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wstęp

Kwartalnik „Warszawskie Studia Pastoralne” staje się coraz bardziej
czasopismem interdyscyplinarnym. Jest to odpowiedź na współczesne
wyzwania, jakie stają przed teologią pastoralną. Badania naukowe
pastoralistów koncentrują się na trzech kierunkach myśli teologicznej:
refleksji o Bogu, o człowieku i o Kościele. Poszerzona tematyka badań
pastoralnych otwiera łamy tego czasopisma zwłaszcza przed tymi
Autorami, którzy podejmować będą naukową dyskusję o wszystkich
problemach współczesnego Kościoła i świata. Teologia pastoralna
bardzo się zmieniała ostatnimi czasy. Widać to także po Autorach
publikujących naukowe dysertacje teologicznopastoralne. Coraz
więcej jest w gronie pastoralistów osób świeckich, a to oznacza, że
uprawiana dotychczas teologia pastoralna pod kątem przygotowania
do duszpasterstwa, staje się teologią praktyczną, która ma służyć
całemu Kościołowi. Ta niepozorna zmiana jakościowa stawia jednak
nowe zadania także przed publikatorami teologicznymi. Mają one
za zadanie nie tylko relacjonować stan badań, ale także wskazywać
nowe zadania badawcze dla teologów.
Niniejszy numer naszego kwartalnika zawiera zarówno opracowania stricte związane z teologią pastoralną, jak i artykuły z zakresu
psychologii pastoralnej, teologii duchowości oraz z religiologii. Mamy
nadzieję, że będą one inspiracją dla naszych Czytelników w dalszych
poszukiwaniach naukowych.
Na łamach „Warszawskich Studiów Pastoralnych” jest miejsce
dla nowych Autorów, zwłaszcza z ośrodków naukowych, w których
rodzą się nowe pomysły pastoralne i związane z nimi koncepcje prac
naukowych. Publikacje naszego czasopisma stanowią nie tylko kopalnię wiedzy teologicznopastoralnej, ale ich zadaniem jest także
|5|

pobudzanie do dyskusji, koordynowanie wymiany naukowej, inspirowanie nowych kierunków badań, a także umożliwianie pastoralistom
polskim publikowania artykułów naukowych. Obecny numer naszego
periodyku pokazuje, że dotychczasowi Autorzy potrafili wykorzystać
możliwości naukowe związane z publikowaniem w tym czasopiśmie.
Czekamy na nowych Autorów oraz ich ciekawe i dobrze zredagowane
prace naukowe.
Redakcja
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Ks. Dariusz Lipiec
Ubóstwo i ubodzy w nauczaniu
papieża Franciszka
Poverty and the poor in the teaching of Pope Francis

Rozumienie ubóstwa i człowieka ubogiego
W nauczaniu papieża Franciszka można odnaleźć dwa rozumienia
ubóstwa. Pierwsze rozumienie związane jest ściśle z ewangelicznym
naśladowaniem Chrystusa. „Ubóstwo jest usposobieniem serca, które
nie pozwala myśleć o pieniądzach, o karierze, o luksusie jako o celu
życia i warunku szczęścia. To właśnie ubóstwo serca stwarza warunki
do dobrowolnego brania na siebie odpowiedzialności na płaszczyźnie
osobistej i społecznej, pomimo własnych ograniczeń, ufając w bliskość
w bliskość Boga i wspierani Jego łaską. Tak rozumiane ubóstwo jest
miarą, która pozwala ocenić należycie korzystanie z dóbr materialnych, a także umożliwia przeżywanie relacji i uczuć bez egoizmu
oraz zaborczości.”1
Istnieje również inne rozumienie ubóstwa, mające negatywny
wydźwięk, nastręczające trudności w jednoznacznym zdefiniowaniu
i zidentyfikowaniu w świecie współczesnym. Franciszek wskazuje
na jego wielorakie postacie, którymi są „wykluczenie, nadużycia,
przemoc, tortury i więzienie, wojna, pozbawienie wolności i godności, ignorancja i analfabetyzm, krytyczne warunki sanitarne i brak
pracy, handel ludźmi i niewolnictwo, wygnanie i bieda, przymusowe
przesiedlenia”2 i inne. Na czoło wysuwa się wykluczenie, które papież
1 Franciszek, Orędzie na I Światowy Dzień Ubogich (19.11.2017 r.), OsRomPol 2017,
nr 8, s. 8.
2	Tamże, s. 9.
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rozumie także wielorako. Wiąże się ono najczęściej z przebywaniem
osób lub grup ludzkich poza głównym nurtem życia społecznego
w różnych jego wymiarach i w tym znaczeniu wykluczenie jest blisko związane z marginalizacją, oznaczającą znajdowanie się blisko
krawędzi głównego nurtu życia społecznego lub już poza nią. Osoby
wykluczone mają bardzo niewielki udział w dobrach materialnych
i kulturowych społeczeństwa i są niejako zmuszone do budowania
społeczności alternatywnych, w których egzystują i które tworzą.
Wykluczenie w takim rozumieniu oznacza także niemożność lub
bardzo poważne utrudnienie podejmowania podmiotowego uczestnictwa w życiu społecznym. Brak środków do podjęcia kształcenia,
a w konsekwencji otrzymania odpowiedniej pracy pozbawia ludzi,
zwłaszcza młodych, perspektyw życiowych. Przez to nie mogą oni
wyjść z przebywania na marginesie społeczeństwa i znajdują się w sytuacji, którą Franciszek określa jako „błędne koło”.3 Brak perspektyw
na lepszą przyszłość jest – zdaniem papieża – szczególnie deprecjonujące człowieka, ponieważ odbiera mu nadzieję.
Innym przejawem ubóstwa jest głód. Problematykę głodu oraz
ludzi głodnych i niedożywionych Franciszek podejmuje w dwojakim ujęciu: w ujęciu globalnym, jako światowy problem i wyzwanie
dla całej społeczności ludzkiej, oraz w ujęciu indywidualnym, jako
sytuację poszczególnych osób, członków społeczeństwa, które się
w niej znalazły. Genezę głodu w ujęciu globalnym papież dostrzega
w niezrównoważonym rozwoju gospodarczym poszczególnych społeczeństw krajowych. Jest to efekt braku solidarności międzynarodowej
i nierównego podziału dóbr. Brak własnych środków na rozwój gospodarczy, niedostateczne wsparcie ze strony krajów bogatych i instytucji
międzynarodowych oraz niedostatki programów rządowych skutkują
3 „Jedną z największych plag, na jakie narażona jest młodzież, jest brak możliwości kształcenia się i pracy umożliwiającej utrzymanie się i opłacalnej, która
pozwalałaby jej na robienie planów; to zaś rodzi w wielu przypadkach […] sytuacje
ubóstwa i marginalizacji. A to ubóstwo i ta marginalizacja najbardziej sprzyjają
temu, by dostać się w błędne koło handlu narkotykami i przemocy.” Franciszek,
Bóg żąda zdania sprawy od tych, którzy zniewalają ludzi. Przemówienie w Ciudad
Juárez, 17.02.2016 r., OsRomPol 2016, nr 3–4, s. 33.
