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wstęp

Kwartalnik „Warszawskie Studia Pastoralne” to czasopismo naukowe, które powstało w 2005 r. z inspiracji teologa pastoralisty
ks. prof. UKSW dr. hab. Edmunda Robka SAC na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. „Warszawskie Studia Pastoralne” stanowią rzetelną informację
naukową dla osób duchownych i świeckich, czego dowodem jest
wysoka punktacja ministerialna (8 punktów). Nasz kwartalnik może
być pomocny w zdobywaniu najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu teologii pastoralnej, a także pomagać w prowadzeniu
dialogu religijnego z innymi wykształconymi ludźmi. Artykuły, publikowane na łamach „Warszawskich Studiów Pastoralnych”, zapewnią
dostęp do najnowszych i najświeższych refleksji teologicznych oraz
wyników badań pastoralnych, umożliwiając zapoznanie się z bieżącymi i aktualnymi zagadnieniami pastoralnymi Kościoła.
W niniejszym tomie numerze „Warszawskich Studiów Pastoralnych” będzie można znaleźć wiele interesujących artykułów
naukowych, których autorzy pochylają się nad tematyką szeroko
rozumianej psychologii pastoralnej, prawa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów pastoralnych. Nie brakuje również innych tekstów teologiczno-pastoralnych mających za zadanie
poszerzyć świadomość naszych Czytelników.
Oddając do rąk Czytelnika nasz kwartalnik, chcieliśmy wyjść
naprzeciw tym wszystkim, którzy zaangażowani są w pracę duszpasterską – kapłanom, katechetom i świeckim. W ten sposób trud pracy
naukowej autorów zamieszczonych w naszym piśmie artykułów może
nabrać nowego wymiaru.
Redakcja
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Zofia Kępińska-Walczak
Zadania rodziców wobec dziecka
z intelektualną niepełnosprawnością
Tasks of parents to a child with intellectual disability
Liczne są zadania, przed jakimi stają rodzice, niezależnie od tego,
czy ich dziecko jest zdrowe czy niepełnosprawne. Można jednak
stwierdzić, że w przypadku rodziców dziecka z niepełnosprawnością
intelektualną tych zadań jest często więcej i jednocześnie muszą oni
włożyć w ich realizację więcej wysiłku, niż w przypadku dzieci pełnosprawnych. Oczywiście, jest to pewne uproszczenie, bo sytuacja
ta zmienia się w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności
intelektualnej. Poza tym, także w rodzinie dziecka pełnosprawnego
realizacja rodzicielskich zadań może, z powodu innych czynników,
być utrudniona. Jednak trud wychowania dziecka niepełnosprawnego
intelektualnie jest większy niż w przeciętnej, poprawnie funkcjonującej rodzinie, gdzie nie występuje umysłowa niepełnosprawność.
Ogromnie ważne jest, by rodzice, skupieni na rehabilitacji i terapii
dziecka niepełnosprawnego, na zapewnieniu mu fachowej opieki medycznej, nie zapomnieli o konieczności mądrego wychowania dziecka.
Rodzina pełni wiele istotnych funkcji, wśród których można wyróżnić cztery zasadnicze: biologiczno-opiekuńczą, wychowawczą,
ekonomiczną i towarzysko-kulturalną.1 Istnieje też inny podział
na funkcje następujące: prokreacyjna, czyli podtrzymująca ciągłość gatunku; ekonomiczna, czyli zapewniająca dobro materialne
poszczególnym członkom rodziny; opiekuńcza, czyli zabezpieczająca poszczególnych członków rodziny w określonych życiowych
sytuacjach; socjalizacyjna, czyli wprowadzająca w życie społeczne
1	Zob. A.M. Tchórzewski, Współczesne konteksty wychowania, Bydgoszcz 2002.
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i przekazująca wartości kulturowe; stratyfikacyjna, czyli gwarantująca członkom rodziny określony statut życiowy, wyznaczająca
ich przynależność do określonej warstwy społecznej; integracyjna,
będąca funkcją społecznej kontroli zachowań poszczególnych członków rodziny.2
Zadania, jakie mają rodzice wobec swojego intelektualnie niepełnosprawnego dziecka, to m.in.: wsparcie dziecka w kształtowaniu samoświadomości i własnej tożsamości, wychowanie do relacji
międzyludzkich, czyli uspołecznianie, wychowanie seksualne, wychowanie do świata wartości, wychowanie religijne, wychowanie
estetyczno-kulturalne, wychowanie fizyczne, a także przygotowanie
do dorosłego życia. W tym artykule zostaną omówione wybrane
z nich.
1. W
 sparcie dziecka w kształtowaniu samoświadomości
i własnej tożsamości
Niezwykle istotne jest, by rodzice umożliwili kształtowanie w dziecku
poczucia samego siebie, aby umiało ono określić swoją tożsamość,
swoje potrzeby i odnaleźć swe miejsce w grupie. Chodzi o to, by
dziecko z niepełnosprawnością intelektualną wykształciło w sobie
prawidłowy stosunek do siebie samego. Tu przede wszystkim istotne
są takie cechy, jak: samodzielność, odporność emocjonalna, optymizm i samoakceptacja.3
Rodzice nie powinni ograniczać samodzielności dziecka, ponieważ
hamuje to jego rozwój społeczny i poznawczy.4 Niestety, tak się dzieje,
kiedy rodzice przyjmują postawę nadopiekuńczości. Chcąc chronić
swoje dziecko, odgradzają je od kłopotliwych sytuacji, obowiązków
czy wymagań. Tymczasem każde dziecko, także to z intelektualną
niepełnosprawnością, musi nauczyć się podejmować decyzje, nawet,
2 Por. F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1984, s. 51–52.
3	Zob. E. Muszyńska, Ogólne problemy wychowawcze w rodzinie dzieci niepełnosprawnych, w: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, Warszawa
1999.
4	Zob. Zespół Downa w XXI wieku, red. J. Koral, Warszawa 2013.
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jeśli wiążą się one z pewnym ryzykiem. Jeśli nie wykształci w sobie
tej cechy, będzie obawiało się wykonywać samodzielnie wiele rzeczy,
bojąc się niepowodzenia lub po prostu nie umiejąc ich zrobić. Dziecko samodzielne, któremu pozwala się tę samodzielność realizować,
zyskuje cenną wiedzę o swoich własnych możliwościach, ale także
o swoich ograniczeniach. Zyskuje zatem umiejętność realnej samooceny, a każda nowa umiejętność wpływa na jej wzrost.
Rodzice powinni też przygotować dziecko do radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami. Niektórzy rodzice odwlekają to do czasu, aż
dziecko będzie starsze. Tymczasem dziecko na każdym etapie życia
powinno mieć możliwość konfrontowania się z trudnościami, by nauczyć się radzić sobie z nimi i uruchamiać odpowiednie mechanizmy
obronne. Oczywiście, powinno się to dziać przy mądrym, pełnym
miłości wsparciu rodziców, którzy w razie potrzeby pomogą nazwać
i zrozumieć trudne doświadczenia, a także towarzyszące im emocje.
Do sytuacji trudnych zaliczyć można:
–– uczucie braku bezpieczeństwa;
–– uczucie niezaspokojenia kontaktu emocjonalnego i akceptacji;
–– uczucie niemożności realizacji potrzeb poznawczych;
–– zagrożenie poczucia własnej wartości i godności, które jest skutkiem stykania się z ludzką ciekawością i poniżającą litością.5
W radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami pomaga odporność emocjonalna, która wyraża się gotowością i umiejętnością ich pokonania.6
Jeśli zabraknie emocjonalnej odporności na trudne doświadczenia,
może pojawić się apatia, bierność, depresja czy zachowania agresywne, lękowe, a także skrajny egocentryzm.
Kolejną ważną cechą, która powinna być w dziecku pielęgnowana,
jest optymizm. Tu ogromne znaczenie ma atmosfera panująca w otoczeniu dziecka i to, jakie zachowania przejawiają bliskie mu osoby, jak
reagują na trudności. Jest to dla dziecka przykład, który siłą rzeczy będzie
5	Zob. E. Muszyńska, Ogólne problemy wychowawcze w rodzinie dzieci niepełnosprawnych, art. cyt.
6 Por. D. Wolska, Wychowanie dzieci z zespołem Downa, Zespół Downa w XXI wieku,
dz. cyt., s. 111.
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naśladować, bo wszystkie dzieci, zarówno pełnosprawne, jak i niepełnosprawne, z natury współdziałają, zwłaszcza z rodzicami.7 Ważne jest, by
rodzice i pozostałe bliskie osoby były autentyczne w dawaniu przykładu
i dotyczy to wszystkich cech charakteru, nie tylko optymizmu.
Niezmiernie ważną cechą jest samoakceptacja.8 Kształtuje się ona
przede wszystkim podczas kontaktów społecznych, a na jej kształt
mają wpływ postawy bliskich dziecku osób. Jeśli dziecko jest akceptowane bezwarunkowo, ze wszystkimi swoimi wadami i zaletami,
sukcesami i porażkami, ze swoją odmiennością, to wówczas łatwiej
będzie mu nauczyć się samoakceptacji. Ważne, by rodzice nie zaprzeczali trudnym emocjom, jakie przeżywa dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, a także, żeby nie zaprzeczali, kiedy samo zaczyna
postrzegać, że różni się od zdrowych dzieci. Dziecko ma przecież
nauczyć się akceptować siebie takie, jakie jest, nie zaś swój wyimaginowany obraz. „Stawanie w prawdzie i radzenie sobie z trudnymi
sytuacjami to ważny aspekt wychowania każdego człowieka. Dla osób
niepełnosprawnych ma on kluczowe znaczenie, bo decyduje o tym,
czy opiekunowie i terapeuci są wiarygodni, czy też nie.”9
Następną ważną cechą, jaką powinno się wspierać w dziecku, jest
umiejętność podejmowania decyzji, dokonywania wyborów. „Dając
dziecku prawo wyboru, dajemy mu możliwość samostanowienia,
decydowania o sobie. Nieważne, że na razie jest to wolność w niewielkim zakresie. Jest to bardzo ważne w kształtowaniu charakteru,
czyni ludzi samodzielnymi.”10
2. Wychowanie uspołeczniające
Jedną z fundamentalnych potrzeb człowieka jest potrzeba kontaktu
z drugim człowiekiem i przynależność do jakiejś wspólnoty.11 Jest
7	Zob. J. Juul, Twoje kompetentne dziecko, Podkowa Leśna 2012.
8 Por. D. Wolska, Wychowanie dzieci z zespołem Downa, art. cyt., s. 112.
9	Tamże.
10 B. Szczygieł, Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym, Kraków 2003, s. 31.
11 Por. M. Wandrasz, Przebaczenie jako jeden z czynników pogodzenia się z niepełnosprawnością dziecka, w: Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych,
red. I. Jańczak, Katowice 2007, s. 43.
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to niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania. Człowiek jest
tak ukształtowany, by mógł tworzyć więzi międzyludzkie. Rodzina
jest pierwszym miejscem, w którym tworzą się takie więzi. Jest też
zarazem środowiskiem wychowania do życia w społeczeństwie. Obok
wzmacniania w dziecku jego samoświadomości, uspołecznianie jest
drugim fundamentalnym zadaniem rodziców. Ważną cechą, którą
należy tu wspierać, jest komunikatywność, ponieważ prawidłowe
komunikowanie się to podstawowy warunek prawidłowego funkcjonowania społecznego.12
Komunikacja to metoda przekazu informacji, której istotę stanowi
treść.13 Komunikowanie to wymiana werbalnych i pozawerbalnych
sygnałów.14 Celem tej wymiany jest współdziałanie. „Komunikacja
stanowi podstawę przekazywania informacji, zaspokajania potrzeb,
wyrażania uczuć, wywierania wpływu. Brak skutecznej komunikacji
jest jedną z najpoważniejszych przeszkód na drodze do efektywnej
działalności grupowej i indywidualnego rozwoju.”15 Ponieważ komunikowanie jest tak kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie, powinno być intensywnie rozwijane w rodzinie.
Jest wiele sposobów, by tę cechę w dziecku kształtować, może to być
m.in.: nazywanie przedmiotów, opisywanie wykonywanych czynności, śpiewanie piosenek, czytanie książek itp.
W wychowaniu do życia w społeczeństwie ważne jest też, by
rodzice mówili o swoich emocjach i stawiali swoje granice.16 Tym
samym pokażą dziecku, że ludzie mają różne potrzeby, że drugi człowiek miewa różne emocje i często daną rzecz odbiera inaczej, niż
dziecko. To pomoże dziecku zrozumieć, że nie każdy myśli i odczuwa
tak, jak ono.
12	Zob. E. Muszyńska, Ogólne problemy wychowawcze w rodzinie dzieci niepełnosprawnych, art. cyt.
13	Zob. J. Błeszyński, Niepełnosprawność intelektualna. Mowa – język – komunikacja. Czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko?, Gdańsk 2013.
14	D. Wolska, Wychowanie dzieci z zespołem Downa, art. cyt., s. 112.
15	Tamże.
16	Zob. J. Juul, Twoje kompetentne dziecko, dz. cyt.
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Wychowanie uspołeczniające rozwija dwie istotne umiejętności. Pierwszą jest nawiązywanie kontaktów z drugim człowiekiem.
Drugą – kształtowanie prospołeczności i umiejętności współdziałania.17 By obie te cechy mogły się w dziecku rozwijać, konieczne jest
stworzenie mu odpowiednich do tego warunków. W życiu dziecka
powinny pojawiać się sytuacje wyzwalające przeżycia i umożliwiające
zdobycie wiedzy. Wówczas dziecko będzie chciało podzielić się swymi
emocjami i zdobytymi umiejętnościami z innymi ludźmi. Zabawa,
włączenie dziecka w codzienne wspólne czynności, czy ćwiczenia
ruchowe to sytuacje, które wymagają kontaktu z drugą osobą, nie
powinno ich więc zabraknąć w życiu dziecka z niepełnosprawnością
intelektualną. Ważne, by te kontakty nie ograniczały się jedynie do
najbliższych dziecku osób, ale też obejmowały grono rówieśników
i innych dorosłych. Kształtowanie prospołecznej postawy to także
istotne zadanie, zawierające się w wychowaniu do życia w społeczeństwie. Termin „prospołeczność” przywołuje na myśl takie pojęcia,
jak: altruizm, niesienie pomocy w sferze materialnej lub duchowej,
dzielenie się, zaangażowanie społeczne, solidarność, zorientowanie na
dobro wspólne czy patriotyzm.18 To, co łączy wszystkie te zjawiska,
to bezinteresowność, gotowość do podjęcia ryzyka lub ponoszenia
ofiary na rzecz innych „obiektów społecznych”.19 Fundamentem postaw prospołecznych może być empatia, normy moralno-społeczne,
poczucie własnej wartości (pozytywne nastawienie do samego siebie
przekłada się na pozytywne nastawienie do innych), dostrzeganie
podobieństwa między sobą a innymi.
Warto tu wymienić, jakie elementy składają się na proces uspołeczniania dziecka. Proces ten rozpoczyna się wraz z narodzinami
dziecka i obejmuje: uczenie dziecka umiejętności porozumiewania
się językiem; pierwsze doświadczenia dziecka w zetknięciu ze światem rzeczy; nawiązywanie kontaktów z poszczególnymi członkami
17 Por. D. Wolska, Wychowanie dzieci z zespołem Downa, art. cyt., s. 113.
18	Zob. M. Łobocki, Altruizm a wychowanie, Lublin 1998.
19 Por. E. Budzyńska, Rodzina środowiskiem wychowania prospołecznego, w: Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, red. D. Kornas-Biela, Lublin 2000, s. 253.
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rodziny; poznawanie wartości kulturowych, które są podstawą zachowań członków rodziny (m.in. kultury języka używanego przez
nich, ich poziomu moralnego, ich celów życiowych, postaw wobec
innych ludzi itp.).20
By w dziecku, tak niepełnosprawnym, jak i zdrowym, mogła
rozwijać się postawa prospołeczna, musi ono mieć przykład takiej
postawy wśród najbliższych, czyli odpowiednie oddziaływania wychowawcze środowiska, w którym żyje. Natomiast rozwijaniu empatii,
pozytywnego nastawienia do siebie i wszystkich tych cech, które
służą prospołeczności, sprzyja atmosfera miłości i akceptacji, a także
poczucie bezpieczeństwa, jakiego dziecko powinno doświadczać pośród najbliższych.
3. Wychowanie seksualne
Wraz z rozwojem dziecka z intelektualną niepełnosprawnością rozwija się jego seksualność. Jeśli więc rodzice chcą całościowo ująć
wychowanie swego dziecka, muszą także ten aspekt jego osobowości
wziąć pod uwagę.
W społeczeństwie zakorzenione są stereotypy, które mówią albo
o aseksualności osób z umysłowymi niepełnosprawnościami, albo
przeciwnie – o ich hiperseksualności.21 Pierwszy ze stereotypów
zakłada, że sfera seksualna w ogóle nie dotyczy tych osób, ponieważ,
niezależnie od wieku, pozostają oni wiecznymi dziećmi.22 Zarówno
ten pogląd, jak i inny o hiperseksualności, odbiegają znacząco od
prawdy. Tymczasem seksualność to nieodłączny element życia każdej osoby. Światowa Organizacja Zdrowia mówi o niej następująco:
„Seksualność stanowi kluczowy aspekt istnienia człowieka w trakcie jego życia i dotyczy płci, tożsamości i ról płciowych, orientacji
20 Por. F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 58.
21	Zob. Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją, red. J. Branicka, Lublin 2010.
22 „To jeden z głównych mitów głoszących, że jakikolwiek byłby wiek osób upośledzonych umysłowo, pozostaną na zawsze dziećmi. A dzieci są „aseksualne”,
więc osoba z upośledzeniem nie może być „seksualna.”, www.niepelnosprawni.pl/
ledge/x/17450;jsessionid=B6459… [dostęp: 16.06.2016 r.].
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seksualnej, erotyzmu, przyjemności, intymności oraz prokreacji.”23
Jednak, by w pełni mówić o seksualności człowieka, należy uwzględnić także jej aspekt duchowo-moralny. Tylko wtedy można mówić
o holistycznym ujęciu człowieka, we wszystkich jego wymiarach.24
Również wychowanie seksualne winno być ujmowane całościowo,
a zatem z uwzględnieniem aspektów biologicznych, psychicznych,
społecznych oraz duchowo-moralnych ludzkiej płciowości.
Tak, jak w przypadku innych sfer wychowania, seksualne wychowanie dziecka to najpierw zadanie rodziców. Jednak rodzice dzieci
z niepełnosprawnościami intelektualnymi często nie potrafią lub nie
chcą dostrzec, że ich dziecko dojrzewa, a sfera seksualna staje się dla
niego coraz bardziej istotna.25 Właściwie ten problem dotyczy także
rodziców dzieci pełnosprawnych. Niejednokrotnie nie potrafią oni
rozmawiać z dzieckiem na tematy związane z seksualnością. Jednak
w przypadku rodziców dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi problem ten zdaje się być bardziej złożony, ponieważ temat seksualności ich córki lub syna jest dla nich trudny z wielu powodów.26
Rodzice po prostu boją się o dziecko, czują się odpowiedzialni za nie
i za jego przyszłość. Do tego dochodzą dylematy moralne, lęk przed
wypuszczeniem dziecka spod swoich skrzydeł. Brak rzetelnej wiedzy
jeszcze bardziej komplikuje sprawę.27 Rodzice nie tylko nie wiedzą,
jak rozmawiać z dzieckiem, ale też nie potrafią mądrze reagować na
przejawy jego seksualności, z którymi tym większą mają styczność,
im bardziej dziecko wymaga ich stałej obecności i opieki. Powodem,
23 I. Fornalik, Seksualność – czyli nic co ludzkie nie jest nam obce. Refleksje o zmianach, w: Zespół Downa w XXI wieku, dz. cyt., s. 138.
24 Por. A. Bartoszek, Moralny wymiar wychowania do czystości osób niepełnosprawnych, w: Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych, red. R. Buchta,
K. Sosna, Katowice 2007, s. 85.
25 Por. I. Fornalik, Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów, Warszawa 2012, s. 8.
26 Por. tenże, Seksualność – czyli nic co ludzkie nie jest nam obce. Refleksje o zmianach, art. cyt., s. 145.
27 Por. tenże, Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną?
Poradnik dla specjalistów, dz. cyt., s. 9.
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dla którego rodzice często omijają temat seksualności swojego dziecka
jest to, że nadmiernie koncentrują się oni na jego niepełnosprawności,
a jego płciowość staję się drugorzędna. Dopiero, kiedy dziecko wchodzi w okres dojrzewania, rodzice zaczynają tę płciowość dostrzegać.
„Odkrycie to sprawia, że czują się zagubieni, więc z ogromną determinacją (tak długo, jak się udaje) usiłują zatrzymać syna lub córkę
w okiełznanym przez nich świecie dzieciństwa.”28 Często też czują
się osamotnieni w swoim problemie. Nie otrzymując potrzebnego
wsparcia, próbują po prostu uciec od tego tematu.
Zmiana nastawienia rodziców powinna zacząć się od uznania
faktu, że ich dziecko może mieć niepełnosprawność intelektualną,
ale jednocześnie być zdrowe seksualnie.29 To powinno stanowić
punkt wyjścia do wychowania seksualnego dziecka. Wychowanie
to przebiega w rodzinie dwutorowo.30 Po pierwsze, jest to wychowanie nieuświadomione, niezaplanowane, czyli takie, które kształtują
codzienne postawy rodziców, ich reakcje werbalne i pozawerbalne,
sposoby wyrażania przez nich emocji. Także to, ile dziecko otrzymuje
uwagi i miłości, ma znaczenie dla prawidłowego rozwoju jego seksualności. Po drugie, wychowanie seksualne może być także celowym,
świadomym działaniem rodziców, choć, jak już zostało wspomniane,
ten drugi rodzaj wychowania seksualnego wciąż zbyt rzadko jest
realizowany w rodzinach dzieci z niepełnosprawnościami umysłowymi. Jak powinno zatem wyglądać mądre, świadome wychowanie
seksualne? Przede wszystkim powinien zostać uwzględniony poziom
intelektualnej niepełnosprawności, a także specyficzne cechy, dotyczące zdolności kognitywnych i emocjonalnych dziecka, poziom
przyswajania przez nie wiadomości i umiejętności społecznych.31
28	Tamże.
29 Por. tamże, s. 17.
30	Zob. M. Karwacka, Wychowanie seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualna – refleksje nad rolą pedagoga, www.pion.pl/artykuly/czytelnia/wychowanie-seksualne-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-refleksje-nad-rola [dostęp:
12.06.2016 r.].
31	Zob. A. Gajdosikova, O wychowaniu seksualnym osób upośledzonych umysłowo,
www.ognisko.org.pl/pl,czytelnia,228,226.php [dostęp: 29.05.2016 r.].
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Jak już zostało podkreślone, wychowanie seksualne powinno być
traktowane szeroko, a zatem z uwzględnieniem aspektów biologicznych, psychicznych, społecznych oraz duchowo-moralnych ludzkiej
płciowości.32
Z chrześcijańskiego punktu widzenia bardzo istotnym jest, by
wychowanie seksualne prowadziło do przyjęcia i zrozumienia zasad
moralnych. Ma być ono wychowaniem do czystości. Warto w tym
miejscu wyjaśnić, co w chrześcijańskim rozumieniu oznacza czystość.
Według Katechizmu Kościoła Katolickiego czystość oznacza „osiągniętą integrację płciowości w osobie, a w konsekwencji wewnętrzną
jedność człowieka jako istoty duchowo-cielesnej” (KKK 2337). Błędem jest rozumienie czystości na sposób manichejski, gdzie czystość to całkowita wstrzemięźliwość seksualna, będąca wynikiem
negatywnego postrzegania cielesności.33 Błędna jest także freudowska interpretacja tego pojęcia, gdzie czystość to presja otoczenia,
która hamuje spontaniczne działania popędu seksualnego, a człowiek musi się spod tej presji oswobadzać. „Właściwie rozumiana
czystość oznacza wewnętrzne scalenie człowieka w jego wymiarze
biologicznym, emocjonalnym i duchowym. Tylko człowiek czysty,
czyli wewnętrznie zintegrowany, jest zdolny do pełnej i odpowiedzialnej miłości. Do tak rozumianej czystości jest powołany zatem
każdy człowiek, niezależnie od wieku, od stanu zdrowia, rodzaju oraz
stopnia niepełnoprawności.”34 Rodzice powinni uczyć dziecko, że
z seksualnością i wchodzeniem w związki wiąże się ogromna odpowiedzialność. Osoby z niepełnosprawnościami umysłowymi potrafią
obdarzać miłością, tworzą związki i snują plany, dotyczące wspólnej
przyszłości, z wizją małżeństwa włącznie. W tych obszarach również
niezbędne jest mądre, poparte rzetelną wiedzą, wychowanie. „Osoby
niepełnosprawne intelektualnie, które, dzięki mądremu wysiłkowi
wielu ludzi, prowadzą normalne życie właściwe do swojego wieku,
32 Por. A. Bartoszek, Moralny wymiar wychowania do czystości osób niepełnosprawnych, art. cyt., s. 89.
33 Por. tamże, s. 88.
34	Tamże.
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mają szanse przeżywać sympatie, zazdrość, zawody tak jak wszyscy.
Nie trzeba się tego bać, zakazywać czy uniemożliwiać.”35 Należy
podkreślić, że bardzo ważnym elementem wychowania seksualnego
dziecka z niepełnosprawnością intelektualną jest zapobieganie wykorzystaniu seksualnemu.36
4. Wychowanie religijne
Ponieważ misją Kościoła jest objęcie zbawczym działaniem Jezusa
Chrystusa wszystkich ludzi, toteż także dziecko z intelektualną niepełnosprawnością jest podmiotem wychowania religijnego.37 Dlatego
też rodzice, dla których wartości religijne mają znaczenie, powinni naprowadzać na nie także swoje niepełnosprawne dziecko. Każdy cierpiący, słaby, chory człowiek to szczególny adresat Ewangelii.38 Każdy
człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, powołany
do życia z miłości do niego samego, posiada niezbywalną godność
i jest wyjątkowy i niepowtarzalny w oczach Boga. Każdy człowiek
został wezwany do udziału w darach Bożych. Wraz z sakramentem
chrztu otrzymuje swą godność nadprzyrodzoną, wraz ze wszystkimi
obowiązkami i prawami, w tym także prawem do budowania swojej
wiary. Na mocy sakramentu chrztu dziecko z niepełnosprawnością
intelektualną otrzymuje prawo do odebrania religijnego wychowania,
które umożliwi mu osiągnięcie pełnego życia chrześcijańskiego.39
Dom rodzinny jest naturalnym miejscem wprowadzania w życie
religijne, a rodzice jako pierwsi kształtują postawy religijne, ponieważ „katecheza rodzinna wyprzedza każdą inną formę katechezy,

35 P. Stanisławski, Seks upośledzany, „Integracja” 2004, nr 4, s. 18.
36	Zob. I. Fornalik, Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną?, art. cyt., s. 93–113.
37 Por. H. Koselak, Wychowanie religijne osób niepełnosprawnych umysłowo, „Horyzonty wiary” 1993, nr 15, s. 67.
38 Por. Dokument Stolicy Apostolskiej na Międzynarodowy Rok Osób Upośledzonych
(04.03.1981), „Ateneum Kapłańskie” 1984, nr 1, s. 9.
39 Por. H. Koselak, Duszpastersko-wychowawcza działalność wobec osób niepełno
sprawnych umysłowo, „Horyzonty Wiary” 1993, nr 17, s. 17.
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towarzyszy jej i poszerza ją”.40 Na wychowanie religijne składa się
wprowadzenie w poznanie Boga, wprowadzenie do modlitwy i do
liturgii Kościoła. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi często mają obawy, jeśli chodzi o religijne wychowanie ich
dziecka.41 Tutaj także, jak i w innych obszarach wychowawczych, potrzebują wsparcia. Świadectwo samych rodziców i osób z najbliższego
otoczenia dziecka jest kluczowe dla jego wychowania religijnego.
Dlatego potrzeba, by każdy z członków rodziny świadomie i w sposób
autentyczny podchodził do swojego życia duchowego.
Podsumowanie
By dziecko z intelektualną niepełnosprawnością wzrastało w sposób
spójny i całościowy, jego wychowanie powinno obejmować wszystkie
aspekty jego egzystencji. Dlatego tak ważne jest, by rodzice podjęli się tego wychowania zarówno w obszarze emocji, seksualności,
uspołeczniania, jak i wychowania religijnego, czy przygotowania do
dorosłości. Są to bardzo odpowiedzialne zadania rodziców, a poziom
ich realizacji ma kluczowy wpływ na jakość życia ich dziecka. Istotnym jest, by rodzice mieli szansę otrzymać wsparcie we wszystkich
obszarach wychowania dziecka z intelektualną niepełnosprawnością.
Streszczenie
W artykule opisano zadania, jakie mają rodzice wobec dziecka z intelektualną niepełnosprawnością. Należą do nich: wsparcie dziecka w kształtowaniu samoświadomości i własnej tożsamości, wychowanie uspołeczniające,
wychowanie seksualne oraz wychowanie religijne. Podkreślono, jak realizacja tych zadań ważna jest dla prawidłowego rozwoju dziecka.

40 Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Catechesi Tradendae, 68.
41	Zob. J. Stala, Wychowanie religijne dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.
Wyzwania katechetyczno-pedagogiczne, w: Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych, dz. cyt.
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Summary
The article describes the tasks that parents have towards a child with intellectual disability. These include: supporting child in development of self-awareness and self-identity, socialization, sexual education and religious
education. It was emphasized how the accomplishment of these tasks is
important for the proper development of the child.
Słowa kluczowe: niepełnosprawność intelektualna, kształtowanie samoświadomości i własnej tożsamości, wychowanie uspołeczniające, wychowanie seksualne, wychowanie religijne, rozwój dziecka z niepełnosprawnością
inteletualną
Keywords: intellectual disability, self-awareness and self-identity, socialization, sexual education, religious education, development of a child with
intellectual disability
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Ewelina Ligęza
Człowiek w warunkach izolacji – SYTUACJA
ŻYCIOWA RECYDY WISTÓW PENITENCJARNYCH
Man in conditions of the isolation – One’s situation
in life of penitentiary recidivists
Recydywiści penitencjarni to grupa osób, które ponownie ponoszą
odpowiedzialność karną za kolejne, popełnione przestępstwo. Wśród
tej grupy są tacy, dla których takie postępowanie jest sposobem na życie, zatem po popełnieniu jednego przestępstwa, popełniają następne.
Czyny, jakich dokonują recydywiści są bardzo różnorodne. Zazwyczaj jednak przestępcy po odbyciu kary powracają do tego samego
rodzaju przestępstwa, gdyż właśnie tak postępowali przez większość
swojego życia. Może jednak się zdarzać, że poprzednio popełnione
przestępstwa, mniejszej szkodliwości społecznej, będą powodowały
niezaspokojenie pewnych potrzeb skazanego. W takich przypadkach,
po odbyciu kary pozbawienia wolności, postanowi on dokonać czegoś
bardziej okrutnego, gdyż straci poczucie winy i będzie mógł stać się
obojętnym na problemy społeczne. To samo dotyczy innych rodzajów
przestępstw, choć sytuacje, w których są one dokonywane, powodują,
że mają one różne oblicza.
Recydywista penitencjarny jako człowiek
z ograniczoną wolnością
Sytuacja życiowa skazanego wskazuje na pewne części, czy sfery jego
funkcjonowania, składające się w jedną całość jego osobowości. W jej
skład wchodzić zatem będzie aktywność ludzka, wszelkie wartości,
warunki, w jakich funkcjonuje dana jednostka oraz czas, w którym
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dzieją się i trwają dane sytuacje.1 Każdy człowiek posługuje się innym
systemem wartości. Od tego systemu zależy sposób postępowania.
Na tej podstawie podejmowane są decyzje, ukierunkowujące na daną
czynność i/lub powtarzanie jej.2 ,,Każde zabójstwo jest inne; nie ma
takich samych, najwyżej są do siebie podobne. Każdego dnia ktoś
kogoś zabija, a tło tych wydarzeń jest przeróżne – od prozaicznych,
banalnych nieporozumień rodzinnych, poprzez słowne potyczki osób
nietrzeźwych, na zabójstwach zleconych kończąc.”3
Kodeks postępowania karnego, aktualnie obowiązujący, w rozdziale 24 – Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego –
wskazuje na ustalenie tożsamości oskarżonego, wieku, relacji
rodzinnych, statusu materialnego, czy wykształcenia i zawodu. Dodatkowo prokurator lub policja mogą zalecić w postępowaniu przygotowawczym przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu
środowiskowego. Dla potrzeby procesu resocjalizacji więźnia wręcz
niezbędna jest znajomość jego losów życiowych.4 Oto wybrane historie skazanych recydywistów penitencjarnych, pochodzące z akt
Zakładu Karnego w Braniewie, w latach 2001–2002:
–– „Antoni B., skazany lat 34, odbywa karę pozbawienia wolności
za podwójne zabójstwo (25 lat). Wykształcenie podstawowe;
kawaler; wychowywał się w pełnej rodzinie; nie nadużywał
alkoholu ani narkotyków; niewierzący; uprzednio karany za
kradzieże (…). Nie ma planów na przyszłość. Nie potrafi powiedzieć dlaczego zabił.”5
1 M. Winiarski, Sytuacja życiowa, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 6,
Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007, s. 132.
2	A. Kępiński, Psychopatie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 30.
3	E. Żywucka-Kozłowska, S. Pich, Życiorysy zabójców, w: Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, red. B. Skafiriak, Oficyna
Wydawnicza Impuls, Kraków 2007, s. 39.
4 T. Sakowicz, Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób
osadzonych w polskich zakładach karnych, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Kraków 2009, s. 29–30.
5	E. Żywucka-Kozłowska, S. Pich, Życiorysy zabójców, w: Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, red. B. Skafiriak, Oficyna
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–– „Zenon J., skazany lat 32; wykształcenie średnie; żonaty, dwoje
dzieci. Uprzednio karany czterokrotnie – za napad rabunkowy,
paserstwo, handel walutą. Nie uważa, by ktokolwiek inny był pokrzywdzony jego przestępstwem, za wyjątkiem jego rodziny.”6
–– „Tadeusz D., skazany lat 46; wykształcenie średnie; żonaty;
uprzednio karany (…). W przeszłości nadużywał alkoholu (…).
Nie czuje się winny tego, co zrobił (…), zdemoralizowany.”7
Tacy skazani, trafiając do zakładu karnego z różnymi problemami
lub jak przytoczone zostało powyżej – z brakiem zrozumienia motywów własnego działania, czy nawet nie widząc niczego złego w swoim
działaniu, powinni rozpocząć odpowiednią pracę, zmierzającą ku ich
resocjalizacji. Duże znaczenie odgrywa tu więc pomoc niematerialna,
a zatem rozmowa z psychologiem czy pracownikiem socjalnym.8
Należy zwrócić uwagę na środowisko wychowawcze skazanego
i wszelkie przeżyte trudności, które mogą być przyczynami przestępczości. Po pierwsze w człowieku może zaistnieć deprywacja potrzeb, stąd jego działanie może zostać postrzegane przez innych jako
nieludzkie. Po drugie, niektóre zadania stawiane przed człowiekiem
są nieproporcjonalne do jego możliwości. Niekiedy wymaga się od
niego zbyt wiele, czemu on nie może podołać. Po trzecie, w swoim
życiu skazany mógł doświadczać, w przeszłości lub obecnie, sytuacji
trudnych, które musiał znosić obowiązkowo, gdyż nie widział z nich
wyjścia. Mogły być to sytuacje np. godzenia się na doznawanie zła,
poniżenia, zawstydzania czy doświadczania bólu fizycznego lub
psychicznego. Po czwarte, wiele negatywnych emocji, tłumionych
w człowieku od lat, może pobudzać taką, a nie inną, motywację.
Po piąte, nastąpić może pewne zagrożenie, co powodować będzie
Wydawnicza Impuls, Kraków 2007, s. 47.
6	Tamże, s. 47.
7	Tamże, s. 48.
8	D. Raś, Wychowanie nieletnich i metody pracy z przestępcami – reminiscencje
z historii penitencjarystyki i resocjalizacji, w: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy międzynarodowe,
red. B. Jezierska, A. Rejzner, P. Szczepaniak, A. Szecówka, Instytut Profilaktyki
Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 55.
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długotrwałe odczuwanie przykrości przez jednostkę, co wpłynie
na jego postrzeganie oraz funkcjonowanie psychiczne. Będzie on
zatem mógł wytwarzać w swojej wyobraźni pewne niebezpieczeństwo lub żyć tak, by starać się jemu sprzeciwić. Po szóste, ważnym
czynnikiem jest doznanie frustracji, zawiedzenie się, a nawet załamanie w uczciwym zdobyciu różnych zysków. W ostateczności,
wszelkie nowe sposoby działania będą tylko udowadniały jednostce,
że nie jest ona w stanie przystosować się do napotkanych zmian,
a wcześniej sprawdzone metody radzenia sobie z problemami, nie
będą działały w aktualnych sytuacjach.9 Trudności, utrzymujące
się przez dłuższy czas, będą mogły wywoływać kryzysy, a te powodować będą patologiczne zmiany.10 W takich momentach czyny
dokonywane przez jednostkę będą wydawały się irracjonalne dla
społeczeństwa, a ona sama nie będzie w stanie dostrzec ich demoralizującego charakteru.
W czasie pobytu skazanego w zakładzie karnym jego życie również
podlega nieprawdopodobnej zmianie. Pogorszeniu ulegają relacje
rodzinne, a niekiedy nawet są one zrywane, gdyż współmałżonek
decyduje się na rozwód. Osłabieniu podlegają także więzi osadzonego z dzieckiem, gdyż opiekun dziecka niekiedy nie chce, by ono
odwiedzało rodzica w zakładzie karnym. Często tłumaczy się dziecku, że rodzic wyjechał poza granice państwa, by zapobiec częstym
pytaniom, gdzie znajduje się jego rodzic. Należy jednak zaznaczyć,
że rodzina jest bardzo potrzebna skazanemu w momencie odbywania przez niego kary pozbawienia wolności. Skazany powinien mieć
nadzieję, że po opuszczeniu zakładu karnego będzie miał do kogo
wrócić i dla kogo żyć. Identyfikacja z rodziną będzie wzbudzała pozytywne emocje oraz obraz samego siebie w skazanym. Będzie dawała
także wsparcie w zrozumieniu tego, co potępiać może administracja
9	Z. Majchrzyk, Nieletni, młodociani, dorośli zabójcy i mordercy. Gdzie kończy
się norma a zaczyna patologia, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2004,
s. 185.
10	T. Tomaszewski, Człowiek i otoczenie, w: Psychologia, red. T. Tomaszewski,
PWN, Warszawa 1977, s. 36.
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państwowa, chcąca wyegzekwować zadośćuczynienie za doznaną
krzywdę. Zerwanie więzi z rodziną będzie tylko powodowało wzrost
zagrożenia popełnieniem kolejnego przestępstwa. Także rodzina,
która na pewien okres odczuje brak jej członka, po odbyciu przez
niego kary pozbawienia wolności, będzie mogła dążyć do tego, by
w przyszłości nie doszło do podobnej sytuacji.11
Każdy człowiek posiada również swoje dążenia, pragnienia i aspiracje, które będzie chciał zrealizować. W momencie izolacji więziennej
dobrze jest odnieść się do jego przyszłości, starając się, by samodzielnie i prawidłowo nakreślił on plany swojego funkcjonowania
w społeczeństwie. W roku 2008 na Oddziale Zewnętrznym zakładu
w Ustce przeprowadzone zostały badania dotyczące systemu wartości
i aspiracji skazanych. Najwięcej z nich, gdyż aż 48%, wskazywało,
że najważniejszą wartością w ich życiu jest rodzina, następnie zdrowie (28%), a później wolność (10%). Rodzina jest też środowiskiem,
z którym skazani najchętniej rozmawiają o swoich planach życiowych. Również 28% badanych skazanych wskazywało, że oczekują
od rodziny pomocy w zrealizowaniu planów życiowych.12 Skazani
chcą więc powracać do swoich rodzin i planują rozpoczęcie nowego,
lepszego życia.
Osobowościowe uwarunkowania pozbawienia wolności
Każdy człowiek jest z natury inny i różni się od innych osób wieloma
cechami, które składają się na jego osobowość. To ona powoduje, że
zachowuje się on w dany sposób w różnych sytuacjach. Istnieją jednak
problemy osobowościowe, które jednostka może w sobie posiadać, co
może być przyczyną np. łamania norm społecznych, a także prawa.
Należy zaznaczyć, że problemy osobowościowe powodują często nawykowe zachowania, a taka osoba nie jest w stanie zachowywać
11	E. Pindel, Podtrzymywanie więzi rodzinnych w warunkach izolacji, „Probacja”
2011, nr 1, s. 92–93.
12 H. Porożyński, P. Zdybał, Aspiracje życiowe osób skazanych, w: Resocjalizacja.
Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, red. A. Jaworska, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2009, s. 223–229.
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się racjonalnie. Również osoby, które trafiają do zakładów karnych,
tworzą charakterystyczną grupę ludzi, niekiedy zachowującą się
w specyficzny sposób.
,,Osobowość jest mechanizmem, który zapewnia jednolitość, organizację i ukierunkowanie ludzkiej działalności.”13 Stanowi ona zatem
podstawę ludzkiego zachowywania się. Jest ona również ,,strukturą
potrzeb, schematów, ocen nabytych w ciągu indywidualnego życia,
dzięki określonym doświadczeniom w różnych grupach i relacjach
interpersonalnych (…). Istotną rolę w tworzeniu i integracji osobowości odgrywa wiedza, wykształcenie, akceptowane przez jednostkę
systemy wartości i cele oraz samoświadomość.”14 W jej skład wchodzi
więc każde doświadczenie ludzkie, nabyte w całości życia człowieka,
które kształtuje go w odpowiedni sposób i powoduje, że posiada on
swoje charakterystyczne sposoby postępowania, na które składają się
jego uczucia i emocje, a także motywy danego zachowania. Szczególnie ważna w jej konstrukcji jest samoświadomość, która na podstawie
doznanych przeżyć, pozwala jednostce myśleć w sposób indywidualny
i dokonywać samodzielnych decyzji.
Wśród rodzajów osobowości można zwrócić uwagę na niektóre
jej odmiany, jak również zauważyć cechy, wskazujące na zaburzone
zachowania jednostki, odbiegające od normy:
–– osobowość antyspołeczna: nomadyczna (człowiek uważa się za
pechowca), zachłanna (uważa, że nie ma możliwości zaspokojenia własnych potrzeb), wroga (człowiek brutalny, dokuczliwy),
ryzykująca (uparty, odważny) , broniąca własnej reputacji (potrzebuje u innych potwierdzenia swojej doskonałości);
–– osobowość unikająca: odrzucająca samą siebie (posiada cechy
depresyjne), wewnętrznie rozdarta (niespokojna, niestabilna,
udręczona), fobiczna (niepokój, lęk, przerażenie), przewrażliwiona (nieufna, wylękniona, drażliwa);
13 J. Różańska-Kowal, Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych
nieletnich, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, s. 42.
14	Z. Zaborowski, Człowiek jego świat i życie. Próba integracji, Wydawnictwo
Akademickie Żak, Warszawa 2002, s. 13–14.
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–– osobowość kompulsyjna: sumienna (skrępowana obowiązkami,
pedantyczna), spętana (sprzeczna, niezdecydowana), sknera
(niezdolna do dzielenia się z innymi, zabezpiecza się przed
stratą), biurokrata (władcza, wścibska), purytanin (surowa,
skłonna do oburzenia);
–– osobowość zależna: niedojrzała (dziecinna, niedoświadczona),
zaniepokojona (pełna obaw), nieefektywna (bezproduktywna),
usłużna (uprzejma, zgodna), pozbawiona własnego ja (zrezygnowana, utożsamiająca się z inną osobą);
–– osobowość histrioniczna: teatralna (sztuczna, zmanierowana),
pełna życia (energiczna, impulsywna), infantylna (drażliwa,
nerwowa), zjednująca (usiłuje załagodzić konflikty), nieszczera
(podstępna, fałszywa), wzburzona (gwałtowna, ponura);
–– osobowość narcystyczna: elitarna (szukająca łatwego życia),
pozbawiona zasad (brak sumienia, amoralna), uwodzicielska (zwodzi, kłamie), kompensacyjna (zwalcza poczucie
niższości);
–– osobowość schizoidalna: pozbawiona uczuć (obojętna, nieczuła),
apatyczna (flegmatyczna, ociężała), bez osobowości (oddzielone
ciało i umysł), oddalona (niedostępna, odizolowana);
–– osobowość schizotypowa: bezbarwna (niejasna, obojętna), bojaźliwa (nieufna, wyalienowana);
–– osobowość paranoiczna: złośliwa (kłótliwa), zatwardziała (nieustępliwa, bezlitosna), zrzędliwa (czepiająca się), fanatyczna
(pretensjonalna, arogancka), wyizolowana (izolująca się);
–– osobowość z pogranicza: zniechęcona (przygnębiona), impulsywna (powierzchowna), autodestrukcyjna (ponura), drażliwa
(uparta);
–– osobowość depresyjna: rozdrażniona (niezadowolona, marudna), stylowa (obnosi się z nieszczęściem), umniejszająca
własną wartość (gardzi sobą), mroczna (ponura), niespokojna
(zdezorientowana);
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–– osobowość masochistyczna: cnotliwa (cierpienie uszlachetnia),
samoniszcząca (satysfakcja z własnego nieszczęścia), uciemiężona (udręczona), zaborcza (zazdrosna).15
Wśród jednostek z zaburzoną osobowością należy zwrócić uwagę
na charakterystyczną grupę psychopatów. Przyczyną osobowości
psychopatycznej jest brak rozwinięcia u dzieci potrzeby zależności, czy też narcyzm, co rozwinięte zostało w teorii Freuda. W tak
skonstruowanej osobowości mogą pojawić się silne skłonności do
manipulowania innymi ludźmi. Jednostka uważa wtedy, że świat
stworzony jest po to, by zaspokajać jej osobiste potrzeby. Narcyzm
powoduje też wzrost poziomu agresji w zachowaniu ludzkim.16
Zaburzenia osobowości mogą przejawiać się u przestępców np.
w powodowaniu krzywdy konkretnej grupie osób, ze względu na
swoje doświadczenia, nabyte w sytuacji kontaktu z pewnymi grupami.
Ze względu na to można spotkać się ze specjalnymi określeniami osób
z zaburzeniami osobowości i zwrócić uwagę na ich charakterystyczny
sposób zachowywania się. Z uwagi na to wyodrębnić można m.in.
grupę sadystów, czyli przestępców seksualnych, którzy popełniają
brutalne czyny, ponieważ sprawia im to przyjemność i w taki sposób
mogą zaspokajać stany swoich napięć. Również psychopaci, którzy
są kłamcami, oszukują dla przyjemności, jest to właściwie podstawa
ich zachowania.17
Izolacja więzienna stanowi kolejny bardzo ważny czynnik zaburzeń psychicznych. Powoduje ona patologiczne zachowania jednostki,
negatywne dla jej zdrowia psychicznego, które są skutkiem doznawanych trudności. U osób skazanych zauważyć można tzw. zaburzenia reaktywne, które powodują psychozy więzienne. Odchylenia
od normy w systemie izolacji mogą przybierać różne formy: nerwice,
15	T. Millon, R. Davis, Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie, Instytut
Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 2005, s. 142–667.
16 K. Pospiszyl, Psychopatia, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000,
s. 42–46.
17	A.C. Salter, Drapieżcy, pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni, Media
Rodzina, Poznań 2005, s. 120–148.
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psychopatie, padaczki, stany psychotyczne, niedorozwój umysłowy,
uzależnienia, czy choroby psychiczne. W wyniku tego dochodzi do
zaburzeń emocjonalnych, które uzewnętrzniane zostają w sposobie
zachowywania się.18
Sposobem pomocy w rozpoznaniu zaburzeń osobowości może być
odpowiednia diagnoza, nie tylko taka, na podstawie której skazany
zostanie zakwalifikowany do odpowiedniej, resocjalizacyjnej formy
oddziaływania, czy otrzyma dzięki niej środek ochrony, ale również
taka, która zapoczątkuje konkretny i trwały proces pracy z nim.
Na podstawie powyżej przytoczonych rodzajów osobowości można
stwierdzić, że człowiek posiada bardzo zróżnicowane cechy osobowości, niekiedy nie mieszczące się w konkretnie jednej odmianie. Posiadanie ściśle określonych cech jednej osobowości, np. antyspołecznej,
nie powstrzymywanych przez inne, bardziej pozytywne cechy, będzie
powodowało postawę buntowniczą i niszczycielską.
Środowiskowe uwarunkowania pozbawienia wolności
Środowisko, w którym rodzi się, dorasta i dojrzewa jednostka, jest
ważnym czynnikiem w procesie jej socjalizacji. To od rodziców, którzy
są zarazem opiekunami, jak również pierwszymi osobami, z którymi kontakt zawiera dziecko, zależy to, jakie wartości ono nabędzie
i czym będzie kierowało się w życiu. Istotny jest także kontakt z innymi grupami społecznymi, w których przebywa dziecko, ponieważ
mogą mu one proponować inne systemy wartości. Niebezpieczeństwo
nieprawidłowej socjalizacji niosą za sobą rodziny dysfunkcyjne, patologiczne oraz grupy rówieśnicze o charakterze antyspołecznym.
Może to powodować dla jednostki problemy szkolne, a następnie,
w momencie jej dorastania, włączyć ją w działalność przestępczą.
Wszystkie doświadczenia oraz wychowanie, jakie nabędzie dziecko,
przyczyni się do tego, jakie stanie się ono w przyszłości.
Dziecko, które rozpocznie swoją działalność w innych niż rodzina
grupach społecznych, potrzebuje wiele uwagi ze strony rodziców.
18 S. Przybyliński, Podkultura więzienna. Wielowymiarowość rzeczywistości
penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007, s. 137–141.
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Grupa rówieśnicza może bowiem spowodować, że będzie on zaniedbywał swoją naukę, zniechęcając się do niej i coraz bardziej pogłębiał
swoje problemy szkolne. Badania nieletnich recydywistów ukazują,
że u wielu z nich występowały bardzo wyraźne opóźnienia szkolne,
a także częste wagary. Proces demoralizacji powodował pogłębianie
się problemów w funkcjonowaniu szkolnym dziecka. Bliska połowa
nieletnich recydywistów podkreślała także fakt ucieczek z domu.
Najwięcej wśród nich uciekało z domu tylko raz, lecz zdarzały się
też takie osoby, które siedmiokrotnie uciekały z domu. Po pierwszej
ucieczce decyzje podejmowane o następnych okazywały się dla nich
łatwiejsze do podjęcia. Następnie pojawiało się również spożywanie
alkoholu, pod wpływem którego dokonywane były pierwsze, drobne
przestępstwa przeciwko mieniu. Wśród tej grupy zauważono również,
że ojcowie badanych byli alkoholikami. Niektóre z tych dzieci miały
pierwszą sprawę sądową w wieku 10 lat.19
Posiadanie rodziców o skłonnościach do uzależnień oraz wychowywanie się w rodzinach patologicznych, a także biedniejszych
dzielnicach mieszkaniowych powoduje, że pojawia się możliwość
dziedziczenia cech charakterystycznych dla patologii i tylko nieliczne
jednostki są w stanie w pozytywny sposób przezwyciężyć taki kryzys.20 Zachowania antyspołeczne są zatem rezultatem negatywnego
oddziaływania środowiska.21 Rodzina może więc stanowić jedno
z większych niebezpieczeństw dla zachowań antyspołecznych jednostki, gdyż brak ustalonych zasad, obowiązków, sposobów nagradzania i karania, czyli przede wszystkim brak prawidłowej opieki
pedagogicznej, posiadania odpowiedniej wiedzy wychowawczej może
niekiedy powodować, że dziecko będzie musiało troszczyć się o rodziców i rodzeństwo mimo, iż rodzice są jeszcze w pełni sił fizycznych,
19 K. Pospiszyl, E. Żabczyńska, Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie,
PWN, Warszawa 1980, s. 24–30.
20	D. Raś, Rodziny ubogie i przestępczość od XVI do XX wieku, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2011.
21 M. Ciosek, Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Stella Maris, Gdańsk 1995,
s. 40–41.
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jednakże ich nałogi będą sprawiały, że nie będą oni w stanie dbać
o rodzinę.22
To właśnie rodzina powinna nauczyć dziecko dobrych zachowań tj. m.in. odczuwania empatii. Ubóstwo, choroby czy dysfunkcje innych ludzi powinno być odczuwalne przez młodego
człowieka w taki sposób, by ten, widząc krzywdę innych ludzi,
nie krzywdził ich jeszcze bardziej. Empatia nie może jednak być
wyuczona w sytuacji, gdy dziecko nie odczuwa bliskości z własnymi
rodzicami, którzy nie mogą przekazać im kierunku rozwijania tej
umiejętności.23
Problemem zasługującym na szczególną uwagę jest stosowanie
przemocy wobec dzieci. Gdy dziecko doświadcza przemocy ze strony
rodziców, uczy się w ten sposób sposobów wyrażania gniewu. W przyszłości skutkować to będzie stosowaniem przemocy przez dzieci,
które jej doznały.24 Właśnie te zachowania, które nabędzie młody
człowiek w wieku dorastania, choć u wielu będą tylko chwilowe, to
u innych w sposób szczególny będą stanowiły główny filar budowania
własnej dorosłości.25
Rodzice sami mogą posiadać również przeszłość kryminalną
oraz wywierać na dziecku presję niektórych negatywnych zachowań. W ten sposób w procesie uczenia się, będzie dochodziło do
złego zachowywania się dziecka, ponieważ będzie ono posiadało
taki wzorzec.26

