej i życiowej. Jest ona bowiem co-
dziennością życia i postepowania, choć zazwyczaj nie tak nazywana. 
o. prof. zdzisław J. Kijas umiejętnie prowadzi po takich drogach. Jest 
wręcz cierpliwy w tym towarzyszeniu, nie zraża się trudnościami. 
Czyni to z mądrością i w tym jest pewien racjonalizm.

odnosi się wrażenie, że autor jakby usilnie chce pozostać w płasz-
czyźnie refleksji etycznej. zresztą powie w jednym z tytułów: „etyka 
jest jej ozdobą” (s. 107). Wydaje się jednak, że wielu czytelników 
chciałoby bardziej doświadczenia z boską Mądrością odwieczną. 
ta bowiem sfera pozwala dopiero w pełni rozeznać i spotkać mądrość, 
wpisaną przecież w samą ludzką naturę. zatem pewien niedosyt 
szerszej obecności Boga w refleksji nad mądrością. trzeba dodać, iż 
w niczym nie naruszyłoby to samego dyskursu etycznego czy kulturo-
wego. zresztą sam autor zaznacza: „osoba mądra nie jest zamknięta 
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na transcendencję i nawet kiedy nie wierzy, nie wyklucza możliwości 
egzystencji Boga. Postawa taka rodzi się z przekonania, które jest 
pełne mądrości, że wartości, które czynią życie człowieka prawdziwie 
ludzkim, muszą znajdować swoje ostateczne zakorzenienie właśnie 
w kimś takim, kogo chrześcijanie nazywają Bogiem Jezusa Chry-
stusa” (s. 130).

z pewnością szeroka erudycja autora sprawia, że prezentowana 
książka jest interesującym doświadczeniem w refleksji nad mądrością. 
Właśnie w mądry sposób tak w stylu, jak i języku. Wartkość narra-
cji sprawia, iż lektura staje się zachętą do własnych przemyśleń czy 
konfrontacji proponowanych analiz z osobistymi przemyśleniami. 
autor przekonuje do mądrości siłą jej samej.