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zbyt małym wzrostem gospodarczym krajów ubogich, których rządy
nie radzą sobie ze zjawiskiem skrajnego ubóstwa części swoich obywateli. Taki stan rzeczy jest powodem, dla którego Franciszek apeluje
do instytucji międzynarodowych i krajów bogatych, aby pomagały
krajom biednym w ich rozwoju gospodarczym. Wskazuje także na
konieczność solidarnego poszukiwania konkretnych dróg wyjścia
z sytuacji kryzysowych, mających zasięg międzynarodowy. Brak
współpracy w tym względzie papież uważa także za przyczynę zmniejszania się bezpieczeństwa żywnościowego na ziemi.4
Skomplikowana sytuacja międzynarodowa pozostaje w korelacji,
jak uważa Franciszek, ze słabym stanem gospodarek wielu krajów.
Niedorozwój gospodarczy, zwłaszcza sektorów rolnictwa, leśnictwa,
rybołówstwa i im podobnych, skutkuje niedostatkiem żywności i jej
słabą jakością. Dlatego papież zwraca się do rządzących o dowartościowanie tej dziedziny gospodarki, która odpowiedzialna jest za
zapewnienie egzystencji obywateli.5
Papież zwraca także uwagę na problem dystrybucji żywności w ramach społeczeństwa. Obok cierpiących z powodu niedożywienia
części jego członków, znajdują się tacy, którzy mają przesyt dóbr
materialnych, także środków żywnościowych.6 Innym problemem
jest marnotrawstwo żywności, także w krajach, w których część obywateli nie ma do niej odpowiedniego dostępu. W takich sytuacjach,
jak zauważa Franciszek, różnorakie programy pomocowe instytucji
zewnętrznych stają się nieefektywne, ponieważ wsparcie nie dociera
do osób najbardziej potrzebujących, a także dlatego, że zwalniają one
4 Por. Franciszek, Przesłanie do José Graziano da Silva, dyrektora generalnego
FAO, z okazji Światowego Dnia Wyżywienia 2014 r., OsRomPol 2014, nr 11, s. 36.
5 „Zaangażowanie każdego kraju na rzecz podniesienia własnego poziomu wyżywienia, udoskonalenie działalności rolniczej i polepszenia warunków bytowych
ludności wiejskiej wyraża się konkretnie w ożywianiu sektora rolnego, w zwiększeniu produkcji i w organizowaniu skutecznej dystrybucji żywności.” Franciszek,
Przesłanie do uczestników sesji inauguracyjnej 40. Konferencji Generalnej FAO
(3.07.2017), OsRomPol 2017, nr 8, s. 15.
6 Por. Franciszek, Nie pogrążajmy się w chaosie niepohamowanej konsumpcji.
Katecheza z 29.01.2017 r., OsRomPol 2017, nr 2, s. 35.
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niejako odpowiedzialnych za rozwój ekonomiczny z właściwej troski
o gospodarkę i ludzi najbiedniejszych.7
Chociaż problem głodu i niedożywienia domaga się rozwiązań
strukturalnych, o zasięgu ogólnokrajowym, a nawet międzynarodowym, wobec aktualnej sytuacji ludzi głodujących – jak zauważa papież
– konieczne są działania oparte na przykazaniu miłości bliźniego,
które mogą przynieść zaspokojenie ich potrzeb. Konieczne są takie
programy pomocowe, które adresowane będą przede wszystkim do
cierpiących głód. Jest rzeczą paradoksalną, że beneficjentami takiej
pomocy są także rolnicy i mieszkańcy terenów wiejskich, którzy nie
są w stanie wytworzyć wystarczającej ilości pożywienia.8
Ubóstwo w skrajnej postaci prowadzi niekiedy do stanu uzależnienia jednych osób od woli innych i określane jest przez papieża mianem
„nowa forma niewolnictwa”. Taką formą jest zatrudnianie do ciężkiej
i niebezpiecznej pracy fizycznej za bardzo niską zapłatę, pozwalającą
jedynie na egzystencję w urągających człowieczeństwu warunkach.
Wykorzystywanie trudnej sytuacji życiowej pracujących godzi przede
wszystkim w ludzką godność, a także pozbawia części praw obywatelskich i pracowniczych.9 Inną „nową formą niewolnictwa” jest handel
ludźmi, którego ofiarami są najczęściej kobiety i dzieci, zmuszane do
podejmowania pracy lub działalności wbrew ich woli.10
Do „nowych form niewolnictwa” papież zalicza także uzależnienia. Ich obecność jest – jego zdaniem – oznaką słabości społeczeństwa, które nie jest w stanie zaspokoić we właściwy sposób potrzeb
ludzkich, przez co wielu jego członków wyobcowuje się. Nie jest ono
zdolne, by wielu takim osobom skutecznie pomóc w powrocie do
7 Por. Franciszek, Przesłanie do José Graziano da Silva, dyrektora generalnego
FAO, z okazji Światowego Dnia Wyżywienia 2016 r., OsRomPol 2016, nr 11, s. 20.
8 Por. Franciszek, Stół dla wszystkich głodnych. Homilia z 12.05.2015 r., OsRomPol
2015, nr 6, s. 20–21.
9 Por. Franciszek, Bóg zażąda zdania sprawy od tych, którzy zniewalają ludzi.
Przemówienie w Ciudad Juárez 17.02.2016 r., OsRomPol 2016, nr 3–4, s. 33–34.
10 Por. Franciszek, Handel ludźmi i przestępczość zorganizowana. Przemówienie
do uczestników szczytu watykańskiego (3.06.2016 r.), OsRomPol 2016, nr 6, s. 44–47.