22	T. Sakowicz, Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób
osadzonych w polskich zakładach karnych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
2009, s. 174–178.
23 M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 83.
24 J. Różańska-Kowal, Motywacja zachowań prospołecznych, i antyspołecznych
nieletnich, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, s. 56.
25 J. Siemionow, Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność, Difin, Warszawa 2011, s. 31.
26	A. Bałandynowicz, Zapobieganie przestępczości. Stadium prawno-porównawcze
z zakresu polityki kryminalnej, Zakład Poligraficzny Primium, Warszawa 1998, s. 62.
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Zjawisko ubóstwa również oddziałuje na wzrost przestępczości. ,,Brak pracy oznacza niemożność zapewnienia odpowiedniego
poziomu życia, pojawia się stan erozji socjalnej, który w dłuższym
okresie prowadzi do wykluczenia społecznego. Grupy wykluczenia
są źródłem zagrożeń społecznych i politycznych – przestępczości,
radykalizmu, terroryzmu.”27 Problem związany ze znalezieniem pracy
skazanego jest bardzo skomplikowany. W momencie odbywania kary
pozbawienia wolności często ,,pracodawcy nie chcą zaoferować nawet pracy społecznej, darmowej, orzekanej przy karze ograniczenia
wolności.”28 To powoduje bezużyteczność jednostki, brak zajęcia,
brak zaufania do niej, traktowanie jej w sposób stygmatyzujący i dalsze karanie.
Rówieśnicy również stanowią grupę ryzyka, gdyż w środowiskach
niektórych grup nabyć można pierwsze doświadczenia przestępcze,
które zapoczątkują karierę młodego przestępcy. Taka przygoda rozpocząć się może poprzez wspólne uzależnienia, na które z czasem
może przestać brakować środków finansowych, zatem młodzi ludzie
zaczną wkraczać na drogę przestępczą.29 Młodzież potrzebuje akceptacji, co może objawiać się w taki sposób, że bardziej będzie liczyło
się dla nich zdanie kolegów, niż rodziny. Poprzez przebywanie razem
w pewnej grupie tworzy się specyficzne ciepło wspólnotowe.30 Będąc
w kręgu osób, mających dewiacyjne skłonności, jednostka stanie się
z czasem taka sama.31
W momencie przebywania jednostki w zakładzie karnym,
przebywa ona z ludźmi funkcjonującymi w specyficzny sposób,
27 K. Czaplicka, Globalne ubóstwo. Perspektywa społeczno-ekonomiczna, „Dialogi
o rozwoju” 2007, nr 1, s. 13.
28 S. Przybyliński, Pomoc postpenitencjarna w odczuciach więźniów recydywistów,
w: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, red. D. Rybczyńska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003, s. 196.
29 B. Toroń, Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej,
Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013, s. 318.
30 M. Maffesoli, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach
ponowoczesnych, PWN, Warszawa 2008, s. 153.
31 B. Hołyst, Socjologia kryminalistyczna, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 114.
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a elementem łączącym te osoby jest popełnienie czynu przestępczego. Sąd wydaje zatem wyrok izolacji takiej jednostki, przez co już
mamy do czynienia z wykluczeniem ze społeczeństwa, co dalej będzie
przybierało proces marginalizacji.32 Funkcjonując w takiej grupie,
w której czasami dobór współwięźniów jest nieprawidłowy, człowiek
musi zachowywać się tak, by podporządkować się danym zasadom33,
gdyż niekiedy stanowi to warunek jego przetrwania.
Zakończenie
Sytuacje recydywistów penitencjarnych są bardzo różnorodne. Na
każdego z nich należy patrzeć indywidualnie. Nie w każdej rodzinie, z której wywodzi się skazany był obecny alkohol, czy narkotyki. Niektóre z rodzin były wręcz pełne, a osadzeni zdobyli średnie
wykształcenie. Nie można zatem z góry wskazywać na przyczyny
przestępczości danej jednostki, porównując ją z ogółem osób odbywających karę pozbawienia wolności. Wiele uwagi należy przeznaczyć
na dojście do myśli skazanego; tego, co nim kierowało i skąd w ogóle
pojawił się pomysł na działalność przestępczą. Dopiero poprzez odkrycie myśli należy spojrzeć na czyn, którego dokonał, gdyż to pozwoli
dostrzec jego osobowość, w której być może tkwią skomplikowane
problemy czy niezaspokojone potrzeby.
Uwarunkowania środowiskowe stanowią jedną z ważniejszych
przyczyn powrotności na drogę przestępczą. Gdy jednostka pochodzi
z rodziny, w której panuje patologia, bądź przebywa w takim środowisku rówieśniczym, to zachowuje się ona w taki sposób, by mieć
kontakt z otoczeniem. Problem tkwi zatem w rodzinie, najbliższych,
pasożytnictwie społecznym czy środowisku pracy, gdyż nawet ona
może być niezgodna z prawem. W środowisku, poprzez obserwację,
32 H. Machel, Izolacja więzienna a problem marginalizacji społecznej (na pograniczu
pedagogiki społecznej i penitencjarnej), w: Marginalizacja w problematyce pedagogiki
społecznej i praktyce pracy socjalnej, red. K. Marzec-Holka, Wydawnictwo UKW,
Bydgoszcz 2005, s. 279.
33 B. Hołyst, Bariery resocjalizacji penalnej, w: Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, red. B. Hołyst, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1984, s. 36.
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a następnie uczestnictwo w danej społeczności, jednostka uczy się
pewnych zachowań. Właściwie można w tym przypadku stwierdzić, że szczególne zastosowanie ma tu teoria uczenia się zachowań
przestępczych. Dlatego patrząc na skazanego, jego czyn, należy mieć
także na uwadze środowisko, w jakim on żyje, uczy się, bądź pracuje.
Po odbyciu kary pozbawienia wolności powinien on mieć możliwość
uczestniczenia w takim środowisku, które nie zachęcałoby go do
ponownego popełniania przestępstwa.
Streszczenie
W artykule podjęta została tematyka skutków izolacji więziennej, jakie są
widoczne w życiu jednostki – recydywisty penitencjarnego, czyli osoby,
odbywającej karę pozbawienia wolności po raz wtórny. Została zwrócona
uwaga na uwarunkowania osobowościowe jednostki oraz środowiskowe,
czyli wszelkie pozostałe impulsy kierujące jednostką w momencie dokonywania czynu niezgodnego z prawem. Artykuł skłania do rozważań na temat
procesów myślowych i emocjonalnych zachodzących w osobie, która ponownie, często z własnej woli, wraca do jednostki penitencjarnej. Dlaczego
wolny człowiek dokonuje wyboru ograniczenia własnej wolności? Sankcje
karne to tylko jedna strona przestępstwa, drugą jest człowiek uwikłany
w daną sytuację.
Summary
In the article a subject matter of effects of the prison isolation which are
visible in the life of the individual was taken – of the penitentiary recidivist, i.e. the person, serving a penalty of imprisonment for the secondary
time. She was attracted her attention here to personality conditioning of
the individual, as well as environmental, that is all remaining impulses,
managing the unit in the moment of effecting an unlawful act. The article
is inducing the man which again, often of his own free will is coming back
to the penitentiary individual about what is happening in the head to deliberations. For what free person, is making choice of reducing the own
freedom? Criminal sanctions are only one side of the crime, from them is
second the man, involved in the given situation.
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Apostolski wymiar muzyki
i śpiewu liturgicznego
The Apostolic Dimension
of Liturgical Music and Singing
Muzyka i śpiew są elementami komunikacji wiernych między
sobą, ale przede wszystkim formą dialogu z Bogiem. Dlatego śpiew
w połączeniu z muzyką jest integralną częścią liturgii (KL 112). Na
płaszczyźnie celebratywnej śpiew jawi się jako fenomen teologiczno-antropologiczny w aspekcie dialogu zbawczego. Dzięki śpiewom
zostaje utrzymana dynamika liturgii, szczególnie w jej wewnętrznym
wymiarze, co umożliwia tym samym rozwój wiary.1 Nie dziwi zatem
stwierdzenie Soboru Watykańskiego II, że celem muzyki i śpiewu
w liturgii jest chwała Boża i uświęcenie wiernych (KL 112). Dostrzega
się w tym momencie spójność z DA 6, gdzie Sobór wypowiada się na
temat celu apostolstwa, którym jest również uświęcenie. Płynie stąd
prosty wniosek, że w takim razie muzyka i śpiew w liturgii przybierają
charakter apostolski. A zatem dlaczego tak jest i jak ten charakter
się wyraża?
Punktem wyjścia jest Pismo Święte, które stanowi źródło wszystkich tekstów liturgicznych, a tym samym i śpiewu. „Pismo Święte ma
doniosłe znaczenie w sprawowaniu liturgii. (…) Z niego czerpią swe
natchnienie i swego ducha (…) pieśni liturgiczne” (KL 24). Niemalże
identyczne sformułowanie znajduje się w KL 21. Skoro śpiewy liturgiczne posiadają głębokie zakorzenienie biblijne, stają się w ten sposób
1 Por. F. Rainoldi, E. Costa, Canto e musica, w: Nuovo Dizionario di Liturgia, Roma
1995, s. 199; G. Zotto, Il primato dell’ ascolto nella celebrazione del rito liturgico,
w: Amen vestrum, pr. zb., Padova 1994, s. 459.
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integralną częścią liturgii (KL 112). Śpiew nadaje lepsze zrozumienie
słowa Bożego, przez to, że wydobywa wartości tam ukryte. Muzyka
natomiast uwalnia przesłanie z tekstu biblijnego; objawia je w sposób bardziej trafiający do wnętrza człowieka. Dzięki temu melodia
przybiera znaczenie znaku widzialnego rzeczywistości niewidzialnej
(por. KL 2). Następuje „wcielenie” słowa. Przemawiający Chrystus
w liturgii (KL 7, 33), przy pomocy muzyki przenika do człowieka jako
Emmanuel, czyli jako Bóg zamieszkujący w człowieku (por. Iz 7, 14;
8, 10; Mt 1, 23).2 Zatem nie będzie chyba szokujące stwierdzenie, jeśli
się powie, że muzyka jest elementem na usługach dialogu zbawczego.
Wiedząc, że muzyka wzmacnia słowo, należy zastanowić się, gdzie
tkwi też podstawa do takiego rozumienia. Motywacji trzeba upatrywać w listach św. Pawła, szczególnie w dwóch tekstach: „Słowo
Chrystusa niech w was mieszka z całym swym bogactwie (…), pod
wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach” (Kol 3, 16); „… napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach
i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana
w waszych sercach” (Ef 5, 18-19). Z tych tekstów Apostoła Narodów
wynika, że śpiew należy do istotnych czynników budowania wiary.
Słowo Chrystusa i Duch Boży przenikają wzajemnie do wnętrza człowieka i w ten sposób budują Kościół. Trzeba też wziąć pod uwagę, że
wierzący nie śpiewa dla siebie samego, lecz dla drugich i razem z nimi.
Słusznie zatem zauważa W. Kurzschenkel, że „kiedy chrześcijanie
chcą śpiewać Panu, czują się zmuszeni do tego, żeby śpiewać sobie
nawzajem i w ten sposób uskuteczniać jedność w jednym Duchu”.3
Tak oto wierni zjednoczeni w jednym Duchu objawiają sobą, iż tworzą
Mistyczne Ciało zakorzenione głęboko w ich wnętrzu.
2 Por. B. G. Baroffio, Musica e liturgia, „Communio” (wyd. włoskie) 1995, nr 140–141,
s. 33–34; F. Rainoldi, E. Costa, Canto e musica, art. cyt., s. 211; I. Pawlak, Gra na
instrumentach – muzyką liturgiczną?, „Liturgia Sacra” 1995, nr 3–4, s. 189; J. Waloszek, Dlaczego muzyka w sprawowaniu Eucharystii, w: Kultura i sztuka w służbie
Eucharystii, red. R. Pierskała , R. Pośpiech, Opole 1997, s. 112–113.
3 Cyt. za: J. Waloszek, Biblijne podstawy muzyki sakralnej (cz. 2), „Liturgia Sacra”
1995, nr 3–4, s. 155n.
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Wynika stąd wniosek, że dzięki śpiewom mocno zaznacza się ich
charakter pneumatohagijny. Otóż sama inspiracja muzyczna odnajduje się w rzeczywistości Ducha Bożego. Natomiast w samym wykonywaniu śpiewu w zgromadzeniu liturgicznym następuje wzajemne
przekazywanie Ducha pomiędzy członkami wspólnoty i dzięki tej
relacji każdy wierny może być napełniony Duchem.4
Muzyka i śpiew przybiera w tym kontekście również znaczenie
pneumatoforyczne, ponieważ „Duch przychodzi z pomocą naszej
słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam
Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26). Stąd znowu dostrzega się w śpiewie wyraz
niewidzialnego objawiania się i działania Ducha Świętego (por. KL 2).
Muzyka i śpiew, kryjąc w sobie wymiar pneumatohagijno-foryczny,
stanowią zatem o naturze wydarzenia celebracji liturgicznej. Mając
na uwadze, że liturgia ma charakter wspólnotowy, oba te wymiary
Ducha Świętego dotykają, a poniekąd wynikają już z ontycznej struktury członków Ludu Bożego. Należy zatem dostrzec wzór wspólnoty
i ontyczną strukturę człowieka.
Trynitarność Osobowa Boga jest rozumiana jako „samoistność
relacji”. Każda Osoba Boska, mimo iż jest samoistna i niezależna,
bytując razem jeszcze z Dwoma, jest ciągle i całkowicie w relacji do
drugich Osób. Krótko mówiąc, Osoby Boskie istnieją we wzajemnej
relacji do siebie.5 Osoba Boska jest właśnie przez to Osobą, że oddaje
się obu pozostałym; żyje dla tych Osób i w Nich. Pozostając sobą,
w Nich znajduje swój sens i cel. Z racji, iż każda z Osób Boskich posiada siebie w nieskończenie doskonały sposób, otwiera się na dwie
pozostałe i całkowicie się im oddaje, pozostając równocześnie sobą
i nie zatracając się w tych Osobach.6
4 Por. tamże, s. 156.
5 Por. F. Courth, Bóg trójjedynej miłości, Poznań 1997, s. 227–229; W. Hryniewicz,
Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata, Lublin 1991, s. 69–70; W. Granat, Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie, t. 1, Lublin 1972, s. 366–369; T. Wilski,
Tajemnica osoby – klucz do rozumienia siebie i Boga, „Communio” 1982, nr 2, s. 31.
6 Por. T. Wilski, Tajemnica osoby – klucz do rozumienia siebie i Boga, art. cyt.,
s. 31.
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Mówiąc o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boże,
W. Hryniewicz dostrzega w tym akcie i przyrównuje go do narady
i decyzji osób: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam”
(Rdz 1, 26).7 Stąd osoba ludzka stworzona na obraz i podobieństwo
Boga (Rdz 1, 26) podlega temu samemu prawu, które tkwi w Bogu
i wyznacza sam sposób istnienia Osób Boskich. Istnienie i relacja
Osób Boskich stanowią ontologiczny prawzór struktury ludzkiej.8
J. Galot zauważa, że Osoby Boskie, jak i osoby ludzkie, nie są konstytuowane przez coś absolutnego, ale przez samoistną relację. Właśnie
ona (relacja) stanowi czynnik formalnie konstytuujący rzeczywistość
osoby. Różnica jednak tkwi w tym, że w Osobach Boskich ta samoistna relacja jest doskonałą aktualnością, natomiast w osobie ludzkiej
urzeczywistnia się przez wielorakie relacje człowieka.9
Stwarzając jednak osobę, Bóg czyni siebie ostatecznym i absolutnym „Ty” człowieka. Tym samym wzywa go do dialogu i spotkania
się z sobą. W ten sposób został podany osobowy i ontologiczny status
człowieka: być odpowiedzią na wezwanie Stwórcy.10 Ta prawda wskazuje na transcendencję człowieka. Osoba ludzka nie jest pasywnym
przedmiotem (narzędziem), lecz podmiotem działania. Jej podmiotowy charakter stanowi pierwsze fundamentalne źródło transcendencji osoby ludzkiej. Człowiek jest podmiotem, ponieważ jest osobą.
Należy zatem zauważyć, że kształt transcendencji człowieka jest
konkretnym kształtem jego istnienia. Osoba ludzka urzeczywistnia
się w pełni dzięki życiu psychiczno-duchowemu i poprzez nie. S.
Kowalczyk mówi o człowieku, że jest uwewnętrzniony ontycznie.11

7 W. Hryniewicz, Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata, dz. cyt.,
s. 90.
8 Por. tamże, s. 69–70.
9 Por. J. Galot, La personne du Christi. Recherche ontologique, Doculot – Lethielleux, Gembloux–Paris, 1969, s. 35–41.
10 W. Hryniewicz, Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata, dz. cyt.,
s. 90.
11 Por. S. Kowalczyk, Transcendencja i immanencja człowieka w świecie, w: Powołanie człowieka, t. 5: Odpowiedzialni za świat, Poznań–Warszawa 1982, s. 114–115.
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Takie ujęcie osoby, w świetle Rdz 1, 26, pozwala zrozumieć, że
człowiek, jako stworzenie, bierze udział w aktywności Pierwszej
Przyczyny, ponieważ, jak twierdzi św. Tomasz: „Bóg udziela stworzeniom godność bycia przyczyną”.12 Konsekwencją udziału w Bogu
jest uczestnictwo w Jego przyczynowości. Bóg w swej aktywności
zbliża do siebie przyczynowość stworzeń w celu współdziałania z nimi
w swym dziele zbawczym.13
W takim razie, wiedząc, że człowiek, jako osoba, stworzony na
obraz i podobieństwo Boga, w Którym Trzy Osoby są jedna dla drugiej,
potrafi zrozumieć, iż wykonując muzykę czy śpiew, służy drugiemu
człowiekowi w pogłębianiu wiary. Stąd można śmiało stwierdzić,
że muzyka i śpiew liturgiczny, skoro prowadzą do uświęcenia ludzi
(por. KL 112; DA 6), nabiera wymiaru apostolskiego.
Aczkolwiek powyższe refleksje są zrozumiałe w sensie teologicznym, to wydaje się, że nie zawsze, a może w zdecydowanej większości
celebracji liturgicznych są one nierespektowane, czy wręcz pomijane.
Skoro liturgia poprzez śpiew powinna podnosić umysły wiernych do
Boga i spraw niebieskich (KL 120), musi mieć też integralny charakter
nie tylko w swej obrzędowości, lecz także i w swej treści zawartej
w tekstach. Odnosi się to w tym przypadku do pieśni. Stanowisko
ostatniego Soboru jest bardzo jasne, a mianowicie, że teksty pieśni powinny być zaczerpnięte z Pisma Świętego i źródeł liturgicznych. Oznacza to, że teksty biblijne i euchologijne wyznaczają temat przewodni
dla śpiewów.14 Wtedy wszystkie wyżej przedstawione argumenty
teologiczne zostaną spełnione. W przeciwnym razie śpiew w liturgii
nie tyle, że nie będzie stanowił o swoim charakterze apostolskim, lecz
12	Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, I, qu. 22, a.3.
13 Por. W. Granat, Partnerstwo człowieka z Bogiem w rozwijaniu dzieła stworzenia,
w: Powołanie człowieka, t. 5: Odpowiedzialni za świat, Poznań–Warszawa 1982, s.130.
14	A. Waloszek podaje punkty potrzebne przy ocenie doboru tekstów pieśni: 1. Myśl
skierowana na dzieło zbawienia; 2. Nasze włączenie się w to dzieło; 3. Występujemy
publicznie jako Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, czyli jako Kościół; 4. Główne
zainteresowanie przechodzi z nas na Boga, do którego zwracamy się w modlitwie.
Tenże, Muzyka liturgiczna w grupach młodzieżowych. Propozycje – ocena, w: Lądzkie
sympozja liturgiczne, red. A. Durak, Kraków 1997, s. 159.
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wręcz będzie przyczyniał się do destabilizacji „narzędzi” apostolskich
w liturgii. Dlatego, jak słusznie zauważa Z. Bernat, jest niewłaściwe
określenie: „śpiewać podczas Mszy Świętej”; powinno mówić się:
„śpiewana Msza Święta”, „celebrować śpiewaną Mszę Świętą”.15 Wtedy
to stanie się zrozumiałe, dlaczego jest mowa o „wcieleniu” słowa
w celebracji liturgii, co było przedmiotem powyższej refleksji.
Ujednolicenie tematyczne wszystkich tekstów w liturgii czy to
czytań, czy odmawianych modlitw, czy wreszcie śpiewów stanowi
istotny element dla werbalnego języka liturgii, który w swej naturze
kryje wymiar apostolski.
Streszczenie
Artykuł „Apostolski wymiar muzyki i śpiewu liturgicznego” ukazuje dialog
w liturgii, jaki występuje pomiędzy Bogiem a człowiekiem i między ludźmi.
Podstawą tego dialogu jest Pismo Święte, ponieważ z jego natchnienia mają
płynąć pieśni liturgiczne (por. KL 24). Chcąc, aby w liturgii następowało
„wcielenie” słowa, należy pieśni tematycznie dopasować do tekstów biblijnych i euchologijnych. Relacje, jakie zachodzą pomiędzy Osobami Boskimi,
są wzorcem dla ludzi tworzących zgromadzenie liturgiczne. Biorąc pod
uwagę wszystkie te zasady, można mówić, że muzyka i śpiew nabierają
wymiaru apostolskiego, ponieważ przyczyniają się do uświęcenia ludzi.
Summary
The article “The Apostolic Dimension of Liturgical Music and Singing”
presents a dialogue that occurs in the liturgy between God and man as well
as between people. This dialogue is based on the Holy Scriptures, as it the
Holy Scriptures that should be the inspiration for composing liturgical songs
(see KL 24). If the “incarnation” of the word is to take place in the liturgy,
the songs should thematically suit the biblical and euchological texts read in
the liturgy. The relations between three Divine Persons are a model for the
people who make up a liturgical assembly. Considering all these principles,
it may be concluded that music and singing acquire an apostolic dimension
because they contribute to the sanctification of people.
15 Por. Z. Bernat, Śpiew i muzyka kościelna w odnowionej liturgii, w: Wprowadzenie
do liturgii, pr. zb., Poznań–Warszawa–Lublin 1967, s. 489.
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Opublikowana 30 stycznia 2018 roku konstytucja apostolska Ojca
Świętego Franciszka o kościelnych studiach akademickich, rozpoczynająca się słowami Veritatis gaudium – Radość prawdy, konsekwentnie
podkreśla, że wszyscy tworzący Lud Boży zaproszeni są w obecnym
czasie, by przygotować się do wejścia w „nowy etap ewangelizacji”.1
To wpisane w dynamizm misyjny Kościoła doświadczenie warto zobaczyć w szerszym kontekście, który na kartach Redemptoris missio
nakreślił św. Jan Paweł II. „(…) Bóg tak się pochyla, tak się uniża, że
może się troszczyć o człowieka i wraz z człowiekiem stworzył dzieje,
których naczyniem, uprzywilejowanym przejawem jest Kościół.”2
Kościół, który także dzisiaj – mimo kontestujących podstawy jego
działalności misyjnej, liberalistycznej i postmodernistycznej koncepcji człowieka – wprowadza w czyn słowa Apostołów: „Nie możemy
nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20; por. także Redemptoris missio, nr 11), a wraz za św. Piotrem napomina wszystkich
współczesnych misjonarzy: „(…) bądźcie zawsze gotowi do obrony
wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która
w was jest” (1 P 3, 15b).
1	Zob. Veritatis gaudium. Konstytucja Apostolska o kościelnych studiach akademickich, http://kosciol.wiara.pl/doc/4481278.Veritatis-gaudium [dostęp: 30.01.2018 r.].
2 Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Sowiński, Kraków
1997, s. 16.
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Ową missio Dei trzeba dziś zobaczyć w perspektywie dokonujących
się przemian, często wręcz deformujących wizję człowieka i jego obecność w świecie, gdyż bez tego kontekstu obraz misji Kościoła byłby
niepełny i niezrozumiały. Co więcej, Kościół, który „(…) zmierza ku
jednemu tylko, a mianowicie, by pod kierownictwem Ducha Świętego Pocieszyciela prowadzić dalej dzieło samego Chrystusa, który
przyszedł na świat, żeby dać świadectwo prawdzie, żeby zbawiać,
a nie sądzić, żeby służyć, a nie żeby Jemu służono (…), zawsze ma
obowiązek badać znaki czasów3 i wyjaśniać je w świetle Ewangelii, tak
aby mógł w sposób dostosowany do mentalności każdego pokolenia
odpowiadać ludziom na ich odwieczne pytania dotyczące sensu życia
obecnego i przyszłego oraz wzajemnego ich stosunku do siebie. Należy
zatem poznawać i rozumieć świat, w którym żyjemy, a także jego
nieraz dramatyczne oczekiwania, dążenia i właściwości” (Konstytucja
duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes,
nr 3–4). Tak wyrażoną soborową intuicję potwierdza Jan Paweł II,
który w Redemptoris missio charakteryzując czasy, w jakich „Kościół
3 Szerzej o teologii znaków czasu zobacz: S. Bielecki, Teologia znaków czasu, Kielce
2006. Autor stwierdza wprost, że odczytywanie przez współczesnego człowieka
„otaczającej go rzeczywistości (…) zarówno w perspektywie soteriologicznej, jak
i eschatologicznej (…), nie jest łatwe w zastosowaniu w praktycznym działaniu ze
względu na różnorodne i wciąż zmieniające się sytuacje w jakich wypadło żyć konkretnemu chrześcijaninowi. Nie przychodzi mu łatwo odczytywać w świetle słowa
Bożego złożone sytuacje i zawikłane problemy współczesnego świata. Dostrzeganie
ich związku ze sprawą zbawienia, odkrywanie zawartych w nich wezwań oraz
uświadamianie sobie związanej z nimi odpowiedzialności wymaga ich dostrzegania
przez pryzmat wiary. W tym kontekście znaczącą rolę do spełnienia ma teologia
znaków czasu.” Tamże, s. 237. Zob. także: P. Neuner, Eklezjologia – nauka o Kościele, w: Podręcznik teologii dogmatycznej, red. W. Beinert, tłum. W. Szymona, t. 7,
Kraków 1999, s. 219–220. Zob.: Historia dogmatów, red. B. Sesboüé, tłum. P. Rak,
t. 3: Znaki zbawienia, Kraków 2001, s. 447–453; 460–461; 472–476. Zob.: J. Mazur,
Katolicka nauka społeczna, Kraków 1992, s. 58–59. Zob. także: P. Rabczyński,
Wiarygodność Kościoła a znaki czasu, w: Kościół w czasach Jana Pawła II, red. M.
Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 2005, s. 319–334. Interesującym artykułem
na temat znaków czasu i socjologii Kościoła jest także: J. Pyda, Jak pisać o Kościele?,
„Znak” 2006, nr 5(612), s. 71–80.
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winien starać się prowadzić swą misję w świecie i dotrzeć z nią do
wszystkich ludów” (RM 39), określa je jako „dramatyczne i zarazem
fascynujące” (RM 38), a więc innymi słowy jako czasy „sprzyjające
misji i ją defaworyzujące”.4 Choć minął już okres, gdy misję Kościoła
upatrywano zasadniczo w jego działaniu ad intra, „obdarowującym pełnią życia tylko członków Kościoła”5, uważanego wówczas
wręcz za „statyczny, defensywny, a pod pewnymi względami nawet
zachowawczy”6, i choć minęło już ponad 50 lat od zmieniającego tą
optykę Soboru Watykańskiego II7, to „pozostaje jednak faktem, że
krańce ziemi, na które należy zanieść Ewangelię, oddalają się coraz
bardziej, i wypowiedź Tertuliana, że Ewangelia została ogłoszona na
całej ziemi i wszystkim ludom, jest bardzo daleka od konkretnego
urzeczywistnienia: misja ad gentes dopiero się zaczyna” (RM 40).
Nagląca potrzeba takiej misji jest tym bardziej godna podjęcia, gdyż to
właśnie działalność misyjna „(…) odnawia Kościół, wzmacnia wiarę
i tożsamość chrześcijańską, daje życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie” (RM 2), a więc tym samym uwiarygadnia
4 R. Skrzypczak, Kościół misyjny według Jana Pawła II, Lublin 2005, s. 10.
5	A. Czaja, Traktat o Kościele, w: Dogmatyka, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, t. 1, Warszawa 2006, s. 345.
6 P. Neuner, Eklezjologia – nauka o Kościele, art. cyt., s. 218.
7 „(…) eklezjologia posoborowa wyraźnie lansuje soborową wizję Kościoła otwartego na świat, człowieka, jego kulturę. Przezwyciężona została wizja Kościoła – Arki,
szczelnie zamkniętej w obawie przed światem i wizja Kościoła jako społeczności
doskonałej, poza którą nie ma zbawienia. Nie godzi się posoborowa eklezjologia na
to, by Kościół uzurpował sobie prawo do dysponowania zbawieniem. Uznaje się,
że jest uprzywilejowanym nośnikiem zbawienia, ale nie stanowi jedynego miejsca
jego realizacji. (…) Wielkim osiągnięciem posoborowej eklezjologii jest też jej
chrystocentryzm. Rozwija się go niejako na przedłużeniu doktryny o Chrystusie
jako jedynym Pośredniku między Bogiem a ludźmi (por. 1 Tm 2, 5). Jego dojrzałość
widzi się w tym, że jest osadzony w perspektywie trynitarnej i pneumatologicznie
dopełniony. Tym sposobem ogranicza się niebezpieczeństwo chrystomonistycznej interpretacji.” A. Czaja, O stanie recepcji Lumen gentium, w: Kościół i dialog.
Materiały z sympozjum zorganizowanego z okazji 40. rocznicy promulgacji Lumen
gentium i Unitatis redintegratio. Lublin, 21–22 listopada 2004 roku, red. A. Czaja,
L. Górka, V. Kmiecik, Lublin 2005, s. 89–90.
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Kościół8, który musi dziś zmierzyć się na przykład ze społeczeństwem
wielokulturowym, emigrującym, szukającym przestrzeni życiowej,
czy też z przebudzeniem, mającego 1 miliard 300 tysięcy wyznawców,
islamu9.
Jan Paweł II, pisząc te słowa, doskonale zdawał sobie sprawę, że
„działalność misyjna stanowi jeszcze dziś największe wyzwanie dla
Kościoła” (RM 40), gdyż nawet pobieżna analiza religijnej mapy świata
pokazuje, że mimo zdobyczy technicznych XXI wieku10 ułatwiających
interpersonalną komunikację, „ogromna jest liczba ludzi czekających

8	Z. Krzyszowski, Wiarygodność Kościoła realizującego misyjny nakaz Chrystusa
w świetle nauczania Jana Pawła II, RT 1999, z. 2, s. 29.
9 Islam „jest dziś najbardziej rozwijającą się religią świata. Można się z nią spotkać
już nie tylko w krajach arabskich, ale coraz wyraźniej w miastach Europy i Ameryki
Północnej. W jej obrębie, jako pewna nadwyżka fanatyczno-emocjonalna, pojawia się
nurt polityczny (militant islam) z wiarą fundamentalistyczną i absolutną pewnością,
że racja jest po jego stronie. Z nim wiąże się zagrożenie żołnierzy świętej wojny
i zamachowców.” R. Skrzypczak, Kościół misyjny według Jana Pawła II, dz. cyt., s. 8.
Co do skutków konfrontacji chrześcijaństwa z islamem Philip Jenkins (P. Jenkins,
La terza Chiesa alle porte. Il cristianesimo del XX secolo, Roma 2004) stwierdza,
że „(…) nieprawdą jest, że islam odniesie zwycięstwo nad chrześcijaństwem, ale to
właśnie ono zachowa decydujące znaczenie. Jednakże zmieni ono oblicze, zyskując
konotację jako wspólnota przede wszystkim afrykańska, latynoamerykańska i północnoamerykańska. (…) Przewiduje się, że za dwadzieścia lat liczba chrześcijan
w Afryce wzrośnie o 273 miliony, w Ameryce Łacińskiej o 160 milionów, w Ameryce
Północnej o 85 milionów, w Azji o 147 milionów”. Cytuję za: A. Riccardi, Przyszłość
chrześcijaństwa, w: Najnowsza historia Kościoła. Katolicy i Kościoły chrześcijańskie
w czasie pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005), red. E. Guerriero, M. Impagliazzo,
tłum. J. Partyka, Kraków 2006, s. 24–25.
10 W kontekście rozwoju nauki i techniki i jego wykorzystania przez człowieka
dla należytego rozwoju kultury, Sobór zauważa pewne zagrożenia, stwierdzając
w Gaudium et spes: „Zapewne dzisiejszy postęp nauk i umiejętności technicznych,
które mocą własnej metody nie mogą dotrzeć do najgłębszych podstaw rzeczy,
sprzyjać może pewnemu fenomenizmowi i agnostycyzmowi, jeżeli metody badań,
jakimi posługują się te dyscypliny naukowe, uzna się niesłusznie za najwyższą regułę
odnajdywania całej prawdy. Co więcej, istnieje niebezpieczeństwo, że człowiek,
ufając zbytnio wynalazkom dzisiejszym, będzie się uważał za samowystarczalnego
i nie będzie już szukał wyższych rzeczy” (GS 57).
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jeszcze na Chrystusa (…)” (RM 86; por. także 37, 40).11 Co więcej, od
czasu zakończenia obrad Vaticanum II liczba nie znających Odkupiciela człowieka12 – a co za tym idzie, tych, którzy nie widzą w zasięgu
swojej perspektywy życiowej, Kościoła jako miejsca „niezgłębionego
bogactwa Chrystusa” (Ef 3, 8; RH 4) – prawie się podwoiła (RM 3).
Ponadto faktem jest, że na początku XX wieku papież Benedykt XV,
mówiąc o miliardzie „pogan”, nie mógł przypuszczać, że już pod jego
koniec, liczba tych, którzy nie poznali jeszcze Ojca, który uwolnił ich
„spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego
Syna (…)” (Kol 1, 13), wzrośnie do czterech miliardów.13
„Wcielenie embrionem Kościoła” a Jana Pawła II teologia dróg
misyjnego posłannictwa Eklezji
Choć sytuacja człowieka współczesnego wydaje się być miejscami
aż nadto złożona (z jednej strony człowiek wprzęgnięty w proces
11 „Nie ma wątpliwości, że dla ewangelizacji nie zrobiono jeszcze wszystkiego i że
należy czynić jeszcze wiele – dużo więcej niż do tej pory, aby móc powiedzieć, iż
nie jest zbyt mało. Można dostrzec sporo obszarów niedopracowanych lub wręcz
zaniedbanych. Wiadomo, że Kościół, jako instytucja Bosko-ludzka, w doczesności
nie będzie tworem doskonałym, ze względu na ową „ludzką cząstkę”. Dlatego też,
najprawdopodobniej, pewne myśli o Kościele zawsze pozostaną „w sferze marzeń”.
Nie może to jednak być powodem do zwalniania się z obowiązku troski o Kościół
i ewangelizację. Nie można bowiem pozostać na poziomie „marzeń o Kościele”, ale
należy dbać o to, aby stawał się coraz bardziej doskonały, ponieważ stanowi Ciało
Tego, Który jest samą Doskonałością”. M. Wyrostkiewicz, Czy dla ewangelizacji
zrobiliśmy wszystko?, w: Kościół marzeń? O reformie Kościoła w Polsce. Tydzień
Eklezjologiczny 2008, red. M. Wyrostkiewicz i in., Lublin 2009, s. 81.
12 Redemptor hominis [Odkupiciel człowieka], programowa encyklika Jana Pawła
II, ogłoszona oficjalnie 4 marca 1979 r., w pierwsza niedzielę Wielkiego Postu, ukazująca horyzonty papieskiego – personalistycznego – myślenia, będącego owocem
osobistego duszpasterskiego, filozoficznego i teologicznego doświadczenia Karola
Wojtyły. Papież na gruncie trudnych doświadczeń historii XX wieku, broni godności
każdego człowieka, której podstawą i gwarantem jest Wcielone Słowo Boga, Jezus
Chrystus. Por. także G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II,
red. J. Poniewierski, s. 368–370.
13 R. Skrzypczak, Kościół misyjny według Jana Pawła II, dz. cyt., s. 11.
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globalizacji14, a więc masowej kultury, konsumpcji, komunikacji,
z drugiej strony odkrywający w sobie najgłębsze pragnienie Boga
samego i trud w odnalezieniu prawdziwego sensu życia w chaosie
otaczającej go rzeczywistości), to Kościół zawsze stoi po stronie tego
właśnie, często zagubionego, człowieka i niezachwianie, z mocą wskazuje mu na jego godność i wartość.15 Bo to właśnie ten człowiek,
w całym bogactwie, a jednocześnie w całej swej biedzie i bezsilności
swojej kondycji, „(…) jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć
Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła” (RH 14)16. Jest to niezwykle cenna perspektywa
w odniesieniu do znajdującego się in statu missionis Kościoła, gdyż ma
charakter uniwersalny, to znaczy, że każdy człowiek, pod jakąkolwiek
szerokością geograficzną by żył, jakkolwiek by jego współdziałanie z łaską w realizowaniu swego powołania wyglądało, jest „drogą
Kościoła”. Każdy człowiek i po wszystkie czasy.17 Tak zarysowana
podstawa, rozwijanej przez Jana Pawła II, teologii dróg jakimi winien
kroczyć Kościół, znajduje swoje uzasadnienie w fakcie Wcielenia,
14 Interesującym studium na temat Kościoła Katolickiego w sytuacji globalizmu jest:
Cz.S. Bartnik, Kościół Katolicki a imperium, RT 2003, z. 2, s. 23–32. Warto również
zob. A.A. Napiórkowski, Kościół wobec wyzwań współczesności, w: Kościół w czasach
Jana Pawła II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 2005, s. 145–158.
15 Sam Jezus Chrystus jest najpiękniejszym przykładem niezbywalnej godności
i wartości każdej osoby ludzkiej: „Jezus w całym swoim życiu ukazuje się jako nasz
wzór (por. Rz 15, 5; Flp 2, 5): jest „człowiekiem doskonałym” (GS 38), który zaprasza
nas, abyśmy się stali Jego uczniami i szli za Nim. Przez swoje uniżenie dał nam
wzór do naśladowania (por. J 13, 15), przez swoją modlitwę pociąga do modlitwy
(por. Łk 11, 1), przez swoje ubóstwo wzywa do dobrowolnego przyjęcia ogołocenia
i prześladowań (por. Mt 5, 11–12)”. KKK 520.
16 I. Mroczkowski, Misterium człowieka stworzonego, RT 1993, z. 3, s. 31. Podobnie
myśl tę wyraża J. Pałucki, który w kontekście misyjnej działalności Eklezji, zauważa, że: „Posłanie misyjne „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu!” (Mk 16, 15) przypomina, zwłaszcza teologom, o odpowiedzialności za
umacnianie człowieka w jego dążeniu ku doskonałości (…)”. J. Pałucki, Eklezjologia
Ojców Kościoła, w: Kościół w czasach Jana Pawła II, red. M. Rusecki, K. Kaucha,
J. Mastej, Lublin 2005, s. 99.
17 J. Nagórny, Współczesny człowiek – drogą Kościoła. Refleksja nad nauczaniem
Jana Pawła II, RT 1993, z. 3, s. 95.
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przez które Syn Boży „(…) zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem” (GS 22). Dlatego Kościół „nieustannie żyje treścią Wcielenia,
wnika w głębię tej tajemnicy (RH 18), wpatruje się w nią, bo w związku
z nią przeżywa najgłębiej swoją własną istotę i własne posłannictwo
(RH 18; por. RH 10)”.18 Naturalną konsekwencją takiego rozumienia
relacji pomiędzy tajemnicą Wcielenia, a podmiotem zainteresowania
działalności misyjnej Kościoła, jest swoista nowa antropologia, gdzie
„w traktowaniu o osobie podkreślamy integralną całość i wewnętrzną
jedność bytu ludzkiego (…)”19, a sam człowiek widzi i przeżywa w sobie coraz głębiej imago Dei (por. Rdz 1, 26–27; 5, 1–3; 9, 6).
Powyższe stwierdzenia ukazują nam, że Wcielenie Syna Bożego
jest centralnym punktem nie tylko dziejów świata i ludzkości, ale
także – „ukazującego objawioną w historii uniwersalność zbawczą
Boga”20 – Kościoła. „Wcielenie staje się embrionem Kościoła, który
jest rozumiany jako zespolenie Boga z człowiekiem.”21 Co więcej, „(…)
relację pomiędzy Bogiem i człowiekiem najlepiej ukazuje tajemnica
Wcielenia, poprzez którą Kościół staje się wyjątkowym, umiłowanym partnerem – sponsa Christi.”22 Jeden z czołowych przedstawicieli niemieckiej katolickiej szkoły tybińskiej, Johann Adam Möhler,
uzasadniając swoje inkarnacyjne ujęcie Kościoła, pisze wprost:
„Kościół widzialny jest więc Synem Bożym, ukazującym się zawsze
pośród ludzi w formie ludzkiej, ciągle się odnawiającym a pozostającym tym samym. Jest on ciągłym Wcielaniem się (die andauernde
18 R. Skrzypczak, Osoba i misja. Podstawy eklezjologii misyjnej w świetle personalizmu papieża Jana Pawła II, Warszawa 2005, s. 182.
19 Cz.S. Bartnik, Szkic o osobie, RTK 1990, z. 2, s. 70. W kontekście działalności
misyjnej Kościoła warto zapoznać się również z treścią opracowania: A.A. Szafrański,
„Nowa antropologia” a antropologia postmodernistyczna, w: Pluralizm kulturowy
i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi
Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin, red. Z. Kupisiński, S. Grodź,
Lublin 2010, s. 707–718.
20 K. Góźdź, Jezus. Twórca i Spełniciel naszej wiary (Hbr 12, 2), Lublin 2009, s. 385.
21	L. Fąs, Obraz misji w różnorodności eklezjologicznej, „Nurt SVD” 2005, nr 3(39),
s. 51.
22 J. Pałucki, Eklezjologia Ojców Kościoła, art. cyt., s. 112.
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Fleischwerdung) tegoż Syna Bożego (…)”.23 Takie, nawiązujące do
kategorii historycznych, do teologii historii i pneumatologii ujęcie,
traktuje – realizujący odwieczny zamysł Boga24 – Kościół jako kontynuację Wcielenia, „realizację Bożego Planu Odkupienia i po prostu kontynuującym się odkupieniem Chrystusowym, czyli historią
zbawienia”.25
Przyjęta w tym kształcie definicja26 J.A. Möhlera, próbująca określić teandryczną (bosko-ludzką) naturę Kościoła, została ostatecznie
skorygowana, gdyż Kościół „jako misterium o własnej strukturze,
wyraźnie związane z historiozbawczą funkcją Ducha Świętego, na
zasadzie bliskiej analogii jedynie upodabnia się do tajemnicy Słowa
Wcielonego (por. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 8)”.27 Niemniej Kościół jako tak rozumiana kontynuacja
23 J. A. Möhler, Symbolik, cytuję za: Cz.S. Bartnik, Kościół jako kontynuacja Wcielenia, w: tenże, Dotknąć Boga Żywego. Różne szkice teologiczne, Lublin 2004, s. 128.
24 Realizacja istniejącego odwiecznie zamysłu Boga, będąca zadaniem Kościoła,
„polega na obdarowywaniu człowieka udziałem w boskim życiu, a udział ten (participatio) oznacza dla człowieka wspólnotę (communio) z Bogiem i w konsekwencji
prawdziwą jedność między ludźmi. Innymi słowy zasadniczą racją bycia Kościoła
jest służba zbawieniu, czyli posługa jednania człowieka z Bogiem i ludzi między
sobą. W tym celu został ustanowiony i wyposażony w określone środki zbawcze,
pełnię łaski i prawdy”. A. Czaja, Traktat o Kościele, art. cyt., s. 346.
25 Cz.S. Bartnik, Kościół jako kontynuacja w wierze, art. cyt., s. 128.
26	Obok definicji inkarnacyjnej J.A. Möhlera, znana jest także definicja trynitarna
św. Cypriana z Kartaginy, mówiąca że „Kościół to lud zjednoczony jednością Ojca
i Syna, i Ducha Świętego”. Jednak najbardziej popularną jest definicja R. Bellarmina, tzw. definicja potrójnego węzła, mówiąca, że „Kościół to zgromadzenie ludzi
związanych wyznaniem tej samej wiary chrześcijańskiej i uczestnictwem w tych
samych sakramentach, pod zarządem prawowitych pasterzy, a zwłaszcza jednego
Biskupa Rzymskiego, namiestnika Chrystusa na ziemi”. Cytuję za: A. Czaja, Traktat
o Kościele, art. cyt., s. 380.
27	A. Czaja, Kościół – sakrament zbawczej komunii dla świata, RT 2002, z. 2, s. 157.
Podobnie o Kościele jako kontynuacji Wcielenia pisze: S. Pié-Ninot, Wprowadzenie
do eklezjologii, tłum. T. Kukułka, Kraków 2002, s. 7. Autor już we wstępie do eklezjologii in medio Ecclesiae, pisząc o poprawnym rozumieniu Kościoła jako złożonego
z dwóch elementów – Ecclesia ex hominibus oraz Ecclesia ex Trinitate, zauważa, że
Kościół „jawi się jako jedna rzeczywistość złożona i analogiczna do tajemnicy Słowa
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Wcielenia i misji Słowa Wcielonego ma jeszcze przed sobą niezmierzone horyzonty misji wśród narodów (RM 31–40). Wydaje się to być
tym bardziej pilne zadanie, im szybciej zinterioryzujemy prawdę, że
Wcielenie obejmuje każdego człowieka aż do skończenia świata28,
a członkowie Kościoła „kontynuują odkupieńcze Wcielenie nie tylko
in subiecto, lecz także obiektywnie, na sposób historyczny, gdzie
każdy wierzący, chrzczony i sprawiedliwie żyjący niejako realizuje
Wcielenie dalej”29. Dlatego też od jakości owego sprawiedliwego życia
ochrzczonych i głębi ich zaangażowania we współpracę z łaską, zależy jakość i owocność dalszej działalności misyjnej Kościoła, który
także dzisiaj jest oskarżany o imperializm, szerzenie propagandy,
nietolerancje, molestowanie religijne30, a który sam jako „una realitas complexa, zrastająca się z pierwiastka boskiego i ludzkiego (…)”
(LG 8), nieustannie poddaje się reformie.31 Taką potrzebę oczyszczenia, odnowy, a ostatecznie reformy Kościoła podkreśla jasno Sobór
Watykański II32, który zdaje sobie sprawę, że „Kościół jest nie tylko
Wcielonego. Przypomina nam o tym Konstytucja Lumen Gentium (nr 8), opisując
rzeczywistość Kościoła jako znak i sakrament, który czyni w historii widzialnym
to, co jest niewidzialne: chodzi mianowicie o wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem
i jedność całego rodzaju ludzkiego objawioną w Jezusie Chrystusie przez Ducha
Świętego (por. LG 1)”. Tamże.
28	E. Ozorowski, Kościół. Zarys eklezjologii katolickiej, Wrocław 2005, s. 36.
29 Cz.S. Bartnik, Kościół jako kontynuacja w wierze, art. cyt., s. 129. Por. W. Granat,
Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego, red. K. Guzowski,
H. Szumił, Lublin 2007, s. 191–192, 217–242.
30 K. Góźdź, Recenzja rozprawy ks. Roberta Skrzypczaka: Osoba i misja. Podstawy
eklezjologii misyjnej w świetle personalizmu papieża Jana Pawła II, RT 2005, z. 2,
s. 271.
31 Interesującą pozycją podejmującą próbę odpowiedzi na pytanie o kształt autentycznej reformy Kościoła, jak również przedstawiającą proces przechodzenia
od kryzysu do reformy jest: G. Weigel, Odwaga bycia katolikiem. Kryzys, reforma
i przyszłość Kościoła, tłum. J.J. Franczak, Kraków 2004.
32 Cytowany już 8 punkt soborowej konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen
gentium” mówi dalej: „A podczas gdy Chrystus „święty, niewinny, niepokalany”
(Hbr 7, 26), nie znał grzechu (2 Kor 5, 21), lecz przyszedł dla przebłagania jedynie
za grzechy ludu (por. Hbr 2, 17), Kościół obejmujący w łonie swoim grzeszników,
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Kościołem świętych, lecz również zawsze Kościołem grzeszników”.33
Jeżeli zaś jest święty to przede wszystkim „świętością Boga”34, co
wynika właśnie z jego teandrycznej natury, a co w konsekwencji
uświadamia człowiekowi wierzącemu istnienie także innej – poza
horyzontalną – perspektywy.35
Misyjna natura Kościoła fundamentem Jego misyjnej dynamiki
Tak rozumiana natura Kościoła, niesie ze sobą także inne, niezwykle ważne, konsekwencje dla misyjnej aktywności „pielgrzymującej
wspólnoty wiary, którą nazywamy Kościołem (…).36 Albowiem rodzi się tutaj pytanie o to, kto i w jakiej formie ma w Kościele podjąć
odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii, za uobecnianie Chrystusa
w każdej przestrzeni życia współczesnego człowieka? Pytanie to wielokrotnie stawia nam dziś Ojciec Święty Franciszek. Już na wstępie
należy podkreślić, że działalność misyjna to „(…) podstawowy obowiązek całego Ludu Bożego” (RM 32). Na kartach misyjnej encykliki
św. Jan Paweł II przypomina tę prawdę i nie bojąc się powtórzeń,
przy okazji różnych szczegółowych kwestii, podkreśla, że „misje są
sprawą całego Ludu Bożego: chociaż bowiem do założenia nowego
Kościoła konieczna jest Eucharystia, a zatem posługa kapłańska, to

święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę
i odnowienie swoje”.
33 G. Lohfink, Czy Bóg potrzebuje Kościoła? O teologii ludu Bożego, tłum. E. Pieciul-Karmińska, Poznań 2005, s. 389. Zob. także: P. Neuner, Eklezjologia – nauka o Kościele, art. cyt., s. 412; S. Pié-Ninot, Wprowadzenie do eklezjologii, tłum. T. Kukułka,
Kraków 2002, s. 79–80; K. Kaucha, Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań
współczesności europejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II, Lublin 2008, s. 259.
34	A. Czaja, Gdzie jest Kościół i jego sens?, w: W trosce o Kościół. Tydzień Eklezjologiczny ’99. Kościół poza Kościołem, red. K. Kowalik, A. Jarząbek, V. Kmiecik, Lublin
2001, s. 20.
35 M. Rusecki, Sens analizy doświadczeń Kościoła, w: Od konfrontacji do dialogu.
Doświadczenia Kościoła w XX wieku, red. V. Kmiecik, A. Czaja, K. Kowalik, Lublin
2003, s. 32.
36 J. Ratzinger, Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kościół jako komunia, tłum.
W. Szymona, Kraków 2003, s. 274.
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jednak misje, w różnych swoich formach, są zadaniem wszystkich
wiernych” (RM 71).
Podkreślając tę pastoralną konsekwencję dla misyjnej posługi Kościoła, Jan Paweł II idzie jeszcze dalej w swych rozważaniach opartych
na soborowym nauczaniu o misyjnej, a zarazem teandrycznej naturze
Eklezji (por. Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes divinitus). Co ciekawe, wychodząc od owej ogólnej, podstawowej natury,
Papież dochodzi do bardziej dynamicznego, integralnego, otwartego
na nieustanny rozwój rozumienia Kościoła, któremu nadaje jakby
podmiotowe, a nawet osobowe znamiona. Używając w Redemptoris
missio określenia „dynamizm misyjny Kościoła” (RM 30, 34, 72,
90)37, czy też w Redemptor hominis sformułowania „apostolski czyli
posłanniczy dynamizm Kościoła” (RH 4), święty już dziś, Jan Paweł
II próbuje ująć ów dynamizm, żywotność Kościoła w kategoriach
personalnych, stosowanych dotychczas głównie w odniesieniu do
osób.38 Ma to niezwykle ważne konsekwencje w rozumieniu misji
Eklezji, która przecież ma pomagać współczesnemu człowiekowi
w rozwiązaniu jednego z podstawowych jego dylematów: „ulegać
pluralizmowi chaotycznemu, który wprowadza relatywizm i rozbija
człowieka, czy też starać się dokształcać go w sposób ułatwiający mu
budowanie ładu wewnętrznego i społecznego?”39 Co więcej, słowa
dynamizm i misja są sobie bardzo bliskie, a – jak przedstawia to Jan
Paweł II – „słowo misja przywodzi na myśl obraz ruchu, który charakteryzuje życie Kościoła”40, czerpiącego „zobowiązanie misyjne i zapał
misyjny z miłości Boga do wszystkich ludzi, zgodnie z wyznaniem św.
Pawła: „Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5, 14)”.41
37	Określenie „dynamizm misyjny Kościoła” obecne jest także w innych dokumentach Jana Pawła II: Christifideles laici, 28, 35; Catechesi tradendae, 24; oraz
Familiaris consortio, 57.
38 R. Skrzypczak, Kościół misyjny według Jana Pawła II, dz. cyt., s. 322.
39 S. Wilkanowicz, Kościół bardziej chrześcijański, bardziej katolicki i bardziej
kościelny, „Znak” 2006, nr 5(612), s. 63.
40 Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny (1980), w: Orędzia Ojca Świętego
Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1998, s. 271.
41	A. Czaja, Traktat o Kościele, art. cyt., s. 465–466.
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Przechodząc od misyjnej „natury” do misyjnej „dynamiki” Kościoła, istotnym okazuje się podkreślenie prawdy, iż zasadniczym
motywem, motorem całej działalności misyjnej Eklezji jest „Słowo,
które stało się ciałem” (J 1, 14), sam Jezus Chrystus. We współczesnym
kontekście kulturowym wydaje się to o tyle istotne, o ile doświadczenie będzie nam wciąż ukazywało nowe artykuły, czy nawet całe
pozycje książkowe o Kościele, w których nie wymienia się nawet
z imienia Jezusa Chrystusa42, a sam Kościół traktowany jest jako
zakład czy przedsiębiorstwo do realizacji specjalnego rodzaju usług.
Nie przez przypadek pierwszy rozdział Redemptoris missio (czyli misja, posłannictwo Odkupiciela), stanowiący syntezę najważniejszych
prawd z zakresu teologii misji, zatytułowany został „Jezus Chrystus
jedynym Zbawicielem”. To właśnie „Chrystus jest początkiem i końcem, treścią i celem działalności misyjnej”.43 Jest to tym bardziej
ważne, że – jak mówią słowa Ewangelii według św. Jana, cytowane
także przez Jana Pawła II jako nagłówek pierwszej części pierwszego
rozdziału encykliki – „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko
przeze Mnie” (J 14, 6). W tej samej części dokumentu Papież cytuje
także między innymi fragment z Dziejów Apostolskich: „(…) nie
ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem
żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,
12), konkludując zaraz, że „stwierdzenie to, skierowane do Sanhedrynu, posiada znaczenie powszechne, gdyż dla wszystkich – Żydów
i pogan – zbawienie może przyjść tylko od Jezusa Chrystusa” (RM 5).

42 Ł. Kamykowski, Chrystus w Kościele. O układzie materiału w prezentacji teologii
fundamentalnej, RT 1996, z. 2, s. 97. Autor jako przykład książki traktującej o Kościele, a zawierającej daleko rozluźnione więzi pomiędzy Chrystusem a Kościołem,
podaje pozycję J. Gowina „Kościół po komunizmie”. Jak podkreśla Kamykowski,
„łączna liczba terminów „Jezus” lub „Chrystus” występujących w tekście łącznie
z przypisami nie przekracza 5”. Tamże. Por. J. Gowin, Kościół po komunizmie,
Kraków 1995, s. 294.
43 W. Kluj, Chrystologiczne podstawy teologii misji w Redemptoris missio, „Nurt
SVD” 1998, nr 82(3), s. 34.
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Kościół jako universale salutis sacramentum
a wolność wyboru człowieka
Teologia działalności misyjnej nie może istnieć bez fundamentalnych
prawd antropologii. Dlatego Ojciec Święty w dalszej myśli tej części
encykliki, opierając się na adhortacji apostolskiej Pawła VI Evangelii
nuntiandi, jasno podkreśla, że „wiara jest propozycją pozostawioną
wolnemu wyborowi człowieka44, należy ją jednak stawiać, ponieważ
rzesze mają prawo do poznania bogactw tajemnicy Chrystusa, w którym, jak sądzimy, cała ludzkość znaleźć może w nadspodziewanej
pełni to wszystko, czego szuka po omacku na temat Boga, człowieka
i jego przeznaczenia, życia i śmierci, a także prawdy (…). Dlatego
Kościół zachowuje swój zapał misyjny, a także pragnie go zintensyfikować w obecnej chwili dziejowej” (RM 8).
Idąc dalej za papieską myślą w magna charta misji, widzimy że
podejmując podstawowe kwestie eklezjologiczne, Ojciec Święty opiera
się na Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium45 „(…)
Kościół wyznaje, że Bóg ustanowił Chrystusa jedynym Pośrednikiem, a on sam został wyznaczony jako powszechny sakrament zbawienia (…)” (RM 9). W cytowanym przez Jana Pawła II fragmencie
soborowej Konstytucji dogmatycznej, Kościół nazywany jest „powszechnym sakramentem zbawienia” (universale salutis sacramentum), co w innych częściach tego samego dokumentu wyrażone jest
44 „(…) Św. Bonawentura mówi, że osoba jest tym, co najdonioślejsze: hypostasis
distincta proprietate ad nobilitatem pertinente (podmiotem wyróżniającym się
godnością przysługującą szlachetności), (…) trzeba z Ewangelii przyjąć jako coś
najcenniejsze – miłość, która wiąże ludzką godność z wolną wolą, a z niej tryska
miłość osobowa”. O wolności i jej deformacji na poziomie filozofii, pozwalającej
lepiej zrozumieć i wyrazić te same problemy na poziomie teologii warto zobaczyć:
M.A. Krąpiec, Człowiek jako osoba, Lublin 2005, s. 135–141.
45 Kluczowym fragmentem konstytucji są słowa numeru 48: „Chrystus wywyższony
ponad ziemię wszystkich do siebie pociągnął (por. J 12, 32); powstawszy z martwych
(por. Rz 6, 9) Ducha swego ożywiciela zesłał na uczniów i przez Niego ustanowił
Ciało swoje, którym jest Kościół, jako powszechny sakrament zbawienia; siedząc
po prawicy Ojca działa ustawicznie w świecie, aby prowadzić ludzi do Kościoła
i przezeń mocniej ich z sobą złączyć, a karmiąc ich Ciałem i Krwią własną uczynić
ich uczestnikami swego chwalebnego życia.”
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przez określenia: „Kościół jest w Chrystusie niejako (veluti) sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia
z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (LG 1), lub też – korzystając ze słów św. Cypriana – Konstytucja mówi o Kościele jako
widzialnym sakramencie zbawczej jedności (por. LG 9). Kościół jako
„sakrament zbawienia” i „sakrament jedności”, należy rozumieć jako
perychorezę „tego, co zewnętrzne i tego, co wewnętrzne w eklezjalnej
rzeczywistości, jako historyczno-społeczną wspólnotę ludzi, w której
realizuje się samoudzielanie się Boga”.46 Owa historyczno-społeczna
wspólnota ludzi staje się widzialnym znakiem, który pozostając na
usługach Ducha Świętego, ożywia Kościół, także przez swoje zaangażowanie w dziele misyjnym.47
Teologiczna perspektywa Królestwa Bożego
i jej pastoralne konsekwencje
Obok poruszanego w Redemptoris missio w związku z misyjną działalnością Kościoła tematu zbawienia (por. RM 9–10, 20, 31), istotną,
poruszaną przez Ojca Świętego kwestią jest także sprawa Królestwa
(por. RM 17–20), oraz celu misji (por. RM 48–50). Przy czym same
cele misji są widziane w znacznie szerszej perspektywie, niż miało
to miejsce w soborowym dekrecie Ad gentes. Tam bowiem cel misji
określony był jako głoszenie Ewangelii i zakładanie Kościoła, tutaj natomiast Jan Paweł II rozszerza go o konieczność promowania
wartości Królestwa, gdyż „Kościół rzeczywiście i konkretnie jest na
służbie Królestwa” (RM 20; por. także RM 34, 48).
Godną szczególnej uwagi jest perspektywa teologiczna Królestwa Bożego, której encyklika misyjna Jana Pawła II poświęca cały
drugi rozdział. Choć Mistrz z Nazaretu nie podaje nam konkretnej
definicji Królestwa, to jednak zwiastując je jako główną treść Swego
kerygmatu (por. RM 16), poprzez swoje czyny i słowa, objawia nam

46	A. Czaja, Traktat o Kościele, art. cyt., s. 393.
47 Por. tamże.
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czym ono jest.48 „Królestwo jest realizowaniem Bożego planu zbawienia w całej jego pełni”49 i jak podaje nam Redemptoris missio
Królestwo już to na ziemi jest obecne i „ma na celu przekształcenie
stosunków między ludźmi i urzeczywistnia się stopniowo, w miarę
jak ludzie uczą się kochać, przebaczać i służyć sobie wzajemnie”
(RM 15). Kto, jak nie posłani przez Kościół głosiciele Dobrej Nowiny,
ma swoim autentycznym świadectwem uczyć zgłodniałych Słowa
Życia braci, „kochać, przebaczać i służyć”? Rekapitulując obecną
w encyklice tematykę Królestwa, warto zauważyć cztery misjologiczne
konsekwencje płynące z papieskiego nauczania o nim. Po pierwsze,
w perspektywie Bożego planu zbawienia ludzkości, realizacja Królestwa jest przestrzenią działania samego Boga, „ponieważ jest ono
ze swej natury darem i dziełem Bożym (…)” (RM 20). Po drugie,
Królestwo jest rzeczywistością eschatologiczną, w której budowaniu
Kościół bierze udział już na ziemi, właśnie poprzez swoje misyjne
zaangażowanie, gdyż „jest on potężną siłą w drodze ludzkości ku
Królestwu eschatologicznemu, jest znakiem i szerzycielem wartości
ewangelicznych pomiędzy ludźmi” (RM 20). Po trzecie, „(…) trzeba
połączyć razem zwiastowanie Królestwa Bożego (treść kerygmatu Jezusa) i głoszenie wydarzenia Jezusa Chrystusa (które jest kerygmatem
Apostołów). Te dwa orędzia uzupełniają się i wyjaśniają wzajemnie”
(RM 16), a Kościół w swej misyjnej posłudze głosi przede wszystkim
Jezusa – Zbawiciela człowieka i wzywa do nawrócenia i przyjęcia
chrztu, by osiągnąć pełną z Nim komunię. Po czwarte, Kościół jako
znak Królestwa, ma szczególne zadanie w jego realizacji już tu na
ziemi, gdyż służy mu „(…) zakładając wspólnoty chrześcijańskie
oraz Kościoły lokalne, prowadząc je nie tylko do dojrzewania wiary
i miłości w otwarciu się na innych, w służbie człowiekowi i społeczeństwu, w zrozumieniu i poszanowaniu ludzkich instytucji” (RM 20).
Ostatecznie perspektywa teologiczna Królestwa koncentruje się na
48 P. Vadakumpadan, Eklezjologiczne podstawy misji, w: Kościół misyjny. Podstawowe
studium misjologii, red. S. Karotempler, tłum. R. Dziura, A. Halemba, Warszawa
1997, s. 86.
49	Tamże.
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osobie zmartwychwstałego Pana, którego misję – uobecniania Królestwa we współczesnym świecie – kontynuuje dziś Kościół.
Warto zauważyć, że Jan Paweł II, idąc w ślad za soborową Konstytucją duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym Gaudium
et spes (GS 22), stanowczo wyodrębnia w analizowanej encyklice
misyjnej, iż „Królestwo Boże nie jest koncepcją, doktryną, programem, które można dowolnie opracowywać, ale jest przede wszystkim
osobą, która ma oblicze i imię Jezusa z Nazaretu, będącego obrazem
Boga niewidzialnego” (RM 18). W perspektywie Kościoła rozumianego jako kontynuacja Wcielenia i misji Słowa Wcielonego, istotnym
dla personalistycznej koncepcji dogmatycznego ujęcia misyjnego
dzieła Kościoła, wydaje się podkreślenie w tym momencie faktu, iż
„Królestwo Boże jest dziełem Boga, ale Bóg wybrał drogę Wcielenia,
wybrał drogę współpracy z człowiekiem”50, dlatego też niezwykle
ważnym jest, by każdy duszpasterz misjonarz otworzył się na ową
współpracę z Bogiem.
Różnorodność komplementarnych modeli Kościoła
obrazem bogactwa Jego natury
Reasumując trzeba uwydatnić prawdę, że różnie rozumiano Kościół
i Jego misje w różnych okresach dziejowych, co uzasadnia wielość
koncepcji Kościoła obecnych w naukowym dorobku teologii. Wraz
ze zmieniającym się kształtem zewnętrznych warunków społecznych
następowała zmiana występujących wówczas koncepcji eklezjologicznych, w tym koncepcji misji.
Nie porównując ani nie oceniając, który z wypracowanych przez
wieki kształtowania się myśli teologicznej modeli Kościoła jest najlepszy, warto jednak dodać, iż „dopiero wszystkie modele i aspekty
traktowane łącznie mogą wyrazić, czym Kościół jest, czym chce być
i czym powinien się stać”.51 Przy tej okazji należy zwrócić uwagę na
te nieustannie obecne napięcie pomiędzy tym, „czym Kościół jest”,
a tym, „czym chce być”. Trzeba powiedzieć, że ów „dystans, jaki
50	E. Mantovani, Misje a Królestwo Boże, „Nurt SVD” 2000, nr 4(91), s. 22.
51	A. Czaja, Traktat o Kościele, art. cyt., s. 383.
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zawsze istnieje pomiędzy tym, co Chrystus rzeczywiście zamierzał
powołując do istnienia swój Kościół, a tym, czym człowiek żyje w Kościele, jest tą „przestrzenią”, która jest zadaniem do przekraczania”.52
Powracając natomiast do komplementarności różnych modeli Kościoła, z których żaden sam z siebie nie wyczerpuje pełnej rzeczywistości Eklezji, interesującym jest zwrócenie uwagi na przywoływaną
przez ks. Henryka Seweryniaka „zasadę wielokrotnego i…, która
każe złożyć rozmaite wątki tematyczne w jedną całość: Kościół jest
i misterium, i Ludem Bożym, i oblubienicą, i matką…”.53 Trzeba więc
– z całym szacunkiem dla wielu niezwykle twórczych i trafnych prób
określenia rzeczywistości Kościoła – powiedzieć, że jakkolwiek nie
próbowano by zdefiniować Eklezji, nigdy taka definicja nie będzie
w pełni adekwatna do właściwej treści Jej rzeczywistości. Choć definicja Jana Pawła II, zawierająca kluczowe dla nauczania Vaticanum
II pojęcia: Misterium, Komunia, Misja – wydaje się być najpełniejszą: Ecclesia mysterium missionariae communionis.54 Co więcej, gdy
zdamy sobie sprawę z faktu, że „formowanie Kościoła dokonywało
się zawsze przez powoływanie poszczególnych osób”55, z których
każda z właściwą dla niej wrażliwością i teologicznym wyczuciem
odpowiadała na Boże powołanie do budowania Eklezji, przyjmiemy
za punkt wyjścia prawdę, iż każdy z nas może tworzyć własną definicję Kościoła w oparciu o nienaruszalne dogmaty wiary, i każda
52	A. Nowicki, Kościół jako dar Boga dla ludzkości, RT 1996, z. 2, s. 79. Trzeba
tutaj podkreślić, że „w eklezjologii zawsze istniał pewien rozdźwięk pomiędzy
spojrzeniem na chrześcijaństwo jako na konkretną zbiorowość, a postrzeganiem
Kościoła jako coś teoretycznego i ideologicznego. Tymczasem realnie istnieją osoby
i związki między nimi. Klucz do rozwiązania tego kontrastu leży w personalizmie,
który widzi w Kościele nie tyle byt w sensie arystotelesowskiej substancji, ale osobę
czyli szczytową postać bytowania”. R. Skrzypczak, Kościół jako Niewiasta w relacji
do Chrystusa swego Oblubieńca, Warszawa 2001, s. 70.
53 H. Seweryniak, Święty Kościół powszedni, Warszawa 1996, s. 59.
54 „Kościół jest misterium komunii misyjnej. The mystery of the missionary
communion – Ecclesia Christi”. B. Gacka, Ecclesiology, Warszawa 2008, s. 20.
55	A.L. Szafrański, Kairologia. Zarys nauki o Kościele w świecie współczesnym,
Lublin 1990, s. 14.
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z nich będzie obrazowała jakąś część prawdy o Kościele, który jest
„(…) kompleksową, pełną napięć rzeczywistością”.56
Streszczenie
Misja głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim ludom i narodom, powierzona
Kościołowi przez Chrystusa, nabiera we współczesnych czasach nowego
tempa i znaczenia, zwłaszcza w kontekście dokonujących się przemian.
Działalność misyjna więc, która zawsze uwiarygadnia Kościół, wzmacnia
wiarę i chrześcijańską tożsamość, musi dziś zmierzyć się na przykład ze
społeczeństwem wielokulturowym, emigrującym, szukającym przestrzeni
życiowej w nowych odkryciach techniki. Jan Paweł II, pisząc encyklikę
Redemptoris missio, zdawał sobie sprawę z faktu, że „działalność misyjna
stanowi jeszcze dziś największe wyzwanie dla Kościoła” (RM 40), gdyż nawet
pobieżna analiza religijnej mapy świata pokazuje, że mimo szybkiego rozwoju technicznego XXI wieku ułatwiającego interpersonalną komunikację,
ogromna jest liczba ludzi czekających jeszcze na orędzie Ewangelii. Przechodząc od misyjnej „natury” do misyjnej „dynamiki” Kościoła, istotnym
okazuje się podkreślenie prawdy, że zasadniczym motywem, motorem całej
działalności misyjnej, jest sam Chrystus.
56	A. Napiórkowski, Bosko-ludzka wspólnota. Podstawy katolickiej eklezjologii
integralnej, Kraków 2010, s. 215. W dalszej części autor dodaje: „Jest on [Kościół –
Ł.M.] tajemnicą wiary i empiryczną realnością, jest przedmiotem i podmiotem,
zgromadzeniem i instytucją, schronieniem i posłannictwem. Tych dwóch aspektów,
za każdym razem wzajemnie się uzupełniających, nie wolno jednak ze sobą utożsamiać czy mieszać. Ich rozróżnienie jest sprawą istotną. Ale nie wolno też ich od
siebie oddzielać. Albowiem ich wzajemna przynależność jest nie mniej istotna. Stąd
pytanie o Kościół jest równocześnie pytaniem o Boga i o człowieka”. Tamże. Myśl
tę trafnie doprecyzowuje R. Skrzypczak: „Nonsensem z punktu widzenia teologicznego byłoby traktowanie Kościoła jako instytucji społeczno-religijnej, zajętej sobą,
którą poza wszystkim innym Chrystus – niejako z zewnątrz – obciążył na dodatek
zadaniami ewangelizacyjnymi. Sprawa nabiera innego sensu, gdy Kościół – żywy
i historyczny Lud Boży, będący zgromadzeniem ludzi grzesznych i ziemskich, lecz
zarazem mający swe Boskie pochodzenie i przeznaczenie – odczyta się w kategorii
pewnego misterium. Posiada bowiem istotny związek z misterium Trójcy Świętej,
która ingeruje w życie i historię ludzi dla realizacji pewnej, powziętej przez samą
siebie, ekonomii zbawienia”. R. Skrzypczak, Osoba i misja. Podstawy eklezjologii
misyjnej w świetle personalizmu papieża Jana Pawła II, dz. cyt., s. 443.
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Summary
The mission of proclaiming the Good News to all peoples and nations
entrusted to the Church by Christ in modern times gains a new pace and
significance, especially in the context of the ongoing transformations. Thus,
missionary activity, which always makes the Church credible, strengthens
faith and Christian identity, must today confront a multicultural, emigrant
society seeking a living space in new discoveries of technology. John Paul II,
while writing the encyclical Redemptoris missio, realized that “missionary
activity is still the greatest challenge for the Church today” (RM 40), because
even a cursory analysis of the religious map of the world shows that despite
the rapid technical development of the 21st century facilitating interpersonal
communication, the number of people still waiting for the Gospel message is
huge. Moving from the missionary “nature” to the missionary “dynamics” of
the Church, it is important to emphasize the truth that the essential motive,
the driving force of all missionary activity is Christ himself.
Słowa kluczowe: Kościół, misje, wiara, posługa, wcielenie, przemiany,
personalizm
Key words: Church, missions, faith, service, incarnation, transformation,
personalism
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Teoretyczne aspekty przygotowania
do sakramentu bierzmowania
Theoretical aspects of the preparation for the sacrament of Confirmation

Wstęp
Podejmując omówienie kwestii teoretycznych przygotowania do
bierzmowania, trzeba zwrócić uwagę na to, czym jest ten sakrament.
Katechizm Kościoła Katolickiego podaje, że sakrament bierzmowania
wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowana.1
Należy więc przypominać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest
konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.2 Wierni przez sakrament
bierzmowania jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze bardziej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary
słowem i uczynkiem oraz do jej obrony.3 Celem artykułu jest przedstawienie i omówienie wymagań, jakie powinny być spełnione w procesie przygotowania do bierzmowania. Ważne jest również wskazanie
na poszczególne elementy związane z przyjęciem tego sakramentu.
Autor w niniejszym opracowaniu oparł się na dokumentach Kościoła
oraz na publikacjach podejmujących problematykę przygotowania
do sakramentu bierzmowania. Dodatkowym źródłem informacji dla
1	Zob. KKK 1285.
2 Por. Obrzędy bierzmowania, Katowice 2004, nr 1 (dalej skrót: OB).
Kodeks Prawa Kanonicznego podaje, że bierzmowanie ważnie może przyjąć każdy,
kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany. Zob. KPK, kan. 889.
3 Por. KK 11.
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omawianego zagadnienia jest praktyka duszpasterska autora zdobyta
w pracy z kandydatami do bierzmowania. Artykuł składa się z czterech części. Pierwsza skupia się na kandydatach do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej z uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za
ich przygotowanie. Druga omawia poszczególne etapy przygotowania,
trzecia zaś zawiera wskazania dotyczące wyboru imienia i świadka
bierzmowania. Zwieńczeniem jest część czwarta, akcentująca przygotowanie wspólnoty parafialnej do czynnego udziału w wydarzeniu
jakim jest udzielenie sakramentu bierzmowania.
Kandydat do bierzmowania
„N., przyjmij znamię daru Ducha Świętego”4 to słowa, które słyszy każda osoba tuż przed przyjęciem sakramentu bierzmowania.
Nim jednak nastąpi ten moment konieczne jest przebycie właściwej
drogi przygotowania przed jego otrzymaniem. Przygotowanie osób
ochrzczonych do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy przede
wszystkim do Ludu Bożego. Natomiast duszpasterze powinni troszczyć się, aby wszyscy ochrzczeni otrzymali pełne wtajemniczenie
chrześcijańskie i zostali starannie przygotowani do bierzmowania.5
Celem tego przygotowania jest doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem
Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej
podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego, a także
budzenie zmysłu przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej.6
Organizacja i przebieg przygotowania kandydatów do w pełni
świadomego i owocnego przyjęcia sakramentu bierzmowania zależy
m.in. od tego, czy mamy do czynienia z młodzieżą klas gimnazjalnych, czy z dorosłymi kandydatami ochrzczonymi i dopuszczonymi
już do pełnego udziału w Eucharystii. Inną kategorię kandydatów
stanowią dorośli katechumeni przygotowujący się jednocześnie do
4	Zob. OB 27.
5	Zob. tamże, nr 3.
6 Por. KKK 1309.
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trzech sakramentów inicjacji chrześcijańskiej: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Specyficzną grupą kandydatów są dzieci, w wieku
uczęszczania na katechezę, które dopiero wtedy przygotowują się do
sakramentu chrztu. W takim wypadku bezpośrednio po chrzcie mogą
także przyjąć sakrament bierzmowania i w pełni uczestniczyć w Eucharystii. Jeszcze inną grupę kandydatów tworzą dorośli ochrzczeni
jako niemowlęta, którzy nigdy nie otrzymali formacji religijnej.
W takim wypadku należy ich przygotować do dwóch następnych
sakramentów inicjacji chrześcijańskiej: bierzmowania i Eucharystii.
Ze względu na to, że w polskich parafiach, sakramentu bierzmowania udziela się z zasady młodzieży trzeciej klasy gimnazjum7, skoncentrujemy się na przygotowaniu tej kategorii wiekowej. Ponieważ
jednak coraz częściej zdarza się, że o bierzmowanie proszą także
ochrzczeni dorośli, ich również należy uwzględnić jako specyficzną
grupę kandydatów8.
Etapy przygotowania
Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.
1. Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie przez udział w lekcjach religii
w szkole, a także w katechezie parafialnej przygotowującej do
7 Konferencja Episkopatu Polski (dalej skrót: KEP) w związku z planowaną przez
MEN reformą edukacji, zakładającą likwidację gimnazjum i powrót do 8-letniej
szkoły podstawowej, wskazała, że przyjęcie sakramentu bierzmowania ma dokonać
się najwcześniej na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji na
etapie szkoły podstawowej. Zob. Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, http://episkopat.pl/
wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace przygotowania- do przyjęcia-sakramentu bierzmowania/,06.04.2017, nr 5 (dalej skrót: WKEPdB).
8 Por. C. Krakowiak, Przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Aspekt pastoralno-liturgiczny, w: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce
2005, s. 143–145. KEP wskazuje, że nie można udzielać bierzmowania dorosłym bez
należytego przygotowania. Formacja tych osób powinna odbywać się w odrębnych
grupach np. dekanalnych lub diecezjalnych, w sposób dostosowany do zwyczajów
lokalnych. Por. WKEPdB, nr 8; zob. OB 12.
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sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.9 Konieczność odpowiedniego przygotowania do bierzmowania wynika
z faktu, że sakramenty wymagają żywej wiary przyjmującego, gdyż z natury swej są sakramentami wiary: wiarę nie
tylko zakładają, lecz za pomocą słów i rzeczy dają jej wzrost,
umacniają i wyrażają (por. KL 59; KKK 1122). Dlatego świadome, czynne i owocne uczestnictwo w liturgii sakramentów
wymaga katechezy liturgicznej (por. KL 19; 35; 71). Wymaga
tego także dialogiczny charakter sakramentów: odpowiedź
przyjmującego przez wiarę i miłość na otrzymywaną od Boga
łaskę. Jak w katechumenacie chrzcielnym ważną rolę pełni
ewangelizacja i katecheza, w czasie której katechumeni poznają prawdy wiary chrześcijańskiej, zasady życia wynikające
z Ewangelii i wprowadzani są w modlitwę Kościoła, tak też
kandydaci do bierzmowania przez uczestnictwo w katechezie
mają pogłębić znajomość wiary, lepiej poznać zasady moralności chrześcijańskiej i coraz doskonalej włączać się w liturgię
sprawowaną w miejscowej wspólnocie. Ze względu na ścisły
związek katechezy i liturgii polegający na tym, że liturgia ma
być źródłem katechezy, a katecheza winna prowadzić do liturgii, w całym przygotowaniu dalszym, czyli katechetycznym,
należy często odwoływać się do liturgii. Ponieważ kandydaci
zostali ochrzczeni jako niemowlęta, uczestniczą już we Mszy
św., konieczne jest w miarę systematycznie odwoływanie się
do liturgii i teologii chrztu jako pierwszego sakramentu Chrystusa i Kościoła, gładzącego grzech pierworodny i rodzącego
do nowego życia ( por. KKK 1279) oraz do Eucharystii stanowiącej uwieńczenie inicjacji chrześcijańskiej. Dla podkreślenia
ścisłego związku katechezy i liturgii należy także organizować
z kandydatami specjalne celebracje liturgiczne.10

9	Zob. WKEPdB, nr 5.
10 Por. C. Krakowiak, Przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Aspekt pastoralno-liturgiczny, art. cyt., s. 151–152.
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2. „Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej. Kandydat do bierzmowania powinien zatem regularnie
uczęszczać na lekcje religii w szkole lub w innym środowisku,
w którym pobiera naukę, a także uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział w niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz
w nabożeństwach. Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że każdy
kandydat spełnia te warunki. W sytuacjach wątpliwych należy
uzyskać stosowną opinię nauczyciela religii ”.11 Dyrektorium
katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce wydane przez
Konferencję Episkopatu Polski zaznacza, że gdy chodzi o katechezę dzieci i młodzieży, to katecheza winna mieć charakter
ściśle liturgiczny na wszystkich etapach edukacyjnych oraz że
młodzież gimnazjalną przygotowuje do przyjęcia sakramentu
bierzmowania.12 Katecheza młodzieży uczęszczającej do gimnazjum wiąże się również z wyznaniem i rozumieniem wiary,
co powinno stanowić program i przedmiot przygotowania do
sakramentu bierzmowania. Spotkania katechetyczne winny
posiadać charakter celebracji i ukazywać poszczególne sakramenty Kościoła i wynikające z nich zadania młodych w Kościele. Należy podkreślić, że Dyrektorium to zwraca uwagę, iż
miejscem uprzywilejowanym dla katechezy przygotowującej
do przyjmowania sakramentów świętych jest przede wszystkim parafia.13 Mówiąc o nauczaniu religii w przygotowaniu
bliższym do bierzmowania, trzeba odwołać się także do Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce
również autorstwa Konferencji Episkopatu Polski. Dokument
ten zaznacza, że zarówno katecheza, jak i sprawowanie sakramentu bierzmowania przygotowane przy zaangażowaniu
młodzieży, może odegrać ważną rolę w kształtowaniu dojrzałej
11 WKEPdB, nr 5.
12	Zob. PDK 25.
13 Por. tamże, nr 107.
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osobowości religijnej młodego człowieka. Celem katechezy
gimnazjalnej jest wychowanie katolika świadomego, odpowiedzialnego za swoją wiarę, kochającego Boga, Kościół i Ojczyznę. Jednym z zadań nauczania religii jest także przygotowanie
bliższe do sakramentu bierzmowania oraz nabywanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów religijnych.14
Kandydaci do sakramentu bierzmowania powinni brać udział
w nabożeństwach liturgicznych, modlitwie indywidualnej
i wspólnotowej.15
3. Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu
poprzez udział w szkolnym nauczaniu religii i katechezie parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni
etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede
wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii,
celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach
skupienia. Kandydat powinien przystąpić do sakramentu
bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, czyli przyjąć sakrament pokuty i pojednania. Optymalnym czasem trwania
przygotowania bliższego i bezpośredniego do bierzmowania
są trzy lata: VI–VII–VIII klasa. Uprzywilejowanym miejscem
przygotowania bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której
znajduje się szkoła. Na tym etapie rozwoju religijnego chodzi
bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii. Z tego
względu należy dołożyć wszelkich starań, by cała wspólnota
parafialna uczestniczyła w przygotowaniu kandydata, głównie
poprzez modlitewne towarzyszenie młodzieży i świadectwo
wiary. Minimalną liczbę spotkań i celebracji, jakie powinny
odbywać się podczas katechezy parafialnej, stanowiącej przygotowanie bezpośrednie do sakramentu bierzmowania, określa się na 30, z czego 5 stanowią celebracje liturgiczne.
14	Zob. PPK, s. 50–58.
15	Zob. tamże, s. 74–76.
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Konferencja Episkopatu Polski wskazuje, aby bezpośrednie przygotowanie do sakramentu bierzmowania obejmowało następujące
grupy zagadnień:
–– kerygmat chrześcijański, który powinien polegać na głoszeniu
prawy o Bożej miłości do człowieka wyrażonej najpełniej w Jezusie Chrystusie;
–– wprowadzenie we wspólnotę Kościoła, szczególnie przez podkreślenie sakramentu chrztu świętego;
–– mystagogia sakramentu pokuty i pojednania, Eucharystii
oraz bierzmowania, która powinna polegać na wprowadzeniu
w misterium Chrystusa, prowadzeniu do nawrócenia przez
świadome uczestnictwo w liturgii i powiązaniu go z życiem
codziennym.
Zagadnienia te wpisane są w poszczególne etapy formacji poprzedzającej przyjęcie bierzmowania:
I etap: Wierzę w Jezusa Chrystusa
II etap: Wierzę w Kościół
III etap: Chce się nawrócić
IV etap: Chcę żyć Eucharystią
V etap: Jestem gotowy.
Każdy z wymienionych etapów formacji powinien zaowocować
podjęciem konkretnego zadania apostolskiego.16 Aby takie zadania
w Kościele podjąć, należy najpierw dojść do głębokiego przekonania
o prawdziwości wiary chrześcijańskiej. Należy więc dążyć do racjonalnego budowania wiary, która nie lęka się konfrontacji z nauką.17
Wybór imienia, świadek bierzmowania
W procesie formacji kandydatów do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, ważnym aspektem jest także wybór imienia
oraz świadka bierzmowania. Poddając analizie tekst Obrzędów
16 Por. WKEPdB, nr 5n.
17	Zob. J. Gręźlikowski, Bierzmowanie sakramentem dojrzałości chrześcijańskiejrefleksje prawno-duszpasterskie, w: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania,
dz. cyt., s. 70.
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bierzmowania, można zauważyć brak odniesień co do imienia bierzmowanego poza wskazaniami zawartymi w rubrykach, które dotyczą
imienia otrzymanego na chrzcie. Podobne wytyczne związane z zapisem w księdze bierzmowanych, polecają dokonanie wzmianki o szafarzu, rodzicach i świadkach, miejscu i dacie, nie wspominając ani
słowem o nowym imieniu. Wynika z tego, że obecnie rzeczą normalną
i ogólnie przyjętą jest, żeby imieniem ze chrztu oznaczać tych, którzy
w danej chwili przyjmują sakrament bierzmowania. Postępowanie
takie jest zrozumiałe, gdyż od samego początku, kiedy jeszcze sakramenty wtajemniczenia były sprawowane łącznie, mówiło się tylko
o imieniu nadanym w czasie chrztu. Zarezerwowanie bierzmowania
dla biskupa w Kościele zachodnim, doprowadzające w konsekwencji
do rozdzielenia w czasie obu sakramentów, nie wprowadziło żadnego
nakazu, aby przy przyjmowaniu tego sakramentu przybierać nowe
imię. Sprawę tę regulował zwyczaj polecania bierzmowanego opiece
drugiego patrona. Wydaje się więc, że bardziej zgodne z duchem nowego obrzędu, który akcentuje łączność bierzmowania z chrztem jest
pozostanie przy imieniu chrzcielnym.18 Konferencja Episkopatu Polski we wskazaniach dotyczących przyjęcia sakramentu bierzmowania
zwraca uwagę, aby dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku
bierzmowania z sakramentem chrztu świętego, zachęcać kandydatów, żeby zachowywali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona,
gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim
lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim
przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla
niego wzorem życia chrześcijańskiego. Przystępujący do sakramentu
bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe,
powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając
sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.19

18 Por. J. Stala, Sakrament bierzmowania w świetle dokumentów synodalnych
Kościoła w Polsce po 1980 roku, w: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania,
dz. cyt., s. 86.
19	Zob. WKEPdB, nr 16.
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„Poszczególnym bierzmowanym zwykle towarzyszy świadek,
który przygotowuje ich do przyjęcia sakramentu, przedstawia szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem, a potem pomaga
w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie
z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali.”20 Dlatego kandydaci powinni wybierać świadka na samym początku przygotowania
do bierzmowania. Konieczne jest też podjęcie formacji świadków,
która odpowiadałaby ich możliwościom oraz lokalnym uwarunkowaniom.21 Żeby podkreślić jeszcze ściślej jedność sakramentów
chrztu i bierzmowania zaleca się, aby świadkiem bierzmowania był
ktoś z rodziców chrzestnych.22 Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci, co kandydat.23 Również
Kodeks Prawa Kanonicznego podkreśla rolę i znaczenie świadka
bierzmowania, stwierdzając, że ma on troszczyć się o to, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie
wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.24 „Kodeks określa także warunki dla wykonywania funkcji świadka:
–– ma być wybrany przez przyjmującego bierzmowanie albo przez
jego rodziców, albo przez proboszcza lub szafarza i posiadać wymagane do tego kwalifikacje oraz intencje pełnienia tej funkcji;
–– ma mieć ukończone 16 lat;
–– ma być katolikiem, który otrzymał bierzmowanie, przyjął już
sakrament Eucharystii i prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaka ma pełnić;
–– jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem
wymierzonej lub deklarowanej;
–– nie jest ojcem czy matką przyjmującego bierzmowanie”.25
20 Por. OB 5.
21	Zob. WKEPdB, nr 19.
22 Por. KKK 1311.
23	Zob. WKEPdB, nr 18.
24	Zob. KPK, kan. 892.
25	D. D’Ambrosio, Duch pański spoczywa na mnie. Refleksje i wskazówki dotyczące
sakramentu bierzmowania, Kraków 1998, s. 38; Zob. KPK, kan. 874.
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Znamienne jest to, że w Kodeksie Prawa Kanonicznego wymagania stawiane świadkowi bierzmowania są takie same jak w przypadku wymagań stawianych osobie mającej pełnić funkcję rodzica
chrzestnego.26
Wspólnota parafialna
Omówione w niniejszej pracy aspekty przygotowania do bierzmowania znajdują swoje zwieńczenie w przyjęciu tego sakramentu.
Bierzmowanie należące do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, wprowadzającego w głąb bogactwa życia Bożego bywa często
zupełnie niedowartościowane i niedostatecznie podkreślone w parafii. W tym celu należy przygotować wszystkich wiernych poprzez
odpowiednie kazania i nowennę do Ducha Świętego, poprzedzającą
udzielenie sakramentu bierzmowania. Dzień bierzmowania jest ważnym wydarzeniem w życiu całej parafii. Zachęca się, by w obrzędzie
bierzmowania brali udział nie tylko krewni i przyjaciele bierzmowanych, ale także cała wspólnota parafialna. Uroczystość bierzmowania ma być wielkim przeżyciem dla bierzmowanych i wspólnoty
parafialnej, dlatego należy zadbać, aby była ona odpowiednio wcześniej zapowiedziana i by nadać samej uroczystości odświętna oprawę
zewnętrzną.27 „Bierzmowania udziela się zwykle w czasie Mszy św.,
aby jaśniej ukazał się ścisły związek tego sakramentu z całym wtajemniczeniem chrześcijańskim, które osiąga szczyt w przyjęciu Ciała
i Krwi Chrystusa. Dlatego właśnie bierzmowani uczestniczą w Eucharystii, przez którą ich wtajemniczenie chrześcijańskie zostaje
dopełnione.”28 Mówiąc o sprawowaniu sakramentu bierzmowania,
trzeba również zaznaczyć, że jego szafarzem zwyczajnym jest biskup.
Zwykle on sam udziela tego sakramentu, aby wyraźniej występował
jego związek z pierwszym zstąpieniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Apostołowie napełnieni Duchem Świętym sami
26	Zob. KPK, kan. 893.
27 Por. J. Stala, Sakrament bierzmowania w świetle dokumentów synodalnych
Kościoła w Polsce po 1980 roku, art. cyt., s. 91–92.
28	OB 13.
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przekazywali Go wiernym przez włożenie rąk. Otrzymanie Ducha
Świętego przez posługę biskupa wskazuje również na ściślejszą więź,
jak łączy bierzmowanych z Kościołem, oraz na otrzymane polecenie
dawania Chrystusowi świadectwa wśród ludzi.29 Ważne jest również
to, aby fakt przyjęcia sakramentu bierzmowania odnotować w księdze
ochrzczonych. Jeśli kandydat nie jest bierzmowany we własnej parafii,
informację o przyjętym bierzmowaniu należy przesłać do parafii,
w której przyjął chrzest. Dodatkowo należy sporządzić specjalną
księgę z danymi bierzmowanych w parafii, w której został udzielony
sakrament.30
Zakończenie
Na podstawie powyższych rozważań należy stwierdzić, że przygotowanie do sakramentu bierzmowania stanowi jeden z ważniejszych
elementów działalności duszpasterskiej Kościoła. Jak potwierdza
doświadczenie wielu duszpasterzy, nie jest to bynajmniej kwestia
łatwa i prosta do praktycznego rozwiązania, zwłaszcza w obecnym
czasie naznaczonym dużym dynamizmem życia, zmieniającymi
się warunkami społeczno-kulturowymi oraz postępującą laicyzacją życia, zwłaszcza wśród młodzieży. Należy jednak z wielką starannością, sumiennością i zaangażowaniem podejmować kwestię
przygotowania do sakramentu bierzmowania. Obowiązku tego nie
można zostawiać tylko na barkach duszpasterzy w parafiach, gdyż
jak to zostało zaznaczone na początku, cały Lud Boży jest odpowiedzialny za przygotowanie kandydatów do sakramentu dojrzałości
29 Por. tamże, nr 7. Obrzędy bierzmowania jak i Kodeks Prawa Kanonicznego zaznaczają, że oprócz biskupa z samego prawa władzę bierzmowania mają: a) prałat
terytorialny i opat terytorialny, wikariusz apostolski i prefekt apostolski, administrator apostolski i administrator diecezjalny w granicach swojego terytorium
i w czasie trwania urzędu; b) w odniesieniu do danej osoby, kapłan, który na mocy
urzędu lub zlecenia biskupa diecezjalnego udziela chrztu temu, kto przestał być
dzieckiem, albo osobę już ochrzczoną dopuszcza do pełnej wspólnoty z Kościołem
katolickim; c) w odniesieniu do osób znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci,
proboszcz, a nawet każdy kapłan. Zob. OB 7; KPK, kan 883.
30	Zob. WKEPdB, nr 20.
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chrześcijańskiej. Szczególne zaś miejsce w tym przygotowaniu, obok
duszpasterza, przypada rodzicom i świadkom osób bierzmowanych.
Ważne jest także to, by sami kandydaci do bierzmowania wykazywali chęć przyjęcia tego sakramentu, odznaczając się dojrzałością
religijną, osobową, moralną i intelektualną adekwatnie do swojego
wieku oraz możliwości.
Streszczenie
Artykuł przedstawia problematykę związaną z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania. Autor, po krótkim wprowadzeniu ukazującym
czym jest ten sakrament, wskazał na etapy i wynikające z nich wymagania
dla kandydatów przygotowujących się do przyjęcia bierzmowania. Skupił
się głównie na trzech etapach przygotowania: bliższym, dalszym i bezpośrednim oraz na kwestii wyboru imienia i świadka bierzmowania. Ukazał
również potrzebę przygotowania całej wspólnoty parafialnej do udziału
w wydarzeniu jakim jest bierzmowanie.
Summary
This article presents issues related to the preparation for the sacrament
of Confirmation. The author, after a brief introduction showing what
this sacrament is, pointed out the stages and requirements for candidates
preparing for Confirmation. He focused mainly on three stages of
preparation: closer, further direct and on the choice of the name and the
witness of confirmation. He also showed the need to prepare the whole
parish community to attend the event of Confirmation.
Słowa klucze: bierzmowanie, kandydat, imię, świadek, parafia.
Key words: confirmation, candidate, name, witness, parish.
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Mira Jankowska
Jak katolik miłuje siebie i co z tego wynika
How a catholic loves himself and what are the consequences
W miłości nie ma lęku.
św. Jan