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prawidłowego funkcjonowania.11 W podobny sposób wielu ludzi,
zwłaszcza młodych, dopuszcza się przestępstwa. Brak określonych
perspektyw życiowych i zły wpływ środowiska, często biednego, stoją
u genezy alienacji społecznej młodocianych oraz ich różnorakich
uzależnień wewnętrznych i zewnętrznych.12
Inną grupą osób ubogich – według Franciszka – są migranci
i uchodźcy. Papież zauważa, że zjawisko migracji, istniejące od zarania
ludzkości, przybrało na sile w obecnych czasach. Osoby migrujące
podejmują wędrówkę z różnorakich powodów i zazwyczaj w sposób
dobrowolny.13 Jednak są wśród nich i takie, które do opuszczenia
miejsca zamieszkania są zmuszone, najczęściej w sytuacji zagrożenia
spowodowanego konfliktem zbrojnym i przemocą. Do grupy ubogich
zaliczani są przez papieża owi przymusowi migranci, przeżywający
z tego powodu wielorakie cierpienie. Dotkliwie przeżywają emigrację zwłaszcza ofiary wojen i konfliktów – uchodźcy – wśród których
znajdują się kobiety, dzieci, osoby starsze i chore. Szczególnie trudna
jest sytuacja dzieci i młodzieży, ponieważ zagrożona jest nie tylko ich
aktualna egzystencja, ale także dalszy rozwój: wychowanie, kształcenie i uczestnictwo w życiu społecznym.14
Niełatwa jest jednak sytuacja wszystkich migrujących, którzy
po opuszczeniu ojczyzny napotykają na wielorakie trudności z adaptacją w nowym środowisku, nalezieniem pracy itp. Franciszek
zwraca się do społeczności przyjmujących migrantów, wskazując
na swoiste itinerarium, którym powinny się kierować, wyrażone
czterema czasownikami: przyjmować, chronić, promować i integrować. Przyjmować – oznacza przeciwstawić się odrzuceniu; chronić –
przed wykorzystaniem, nadużyciami i przemocą; promować – czyli
11 Por. Franciszek, Prawdziwa wolność i nowe formy niewolnictwa. Katecheza
z 10.10.2016 r., OsRomPol 2016, nr 9, s. 14.
12 Por. Franciszek, Wybaczcie społeczeństwu, które nie potrafiło wam pomóc.
Przemówienie w Ciudad Juárez 17.02.2016 r., OsRomPol 2016, nr 3–4, s. 31–32.
13 Por. Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2016 r., OsRomPol 2016, nr 10, s. 10–11.
14 Por. Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2017 r., OsRomPol 2017, nr 11, s. 4–6.
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troszczyć się o integralny rozwój; integrować – przez poszanowanie
dla kultury i tradycji przybywających, zwłaszcza poprzez działania
na rzecz rodziny.15 Papież zwraca uwagę na potrzebę umożliwienia
migrantom podmiotowego zaangażowania w społeczności przyjmujących, aby nie byli jedynie beneficjentami opieki i wsparcia. Jak
wskazuje, mogą oni wnieść znaczący, sobie właściwy, wkład w życie
i kulturę społeczeństwa, które ich przyjmuje.16
Przyczyny ubóstwa
Pochodzący z Ameryki Łacińskiej papież upatruje przyczyny ubóstwa
w pierwszym rzędzie w nierównym dostępie do dóbr ziemskich. Podkreśla on, że ziemia jest darem Bożym dla wszystkich ludzi, który jest
dany jako doczesna ojczyzna i miejsce realizacji powołania, a jednocześnie jest ona (ziemia) przedmiotem miłości dla każdego człowieka
i darem zobowiązującym do jej przekształcania. Będąca dobrem
wspólnym ziemia jest miejscem życia i dążenia do szczęścia ludzi ją
zamieszkujących, którzy budują społeczeństwa oparte na zasadach
dobra wspólnego, sprawiedliwości, pomocniczości i solidarności.
Właśnie nieposzanowanie zasad współżycia społecznego jest źródłem
nierównego dostępu do dóbr, które oferuje ziemia, a w konsekwencji ubóstwa i – co z naciskiem podkreśla Franciszek – wykluczenia
społecznego.
W swoim nauczaniu papież nawiązuje do nauczania Soboru Watykańskiego II, który wśród problemów świata połowy XX wieku
dostrzegał jego rozbicie na bogatą północ i ubogie południe. Taki
stan ojcowie soborowi postrzegali jako zagrożenie dla pokoju światowego, a także jako źródło problemów dla wielu państw i narodów
południowej półkuli. Przestrzegali oni, że wskutek niesprawiedliwej
eksploatacji dóbr naturalnych bogate będą stawały się jeszcze bogatsze, zaś biedne jeszcze biedniejsze. Bogacenie się jednych może
15 Por. Franciszek, Przyjmować, chronić, promować i integrować. Przemówienie
z 21.02.2017 r., OsRomPol 2017, nr 3–4, s. 20–23.
16 Por. Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2018 r., OsRomPol 2017, nr 9, s. 4–7.
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następować kosztem zubożenia innych. Takiemu stanowi rzeczy
sprzyja zarówno przewaga krajów bogatszych, dysponujących instrumentami ekonomicznymi, politycznymi czy militarnymi, jak również
niesprawiedliwe zasady współżycia międzynarodowego, pozwalające
silniejszym i bogatszym na wykorzystywanie pozycji dominującej.
Postępujące zubożenie krajów biedniejszych i uzależnianie ich od
gospodarek krajów bogatszych skutkuje nie tylko zmniejszaniem się
zasobów krajów ubogich, ale zwiększającym się dystansem między
nimi, przez co uboższym coraz trudniej będzie osiągnąć stopień rozwoju zasobniejszych. Kolejnym skutkiem jest spowolnienie rozwoju
gospodarczego i kulturalnego krajów biednych (zob. KDK 4–10).
Papież Franciszek nawiązuje do soborowego spojrzenia na źródła
niedorozwoju społecznego i zwraca uwagę na współczesne modyfikacje dawnych trendów. Zauważa, że tragicznym w skutkach dla
wielu społeczności lokalnych jest absolutyzacja autonomii gospodarki
rynkowej. Dawanie pierwszeństwa kapitałowi przed osobą ludzką
w rzeczywistości nie jest źródłem i motorem napędzającym gospodarkę i rozwój społeczny, lecz zwraca się przeciwko człowiekowi, który
jest podporządkowany pomnażaniu zysków i staje się w ostateczności kimś w rodzaju zakładnika kapitału. Absolutne pierwszeństwo
przyznawane wolnemu rynkowi prowadzi do podporządkowania
słabszych gospodarek lokalnych silniejszemu kapitałowi międzynarodowemu, często nie biorącemu pod uwagę względów społecznych.
Absolutyzacja autonomii gospodarki rynkowej stwarza możliwość – jak uczy papież – pojawianiu się spekulacji finansowych. Ich
celem jest przynoszenie maksymalnych zysków przy minimalnym
nakładzie kosztów. Charakterystyczną cechą spekulacji finansowych
jest także fakt, że jedynie w niewielkim stopniu są one zorientowane
na wytwarzanie dóbr, oraz że przeprowadzane są z pominięciem
zasad moralnych. Ich konsekwencje ponoszą zazwyczaj stojący na
najniższym szczeblu drabiny społecznej, czyli najubożsi obywatele,
na których przerzuca się koszty wszelkich machinacji. Pieniądze
transferowane są zazwyczaj poza granice krajów, przez co gospodarki
lokalne pozbawiane są środków finansowych koniecznych do rozwoju
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gospodarczego i kulturalnego społeczeństwa, a co za tym idzie, także
rozwoju obywateli.
Franciszek uwrażliwia, przede wszystkim odpowiedzialnych za
kształtowanie życia społeczno-gospodarczego, że nie można całkowicie ufać sile rynku i jego mechanizmom. Bez kontroli gospodarka
rynkowa może stać się sama sobie celem działania człowieka, przestając być tym samym środkiem rozwoju człowieka i społeczeństwa.
Ponadto, wymykając się normom moralnym, może zostać podporządkowana nieumiarkowanej chciwości posiadaczy dóbr, mogących
gromadzić ich coraz więcej, kosztem wytwarzających je, którzy mogą
mieć coraz mniejszy udział w ich konsumowaniu.17 Papież przypomina społeczną zasadę dobra wspólnego, która stoi na straży uczciwego podziału dóbr nie tylko naturalnych, ale także wytwarzanych
przez człowieka.
Papież z Ameryki Łacińskiej zwraca uwagę na konieczność równowagi także w procesie dystrybucji dóbr. Chodzi przede wszystkim
o dostęp do dóbr kultury zarówno duchowej, jak i materialnej, a także
o powszechny dostęp do owoców pracy ludzkiej.18 Papież piętnuje
sytuacje, w których ciężko pracujący robotnicy otrzymują niewielki
udział w zyskach za wytwarzane przez siebie produkty, zaś na ich
pracy zyskują głównie właściciele przedsiębiorstw i pośrednicy. Naganna jest nie tylko zbyt niska płaca, nieadekwatna do włożonego
wysiłku, ale ograniczenie możliwości uczestnictwa w życiu społecznym, a zwłaszcza w edukacji i wychowaniu, które powodowane są
niewielką ilością środków, wystarczających jedynie na zaspokojenie
podstawowych potrzeb egzystencjalnych, i to w niepełnym zakresie.
Równowaga w podziale dóbr konieczna jest w pierwszej kolejności
w relacjach między państwami i narodami. Tylko przez stosowanie
zasady solidarności, jak uczy papież, możliwy jest do osiągnięcia

17 Por. M. Fiałkowski, Udział katolików w życiu politycznym i budowaniu pokoju,
w: Teologia pastoralna, t. 2, red. R. Kamiński, Lublin 2002, s. 508–512.
18 Por. B. Drożdż, Wspieranie dzieł promujących międzyludzką solidarność, w: Teologia pastoralna, t. 2, dz. cyt., s. 559–561.
| 14 |

Ubóstwo i ubodzy w nauczaniu papieża Franciszka

dobrobyt wszystkich krajów, a nie tylko niektórych.19 Bogacenie się
części z nich, dokonujące się kosztem ubogich, które stają się jeszcze
uboższe, skutkuje w pierwszym rzędzie zwiększaniem się dystansu
w rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturalnym, istniejącym między nimi. Powiększanie się tego dystansu i istnienie różnych prędkości
w rozwoju ekonomicznym krajów biednych i bogatych rodzi także
zagrożenie dla suwerenności tych pierwszych, które coraz bardziej
uzależniają się od zagranicznego kapitału, a przez to decyzje o losach obywateli zapadają daleko od nich i w coraz mniejszym stopniu
uwzględniają ich potrzeby i dobro. W takiej sytuacji, jak uczy Franciszek, zagrożona jest osoba ludzka, jej godność i prawdziwie ludzka
egzystencja.
Niesprawiedliwy podział dóbr i brak solidarności znajdują się także
u źródeł ubóstwa w społeczeństwach krajowych. Ubóstwo to idzie
w parze – jak naucza Franciszek – z marginalizacją nie tylko jednostek, ale całych grup społecznych. To, co na arenie międzynarodowej
papież odnosi do relacji między państwami i narodami, na szczeblu
krajowym dotyczy relacji między bogatymi a ubogimi uczestnikami
życia społecznego. Relacje pomiędzy tymi grupami opierają się na
nierównym dostępie do dóbr naturalnych i wytwarzanych w państwie. Podczas, gdy jedni dysponują niemal niegraniczonym dostępem do nich, inni mają go poważnie utrudniony. Takiemu stanowi
rzeczy – jak zauważa papież – sprzyja często prawodawstwo, które
utrudnia sprawiedliwą dystrybucję dóbr i utrwala proces bogacenia
się jednych grup kosztem dalszego ubożenia innych.20 Dlatego papież
naucza o problemie strukturalnym, który domaga się strukturalnego
rozwiązania. W takim stanie struktur społecznych i ekonomicznych
19 Por. Franciszek, Solidarność lekarstwem na populizm. Przemówienie z 24.03.2017 r.,
OsRomPol 2017, nr 3–4, s. 31.
20 „Niestety, w naszych czasach, podczas gdy coraz bardziej widoczne jest rażące
bogactwo zgromadzone przez nielicznych uprzywilejowanych, któremu często towarzyszy bezprawie i krzywdzące wykorzystywanie godności ludzkiej, skandalem
staje się rozprzestrzenianie się ubóstwa na duże sektory społeczeństwa na całym
świecie.” Franciszek, Orędzie na I Światowy Dzień Ubogich 19.11.2017 r., OsRomPol
2017, nr 8, s. 9.
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państwa problem ubóstwa nie może zostać rozwiązany za pomocą
jedynie programów rządowych i zaangażowania organizacji pozarządowych. Konieczna jest taka zmiana (reforma) struktur, która opiera
się nie na bezwzględnym dążeniu do dobrobytu, ale na sprawiedliwości i solidarności. Wartości te bowiem uwzględniają priorytet
osoby ludzkiej i stoją u podstaw zabezpieczenia ludzkiej godności
i praw człowieka. Zasada zaś pomocniczości gwarantuje możliwość
wkładu jednostek i grup społecznych w dobro wspólne i tworzenie
przestrzeni dla współdziałania wszystkich ludzi.21
Znaczącą rolę w uzdrawianiu życia społeczno-gospodarczego
Franciszek przypisuje politykom. Bycie politykiem uważa on za powołanie, zaś jej uprawianie za „jedną z najcenniejszych form miłości”
(EG 205). Zadaniem polityków jest szukanie dobra wspólnego, opierając się na miłości jako zasadzie relacji międzyludzkich w mikroi makroskali. Zaangażowanie polityków i rządzących powinno się
przejawiać – zdaniem papieża – zwłaszcza w kwestii zabezpieczeń
społecznych na gruncie opieki zdrowotnej, oświaty i trosce o tworzenie nowych miejsc pracy. Odważnie wskazuje, by w swoim zaangażowaniu politycy szukali inspiracji w Bogu, ponieważ „otwarcie się
na transcendencję mogłoby uformować nową mentalność polityczną
i ekonomiczną, która mogłaby przezwyciężyć absolutną dychotomię
między ekonomią i wspólnym dobrem społecznym” (EG 205).