Poniższa praca jest rodzajem refleksji nad jakością wiary we współczesnej Polsce, nad sposobem jej wyrażania i przeżywania, ale także
nad sposobami jej podawania oraz niebezpieczeństwami, jakie się
pojawiają w prowadzonej dziś formacji osób dorosłych, a w konsekwencji w swoiście wyrażanej religijności. Artykuł daje też garść
spostrzeżeń oraz sugestii dotyczących tego, co jest potrzebne, by
relacja człowiek-Bóg naprawdę była dla osoby ożywcza oraz twórczo
wyrażała się w jej stosunku do innych osób i do świata, w którym
przyszło jej żyć i za który dzisiaj odpowiada.
Warto zatem postawić sobie pytanie: na ile formacja osób dorosłych w Kościele katolickim w Polsce budzi ich dojrzałość i skłania
do proaktywności oraz odpowiedzialności za rzeczywistość im powierzoną, a w konsekwencji przybliża ich do zbawienia? Co składa
się na zdrowe podejście do samego siebie i innych? Jakie dobro wynika z bycia we wspólnocie religijnej, a czego tam brakuje? Jaka jest
rola osób duchownych, a jaka świeckich i czy nie zdarzają się tam
nadużycia?
Na te pytania poszukamy odpowiedzi, korzystając z różnorodnych,
praktycznych działań Autorki oraz doświadczeń Mistrzowskiej Akademii Miłości1, przedsięwzięcia o 10-letniej tradycji, dedykowanego
1 Mistrzowska Akademia Miłości, dalej MAM (www.mistrzowska.pl), projekt
edukacyjny skierowany do osób dorosłych, wpisujący się w ideę lifelong learning.
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edukacji i formacji osób dorosłych w niekonwencjonalny, innowacyjny
sposób. Jedną z form działania MAM są sceniczne widowiska edukacyjne, rodzaj talk-show na temat sensu i jakości życia o lekkiej formie
i głębokiej treści, ewenement na rynku zarówno rozrywki, jak i edukacji.
Widowiska edukacyjne to „okręt flagowy” tej inicjatywy. Oprócz nich
Akademia realizuje szkolenia, warsztaty i inne formy działania skierowane do osób dorosłych, a służące docieraniu do własnej tożsamości,
między innymi poprzez uznanie samego siebie za osobę godną miłości.
Od kochania siebie do kochania innych,
czyli jak się kocha we wspólnocie
Wbrew pozorom kwestia miłowania siebie (szanowania, doceniania
i lubienia) jest fundamentalna dla naszych dalszych rozważań. Podczas widowisk Mistrzowskiej Akademii Miłości często powtarzane
jest następujące ćwiczenie: do widzów kierowane jest pytanie o to, czy
lubią siebie. Zdumiewające jest to, że zwykle w gronie około 300-osobowej publiczności podnosi się tylko kilka, kilkanaście rąk. Przyjąwszy nawet, że część widowni krępuje się wyciągnąć publicznie dłoń
do góry (wstyd przed okazaniem publicznym pychy?), to i tak wynik
jest zatrważający. Dodajmy, że publiczność w dużej mierze stanowią
osoby wierzące, z kręgów kościelnych, a często wspólnot. Jaki zatem
przekaz otrzymują ci ludzie w swoich religijnych środowiskach, że

W lekkiej i nowoczesnej formie widowisk multimedialnych przekazuje i uczy jak
pogłębiać wiedzę o sobie, by budować zdrowe i dojrzałe relacje z płcią przeciwną
oraz wszelkie inne więzi społeczne. Na scenie Mistrzowskiej Akademii Miłości
pojawiają się tzw. zwykli-niezwykli bohaterowie codziennych zmagań o szczęście
i sens, a wśród gości-ekspertów MAM występuje wielu znakomitych psychologów,
pedagogów, psychiatrów, seksuologów, mediatorów i filozofów z kraju i zagranicy.
Misja MAM brzmi: Pomagamy kochać siebie i innych. Twórczynią Akademii jest
Mira Jankowska. Przedsięwzięcie istnieje od 2007 roku. Realizuje widowiska
edukacyjne, z których wydaje nagrania płytowe CD MAM, Spotkania Klubowe,
warsztaty, szkolenia i inne formy służące rozwojowi osobistemu kobiet i mężczyzn.
Działaniom tym towarzyszą audycje radiowe (m.in. w radiu PLUS pt. „Kochaj i rób,
co chcesz, czyli Mistrzowska Akademia Miłości”).
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efekt dotyczący kwestii lubienia samego siebie (czasem utożsamianego
z kochaniem, choć to nie jest to samo) jest tak mizerny?
Zanim przejedziemy do spostrzeżeń i wniosków, posłużę się tu
kilkoma przykładami z własnych doświadczeń jako wykładowca,
trener rozwoju osobistego i mentor. Wielokrotnie zdarzało mi się
prowadzić wykłady i warsztaty formacyjne skierowane do osób z kręgów Kościoła katolickiego, wspólnot lub małżeństw tworzących stałe,
okrzepłe już grupy formacyjne. Często spotkam się z opinią, że powiedzenie „kochaj siebie, a twój związek zakwitnie” (tytuł jednego
z warsztatów) odbiega jakoby od wskazań nauczanych w Kościele.
Zwłaszcza zestawienie jego pierwszej części: „kochaj siebie” z drugą:
„kwitnący związek” wydaje się być oksymoronem, czyli logiczną
sprzecznością. Wniosek, jaki się zatem powinien nasunąć, brzmi:
„nie kochaj siebie, a twój związek będzie kwitł”. Na szczęście i to
zdanie nie zachęca uczestników spotkań do uznania go za prawdziwe
i słuszne. Jak więc jest naprawdę? W jaki sposób mamy traktować siebie, by małżeństwa i inne bliskie relacje miały się dobrze? Ale przede
wszystkim postawmy pytanie: skąd się bierze niechęć i podejrzliwość
do wskazania „kochaj siebie” w zestawieniu z miłowaniem bliźniego
także w związku małżeńskim?
Katolikom znane jest dobrze przykazanie miłowania Boga i bliźniego z jego drugą frazą: „Będziesz miłował Pana Boga swojego (…),
a bliźniego swego jak siebie samego”. Jak w takim razie wygląda miłowanie siebie u współczesnego katolika? Co znaczą dla niego słowa
„miłuj samego siebie”?
Pozwolę sobie przywołać tu spostrzeżenia kobiet, po warsztacie
o podanym powyżej tytule, gdy panie, będące w wieloletnich (szczęśliwych?) związkach małżeńskich z dorosłymi już dziećmi, stwierdzają
ze smutkiem: – Zrozumiałam, że nie kocham siebie samej; – Żyję dla
innych, a o sobie zapomniałam. Nie rozpoznaję moich marzeń, nie
wiem, czego chcę; – Moi bliscy [dorosłe dzieci] odrzucają moją pomoc
i zatroskanie. Zrozumiałam dziś, że się im narzucam. Dlaczego ja to
robię?!; – Dzisiaj pojęłam, że nie słucham mojego męża. To znaczy
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słucham go, ale nie słyszę. Podczas ćwiczeń zobaczyłam, że prawie
wcale go nie znam, choć tyle lat jesteśmy razem… Chcę to zmienić.2
Skupiając się nad znaczeniem i wartością miłowania siebie, często
spotykamy się z niedowierzaniem, że można otwarcie o tym rozmawiać, szukać prawdy, dociekać skąd w człowieku niezadowolenie,
smutek lub niepokój, czy zamknięcie na drugiego.3 Wielokrotnie po
zajęciach uczestnicy dzielą się w prywatnych rozmowach własnymi
troskami, z których jasno wynika, że cierpią z powodu uzależnienia
własnego lub kogoś w rodzinie, od np. alkoholu, seksu, hazardu, pornografii czy chorej, toksycznej miłości, itp. Zdumieniem napawa fakt,
że będąc od lat we wspólnocie, czyli znając się dość dobrze ze sobą,
osoby te nie zostały skierowane przez liderów grupy czy opiekunów
duchowych (często kierowników duchowych) na choćby konsultację
do specjalistów typu: psychiatra, psycholog czy terapeuta, mediator
albo prawnik. Niekiedy nie słyszały nawet, że istnieją środowiska
i grupy wsparcia dla poszczególnych typów uzależnień lub problemów (poradnie psychologiczne, seksuologiczne, mediacyjne i inne,
lub sąd metropolitalny). Co gorsza, coraz częściej spotkać można
osoby, które zostawiają Kościół katolicki i wspólnoty, w których
były, na rzecz np. grup protestanckich, gdzie doświadczają autentycznego zainteresowania sobą i swoimi problemami oraz, co ważne,
konkretnej pomocy z ich strony. Czasem niestety trafiają do sekt…
Przykłady: osoba, która była uzależniona od niezdrowych zachowań
seksualnych, kiedy oznajmiła to w swojej wieloletniej wspólnocie
neokatechumenalnej, została potraktowana jak intruz i zaprzestano
z nią kontaktu. Dziś jest członkiem Kościoła protestanckiego. Osoby
2 Wypowiedzi kobiet podczas warsztatów pt. „Kochaj siebie, a Twój związek
zakwitnie” realizowanych w ramach dni skupienia dla małżonków z ruchu Rodzin
Nazaretańskich (Warszawa) oraz podczas Tygodnia Małżeńskiego (Gdańsk).
Archiwum Autorki.
3 Często u osób uczestniczących w warsztatach wyczuwalne jest zaniepokojenie,
niepewność siebie, szukanie wsparcia lub nieustannego potwierdzania u osób
duchownych wszystkich kwestii dotyczących nie tyle prawd wiary – zaznaczmy –
lecz kwestii związanych z rozwojem osobistym. Ta zależność wydaje się niekiedy
chorobliwa. O tym nieco później.
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doświadczające głębokich, długotrwałych cierpień, związanych np.
z przewlekłą chorobą, często nie zostają otoczone troską i praktyczną
pomocą sióstr i braci (jakże drwiąco niekiedy to brzmi), gdyż wymaga
to wyjścia poza schemat funkcjonowania wspólnoty modlitewnej
i z poziomu modlitwy przejścia na poziom działania. A to z kolei
wymaga pomysłowości, odwagi, konsekwencji, a przede wszystkim
życia „z otwartymi oczami”, zdolności dostrzegania problemów
i odpowiadania na nie, czyli szukania rozwiązań. To jest zadanie
człowieka wiary. I na tym polega żywa, autentyczna modlitwa, która
prowadzi do zmiany postawy życiowej, do faktycznej odnowy. Zbyt
często, zdaje się, pozostajemy na płaszczyźnie teorii i pobożnych
życzeń wspieranych moralizatorskimi radami, przez co zniechęcamy
ludzi do Kościoła, a czasem nawet do Boga. Daleka jestem od gloryfikacji innych denominacji chrześcijańskich. One też borykają się
z podobnymi problemami i trudami, człowiek wszędzie jest taki sam.
Niemniej, dla wspólnoty Kościoła katolickiego i odpowiedzialności
przed Stwórcą, ludźmi i sobą ważne jest zmierzenie się z tą kwestią,
a jednym ze zjawisk, o których trzeba tu wspomnieć jest specyficzna
rola osoby duchownej.
Rola kapłana w postrzeganiu siebie
Wartość i ważność osoby duchownej w życiu Kościoła i jego wspólnot jest niepodważalna. Pomijam tu oczywistą kwestię sprawowania
sakramentów z Eucharystią na czele. Chcę w tych rozważaniach
zwrócić bardziej uwagę na to, jak styl, w jakim prowadzi się grupę,
wpływa na wyrabianie w jej członkach określonych cech, zachowań,
nawyków, a w konsekwencji postaw życiowych.
Można w Polsce spotkać wielu duchownych całym sercem oddanych Bogu i ludziom. Wystarczy wspomnieć choćby śp. o. Jana Górę
i Lednicę; ks. Jacka Stryczka i Stowarzyszenie Wiosna, realizujące
m.in. cykliczną akcję Szlachetna Paczka czy śp. Jana Kaczkowskiego
z Pucka, który ewangelizował życiem tym bardziej, im bardziej
pochłaniał go nowotwór; a z najmłodszego pokolenia ks. Michała
Misiaka z Łodzi, którego szaleństwo miłości zaprowadziło z Dobrą Nowiną nawet do osób w domu publicznym. To tylko nieliczne
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przykłady z tysięcy innych księży, którzy swoim żarem wiary i miłości
do ludzi i Boga są blisko człowieka i budzą w nich ducha nie tylko
modlitwy, ale konkretnego działania z niej płynącego.4
Częsty jest jednak w duszpasterstwie inny wzorzec kapłana, którego sposób bycia i przepowiadania Dobrej Nowiny odbija się na
wiernych w postaci syndromu wyuczonej bezradności, cechującego
się biernością, apatią i swoistą bezradnością wiernych. W naszych
kościołach zdarza się nierzadko słyszeć taki sposób przepowiadania,
który wywołuje u wiernych (ciekawe czy w słuchających księżach też?)
poczucie niegodności i bycia gorszym, a to wyrabia w nich postawę
lękową. Jan Ewangelista w 1 Liście powiada, że „w miłości nie ma
lęku”.5 Skąd zatem owa niepewność i poczucie winy u świeckich, czego
przejawem są chociażby reakcje na ćwiczenia przywołane wcześniej?
Rodzi się zatem pytanie: czy przypadkiem opisana powyżej niechęć
do doceniania siebie, uznawania własnej wartości, a co za tym idzie
wycofanie oraz nieufność do siebie i do świata, nie jest konsekwencją postawy lidera czy przewodnika duchowego wspólnoty, który
zamiast pomagać jej członkom dojrzewać do pełni człowieczeństwa
(w tym także duchowego) utrzymuje ich w wiecznym dziecięctwie
rozumianym całkowicie opacznie niż jest to opisane w Ewangeliach,
czyli w infantylności i zależności.
Ciekawy jest też fakt, że sposób głoszenia Ewangelii przez misjonarzy, a tym bardziej duchownych z krajów afrykańskich czy południowoamerykańskich jest inny niż przez księży po seminariach polskich.
Powstaje więc pytanie: z jakim przekazem i odczuciem pozostaje
wierny po jednym i drugim głoszeniu. O ile w przypadku księży
z dalekich stron zwykle odczuwana jest radość z tego, że uczestniczy
się w misteriach świętych, wspólnocie modlitwy lub w zwyczajnym,
towarzyskim spotkaniu, gdzie wierni czują się chciani i kochani, mile
4	Owocem i potwierdzeniem autentycznej i żywej modlitwy jest mocniejsze
osadzenie w rzeczywistości. Św. Teresa Wielka mówiła, że zakonnica źle się modli,
jeśli przypala ziemniaki.
5 1 J 4, 18. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk
kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości.
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widziani i docenieni, o tyle niekiedy w przypadku polskich kapłanów
zachodzi kontrastowo inny odbiór lub niewyraźne odczucie budzące
się u świeckich, że są oni niegodni, niedouczeni lub natrętni – oznaki
poczucia winy i bycia gorszym. Zgodnie bowiem z zasadą Alberta
Mehrabiana mówią nie tylko słowa, tu akurat kapłana (te mogą być
bez zarzutu), ale przede wszystkim głos (ton, sposób mówienia)
i mowa ciała (zachowanie).6 To tam jest skoncentrowany główny
przekaz treści – w emocjach wywołanych u odbiorcy, a te pozostają
w nim bardziej niż słowa.
Pasterz czy pastuch
Warto się przyjrzeć, z czego wynika taka odmiana w efektach głoszenia słowa u ludzi z Polski i z daleka. Z jednej strony jest to kwestia
temperamentalna (gorące i żywiołowe, proste Południe), ale z drugiej
dochodzi też do tego styl formowania przyszłych księży, czyli kleryków w seminariach, a potem niełatwa formuła życia osób duchownych. To temat na osobne rozważania, niezwykle potrzebne i ważne
nie tylko ze względu na świeckich, ale przede wszystkim na samych
kapłanów.7
Zatrzymajmy się chwilę przy kwestii formacji młodych księży,
a potem autoformacji kapłańskiej. Nie powinno się chować głowy
w piasek i uciekać od kwestii odbioru „przedstawicieli Pana Boga”
przez ludzi Kościoła, a także przez osoby poszukujące czy niewierzące.
Daleka jestem od generalizowania problemu i krytykowania osób
duchownych8, niemniej warto przyjąć do wiadomości fakt, że ksiądz
6	Zob. Albert Mehrabian, https://pl.wikipedia.org/wiki/Albert_Mehrabian [dostęp:
07.03.2017 r.].
7 Wypalenie, depresja, uzależnienia, podwójne życie, samobójstwa to przejaw
kryzysów kapłańskich, płynących niekiedy z niedopuszczenia do głosu swojej
„strefy cienia” w obszarze psychiki.
8 Pragnę zaznaczyć, że poniższe rozważania i spostrzeżenia wypływają z ogromnego szacunku i życzliwości dla osób duchownych, bez których nie ma niektórych
sakramentów, a zwłaszcza Eucharystii. A oprócz tego z głębokiego przekonania, że
wszyscy jesteśmy sobie dani do pomocy i wsparcia, a czasem do ważnych, choć trudnych dysput. Za każdą koloratką i sutanną jest człowiek, z jego historią, dramatami
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często kojarzy się z instytucją, władzą i hierarchią, które mogą wywoływać w świeckich nieprzyjemne odczucia i stawiać w niekomfortowej
sytuacji; drugie potoczne skojarzenie kapłana to ktoś uprawiający
„swoje poletko, własny folwark” na parafii lub w diecezji – tak czasem
określani są księża i ich zachowania.
Zmęczeni, osamotnieni, zagubieni kapłani, być może przez to
często tak zrutynizowani, bo wypaleni zawodowo, nie zauważają
wtedy subtelności w „pośredniczeniu” między Bogiem a człowiekiem, zwłaszcza w tak delikatnych obszarach jak życie duszy, czyli np.
w sakramencie pojednania i pokuty oraz w kierownictwie duchowym.
A tam powinno się „chodzić na palcach”, gdyż jest to sfera intymności
jeszcze większej nawet niż damsko-męska, bo Bosko-ludzka.
Kapłan – człowiek stąd i stamtąd
Być może warto tu przypomnieć, że kapłan, choć to zwyczajny człowiek, jest jednak przedstawicielem innego porządku, porządku duchowego w rzeczywistości ziemskiej, doczesnej, a co za tym idzie
porządku trudnego do zweryfikowania, mogącego budzić u zwykłego
człowieka egzystencjalny lęk. Przewaga, jaką się posiada będąc kapłanem, nie tylko więc dotyczy znajomości porządku duchowego,
jego praw i spraw, ale także swoistej władzy nad człowiekiem, bo
jemu (przeciętnemu śmiertelnikowi) ta wiedza nie jest dana, trudno
ją zweryfikować. Każdy człowiek jednak z natury i ustanowienia
Bożego oraz prawa stanowionego jest wolny. Zatem zadaniem osób
sprawujących odpowiedzialność za rozwój duchowy człowieka jest
wspomaganie go w korzystaniu z owej wolności w sposób dojrzały,
a nie ograniczanie go czy zastępowanie w jego wyborach. Prawdziwej wolności (nie deklarowanej lub życzeniowej) może przecież
uczyć tylko człowiek wolny. Zatem celem formacji zarówno duchownych, jak i świeckich jest przygotowanie i wspieranie się wzajemne
w dojrzałym, mądrym i odpowiedzialnym korzystaniu z wolności.
i sukcesami. Jak kapłan jest odpowiedzialny za świeckich, podobnie świeccy są
odpowiedzialni za kapłanów. Różnią nas tylko role. Zabawienie – w znaczeniu
wypełnienia się miłością – jest to samo. „Naczynie” pozostaje tylko inne.
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Ludzka dojrzałość ma się wyrażać w mądrości wyborów i braniu
odpowiedzialności za siebie, za tych, którzy są pod naszą pieczą oraz
za rzeczywistość nam podlegającą. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy
człowiek myśli i działa samodzielnie, ufa Bogu i sobie, wierzy w siebie,
czyli w uzdolnienia i talenty otrzymane od Stwórcy, ale już rozwijane
przez siebie, których nie kwestionuje, co więcej pomnaża je, bo ma
obowiązek zrobić z nich użytek dla dobra swojego i innych. To właśnie
jest uznanie i umiłowanie siebie, tak niezbędne do wykonania zadań
powierzonych człowiekowi, do znalezienia jego miejsca w świecie,
swojej „ziemi obiecanej”, a przynajmniej drogi do niej oraz odwagi
i gotowości do pokonania „wrogów” ją zamieszkujących. Inspirujące
w tych kwestiach mogą być też doświadczenia płynące z psychologii
sportu i wiedzy trenerskiej. Obserwując sportowców, fascynujemy
się nie tylko ich samozaparciem, katorżniczą często pracą, ale przede
wszystkim ich wiarą w siebie, która płynie właśnie z wiary w nich Boga.9 Nie chodzi tu o niezdrowy optymizm czy zafałszowanie prawdy
o sobie i własnych możliwościach, ale o zdrowe przekonanie, że po
to tyle trenowałem i rezygnowałem z różnorakich przyjemności, by
wygrać. Bez takiego podejścia nie ma zwycięstwa. Często są to zwycięstwa nie tylko nad zewnętrznymi rywalami, ale nad sobą samym
i własnymi słabościami lub ograniczeniami. A to wymaga poznawania
siebie i przyjmowania całej prawdy o sobie oraz wyrażania emocji
często wręcz ekstremalnych: od euforii z wygranej, po ból i wstyd
z powodu porażki.
Aspekt psychologiczny: jesteś wystarczająco dobry
Badania nad akceptacją siebie i budowaniem dobrych więzi z innymi
dowodzą, że podstawą zdrowego kochania siebie i drugiego człowieka jest gotowość do przyjęcia samego siebie takim, jakim się jest,
z własną wrażliwością i lękiem przed odrzuceniem. Amerykańska
naukowiec, Brené Brown, która poświęciła kilkanaście lat na badanie
9 Nierzadko widać u sportowców oznaki religijnych zachowań, np. znak krzyża
kreślony publicznie przed zawodami lub bezpośrednie odwoływanie się wywiadach
do wiary w Boga.
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istoty zdrowych relacji, stwierdza, że sprowadza się ona do uznania
siebie samego za osobę wartą kochania, przyjmującą siebie z mocnymi i słabymi stronami, ale zwłaszcza z tym, co w człowieku kruche
i niepewne, co pokazuje obszar ludzkiej delikatności, podatności na
zranienie i odrzucenie. Wstyd przed okazaniem słabości jest czymś
naturalnym, jednak bez dopuszczenia go do głosu10 nie pozwala on
człowiekowi przyjąć pełnej prawdy o sobie, czyli utrzymuje go w iluzji
na swój temat. Przepracowanie tego zagadnienia, czyli życzliwe zajęcie się nim uwalnia człowieka od egocentrycznego skupiania się na
braku, na tym co jest zranieniem, traumą, obszarem bólu: fizycznego,
psychicznego czy duchowego. Co szczególnie istotnie, Brown zwraca
uwagę na fakt, że niechęć do odczuwania trudnych uczuć i przeżywania nieprzyjemnych stanów oraz wypieranie ich w efekcie nie pozwala
cieszyć się w pełni emocjami pozytywnymi, przyjemnymi, więcej
nawet, wyzwala kompulsywne zachowania: uzależnienia, otyłość, lekomanię, koncentrację na materialnych dobrach i przyjemnościach fizycznych oraz… perfekcjonizm z kontrolowaniem innych włącznie.11
To szczególnie ważne odkrycie w naszych rozważaniach, do którego
powrócimy pod koniec rozważań. Brown twierdzi, że wrażliwość,
którą często wypieramy, bo objawia naszą niedoskonałość i słabość,
jest ostatecznie źródłem siły, gdyż zintegrowana z mocnymi stronami człowieka ujawnia całe jego bogactwo.12 Przyjęcie siebie samego
w pełni i prawdzie wyzwala wdzięczność, pozwala cieszyć się życiem
i doświadczać wszystkich odcieni człowieczeństwa w jego doczesnym
przeżywaniu. Znaczy to też, że uzdalnia człowieka do podjęcia jego
wyzwań, związanych z rolami społecznymi, przez które ostatecznie
10 Chodzi o zauważenie i wyrażenie wstydu, niekoniecznie publicznie, ale przed
samym sobą, bądź przed osobami godnymi zaufania, czy przynoszącymi pomoc,
jak choćby terapeuta czy lekarz.
11 Brené Brown, Potęga wrażliwości, TED, www.ted.com/talks/brene_brown_on_
vulnerability?language=pl [dostęp: 07.03.2017 r.].
12	Zob. Brené Brown, Z wielką odwagą, Laurum, Warszawa, 2013. Na swojej stronie
internetowej Brown pisze: „Vunerability sounds like truth and feels like courage.
Truth and courage aren’t always comfortable, but they’re never weakness”, http://
brenebrown.com/about [dostęp: 07.03.2017 r.].
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realizuje się jego ludzkie „ja”. Nawet zadania, których on się obawia,
ale stawia im czoło, powodują, że wzmacnia się wewnętrznie, zyskuje na zdrowej pewności siebie i bardziej docenia siebie samego.
Te doświadczenia doprowadzają go do jego „ziemi obiecanej”, czyli
do wypełnienia misji, dla której żyje.
Aspekt duchowy i relacja psychika – dusza
Patrząc od strony psychologicznej, ludzka natura zmaga się więc
z przyjęciem pełnej prawdy o sobie, dopuszczeniem do głosu sfery,
którą chętnie „zamiotłoby się pod dywan”, czyli wrażliwości, wstydliwości, delikatności i obszarów straumatyzowanych. Tymczasem
właśnie ich integracja z silną częścią osoby ludzkiej tworzy dopiero
całość – człowieka spójnego, kompletnego, zintegrowanego.
Co więcej, prawda ta prowadzi do ważnego odkrycia i potwierdza
teologiczną zasadę, że łaska buduje na naturze, czyli że wszystko,
co ludzkie jest wykorzystywane przez Boga dla realizacji celów duchowych, a wszystkie sfery: fizyczna z psychiczną i duchową13 ujęte
i rozwijane razem prowadzają człowieka do dojrzałości i zbawienia.
Ważny jest tu też aspekt duchowy. Św. Faustyna Kowalska zapisała
w „Dzienniczku”, że kiedy dziwiła się, dlaczego Pan tak ją obdarowuje
łaskami, a innych jakoby mniej, usłyszała: Bo ty chcesz je przyjąć,
a inni nie. Dlatego daję je tobie.14
Do przyjęcia Bożej łaski potrzeba gotowości, zarówno w sensie
wolitywnym (chcę tego, zgadzam się na coś), jak i przygotowania
psychicznego w naturze ludzkiej. O tym drugim znaczeniu wspominaliśmy powyżej, to przyjęcie prawdy o sobie i swojej kondycji: pełna
zgoda na siebie, uznanie, że taki, jaki jestem, jestem wytaczająco
dobry (w znaczeniu psychologicznym, nie moralnym).
O tym, jak psychologia zazębia się z duchowością i przekłada się
na codzienne wybory człowieka wiary, pisze m.in. w swoich licznych
13 Św. Tomasz, Poglądy antropologiczne, https://pl.wikipedia.org/wiki/
Tomasz_z_Akwinu#Pogl.C4.85dy_antropologiczne [dostęp: 07.03.2017 r.].
14	Zob. Faustyna Kowalska, Dzienniczek, Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Promic,
Warszawa 2014.
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książkach inspirowanych duchowością Ojców Pustyni niemiecki
benedyktyn, o. Anselm Grün15, a u protestantów John Paul Jackson. Jackson, odwołując się do podboju przez Izraelitów ziemi Kanaan16, zestawia to działanie z dążeniem każdego człowieka do ziemi
obiecanej w jego tu i teraz, rozpoznania swego miejsca w świecie
i wypełnienia swojej misji życiowej. Wrogowie narodu wybranego
w Biblii to w jego interpretacji nieprzyjaciele duchowi dzisiejszego
człowieka. Jackson nazywa ich gigantami i każdemu z dziesięciu
narodów zamieszkujących tereny ziemi wskazanej Izraelowi przez
Boga na obiecaną przypisuje swoistą duchową charakterystykę. Nawiązując do etymologii ich nazw zwraca uwagę na ich specyficzną
cechę czy właściwość, z którą człowiek musi się zmierzyć w swoim
życiu: w sobie lub poza sobą. To wyraz duchowej walki, którą toczyć
musi każdy. Jackson interpretuje nazwę każdego z narodów jako imię
nieprzyjaciela człowieka w każdym czasie.17 Bóg mówi Izraelitom, że
trzy narody Izrael jest wstanie pokonywać sam przy wsparciu Pana,
ale z siedmioma będzie walczył za niego sam Bóg, gdyż to wrogowie
potężniejsi niż człowiek.
I tak na przykład według Jacksona Kenici utożsamiają kłamstwa,
fałszywe oskarżenia i kalumnie wobec człowieka. Zwalczanie ich
odciąga od realizacji zadania powierzonego mu, czyli powoduje
egocentryczne skupienie uwagi na problemie, a nie na rozwiązaniu. Człowiek ma szerzyć Boże królestwo, a Pan zajmie się jego nieprzyjacielem. I choć nie ma on walczyć przeciw złu, to mimo to od
człowieka zależy, czy skoncentruje się na wyznaczonym dla siebie
zadaniu życiowym, Bogu zostawiając rozliczenie się z duchowym
15	O. Anselm Grün podczas rekolekcji u oo. dominikanów w Warszawie w 2014 r.
zapytany o to, jak traktować nauczanie w kościele z tendencją moralizującą, budzące
w słuchaczu poczucie winy, odparł, że wynika ono z nieuporządkowania wewnętrznego mówiącego, jego dezintegracji, a w konsekwencji z rzutowania na słuchających
własnych problemów. Dodał: Kiedy słyszę tego typu nauczanie, zostawiam je przy
mówiącym. Archiwum nagrań audio Autorki.
16 Pwt 7, 1–2; 20.
17 John Paul Jackson, 10 Giants In Our Lives, www.youtube.com/
watch?v=nGr-fXrpDiA [dostęp: 05.03.2017 r.].
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wrogiem, czy też podejmie decyzję samodzielnej walki z kalumniami,
którą niechybnie przegra. Z kolei Hetyci uosabiają lęk przed porażką,
niechęć do podejmowania wyzwań, ogólną lękliwość, a ostatecznie
niewiarę w swoją siłę i w wierność Boga, który stoi za człowiekiem,
czyli nieufność; Peryzzyci – niosą w sobie ducha apatii, utrzymywania
status quo. To głos: niech będzie jak jest, bo tak jest bezpiecznie –
wieszczący bierność, stagnację i wygodnictwo duchowe. Amoryci
symbolizują poczucie niższości, zwątpienie w siebie i we własne siły,
uzależnienie od cudzych opinii (inni są lepsi ode mnie); Rechabici –
lęk przed mierzeniem się z wyzwaniami, „odwracanie się do nich plecami” (symbol bezbronności) przez co nigdy nie uzyska się dojrzałości
i nie wzmocnią się siły wewnętrznego człowieka oraz poczucie jego
pewności i wiary w siebie18; Kananejczycy wreszcie to popędliwość
i niecierpliwość, działanie bez rozeznania właściwego czasu, które
powoduje przedwczesne podjęcie akcji bez odpowiedniego przygotowania, a w konsekwencji utratę właściwej okazji, porażkę, a ta
zniechęca do podejmowania dalszych wyzwań, bo odbiera odwagę.
Pozostałe nazwy narodów-wrogów z ziemi Kanaan dopełniają tę listę
nieszczęść. Nietrudno odnaleźć w tych opisach zmagania każdego
człowieka, nie wyłączając Autorki i zapewne Czytającego, co wskazuje na uniwersalność tej interpretacji i jej zasad w życiu zarówno
duchowym, jak i społecznym.
Powyższe przemyślenia starają się zarysować zależność sfery
psychicznej i sfery ducha. Zestawienie badań psychologicznych nad
dotarciem do pełnego, odważnego poznawania siebie, własnego człowieczeństwa i rozpoznawania w słabości siły19 z duchowym wymiarem w człowieku pokazuje konsekwencje, jakie towarzyszą rugowaniu
z przestrzeni człowieczego „ja” części nieatrakcyjnych, bolesnych,
18 Św. Paweł w Liście do Efezjan (6, 10–18) opisuje pełen rynsztunek wojownika
Bożego. Wg interpretacji Jacksona wojownik ów zbroję ma przed sobą, z tyłu jej nie
potrzebuje, bo za sobą ma Boga, jedynego obrońcę. Uciekając przed wyzwaniami,
czyli odwracając się do nich plecami wystawia się na skuteczny atak nieprzyjaciela,
gdyż z tyłu jest bezbronny.
19 Por. 2 Kor 12, 9. Moc w słabości się doskonali.
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ale także tych mocnych i atrakcyjnych (stłamszenie psychiczne). Eliminacja którejkolwiek z nich prowadzi na życiowe manowce, czyli
nie pozwala człowiekowi na poznanie i zobaczenie siebie w pełni,
a w konsekwencji na wybory w pełni wolne, odpowiedzialne i dyktowane miłością do siebie i innych, ani na realizowanie misji, którą
jednostka ma rozpoznawać i dla której żyje. To uniemożliwianie jej
wejścia do jego „ziemi obiecanej” rozumianej jako przygotowanie
do odnalezienia się w świecie dla realizacji królestwa niebieskiego,
a w konsekwencji zbawienia własnego i innych. Bez świadomości
i uznania siebie w całości, czyli bez przyjęcia siebie samego w miłości
(umiłowania siebie), będzie to niemożliwe, bo częściowe.
Wnioski
Jakie zatem płyną wnioski z powyższych myśli? Kochać innych można
tylko wtedy, gdy w zdrowy sposób miłuje się siebie. Mówi o tym
Biblia, choćby poprzez przykazanie Boga i bliźniego, a nauki empiryczne poświadczają tę prawdę. Kochania siebie, a tym bardziej
innych, można i trzeba się uczyć korzystając z wiedzy i sposobów
starych i nowych. Nabywa się go poprzez socjalizację i pracę własną,
nad sobą, nad charakterem także. To rodzaj nie tylko zdobywania
wiedzy, ale wdrażania jej we własne doświadczenia, inaczej stałaby
się ona demagogią lub ideologią, i często niestety nimi jest…
Kochanie siebie zakłada poznawanie siebie, pełne i kompletne,
czyli odkrywanie zarówno własnego piękna (talenty, uzdolnienia, zasoby, doświadczenia życiowe, osiągniecia i sukcesy osobiste, itd.), jak
i tak zwanych „obszarów do rozwoju”, czyli przestrzeni wstydliwych,
lękowych, straumatyzowanych, jak wskazuje Brené Brown, z trudem
niedopuszczanych do świadomości, obarczonych ujemnym znakiem
wartości w niedojrzałym ludzkim pojmowaniu. Nad jednymi i drugimi zasobami trzeba pracować: nad pierwszymi, by je jak najlepiej
rozwinąć i wykorzystać, nad drugimi, by albo jak najmniej utrudniały
egzystencję, albo stały się trampoliną do rozwoju duchowego, gdyż
np. przyjęcie własnej niemocy czy nieudolności wiąże się z uznaniem
swojej ludzkiej kondycji, a często z pogłębieniem pokory, cierpliwości, męstwa czy odwagi lub z trenowaniem cnót, czyli sprawności
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duchowych i moralnych. To punkt zwrotny, w którym stworzenie
woła na pomoc samego Stwórcę, zdając sobie sprawę ze swojej całkowitej od Niego zależności. To wyzwala radość i wdzięczność, daje
poczucie bezpieczeństwa i wzmaga do Niego zaufanie. Skoro łaska
buduje na naturze, to im bardziej spójna, zintegrowana osobowość,
uznająca swoje bogactwo, ale i ograniczenia, tym większa skuteczność
działania Boga w człowieku. Mówi o tym John Paul Jackson20 w nauczaniu dotyczącym relacji między stanami duchowymi człowieka
a emocjonalnymi odczuciami w realizowaniu swojej życiowej misji,
dążeniu do swojej „ziemi obiecanej”. Pokochanie takiego siebie pozwala pokochać drugiego człowieka z jego biedami oraz Boga w Jego
miłosierdziu i hojności w zapewnianiu stworzeniu wszystkiego, co
potrzebne do godnego życia. To z kolei wyzwala zaufanie, pokój,
wdzięczność i radość, a te są atrakcyjnymi cechami osobowości, które
przyciągają innych ludzi przez człowieka do Boga, bo przecież każdy
święty chodzi uśmiechnięty.
Zakończenie
Miłowanie bliźniego jak siebie samego jest więc prostą konsekwencją
ukochania Boga, któremu człowiek jest wdzięczny za samo życie
i wszelkie „wyposażenie” w nim. Nie kochając siebie, nie kochamy
ani bliźniego, ani Boga.
W prowadzeniu ludzi warto niezmiennie odwoływać się do wspominanej już teologicznej prawdy, że łaska buduje na naturze. Wynika
z niej wskazówka, że porządek naturalny, jego zasady i prawa mamy
obowiązek uwzględniać i szanować. Tu z kolei specjalistami są znawcy
różnych dziedzin nauki i to do nich warto się zwracać w ludzkich trudach i zmaganiach, niezależnie od tego, czy jest się osobą duchowną
czy świecką. Warto ufać ich mądrości, intuicji i doświadczeniu. Co
więcej, nie tylko warto, ale trzeba korzystać z odkryć nauk przyrodniczych, które pomagają rozpoznawać, kim jestem jako człowiek,
a potem kim jestem w rolach: zarówno jako kapłan, zakonnica czy
świecki wierny.
20 John Paul Jackson, 10 Giants In Our Lives, art. cyt.
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Na zakończenie warto postawić pytanie skierowane do osób duchownych, które tu jasno nie padło, a może warto je zadać, o to, czy
siebie lubią i kochają. Miejmy nadzieję, że tak. Jeśli jednak nie, to czego
się boją? To życzliwe pytanie o samego siebie i relację ze Stwórcą-Miłością. Niekochanie bowiem siebie wywołuje w konsekwencji
potrzebę kontrolowania innych, a to już pierwszy stopień do poczucia
się… jak bóg. A w miłości przecież nie ma lęku.
Streszczenie
Miłowanie bliźniego jak siebie samego jest prostą konsekwencją ukochania
Boga, któremu człowiek jest wdzięczny za samo życie i wszelkie „wyposażenie” w nim. Nie kochając siebie nie kochamy ani bliźniego, ani Boga.
W duchowym towarzyszeniu ludziom warto odwoływać się do teologicznej
prawdy, że łaska buduje na naturze. Wynika z niej wskazówka, że porządek
naturalny, jego zasady i prawa mamy obowiązek uwzględniać i szanować.
Warto i należy też korzystać z odkryć nauk przyrodniczych, które pomagają rozpoznawać, kim jestem jako człowiek, a w konsekwencji kim jestem
w rolach społecznych. Tu z kolei specjalistami są znawcy różnych dziedzin
nauki i to do nich powinniśmy się zwracać w ludzkich trudach i zmaganiach, zarówno jako duchowni, jak i świeccy.
Na zakończenie zostaje też postawione pytanie skierowane do osób duchownych o to, czy siebie lubią i kochają. To życzliwe pytanie o samego siebie
i własną relację ze Stwórcą-Miłością. Niekochanie siebie bowiem w konsekwencji wywołuje potrzebę kontrolowania innych, a to już pierwszy stopień
do poczucia się… jak bóg. A w miłości przecież nie ma lęku.
Summary
Loving your neighbor as yourself is simply a consequence of loving God,
to whom men is grateful for life and for all goodness that provided him. If
we don’t love ourselves we neither love our brother nor God.
In ministering to people we should take into account theological truth of
grace is building up on the nature. This truth indicates that the natural order
and its rules we ought to take into consideration and respect. Discoveries
in natural sciences also help us recognize who we are as human beings
and consequently what roles we are playing in society. In these fields there
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are experts to whom we should turn to in our human struggles both as
a clergyman and as a secular person.
In conclusion there is question to be asked to clerics (clergymen) if they
like and love themselves. This is a kind of question toward us and our relationship to Creator who is Love. The consequence of not loving ourselves
is desire to control others which is a first step of wanting to be like… a god.
In love there is no fear.
Słowa klucze: miłość, miłość bliźniego, miłowanie siebie, wspólnota, relacje,
formacja duchowa, rozwój osobisty, zintegrowana osobowość, duchowość
w codzienności, natura, łaska, duchowni, świeccy
Key words: love, love for others, self-love, community, relationship, spiritual
formation, self-growth, the personal integrity, daily spirituality, nature,
grace, clergy, laity
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Posługi wiernych świeckich i posługa
prezbiteratu. ANALIZA TEOLOGII LAIKATU
Y VESA CONGARA NA ZGROMADZENIU PLENARNYM
KONFERENCJI EPISKOPATU FRANCJI W 1973 R.
The Ministries of the Lay Faithful and the Ministry of the Presbyterate.
The Analysis of the Theology of the Laity of Yves Congar during the
Plenary Assembly of the Bishops’ Conference of France in 1973
Publikacja Ministeria quaedam, papieskiego motu proprio Pawła VI
15 sierpnia 1972 r., stała się podstawą do rozważań biskupów francuskich na temat posług wiernych świeckich. Zgodnie z zamysłem
tego dokumentu, Kościół „ogłasza ustanowienie posług dla świeckich,
które nie będą po prostu etapami w przygotowaniu do sakramentu
święceń, jak funkcja lektora czy akolity”.1 Odtąd punktem odniesienia
stało się „samo istnienie posług świeckich w Kościele, sprawowanych na mocy konsekracji chrzcielnej”, a nie posługa prezbiterialna.2
Ministeria quaedam zreformowało nazewnictwo posług alumnów
przygotowujących się do przyjęcia święceń w stopniu prezbiteratu,
eliminując nazwę tzw. „niższych święceń”. Przy tej okazji, co nas interesuje najbardziej, zachęcono także Episkopaty do znajdowania i zaproponowania Stolicy Apostolskiej różnych nowych posług wiernych
świeckich w Kościele. Biskupi mieli odtąd poszukiwać nowych możliwości zaangażowania wiernych świeckich we wspólnocie Kościoła.

1 K. Michalczyk, Świeccy a kapłaństwo. Wokół poszukiwań teologicznych Yves
Congara, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Poznań 2001,
s. 254.
2	Tamże.
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Debata plenarna Konferencji Episkopatu Francuskiego z 1973 r.
jest przykładem udzielenia odważnej odpowiedzi na zaproszenie
sformułowane przez Stolicę Apostolską. Chociaż zaproszenie to miało
charakter ad experimentum na okres pięciu lat, pasterze francuscy
zdołali wyraźnie opowiedzieć się, w tym stosunkowo krótkim czasie,
za wizją Kościoła wielu posług. Opierając przyszłość Kościoła na
aktywnej roli laikatu, Kościół we Francji stał się liderem ciekawych
i nowych propozycji rozwiązań duszpasterskich w dobie braku wystarczającej ilości powołań do kapłaństwa.
Celem poniższego studium będzie przeanalizowanie debaty teologicznej na temat wielości posług w Kościele na podstawie dossier przygotowanego dla uczestników sesji plenarnej Konferencji Episkopatu
Francji, odbywającej się w Lourdes od 3 do 10 listopada 1973 r. Mamy
tu do czynienia z wyraźnym wpływem wybitnego teologa Yvesa
Congara OP, widocznym także w końcowych wnioskach i postulatach
duszpasterskich tego Zgromadzenia. Teologia laikatu Y. Congara
miała jednakże swojego zdecydowanego przeciwnika, innego wybitnego teologa francuskiego – Henriego de Lubaca. Chociaż została
ona ostatecznie zaakceptowana, Episkopat biskupów francuskich nie
do końca przyjął wszystkie jej propozycje, a uwagi drugiego teologa
wciąż pozostały wiążące.
Polemika wokół obrony dotychczasowego statusu definicji
prezbiteratu – postulat H. de Lubaca oraz P. Marcusa
Jeszcze przed rozpoczęciem jesiennych obrad KEF doszło do ostrej
polemiki pomiędzy teologami na temat dossier przygotowanego dla
wszystkich biskupów przez Sekretariat Konferencji. Archiwalia tu
analizowane dokumentują stanowisko dwóch osób sprzeciwiających
się przeakcentowaniu roli świeckich w Kościele. Obydwie domagają
się zaś doprecyzowania szczególnego charakteru prezbiteratu. Opinię
taką wyraża rektor seminarium przy Instytucie Katolickim w Paryżu,
o. Paul Marcus CM, oraz wybitny teolog, o. Henri de Lubac SJ. Ten
pierwszy kieruje list do przewodniczącego episkopatu ks. Paula Hout-Pleuroux, w bardzo stonowanym duchu, podkreślając rzeczywistą,
ograniczoną świadomość młodych ludzi zgłaszających się na drogę
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przygotowania do święceń, jak również ogólną, niezwykle trudną
atmosferę formacji w tym czasie.
W liście z 24 września, tuż przed Plenarnym Zgromadzeniem
Episkopatu, o. Marcus zaznacza, że wśród dziesięciu młodych kandydatów do seminarium (w wieku od 18 do 30 lat), „którzy rozważają ‘służbę dla Kościoła w pełnym wymiarze’, nazywając ją jeszcze
‘kapłaństwem’ (mniej więcej w sensie prezbiteratu), tylko u dwóch
z nich można by znaleźć tych, którzy rozważają tę ‘posługę’ według
porównywalnych modeli”. Jak pisze dalej formator alumnów: „Jest
to problem do takiego stopnia, że nie wiadomo, gdzie ich wysłać na
próbę formacji. Przeszliśmy ze smutnej uniformizacji do różnorodności, która nie ma nic wspólnego z «różnorodnością», o której się
mówi. Model prezbiteratu nie urozmaicił się, lecz uległ rozerwaniu.”3
Ksiądz Marcus zwraca uwagę, że w przygotowanych debatach teologicznych nie można znaleźć konkretnych propozycji środków,
przez które „owa istota prezbiteratu”4, „ten wciąż nieprzeterminowany środek ministerium pastoralnego” znalazłby swoje miejsce.
Rektor Marcus jest zaproszony do zabrania głosu na Zgromadzeniu
Plenarnym, ale sprzeciwia się, bojąc się, że jego doświadczenie – jak
pisze – „paradoksalnie… oryginalne” – mogłoby być kontestowane,
ujęte z jednej strony z „sympatią dla pewnego sposobu formacji, którą
wielu wyklucza”, a z drugiej „mogłoby go oskarżyć o nielojalność”
lub jeszcze być ujęte jako cena za decyzję i ostatecznie pomniejszenie
już i tak kruchego wizerunku Seminarium, które reprezentował.5
Jezuita Henri de Lubac idzie dalej w swojej kontestacji rozeznania
teologicznego, które zaproponowano jako główną wykładnię debaty
dla episkopatu biskupów francuskich. W liście do Sekretarza Episkopatu z 30 czerwca zadaje najpierw retoryczne pytanie: „Przede
3 CNAEF, 9 CE 71.
4	O owej istocie prezbiteratu w kontekście posług świeckich Paul Marcus opracował artykuł zatytułowany La diversification du ministère presbytéral, opublikowany
w „Vocation”, avril 1971, n° 254, s. 259n.
5	List do Sekretarza Episkopatu, P. Hout-Pleuroux, z 6 lipca 1971 r. Por. CNAEF,
9 CE 71.
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wszystkim, nie rozumiem, dlaczego angażować Episkopat francuski do dyskusji dotyczącej posługi kapłańskiej?”6 Według opinii de
Lubaca jest wiele wystarczających opracowań na ten temat i przede
wszystkim wystarczające rezultaty Synodu z 1971 r. De Lubac koncentruje uwagę na Tradycji Kościoła. Zwraca uwagę na najmniejszą
przesłankę podważenia autorytetu urzędu biskupa czy kapłana. Pojawia się temat kwestii relacji słowa „posługi” (service i diaconie), które
jego zdaniem są używane w stosunku do biskupów zbyt często, a za
mało przypomina się o ich autorytecie. Teolog sprzeciwia się używaniu pojęcia „struktury służebnej”, zarzucając, że jest to wyrażenie
socjalne, a zatem niezgodne z Tradycją Kościoła. Dwa najważniejsze
zarzuty, jakie stawia H. de Lubac, to brak opracowania na temat
„odpuszczenia grzechów” oraz używanie tezy o podwójnym źródle
posługi prezbiteratu – władzy konstytuującej (biskup) i wspólnoty.
Ostrożność w tych dwóch ostatnich kwestiach ma swoje uzasadnienie
w Tradycji7, ale ostateczne dokumenty teologiczne przedstawione biskupom i opublikowane w końcowym dokumencie Zgromadzenia nie
zmieniają głównej idei, w której podkreśla się istotną rolę wspólnoty
w kwestii prezbiteratu, gdyż „nacisk na uczestniczenie wspólnoty
6 CNAEF, 9 CE 71 [list recto-verso, 2s.].
7 W kwestii dwóch rzeczywistości, w których rodzi się posługa prezbiteratu, czytamy w II Nocie teologicznej, w jej ostatecznej wersji: „Inicjatywa i dar Chrystusa
znajdują się w źródle, równie we wspólnocie jak i w strukturze ministerialnej. Nie
ma żadnego priorytetu między jednym a drugim: rodzą się one razem. Lecz są one
zrodzone w oryginalnej więzi, która czyni ze struktury ministerialnej wyrażenie
socjalne, we wspólnocie, z inicjatywy i z daru Chrystusa” (J. Delorme, „Réflexion
sur le ministère sacerdotal à partir du Nouveau Testament” dans Prêtres en classe
ouvrière, Paris, 1971, s. 162). Fr. Bussini, Y. Congar, P. Eyt i in., Précisions théologiques.
w: Tous responsables dans l’Église ? Le ministère presbytéral dans l’Église tout entière
“ministérielle”, (Lourdes 1973. Réflexions de l’Assemblée plénière de l’Épiscopat),
Centurion, Paris 1973, s. 44. Na powyższe twierdzenie H. de Lubac reaguje: „Nic
bardziej mylnego. To jest ta nowość, która nie opiera się na niczym. Nawet w sytuacji,
gdy wspólnota wybiera swojego kandydata na posługę prezbiteratu na kandydata nie
wpływa nic ze strony wspólnoty. Dziwna rzecz, wielokrotnie teolodzy protestanccy
zaklinają dzisiaj katolików, aby nie kierować się w takie pomieszanie”. CNAEF, 9
CE 71.
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w wyznaczaniu posług i na wypełnianiu jakieś posługi duszpasterskiej, nie prowadzi zaraz i w jakiś fatalny sposób do zredukowania pasterza do reprezentowania tylko wspólnoty. On reprezentuje
i Chrystusa, i wspólnotę”.8 Zespół teologów z Instytutu Katolickiego
w Paryżu podkreśla we wstępnym schemacie pięciu not teologicznych
podstawy całej dyskusji Zgromadzenia Plenarnego, zaś w konkluzjach
duszpasterskich, kilka przesłanek gwarantujących właściwe zrozumienie roli wspólnoty wiernych w wyznaczaniu pasterzy:
–– Poszukując rozwiązań zwiększenia roli wspólnoty wiernych
w desygnowaniu pasterzy, należy jednakże czuwać, ażeby zachowane były następujące zasady:
• desygnowanie przez daną wspólnotę jakieś osoby do kapłaństwa nie powinno oznaczać, że jego posługa byłaby odtąd
wyłącznie dla tej wspólnoty; ta ostatnia nie jest właścicielem
księdza, przy wyborze którego by współpracowała;
• desygnowanie przez wspólnotę powinno być podrzędne wobec
wspólnotowego wprowadzenia posługi duszpasterskiej w codzienność jej wypełniania. Inaczej, mógłby się pojawić problem pewnego mitologizowania samego wyboru [kandydata]…;
• w każdym razie, należy czuwać, aby wyznaczanie stanowiło
tylko jeden pośród wielu innych elementów potrzebnych do
wyboru, który sam z siebie nie jest wystarczający do wprowadzenia w tajemnicę ciągłości apostolskiej.
–– Posługa prezbiteratu ustanawia się w relacji dialektycznej do
wspólnoty chrześcijańskiej: jednocześnie wychodząc z niej i ją
ustanawiając. Należałoby czuwać, aby nie odizolowywać jednego aspektu od drugiego.
–– Każda uznana wspólnota może uczestniczyć we wskazywaniu lub wyznaczaniu pasterzy tylko jeśli pozostaje w komunii
eklezjalnej: [ponieważ] jakakolwiek grupa nie jest wspólnotą