Ważną rolę papież przypisuje do odegrania ekonomistom. Ekonomia, jak uczy, jest „sztuką dochodzenia do odpowiedniego zarządzania wspólnym domem, jakim jest cały świat” (EG 206). Franciszek
uważa, że działalność ekonomistów na gruncie lokalnym czy państwowym powinna mieć perspektywę międzynarodową, a nawet
ogólnoświatową. Decyzje bowiem podejmowane w określonych częściach globu mają wpływ na całość ekonomii światowej. Wypływa stąd
duża odpowiedzialność ekonomistów nie tylko za stan gospodarki
własnego kraju czy regionu, ale za stan gospodarki światowej.22 Zada21 Por. Franciszek, Obowiązek integrowania. Przemówienie z 4.04.2017 r., OsRomPol
2017, nr 5, s. 34.
22 Por. K. Święs, Pomocniczości zasada, w: Leksykon teologii pastoralnej, s. 644–646.
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niem ekonomistów jest więc wywieranie takiego wpływu na decyzje
i budowanie takiego sposobu interakcji gospodarczych i finansowych,
które „nie naruszając suwerenności narodów, zapewnią dobrobyt
ekonomiczny wszystkich krajów, a nie tylko nielicznych” (EG 206).
Szczególną rolę jednak przypisuje Franciszek przedsiębiorcom,
których zadaniem jest tworzenie „gospodarki komunii”. Przedsiębiorca jest twórcą „gospodarki komunii”, ponieważ wprowadza do
dziedziny gospodarki pierwiastek wspólnotowy. Komunia ta jest
rodzajem więzi międzyosobowej, występującej pomiędzy pracodawcą
a pracownikiem, a także między innymi osobami zatrudnionymi
w przedsiębiorstwie. Papież zauważa, że przedsiębiorca – poprzez
sposób zarządzania przedsiębiorstwem i tworzeniem w nim atmosfery – może zarówno niszczyć więzi międzyludzkie, jak i przyczyniać
się do ich rozwoju. Dlatego wzywa przedsiębiorców, aby w swoich
przedsiębiorstwach tworzyli wspólnotę.23
Zadania Kościoła wobec ludzi ubogich
Pierwszym i podstawowym zadaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii o zbawieniu. Jej adresatami są wszyscy ludzie, wszyscy bowiem
zostali powołani do zbawienia w Jezusie Chrystusie.24 Ubodzy –
w szerokim rozumieniu tego pojęcia – są pierwszymi jej adresatami ze
względu na ich słabość. Wynika to z posłannictwa samego Chrystusa,
który mówił o sobie, przywołując słowa proroka Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym
ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym
23 „Wprowadzając do gospodarki dobre ziarno komunii, zainicjowaliście głęboką
zmianę w sposobie widzenia i w życiu przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo może
nie tylko nie niszczyć komunii miedzy osobami, lecz może je budować, może je
umacniać. Swoim życiem pokazujecie, że gospodarka i komunia stają piękniejsze,
jeśli są razem. Piękniejsza jest gospodarka, niewątpliwie, ale też komunia, ponieważ duchowa komunia serc jest jeszcze bardziej pełna, kiedy staje się komunią
dóbr, talentów, zysków.” Franciszek, Inna gospodarka jest możliwa. Przemówienie
z 4.02.2017 r., OsRomPol 2017, nr 2, s. 19.
24 Por. D. Lipiec, Podstawy teologiczne działalności charytatywnej, „Warszawskie
Studia Pastoralne” 2017, nr 3, s. 78–80.
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przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok
łaski od Pana” (Łk 4, 18–19; por. Iz 61, 1–62). Kontynuacja posłannictwa Chrystusa na ziemi odnajduje w Kościele szczególny wydźwięk
w opcji fundamentalnej na rzecz ubogich. Opcja ta, o której nauczali
papieże doby posoborowej: Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI
zajmuje również ważne miejsce w nauczaniu Franciszka.25 Wzorem
swoich poprzedników, wskazuje on na nierozdzielny związek miłości
do ubogich i głoszeniem Ewangelii, sprawowaniem sakramentów,
zwłaszcza Eucharystii i praktykowaniem miłości chrześcijańskiej.26
Opcja na rzecz ubogich ma – jak wynika z nauczania Franciszka –
dwa wymiary: społeczny i indywidualny. W wymiarze społecznym
oznacza ona przede wszystkim integrację całych społeczeństw, aby
wszyscy ich członkowie stanowili jedność w Chrystusie. Oznacza to
w praktyce konieczność strukturalnego wyjścia ku ubogim – w szerokim rozumieniu tego pojęcia – grupom społecznym i okazanie
im pomocy w ich słabości wynikającej z niedostatku materialnego
i pozostawania na marginesie życia społecznego. Zadaniem Kościoła
jest głoszenie Ewangelii, która wyzwala człowieka i wzywa do budowania społeczeństwa opartego na sprawiedliwości, solidarności
zasadzie dobra wspólnego i pomocniczości.27 Głoszenie Ewangelii
ubogim, w ramach opcji preferencyjnej, jest dla nich źródłem nadziei pochodzącej od Boga, wypływającej z Jego ojcowskiej miłości
i troski o człowieka, zwłaszcza najbardziej potrzebującego. Gdy jej
adresatami są pozostali członkowie społeczności ludzkiej, wówczas
wezwani są oni naśladowania Jezusa ubogiego, aby na Jego wzór stali
się ubogimi.28
25 Por. W. Przygoda, Ubóstwo, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński,
W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 874–875.
26 Por. Franciszek, Ewangelizacja jest naszą rewolucją. Homilia w Qito 7.07.2015 r.,
OsRomPol 2015, nr 7–8, s. 10–12.
27 Por. Franciszek, Wiara bez solidarności jest martwa. Przemówienie w Asunción
12.07.2015 r., OsRomPol 2015, nr 9, s. 37.
28 „Nie myślmy o ubogich jako o tych, którym należy poświęcić dobre uczynki
wolontariatu raz na tydzień, czy też doraźne gesty dobrej woli, które mają na celu
uspokojenie naszego sumienia. Takie doświadczenia, choć są ważne i pożyteczne,
| 18 |

Ubóstwo i ubodzy w nauczaniu papieża Franciszka

Aktualna sytuacja ludzi ubogich domaga się jednak wielorakiej
i zorganizowanej działalności Kościoła. Taką pomoc świadczą Caritas
i inne katolickie organizacje charytatywne. Podejmują one nierzadko
długofalowe programy działania i obejmują wyspecjalizowaną troską
różnorakie grupy osób, także niebędące członkami wspólnoty kościelnej. Pod opieką organizacji katolickich pozostają osoby bez środków
do życia, starsze, chore i niepełnosprawne.29 Wiele uwagi poświęcają
one ofiarom konfliktów zbrojnych, uchodźcom i emigrantom.30 Spośród posługującym ubogim papież wyróżnia wolontariuszy. Nazywa
ich „rzemieślnikami miłosierdzia”, ponieważ okazują potrzebującym
bliskość, czułość, empatię, a przede wszystkim miłość.31
Opcja na rzecz ubogich powinna być – jak uczy Franciszek –
udziałem wszystkich wierzących. „Jeśli więc pragniemy wnieść efektywny wkład w przemianę historii, przyczyniając się do prawdziwego
rozwoju, to musimy wsłuchiwać się w wołanie ubogich i starać się
wydobyć ich ze stanu marginalizacji”. Należy zauważyć, że samym
ubogim papież przyznaje również podmiotową rolę w przemianie
świata i realizacji posłannictwa Kościoła.32

[…] powinny prowadzić do prawdziwego spotkania z ubogimi, a także do dzielenia
się, które powinno stać się stylem życia”. Franciszek, Orędzie na I Światowy Dzień
Ubogich (19.11.2017 r.), OsRomPol 2017, nr 8, s. 8.