8 Jest to odpowiedź o. Liégé na reakcje o. Henri de Lubaca w liście z 22.09.1973 r.
CNAEF, 9 CE 71. Por. Infra, inne odpowiedzi o. Liégé na krytykę o. H. de Lubaca.
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Kościoła. Są pewne kryteria, które należy tutaj zastosować, aby
zweryfikować intencje i roszczenia.9
H. de Lubac, jak sam przyznaje, jest już zaawansowany wiekiem
i schorowany.10 W swoim drugim liście z września 1973 r. raz jeszcze
nie proponuje żadnej osobistej analizy teologicznej zaproponowanych tematów. Ponownie podejmuje krytykę innych teologów. Tym
razem jego uwaga skupia się na opracowaniu o. Delorme. Zaznaczając
serdeczny stosunek do jego osoby, krytycznie odnosi się do jego poglądów. De Lubac podejrzewa istnienie pewnej grupy teologów, którzy ideologizują nauczanie Kościoła i próbują onieśmielić biskupów,
wprowadzając również zamieszanie w świadomości licznych księży
i wiernych. W swojej ekspresji list jest do tego stopnia negatywny,
że wywołuje ostrą reakcję wybitnego dominikanina i profesora,
o. A. Liégé. Dominikanin, przebywający w tym czasie w Montrealu11,
broni opracowania teologicznego o. Delorme’a, wyjaśniając:
„Nie jest dzisiaj łatwo wyrazić doktrynę katolicką. Nie, żeby ona
była czymś niepewnym dla świadomości Kościoła. Lecz ponieważ
trzeba wydobyć z niej niektóre koncepcje i systematyzacje, w których
została ona niegdyś wyrażona w sposób niewystarczający, nadający jej wieloznaczność; dlatego trzeba zmienić pewne akcenty, bez
pomijania istoty. To jest to zadanie, jakie wskazują raporty Fakultetu paryskiego, o. Congara i o. Delorme’a. Jest niesprawiedliwością
oskarżać ich o dewiacje doktrynalne za każdym razem, gdy proponują oni zamianę pewnych akcentów w najlepszym miejscu. To nie
stanowi w żadnym razie jakiejkolwiek demagogicznej usłużności
9	List z 4 czerwca 1973 r. przesłany z Fakultetu Teologicznego w Paryżu przez
P-A. Liégé. Treść listu zredagowana została przez księży profesorów: Holsteina,
Grelota, Cotheneta, Vidala, Coudreau’a, Eslina, Liégé’a. Cyt. ze s. 3–4. CNAEF,
9 CE 71.
10 W liście z 24.06.1973 r. do Huot-Pleuroux wspomina o tym, że będzie miał
niedługo 78 lat i ma poważne problemy kardiologiczne. Por. CNAEF, 9 CE 71. Por.
Fr. Marty, Cardinal Marty. Chronique vécue de l’Eglise en France. Entretiens avec
Jean Bourdarais, Centurion, Paris 1980, s. 55.
11	O. Liégé przebywa w tym czasie w Kanadzie, pomagając w organizowaniu tam
fakultetu teologicznego.
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wobec niedorzecznych tematów, które krążą tu i tam (w konsekwencji
[pewnych tez] H. Künga czy innych).”12

André Liégé OP formułuje bardzo cenną uwagę dotyczącą metody
teologicznej H. de Lubaca. Uznając wniesiony przez niego wkład do
teologii, zadaje pytanie, czy jego krytyka nie wpisuje się w linię metody polemicznej, której genezą jest ruch kontrreformacji:
„Trzeba uniknąć polemiki z jednej, jak i z drugiej strony i starać
się oceniać w sposób odnowiony, szukając pełni wiary katolickiej.
Należy przestać przeciwstawiać wobec siebie przeciwne tezy, aby
znaleźć równowagę wewnętrzną tradycyjnej doktryny, która to stała
się ostatecznie ofiarą polemik zwalczanego protestantyzmu. Oto
dlaczego pozwalam sobie powiedzieć, mimo wielkiego szacunku
teologicznego, którym darzę o. de Lubaca, iż tenże nie przyczynia
się do tego, aby wyjść z owej polemiki.”13

Rzeczywiście, sformułowania o. Henri de Lubaca trącą wizją zamkniętą na dialog i dyskusję. Walczy on o niezmienną bazę doktrynalną, uważając, że uprawianie teologii może odnosić się jedynie do
wciąż licznych problemów organizacyjnych, apostolatu, duszpasterstwa w kontekście różnego rodzaju aktualnych doświadczeń. Zarzuca
młodszym teologom, że próbują wypowiadać się w sprawach doktrynalnych i że zaprzeczają sobie. Dotykamy tutaj w istocie problemu
metody teologicznej, gdzie wyraźnie analiza i ocena o. de Lubaca
charakteryzuje się odmiennym podejściem, w przeciwieństwie do
o. Yvesa Congara i, notabene, jego mistrza Marie-Dominique Chenu.
W dalszej perspektywie chodzi o odmienność myśli de Lubaca od
całej tzw. szkoły Saulchoir, dorobku myśli paryskich dominikanów
na czele z Marie-Dominique Chenu OP, do którego odnosiła się większość profesorów z Instytutu Katolickiego.14 De Lubac wydaje się być
12	List datowany 22.09.1973 r., mss, s. 1. Na liście widnieje logo Uniwersytetu
w Montrealu w Kanadzie, por. CNAEF, 9 CE 71.
13	Tamże, s. 1–2.
14	Analiza szczegółowa tego tematu pojawia się w następującym opracowaniu
doktoratu, którego obrona miała miejsce na Instytucie Katolickim w Paryżu:
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bardziej zatroskany zachowaniem ortodoksyjności, gdy tymczasem
ci drudzy, bardziej potrzebą zinterpretowania dogmatu w historii,
podejściem bardziej duszpasterskim.15
Posługi wiernych świeckich w eklezjologii Yvesa Congara
Z całą pewnością teologiem, który posiadał największy wpływ na myśl
teologiczną całej sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Francji, był
dominikanin Yves Congar.16 W swoim expose, w którym przedstawiał wypracowane stanowisko także innych teologów (zob. zbiór pt.
„Pięć not teologicznych” na temat posługi prezbiteratu), zaznaczył, że
nie był on usatysfakcjonowany z wyrażenia „cały Kościół służebny”.
Jednocześnie, jak wyjaśnił, było ono najlepsze wśród różnych innych
proponowanych, jak: „zróżnicowana współodpowiedzialność”, „cały
Kościół w służbie”, „Kościół odpowiedzialnych wiernych”, „Kościół wspólnych odpowiedzialności apostolskich”.17 Wyrażenie „cały
Kościół służebny” posiadało, zdaniem Congara, przewagę nad pozostałymi, ponieważ do tej pory słowo „służba” (albo ministerium)

M. Jagielski, L’Eglise dans le temps. Yves Congar: la quête d’un réalisme ecclésiologique, Cerf, Paris 2015, s. 95–174 (Rozdział II: Le Salchoir – la théologie et l’histoire.
De l’histoire comme un lieu théologique vers le ‘lieu théologique en acte’»).
15 Wnikliwą analizą problemu owych dwóch podejść na Soborze Watykańskim II
przedstawia prałat Gérard Philips. Zob. G. Philips, Deux tendances dans la théologie
contemporaine, „Nouvelle Revue Théologique” 1963, III, s. 225–238.
16 Nie ma najmniejszej wątpliwości, że Congar w tym czasie był uznawany za
wybitnego specjalistę w sprawach eklezjologii. Oto najważniejsze pozycje do
zrozumienia eklezjologii Y. Congara. Por. Y. Congar, Życie dla prawdy. Jean Puyo
rozmawia z ojcem Y. Congarem, PAX, Warszawa 1975. J. Famerée, L’ecclésiologie
d’Yves Congar avant Vatican II: Histoire et Église, Louvain 1992 (B.E.T.L. 107) et/ou
L’ecclésiologie du Père Yves Congar, RSPT 76, 1992, 377–419. E. Fouilloux, Recherche
théologique et magistère romain en 1952. Une “affaire” parmi d’autres, RSR 1983,
s. 269–285. G. Routhier, « Penser la réforme de l’Église », w: G. Routhier – J. Famerée,
Yves Congar, Paris 2008, s. 81–97.
17 Y. Congar, Intervention du père Yves-M. Congar, w: Tous responsables dans
l’Église ? Le ministère presbytéral dans l’Église tout entière “ministérielle” (Lourdes
1973. Réflexions de l’Assemblée plénière de l’Épiscopat), Centurion, Paris 1973, s. 61.
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„odnoszono do wyświęconych kapłanów”.18 Słynny teolog postulował
o rozszerzenie używania wyrażenia „kapłaństwo służebne” (dosłownie „kapłaństwo ministerialne”), które samo w sobie nie było błędne,
na rzecz właściwszego użycia, odniesienia określenia „służby” nie
tylko do kapłanów, lecz do wszystkich wiernych w Kościele.19
Pogłębione studium podkreślanego na zgromadzeniu plenarnym
pojęcia „posługa” albo „ministerium”, odniesionego także do osób
świeckich, a nie tylko osób wyświęconych, znajduje się po raz pierwszy
w słynnej książce Y. Congara, opublikowanej w 1953 r. Jalons pour la
théologie du laïcat. Autor podkreśla, że w analizie posług w Kościele
należy przypomnieć rzeczywistość Kościoła, w której uzupełniają
się wzajemnie dwie zasady: hierarchiczności i wspólnotowości. Jak
wielokrotnie przedstawia to Pismo Święte, uzasadnieniem współistnienia tych dwóch zasad jest fakt, że Kościół jest jednym organizmem, Ciałem Chrystusa, gdzie jak w mieście czy jakieś rodzinie,
wszystkie członki są aktywne, nawet jeśli nie są sobie równe.20 Rolę
struktury instytucji Kościoła zapewniają kapłani. Lecz zaznacza się
także, że „Jezus chciał, aby od początku, obok apostołów istniało
70(72) uczniów, wśród nich święte kobiety, i inni jeszcze”.21 Scalającym elementem całego Kościoła jest jego wymiar apostolski. Wymiar
ten posiada „funkcję organiczną” i jest on pewnego rodzaju „służbą”
(fr. un service), pewnego rodzaju „posługą” (fr. un ministère). Posługi
(ministeria) należy odnosić do wszystkich członków Kościoła, gdyż
chodzi tutaj o dostęp wszystkich ochrzczonych do godności królewskiej i kapłańskiej Chrystusa. Posługi mają funkcję, a ta w swojej
naturze nie jest celem samym w sobie. „Ona istnieje dla ciała i w ciele:
dla ciała trochę tak, jak zaraz po zbudowaniu domu, fundamenty
pozostają w nim na zawsze. Fundamenty, które nie miałyby organicznej więzi z konstrukcją byłyby szkicem planu lub ruiną, a nie
jakimś domem. Wszystkie kamienie tworzą dom i, jeśli można tak
18	Tamże.
19 Por. tamże.
20 Por. Y. Congar, Jalons pour une théologie du laïcat, Cerf, Paris 1953, s. 638.
21	Tamże.
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to powiedzieć, realizują jego założenie [dosł. «akt»], każdy w swojej
części; niektórzy są domem i tworzą dzieło domu tytułem jego ufundowania, ale czynią to dla wszystkich innych, aby wszyscy stali się
domem, nie pozostawali w stanie składowym czy jakiegoś nieskładnego stosu [materiałów].”22
W teologii laikatu Congara pojawia się interesująca teza, która
podkreśla, że różne „stany” w Kościele nie zamykają się tylko w kategorii dwóch wielkich klas podzielonych na życie religijne i życie
w świecie, a co więcej, ich funkcją nie jest zapewnianie egzystencji
instytucji. Podstawowym celem wszystkich ochrzczonych jest, by
„Kościół wypełnił całkowicie swoją misję”.23 Congar zaznacza konieczne elementy programu mistycznego Ciała, które zakładają rekapitualację [cf. łac. caput = głowa] w Chrystusie, wszystkiego tego co
może rozwinąć bogactwo stworzenia i cnót ludzkości […]. W kolejnej
swojej tezie uświadamia, że „wszystkie te rzeczy nie mogą się dokonać
bez laikatu, gdyż świeccy są zarazem w świecie i w Kościele, gdyż nie
są tak naprawdę ani duchowieństwem, ani zakonnikami”. Wynika
z tego główny powód, dla którego: „funkcja laikatu, jako taka, jest
potrzebna Kościołowi, w programie ekonomii łaski”.24 „Świeccy mają
swoją należną część w dziedzictwie Ciała mistycznego, w organizacji jego funkcji, w wypełnianiu, poprzez Ciało mistyczne, swojego
programu i poprzez Kościół swojej misji. Mają oni również oraz
w pełni, swoją część w AKTACH JEGO ŻYCIA”.25 Congar wyjaśnia
w innym miejscu:
„To życie przychodzi do ciała, przynajmniej w stosunku do jego
decydujących rozstrzygnięć, kanałem apostolskości, lecz tenże jest
organiczną funkcją kierowaną przez Ducha Świętego, aby budować
całe ciało, udzielając mu życia pochodzącego od jego szefa. Ożywione,
całe ciało jest, w najbardziej mocnym sensie tego słowa, zainteresowane aktywnością profetyczną, kapłańską, apostolską, zbawiającą,
22	Tamże, s. 637–638.
23	Tamże, s. 639.
24	Tamże.
25	Tamże, s. 642.
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do której Chrystus łączy swoich wiernych; całe ciało jest naprawdę
przedmiotem całego życia Chrystusa i ono jest jedynym adekwatnym
przedmiotem […]”.26

Teologia laikatu Congara akcentuje plan Boga dotyczący całej
ludzkości. Chodzi o plan wspólnotowy, o pełnię Ciała Chrystusa.
Tutaj Kościół i świat są poporządkowane temu właśnie celowi. W rozumieniu teologa, zasada jedności jest rzeczywistością „już daną”
w Chrystusie, ale należy ją rozumieć na płaszczyźnie rozwoju historii.27 Działanie kościelne, poprzez owo „już dane”, Congar rozumie
jako misję Kościoła, która dla rozwoju owej danej łaski w Chrystusie
wymaga współpracy we wszystkich jej formach.28 Nie jest możliwe,
bez ochrzczonych świeckich uczestniczących w trzech funkcjach
Chrystusa, uczestniczenie w owym „zaplanowaniu” świata.
Podczas Zgromadzenia Plenarnego w Lourdes w listopadzie 1973 r.
Congar ma już jasno sprecyzowane stanowisko dotyczące posług
w Kościele. W archiwach CNAEF, w materiałach wstępnych, które
posłużyły do późniejszej redakcji wspomnianych Pięciu not teologicznych, jako jedno ze źródeł na temat posług wymienia się artykuł
Congara zatytułowany Ministères et structuration de l’Église.29 Sięgając do tego tekstu, znajdujemy kolejne, jeszcze bardziej pogłębione
przemyślenia dotyczące definicji posług w Kościele. Co więcej, chodzi tutaj o taką samą definicję „posług”, jaką Congar zaproponował
26	Tamże, s. 637n.
27	Tamże, s. 98. Por. A. Borras, Les ministères laïcs. Fondements théologiques et
figures canoniques, w: Les Laïcs en responsabilité pastorale? Accueillir des nouveaux
ministères, Cerf, Paris 1998 s. 98.
28 Y. Congar, Jalons pour une théologie du laïcat, Cerf, Paris 1953, s. 99.
29	Zob. Y. Congar, Ministères et structuration de l’Eglise, „La Maison-Dieu” 1970,
nr 102, s. 7–20 (zwłaszcza s. 13). W analizie teologów nt. posług w Kościele znaleźć
możemy również dane bibliograficzne innych publikacji: E. Cothenet, La Communio
Sanctorum, partage de la foi et de la responsabilité de l’Eglise, „La Maison-Dieu”
1972, nr 112, s. 28–53; J. Delorme, Réflexion sur le ministère sacerdotal à partir du
Nouveau Testament, w: Prêtres en classe ouvrière, Paris 1971, s. 145–170 (zwłaszcza
s. 162); P. Ternant, L’esprit du Christ et l’intervention humain dans l’envoi en mission,
NRTh avril 1973, s. 367–392; A. Lemaire, Les ministères aux origines de l’Eglise, Cerf,
Paris 1971.
| 111 |

Ks. Artur Antoni Kasprzak

podczas Zgromadzenia Plenarnego. W artykule tym teolog wyjaśnia
najpierw nowe elementy, jakie wniosła myśl Soboru Watykańskiego
II. Pierwszą nowością było podkreślenie „priorytetu ontologii nadprzyrodzonej”, poprzez świadomą zamianę kolejności rozdziałów
(rozdziału III z II) w Konstytucji dogmatycznej o Kościele. Omówienie natury ludu Bożego w Kościele przed rozdziałem dotyczącym
hierarchii, zostało określone „jako podstawa dla struktur instytucjonalnych i jurydycznych”. Drugim atutem Soboru było powiązanie rozumienia posług z owymi strukturami, co w ten sposób
lepiej wyrażało jakość funkcjonalną. Punktem wyjścia wszystkich
dokumentów była idea apostolatu. Dowartościowywała ona wymiar
jedności pomiędzy wszystkimi posługami. W końcu Sobór używał
„wielokrotnie pojęcia posługi w liczbie mnogiej[30] i uznał właściwe
miejsce charyzmatów[31] w konstrukcji Kościoła i w jego życiu”.32
Definicja posług u Congara podkreśla zamiar samego Pana Boga,
który „zbiera swój lud i buduje swój Kościół”. Czyni to „nie tylko
poprzez środki łaski, w pewien sposób instytucjonalne, i poprzez
ustanowione posługi, które odnoszą się do nich, lecz przez wszystkie
rodzaje darów, które czyni, poprzez wszystkie inicjatywy i służby,
które wzbudza”. Congar precyzuje:
„W wymiarze natury fundamentalnie diakonalnej egzystencji chrześcijańskiej, możemy zobaczyć tu, w sensie generalnym, różne rodzaje
posług, gdyż wprowadzają w życie różne dary natury i łaski, jakiej Pan
udziela i uczy służyć dla dobra wspólnego (charyzmaty). Teologicznie
30	Zob.: LG 7,7; 33 i 34; SC 29; PC 8,2 AA 24,6; AG 15,9; 17,5; 19,1; 40. Por. K. Michalczyk, Świeccy a kapłaństwo. Wokół poszukiwań teologicznych Yves Congara,
dz. cyt., s. 253.
31 Congar podkreśla potrzebę postrzegania posług wynikających z działania
Ducha Świętego (aspekt charyzmatyczny). Por. naukową analizę posoborowego
zrozumienia natury charyzmatycznej posług i urzędów w Kościele: J. Rzeczewska,
Les charismes dans l’Eglise et leur institutionnalisation canonique [thèse du doctorat
sous la dir. de G. Ghirlanda], Pontificia Università Gregoriana, Rome 2016.
32 Y. Congar, Ministère et communion ecclésiale, Cerf, Paris 1971, s. 33 (cyt. tutaj
ten sam artykuł Congara wydrukowany rok wcześniej w La Maison Dieu, ale
w przedruku w niniejszej książce).
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i duszpastersko wszystko to prowadzi nas do wyjścia z modelu księdza zarządzającego samemu całością wiernych. Prawdę mówiąc,
we wspomnianej sytuacji, istniały różne pomoce, jednak rzadko
uznawano wobec nich jakąś jakość eklezjalną współ-posługujących.
Mówimy tutaj zdecydowanie o posługach. Jednakże jest jasne, że nie
mają one wszystkie takiej samej gęstości i nie znajdują się na takim
samym planie”.33

Konkluzją artykułu Congara jest propozycja mówienia o trzech
poziomach życia Kościoła. Pierwszym jest poziom darów i służb
raczej doraźnych, spontanicznych i szybko przemijających. Drugi
poziom odnosi się do służb analogicznych do poprzednich, ale bardziej trwałych z powodu ich bardziej bezpośredniego odniesienia do
potrzeb i zwykłych aktywności Kościoła. Na trzecim poziomie są
posługi święceń. Wyrażają one pełne znaczenie wyrażenia. Chodzi
o urzędy publiczne, a ich podstawa jest sakramentalna. Należą do
nich: diakonat, prezbiterat i episkopat.34
Rzeczywiście, przemyślenia Congara przekuwają się na postulaty
Plenarnego Zgromadzenia KEF. Dokładnie w taki sam sposób, jak we
wspomnianym tu artykule z 1970 r., Congar proponuje, aby pojęcie
„posługi” używać w znaczeniu szerokim, wskazując w ten sposób na
uczestniczenie wszystkich wiernych w całościowej misji Kościoła. Oto
całościowy wachlarz propozycji Yves’a Congara używania pojęcia
„posług” w zastosowaniu teologicznym, przedstawiony również na
trzech poziomach:
–– w znaczeniu konkretnych posług, o witalnej ważności;
• posiadających prawdziwą odpowiedzialność,
• które byłyby uznane przez Kościół lokalny i,
• które zawierałyby pewną trwałość;
–– w znaczeniu posług „ustanowionych” poprzez akt liturgiczny;

33	Tamże, s. 43.
34	Tamże, s. 45–46. Por. K. Michalczyk, Świeccy a kapłaństwo. Wokół poszukiwań
teologicznych Yves Congara, dz. cyt., s. 230.
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–– w znaczeniu posług powierzonych na drodze święceń (diakonatu, prezbiteratu i episkopatu).35
Wyważone stanowisko końcowe biskupów francuskich
Nie można jednoznacznie stwierdzić, że biskupi francuscy zaakceptowali całkowicie teologiczne propozycje Congara dotyczące
wiernych świeckich. W powadze poszukiwania nowego wymiaru
Kościoła – bardziej służebnego (ministerialnego) – cały czas pozostawała widoczna troska biskupów o zachowanie kluczowej kwestii
funkcjonowania posługi prezbiteratu w Kościele. Podstawą wyważonego stanowiska francuskich pasterzy był wyjątkowy charakter
i sens dalszego istnienia posługi kapłańskiej.36 Biskupi podkreślili,
że wypływa on z roli jaką pełnią kapłani: „a) w posłudze Kościoła,
który służy planowi Boga w świecie, b) w zbiorowej odpowiedzialności
wszystkich chrześcijan za powodzenie wyżej wspomnianej misji Kościoła, c) w różnego rodzaju powołaniach i posługach osób ochrzczonych (jakie wynikają z ich charyzmatów, form życia religijnego itp.)”.37
Wyważone stanowisko na temat posług wiernych świeckich wynikało
również z realnych trudności życia wspólnot, które pragnęły oprzeć
35 Y. Congar, Intervention du père Yves-M. Congar, w: Tous responsables dans
l’Église ? Le ministère presbytéral dans l’Église tout entière “ministérielle” (Lourdes
1973. Réflexions de l’Assemblée plénière de l’Épiscopat), Centurion, Paris 1973, s. 55,
59–60.
36 W tym czasie we Francji panowała opinia pewnych środowisk o możliwym
zaniknięciu posługi kapłańskiej, tytułem jej znaczenia jako reliktu dawnej wizji
Kościoła. W takim sensie napisana została książka przez Jacques Duquensa zatytułowana Jutro Kościół bez księży? (Por. J. Duquesne, Demain une église sans prêtres ?,
Ed. Grasset, Paris 1968). Odpowiedź na błędne hipotezy została napisana przez
Bp J.-F. Motte, biskupa pomocniczego diecezji Cambrai i wydana w suplemencie
czasopisma „Notes hebdomaires de la CTIC”. Por. J.-F. Motte, H. Jenny, Demain
une église sans prêtres? réponse au livre de J. Duquesne, „Supplément aux “Notes
hebdomaires de la CTIC””, nr 515, 17 Oct. 1968. Article extrait de la “Quinzaine
Diocésaine de Cambrai” 1968.
37 Conférence Episcopale Française, Essai de bilan, w: Tous responsables dans
l’Église ? Le ministère presbytéral dans l’Église tout entière “ministérielle” (Lourdes
1973. Réflexions de l’Assemblée plénière de l’Épiscopat), Centurion, Paris 1973, s. 77.
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się zbytnio na roli wiernych świeckich, pomniejszając w ten sposób
ministerium prezbiteratu. Również tutaj biskupi wyraźnie zaznaczyli nieredukowalność posług biskupa i prezbitera do rangi innych
posług. Zasadniczym powodem jest Tradycja Kościoła, która nadaje
im wyjątkową specyfikę.38
W swoim wstępnym opracowaniu, które służyło biskupom jako
materiał przygotowawczy do dyskusji plenarnej, Congar zaproponował podział posług osób świeckich na „wewnątrz” i „zewnątrz”
kościelne. Posługi osób świeckich na zewnątrz Kościoła, miałyby
mieć znaczenie „sakramentu zbawienia”, znaku „filantropii” Boga
(por. Tt 3, 4), wśród nich takie, jak: posługa migrantom, alfabetyzacja,
animacja centrów wypoczynku, posługa w szpitalach, posługa będąca znakiem miłości Boga znajdująca się w strukturach świeckich.39
W zakresie tej propozycji biskupi nie zgodzili się jednak z teologiem.
Po rozmowach w grupach, gdzie starali się sformułować konkretne
wnioski wynikające z zaproponowanych rozwiązań teologicznych,
uznali, że „nie jest rozsądne mówienie o posługach wewnątrz i na
zewnątrz Kościoła”.40 Ich stanowisko opierało się na fakcie, że „dla
chrześcijan życie w komunii i uczestniczenie w misji są ze sobą ściśle
związane” oraz że „wszystkie posługi z konieczności znajdują się
w Kościele”. W opinii biskupów, na styku Kościoła ze światem jest
sam Kościół. To on, poprzez „życie” swoich wiernych, „świadczy”
w świecie „o Jezusie Chrystusie i Jego Ewangelii, antycypuje pełne
pojednanie ludzi z Bogiem i ich samych, i naśladuje Chrystusa Sługę”.
Kościół cały czas jest obecny w misji świeckich, którzy są w świecie.
Biskupi dodali: „Niektóre posługi są specjalnie nazwane, aby być
znakiem Ewangelii tam, gdzie nie była ona jeszcze usłyszana”.41
Biskupi francuscy w kwestiach związanych z posługami oraz
w kwestiach otwartych wskazali jeszcze kilka trudności związanych
38 Por. tamże.
39	Analiza Congara przesłana do Sekretariatu Episkopatu 12 lipca 1973 r. Por.
CNAEF, 9 CE 71.
40 Conférence Episcopale Française, Essai de bilan, art. cyt., s. 75–81.
41	Tamże, s. 77.
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z pewnymi nieprawidłowościami. Zaznaczyli, że jeśli święcenia przyłączają kapłana do „tytułu współpracownika urzędu duszpasterskiego
biskupa”, zdarza się, iż niektóre formy integracji noszą w sobie ryzyko spowodowania osłabienia owej więzi z ministerium biskupa”.
Pytali oni: „Motywy, które ich pociągają, mają różne znaczenie. Jak
rozróżnić i określić owe motywy? Jak wyciągnąć wniosek w służbie
duszpasterskiej posługi biskupa i kapłanów?”42 Kwestia idei misji, do
której przynależą wszyscy wierni, również wywoływała niejasności.
Biskupi pytali o tych, którzy uważają, że lepiej uczestniczą w tej misji poza Kościołem: „(…) zdarza się, że chrześcijanie dochodzą do
wniosku, że oddalenie się większe lub mniejsze od Kościoła, takiego,
jaki im się wydaje, sprzyjałoby właśnie ich misji. Jak zrozumieć ich
poszukiwania? Czy są one zawsze i we wszystkim negatywne?” Jest
tutaj wyraźne wskazanie na nierozerwalność misji wiernych z samym
Kościołem. Przestrzega się również przed osłabieniem więzi nierozważnych kapłanów z posługą ich biskupa.43 Wizja teologów całego
Kościoła służebnego konfrontowała się również z realiami jedności
wiernych wewnątrz Kościoła. Biskupi pytali: Jak budować przymierza
czy braterstwo we wspólnotach kościelnych, jeśli są w nich często
konflikty? Kwestią otwartą jest również wskazanie na „pedagogikę
odpowiedzialności”, którą winno się zastosować w Kościele wobec
osób czy grup zwłaszcza młodych, aby nie nosili „odpowiedzialności
zbyt ciężkiej bez odpowiedniej pomocy”?44
Chociaż w końcowym stanowisku ZPKEF nie jest to wyrażone bezpośrednio, intencja troski biskupów wydaje się być zasada, że sercem
misji wszystkich wiernych powinien pozostawać biskup, natomiast
świadomość odpowiedzialności czy współodpowiedzialność za Kościół winna wypływać z zrozumienia przyjętego chrztu świętego. Na
powyższą tezę wydaje się wskazywać punkt dziewiąty podsumowania
porozumień zawartych w Próbie podsumowania ZPKEF:

42	Tamże, s. 79.
43	Tamże.
44	Tamże, s. 80.
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„9. Zwłaszcza w Kościele partykularnym, powierzonym czujności
biskupa i jego wyświęconych współpracowników winna realizować
się komunia wspólnot chrześcijańskich oraz wymiana pomiędzy
chrześcijanami, którym powierzono różne posługi, jak również rozeznawanie różnych inicjatyw. Jest to zresztą najlepszy sposób, aby
odpowiedzieć na wielość lokalnych różnych okoliczności.”45

Niewątpliwie głównym rezultatem debaty jesiennego Zgromadzenia Plenarnego KEF z 1973 r. było uznanie aktywnej i współodpowiedzialnej roli wiernych świeckich w Kościele. Oto ósmy punkt
porozumień ZPKEF, gdzie wyjaśnia się przyjęcie tezy o współodpowiedzialności wszystkich członków Kościoła za wypracowane
rozeznanie biskupów:
„8. Perspektywy, jakie otwierają się dzięki przejściu do nowej formuły Kościoła opartego na współodpowiedzialności wszystkich jego
członków, są ogromne. To przejście jest zadaniem pilnym i trudnym,
ale też wykonalnym. A każdy, kto się go podejmuje, staje się orędownikiem nadziei.”46

Również w punktach spornych końcowego bilansu plenarnej sesji
biskupów, wyrażona została silna zachęta do zaangażowania wszystkich wiernych świeckich do ewangelizacji. Czytamy w punktach
szóstym i siódmym następujące przesłanie:
„6. Wzywamy wszystkich członków Wspólnoty Eklezjalnej do podejmowania odpowiedzialności, jaka rodzi się z wyznawanej wspólnie wiary, a nasz apel spotyka się z coraz większym pozytywnym
odzewem. Cieszą nas nowe inicjatywy; jesteśmy gotowi wspierać
ich realizację, choć przy zachowaniu stosownych granic. Niektórzy
inicjatorzy bowiem – tak indywidualni, jak i zbiorowi – przekraczają
czasami pewne granice, wkraczają oni na drogi uznawane przez nas
za bardzo niebezpieczne, a czasem wręcz zakazane. (…)
7. Celem wszystkich działań tegoż Zgromadzenia jest powszechne
„przebudzenie” i formacja świadomych, odpowiedzialnych
45	Tamże, s. 78.
46	Tamże.
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chrześcijan, którzy będą gotowi całkowicie zaangażować się w wypełnianie powierzonych im misji w swoich lokalnych środowiskach.
W pierwszej kolejności skupiamy naszą uwagę na tym co nowe, co ma
charakter spontaniczny i eksperymentalny, aby nadać tym zjawiskom
właściwe rozumienie. Tylko takie rozumienie gwarantuje bowiem
dalszy rozwój całego Kościoła. (…).”47

Kwestie otwarte, podkreślone przez biskupów w ich końcowym
stanowisku nie otrzymały odpowiedzi na samym Zgromadzeniu Plenarnym w Lourdes w listopadzie 1973 r. Na dalszym planie dotyczyły
one jakości życia wspólnot chrześcijańskich Kościoła. Odnosząc się
do expose Y. Congara, biskupi zaznaczyli: „Mówienie o wspólnocie eklezjalnej to wspominanie organizmu żyjącego w wierze. Lecz
drogi ku niej prowadzące są często długie i trudne do odgadnięcia.
Jak rozeznać i towarzyszyć temu, co jest jeszcze na etapie kiełkowania w tworzeniu się wiary, w integracji instytucjonalnej, w praktyce
etycznej i sakramentalnej, w świadectwie?”48 Niewątpliwie pytania
te pozostają do dzisiaj wyzwaniami odległych horyzontów praktyki
związanej z laikatem, wyzwaniami duszpasterskimi dla całego Kościoła. Nie przypadkiem Episkopat francuski, w ramach refleksji nad
nowymi modelami pełnienia ministerium prezbiteratu czy innych
posług świeckich, zastanawiał się również nad warunkami istnienia
samej wspólnoty chrześcijańskiej. Analizując te warunki, nierzadko
staje się jasne, że odnowa posług musi rozpocząć się od nawrócenia
samych pasterzy, ale również wiernych świeckich – całych wspólnot,
które tworzą.49
Konkluzja
Należy podkreślić, że Episkopat Francuski podjął się poważnej analizy, definicji i w końcu promocji kierunku duszpasterstwa wokół
47	Tamże, s. 75–81.
48 Conférence Episcopale Française, Essai de bilan, art. cyt., s. 79.
49	Oto tytuł jednego z punktów analizy z 1974 r., podejmującej temat wspólnot
parafialnych funkcjonujących bez urzędu kapłańskiego: „A quels signes peut-on
reconnaitre une authentique communauté ecclésiale ?”, CNAEF, 9 CE 72.
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tezy o posłudze prezbiteratu wpisującego się w służbę całego Kościoła. Teza ta otrzymała ostatecznie swoją afirmację w samym tytule końcowego wydania dokumentacji Zgromadzenia Plenarnego:
„Posługa prezbiteratu w całym Kościele służebnym” (por. drugi
człon tytułu). Cały Kościół jest służebny, to znaczy, jak to wyjaśnili
i co przyjęli w swoim zrozumieniu biskupi francuscy, nie tylko
kapłani pełnią w nim posługę, lecz potencjalnie również wszyscy
jego członkowie, których większość to wierni świeccy. Episkopat
Francuski przyjął proponowane przez słynnego teologa Yvesa Congara użycie pojęcia „posługi” (z j. fr. dosłownie ministerium) w sensie rozszerzonym. Biskupi poparli ideę używania terminu posług
w stosunku do osób świeckich, ale zaznaczyli, że sukces w realizacji
określonego tutaj kierunku duszpasterstwa wiąże się wciąż z troską
czuwania nad zachowaniem zgodnie z wiarą Kościoła specyfiki
„posługi biskupa i kapłana, które są nieredukowalne do innych
posług”.50 Porozumienie końcowe ZPKEF zaznacza, że: „Posługę
prezbiteratu przyjmuje się na drodze święceń, a ta uprawnia do
pełnienia funkcji ściśle duszpasterskiej we wszystkich dziedzinach
życia i misji Kościoła. Dlatego też biskupi i kapłani, z tytułu swoich święceń, posiadają wyłączne kompetencje do przewodniczenia
Zgromadzeniu Eucharystycznemu jako słudzy Kapłaństwa Jezusa
Chrystusa”.51 Z przesłania biskupów wynika, że posługi wiernych
świeckich nigdy nie będą mogły zastąpić wszystkich posług, które
pełnią biskupi i kapłani. Znakiem tego zastrzeżenia jest celebrowanie
Eucharystii wyłącznie przez nich.
Debatę biskupów francuskich z okresu po Soborze Watykańskim
II oraz jej kontekst możemy określać jako pewnego rodzaju laboratorium dla całego Kościoła powszechnego. Poprzez odważne i radykalne
propozycje zaangażowania wiernych świeckich w samym Kościele,
biskupi francuscy wyprzedzili ówczesną debatę innych Kościołów
lokalnych, a także samego Watykanu w tej kwestii. Wizja Kościoła
wielu posług była poruszona przez synod rzymski w 1987 r., a także
50 Conférence Episcopale Française, Essai de bilan, art. cyt., s. 77.
51	Tamże, s. 78.
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adhortację Jana Pawła II wieńczącą to wydarzenie: Christifideles laici.
Dokument ten nie przypadkiem nazwany zostaje „Magna Charta –
Wielką Kartą Laikatu”.52 Na poziomie całego Kościoła dopiero w tym
dokumencie, a zatem dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, porusza się wszystkie ważne tematy związane z odnowioną rolą wiernych świeckich w Kościele. Ale i tutaj kwestia „funkcji”
podjęta jest w sposób szeroki, „urzędów” w sposób bardzo dokładny,
natomiast pojęcie „posług” nadal nie jest zdefiniowane. Uznanie znaczenia posług wiernych świeckich w Kościele, jak zaproponował to
Y. Congar i co przyjęli jako właściwą wykładnię dla duszpasterstwa
biskupi francuscy, musiało czekać na uznanie Watykanu aż 24 lata.
Dopiero w roku 1997 pojawia się dokument Stolicy Apostolskiej, który
uznaje również szerokie rozumienie pojęcia „posług”. Dokument watykański, zatytułowany: Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących
współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów
przyznaje, że „Od pewnego czasu rozpowszechnił się zwyczaj nazywania posługą nie tylko tych officia (urzędów) i munera (funkcji),
które sprawują kapłani na mocy sakramentu święceń, ale także tych,
które na mocy kapłaństwa wszystkich ochrzczonych sprawują wierni
świeccy. (…) W tym pierwotnym sensie termin posługa (servitium)
oznacza po prostu działalność, przez którą członkowie Kościoła kontynuują w Kościele i na całym świecie misję i posługę Chrystusa”.53
Dokument rozróżnia szafarza (ministre) nadzwyczajnego i zwyczajnego. Wierny niewyświęcony może zostać upoważniony do udzielania
Komunii świętej ad actum vel ad tempus lub też na stałe, ale tylko
jako szafarz nadzwyczajny.
Streszczenie
W tym roku po raz pierwszy od 2000 r. spadła ogólna liczba kapłanów na
całym świecie, gdy tymczasem ogólna liczba wiernych cały czas wzrasta.
52 J. Michalik, Wiek XXI woła o misyjność katolickiego laikatu! – refleksje nie tylko
dla członków Akcji Katolickiej, http://bit.ly/2xMaZ6d [dostęp: 20.08.2015 r.].
53 Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich
w ministerialnej posłudze kapłanów (1997), http://bit.ly/2f0o0Br [dostęp: 23.08.2015 r.].
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Podobnie jak w 1973 r. w Kościele francuskim, to samo wyzwanie duszpasterskie staje dzisiaj przed większością Kościołów lokalnych, szczególnie
europejskich, w których od ostatniego roku zanotowano spadek aż o 2052
prezbiterów. Niewątpliwie, nie wystarcza dzisiaj skupiać energii na pogłębianiu znaczenia samej tylko posługi kapłańskiej w Kościele. Z drugiej
strony, niewłaściwe byłoby zastanawianie się, jak „zastąpić” specyficzną
i bezwzględnie potrzebną rolę kapłana przez wiernych świeckich. Rozsądne
jednakże byłoby, w kontekście światowego kryzysu powołań do prezbiteratu,
znaleźć konkretne zastosowanie odnowionej roli wiernych świeckich, jak
tego pragnęli Ojcowie Soboru Watykańskiego II, zgodne z zamysłem refleksji
Magisterium Kościoła, jaką od tego czasu posiadamy. Niniejsze studium, na
podstawie archiwaliów Konferencji Episkopatu Francji, przedstawia analizę
pierwszej posoborowej debaty w takim właśnie kierunku. Przygotowanie
oraz sama debata Zgromadzenia Plenarnego sesji jesiennej 1973 r., pokazują,
jak poważnie Episkopat Francuski potraktował zadanie właściwego rozeznania odpowiedzi na pytania dotyczące najpierw znaczenia posług wiernych
świeckich, a dopiero w tym kontekście, posługi prezbiteratu.
Summary
This year for the first time since 2000, the general number of priests worldwide has decreased, while the number of lay faithful is constantly increasing. As in 1973 in the French Church, it seems to be born today the same
pastoral challenge for most local Churches, especially in Europe, where since
last year there has been a decrease of 2052 Presbyters. Without a doubt, it
is not enough today to concentrate energy on deepening the meaning of
priestly ministry in the Church. On the other hand, it would be wrong to
begin thinking how to “replace” the specific and absolutely necessary role
of the priest by the lay faithful. However, in the world context of the crisis of
priestly vocations, it would be reasonable to find an implementation of the
renewed role of the laity, which the Fathers of the Second Vatican Council
wished, and in conformity with the reflection of the Magisterium of the
Church, such as we have since this event. This study, based on the archives
of the French Episcopal Conference, presents the analysis of the first post-conciliar debate in this direction. The preparation and development of the
plenary debate of the autumn session of 1973 demonstrate the extent to which
the French Episcopate took into consideration the challenge of a thorough
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discernment on the question of the importance, of the ministries of the lay
faithful, and in this context only, of the ministry of the Presbyterate.
Słowa kluczowe: teologia laikatu; posługi wiernych świeckich; posługa
święceń; prezbiterat; kapłaństwo; Konferencje Episkopatu Francji; Yves
Congar; Henry de Lubac; Sobór Watykański II; teologia duszpasterska;
kryzys powołań kapłańskich
Key words: Laity theology, ordained ministry; presbyter; priesthood;
Bishops’ Conference of France; Yves Congar; Henry de Lubac; Council
Vatican II; pastoral theology; the crisis of priestly vocations
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Religia a polityka
Religion and politics
Wszystkie wypowiedzi Kościoła na tematy społeczno-polityczne skierowane są przede wszystkim do katolików jako wiążące i do wszystkich ludzi dobrej woli jako zachęta, aby przybliżyć prawdy o człowieku
i jego godności. Kiedy Kościół głosi ogólne zasady społeczno-moralne
oraz potępia błędne teorie i działania, wówczas realizuje powierzone
mu przez Boga posłannictwo nauczania wiary i moralności. Jest to
bowiem bezpośredni przedmiot nauki Kościoła. Od czasów papieża
Jana XXIII pisze się i mówi wiele o obecności katolików we współczesnym świecie. Nauczanie to obecne jest w dokumentach Soboru
Watykańskiego II. Rozłam między wiarą a codziennym życiem został
uznany przez Sobór za jeden z największych błędów naszych czasów.
Brak zainteresowania ze strony chrześcijanina sprawami doczesnymi,
a więc i politycznymi jest „zaniedbaniem swoich obowiązków wobec
bliźniego, co więcej wobec samego Boga i narażeniem na niebezpieczeństwo swojego zbawienia wiecznego” (KDK 43). Sobór skierował
także słowa zachęty do tych, którzy mają talent do działalności politycznej, aby ją podjęli nie myśląc o własnej wygodzie, intratnym
stanowisku czy wąsko pojętym interesie.1
1 Por. KDK 75: „Ci, którzy posiadają talent do działalności politycznej lub mogą
się do niej nadać, a jest to sztuka trudna i zarazem wielce szlachetna, niech się do
niej sposobią i oddają się jej nie myśląc o własnej wygodzie lub zyskownym stanowisku. Niech występują przeciw uciskowi ze strony jednostki lub samowładztwu
i nietolerancji partii politycznej, działając roztropnie i nienagannie pod względem
moralnym, a niech poświęcają się dobru wspólnemu w duchu szczerości i słuszności,
owszem z miłością i odwagą polityczną”.
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Ważnym dokumentem w omawianej kwestii jest Nota doktrynalna
dotycząca pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików
w życiu politycznym wydana przez Kongregację Nauki Wiary 24 listopada 2002 roku. We wstępie Noty zaakcentowane jest posłannictwo
życia chrześcijan w świecie, w tym także w życiu politycznym. Jako
wspaniały przykład ukazano sylwetkę Tomasza Moore’a, Patrona
Rządzących i Polityków. Broniąc niepodważalnej godności sumienia
ludzkiego, dochowując stałej wierności władzy i prawowitym instytucjom, swoim życiem i śmiercią dał przykład, że „nie wolno oddzielać
człowieka od Boga, ani polityki od moralności”.2 Współczesne społeczeństwo demokratyczne domaga się nowych i bardziej wszechstronnych form udziału w życiu publicznym ze strony obywateli, w tym
także chrześcijan. W pełnieniu wspólnych powinności obywatelskich
wierni świeccy wykonują właściwe im zadanie – to jest „przenikanie
duchem chrześcijańskim doczesnego porządku, z poszanowaniem
natury i prawowitej autonomii tegoż porządku. Ponadto kierując się
własną odpowiedzialnością powinni współdziałać z innymi obywatelami w zakresie przysługujących każdemu kompetencji”.3 W tym
kontekście Nota stawia sobie za cel przypomnienie zasad, jakimi
katolicy powinni kierować się w swoim chrześcijańskim sumieniu
przy wypełnianiu swoich społecznych i politycznych zadań w społeczeństwach demokratycznych.
Mówiąc o wpływie religii na życie polityczne, mamy na myśli wartości i zasady, jakie chrześcijaństwo, bo do tej religii zawężamy treść
artykułu, może wnieść do sfery publicznej. Chodzi więc o chrześcijańską wizję świata i człowieka opartą na takich pryncypiach,
jak: godność osoby ludzkiej, prawa człowieka, wolność osobowa
i społeczna, dobro wspólne, solidarność społeczna, subsydiarność,