29 Por. Franciszek, Musimy bronić się przed kulturą odrzucenia. Przemówienie
w Valdocco 21.06.2015 r., OsRomPol 2015, nr 7–8, s. 18–19.
30 Por. Franciszek, Kościół powszechny wyraża wam swoje uznanie i wdzięczność.
Przemówienie w Rzymie 29.09.2016 r., OsRomPol 2016, nr 10, s. 54–55.
31 „Wśród najcenniejszych realiów Kościoła jesteście właśnie wy, którzy każdego
dnia, często w ciszy i ukryciu, nadajecie kształt miłosierdziu i je ukazujecie. Wy
jesteście rzemieślnikami miłosierdzia: przez wasze ręce, wasze oczy, wasze wsłuchiwanie się, waszą bliskość, waszą czułość…, rzemieślnikami! […] Wy jesteście
wyciągniętą ręką Chrystusa.” Franciszek, Jesteście wyciągniętą ręką Chrystusa.
Przemówienie w Rzymie 3.09.2016 r., OsRomPol 2016, nr 9, s. 13.
32 „Przypominam […] ubogim, którzy żyją w naszych miastach i w naszych wspólnotach, aby nie stracili sensu ubóstwa ewangelicznego, który jest wpisany w ich
życie.” Franciszek, Orędzie na I Światowy Dzień Ubogich 19.11.2017 r., art. cyt., s. 8.
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Zakończenie
Papież Franciszek w swoim nauczaniu poświęca wiele miejsca problematyce ubóstwa i ludzi ubogich. Dostrzega on wielowymiarowość
i złożoność tego zjawiska, wskazując na liczne jego formy. Wskazuje
także na wielorakie jego przyczyny. Wśród nich mocno podkreśla przyczyny wynikające ze struktur społecznych oraz następstwa
w życiu indywidualnym i rodzinnym. Bez względu na przyczyny
i uwarunkowania, w jakich żyją ludzie ubodzy, Franciszek wzywa
wiernych Kościoła, a zwłaszcza kierujących jego wspólnotą, do jak
najszerszego „wyjścia” ku ubogim i otwarcia się na ich potrzeby.
Zwraca się on także do wszystkich ludzi dobrej woli zarówno polityków o odpowiedzialnych za życie społeczne, jak osób indywidualnych, w tym także ubogich, zachęcając do podejmowania inicjatyw
zmierzających do przeciwdziałania ubóstwu poprzez eliminowanie
go z życia społecznego.
Streszczenie
W artykule została zaprezentowana problematyka ubóstwa i osób nim
dotkniętych w nauczaniu papieża Franciszka. Pierwsza jego część została
poświęcona rozumieniu ubóstwa przez Franciszka oraz osobom dotkniętym
tym problemem. Omówione zostały tam również różne formy ubóstwa.
W drugiej części artykułu zostały wskazane przyczyny ubóstwa, tak jak
postrzega je papież. Maja one, według niego, charakter społeczny i indywidualny. Trzecia część zawiera wskazania papieża dla wspólnoty Kościoła
dotyczące przeciwstawianiu się zjawisku ubóstwa i pomocy ludziom nim
dotkniętym.
Ubóstwo jest postrzegane najczęściej w aspekcie negatywnym, jako stan
niedoboru dotykający jednostki i całe społeczności ludzkie. Zjawisko to
dotyczy kondycji materialnej, społecznej, moralnej, duchowej i politycznej,
i wynika z niemożności zaspokojenia potrzeb indywidualnych i zbiorowych.
Rozróżnia się na aspekt obiektywny ubóstwa, określany na podstawie przyjętych wskaźników oraz jego aspekt subiektywny, w którym o poczuciu
przynależności do grupy dotkniętych tym zjawiskiem decyduje czynnik
przeświadczenia o niemożności zaspokojenia określonych potrzeb33.
33 M. Zemło, Ubostwo, w: Encyklopedia katolicka, t. 19, kol. 1270.
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Wielowymiarowość ubóstwa sprawia, że jest ono zjawiskiem globalnym,
występującym we wszystkich społeczeństwach, nawet najbardziej rozwiniętych. Jego występowanie jest wyzwaniem dla rządów krajowych, organizacji
pozarządowych i społeczności międzynarodowej, które uwzględniając jego
specyfikę w konkretnych miejscach, usiłują przeciwstawić mu działania
zmierzające do jego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania. Zjawisko ubóstwa jest również wyzwaniem dla Kościoła, którego centralną
zasadą działalności jest miłość chrześcijańska. Troska o ludzi ubogich należała do ważnych dziedzin działalności pastoralnej od początku istnienia
Kościoła. W posłudze papieża Franciszka, pochodzącego z kontynentu
południowoamerykańskiego, jednego z najuboższych, troska ubogich i nauczanie o ubóstwie nabrało szczególnego znaczenia. To obecnie główny
nurt nauczania papieskiego.
Summary
The article discusses the issues of poverty and of the poor in the teaching of
Pope Francis. The first part of the article is devoted to explaining the meaning
of poverty as it is understood by Pope Francis, as well as to discussing the
life issues of poor people. Furthermore, the author enumerates and discusses
different kinds of poverty. In the second part of the article he indicates
the reasons for poverty, as seen by the Pope. According to Pope Francis
there are social and individual reasons for poverty. The third part of the
article contains the Pope’ s indications for the community of the Church
which concern the ways of fighting poverty and methods of helping those
suffering from it.