2 Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna dotycząca pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym z dn. 24 listopada 2002
roku, nr 1.
3	Tamże.
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sprawiedliwość, które są potwierdzane, podkreślane i rozwijane w katolickiej myśli społecznej.4
Koncepcja człowieka jako osoby ludzkiej oraz prawa człowieka
Punktem wyjścia katolickiej myśli społecznej rozważającej kwestie
związane z bytem społecznym jest, podobnie jak w nurcie oświeceniowym, określona wizja człowieka. Jednak w tym miejscu kończą
się zasadnicze zbieżności pomiędzy nimi, gdyż w refleksji katolickiej
miejsce jednostki, definiowanej w liberalizmie kontekstowo, zajmuje
integralna koncepcja osoby ludzkiej. Św. Tomasz z Akwinu, którego
filozofia inspirowana była myślą Arystotelesa, uważał, że człowiek
jest istotą, w której dwie substancje niezupełne, dusza i ciało, stapiają
się w jedną, niepowtarzalną naturę zupełną: suppositum rationale.
Istota ludzka jest więc szczególnego rodzaju compositum, złożeniem
duszy i ciała. Akwinata pisze o tym w następujący sposób: „Człowiek
utworzony jest z ciała i duszy w takim sensie, w jakim dwa elementy
złożone razem tworzą trzeci, nie będący żadnym z pozostałych. Człowiek nie jest bowiem ani duszą, ani ciałem. A jeśli nawet użyjemy
wyrażenia, że człowiek składa się z tego, co zwierzęce, i z tego, co
rozumne, to nie chodzi tu o takie złożenie, w którym z dwóch rzeczy
powstaje trzecia, lecz jedynie o takie, w którym z dwóch pojęć tworzy
się trzecie. Bo w pojęciu zwierzęcia wychodzimy od tego, co jest w nim
samym materialne w porównaniu z wyższymi doskonałościami i wyrażamy w ten sposób jego rzeczywistą naturę. W pojęciu natomiast
różnicy, jaką jest w tym wypadku «rozumność», zawiera się jedynie
określenie formy gatunkowej. Dopiero te dwa pojęcia składają się na
pojęcie gatunku «człowiek» i te dwa pojęcia ujmujemy też w definicji
człowieka.”5 Człowiek jest osobą, co zgodnie z klasyczną definicją
4 Por. A. Ulaczyk, Wprowadzenie, w: tenże, Oblicza polityki. Rozprawy i szkice,
Toruń 2008, s. 6.
5 Św. Tomasz z Akwinu, Byt i istota, „Znak” 1965, nr 127, s. 58. Z tego punktu
widzenia Marksistowska koncepcja człowieka, jako istoty przyrodniczej determinowanej przez potrzeby biologiczne, dążącej do przekraczania samej siebie
poprzez podejmowanie działalności przedmiotowej (to jest pracę) wespół z innymi
przedstawicielami swego gatunku (jednostka staje się sobą tylko wtedy, gdy stanie
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Boecjusza, oznacza, że jest indywidualną substancją o racjonalnej
naturze. Definicja ta wskazuje w naturze osoby trzy rysy: substancjalność, indywidualność i rozumność. Substancjalność, a więc samoistość bytu ludzkiego oznacza to, że człowiek nie może być traktowany
jako przypadłość, element składowy innego bytu (np. zarodek ludzki
nie jest przypadłością w łonie swej matki, ale odrębnym jestestwem).
Indywidualność podkreśla jedyność i niepowtarzalność każdej osoby
ludzkiej w jej specyfice, wyborach, urzeczywistnianych wartościach.
Z kolei rozumność jest zdolnością do tworzenia pojęć, formułowania
sądów, rozumowania, a także wyboru dobra, współczucia, miłości.6
Takie spojrzenie na naturę ludzką zostało również wyeksponowane na gruncie nowożytnej myśli katolickiej, czego wyrazem są
słowa papieża Leona XIII w encyklice Rerum novarum, podkreślające,
że jestestwo człowieka wynika z harmonijnego zespolenia dwóch
podstawowych czynników w osobie, mianowicie duchowego – najistotniejszego dla kondycji człowieka – i cielesnego, który ma służyć
doskonaleniu duchowemu „przez poznanie prawdy i miłość dobra.
Wszak to dusza nosi wyryte na sobie obraz i podobieństwo Boże
i ona jest siedzibą twego władztwa, którym człowiek z rozkazu Bożego opanować ma niższe natury i do swego użytku skłaniać ziemię
całą i morza” (RN 33). Słowa te są wyrazem głębokiego przekonania
papieża, iż przewodnią myślą nie tylko jego encykliki, ale całej nauki
społecznej Kościoła jest „poprawna koncepcja osoby ludzkiej, jej
niepowtarzalnej wartości” (CA 11).
Zgodnie z antropologią chrześcijańską, wyrosłą na tezach arystotelowsko-tomistycznych, człowiek – „zoon politikon”, stworzenie materialno-duchowe, już od chwili narodzin jest osobą, a więc
rozumnym bytem obdarzonym wyjątkową godnością i wartością.
Z tego względu w personalizmie dokonuje się wyraźnego rozróżnienia
się elementem ludzkiej zbiorowości), musi być przez personalizm chrześcijański
odrzucona. Por. Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985, s. 141.
6	Zob. I. Bittner, Filozofia człowieka. Zarys dziejów i przegląd stanowisk, Łódź
2000; W. Szewczyk, Kim jest człowiek? Zarys antropologii filozoficznej, Tarnów 1998,
s. 38–45.
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pomiędzy jednostką, a osobą; ta pierwsza odnosi się do określonej
części całości. Termin „osoba ludzka” ma natomiast korespondować
z całą złożonością natury człowieka oraz jego przymiotami, jakimi
są przede wszystkim zakorzenione w religijnym objawieniu wolność
i odpowiedzialność oraz równość.7 Osoba ludzka jest więc jedynym
swego rodzaju fenomenem spośród stworzeń Boga i z tego względu
przynależy się jej najwyższy szacunek implikowany przez fakt godności osobowej każdego człowieka (RN 33). Człowiek musi być zatem ujmowany jako finalny i zasadniczy podmiot wszystkich sfer
życia: „osoba ludzka jest czymś, co wyrasta ponad uwarunkowania
społeczne, kulturalne i historyczne, bowiem właśnie człowiek, istota
obdarzona duszą, dąży do celu, który pozostaje transcendentny wobec
zmiennych warunków jego egzystencji”.8 W tym kontekście eksponuje się godność rozumu, godność sumienia i doniosłość wolności
właściwą każdemu człowiekowi pozostającemu w relacji osobowej
z Absolutem (por. KDK 15). Chociaż człowiek pozostaje zakorzeniony
w świecie materialnym, jest przede wszystkim odrębną rzeczywistością duchową, wyjątkowym mikrokosmosem.
Chrześcijańska koncepcja praw człowieka jest konstrukcją stosunkowo młodą i była rozwijana w odniesieniu do projektów oświeceniowych. Tradycjonaliści i konserwatyści katoliccy pozostawali
w opozycji do skrajnego antropocentryzmu tychże projektów, widząc
w nich poważne zagrożenie dla ustalonego dotychczas porządku
społeczno-politycznego legitymowanego ówczesną teologią katolicką.
Pierwsze koncepcje i deklaracje praw człowieka wyrosły na bazie
specyficznego, indywidualistyczno-liberalnego, postrzegania zasad
wolności i równości, z czym wielu katolików nie mogło się pogodzić.
7 Jak podkreśla E. Mounier: „osoba jest bytem duchowym o samoistności i niezależności duchowej, którą to samoistność otrzymuje się przez swobodny wybór
i przyswajanie wartości, przez następnie odpowiedzialne zaangażowanie się w pracy
i ustawiczną odnowę (swojego ja) osoba więc jednoczy w sposób wolny całe nasze
działanie, ponadto rozwija za pomocą aktów twórczych niezwykłość swojego
powołania”.
8 Jan Paweł II, Wolność religijna warunkiem pokojowego współżycia. Orędzie
wygłoszone na XXI Światowy Dzień Pokoju 1 I 1988, Warszawa 1988, s. 5.
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Do czasów pontyfikatu papieża Leona XIII problematyka praw człowieka była ujmowana w kontekście ogólnej misji Kościoła wynikającej
z realizacji chrześcijańskiej myśli teologicznej i społecznej.9 Istotnym
przełomem w stosunku Kościoła do omawianego zagadnienia była
encyklika papieża Leona XIII Rerum novarum, która zainicjowała
w katolickiej refleksji społecznej „nie tylko zwrot w kierunku powolnej afirmacji praw człowieka, obejmujący swym zasięgiem coraz
większą liczbę tych praw, ale również powolne przemiany co do pozycji przyznawanej im w całokształcie społecznej nauki Kościoła”.10
Personalizm chrześcijański podkreśla, że osoba ludzka jako byt samoistny, niepowtarzalny i obdarzony wyjątkową godnością, dysponuje
szeregiem niezbywalnych praw i odpowiadających im obowiązków.
Początkowo prawa człowieka były ujmowane w kategoriach praw
szczegółowych (prawa robotników), co z czasem ustąpiło miejsca
ogólniejszym koncepcjom. Dopiero encyklika papieża Jana XXIII
Pacem in terris kompleksowo odniosła się do zagadnienia praw człowieka, dlatego bywa określana „jako pierwszy całościowy katolicki
kodeks praw osoby ludzkiej”.11 Papież sformułował w niej katalog
praw i obowiązków człowieka, których „nie można w żaden sposób
się wyrzec” (PT 9), gdyż pozostają one w ścisłej relacji z prawem naturalnym, „które rządzi zasadami współżycia poszczególnych obywateli
między sobą” (PT 80). Zagadnienia odnoszące się do praw człowieka
zajmowały istotne miejsce w nauczaniu papieża Jana Pawła II, który
szczególnie eksponuje prawo człowieka do kultury związane bezpośrednio z prawami do rozwoju osobowego, do rodziny i do narodu.12
9 Por. H. Waśkiewicz, Prawa człowieka. Pojęcie. Historia, „Chrześcijanin w Świecie”
1978, nr 63, s. 44–46.
10	Tamże, s. 45.
11 H. Skorowski, Rozwój problematyki praw człowieka w myśli społecznej Kościoła
od Leona XIII do Jana Pawła II , w: Ewolucja nauki społecznej Kościoła. Od Rerum
novarum do Centesimus annus, red. W. Piątkowski, Łódź 1997, s. 65; zob. także:
W. Piwowarski, Społeczne nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, „Zeszyty Naukowe
KUL” 1984, nr 1(105), s. 6.
12 Jan Paweł II, Przemówienie na XXXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
(2.10.1979), nr 6.
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Chrześcijańska koncepcja wolności
Liberalna teoria wolności, która rozumie wolność jako brak przymusu
ze strony państwa i innych ludzi, zarówno w sferze ekonomicznej,
politycznej jak i duchowej, oraz jako – odłączone od powinności
względem Boga i ludzi – uprawnienie jednostki, nie mogła być zaakceptowana przez Kościół. Wolność jako cecha bytu osobowego,
ujawnia się w aktach decyzyjnych rozumu i woli człowieka. Źródłem
działania człowieka jest ludzki wolny wybór – decyzja, będący aktem
sprzężenia czynności poznania intelektualnego i woli, jako ostatecznych czynników konstytuujących.13 Wolność jest sposobem działania ludzkiej osoby jako bytu świadomego i wolnego. Świadomość
własnego działania, przejawiająca się w codziennym doświadczeniu
poznawczym, ukazuje się w aktach samoświadomości, gdy dostrzegam, że to „ja” działam.14 Tak rozumianej wolności nie zbuduje się
w oderwaniu od poznania prawdy i dobra bytu. Człowiek bowiem
jako podmiot wolności, jest wezwany do tego, aby zafascynowany blaskiem prawdy, danej mu w aktach jego własnego poznania, nadał jej
realny kształt w swym życiu. Tylko wówczas blask spełnionej prawdy
o wielkości człowieka staje się pochwałą jego wolności.15 Racjonalny
charakter natury ludzkiej implikuje ontyczny związek wolności z odpowiedzialnością, ponieważ rozum człowieka, w myśl chrześcijańskiej antropologii, nie jest substancją autonomiczną, ale zespoloną
z prawem naturalnym i przy współudziale łaski uświęcającej winien
kierować zachowaniem jednostki, uwalniając ją od zgubnych namiętności i uświadamiając związek z Absolutem. Według papieża Leona
XIII nie ogranicza to w niczym wolności ludzkiej podporządkowanej
sprawiedliwemu autorytetowi Boga, „który nie zmniejszając w żaden
sposób wolności ludzi, chroni ją tylko i prowadzi ku doskonałości.
Prawdziwa doskonałość wszelkiego bytu polega bowiem na dążeniu
13 Por. M.A. Krąpiec, Natura ludzkiej wolności, w: Wolność we współczesnej kulturze,
red. Z. Zdybicka, J. Herbut i in., Lublin 1997, s. 36.
14 Por. tenże, Ludzka wolność i jej granice, Lublin 2004, s. 24.
15 Por. T. Styczeń, Wolność z prawdy żyje. Wokół encykliki „Veritatis splendor”,
w: A. Szostek, Jan Paweł II „Veritatis splendor”. Tekst i komentarze, Lublin 1995, s. 135.
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do właściwego sobie celu i osiadania go, najwyższym zaś celem, do
którego ma aspirować ludzka wolność jest Bóg”.16
Tak rozumiana wewnętrzna wolność człowieka odpowiedzialnego
przed Bogiem stanowi jedną z podstawowych zasad artykułowanych
na gruncie katolickiej nauki społecznej. Wolność nie powinna być
rozpatrywana z perspektywy indywidualizmu, gdyż jest ona przede
wszystkim „wewnętrznym panowaniem nad własnymi aktami i autodeterminacją [i] niesie bezpośrednie odniesienie do porządku etycznego. Znajduje swój prawdziwy sens w wyborze dobra moralnego”.17
Zatem prawdziwa wolność to „nie wolność polityczna, ale wolność
osobowa od grzechu, od skłonności do złego”, albowiem – co współcześnie podkreśla Jan Paweł II – „sensem wyzwolenia nie jest fakt
odrzucenia istniejących więzów czy barier krępujących człowieka,
lecz głębokie zakorzenienie w świecie wartości”.18 Człowiek wolny jest
więc odpowiedzialny przed Bogiem i swoim sumieniem. Odpowiedzialność łączy się z wolnością w sposób naturalny: ile wolności, tyle
odpowiedzialności. Człowiek odpowiada bowiem nie tylko za własne
postępowanie, ale decyduje również o tym, za co staje się odpowiedzialny. Papież Jan Paweł II zdecydowanie odrzuca absolutystyczne
i indywidualistyczne pojmowanie wolności, które prowadzi do relatywizmu i do samowoli. Jednocześnie podkreśla konieczność prymatu
prawdy nad wolnością w zakresie moralności. Niektóre bowiem nurty
współczesnej teologii moralnej próbują osłabić czy wręcz zanegować
zależność wolności od prawdy (por. VS 34) „Wolność w pełni jest
dowartościowana jedynie poprzez przyjęcie prawdy: w świecie bez
prawdy wolność traci swoją treść, a człowiek zostaje wystawiony na
pastwę namiętności i uwarunkowań jawnych lub ukrytych” (por.
CA 46). Tak ważne jest zatem umacnianie więzi łączącej wolność
16	Leon XIII, Libertas proestamissimum. Encyklika, nr 22.
17 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu
22 III 1988, nr 27.
18 W. Bokajło, Chrześcijańskie i liberalne pojmowanie wolności, w: Antynomie
transformacji w Polsce. Chrześcijaństwo-mniejszości-liberalizm, red. Z. Stachowski,
Warszawa 1993, s. 287.
| 132 |

Religia a polityka

z prawdą. Ci, którzy nie znają prawdy lub utracili jej rozeznanie,
wezwani są do jej intensywnego poszukiwania oraz kierowania się
nią w działaniu: „na każdym człowieku ciąży poważny obowiązek
szukania prawdy i trwania w niej, gdy się ją odnajdzie” (VS 34; por.
DWR 2).19 Trzeba także strzec i bronić prawdziwej wolności, która
jest szczególnym znakiem obrazu Bożego w człowieku. Zagraża jej
bowiem niewola ze strony grzechu. Człowiek dokonujący wyboru
decyduje o sobie samym, opowiada się za lub przeciw prawdzie i ostatecznie za lub przeciw Bogu. Tylko wolność podporządkowana prawdzie prowadzi osobę ludzką ku jej autentycznemu dobru, którym jest
istnienie w prawdzie i czynienie prawdy.20
Wolność wewnętrzna przekłada się na płaszczyznę społeczną, polityczną oraz ekonomiczną, co koresponduje z wielowymiarowością
natury ludzkiej znajdującą swe doczesne spełnienie w społeczeństwie.
Taka sytuacja sprawia, iż związana z wolnością odpowiedzialność
odnosi się również do sfery społeczno-politycznej i gospodarczej:
człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny przed społeczeństwem.
Osoba jednak nie może zostać wchłonięta przez społeczeństwo, co
postulowali niektórzy filozofowie Oświecenia, a co przyjęło najbardziej radykalną formę w ideologiach XIX i XX wieku, ale nieustannie
musi zachować swoją autonomię. Wolne osoby, posiadające społeczną
oraz polityczną podmiotowość, projektują swoją wolność na tworzone
przez nich naturalne grupy społeczne (zwłaszcza rodzinę), stowarzyszenia, organizacje, które – posiadając własne przeznaczenie i cele –
muszą cieszyć się autonomią, przede wszystkim ze strony państwa,
pełniącego funkcje pomocnicze.
Chrześcijańskie rozumienie równości
Tradycja Oświecenia francuskiego bardzo wyraźnie eksponuje zasadę
równości społecznej. Jan Jakub Rousseau, w samym fakcie zaistnienia
19 Por. S. Olejnik, Veritatis splendor – encyklika Jana Pawła II o podstawach moralności chrześcijańskiej, „Ateneum Kapłańskie” 1994, nr 122, z. 2, s. 335.
20 Por. S. Kracik, Wolność a prawda o dobru w encyklice «Veritatis splendor»,
„Ateneum Kapłańskie” 2008, nr 150, z. 2, s. 329.
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własności prywatnej i jej nierównej dystrybucji, upatruje genezy społecznych nierówności, którym przeciwdziałać powinno państwo,
przejmując kontrolę nad własnością obywateli, ponieważ „w stosunku
do swoich członków jest panem, wszystkich ich dóbr”.21 Myśl katolicka nie mogła pozostać obojętna na takie rozumienie równości społecznej. Papież Leon XIII skorelował ideę naturalnych praw człowieka
z chrześcijańską koncepcją godności osobowej człowieka, z której
dopiero wynikają prawa istoty ludzkiej: „i z tego punktu widzenia
wszyscy ludzie są sobie równi; żadnej nie ma różnicy między bogatym
i ubogim, między panem i sługą, między panującym a podwładnym,
«bo tenże Pan wszystkich» (Rz 10, 12)” (RN 33). Społeczna równość
ludzi, prowadząca do jednowymiarowości społecznej, została przez
Leona XIII uznana za sprzeczną z naturą, jako że życie społeczne
i realizacja dobra wspólnego wymaga różnorodności (również warunków życiowych) wynikających z naturalnego zróżnicowania rodzaju
ludzkiego w kontekście indywidualnych predyspozycji poszczególnych członków społeczności (por. RN 15).
Leon XIII zdecydowanie przeciwstawił się socjalistycznemu postulatowi zastąpienia własności prywatnej przez własność wspólną,
która miałaby jakoby przyczynić się do urzeczywistnienia równości
społecznej, a ta z kolei stać się podstawą „lepszej” wolności obywateli. Papież, przywołując w całej rozciągłości naukę św. Tomasza z Akwinu, stwierdził, iż własność prywatna, której źródłem jest
praca, jest implikowana przez zasady prawnonaturalne i przez to
związana z naturą człowieka (RN 15). Realna jest jedynie równość
ludzi ze względu na ich osobową godność oraz wynikające z tej godności prawa i obowiązki względem Boga oraz bliźnich. Niemniej
obowiązki społeczno-polityczne – w myśl zasady sprawiedliwości
legalnej – są zróżnicowane w zależności od ról społecznych pełnionych przez jednostki bądź grupy czy społeczności. Z tego powodu,
a biorąc dodatkowo pod uwagę duchowo-psychiczne oraz fizyczne
różnice zachodzące między ludźmi, fikcją jest równość społeczna
wyników czy egalitaryzm w dystrybucji dóbr. Każdy ma jednak prawo
21 J.J. Rousseau, Umowa społeczna, Warszawa 1966, s. 29.
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do równego traktowania go przez prawo pozytywne, które – jako
podporządkowane normom prawnonaturalnym – w każdej jednostce
musi dostrzegać osobę ludzką.
Chrześcijańska koncepcja „braterstwa”: miłość, solidarność
i sprawiedliwość
Chrześcijańskie rozwiązanie kwestii społecznej musi być, jak podkreślał papież Leon XIII, związane z postawą charytatywną implikowaną przez nakaz społecznej miłości. Ta ostatnia doprowadzi nie
tylko do „prostej przyjaźni”, ale wręcz do „miłości bratniej”, która
połączy zwaśnione strony i uświadomi im, że są „na równi podniesieni do godności dzieci Bożych”, a „wszystkie dobra naturalne
i dary łaski Boskiej należą wspólnie bez różnicy do całego rodzaju
ludzkiego” (RN 21). Braterstwo tak rozumiane nie jest ograniczone,
jak ma to miejsce na gruncie socjalizmu, do braterstwa politycznego,
ale ma obejmować cały porządek społeczny. Zasada miłości społecznej warunkuje ideę solidarności społecznej, która wynika głównie
z godności człowieka i dobra wspólnego, co pozwala w konsekwencji
stwierdzić wielość oraz jedność wszystkich członków społeczności
w dobru wspólnym. Pionier katolickiego solidaryzmu społecznego,
niemiecki jezuita Heinrich Pesch SJ zdefiniował tę zasadę w następujący sposób: „społecznym celem życia jednostkowego jest utrzymanie, umacnianie i ulepszanie środowiska społecznego, w ramach
którego mogłyby się wyzwalać swobodne siły wszystkich obywateli”.22
Chrześcijańskie przykazanie miłości precyzuje określone powinności
człowieka wobec Boga, członków wspólnoty, społeczności większych
i mniejszych, za los których ponosi odpowiedzialność. Realizacja
społecznego dobra wspólnego wymaga od jednostki poszanowania
i urzeczywistniania przede wszystkim dwóch cnót społecznych: sprawiedliwością i miłością.23

22 H. Pesch, Lehrbuch der Nationalökonomie, t. I, Auflage 1924, s. 381.
23 Por. H. Skorowski, Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecznej,
gospodarczej i politycznej, Warszawa 1996, s. 43.
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Papież Leon XIII w encyklice Rerum novarum wskazał, iż zasada
miłości społecznej łączy się z cnotą sprawiedliwości. Sprawiedliwość
i miłość są kategoriami komplementarnymi i wzajemnie się warunkują: sprawiedliwość, która precyzuje ramy praw i obowiązków, jest
elementem różnicującym, natomiast miłość konstytuuje społeczną
łączność wskazując na jednostronne zobowiązania względem osób
ludzkich i grup społecznych. Miłość oderwana od sprawiedliwości
jest zakłamaniem, a sprawiedliwość nie budowana na miłości przekształca się w kategorię tylko jurydyczną, sformalizowaną, w dużej
mierze obojętną na nieprawidłowości w życiu społecznym. Z tego
względu Leon XIII uznał ideę sprawiedliwości za niezwykle istotną
zasadę społeczną, będącą „racją istnienia i funkcjonowania każdej
społeczności, a nawet racją jej tożsamości, tak iż bez sprawiedliwości właściwej danej społeczności utraciłaby ona swoją tożsamość,
choćby nawet zachowała zewnętrzny kształt i pozory właściwe danej
społeczności”.24 W encyklice nawiązał do trzech rodzajów sprawiedliwości: wymiennej – dotyczącej relacji pomiędzy jakościowo identycznymi podmiotami prawa wymieniającymi dobra lub usługi na
zasadzie ekwiwalentności, w tym przypadku między pracodawcami
i pracobiorcami, co znalazło swój wyraz w zasadzie słusznej płacy;
prawnej – określającej stosunek człowieka do zbiorowości przy akcentowaniu uprawnień tej drugiej względem jednostki: „rozdział
ciężarów publicznych”; oraz rozdzielczej – ukierunkowanej na regulację stosunków między społecznością i jednostkami, odnoszącej się
do zasad słusznego, proporcjonalnego podziału dobra społecznego
pomiędzy członków społeczności, którzy sami to dobro wytworzyli:
„każdemu oddać to, co mu się należy” (por. RN 18; 27–28).
Subsydiarność (pomocniczność) jako idea warunkująca
personalistyczny porządek społeczno-polityczno-ekonomiczny
Myśl katolicka opowiada się za personalistyczną formułą ładu opartą na idei pomocniczości powiązanej z ideami solidarności i dobra
wspólnego. Pełne sformułowanie zasady subsydiarności przedstawił
24 J. Majka, Filozofia społeczna, Wrocław 1982, s. 188.
| 136 |

Religia a polityka

Pius XI w encyklice Quadragesimo anno w numerze 80.25 W tym
ujęciu idea subsydiarności posiada nie tylko aspekt negatywny, ale
przede wszystkim pozytywny jako subsidiarium officium generujący
imperatyw niesienia pomocy uczestnikom społeczności państwowej.
Można wyodrębnić trzy poziomy zasady pomocniczości.
Po pierwsze subsydiaryzm jako idea personalistyczna podkreśla,
że celem i punktem wyjścia każdego porządku społecznego, a zatem
także politycznego i ekonomicznego jest zakorzeniona w transcendencji osoba ludzka, rozumiana jako istota społeczna, pierwotna
wobec każdej społeczności, w tym również wobec społeczności państwowej oraz jako istota, której egzystencja opiera się na wolnym,
odpowiedzialnym i twórczym działaniu, przez co każda społeczność
jest realnością istniejącą dla i przez człowieka (por. RN 40).26
Po drugie idea pomocniczości determinuje konkretną koncepcję porządku społecznego i politycznego. Chrześcijański sposób rozumienia społeczeństwa akcentuje naturalność oraz organiczność
i hierarchiczność bytu społecznego jako całości powiązanej więzami
solidarności społecznej. Cechą charakterystyczną życia zbiorowego,
którego treść wypełnia dążenie do dobra wspólnego, musi być więc
organizacja. Kategoria dobra wspólnego zakłada, że dobro indywidualne poszczególnej jednostki jest zespolone ontycznie z dobrem
każdego innego członka danej zbiorowości. Jednostka jest bytem
pierwotnym wobec grupy społecznej, a dobro moralne istot ludzkich,
stanowiący cel wewnętrzny danej zbiorowości, ma pierwszeństwo
25	Zasada pomocniczości brzmi następująco „Niewzruszoną przecież pozostanie
najwyższa zasada filozofii społecznej, której ani podważać, ani osłabiać nie wolno:
jak jednostkom ludzkim nie wolno odejmować i przekazywać społeczności tego,
co jednostki te z własnej inicjatywy i własną mogą wytworzyć pracą, tak samo jest
naruszeniem sprawiedliwość, gdy się to, co mniejsze i niższe społeczności wykonać
i dokonać mogą, przydzielić większym i wyższym władzom społecznym; poza
tym wyrządza to szkodę wielką i podrywa porządek społeczny. Wszelka czynność
społeczna bowiem powinna w pojęciu i istocie swojej wspomagać członki ciała
społecznego, nigdy zaś ich nie rozbijać, ani nie wchłaniać”.
26 Por. Jan XXIII, Mater et magistra. Encyklika, nr 213, 215; K. Wojtyła, Elementarz
etyczny, Wrocław 1995, s. 101.
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przed każdym dobrem społecznym, choć zbiorowość ludzka stanowi
przede wszystkim moralną jedność jej uczestników pragnących realizować wspólny cel.27 Zasadniczym przedmiotem aktywności państwa
jest zaś dobro społeczne, czyli szczęście wszystkich obywateli kraju.
Państwo, umacniając swój autorytet oparty nie na potędze militarnej,
ale na roztropnym rządzeniu oraz stanowiąc słuszne prawa musi
przyczyniać się do zachowania pokoju wewnętrznego i zewnętrznego,
tworzyć optymalne zaplecze dla wszechstronnego rozwoju, otaczać
troską dobro narodu. Działalność władzy państwowej winna być
podporządkowana idei subsydiarności, w wyniku czego jednostki
i społeczności niższego rzędu posiadają swobodę podejmowania stosownych przedsięwzięć. Treść polityki powinna zawsze wypełniać
„roztropna troska o dobro wspólne” (LE 20). Władza jest jednym
z trzech, obok społeczności oraz terytorium, elementów konstytuujących państwo. Prawowita władza pochodzi pośrednio od Boga, natomiast jej polityczna legitymacja jest rezultatem woli społeczeństwa,
które ją swobodnie i uczciwie wybrało. W myśl zasady subsydiarności,
władza polityczna musi głównie respektować autonomię wszystkich
społeczności niższych niż państwowa. Ponadto subsydiaryzm zakłada
decentralizację i dekoncentrację władzy państwowej, przejawiającą
się w jej podziale na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą
oraz w szerokim udziale społeczeństwa w jej sprawowaniu. Osoba
jako jednostka służy ciału politycznemu, a ciało polityczne służy
osobie ludzkiej.28
Po trzecie idea pomocniczości implikuje koncepcję demokracji,
korespondującą z wielością i różnorodnością form ustroju pluralistycznego konstytuowanego przez obywateli, grupy społeczne, stowarzyszenia, związki publiczno-prawne itp. Demokracja musi się
opierać na równości wszystkich obywateli. Myśl katolicka postuluje
konieczność zespolenia idei demokracji z chrześcijańskim ładem
aksjologicznym. Fundament pod rozumienie chrześcijańskiej demokracji położył papież Leon XIII, precyzując w encyklice Graves de
27 Por. T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, t. 2, Kraków 1982, s. 122.
28 Por. J. Maritain, Człowiek i państwo, Kraków 1993, s. 19.
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communi założenia i cele tego, co nazwał chrześcijańską demokracją.
Encyklika wskazuje na fakt, że idea chrześcijańskiej demokracji nie
jest produktem współczesności, „jest ona bowiem równie dawna, jak
zalecenia i nauka Ewangelii”.29 Obecnie w katolickiej nauce społecznej
wskazuje się przede wszystkim na „antropologiczne minimum” demokracji. W tym kontekście Jan Paweł II określa pięć podstawowych
warunków demokracji: [1] równość wszystkich uczestników demokratycznej społeczności, [2] optymizm intelektualny (wyeksponowanie racjonalności natury człowieka), [3] optymizm moralny (osoba
z natury swej jest zdolna do odróżniania dobra od zła), [4] kreacja
dobra wspólnego jako racja istnienia wspólnoty politycznej, [5] wielkoduszność wobec mniejszości.30 Ten sposób myślenia jest całkowicie
zbieżny z katolicką myślą społeczną, według której demokracja jest
realnością zbudowaną na ideach godności osoby ludzkiej i jej praw,
odpowiedzialnej wolności i równości, solidarności, sprawiedliwości
oraz subsydiarności.
Zakończenie
Świat polityki potrzebuje rozumnej i aktywnej obecności ludzi wiary,
którzy wniosą swoją antropologię i zagwarantują personalistyczny
charakter polityki. Bardzo wymownie wyraził to papież Jan Paweł
II stwierdzając, że polityka jest to „działalność człowieka, przez człowieka i dla człowieka”. Nie można bowiem zapominać, że to właśnie
człowiek jest źródłem i celem każdej społeczności, także politycznej.
Dlatego działalność polityczna winna mieć na względzie dobro każdego obywatela i chociaż cieszy się słuszną autonomią musi uwzględniać transcendentny wymiar człowieczeństwa. Musi być, jak mawiał
Mieczysław Albert Krąpiec, ludzką polityką. Oznacza to szacunek
dla różnych światopoglądów, wartości religijnych i kulturowych oraz
stowarzyszeń o tym charakterze.

29 Por. J. Stefanowicz, Chrześcijańska demokracja, Warszawa 1963, s. 119.
30	Zob. M. Zięba, Papieże i kapitalizm, Kraków 1998, s. 87–104.
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Streszczenie
W niniejszym artykule autor skupia się na wartościach i zasadach, jakie
chrześcijaństwo może wnieść do sfery publicznej. Chodzi więc o chrześcijańską wizję świata i człowieka, opartą na takich pryncypiach, jak: godność
osoby ludzkiej, prawa człowieka, wolność, dobro wspólne, solidarność społeczna, subsydiarność, sprawiedliwość, które są potwierdzane, podkreślane
i rozwijane w katolickiej myśli społecznej.
Summary
In this article author focuses on values and principles Christianity can
contribute to the public sphere. What is at issue is the Christian vision of
world and humanity, which is based on principles such as dignity of the
person, human rights, freedom, common weal, social solidarity, subsidiarity,
justice. These values are confirmed, emphasized and developed in catholic
social teaching.
Słowa kluczowe: religia, polityka, katolicka nauka społeczna, personalizm,
prawa człowieka, wolność, dobro wspólne, solidarność, subsydiarność,
sprawiedliwość
Keywords: religion, politics, catholic social teaching, personalism, human
rights, freedom, common weal, solidarity, subsidiarity, justice

Bibliografia
Bittner I., Filozofia człowieka. Zarys dziejów i przegląd stanowisk, Łódź 2000.
Bokajło W., Chrześcijańskie i liberalne pojmowanie wolności, w: Antynomie transformacji w Polsce. Chrześcijaństwo-mniejszości-liberalizm, red.
Z. Stachowski, Warszawa 1993, s. 275–289.
Jan Paweł II, Centesimus annus. Encyklika w setną rocznicę encykliki Leona
XIII Rerum novarum, Rzym 1991.
Jan Paweł II, Laborem exercens. Encyklika o pracy ludzkiej, Rzym 1981.
Jan Paweł II, Przemówienie na XXXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ,
New York 1979.
Jan Paweł II, Veritatis splendor. Encyklika o niektórych podstawowych
problemach nauczania moralnego Kościoła, Rzym 1993.
Jan Paweł II, Wolność religijna warunkiem pokojowego współżycia. Orędzie
wygłoszone na XXI Światowy Dzień Pokoju 1 I 1988, Warszawa 1988.

| 140 |

Religia a polityka

Jan XXIII, Mater et magistra. Encyklika o współczesnych przemianach
społecznych w świetle zasad nauki chrześcijańskiej, Rzym 1961.
Jan XXIII, Pacem in terris. Encyklika o pokoju między wszystkimi narodami
opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności, Rzym 1963.
Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu, Rzym 1988.
Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna dotycząca pewnych kwestii
związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym, Rzym
2002.
Kracik S., Wolność a prawda o dobru w encyklice «Veritatis splendor», „Ateneum Kapłańskie” 2008, nr 150, z. 2, s. 320–331.
Krąpiec M.A., Ludzka wolność i jej granice, Lublin 2004.
Krąpiec M.A., Natura ludzkiej wolności, w: Wolność we współczesnej kulturze, red. Z. Zdybicka, J. Herbut i in., Lublin 1997, s. 31–39.
Leon XIII, Libertas praestantissimum. Encyklika o wolności człowieka,
Rzym 1888.
Leon XIII, Rerum novarum. Encyklika o kwestii robotniczej, Rzym 1891.
Majka J., Filozofia społeczna, Wrocław 1982.
Maritain J., Człowiek i państwo, Kraków 1993.
Olejnik S., Veritatis splendor – encyklika Jana Pawła II o podstawach moralności chrześcijańskiej, „Ateneum Kapłańskie” 1994, nr 122, z. 2, s. 332–343.
Pesch H., Lehrbuch der Nationalökonomie, t. I, Auflage 1924.
Piwowarski W., Społeczne nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, „Zeszyty
Naukowe KUL” 1984, nr 1(105), s. 61–68.
Rousseau J.J., Umowa społeczna, Warszawa 1966.
Skorowski H., Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecznej,
gospodarczej i politycznej, Warszawa 1996.
Skorowski H., Rozwój problematyki praw człowieka w myśli społecznej
Kościoła od Leona XIII do Jana Pawła II, w: Ewolucja nauki społecznej
Kościoła. Od Rerum novarum do Centesimus annus, red. W. Piątkowski,
Łódź 1997.
Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, t. 2, Kraków 1982.
Sobór Watykański II, Dignitatis humanae. Deklaracja o wolności religijnej,
Rzym 1965.
Sobór Watykański II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele
w świecie współczesnym, Rzym 1965.
Stefanowicz J., Chrześcijańska demokracja, Warszawa 1963.
Strzeszewski Cz., Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985.
| 141 |

Ks. Piotr Ochotny

Styczeń T., Wolność z prawdy żyje. Wokół encykliki „Veritatis splendor”,
w: A. Szostek, Jan Paweł II. „Veritatis splendor”. Tekst i komentarze,
Lublin 1995, s. 127–168.
Szewczyk W., Kim jest człowiek? Zarys antropologii filozoficznej, Tarnów
1998.
Tomasz z Akwinu, Byt i istota, „Znak” 1965, nr 127, s. 52–72.
Ulaczyk A., Oblicza polityki. Rozprawy i szkice, Toruń 2008.
Waśkiewicz H., Prawa człowieka. Pojęcie. Historia, „Chrześcijanin w świecie” 1978, nr 63, s. 44–46.
Wojtyła K., Elementarz etyczny, Wrocław 1995.
Zięba M., Papieże i kapitalizm, Kraków 1998.
Biogram
Ks. Piotr Ochotny – mgr teologii, doktorant na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej i Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów, Prezes
Koła Naukowego Teologii Pastoralnej, wykładowca podstaw filozofii i etyki
na Studium Teologii w Koninie (filia Papieskiego Wydziału Teologicznego
w Warszawie). Zainteresowania badawcze dotyczą problematyki tożsamości
osobowej i granic ingerencji medycznych, relacji między naukami przyrodniczymi a teologią, a także organizacji duszpasterstwa.

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
Rok XIII 2018 Nr 2(39)

Angelika Wiech
Pojęcie i koncepcje cnoty
w starożytności i średniowieczu
Notion and concepts of virtue in antiquity and medieval
Cnotami zajmuje się chrześcijańska aretologia będąca działem etyki
i teologii moralnej. Początki aretologii sięgają starożytnych kierunków
etycznych, które były zorientowane antropocentrycznie. Wielu starożytnych filozofów dążyło do tego, by ująć całość działania ludzkiego
i kierujących nim zasad moralnych w ramy systemowe. Warto zatem
przeanalizować miejsce cnoty w refleksji starożytnych filozofów.
Cnoty oczami filozofów
Dział etyki i teologii moralnej, która za przedmiot ma cnoty
(gr. ἀρετή – arete, łac. virtus), od czasów św. Tomasza z Akwinu nazywany jest aretologią. Wcześniej filozofowie traktowali cnotę jako
sprawność. „Cnota jest rodzajem dobrej sprawności, dobrym użytkowaniem wolnej woli, doskonałością władzy psychicznej, która sama
w sobie jest ukierunkowana na właściwy sobie cel – dobro i w ten
sposób cnota jako sprawność w działaniu tworzy dobro.”1 Sprawności (łac. habitus) w ujęciu filozofów starożytnych są zatem zamienną
nazwą cnót. Takie określenie cnoty wskazuje na pewną stałą postawę,
przyzwyczajenie, opanowanie, zdolność ciągłego realizowania upragnionego, dobrego czynu.2 Akwinata uważał, że sprawności stanowią
zasadę działania człowieka oraz wskazywał na to, że nie jest łatwo

1 M. Mróz, Mądrość cnót – drogą odzyskania smaku życia, w: Mądrość życia, red.
M. Mróz, Toruń 2003, s. 19.
2 Por. J. Królikowski, Zrehabilitować cnotę, Tarnów 2004, s. 53–54.
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je utracić; podkreślał ich długotrwałość i doskonałość.3 Św. Tomasz
twierdził także, że „cnota jest siłą, przez którą jakaś rzecz, dzięki
pełnej możności, jaką posiada, może iść za swoim dynamizmem”.4
Już od wczesnych wieków zajmowano się pojęciem cnoty; powstawały tzw. katalogi cnót, będące próbą ich wyliczania i porządkowania. Aretologią zajmowali się zarówno filozofowie starożytni, jak
i myśliciele chrześcijańscy.
Filozofem, który jako pierwszy zaczął rozmyślać nad sobą był Heraklit (VI/V w. przed Chr.). Przykładem cenienia przez niego życia
wewnętrznego są jego słowa wzywające do tłumienia zuchwalstwa
bardziej niż pożaru.5 Heraklit odkrywał także niezmierzone bogactwo swojej duszy. Mawiał: „Choćbyś wszystkie przeszedł drogi nie
dotrzesz do granic duszy”.6
Również Tales z Miletu († 547 przed Chr.) jako jeden z pierwszych dostrzegał głębię człowieka i szukał odpowiedzi na pytanie:
Jak osiągnąć prawdziwe szczęście? Uważał on za szczęśliwego „tego,
kto ma zdrowe ciało, bogatą duszę i naturę podatną do kształcenia”.7
Ksenofanes († ok. 480 przed Chr.) jako pierwszy próbował uporządkować sprawności ludzkie. Główną rolę przypisał mądrości.8
Pitagoras († 497 przed Chr.) określał siebie filozofem szukającym
prawdy. To on, jako pierwszy, wymienił cztery cnoty. Opisał je potem
dopiero Platon.9
Empedokles († 430 przed Chr.) stawiał na pierwszym miejscu
dążenie do wolności od wad, które wyśmiewał u ludzi. Troszczył
się o doskonałość duszy, zostawiając zabieganie o dobra ziemskie,
pogardził nawet ofiarowywaną mu godnością króla.10
3 Por. M. Mróz, Człowiek w dynamizmie cnoty, Toruń 2001, s. 110 i 117.
4 Cyt. za: M. Graczyk, Cnoty, w: Jan Paweł II: Encyklopedia nauczania moralnego,
red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 117–118.
5 Por. H. Majkrzak, Cnoty i wady, Kraków 2008, s. 39.
6	Tamże.
7	Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, I, 37, Warszawa 2004, s. 27.
8 Por. H. Majkrzak, Cnoty i wady, dz. cyt., s. 40.
9 Por. tamże.
10 Por. tamże.
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Anaksagoras († 428 przed Chr.) cenił jedynie dobra umysłowe. Nie
opierał swojego życia na opiniach i tym, co przemijające. „Gdy ktoś
mu powiedział, że jest pozbawiony towarzystwa Ateńczyków, odpowiedział, że to oni są pozbawieni jego towarzystwa.”11 Gdy wydano
na niego wyrok śmierci, stwierdził: „Przyroda dawno już skazała na
śmierć i moich sędziów, i mnie”.12
Sokrates († 469–399 przed Chr.) po tym, jak doszedł do wniosku,
że „badanie przyrody nie ma znaczenia praktycznego dla ludzi” zaczął
na wzór sofistów zajmować się wyłącznie człowiekiem. Twierdził, że
szczęście wynika z cnoty. Uważał więc cnotę za największe dobro
dające szczęście. Sokrates uważany jest za twórcę etyki, gdyż on jako
pierwszy rozróżnił dobra moralne i zaczął opisywać poszczególne
cnoty. Był przekonany, że dla cnoty jako najwyższego dobra „warto
narazić się na niebezpieczeństwa, nawet na śmierć”.13 Cnotę określał
jako troskę o zdrowie i dobro duszy, którą uważał za istotę człowieka.
Twierdził, że cnota jest zrównana z wiedzą (gr. episteme), można się
jej więc nauczyć.14 Wiedza jest więc sprawczynią cnoty moralnej,
a zło jest według niego skutkiem nieznajomości dobra.15. Głosił tzw.
„intelektualizm etyczny”.16
Antystenes († 366 przed Chr.), mając za wzór Sokratesa, ćwiczył
się w panowaniu nad uczuciami. Za nim twierdził, że najcenniejszą
w życiu rzeczą jest cnota. Doskonałością było dla niego: „wyzbyć się
wad, a jakie one są, dowiesz się od ludzi, którzy cię znają”.17 Uważał
cnotę za cel i najwyższe dobro życia, jako jedyne, dające szczęście.
Założył szkołę cyników, według których wyłączną wartością była
cnota. To, czego nie posiadali, uważali oni za bezwartościowe. Dla
cyników prawdziwy filozof był ubogi, ale szczęśliwy. Cynicy rozda11	Tamże.
12	Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, dz. cyt., s. 81.
13 H. Majkrzak, Cnoty i wady, dz. cyt., s. 41.
14 Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska; Etyka wielka; Etyka eudemejska; O cnotach i wadach, Warszawa 2002, s. 18.
15 Por. A. Siemianowski, Szkice z etyki wartości, Gniezno 1995, s. 399.
16 H. Majkrzak, Katalog cnót i wad, Kraków 2008, s. 19.
17	Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, dz. cyt., s. 310.
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wali swe dobra materialne i wędrowali tylko z charakterystycznym
dla nich kijem i torbą na drobne przedmioty. „Ich idee odpowiadały
wczesnemu chrześcijaństwu, a ich poglądy przejęli stoicy.”18
Kolejnym filozofem, który rozważał wartość cnoty był Demokryt
(† 360 przed Chr.). Celem jego życia była wolność duszy od strachu
i zabobonów. Troszczył się o harmonię wewnętrzną, o spokój i pogodę ducha.19
Diogenes z Synopty († 323 przed Chr.), jako uczeń Antystenesa,
żył ograniczając dobra materialne, nie posiadał nawet domu. Był
ubogi i wolny od trosk doczesnych, a jednocześnie bogaty w dobra
duchowe. Gdy pewnego razu król Aleksander podszedł do Diogenesa
wygrzewającego się na słońcu mówiąc: „Proś mnie o co chcesz!”, filozof odparł: „Nie zasłaniaj mi słońca”. Król odszedł zaskoczony, że
ubogi Diogenes nie potrzebuje niczego od tego, który ma wszystko.20
Diogenes niezmiernie cenił bogactwo ducha i bolało go to, że ludzie
rywalizują ze sobą w sporcie, a nie walczą o większą doskonałość
moralną.
Platon († 347 przed Chr.), jego prawdziwe imię to Arystokles.
„Platos” znaczy z języka greckiego „szerokość”. Przydomek ten nadał
Platonowi jego nauczyciel gimnastyki, uważając go za człowieka o szerokich barkach. Platon spędził 8 lat w szkole Sokratesa. Nie zgadzał
się jednak z Sokratesem, że cnota zależy jedynie od wiedzy. Twierdził natomiast, że o cnocie świadczą czyny człowieka: „Przez cnotę
jesteśmy dobrzy”.21 Cnoty były dla Platona tym, czym fundament dla
miasta. Wydaje się, iż konstrukcja „państwa doskonałego” według
Platona przedstawia „doskonałego człowieka”. Za Sokratesem można
powiedzieć, iż człowiekiem jest jego dusza, a więc Platon przedstawił
miasto jako powiększoną duszę.22

18
19
20
21
22

H. Majkrzak, Cnoty i wady, dz. cyt., s. 42.
Por. tamże.
Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, dz. cyt., s. 325.
H. Majkrzak, Cnoty i wady, dz. cyt., s. 43.
Por. A. Siemianowski, Szkice z etyki wartości, dz. cyt., s. 60.
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Platon wyróżnił trzy rodzaje duszy:
–– rozumna – odpowiada jej cnota mądrości;
–– uczuciowa – odpowiadają jej cnoty męstwa, odwagi i dzielności;
–– pożądliwa – odpowiadają jej cnoty umiarkowania lub panowania nad sobą.
Wszystkie owe cnoty łączy według Platona sprawiedliwość, odpowiedzialna za wykonywanie właściwej sobie funkcji przez poszczególne władze. Mądrość polega na radzeniu sobie z innymi i samym
sobą; męstwo polega na wytrwałym zachowaniu własnych, dobrych
przekonań, pomimo prześladowań i zagrożeń; umiarkowanie zaś na
powściąganiu i porządkowaniu pożądań, tego, co w człowieku gorsze,
na to, co lepsze. Sprawiedliwość natomiast jest „dyspozycją, która
sprawiała, że każda z poszczególnych władz wykonywała właściwą
sobie funkcję”.23
Takie były początki powstawania teorii czterech cnót głównych,
z której zaczerpnęło chrześcijaństwo i z której korzysta do dnia dzisiejszego. Właśnie Platon, jako pierwszy, przyczynił się do wstępnej
systematyki cnót moralnych24. Platończycy uważali cnotę za coś wrodzonego, co tylko potrzebuje odsłonięcia poprzez usunięcie przeszkód
w ciele25.
Arystoteles († 322 przed Chr.) był uczniem Platona, odszedł jednak
od niego po 20 latach nauki w jego Akademii. Twierdził, iż „prawda
jest dla niego większą przyjaciółką niż Platon”.26 Założył on szkołę
w Likeionie. Głównym i jedynym celem życia Arystotelesa było uprawianie cnoty. Uważał, że „cnota nie wynika z natury człowieka, ale
też nie jest jej przeciwna, bowiem tak, jak nie rodzimy się z ideami
wrodzonymi, tak też nie rodzimy się z cnotami wrodzonymi, ale
zdobywamy je za pomocą powtarzających się ćwiczeń i czynności”.27
Zdobywanie cnoty widział nie w samej wiedzy, jak powinna ona
23	Tamże.
24 Por. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004, s. 396.
25 Por. M. Mróz, Mądrość cnót – drogą odzyskania smaku życia, art. cyt., s. 21.
26	Arystoteles, Etyka nikomachejska…, dz. cyt., s. 29.
27 H. Majkrzak, Cnoty i wady, dz. cyt., s. 44.
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wyglądać (jak uważał Sokrates), ale w odpowiednim wykonywaniu
czynów cnotliwych. Mądrość praktyczna jest nie tylko poznaniem
środków, które prowadzą do celu, lecz także egzekwowaniem działania idącego w tym kierunku.28 Zdobywanie cnoty nie polega więc na
teoretycznej kontemplacji, lecz jest konkretnym działaniem w rzeczywistym świecie29, na dokonywaniu „czynów moralnie pięknych”.30
Wzorem dla Arystotelesa był dobry i mądry człowiek. Traktował on
cnotę jako „usposobienie zachowujące środek”31, czyli wypośrodkowanie pomiędzy tym, co jest niedostatkiem, a tym, co nadmiarem.32
Męstwo np. jest cnotą pomiędzy tchórzostwem a zuchwalstwem.33 Ów
„złoty środek” określa rozum człowieka mądrego.34 Arystoteles obrał
sobie za cel człowieka doskonałego, praktykującego cnoty moralne.35
Według niego, tylko dzięki cnotom osiąga się prawdziwe szczęście.36
Cnota, czyli „dzielność etyczna” dla Arystotelesa to „trwała dyspozycja do pewnego rodzaju postanowień polegająca na zachowaniu
właściwej (…) średniej miary, którą określa rozum, i to w sposób,
w jaki by ją określił człowiek rozsądny”.37 Nauka Arystotelesa, dotycząca racjonalnego wyboru człowieka w procesie zdobywania cnoty,
zbiegła się z późniejszą myślą chrześcijańską, mówiącą o wyborze
dobra lub zła.38
Epikur († 270 przed Chr.) kładł duży nacisk na etykę, której podporządkowywał wszystko inne. Żył bardzo beztrosko uważając, że
najwięcej przyjemności odnosi ten, kto ma najmniej potrzeb. Uważał,
że zwykły brak cierpienia prowadzi do radości, ponieważ poprzez to
28 Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska…, dz. cyt., s. 17.
29 Por. tamże, s. 29.
30	Tamże, s. 94.
31 H. Majkrzak, Cnoty i wady, dz. cyt., s. 45.
32 Por. A. Siemianowski, Szkice z etyki wartości, dz. cyt., s. 61.
33 Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska…, dz. cyt., s. 142.
34 Por. M. Mróz, Mądrość cnót – drogą odzyskania smaku życia, art. cyt., s. 21.
35 Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska…, dz. cyt., s. 14.
36 Por. tamże, s. 29.
37	Tamże, s. 33.
38 Por. tamże, s. 109.
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odczuwa się przyjemność. Epikurejczycy traktowali cnotę nie jako
cel sam w sobie, lecz jako środek mający doprowadzić ich do celu,
którym jest szczęście.39 Zdobywanie cnoty polegało na beztroskim
życiu i uspokajaniu umysłu40, a więc fundamentem było samo uczucie
szczęścia.41
Stoicy i Zenon z Kition († 264 przed Chr.). Zenon był rozkochany
w osobie i mądrości Sokratesa. Najszlachetniejszym w jego życiu było
to, że żył zgodnie z tym, co mówił. Nie przywiązywał wagi do otrzymywanych dóbr – mimo tego, iż miał ich wiele, był bardzo pokorny.
Stoicy łączyli szczęście z cnotą uważając, że prawdziwie mądry jest
ten, kto ignoruje wszystkie dobra, starając się o cnotę jako najwyższą wartość.42 Cnota była dla stoików jedynym dobrem, a jedynym
złem były wady.43 Szczęście według nich świadczyło o szczytowym
udoskonaleniu etycznym.44 Głosili oni niezależność człowieka od wydarzeń zewnętrznych i przypadków.45 Cnotą było dla nich panowanie
rozumu nad namiętnościami.46 Cnoty można więc było się nauczyć.
Pragnęli oni całkiem oderwać uczucia od zdobywania cnoty.47 Cnota
prowadziła człowieka do życia zgodnego z prawami i tym, co rządzi naturą.48 Doktryna stoików wywarła jednak negatywny wpływ
na starożytność, gdyż ideał, który przedstawiała, był nierealny, a to
zniechęcało gorliwsze dusze do postępu moralnego.49 Ale to właśnie
tradycja stoicka przekazała średniowieczu naukę o czterech cnotach