Słowa kluczowe: ubóstwo, bieda, człowiek ubogi, ludzie ubodzy, papież
Franciszek, Franciszek, nauczanie papieskie, nauczanie Franciszka, Kościół
a ubóstwo
Keywords: poverty, penury, a poor person, the poor, Pope Francis, papal
teaching, the teaching of Pope Francis, the Church and poverty
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Beata Bilicka
„Kościół domowy” w szkolnym nauczaniu
religii w latach 2001–2010
„Domestic Church” in Religious Education in Schools in 2001–2010
Wiele współczesnych rodzin, również chrześcijańskich, przeżywa
głęboki kryzys nie tylko ekonomiczny, finansowy, ale także religijny. Świadczą o tym między innymi wzrastająca liczba rozwodów,
różne patologie, konflikty pokoleniowe. Dużo zagrożeń dla rodzin
niesie ideologia gender, która zyskuje zwolenników również w Polsce. Współczesna młodzież, wzrastając w ponowoczesnym społeczeństwie, uczestniczy w „zderzeniu cywilizacji życia z cywilizacją
śmierci, u której podstaw znajduje się fałszywa antropologia”.1 Te
i wiele innych czynników znacznie osłabiają polską rodzinę, dlatego
istnieje nagląca potrzeba ukazania młodym ludziom na lekcjach religii małżeństwa jako wspólnoty miłości, która biorąc swój początek
w sakramencie małżeństwa, stanowi fundament rodziny chrześcijańskiej – Kościoła domowego.2
Celem niniejszego opracowania, z konieczności ograniczonego
do kilku stron wymaganiami wydawcy, jest omówienie obecności problematyki Kościoła domowego w szkolnym nauczaniu religii w latach 2001–2010. Podstawowe źródła stanowią katechetyczne
dokumenty Kościoła katolickiego w Polsce opublikowane w 2001
1	E. Osewska, Modele współczesnej rodziny: zagrożenia i szanse, w: Wychowanie
w rodzinie: od bezradności ku możliwościom, red. R. Chałupniak, T. Michalewski,
E. Smak, Opole 2016, s. 33.
2	Zob. A. Nadbrzeżny, Sakramentalność małżeństwa jako fundament Kościoła
domowego, w: Rodzina jako Kościół domowy, red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek,
Lublin 2010, s. 75–89; E. Osewska, Rodzina – Kościołem domowym, „Łomżyńskie
Wiadomości Diecezjalne” 1996, nr 4, s. 63–80.
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roku (dyrektorium katechetyczne, podstawa programowa i program
nauczania religii) oraz wybrane, najpopularniejsze podręczniki do
nauki religii dla młodzieży, w których występuje zagadnienie rodziny chrześcijańskiej. Powyższe źródła zostaną przeanalizowane,
a następnie ujęte jako synteza wyników badań.
Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej, w syntetycznym
skrócie wyjaśnione zostaną podstawy biblijne i patrystyczne (św. Jan
Chryzostom) pojęcia Kościół domowy oraz obecność tego terminu
w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. W kolejnych dwóch częściach omówiona zostanie kwestia obecności problematyki Kościoła
domowego w polskich dokumentach katechetycznych, a następnie
w szkolnych podręcznikach do nauki religii. Całość wieńczy krótkie
zakończenie.
1. Biblijne i patrystyczne podstawy Kościoła domowego
Podstaw dla określenia rodziny chrześcijańskiej mianem Kościoła
domowego należy doszukiwać się w Piśmie Świętym, aczkolwiek –
co należy podkreślić – termin ten w Biblii nie występuje; w dwóch
miejscach mowa jest jednak o Kościele w domu (Rz 16, 5 i 1 Kor 16, 19).
Fundamentem chrześcijańskiej teologii rodziny jest Święta Rodzina
z Nazaretu, którą J. Buxakowski nazwał Nazaretańskim Kościołem
domowym i podkreślił, że to właśnie w niej „rozpoczęło się dzieło
nowego życia, nowego stworzenia Boga – Człowieka, Jezusa Chrystusa.
Nazaretańki Kościół domowy był pierwszym ośrodkiem głoszenia
Ewangelii i kultu chrześcijańskiego u źródeł łaski. […] był pierwszym
ośrodkiem promieniowania Ewangelii, […] za jego wzorem stały
się nim później inne domy rodzin – najpierw żydowskich, potem
greckich i innych”.3
Pismo Święte, zwłaszcza Nowy Testament, zawiera przesłanki
pozwalające nazywać rodzinę chrześcijańską Kościołem domowym.
Istotne dla zrozumienia tego terminu jest podwójne znaczenie
3 J. Buxakowski, Ku teologii Kościoła domowego. Przyczynek metodologiczny
i historyczny, w: „Familiaris consortio”. Tekst i komentarz, red. T. Styczeń, Lublin
1987, s. 242.
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w starożytności pojęcia dom (gr. oikos-oikia, hebr. bajit). Z jednej
strony oznaczało ono budynek do zamieszkania, a z drugiej jego
mieszkańców. Rozważając pierwsze znaczenie, musimy pamiętać, że
na początku tworzenia się Kościoła nie było świątyń, dlatego pierwsze
wspólnoty chrześcijańskie, o których wspominają Dzieje Apostolskie
i listy apostolskie, w celu wspólnej modlitwy, sprawowania uczty
eucharystycznej, nauczania oraz udzielania chrztu, gromadziły się
w prywatnych domach, które najczęściej należały do zamożnych
chrześcijan w Jerozolimie lub poza nią (zob. Dz 16, 15; Dz 20, 7n).4
Istnienie pomieszczeń domowych, w których sprawowano Eucharystię potwierdzają także badania archeologiczne. Prywatne domy
chrześcijan funkcjonowały w ten sposób w Kościele zachodnim do
końca IV wieku.5
Biorąc pod uwagę drugie znaczenie, czyli strukturę Kościoła domowego, należy wskazać na rodzinę w sensie ścisłym, a więc ojca, matkę,
dzieci. Uwzględniając kontekst historyczny i społeczny Nowego Testamentu, trzeba do Kościoła domowego zaliczyć także wszystkie
osoby mieszkające pod jednym dachem, a więc krewnych, służących,
niewolników i pozostałych mieszkańców. Stawali się oni chrześcijanami przez przyjęcie chrztu, o czym decydował gospodarz domu.
Chrzest przyjmowały najczęściej całe rodziny (np. Dz 16, 33; Dz 18, 8;
1 Kor 1, 16).6 Przyjęcie sakramentu skutkowało tym, że dom stawał się
miejscem, w którym jego członkowie słuchali słowa Bożego i w którym sprawowano sakramenty, przede wszystkim Eucharystię, dzięki
której rodzina chrześcijańska zyskiwała wymiar eklezjalny. Św. Paweł
wspominając o wspólnotach wierzących, żyjących w małżeństwie,
nazywał je Ekklesia (zob. 1 Kor 16, 19; Rz 16, 5; Kol 4, 15; Flm 2).7
4 Por. H. Langkammer, Kościoły domowe w Nowym Testamencie, w: Biblia o rodzinie, red. G. Witaszek, Lublin 1995, s. 7.
5 Por. B. Filarska, Domowy Kościół – miejsce, w: Encyklopedia katolicka, t. IV,
red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1985, kol. 105.
6 Por. J. Buxakowski, Ku teologii Kościoła domowego. Przyczynek metodologiczny
i historyczny, art. cyt., s. 243.