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Por. H. Majkrzak, Cnoty i wady, dz. cyt., s. 46.
Por. A. Siemianowski, Szkice z etyki wartości, dz. cyt., s. 62.
Por. H. Majkrzak, Katalog cnót…, dz. cyt., s. 30.
Por. tenże, Cnoty i wady, dz. cyt., s. 46.
Por. A. Siemianowski, Szkice z etyki wartości, dz. cyt., s. 62.
Por. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, dz. cyt., s. 396.
Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska…, dz. cyt., s. 110.
Por. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, dz. cyt., s. 401.
Por. H. Majkrzak, Katalog cnót…, dz. cyt., s. 30.
Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska…, dz. cyt., s. 127.
Por. A. Siemianowski, Szkice z etyki wartości, dz. cyt., s. 62.
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kardynalnych, a także ukazywała współzależność poszczególnych
cnót.50
Cyceron († 43 przed Chr.) stawiał za cel swojej filozofii rozwój cnót
oraz wykorzenianie wad: „Kulturą duszy jest filozofia; ona wyrywa
z korzeniami wady i przygotowuje dusze do przyjęcia ziarna, powierza
im je i (…) zasiewa, aby dojrzawszy przyniosły jak najbardziej obfite
owoce”.51
Seneka († 65 po Chr.) jako pierwszy z filozofów odkrył pojęcie
sumienia (łac. conscientia), uznając je za duchową i moralną siłę
człowieka. Mówiąc o sumieniu Seneka twierdził, iż nie można od
niego uciec, ukryć się, tak jak nie można uciec przed samym sobą.
Jako pierwszy mówił także o woli (łac. voluntas), odróżniając ją od
władzy poznawczej. Twierdził, iż poskromienie swych namiętności
czyni nas równymi Bogu. Seneka kierował swój wzrok ku wnętrzu
człowieka, uważając je za jedyną i największa wartość, gdyż nic, co jest
na zewnątrz nie przynosi prawdziwego szczęścia.52 Podzielił on cnotę
na dwie części: badanie prawdy i działanie.53. Uważał, że człowiek
winien wyleczyć chorą duszę, zawczasu ją opanować, gdyż skłonna
jest ona do zła.54 W jednym z listów do Lucyliusza pochwalił go za to,
iż zostawiwszy wszystko pracował nad sobą, by z dnia na dzień być
lepszym.55 Dostrzegł w duszy człowieka zalążki wszelkich cnót, które
należy rozpalać.56 Cnota dla Seneki jest czymś pomiędzy pożądaniem
rzeczy wyszukanych i chęcią użycia, a unikaniem tego, co zwykłe
i łatwe do zdobycia.57 Cnota czyni wolnym i daje poczucie spełnienia:
„Swojem już przeżył i drogi przez los wyznaczonej dokonał”.58 Tymi

50 Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska…, dz. cyt., s. 137.
51 Por. H. Majkrzak, Cnoty i wady, dz. cyt., s. 47.
52 Por. tamże.
53 Por. Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, Warszawa 2010, s. 421.
54 Por. tamże, s. 413.
55 Por. tamże, s. 15.
56 Por. tamże, s. 417.
57 Por. tamże, s. 16.
58	Tamże, s. 38.
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słowami Seneka codziennie kończył dzień, by wstać następnego dnia
z gotowością kolejnego zysku.
Epiktet († 138 po Chr.) uważał, że wszyscy ludzie są wezwani
i zdolni do posiadania cnoty i zwycięstwa nad grzechem.59
Marek Aureliusz († 180 po Chr.) zwracał uwagę na przemijanie
świata rzeczy oraz na ich marność. Uważał, że człowiek – dzięki cnotom – powinien wypełniać dobre czyny. Podkreślał również mocno
potrzebę miłości bliźniego, a więc i łagodności.60
Plotyn († 270 po Chr.) zajął się całym sobą sprawami duchowymi.
Twierdził, że dusza człowieka potrzebuje nawrócenia, aby mogła powrócić do Boga. Ogromną wagę miały dla niego cnoty oczyszczające
człowieka, uwalniające go od tego, co ziemskie i materialne.61. Najbardziej cenił cnoty upodabniające człowieka do Boga.62 Uważał, że aby
dusza stała się wolna od tego, co ziemskie, potrzebuje oczyszczenia
poprzez praktykę trzech cnót: „obywatelskich”, „oczyszczających”
oraz „najwyższych”, które czynią ją podobną do Boga.63
Reasumując, należy zwrócić uwagę na fakt, że pojęcie cnoty rozwijało się na przestrzeni wieków. Różne ujęcia cnoty przez poszczególnych filozofów świadczą o ich bogactwie, złożoności i szlachetności.
Najwięksi filozofowie poświęcili zdobywaniu cnót sporą część swego
życia. W to dziedzictwo weszło chrześcijaństwo, kształtując swoją
własną aretologię.
Cnoty w myśli chrześcijańskiej
W etyce chrześcijańskiej, ogólnie rzecz biorąc, cnotą określana jest
trwała zdolność do czynienia dobra moralnego, które zdefiniowane
jest przez prawo naturalne, Dekalog oraz Chrystusowe „Kazanie na
górze”. Poszczególnie pisarze chrześcijańscy kładli własne akcenty
w dyskursie aretologicznym.
59
60
61
62
63

Por. H. Majkrzak, Cnoty i wady, dz. cyt., s. 48.
Por. tamże.
Por. Seneka, Listy moralne…, dz. cyt., s. 127.
Por. H. Majkrzak, Cnoty i wady, dz. cyt., s. 48.
Por. A. Siemianowski, Szkice z etyki wartości, Gniezno 1995, s. 63.
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Św. Justyn († ok. 165 po Chr.) uważał, że tym, co zbliża człowieka
do Boga, są cnoty i przez nie osiąga on świętość.64
Klemens Aleksandryjski († ok. 215) wskazuje na Chrystusa jako
na Nauczyciela cnoty oraz Lekarza uzdrawiającego namiętności.
Według niego prawdziwie bogatym jest człowiek obleczony w cnoty,
który właściwie posługuje się dobrami materialnymi (ulotnymi
i przemijającymi).65
Św. Ambroży († 397) jako pierwszy nazwał „kardynalnymi” (łac.
cardo – hak, zawias) cnoty moralne – znane już w starożytności.
Uważał, że to właśnie na cnotach kardynalnych powinno się opierać
(jak drzwi na zawiasach) całe życie moralne człowieka.66 Klasyfikację owych cnót przejął od Platona i Arystotelesa.67. Zauważył on, że
cnoty są ze sobą powiązane jak ogniwa łańcucha – gdy posiadamy
jedną, mamy też i drugą. Więzią, która zespala cnoty w rzeczywistości
nadprzyrodzonej, jest miłość. Św. Ambroży ukazywał roztropność
jako tę cnotę, która wyznacza „złoty środek” każdej jednej cnoty.68
Św. Augustyn († 430) dostrzegał w miłości Boga doskonałą
realizację cnót kardynalnych. Człowiek trwa w miłości poprzez
umiarkowanie (czystość miłości), męstwo (miłość nie do złamania),
sprawiedliwość (posłuszeństwo Bogu) i roztropność (rozeznanie
wszystkiego, aby nie dać się uwieść grzechowi).69
Św. Grzegorz Wielki († 604) ukazał pokorę jako czołową cnotę.
Opracował teorię siedmiu darów Ducha Świętego, ukazując ich współdziałanie z cnotami.70
Św. Katarzyna ze Sieny († 1380) była doktorem Kościoła (jako
jedna z trzech kobiet, którym do tej pory nadano ten tytuł). Bardzo
dużo działała dla Kościoła na zewnątrz, jednak nade wszystko ceniła
64 Por. H. Majkrzak, Cnoty i wady, dz. cyt., s. 50.
65 Por. tamże.
66 Por. A. Siemianowski, Szkice z etyki wartości, dz. cyt., s. 69.
67 Por. Cnoty teologalne. Cnoty kardynalne, w: Encyklopedia Kościoła, oprac. F.
Cross, t. 1, Warszawa 2004, s. 423.
68 Por. A. Siemianowski, Szkice z etyki wartości, dz. cyt., s. 71.
69 Por. H. Majkrzak, Cnoty i wady, dz. cyt., s. 50.
70 Por. tenże, Katalog cnót…, dz. cyt., s. 25.
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doskonalenie swego wnętrza poprzez cnoty. Owocność jej zewnętrznej posługi wypływała z siły jej serca, w którym tętniło Boże życie.
Była pełna cierpliwości i miłości, którą uważała za matkę cnót: „Żadna
cnota nie może mieć w sobie życia bez miłości, a pokora jest piastunką
i żywicielką miłości”.71 Ukazywała całym swoim życiem troskę o rozwój cnót, z których wszystko wypływa i dzięki którym umacnia się
to, co najważniejsze - miłość (jednak egoistyczna miłość siebie zabija
wszelką cnotę). Wzywała do nienawidzenia wad i rozwoju cnót, których każdy człowiek potrzebuje, aby zbawić swą duszę. Zaznaczyła, że
tam, gdzie ich nie ma, jest wojna z Bogiem. Brak rozwoju cnót był dla
niej cofaniem się w życiu duchowym. Zwracała bardzo dużą uwagę na
wdzięczność, z której wypływają cnoty. Człowiek cnotliwy – według
niej – to człowiek stały, wytrwały, odważny i mężny. To cnoty czynią
człowieka szlachetnym i sprawiają, że staje się on miły Bogu. To one
dają życie duszy i są wyrazem doskonałości. Wzorem umiłowania
cnót, a także pogardzenia światem i nienawidzenia wad, jest sam
Chrystus, którego mamy naśladować.72
Św. Albert Wielki († ok. 1230) uważał, że to cnoty teologalne
prowadzą człowieka do celu, jakim jest zbawienie, natomiast cnoty
kardynalne są środkami, dzięki którym można osiągnąć ten cel.
Twierdził, za Arystotelesem, że to roztropność jest cnotą naczelną,
gdyż zapewnia ona prawidłowy osąd.73
Św. Tomasz z Akwinu († 1274) nazywany jest „mistrzem cnót”.
Odróżnia on cnoty od prawa, uważając je za wewnętrzną zasadę aktu
ludzkiego i opracowuje obszerną teorię cnót.74 Najważniejszymi cnotami są dla niego: miłość, mądrość i sprawiedliwość. Akwinata ukazuje cnoty jako owoce współpracy człowieka z łaską Boga. Człowiek
winien wszystkimi swymi siłami dążyć do najwyższego dobra, jakim
jest Bóg, ale bez Jego łaski jest to niemożliwe. Powinien więc czerpać
od Boga, który oczyszcza i podnosi człowieka w walce o cnotliwe
71	Tenże, Cnoty i wady, dz. cyt., s. 51.
72 Por. tamże, s. 52.
73 Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska…, dz. cyt., s. 138.
74 Por. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, dz. cyt., s. 396.
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życie. Św. Tomasz z Akwinu ukazuje siedem darów Ducha Świętego:
mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni
Bożej jako pomoc w rozwoju cnót.75 Cnota daje stałą gotowość wykonywania danych aktów, angażując jednocześnie w pełni władze
duchowe człowieka.76 Akwinata uważał, że cnoty nie są uczuciami,
ale mogą im towarzyszyć uczucia. Cnota duszy oczyszczonej jest
wolna od jakichkolwiek uczuć.77 Uczył, że cnoty mają swój początek w naturze człowieka, ale nie urzeczywistniają się poprzez nią
w pełni.78 Był wyznawcą autodeterminizmu, czyli uważał, że wola
człowieka nie jest zmuszana, ukierunkowana i zdeterminowana przez
inne czynniki, ale może sama decydować, jakie czyny spełniać, to jej
wszystko jest poddane.79 Rozumiał on cnotę w sposób dynamiczny,
mówiąc, że w niej wyraża się największa moc ludzkiego ducha (łac.
virtus – cnota pochodzi od vis – siła). Istotą cnoty jest więc heroiczny wysiłek podążania za dobrem.80 Św. Tomasz pojmował cnotę
jako „wzorcową postać istniejącą w Bogu”. Tym samym roztropność
wpatruje się tylko w sprawy boskie, umiarkowanie jest wolne od
pożądań ziemskich, męstwo wolne jest od uczuć, sprawiedliwość
zaś jest zjednoczona z boskim umysłem i naśladuje go.81 Zaliczał
on cnoty główne (kardynalne) do cnót moralnych (przyrodzonych),
cnoty teologalne natomiast przerastają człowieka, stąd nazywał je
cnotami boskimi (nadprzyrodzonymi).82
Widać – na podstawie tych poglądów – jak bogate jest dziedzictwo
chrześcijańskich cnót i można sobie wyobrazić, ile trudu włożono,
próbując je określić i odpowiednio usytuować. Jesteśmy w komfortowej sytuacji mogąc korzystać z ogromnego dorobku starożytności
i średniowiecza wprowadzając w praktyczne codzienne życie.
75 Por. H. Majkrzak, Cnoty i wady, dz. cyt., s. 53.
76 Por. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, dz. cyt., s. 397.
77 Por. Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o cnotach – Summa teologii I–II, 49–67, Kęty
2006, s. 189.
78 Por. A. Siemianowski, Szkice z etyki wartości, dz. cyt., s. 68.
79 Por. M. Mróz, Mądrość cnót – drogą odzyskania smaku życia, art. cyt., s. 18.
80 Por. tamże, s. 19.
81 Por. Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o cnotach…, dz. cyt., s. 190.
82 Por. tamże, s. 182.
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Streszczenie
Artykuł obszernie ukazuje aretologię i spojrzenie na cnotę oczyma
filozofów i myśli chrześcijańskiej. Cnota, jako stała dyspozycja do
czynienia dobra, jest miejscem doskonalenia się człowieka w drodze
do świętości. Powyższe treści szczegółowo ukazują różnorodne koncepcje oraz porządkują pojęcie cnoty. Ukazują tym samym ważną rolę
cnotliwego życia jako drogi do pełni człowieczeństwa, podkreślając
praktyczny wymiar zdobywania poszczególnych cnót.
Summary
The article extensively shows the aretology and the gaze of the virtue with
in perspective of philosophers and Christian concept. Virtue as a constant
disposition to make good is a place of improvement of a man on the road
to holiness. The above content show in a very detailed way the concepts
and the notion of virtue. These contents emphasize the great role of virtuous life as a path to full humanity, emphasizing the practical dimension
of achieving them.
Słowa klucze: cnota, aretologia, filozofowie, starożytność, średniowiecze.
Key words: virtue, aretology, philosophers, antiquity, medieval.
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Zuzanna Maj
Małżeństwo konkordatowe: NOWA
RZECZY WISTOŚĆ PRAWNO-PASTORALNA
Concordant marriage: a new legal-pastoral reality
Państwo i Kościół współistnieją od ponad dwóch tysięcy lat. Historia
pokazała, że relacje między nimi są bardzo złożone, a interesy nie
zawsze możliwe do pogodzenia. Jednak przy dobrej woli obydwu stron
może zaistnieć kompromis. To właśnie dla korzyści swoich obywateli
i wiernych strony powinny kształtować poprawne relacje między
sobą. Ich odzwierciedlenie stanowi praktyka zwierania konkordatów.
Owocem porozumienia jest wprowadzenie małżeństwa konkordatowego. Przed ratyfikacją Konkordatu między Stolicą Apostolską
i Rzeczpospolitą Polską nupturienci, którzy chcieli zalegalizować swój
związek, ale również żyć zgodnie z sumieniem, musieli dwukrotnie
składać przysięgę małżeńską – najpierw w Urzędzie Stanu Cywilnego,
następnie w Kościele. Taka sytuacja rodziła wiele niedogodności dla
młodych małżonków i ich rodzin.
Po ratyfikacji w 1998 roku umowy konkordatowej możliwe stało się
zawieranie małżeństwa w Kościele, które wywoływało skutki prawne
na gruncie prawa świeckiego. Była to zupełnie nowa rzeczywistość
prawna, ponieważ w okresie PRL oraz w latach bezpośrednio po
nim nie było możliwe zawarcie jednego małżeństwa, które zostałoby
uznane w systemie prawa kościelnego i jednocześnie państwowego.
Przez wiele lat małżonkowie, którym zależało na unormowaniu sytuacji prawnej w obydwu systemach prawnych – kanonicznym oraz
świeckim – musieli dwukrotnie składać przysięgę małżeńską. Związek potwierdzony podpisami w Urzędzie Stanu Cywilnego nie wiązał
nupturientów w prawie Kościoła, a małżeństwo pobłogosławione
przez kapłana nie było uznawane przez władzę świecką. Co więcej,
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narzeczeni musieli najpierw poświadczyć swoją wolę przed urzędnikiem państwowym, a dopiero później przed duchownym.
1. Charakterystyka umowy konkordatowej
Konkordat jest międzynarodową umową bilateralną, dzięki czemu ma
on bardzo wysoką rangę w systemie aktów prawnych. Jego specyfika
polega na tym, że zawsze jedną ze stron jest Stolica Apostolska. Należy
podkreślić, że Stolica Apostolska posiada podmiotowość publicznoprawną, ale nie jest państwem. Trzeba zatem pamiętać, że konkordat
to umowa międzynarodowa, lecz nie międzypaństwowa.1
Konkordat stanowi specyficzną umowę międzynarodową nie
tylko dlatego, że jedną ze stron zawsze jest Stolica Apostolska. Ten
akt prawny wyróżnia się już samą nazwą. Pozostałe regulacje pomiędzy państwem a innym podmiotem nie mogą nosić określenia
„konkordat”.2 Nie jest to jednak jedyna nazwa odnosząca się do
umów zawieranych pomiędzy władzą kościelną a władzą państwową.
W praktyce dyplomatycznej można wyróżnić następujące terminy:
concordia, pax, pactum, concordata, modus vivendi oraz traktat, konwencja, układ, porozumienie.3 „Najstarszą nazwą jest concordia lub
pax”.4
Kan. 3 Kodeksu prawa kanonicznego potwierdza doniosłe znaczenie konkordatów, stanowiąc, że „Kanony Kodeksu nie odwołują ani
też nie zmieniają umów zawartych przez Stolicę Apostolską z krajami
lub innymi społecznościami politycznymi. Zachowują one przeto
swoją dotychczasową moc, chociażby nawet były przeciwne przepisom tego Kodeksu”. Z tego zapisu jednoznacznie wynika, że prawodawca kościelny w hierarchii aktów prawnych stawia konkordat
ponad Kodeksem prawa kanonicznego, który jest podstawowym aktem

1 Por. A. Mączyński, Znaczenie Konkordatu dla polskiego systemu prawnego,
w: Rola i znaczenie Konkordatu 1993, red. J. Dyduch, Lublin 1994, s. 70.
2 Por. tamże.
3 Por. J. Krukowski, Konkordat polski: znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 18.
4	Tenże, Kościół i państwo: podstawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 181.
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prawnym całego Kościoła łacińskiego.5 Skutkuje tym zasada pacta
sunt servanda, gdyż umowy konkordatowe mają charakter aktów
prawa publicznego zewnętrznego.6
Konkordat mogą zawrzeć dwa niezależne i suwerenne podmioty.
Jednym z nich jest Stolica Apostolska, a drugim konkretne państwo.
„Stolica Apostolska (nie Państwo Watykańskie) jest najwyższym organem Kościoła katolickiego i dlatego jest reprezentantem organizmu
Kościoła w danym państwie […]. Pełną suwerenność posiada papież,
ale on nie reprezentuje Kościoła, lecz z ustanowienia Chrystusa go
uosabia”.7 Podmiotowość publicznoprawna Stolicy Apostolskiej
oznacza, że posiada ona międzynarodową zdolność prawną oraz
międzynarodową zdolność do czynności prawnych.
Podmioty zawierające konkordat są równorzędne. Każdy z nich
jest niezależny i autonomiczny. Podstawę tej gwarancji stanowi zapis
Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” ustanowionej przez Sobór Watykański II. Określa on,
że: „[…] Wspólnota polityczna i Kościół są w swoich dziedzinach od
siebie niezależne i autonomiczne. […]”.8
Drugim równorzędnym podmiotem zawierającym umowę konkordatową jest państwo. W zależności od panującego ustroju umowę
tę może zawrzeć monarcha (państwa o ustroju monarchicznym) lub
rząd, prezydent czy parlament (w państwach demokratycznych) –
w zależności od postanowień konstytucyjnych danego państwa.9

5 Por. Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus, 25 I 1983,
w: AAS 1983, nr 75 II, 1–317. Tekst polski: Kodeks prawa kanonicznego. Przekład
Polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984, kan. 1 (dalej skrót:
Kpk).
6 Por. P. Lombardia, Normy ogólne, w: Codex Iuris Canonici. Kodeks prawa kanonicznego. Komentarz, Ed. polska, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 68.
7 H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 1996, s. 76.
8 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, Poznań 2005, s. 92.
9 Por. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008, s. 90.
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Zakres zagadnień poruszanych w poszczególnych konkordatach
jest różny.10 W każdym z nich są zawarte swoiste regulacje odnoszące
się do relacji Stolicy Apostolskiej z konkretnym państwem. Jednak
we wszystkich konkordatach powinny się znaleźć przepisy prawne
na temat:
–– relacji instytucjonalnych między państwem i Kościołem;
–– gwarancji dotyczących wolności religijnej w wymiarze
instytucjonalnym;
–– gwarancji dotyczących wolności w sferze indywidualnej.11
Zasadniczy wpływ na sposób kształtowania się współczesnych
konkordatów miał Sobór Watykański II oraz rozwój prawa międzynarodowego związanego z ochroną praw i wolności człowieka.12
Głównym celem przyświecającym zawieraniu konkordatów, zwłaszcza ze strony Kościoła, jest troska o poszanowanie i ochronę godności
osoby ludzkiej.
2. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską
Umowa konkordatowa pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską stanowi doniosłe wydarzenie nie tylko w życiu Kościoła,
ale również państwa polskiego. Jak podkreśla się w literaturze, dokument ten jest zwieńczeniem długotrwałego i żmudnego procesu
normalizacji stosunków państwo – Kościół. Zapewnia on gwarancję
wzajemnego uznania oraz poszanowania niezależności i autonomii.13
Gwarancję tę uwydatnia art. 1 Konkordatu, który stanowi: „Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są – każde w swej dziedzinie – niezależne i autonomiczne
oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra
10 Por. A. Mączyński, Znaczenie Konkordatu dla polskiego systemu prawnego…,
s. 71.
11 Por. J. Krukowski, Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, Lublin 2013,
s. 243.
12 Por. tenże, Kościół i państwo: podstawy relacji prawnych…, dz. cyt., s. 189.
13 Por. W. Góralski, Droga do Konkordatu, „Ateneum Kapłańskie” 1996, nr 127(1),
s. 3.
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wspólnego”.14 Ponadto „potwierdzenie zasady autonomii i niezależności oznacza uznanie przez obie strony, że ich prawna niezależność
i autonomia nie wynika z wzajemnego nadania czy koncesji, lecz jest
wyrazem i odbiciem stanu rzeczywistego, ontologicznego: Kościół
i państwo są niezależne i autonomiczne prawnie dzięki ich niezależności i autonomii ontologicznej; żadne z nich nie wywodzi się z drugiego,
istnieją obok siebie jako byty niezależne i autonomiczne, funkcjonują
samodzielnie, każde we własnej dziedzinie”.15 Przepis art. 1 polskiego
Konkordatu w zdecydowany sposób uwypukla równorzędność podmiotów zawierających umowę międzynarodową. Suwerenność oraz
partnerstwo w reprezentowanych przez siebie porządkach – Kościół
duchowym, a państwo doczesnym – są podstawą kształtowanych
relacji między Kościołem a państwem.16.
Podstawą prawną do zawarcia konkordatu był art. 52 ust. 2 pkt. 717
Ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych
stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczpospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.18 Zgodnie
z art. 33 ust. 1 ww. ustawy prezydent dokonuje ratyfikacji umowy
międzynarodowej.
Polski konkordat został podpisany w Warszawie 28 lipca 1993 r.
przez reprezentanta Stolicy Apostolskiej arcybiskupa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Warszawie, a ze strony Rzeczpospolitej Polskiej przez Krzysztofa Skubiszewskiego, ówczesnego ministra
14 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą, Dz.U. 1998, nr 51, poz. 318.,
art. 1 (dalej skrót: Konkordat).
15 W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła
w konkordacie polskim z 1993 roku, Warszawa 2000, s. 12–13.
16 S. Gąsior, Regulacja stosunków pomiędzy kościołem a państwem w konkordatach
polskich z 1925 i 1993 r., Kraków 2000, s. 90.
17 „Rada Ministrów w szczególności: 7) utrzymuje stosunki i zawiera umowy
z rządami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi”.
18 Por. Ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach
między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczpospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1992, nr 84, poz. 426, art. 52 ust. 2 pkt 7; por. H. Misztal,
Polskie prawo wyznaniowe…, dz. cyt., s. 76.
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spraw zagranicznych. Obecni przy podpisaniu umowy konkordatowej
byli m.in. ówczesny prezydent Lech Wałęsa, premier Hanna Suchocka
oraz marszałkowie: Wiesław Chrzanowski (Sejmu) i August Chełkowski (Senatu). Ze względu na liczne wątpliwości i zarzuty ze strony
przeciwników umowy konkordatowej, dopiero 8 stycznia 1998 r. Sejm
III kadencji przyjął ustawę ratyfikującą konkordat. Do wymiany dokumentów ratyfikacyjnych przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i papieża Jana Pawła II doszło 25 marca 1998 w Watykanie.19
3. M
 ałżeństwo w świetle Konkordatu między Stolicą Apostolską
a Rzeczpospolitą Polską
Artykuł 10 Konkordatu mieści w sobie regulacje dotyczące małżeństwa. W ustępie pierwszym został wprowadzony zapis potwierdzający
równorzędność małżeństwa kanonicznego z małżeństwem zawieranym zgodnie z prawem polskim. W ustępie tym określono warunki,
jakie muszą zaistnieć, aby małżeństwo wywierało skutki w obydwu
systemach prawnych. Przede wszystkim między nupturientami nie
może wystąpić przeszkoda pochodząca z prawa polskiego.20 Analogicznie, ważność małżeństwa podważają także przeszkody wynikające z prawa kanonicznego. Warto zaznaczyć, że katalog przeszkód
małżeńskich jest znacznie szerszy w prawie kanonicznym. Ten system
prawny wyodrębnia ich dwanaście, podczas gdy autorzy Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego21 wypracowali katalog składający się z siedmiu przeszkód. Pięć z nich jest tożsamych w obydwu porządkach.
Są nimi: przeszkoda wieku, węzła małżeńskiego, pokrewieństwa,
powinowactwa i pokrewieństwa prawnego.
Prawodawca świecki w k.r.o. zamieścił dwie przeszkody, które
w systematyce Kpk nie znalazły się w części regulującej przeszkody
małżeńskie. Są nimi ubezwłasnowolnienie całkowite oraz choroba
psychiczna lub niedorozwój umysłowy. Prawodawca kościelny również uniemożliwia zawarcie małżeństwa takim osobom. Normy
19 Por. M. Kallas, J. Gutkowski, Kościół i Sejm Polski, Warszawa 1999, s. 15.
20 Por. Konkordat, art. 10 ust. 1 pkt 1.
21	Dz.U. 2017, poz. 682 tekst jednolity (dalej skrót: k.r.o.).
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traktujące o tej materii zostały jednak umieszczone w odrębnym
dziale Kpk zatytułowanym Zgoda małżeńska. Kanon 1095 stanowi,
że niezdolni do zawarcia są ci, którzy są pozbawieni wystarczającego
używania rozumu, mają poważny brak rozeznania oceniającego co
do istotnych praw i obowiązków małżeńskich oraz ze względu na
swój stan psychiczny nie są w stanie podjąć istotnych obowiązków
małżeńskich.22
3.1. W
 arunek braku przeszkód wynikających z prawa polskiego
(art. 10 ust. 1 pkt 1)

Umowa konkordatowa pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą
Polską w art. 10 szczegółowo określa warunki, jakie należy spełnić,
aby małżeństwo kanoniczne wywarło skutki cywilnoprawne. Jednym
z nich jest brak przeszkód małżeńskich ugruntowanych w prawie
polskim. Jak już wskazano wyżej, w k.r.o. wymieniono w katalogu
zamkniętym siedem przeszkód niepozwalających na zawarcie małżeństwa.23 Zasada numerus clausus wynika z brzmienia art. 17 k.r.o.
Warto zauważyć, że w przypadku zawarcia małżeństwa mimo istniejącej przeszkody, unieważnienie go (na gruncie prawa polskiego) nie
występuje z mocy samego prawa, lecz na mocy orzeczenia sądowego.24
Rozważania na temat warunku braku przeszkód wywodzących się
z prawa polskiego podjął Wojciech Góralski. W konkluzji stwierdził
on, że w odniesieniu do art. 10 ust. 1 pkt 1 należy stosować wykładnię
funkcjonalną, a nie wykładnię językową, gdyż ta druga nie jest zgodna
z charakterem przeszkód małżeńskich unormowanych w k.r.o.25

22 Por. Kpk, kan. 1095.
23 Warto zaznaczyć, że w k.r.o. nie występuje wprost pojęcie przeszkoda małżeńska;
artykuły regulujące tę kwestię stanowią np.: „nie może zawrzeć małżeństwa”. Por.
J. Gajda, Zawarcie małżeństwa, w: Prawo rodzinne i opiekuńcze. Komentarz, t. 11,
Warszawa 2014, s. 109.
24 Por. tamże, s. 110.
25 Por. W. Góralski, Małżeństwo “konkordatowe” (art. 10, ust. 1 umowy Stolicy Apostolskiej i Rzeczpospolitej Polskiej z 1993 r.), „Ateneum Kapłańskie” 1996, nr 127(1),
s. 64.
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3.2. Wyrażenie zgodnych oświadczeń woli przez nupturientów

Wywarcie skutków cywilnoprawnych zostało uzależnione od wyrażenia zgodnych oświadczeń woli obydwu nupturientów. Ten zapis
Konkordatu nie może dziwić, ponieważ zgoda jest elementem konstytuującym małżeństwo. Prawodawca kościelny w Kpk, jak również
ustawodawca świecki w k.r.o., zamieścili normę dotyczącą konieczności jej wyrażenia.
W art. 10 ust. 1 pkt 2 Konkordatu kryje się zapis traktujący o wyrażeniu zgody małżeńskiej. Co ważne, w przepisie tym zaznaczono,
że oświadczenia woli nie tylko muszą zostać publicznie wyrażone
przez obydwoje nupturientów, ale również zachowywać zgodność.
W art. 10 ust. 1 pkt 2 Konkordatu nie wpisano konieczności osobistego
wyrażenia woli. Jest to jednak dorozumiane z racji norm podanych
w art. 7 k.r.o. oraz w kan. 1104 Kpk, które stanowią, że oświadczenie
o wstąpieniu w związek małżeński należy złożyć osobiście. Prawodawcy przewidzieli wyjątki od tej zasady, dopuszczając w obu kodeksach możliwość zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika.26 Złożenie
oświadczenia woli musi być wolne od przymusu.27
Ze względu na doniosłość skutków cywilnych oraz dla poszanowania prawa polskiego Konferencja Episkopatu Polski powzięła w dniu
4 czerwca 1998 r. uchwałę dotyczącą konieczności wywarcia skutków
cywilnych przy zawieraniu małżeństwa kanonicznego. Zawierając
związek w Kościele, narzeczeni muszą złożyć oświadczenie o woli
wywarcia skutków cywilnych. Jedynie ordynariusz miejsca z ważnej
duszpasterskiej przyczyny może zwolnić nupturientów od obowiązku
złożenia takiego oświadczenia.28 W polskich warunkach tę praktykę
stosuje się rzadko, gdyż najczęstszą przyczyną duszpasterskiej troski
jest obawa przed prześladowaniami katolików.

26 Por. k.r.o., art. 6 § 1; por. Kpk kan. 1104 § 1.
27	E. Sugier, Przeszkody małżeńskie w polskim Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
Małżeństwo konkordatowe, Koszalin 1999, s. 13.
28 Por. W. Góralski, Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce, Warszawa
1998, s. 22–23.
| 164 |

Małżeństwo konkordatowe…

„Należy zauważyć, że przesłanka w postaci zgodnego oświadczenia
woli nupturientów wywarcia przez małżeństwo kanoniczne skutków
cywilnoprawnych jest oryginalnym elementem konkordatu polskiego
na tle innych umów konkordatowych, które nie znają tego rodzaju
wymogu.”29 Interesujące stanowisko w omawianej kwestii zajął Wojciech Góralski. Stwierdził on, że przedmiotowe oświadczenie nie musi
być wyrażone na piśmie przez nupturientów. Wystarczy, aby obydwoje
zgodnie wyrazili swoją wolę zawarcia małżeństwa wyznaniowego,
które wywiera skutki cywilnoprawne. Autor tezy podkreśla jednak,
że do ważności jest konieczny udział duchownego jako świadka urzędowego i dwóch świadków zwykłych.30
3.3. Rejestracja małżeństwa

Aby małżeństwo konkordatowe wywierało skutki cywilne, musi zostać zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wpisanie takiego
małżeństwa do akt stanu cywilnego następuje na wniosek przesłany
przez duchownego w terminie pięciu dni od zawarcia małżeństwa.
Termin ten zostaje przedłużony jedynie w sytuacji, gdy niedotrzymanie go było spowodowane siłą wyższą. Wydłużenie następuje do czasu
ustania przyczyny uchybienia terminu. Zapis o rejestracji małżeństwa
w Urzędzie Stanu Cywilnego należy interpretować w ten sposób,
że zostaje sporządzony akt małżeństwa na podstawie przesłanych
dokumentów.31
29	Tamże, s. 44.
30 „W związku z tym, że k.r.o. nie określił formy składania przez nupturientów
omawianego oświadczenia, wolno przyjąć, że może ono być złożone ustnie. Taki
też pogląd przeważa w doktrynie. Nie znaczy to jednak, by konieczna była jakaś
specjalna formuła wypowiedzi stron. Wykładania celowościowa zarówno art. 1 § 2,
jak i art. 8 § 2 k.r.o. nakazuje przyjąć, że w istocie chodzi o ujawnienie (wyrażenie)
przez nupturientów woli (jednoczesnego – wraz z zawarciem zawiązku kanonicznego – zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu) w każdy z możliwych
sposobów tego ujawnienia, byleby odbyło się to w obecności duchownego i dwóch
pełnoletnich świadków.” W. Góralski, Czy art. 10 ust. 1 konkordatu jest niewłaściwie
stosowany?, „Państwo i Prawo” 2013, nr 12, s. 104.
31 Por. tenże, Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce…, dz. cyt., s. 59–60.
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Przeciwnicy Konkordatu podważali sens wprowadzenia instytucji
małżeństwa konkordatowego, argumentując, że wywoła to chaos
w aktach stanu cywilnego. Grupa ta wyrażała przekonanie, że duchowni nie będą dotrzymywać terminu przesłania wniosku, a co za
tym idzie na gruncie prawa świeckiego małżeństwo będzie uważane
za niezawarte.32 Sceptycy sądzili również, że zaistnieje groźba małżeństw bigamicznych – jednego w Kościele, drugiego w Urzędzie
Stanu Cywilnego. Teoretycznie mogłoby dojść do takiej sytuacji, niemniej okres obowiązywania Konkordatu udowodnił, że obawy przeciwników nie były słuszne. Duchowni dotrzymują pięciodniowego
terminu, a małżeństwa konkordatowe nie przysporzyły kłopotów
ani kierownikom Urzędów Stanu Cywilnego, ani też duchownym
Kościoła katolickiego.33
3.4. Pouczenie nupturientów o zaistnieniu skutków cywilnych

Przed zawarciem małżeństwa duchowny zobowiązany jest do pouczenia nupturientów o nierozerwalności małżeństwa, ponieważ
stanowi to przymiot, który decyduje o jego ważności. Kościół podkreśla doniosłość małżeństwa – stoi na stanowisku, że ważnie zawarte
małżeństwo jest trwałe i nierozerwalne.
Art. 10 ust. 2 Konkordatu narzuca duchownemu obowiązek poinformowania nupturientów o „przepisach prawa polskiego dotyczących
skutków małżeństwa” podczas kanonicznego badania przedślubnego.
W trosce o realizację tego obowiązku Konferencja Episkopatu Polski
wydała 22 października 1998 r. stosowną instrukcję. Omawiała ona
kwestię informowania nupturientów o treści podstawowych norm
prawa polskiego w odniesieniu do zawarcia małżeństwa poprzez
zapoznanie ich przez duchownego z art. 1, art. 8 oraz art. 23 k.r.o.
Tekst tych artykułów został dołączony do instrukcji jako załącznik.34
32 Por. tamże, s. 59.
33 Por. B. Glinkowski, Ocena przepisów prawnych i współpracy duchownych z kierownikami USC po 11 latach od wejścia w życie Konkordatu między Stolicą Apostolską
i Rzeczpospolitą Polską, „Seminare” 2010, nr 28, s. 49.
34 Por. W. Góralski, Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce…, dz. cyt., s. 22.
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3.5. Wyłączność kompetencji władzy kościelnej przy orzekaniu
nieważności małżeństwa kanonicznego

Art. 10 ust. 3 Konkordatu nie powinien wzbudzać wątpliwości.
Z uwagi na złożoność i znacznie szerszą regulację przeszkód małżeńskich w prawie kanonicznym sąd kościelny może być jedynym
podmiotem, który stwierdza nieważność małżeństwa kanonicznego.
Wiele przeszkód wynika z prawa Bożego oraz kościelnego – nie mają
one umocowania w prawie polskim. Strona kościelna zapisem tym
zabezpieczyła charakter małżeństwa w rozumieniu Kpk.
Prawo kościelne wyodrębnia kilka rodzajów sądowego czy też
administracyjnego procesu dotyczącego małżeństwa sakramentalnego. Oprócz stwierdzenia nieważności małżeństwa (ze względu na
występującą przeszkodę, wadę zgody czy brak formy kanonicznej)
Kpk wprowadza: proces o dyspensę od małżeństwa ważnie zawartego lecz niedopełnionego, proces o orzeczenie separacji małżeńskiej
oraz proces o stwierdzenie domniemanej śmierci współmałżonka,
a także umożliwia papieżowi rozwiązanie węzła małżeńskiego w ściśle
określonych przypadkach. W sprawach, w których przedmiot postępowania ma naturę duchową związaną z węzłem małżeńskim lub
przymiotami małżeństwa, Kościół zawsze zachowuje niepodzielną
kompetencję.35 Jak podkreśla się w literaturze, orzeczenia wydane
w powyższych sprawach wywierają skutki prawne jedynie na gruncie
prawa kanonicznego, nie mając żadnego wpływu na kształtowanie
się regulacji w zakresie porządku świeckiego.36 Warto zauważyć, że
omawiany zapis nie stanowi o orzekaniu małżeństwa konkordatowego, tylko kanonicznego. Oznacza to, że prawodawca kościelny nie
ingeruje w prawo świeckie, pozostawiając swobodę w realizowaniu
prawa polskiego sądom państwowym.

35 Por. J. Dudziak, Zharmonizowanie kanonicznego prawa małżeńskiego i polskiego
prawa rodzinnego w Konkordacie, w: Rola i znaczenie Konkordatu 1993 r., red.
J. Dyduch, Kraków 1994, s. 116.
36 Por. B Glinkowski, Małżeństwo konkordatowe, Poznań 2002, s. 56.
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3.6. Wyłączność kompetencji sądów państwowych przy rozwiązywaniu
małżeństwa

Przeciwnicy umowy konkordatowej zarzucali stronie kościelnej, że
normy w niej ujęte stawiają w uprzywilejowanej pozycji Kościół. Uważano, że Kościół katolicki przez ratyfikację Konkordatu będzie mógł
narzucać stronie państwowej sposób działania i regulację przepisów
świeckich. Artykuł 10 ust. 4 zaprzecza tym twierdzeniom. Wskazuje na rozdzielenie sfery kościelnej od państwowej, co poświadczają
słowa „Orzekanie w sprawach małżeńskich w zakresie skutków określonych w prawie polskim należy do wyłącznej kompetencji sądów
państwowych”.37 Norma ta podkreśla zasadę niezależności i autonomii państwa od Kościoła.
Zapisy uwzględnione w art. 10 ust. 3 i 4 Konkordatu nie pozostawiają wątpliwości, że istnieje rozdzielna jurysdykcja sądów kościelnych i państwowych. W doktrynie występuje niepodważalna opinia,
że „wyrok sądu kościelnego nie ma charakteru prejudycjalnego dla
postępowania przed sądem świeckim”.38 Takie stanowisko wielokrotnie zajmował Sąd Najwyższy.39 Ustalił on, że ratyfikacja Konkordatu nie wpłynęła na obowiązującą w prawie polskim koncepcję
małżeństwa jako związku świeckiego.40 Wyroki sądów kościelnych
37 Konkordat, art. 10 ust. 4.
38 Por. G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art.
1–61, https://lex.uksw.edu.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#content.rpc--ASK-nro=587342631&wersja=-1&localNroPart=0&reqId=1443547873263_933303675&
class=CONTENT&loc=4&full=1&hId=4 [dostęp: 24.09.2016 r.].
39 „Orzeczenie w sprawach małżeńskich zostało w Konkordacie wyraźnie rozdzielone (art. 10 ust. 3 i 4.). Zawsze o losie związku małżeńskiego (świeckiego) orzekają
sądy państwowe. Rozdzielność jurysdykcji sądów kościelnych i świeckich wynika
w szczególności z zasadniczych różnic istniejących pomiędzy prawem polskim
a prawem kanonicznym w odniesieniu do przyczyn ważności i ustania małżeństwa,
a nawet – co do istoty małżeństwa.”; „Orzeczenie sądu kościelnego o ważności bądź
o ustaniu małżeństwa kanonicznego nie może mieć prejudycjalnego wpływu na
orzeczenie sądu państwowego o ważności lub o ustaniu świeckiego związku małżeńskiego.”, Wyrok SN z 17.11.2000 r, V CKN 1364/00, w: LEX nr 47030.
40 Por. G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art.
1–61.
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stwierdzające nieważność małżeństwa mogą mieć jedynie charakter
dowodowy w sądowym postępowaniu cywilnym.41
4. Małżeństwo w świetle porządku prawa państwowego
i kościelnego
Ustawodawca świecki już w art. 1 k.r.o. zamieścił zapis dotyczący
sposobu zawarcia małżeństwa. W pierwszej kolejności został podany
sposób zawarcia małżeństwa cywilnego przed kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego.42 Podążając za Grzegorzem Jędrejkiem, należy
stwierdzić, że aby zaistniało małżeństwo muszą wystąpić łącznie
trzy przesłanki:
–– różnica płci osób składających oświadczenia – przepis ten chroniony jest przez art. 18 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej43,
który określa małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety;
–– jednoczesna obecność nupturientów – przesłanka ta wyklucza
złożenie oświadczenia w różnym czasie oraz różnym miejscu;
–– złożenie oświadczeń przed kierownikiem urzędu stanu
cywilnego.44
Na gruncie prawa polskiego nie ma możliwości zawarcia związku
małżeńskiego przez osoby tej samej płci. Charakter małżeństwa jako
związku kobiety i mężczyzny był zawsze uznawany za oczywisty i de
lege lata bezwzględnie obowiązujący.45 Uwydatnieniem takiego stanu
rzeczy jest wprowadzenie przez ustawodawcę „sankcji” za niedochowanie tego wymogu, gdyż o stwierdzenie niezaistnienia takiego
małżeństwa może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny.46
41 Wyrok SN z 17.11.2000 r, V CKN 1364/00, w: LEX nr 47030.
42 Por. K.r.o. art. 1 § 1.
43 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Dz.U.,
nr 78, poz. 483 ze zm.
44 G. Jędrejek, Zawarcie małżeństwa, w: Prawo rodzinne, red. G. Jędrejek, Warszawa
2015, s. 31–32.
45 Por. M. Domański, Rozdzielność płci nupturientów jako przesłanka istnienia
małżeństwa (art. 1 k.r.o.), „Kwartalnik prawa prywatnego” 2013, nr 4, s. 822.
46 „Zgodnie z polskim prawem (art. 1 i 2 k.r.o.) małżeństwo zawarte przez osoby tej
samej płci jest małżeństwem nieistniejącym i każdy, ko ma w tym interes prawny,
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Jest to znaczne rozszerzenie, ponieważ zazwyczaj tylko kontrahenci
mogą wnosić o określenie stanu prawnego dotyczącego ich związku.
Zapis ten w pełni koresponduje z uregulowaniami ujętymi w kan.
1055 § 1 Kpk. Ustanawia on bowiem związek małżeński jako „przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę
całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do
zrodzenia i wychowania potomstwa (…)”. A zatem wydaje się, że nie
było konieczne umieszczanie w art. 10 Konkordatu uwagi odnośnie do
różności płci nupturientów. Zgodność stanowiska obydwu prawodawców świadczy o zbieżności niektórych celów małżeństwa cywilnego
i kościelnego. Jednym z nich, sformułowanym w Kpk, jest zrodzenie
i wychowanie potomstwa. Wprawdzie autorzy k.r.o. nie uwzględnili
zapisu na temat potomstwa jako celu małżeństwa, niemniej prawodawca określa, że jednym z praw, a jednocześnie obowiązkiem małżonków, jest wspólne pożycie oraz współdziałanie dla dobra rodziny.47
Oczywiście z regulacji tej nie wynika, że koniecznym elementem
małżeństwa jest posiadanie potomstwa. W literaturze przedmiotu
jest to komentowane w następujący sposób: „pojęcie rodziny obejmuje
zarówno rodzinę utworzoną przez małżeństwo kobiety i mężczyzny,
jak i złożoną z dwóch pokoleń, rodziców i dzieci”.48
Jak zostało już wcześniej wskazane, jednym z konstytutywnych
elementów zawarcia małżeństwa jest jednoczesna obecność obydwu
nupturientów podczas tego aktu. Wyklucza się zatem możliwość,
aby odbieranie oświadczeń woli nastąpiło w różnych miejscach.49
może wystąpić z powództwem o ustalenie jego nieistnienia.” M. Domański, Rozdzielność płci nupturientów jako przesłanka istnienia małżeństwa (art. 1 k.r.o.),
„Kwartalnik prawa prywatnego” 2013, nr 4, s. 822–823.
47 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 2012, poz.
788, art. 23.
48	T. Sokołowski, Komentarz do art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
https://lex.uksw.edu.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#content.rpc--ASK-nro=587354864&wersja=-1&localNroPart=0&reqId=1443093065422_596896412
&class=CONTENT&loc=4&full=1&hId=5 [dostęp: 20.09.2016 r.].
49 Por. G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art.
1–61.
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Publikując taki zapis w k.r.o., prawodawca świecki stanął na stanowisku, że złożenie oświadczenia ma bardzo doniosłe znaczenie dla
zawarcia małżeństwa. Jest to akt osobisty. Nupturient powinien sam
wyrazić wolę wstąpienia w związek małżeński. Ponadto taka regulacja
eliminuje sytuację, w której oświadczenie składa tylko jeden narzeczony, a mimo tego – bez wiedzy drugiej strony – zostaje zawarte
małżeństwo. K.r.o., podobnie jak Kpk, przewiduje jednak odstępstwo
od tej normy. Po spełnieniu określonych warunków można zawrzeć
związek małżeński przez pełnomocnika.
5. Podsumowanie
Wprowadzona przez Konkordat instytucja małżeństwa konkordatowego bardzo ułatwiła sytuację małżonkom. Nie jest konieczne,
aby osoby, które chcą zawrzeć związek małżeński, składały przysięgę dwukrotnie. Co ważne, zapis art. 10 Konkordatu mieści w sobie
zgodne połączenie dwóch systemów prawnych odnośnie do zawierania małżeństwa. Zarówno w Kpk, jak i k.r.o. prawodawcy podkreślili
zasadę jednoczesności składania oświadczeń woli. Uwydatniono
w omawianym artykule zasadę autonomii oraz niezależności państwa
i Kościoła, zaznaczając, że jurysdykcje względem nieważności małżeństwa są oddzielne. Sąd kościelny jest kompetentny jedynie przy
stwierdzaniu nieważności małżeństwa kanonicznego, natomiast sąd
państwowy może orzekać o nieważności małżeństwa cywilnego lub
też rozwiązywać je na mocy wyroku rozwodowego.
Wieloletnia praktyka stosowania przepisów zawartych w Konkordacie dowiodła, że zastrzeżenia oponentów, dotyczące nie tylko
kwestii zawarcia małżeństwa, ale także wielu innych sfer życia religijnego, uregulowanych umową między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, okazały się chybione. Wprost przeciwnie, umowa
konkordatowa stała się podstawą normalizacji stosunków państwo
polskie – Kościół katolicki, ucywilizowała wiele ważkich aspektów
życia społecznego w Polsce, stała się stabilną płaszczyzną współpracy i dialogu, w duchu wzajemnego zrozumienia i szacunku dla
niezależności.
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Streszczenie
Po ratyfikacji w 1998 roku umowy pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską możliwe stało się zawieranie małżeństwa w Kościele, które wywoływało skutki prawne na gruncie prawa świeckiego. Była to zupełnie nowa
rzeczywistość prawna, ponieważ w okresie PRL oraz w latach bezpośrednio po
nim nie było możliwe zawarcie jednego małżeństwa, które zostałoby uznane
w Kościele oraz w państwie. Związek potwierdzony podpisami w Urzędzie
Stanu Cywilnego nie wiązał nupturientów w prawie Kościoła, a pobłogosławione małżeństwo przez kapłana nie było uznawane przez władzę święcką.
Ponadto narzeczeni musieli najpierw poświadczyć swoją wolę przed urzędnikiem państwowym, a dopiero później przed duchownym. Wprowadzona
przez Konkordat instytucja małżeństwa konkordatowego znacznie uprościła
ten proces. Co ważne, zapis art. 10 Konkordatu kryje zgodne połączenie dwóch
systemów prawnych odnośnie zawierania małżeństwa. Zarówno w Kodeksie
Prawa Kanonicznego, jak i Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, została podkreślona zasada jednoczesności składania oświadczeń woli. W omawianym
artykule uwydatniono zasadę autonomii i niezależności państwa i Kościoła,
zaznaczając, że jurysdykcje względem nieważności małżeństwa są oddzielne.
Sąd kościelny jest kompetentny jedynie przy stwierdzaniu nieważności małżeństwa kanonicznego, natomiast sąd państwowy może orzekać o nieważności
małżeństwa cywilnego.
Summary
After the ratification in 1998 of the agreement between the Holy See and the
Republic of Poland, it became possible to conclude a marriage in Church,
which caused legal effects in secular law. It was a totally different legal
reality, because during the Polish People’s Republic and during the years
directly after that, it was not possible to conclude one marriage which would
be acknowledged by the Church and the State. A union confirmed with
signatures in a Registry Office did not bind prospective spouses in the law
of the Church, and a marriage blessed by a priest was not acknowledged
by the secular authorities. Moreover, they first had to confirm their will
to a state official, and only after that to a clergyman. The institution of
concordant marriage implemented by Concordat simplified the situation for
young spouses. What is important is that the text of art. 10 of the Concordat
contains a concordant combination of two law systems regarding the
concluding of marriage. In Code of Canon Law, as well as in The Family
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and Guardianship Code, the simultaneousness of making the statement
of will was highlighted. The principle of autonomy and independence of
Church and State was highlighted, signaling that the jurisdictions regarding
marriage annulment are separate. The ecclesiastical court is competent only
when it comes to declaring the annulment of a canonic marriage, and the
national court can only rule on the annulment of a civil marriage.
Słowa kluczowe: małżeństwo konkordatowe, konkordat, Kodeks prawa
kanonicznego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Key words: concordant marriage, concordat, Code of Canon Law The Family
and Guardianship Code
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Wstęp
Kościół jest wspólnotą założoną przez Chrystusa, która kontynuuje
Jego misję w doczesności. Jest to społeczność zorganizowana hierarchicznie, w której przewodnią misję nauczania, uświęcania i rządzenia pełnią biskupi jako następcy Apostołów. Sobór Watykański II
w dokumentach Christus Dominus oraz Lumen gentium ukazuje
odnowioną teologię urzędu biskupiego. Nauka soborowa przekłada
się na przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.1, o którym Jan
Paweł II w konstytucji Sacre disciplinae leges promulgującej kodeks
wyraził się, że „może być [kodeks] pojmowany jako wielki pas transmisyjny przenoszący na język kanonistyczny tę doktrynę, mianowicie
soborową eklezjologię”.
Przepisy KPK 1983 dotyczące posługi biskupa znajdują się
w II Księdze (Lud Boży) części II zatytułowanej „Hierarchiczny
ustrój Kościoła”, w sekcji II poświęconej Kościołom partykularnym,
w rozdziale II „Biskupi” w kanonach 375–411. Rozdział ten dzieli
się na trzy artykuły zatytułowane: „O biskupach w ogólności”, „Biskupi diecezjalni” oraz „Biskupi koadiutorzy i pomocniczy”. W niniejszym opracowaniu podjęta zostanie tylko tematyka dotycząca
przepisów z drugiego artykułu, znajdująca się w kanonach 381–402
1 W dalszej części: KPK 1983.
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KPK 1983, a także w innych mówiących o wyłącznej kompetencji
biskupa diecezjalnego.
Całość opracowania zostanie ujęta w pięciu podpunktach: 1. Pojęcie i znaczenie urzędu biskupa, 2. Kompetencje biskupa diecezjalnego
w powierzonym mu Kościele partykularnym, 3. Pasterska troska
o lud Boży, 4. Misja uświęcania, nauczania i rządzenia, 5. Obowiązki
względem Stolicy Apostolskiej.
1. Pojęcie i znaczenie urzędu biskupa
Etymologicznie pojęcie „biskup” pochodzi od łacińskiego słowa episkopus oraz greckiego episkopos. W językach tych używano tego wyrazu na określenie: stróża, nadzorcy, tego, kto się troszczy, odwiedza,
czuwa, ma nad czymś pieczę, jest zarządcą, odpowiedzialnego za
prawidłowy rozwój wspólnoty. Wszystkie te określenia wskazują, że
oznacza ono kogoś, kto stoi na czele jakiejś wspólnoty osób, przewodzi
jej i jest za nią odpowiedzialny.2
Nowy Testament nadaje temu pojęciu charakter typowo religijny.
Używany jest w odniesieniu do odpowiedzialnych za czuwanie nad Kościołem, rządzenie w nim, ale także w kontekście osób, którym powierzono taki urząd. Piecza nad Kościołem należy do Chrystusa (1 P 2, 25),
ale została także przez Niego powierzona Apostołom (Dz 20, 17.28–32;
1 P 5, 1–4). Początkowo pojęcie biskup odnoszono do wszystkich, którzy
sprawowali w Kościele jakieś zadania i funkcje kierownicze, dopiero
z czasem zaczęto używać tego terminu do określania tych, którzy sprawowali władzę nad poszczególnymi gminami chrześcijańskimi. Listy
apostolskie św. Pawła podają, że w każdej wspólnocie był jeden biskup.
W tradycji pierwotnego Kościoła terminu episkopus nie używano wyłącznie do określenia urzędu biskupa. Początkowo określano tę funkcję
w sposób opisowy, by nie zniekształcić treści misteryjnej, którą zawierał.3
2 B. Glinkowski, Biskupi diecezjalni i tytularni w Kościele katolickim, w: Biskupi.
Wybrane elementy kanonicznej ekspresji osoby biskupa, red. A. Sobczak, Poznań
2001, s. 63.
3 S. Nagy, Biskup – zarys historyczny. Geneza i rozwój, w: Encyklopedia Katolicka,
t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszczyk, Z. Sułkowski, Lublin 1976, kol. 588.
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Zmiana nastąpiła w II wieku, gdy pojęcia episkopus zaczęto używać
tylko i wyłącznie w odniesieniu do urzędu biskupa, którego uważano
za następcę Apostołów. Od samego początku z tytułem tym związana
była potrójna funkcja: kapłańska, prorocka i królewska, którą sprawowali biskupi w imieniu Chrystusa.4 Dlatego też na określenie urzędu
biskupiego posłużono się terminem oznaczającym nadzór, opiekę
i kierowanie. Określenia te oddawały charakter i zadania przełożonego gminy chrześcijańskiej, który łączył w sobie czujność wiernego
stróża, dobroć i powagę ojcowską, a także silną rękę rządcy.5
Od połowy III wieku pozycja urzędu biskupiego zaczyna nabierać
kolejnego znaczenia. Zyskuje charakter ogólnokościelny, gdyż oprócz
bycia tylko głową Kościoła lokalnego, biskupi zaczynają tworzyć
organiczną wspólnotę, posiadającą odpowiedzialność za cały Kościół powszechny i wyrażającą jego jedność, pozostającą w łączności
z Biskupem Rzymu, mającym w niej szczególne miejsce. Wyrazem tej
nowej roli pasterza jest współpraca biskupów na synodach.6 Na przestrzeni dziejów, a szczególnie w okresie średniowiecza, dochodziło
do zachwiania równowagi między episkopatem a prymatem papieża.
Stanowisko Kościoła w tej kwestii zajął dopiero Sobór Watykański I,
uznając nadrzędną rolę papieża, nie podważając tym samym autonomii biskupów w odpowiedzialności za ich Kościoły partykularne,
na czele których stoją.7
W świetle obowiązujących przepisów prawa kanonicznego, znajdujących się w KPK 1983, urząd biskupi określony jest w następujący sposób: „Biskupi, którzy z Bożego postanowienia są następcami
4 J. Pałucki, Biskup – prezbiter – diakon w refleksji Ojców Kościoła, „Roczniki
Teologiczne” 2001, nr 48, z. 2, s. 41.
5 J. Rostworowski, Charakter i znaczenie biskupstwa w pierwszych dwóch wiekach
Kościoła, Kraków 1925, s. 155.
6 K. Rogala, Synod diecezjalny, jego historia, struktura i znaczenie w Kościele,
„Warszawskie Studia Pastoralne” 2015, nr 4(29), s. 154.
7 S. Nagy, Biskup – zarys historyczny. Geneza i rozwój…, art. cyt., kol. 588–589.
Więcej informacji na temat prymatu papieskiego i Kolegium Biskupów znajduje się
w: J. Krzywda, Prymat papieski i Kolegium Biskupów w świetle nauki Vaticanum I i II,
Kraków 2008.
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Apostołów, przez Ducha Świętego, który został im dany, są ustanawiani w Kościele pasterzami, ażeby byli nauczycielami, kapłanami
świętego kultu i sprawującymi posługę rządzenia”.8 Zauważyć można,
że na przestrzeni dziejów termin biskup nie zmienił radykalnie swojego znaczenia. Obecnie obowiązujące przepisy nawiązują do potrójnej funkcji wypływającej z urzędu biskupa, o której wspominano już
w II wieku. Sakra biskupia, z którą związana jest misja uświęcania,
nauczania i rządzenia, daje pełnię kapłaństwa, ale misja biskupów
musi być wykonywana w hierarchicznej łączności z papieżem i Kolegium Biskupów. Pojedynczo, każdy biskup sprawuje swój urząd
w odniesieniu do powierzonego jego pieczy Kościoła partykularnego,
który jest cząstką Kościoła powszechnego.9 Źródłem władzy każdego
biskupa jest konsekracja, ale żeby tę władzę mógł wykonywać, potrzebuje także misji kanonicznej.10
Kodeksowe przepisy prawa kanonicznego dzielą wszystkich biskupów katolickich, równych sobie w podstawowej godności biskupiej,
która wypływa z przyjętej sakry, na dwie podstawowe grupy: biskupów diecezjalnych i biskupów tytularnych.11
Biskupami tytularnymi nazywa się tych, którzy wraz z przyjęciem sakry biskupiej otrzymują tytuł dawnej, nieistniejącej obecnie
diecezji. Istnieją oni od VII wieku, kiedy to w wyniku najazdów
muzułmanów i pogan wielu biskupów diecezjalnych opuściło swoje
diecezje, udając się do innych krajów chrześcijańskich, w których to
pomagali miejscowym biskupom w pasterzowaniu. Docenieni zostali po Soborze Watykańskim II, gdyż zaczęto powierzać im ważne
funkcje w Kościele. Najczęściej pełnią funkcję biskupa koadiutora

8 Kan. 375 § 1 KPK 1983.
9 B. Glinkowski, Biskupi diecezjalni i tytularni w Kościele katolickim…, dz. cyt.,
s. 65.
10	T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży jego
nauczanie i uświęcanie, t. 2, Olsztyn 1986, s. 173.
11 J. Wroceński, Nominacje biskupów w świetle prawa kanonicznego i praktyki
dyplomatycznej, „Prawo Kanoniczne” 1997, nr 1-2, s. 75.
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i pomocniczego, są urzędnikami Kurii Rzymskiej albo legatami
papieskimi.12
Biskupami diecezjalnymi są ci, którym powierzono troskę nad diecezją.13 W powierzonej ich pasterskiej pieczy diecezji posiadają władzę
zwyczajną, własną i bezpośrednią. Biskup diecezjalny, jako pasterz
Kościoła partykularnego, jest głową całego prezbiterium diecezjalnego i jako taki stanowi konieczny element jego jedności.14 Poprzez
tę jedność biskup sprawuje swój urząd, mając do pomocy prezbiterów
i diakonów, tworząc w ten sposób z nimi jedno prezbiterium.15
Nawiązując do tematu niniejszego opracowania, w dalszej części
będą omawiane przepisy dotyczące tylko posługi biskupa diecezjalnego. W tym miejscu należy wspomnieć, że często na określenie
pojęcia „biskup diecezjalny” używa się zwrotu „biskup ordynariusz”.
W myśl kanonu 134 KPK 198316 biskup diecezjalny jest ordynariuszem
miejsca, ale samo pojęcie ordynariusz ma dużo szersze znaczenie i tę
funkcję mogą pełnić także osoby nie będące biskupami.
12 B. Glinkowski, Biskupi diecezjalni i tytularni w Kościele katolickim…, dz. cyt.,
s. 83.
13 Kan. 376 KPK 1983.
14 J. Wroceński, Rola i zadania prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego,
Warszawa 1998, s. 265.
15	E. Sztafrowski, Podręcznik Prawa Kanonicznego, t. 2, Warszawa 1985, s. 84.
16 Kan. 132 KPK 1983 – § 1. Pod nazwą ordynariusz rozumiani są w prawie,
oprócz Biskupa Rzymskiego, biskupi diecezjalni oraz inni, którzy – choćby
czasowo – są przełożonymi Kościoła partykularnego lub wspólnoty do niego
przyrównanej zgodnie z przepisami kan. 368, jak również ci, którzy w nich posiadają ogólną władzę zwyczajną, mianowicie wikariusze generalni i biskupi,
a także – dla własnych członków – wyżsi przełożeni kleryckich instytutów zakonnych na prawie papieskim i kleryckich stowarzyszeń życia apostolskiego na
prawie papieskim, którzy posiadają przynajmniej zwyczajną władzę wykonawczą.
§ 2. Pod nazwą ordynariusz miejsca rozumiani są wszyscy wyliczeni w § 1, z wyjątkiem przełożonych instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego.
§ 3. To, co w zakresie władzy wykonawczej zostaje w kanonach przyznane biskupowi
diecezjalnemu, należy rozumieć jako przysługujące jedynie biskupowi diecezjalnemu i tym, którzy są mu przyrównani w kan. 381, § 2, z wykluczaniem wikariusza
generalnego i biskupiego, chyba że otrzymają specjalne zlecenie.
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2. K
 ompetencje biskupa diecezjalnego w powierzonym mu
Kościele partykularnym
Treść kanonu 381 KPK 1983 brzmi: „Biskupowi diecezjalnemu w powierzonej mu diecezji przysługuje wszelka władza zwyczajna, własna
i bezpośrednia, jaka jest wymagana do jego pasterskiego urzędu,
z wyłączeniem tych spraw, które na mocy prawa lub dekretu papieża
są zarezerwowane najwyższej lub innej władzy kościelnej”.17
Władza zwyczajna biskupa diecezjalnego oznacza, że sprawuje ją
w imieniu samego Boga, a nie papieża, chociaż sprawuje tę władzę
pod jego zwierzchnictwem. Jest ona własna, czyli wynikająca z urzędu
biskupiego, nie jest to władza delegowana. Władza bezpośrednia polega na tym, że biskup diecezjalny sprawuje ją bezpośrednio, mając do
pomocy prezbiterów i diakonów, tworząc z nimi jedno prezbiterium.
Mimo że władza biskupa diecezjalnego jest zwyczajna, własna i bezpośrednia, to w niektórych przypadkach może zostać ograniczona
przez najwyższą władzę dla dobra Kościoła i wiernych. Są więc sprawy
zarezerwowane najwyższej lub innej władzy kościelnej.18
Każdy biskup diecezjalny w swoim Kościele partykularnym wykonuje władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Jeśli chodzi
o władzę ustawodawczą, to może ją wykonywać tylko i wyłącznie
osobiście, władzę wykonawczą sprawuje osobiście bądź przez wyznaczonych zgodnie z przepisami prawa wikariuszy generalnych lub
biskupich, podobnie i władzę sądowniczą wykonuje sam albo przez
mianowanych przez niego wikariusza sądowego i sędziów.19
W celu dobrego sprawowania swojej posługi pasterskiej, biskup
diecezjalny posiada odpowiednie uprawnienia przysługujące mu
17 Kan. 381 § 1 KPK 1983.
18	T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 182.
Pod pojęciem „najwyższa”, KPK 1983 rozumie papieża i Kolegium Biskupów
z papieżem jako jego głową. Natomiast pod wyrażeniem „inna władza kościelna”
rozumiane są Konferencje biskupów danego kraju. Więcej na temat kompetencji
i pozycji prawnej Konferencji Episkopatu Polski można znaleźć w: M. Stępień, Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-historyczne, Łomża
2014.
19 Kan. 391 KPK 1983.
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z mocy prawa. Do tych uprawnień należą kompetencje do zwoływania i przewodniczenia synodom diecezjalnym20, wzywanie na
synod oraz określanie sposobu uczestnictwa w nim poszczególnych
członków, a także zapraszanie obserwatorów spoza Kościoła katolickiego.21 Biskup diecezjalny jest jedynym ustawodawcą na synodzie
diecezjalnym, dlatego on sam podpisuje wszystkie dekrety i deklaracje uchwalone na poszczególnych sesjach, które są promulgowane
jego autorytetem. W każdej chwili może zawiesić i rozwiązać synod.
Kompetencja zwoływania synodów diecezjalnych należy tylko i wyłącznie do biskupa diecezjalnego.22
W czasie synodu biskup diecezjalny w sposób uroczysty sprawuje
osobiście władzę ustawodawczą. Jest on obok wizytacji kanonicznej
głównym zajęciem biskupa.23 Podstawowym celem obrad synodalnych jest dobro całej diecezji. Ma on dostosować prawo powszechne
do potrzeb Kościoła partykularnego, rozwijać duszpasterstwo oraz
usuwać uchybienia z życia kościelnego.24 Dlatego zebrani na nim
kapłani i inni wierni pomagają swojemu biskupowi w podjęciu odpowiednich decyzji, nie zastępując go ani nie ograniczając jego władzy.25
Kolejną kompetencją należącą do biskupa diecezjalnego jest
nominacja urzędników kurii diecezjalnej26, którzy pomagają mu
w zarządzaniu całą diecezją, zwłaszcza w zakresie pasterzowania,
administrowania i sądzenia. Mianuje więc wikariuszy generalnych
i biskupich, mogąc ich także usunąć, koordynuje ich działania, powołuje według potrzeby moderatora kurii oraz członków Rady biskupiej,
która składa się z wikariuszy generalnych i biskupich. Ustanawia
20 Kan. 462 KPK 1983.
21 Kan. 461 § 1 KPK 1983. K. Dullak, Synod instrumentem prawnym biskupa,
w: Biskupi. Wybrane elementy kanonicznej ekspresji osoby biskupa, red. A. Sobczak,
Poznań 2001, s. 108–109.
22 K. Rogala, Synod diecezjalny, jego historia, struktura i znaczenie w Kościele…,
art. cyt., s. 158–165.
23	E. Sztafrowski, Podręcznik Prawa Kanonicznego…, dz. cyt., s. 144.
24	T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 223.
25 Kan. 460 KPK 1983.
26 Kan. 470 KPK 1983.
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kanclerza i notariuszy, a także może ich usunąć, powołuje Radę do
spraw ekonomicznych oraz mianuje ekonoma po wysłuchaniu zdania
tejże Rady, a także kolegium konsultorów.27
Biskup diecezjalny ma prawo nominować niektórych członków
Rady kapłańskiej, która reprezentując prezbiterium diecezji, staje się
niejako senatem biskupa wspierającym go w jego zadaniu kierowania
Kościołem partykularnym. Do kompetencji biskupa diecezjalnego
należy zwoływanie i przewodniczenie tejże radzie, zatwierdzanie jej
statutów, a także – w razie potrzeby – może po konsultacji z metropolitą ją rozwiązać.28 Z członków Rady kapłańskiej może powołać też
niektórych kapłanów do kolegium konsultorów, któremu osobiście
przewodniczy.29
Pasterz diecezjalny zleca również zadania kapitułom katedralnym
oraz kolegialnym, zatwierdza ich statuty i po wysłuchaniu opinii ich
członków nadaje niektórym kapłanom godność kanonika.30 Biskup
diecezjalny ustanawia też według potrzeby Radę duszpasterską, która
ma pod jego kierownictwem badać działalność pasterską i przedstawiać praktyczne wnioski.31
Inną kompetencją zarezerwowaną wyłącznie dla biskupa diecezjalnego jest erygowanie, zniesienie i dokonywanie zmian w parafii.32
Mianuje on także proboszczów i wikariuszy parafialnych, powołuje
dziekanów dla wikariatu rejonowego po wysłuchaniu zadania posługujących tam kapłanów.33 W powierzonym swojej pieczy Kościele
partykularnym, biskup powierza różne urzędy kościelne. Mianuje
rektorów kościołów, eryguje na swoim terytorium instytuty życie
konsekrowanego, po wcześniejszych konsultacjach ze Stolicą Apostol27 Kan. 469, 470, 473, 475–477, 482, 483, 485, 492, 494 KPK 1983. E. Sztafrowski,
Podręcznik Prawa Kanonicznego…, dz. cyt., s. 151–171.
28 B. Glinkowski, Biskupi diecezjalni i tytularni w Kościele katolickim…, dz. cyt.,
s. 78.
29 Kan. 502 § 1–2 KPK 1983.
30	T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 246–248.
31	E. Sztafrowski, Podręcznik Prawa Kanonicznego…, dz. cyt., s. 188–189.
32 Kan. 515 KPK 1983.
33	T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 285.
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ską, zatwierdza i zmienia ich konstytucje oraz może dyspensować od
jej przepisów, wydaje także zgodę na założenie domu zakonnego.34
Na podstawie przysługującej biskupowi diecezjalnemu władzy
ustawodawczej, może on, przy zachowaniu granic swojej kompetencji z racji terytorium lub osób, wydawać ustawy karne. Może
także zwalniać z kary wiążącej mocą samego prawa, ustanowionej
ustawą, która nie jest deklarowana oraz nie jest zarezerwowana Stolicy Apostolskiej.35
Władza sądownicza czyni z biskupa diecezjalnego sędziego pierwszej instancji. Powinien on także ustanowić wikariusza sądowego,
czyli oficjała, wiceoficjałów oraz sędziów diecezjalnych, którzy w jego
imieniu sprawują tę władzę w diecezji. Biskup diecezjalny może sam
stanowić trybunał jednoosobowy lub przewodniczyć trybunałowi
kolegialnemu. Władzę sądowniczą może sprawować osobiście, ale
nie musi tego robić.36
Innym uprawnieniem biskupa diecezjalnego jest możliwość udzielania dyspensy wiernym dla ich duchowego dobra od ustaw dyscyplinarnych prawa powszechnego wydanych przez najwyższą władzę
Kościoła dla diecezji i jej mieszkańców, z wyłączeniem ustaw procesowych, karnych i tych, od których dyspensa jest zarezerwowana
Stolicy Apostolskiej bądź innej władzy, chyba że zachodzi niebezpieczeństwo poważnej szkody. Ponadto może dyspensować od ustaw
diecezjalnych, ustaw wydanych przez synod plenarny, a także przez
Konferencję Biskupów.37
Na terenie swojej diecezji, każdy biskup diecezjalny może swobodnie używać swoich pontyfikaliów, jednak jeśli jest poza swoim

34	E. Sztafrowski, Podręcznik Prawa Kanonicznego…, s. 243.
35 Kan. 1315, 1355 KPK 1983.
36 Kan. 1419–1421 KPK 1983. T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana
Pawła II. Doczesne dobra Kościoła, sankcje w Kościele, procesy, t. 4, Olsztyn 1990,
s. 183.
37 Kan. 87,88 KPK 1983. T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Zagadnienia wstępne i normy ogólne, t. 1, Olsztyn 1985, s. 265–269.
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terytorium na ich używanie musi uzyskać przynajmniej domniemaną
zgodę danego ordynariusza miejsca.38
3. Pasterska troska o lud Boży
Biskup diecezjalny, otrzymując pod swój zarząd Kościół partykularny,
otrzymuje misję troski o swoich wiernych, ma być dla nich pasterzem
i ojcem. Wypełniając swoją posługę pasterską, powinien otoczyć
troską wszystkich swoich diecezjan. Zarówno tych praktykujących,
jak i tych, którzy nie praktykują albo nie mogą w pełni korzystać
z duszpasterstwa zwyczajnego. Ponadto powinien zatroszczyć się
o duchowe potrzeby wiernych innych obrządków, poprzez posługę kapłanów lub tworząc parafie obrządkowe czy przez posługę wikariusza
biskupiego. Swoją troską pasterską powinien otoczyć także wiernych
innych wyznań chrześcijańskich jak i osoby nieochrzczone, będąc
dla nich przede wszystkim wzorem i świadkiem miłości Chrystusa.39
Do pasterskiej troski biskupa o lud Boży należy włączyć obowiązek
dbałości biskupa o swoich prezbiterów. Ma on roztoczyć nad nimi
swoją szczególną troskę, wysłuchiwać ich jako swoich pomocników
i doradców, strzec ich praw oraz sprawdzać czy wypełniają z należytą
troską swoje obowiązki, zapewnić im możliwość rozwoju duchowego
oraz intelektualnego. Przepisy kodeksowe zobowiązują biskupa do zadbania o godziwe utrzymanie i opiekę socjalną dla swoich kapłanów.
Pasterska piecza biskupa diecezjalnego rozciąga się także na osoby
życia konsekrowanego. Głównym zadaniem biskupa jest staranie
o wzbudzanie nowych powołań, kapłańskich, do życia konsekrowanego oraz misyjnych.40
Troska o powierzony biskupowi lud Boży wyraża się w obowiązku
rezydencji.41 Domaga się tego powaga jego urzędu i osobista odpowiedzialność. Tylko wtedy pozna swoich diecezjan i zaradzi ich po38 Kan. 390 KPK 1983.
39 Kan. 383 KPK 1983.
40 Kan. 384, 385 KPK 1983. B. Glinkowski, Biskupi diecezjalni i tytularni w Kościele
katolickim…, dz. cyt., s. 76.
41 Kan. 395 KPK 1983.
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trzebom, jeśli będzie wśród nich obecny.42 Według przepisów prawa,
biskup diecezjalny może przebywać poza terenem swojej diecezji, bez
szkody dla niej, przez miesiąc z przerwami lub bez. Nie wlicza się do
tego czasu: nawiedzenia grobów Apostołów, uczestnictwa w soborze
bądź synodzie, udziału w synodzie biskupów oraz w konferencjach
biskupich, a także innych obowiązków wynikających z prawa.43 Biskup
diecezjalny powinien przebywać na terenie swojej diecezji w następujące dni: Boże Narodzenie, Wielki Tydzień, Zmartwychwstanie
Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego oraz w Boże Ciało, chyba że przeszkodzi mu w tym poważna i nagląca przyczyna. W te wymienione
uroczystości powinien także pełnić swoją pasterską posługę poprzez
sprawowanie liturgii w katedrze lub innym kościele na terenie diecezji.44 Gdyby zdarzyło się, że biskup diecezjalny byłby bezprawnie
nieobecny w swojej diecezji więcej niż pół roku, wówczas metropolita
jest zobowiązany powiadomić o tym Stolicę Apostolską, a gdy chodziło
o metropolitę, to takie kompetencje posiada najstarszy sufragan.45
Kolejnym bardzo ważnym elementem wchodzącym w skład pasterskiej troski biskupa o powierzony mu lud w diecezji jest obowiązek
wizytacji kanonicznej. Przepisy kodeksowe zobowiązują biskupa do
wizytowania swojej diecezji każdego roku, w całości albo częściowo,
w taki sposób, by przynajmniej raz na pięć lat zwizytował całą diecezję. Obowiązek ten powinien wypełniać osobiście, a w wypadku
uzasadnionej przeszkody, może to czynić przez biskupa koadiutora
bądź pomocniczego, ponadto może także to zadanie zlecić wikariuszowi generalnemu lub biskupiemu, a w szczególnych wypadkach
jakiemuś innemu prezbiterowi. Do wykonywania tego obowiązku
biskup może dobrać sobie towarzyszy i pomocników według uznania
spośród duchownych.46
42	T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 188.
43	E. Sztafrowski, Podręcznik Prawa Kanonicznego…, dz. cyt., s. 92.
44 B. Glinkowski, Biskupi diecezjalni i tytularni w Kościele katolickim…, dz. cyt.,
s. 77–78.
45	T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 188.
46 Kan. 396 KPK 1983.
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Poprzez wizytację biskup ma sprawdzić sytuację pastoralną swojego Kościoła, aby dobrze móc przygotować sprawozdanie o jego
stanie dla Stolicy Apostolskiej, a także w miarę możliwości uzyskać
potrzebne informacje w celu zwołania synodu diecezjalnego. Delegowanie innych biskupów bądź kapłanów do przeprowadzenia tej
czynności może być podyktowane różnymi argumentami. Jednym
z nich może być rozległość diecezji, innymi mogą być zły stan zdrowia
biskupa czy inne obowiązki wynikające z pełnienia urzędu a także
pozbawienie możliwości swobodnego poruszania się. Możliwość
taka ma na celu spełnienie obowiązku wizytacji całej diecezji w ciągu
pięciu lat.47
Wizytacji biskupiej podlegają osoby, instytucje katolickie, rzeczy
i miejsca święte znajdujące się na terenie jego diecezji48, gdyż każda
akcja duszpasterska zależy i realizuje się z jego inicjatywy i pod jego
kontrolą. Nie poddanie się jej oznaczałoby podważenie jego władzy.
Od tego obowiązku zwolniona jest siedziba legata papieskiego.49 Podczas wizytacji biskup może udzielać pochwał współpracownikom,
mobilizować ich do lepszego działania, wspierać duchowo, dodawać
sił oraz udzielać rad i wskazówek do dalszej pracy. Ma on raczej
pomagać niż sądzić, lecz nie oznacza to, aby nie mógł zwrócić uwagi
na wykroczenia. Jednym z zadań jest także dostrzeganie trudności
w pracy duszpasterskiej.50
Szczególnie ważna w posłudze biskupa diecezjalnego jest troska
o wizytację poszczególnych parafii. Podczas tych wizytacji realizuje
misję głoszenia Słowa Bożego i wyjaśniania poszczególnych prawd
wiary i nauki Kościoła51, sprawuje sakramenty święte, spotyka się
z wiernymi jak i niewierzącymi. Oprócz sprawowania kultu i spotkań
47 R. Rybak, Wizytacja pastoralna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983, w: Biskupi. Wybrane elementy kanonicznej ekspresji osoby biskupa, red. A. Sobczak,
Poznań 2001, s. 121–123.
48 Kan. 397 § 1 KPK 1983.
49 R. Rybak, Wizytacja pastoralna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983…, art.
cyt., s. 124.
50	T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 189.
51 Kan. 386 KPK 1983.
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z parafianami, ma zwrócić szczególną uwagę na poprawność życia
liturgicznego, przestrzeganie norm w udzielaniu sakramentów, przede
wszystkim Mszy świętej, innych nabożeństw, sprawdzenie w jaki sposób przechowywany jest Najświętszy Sakrament i sprzęty liturgiczne,
relikwie, obrazy święte i publicznie czczone, jak wyglądają ołtarze,
kościoły, kaplice i cmentarze, a także w jaki sposób prowadzone są
księgi parafialne.52
Biskup diecezjalny wizytuje kapłanów, sprawdzając czy są wierni
obowiązkom kapłańskim i prowadzą godne życie, zakonników na
prawie papieskim, którzy prowadzą duszpasterstwo i dzieła apostolskie w diecezji, a także inne instytuty zakonne na prawie diecezjalnym53, szkoły katolickie – wydając przepisy dotyczące ich
struktury54, Parafialną Radę do spraw ekonomicznych; katechetów,
różne stowarzyszenia katolickie – kontrolując wszystko to, co dotyczy
wiary, obyczajów i możliwych nadużyć dyscypliny55, Seminarium
duchowne – czuwając nad formacją duchową, ludzką, pastoralną
i intelektualną alumnów56.
Każda wizytacja biskupia powinna być przeprowadzona z należytą pilnością, w taki sposób, by nie powodować zbędnych wydatków, w skutek których mogłaby stanowić pewnego rodzaju ciężar.57
Wymaga to od biskupa zaangażowania, zatroskania, dokładności,
dobrego poznania rzeczywistości spotkanych wspólnot i poświęcenia im odpowiedniego czasu.58 Gdyby biskup diecezjalny zaniechał
obowiązku wizytacji, jego metropolita powinien powiadomić o tym
Stolicę Apostolską i za jej zgodą samemu przeprowadzić tę posługę.59
52 R. Rybak, Wizytacja pastoralna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983…, art.
cyt., s. 125–128.
53 Kan. 397 § 2, 628 § 2 KPK 1983.
54 Kan. 806 § 1 KPK 1983.
55 Kan. 305 § 1 KPK 1983.
56 Kan. 259 § 2. R. Rybak, Wizytacja pastoralna w Kodeksie Prawa Kanonicznego
z 1983…, art. cyt., s. 129–130.
57 Kan. 398 KPK 1983.
58	E. Sztafrowski, Podręcznik Prawa Kanonicznego…, dz. cyt., s. 93.
59 Kan. 436 § 2 n. 2 KPK 1983.
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4. Misja uświęcania, nauczania i rządzenia
Każdy biskup poprzez konsekrację otrzymuje wraz z zadaniem uświęcania, także zadnie nauczania i rządzenia, które musi wykonywać
w hierarchicznej wspólnocie z Głową Kolegium i jego członkami.60
Samo stwierdzenie „hierarchiczna wspólnota” zawarte w przytoczonym kanonie nie oznacza jeszcze misji kanonicznej. Tę każdy
biskup według nauczania soborowego61 może otrzymać w następujący sposób: za pośrednictwem zwyczaju, który powstał w legalny
sposób i nie został odwołany przez najwyższą władzę Kościoła; na
podstawie ustawy, która została wydana albo chociaż uznana przez
tę władzę; bezpośrednio przez nadanie urzędu przez papieża. Sama
konsekracja biskupia nadaje ontologiczne uczestnictwo w świętych
zadaniach, a poprzez misję kanoniczną następuję ich determinacja
prawna, w celu efektywniejszego sprawowania ich we wspólnocie
z Kolegium i jego Głową.62
Jednym z podstawowych zadań należących do biskupa diecezjalnego jest misja uświęcania. Obejmuje ona również zadanie organizowania kultu Bożego i czuwania nad jego sprawowaniem. Jest ona
bardzo ważna dla każdego wiernego, ponieważ łączy się z życiem
sakramentalnym. Biskup sprawuje najważniejsze obrzędy, kieruje
nimi oraz czuwa nad ich poprawnością, w celu uświęcania wiernych
podległych jego pasterskiej pieczy.
Każdy biskup diecezjalny, jako odpowiedzialny za misję uświęcania w swojej diecezji, powinien najpierw sam, przez przykład swojego
życia, dawać świadectwo świętości. Może to czynić poprzez miłość,
pokorę, prostotę życia, tym samym troszcząc się o wzrost tych cech
u swoich wiernych. Misja uświęcania realizuje się poprzez sprawowanie sakramentów, dlatego to biskup jako główny szafarz Bożych
tajemnic powinien starć się, by powierzony mu lud wzrastał w łasce

60 Kan. 375 § 2 KPK 1983.
61 Sobór Watykański II, Lumen Gentium, 24.
62 J. Krukowski, Biskupi, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Księga II,
Lud Boży, t. II/1, red. J. Krukowski, Poznań 2005, s. 232.
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oraz poznawał tajemnicę paschalną i nią żył.63 Biskup diecezjalny
jest zobowiązany do odprawiania osobiście Mszy świętej za swoich
diecezjan w każdą niedzielę i święto nakazane. Jeżeli nie mógłby
odprawić w danym dniu, to może zlecić to zastępcy albo odprawić
w innych dniach. Jeżeli kieruje jeszcze innymi diecezjami, wówczas
może odprawić tylko jedną Mszę świętą za powierzonych jego pieczy wiernych. Gdyby zaniedbał ten obowiązek, jest zobowiązany do
odprawienia tylu Mszy, ilu zaniechał.64
Eucharystia jest najwymowniejszym znakiem jedności całego Kościoła. Dlatego to prawodawca zobowiązuje biskupa diecezjalnego, by
często sprawował Msze święte w kościele katedralnym, jak i w innych
świątyniach na terenie diecezji, zwłaszcza w niedziele i święta nakazane. Ma to na celu pogłębienie u wiernych świadomości wspólnoty
z własnym biskupem.65
Do podstawowej misji biskupa diecezjalnego należy misja nauczania. Przepisy kodeksowe zobowiązują biskupa diecezjalnego do
przedstawiania i wyjaśniania wiernym prawd wiary, które nie tylko
należy uznać, ale i według nich żyć. Misję tę każdy pasterz powinien
wypełniać poprzez częste osobiste przepowiadanie słowa Bożego
i nauki Kościoła. Do troski biskupa należy, aby głoszenie słowa Bożego
w homiliach i katechezie było realizowane zgodnie z prawem, bez
naruszania całości i jedności nauki chrześcijańskiej. Ma więc strzec
depozytu wiary, nie ograniczając przy tym wolości poznawania jego
prawd.66 Ta swoboda w badaniach nad prawdami teologicznymi musi
być podporządkowana Nauczycielskiemu Urzędowi Kościoła, który
czuwa nad prawdziwością głoszonego słowa Bożego.67 Jeśli chodzi
63 Kan. 387 KPK 1983. M. Solarczyk, Instytucjonalne organy Kościołów partykularnych, w: Ustrój Kościoła Rzymskokatolickiego. Wybrane zagadnienia instytucjonalne,
red. W. Jakubowski, M. Solarczyk, Warszawa 2002, s. 159.
64 Kan. 388 KPK 1983, E. Sztafrowski, Podręcznik Prawa Kanonicznego…, dz. cyt.,
s. 88–89.
65 Kan. 389 KPK 1983, T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 185.
66 Kan. 386 KPK 1983.
67	T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 185.
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o misję nauczania, to zadaniem biskupa diecezjalnego jest nie tylko
głoszenie i nauczanie prawd ewangelicznych, ale także troska o to, by
oddalić wszelkiego rodzaju grożące temu nauczaniu błędy.68
Ostatnią z omawianych w tej części misji biskupa diecezjalnego
jest posługa rządzenia, czyli kierowania Kościołem partykularnym.
Biskupi diecezjalni mają kierować swoimi diecezjami jako zastępcy
Chrystusa. Mają udzielać dobrych rad, zachęt oraz dawać dobre
świadectwo. Z tej władzy mają korzystać w celu budowania swojej
owczarni w prawdzie i świętości.69 Z obowiązkiem rządzenia diecezją związana jest władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza.
Poszczególne rodzaje tej władzy i sposoby jej sprawowania zostały
omówione we wcześniejszej części niniejszego opracowania.
Do posługi rządzenia należy troska o to, aby wierni przestrzegali
przepisów prawa powszechnego i partykularnego, czyli by zachowywano dyscyplinę kościelną. Dlatego strzegąc jedności całego Kościoła,
biskup diecezjalny musi dbać o utrzymanie karności, by nie wkradły
się do niej różne nadużycia, zwłaszcza w posłudze słowa, sprawowaniu sakramentów i sakramentaliów, kulcie Boga i świętych, a także
w zarzadzaniu dobrami materialnymi.70
Z pasterskimi zadaniami biskupa diecezjalnego związany jest
ściśle apostolat. Pod kierownictwem i z poparciem pasterza diecezji
powinny być pełnione różnego rodzaju dzieła apostolskie na terenie
diecezji. Biskup ma przypominać wiernym potrzebę i obowiązek
apostolatu, a także zachęcać ich do uczestnictwa i wspomagania istniejących już dzieł apostolskich, zgodnie z ich przeznaczeniem.71
Chodzi o to, by koordynowani przez niego duchowni, członkowie
instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego,

68	E. Sztafrowski, Podręcznik Prawa Kanonicznego…, dz. cyt., s. 87–88.
69	T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 186.
70 Kan. 392 KPK 1983.
71 Kan. 394 KPK 1983. B. Glinkowski, Biskupi diecezjalni i tytularni w Kościele
katolickim…, dz. cyt., s. 77.
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a także wierni świeccy wzajemnie współdziałali w tej posłudze, mając
świadomość, że razem służą wspólnej Bożej sprawie.72
5. O
 bowiązki biskupa diecezjalnego względem Stolicy
Apostolskiej
Biskup diecezjalny jest pasterzem swojego Kościoła partykularnego,
ale zawsze pozostaje w łączności i pod zwierzchnictwem papieża,
który jest odpowiedzialny za cały Kościół. Dlatego to do obowiązków
biskupa diecezjalnego względem Stolicy Apostolskiej należy przedstawianie papieżowi co pięć lat sprawozdania o stanie Kościoła partykularnego, któremu przewodzi. Formę i czas tej relacji określa Stolica
Apostolska. Gdyby zdarzyło się, że czas sprawozdania przypadnie
w pierwszym dwuleciu objęcia diecezji, wówczas biskup może powstrzymać się od sporządzenia i przedstawienia tego sprawozdania.73
W tym samym roku, w którym biskup diecezjalny składa sprawozdanie z działalności swojej diecezji papieżowi, powinien on także
udać się do Rzymu, aby nawiedzić groby apostołów św. Piotra i św. Pawła oraz spotkać się z papieżem, chyba że Stolica Apostolska zdecyduje
inaczej. Obowiązek ten biskup diecezjalny powinien spełnić osobiście.
Jeśli jednak wystąpiła by zgodna z prawem przyczyna, może to za
niego uczynić biskup koadiutor lub pomocniczy albo inny odpowiedni kapłan z jego diecezji. Jeśli chodzi o wikariuszy apostolskich,
to mogą oni spełniać ten obowiązek przez zastępcę, nawet gdyby
przebywali w Rzymie, a prefekci apostolscy są z niego zwolnieni.74
Wizyta ta zwana jest ad limina Apostolorum i polega na tym, że
biskupi modlą się w bazylikach św. Piotra i św. Pawła, wpisują się do
księgi i składają tam ofiary. Podczas wizyty na audiencji u papieża
mają możliwość bezpośrednio oddać mu cześć i wyrazić swoje posłuszeństwo. Papież przemawia osobiście do biskupów danego kraju.
72	T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II…, dz. cyt., s. 187.
73 Kan. 399 KPK 1983. M. Solarczyk, Instytucjonalne organy Kościołów
partykularnych…, s. 160.
74 Kan. 400 KPK 1983. B. Glinkowski, Biskupi diecezjalni i tytularni w Kościele
katolickim…, s. 78.
| 193 |

Ks. Krzysztof Rogala

Każdy z hierarchów ma możliwość osobistego spotkania z Ojcem
Świętym, oraz do rozmowy na temat swojej diecezji, jak i o sprawach
dotyczących całego Kościoła powszechnego.75
Każdy biskup diecezjalny posiada także obowiązek względem
Stolicy Apostolskiej polegający na dostarczaniu, według możliwości
swojej diecezji, środków materialnych na utrzymanie Stolicy Apostolskiej, by mogła owocnie służyć całemu Kościołowi. Wyrazem tejże
pomocy ekonomicznej są ofiary przeznaczane na konkretne dzieła
apostolskie, na przykład na misje, ale także zwyczaj „Świętopietrza”,
czyli zbiórki we wszystkich kościołach podczas uroczystości świętych
apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca.76
Kolejnym z obowiązków jakie spoczywają na biskupie diecezjalnym względem Stolicy Apostolskiej jest przesyłanie listy z trzema odpowiednimi kandydatami, gdy w diecezji pojawi się potrzeba biskupa
pomocniczego. Chyba że prawo przewiduje coś innego, wówczas nie
ma tego obowiązku. Zakres i sposób procesu informacyjnego jest
określony przez organy Stolicy Apostolskiej.77
Do jednego z ostatnich obowiązków jakie biskup diecezjalny ma
względem stolicy apostolskiej zaliczyć należy zrzeczenie się z urzędu.
Każdy pełniący urząd pasterza diecezji proszony jest, aby po ukończeniu siedemdziesiątego piątego roku życia, złożył na ręce ojca świętego
rezygnację z tejże funkcji. Decyzja o rezygnacji leży w gestii papieża.
Również ci, którym stan zdrowia lub inna poważna przyczyna nie
pozawalają na wykonywanie swojej misji pasterskiej, są proszeni
o złożenie rezygnacji.78 Obowiązek ten podyktowany jest dobrem
Kościoła partykularnego. Dlatego to z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego biskup jest proszony o rezygnację, a w przypadku choroby
bądź innej przyczyny uniemożliwiającej pełnienie obowiązków jest
75	T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II…, s. 191–192.
76 Kan. 1271 KPK 1983. A. Sobczak, Kompetencje biskupa diecezjalnego w materii
dóbr doczesnych Kościoła, w: Biskupi. Wybrane elementy kanonicznej ekspresji osoby
biskupa, dz. cyt., s. 168–169.
77 Kan. 377 KPK 1983. J. Wroceński, Nominacje biskupów w świetle prawa kanonicznego i praktyki dyplomatycznej…, art. cyt., s. 89–90.
78 Kan. 401 KPK 1983.
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usilnie o to proszony. Jeżeli papież przyjmie to zrzeczenie, to musi
mianować następcę.79
Biskup, którego rezygnacja została przyjęta, otrzymuje tytuł emeryta danej diecezji i może w niej mieszkać, chyba że Stolica Apostolska
zadecyduje inaczej. O godne i odpowiednie dla niego utrzymanie ma,
według prawodawcy, zatroszczyć się Konferencja Episkopatu przez
wydanie ogólnych norm określających obowiązki poszczególnych
diecezji wobec swojego biskupa emerytowanego.80
Zakończenie
Kodeks Prawa Kanoniczego z 1983 r. jest obowiązującym prawem
w Kościele rzymskokatolickim. Jego przepisy porządkują życie społeczności kościelnej, określając kompetencje tych, którzy ten Kościół
tworzą i nim kierują. Na czele hierarchii kościelnej stoją biskupi,
którzy są następcami Apostołów. Ich urząd wypływa z działalności
pierwotnego Kościoła i jest z woli Bożej kontynuacją posłannictwa
Dwunastu. Pasterskie zadania biskupów wynikają z przyjętej przez
nich sakry biskupiej w czasie sakramentu święceń oraz z nadanej im
misji kanonicznej. Tych biskupów, którym powierzono troskę nad
Kościołem partykularnym, nazywa się biskupami diecezjalnymi.
Taki biskup wykonuje w swojej diecezji osobiście posługę w imieniu
Boga, mocą posiadanego urzędu. Posiada pełnię władzy wykonawczej,
ustawodawczej i sądowniczej. Mimo, że jego władza jest własna, zwyczajna i bezpośrednia, wykonywana jest zawsze w duchu wspólnoty
z Kolegium Biskupów i jego głową na czele. Biskup diecezjalny, mimo
że jest zwierzchnikiem Kościoła partykularnego, zawsze pozostaje
w jedności z papieżem.
W obecnych czasach wiele nurtów liberalnych próbuje przedrzeć
się do Kościoła i narzucić swój zlaicyzowany model tejże wspólnoty.
Dalego tym bardziej potrzeba przypominać o hierarchicznym modelu
79 B. Glinkowski, Biskupi diecezjalni i tytularni w Kościele katolickim…, dz. cyt.,
s. 79.
80 Kan. 402 KPK 1983. E. Sztafrowski, Podręcznik Prawa Kanonicznego…, dz. cyt.,
s. 95.
| 195 |

Ks. Krzysztof Rogala

Kościoła, na czele którego stoją jego pasterze, aby pełnić w nim zadania dla dobra całego ludu Bożego. Zebranie i przypomnienie przepisów kodeksowych dotyczących posługi biskupa diecezjalnego ma
na celu ukazanie właściwej pozycji i miejsca tego dostojnego i bardzo
ważnego urzędu w Kościele.
Summary
The Code of Canon Law from z 1983 is the current law in the Roman Catholic
Church. Its regulations arrange ecclesial community life by indication competences of people creating and leading tfis Church. At the head of ecclesial
hierarchy there are bishops, the successors of Apostles. Their degree derives
from initial Church’s activity and it is the continuation of The Twelve mission. Pastoral tasks of bishops derives from taken by them bishops sacre in
time of ordination sacrament and their canon mission. The bishops taking
care of the individual Church are diocese bishops. Such a bishop carries out
the misnistrartions personally in his own diocese by his degree. He owns
the whole executive, justiciary and legislative power. Although his power
is personal, common and direct, it is always made in a spirit of community
with the College of Bishops and its head. The diocese bishop always stays in
unity with the pope, although he is the superior of the individual Church.
This work was presented in five sunsections: the concept and importance
of bishop degree, diocese bishop’s competences in his individual Church,
pastoral care about people of God, the mission of sanctify, teaching and
ruling, duties to the Holy See.
Słowa kluczowe: biskup diecezjalny, pasterz, diecezja, Kościół partykularny
Key words: Diocese bishop, shepherd, diocese, individual Church
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