7 Por. E. Marczewska, Domowy Kościół – wspólnota, w: Encyklopedia katolicka,
dz. cyt., kol. 104.
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W wielu miejscach swoich listów mówił o pierwszych nawróconych
rodzinach, widząc w nich wspólnoty misyjne oraz o domach chrześcijańskich – miejscach kultu (np. dom Pryscylii i Akwilii, dom Lidii).8
W znaczeniu nowotestamentalnym Kościół domowy był miejscem
świętym poświęconym Bogu.9 To tu, o czym mówią Dzieje Apostolskie, wielbiono Boga, trwano na modlitwie i łamaniu chleba (Dz 2,
46n). Zdaniem H. Langkammera możemy domyślać się, „że tworzenie
się Kościołów lokalnych, zwłaszcza na terenach pogańskich, rozpoczęło się od Kościoła domowego. Trzeba jednak dodać, że mogły być
i inne formy tworzenia się ugrupowań chrześcijańskich”.10
Podstawy biblijne zostały przyjęte i pogłębione przez Ojców Kościoła, przede wszystkim św. Jana Chryzostoma, który porównując
rodzinę do Kościoła nadał jej termin mały Kościół domowy: „modlitwa i nauka w Kościele nie wystarczą, modlitwa musi towarzyszyć
w domu, ponieważ dom jest małym Kościołem”.11 Przymiotnik mały
został użyty przez Chryzostoma celowo, ponieważ miał wskazywać,
że Kościół domowy odróżnia się od Kościoła powszechnego i nigdy nie może go zastąpić. Termin Kościół domowy nie był jednak
w okresie patrystycznym powszechnie stosowany, wzmiankował
o nim jeszcze św. Augustyn, który nazywał ojców rodzin biskupami
i napominał, aby troszczyli się o wiarę swojego domu.12 W późniejszych wiekach, na skutek przeakcentowania hierarchicznej struktury
Kościoła, pojęcie Kościoła domowego nie było stosowane, a nawet
zanikło. Unikano go w czasach nowożytnych, ponieważ pojawił się
w protestantyzmie.13

8 Por. S. Longosz, Geneza pojęcia „rodzina Kościołem domowym” w tradycji patrystycznej, w: Rodzina jako Kościół domowy, dz. cyt., s. 37–38.
9	Zob. W. Wesoły, Kościół domowy w nauczaniu Kościoła, „Zeszyty Teologiczne”
2007, nr 44, s. 72–87.
10 H. Langkammer, Kościoły domowe w Nowym Testamencie, art. cyt., s. 11.
11	E. Marczewska, Domowy Kościół – wspólnota, art. cyt., kol. 104.
12 Por. tamże.
13 Por. M. Fijałkowski, Rodzina Kościołem domowym, w: Teologia pastoralna
fundamentalna, t. I, red. R. Kamiński, Lublin 2003, s. 172.
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Mimo upływu setek lat nauka św. Jana Chryzostoma nie straciła
na aktualności, dlatego została przypomniana na Soborze Watykańskim II, który wskazał na wielkie znaczenie rodziny chrześcijańskiej nie tylko dla Kościoła, ale także całego społeczeństwa. Sobór
podkreślił jej sakramentalny, nadprzyrodzony charakter oraz obecność w niej Jezusa Chrystusa. W dokumentach Vaticanum II widać
wyraźnie zestawienie Kościoła i rodziny. Konstytucja dogmatyczna
o Kościele Lumen gentium, nauczając o obowiązkach rodziców, używa
terminu veluti Ecclesia domestica: „W tym niejako domowym Kościele
rodzice słowem i przykładem powinni być dla swoich dzieci pierwszymi zwiastunami wiary i pielęgnować właściwe każdemu z nich
powołanie, ze szczególną zaś troskliwością powołanie duchowne”.14
Z kolei Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem
określa rodzinę zwrotem veluti domesticum sanctuarium Ecclesiae:
„Sama rodzina otrzymała od Boga posłannictwo stania się pierwszą
i żywotną komórką społeczeństwa. Wypełni ona tę misję, jeśli przez
wzajemną miłość członków i wspólnie zanoszoną do Boga modlitwę
okaże się jakby domowym sanktuarium Kościoła, jeśli cała rodzina
włączy się w liturgiczny kult Kościoła, jeśli okazywać będzie czynną
gościnność, przyczyniać się do sprawiedliwości i pełnienia innych
dobrych uczynków w służbie wszystkich znajdujących się w potrzebie
braci”.15 Na uwagę zasługuje fakt, że w obu przypadkach Ojcowie
Soborowi użyli partykuły veluti (niejako), aby wskazać, że rodzina jest
małym Kościołem w Kościele powszechnym, nie może go jednak nigdy zastąpić.16 Naukę o Kościele domowym kontynuowali posoborowi
papieże, zwłaszcza św. Jan Paweł II. Podobnie nauczają jego następcy.

14 Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Sobór Watykański II,
Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002, nr 11.
15 Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, dz. cyt., nr 11.
16 Por. W. Przygoda, Laikat i formy apostolstwa świeckich, w: Teologia pastoralna
fundamentalna, dz. cyt., s. 400–401.
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2. Zagadnienie Kościoła domowego w polskich dokumentach
katechetycznych
Na soborowe magisterium o Kościele domowym powołują się dokumenty katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce opublikowane
w 2001 roku. Zanim je omówimy należy przypomnieć, że nauka ta
znalazła swoje odzwierciedlenie także w Katechizmie Kościoła Katolickiego (1992), w drugiej jego części zatytułowanej Celebracja misterium chrześcijańskiego17 oraz w dokumentach Drugiego Polskiego
Synodu Plenarnego (1991–1999)18, który wniósł novum do doktryny
o Kościele domowym, nazywając Maryję Matką Kościoła domowego19.
Katecheza, której integralną częścią jest szkolne nauczanie religii20,
zgodnie z zaleceniami Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce, ma wychowywać do życia we wspólnocie rodzinnej,
eklezjalnej i narodowej. Wychowanie do życia we wspólnocie Kościoła powinno dokonywać się przede wszystkim w rodzinie, która
jest Kościołem domowym. Autorzy dyrektorium zwracają uwagę,
że w kształtowaniu właściwego obrazu Kościoła ważną rolę spełnia
szkolne nauczanie religii21, dlatego nie może ono pomijać zagadnienia
Kościoła domowego.
Rozwijając zadania katechezy wynikające z polskiego dyrektorium katechetycznego, Podstawa programowa katechezy Kościoła
katolickiego w Polsce (2001) wskazuje na treści, które powinny znaleźć
się w programie nauczania religii. W odniesieniu do wychowania
17	Zob. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, nr 1655–1658.
18	Zob. Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie, w: II Polski Synod Plenarny
(1991–1999), Poznań 2001, nr 11.
19 Por. Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, w: II Polski Synod Plenarny
(1991–1999), dz. cyt., nr 62.
20 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001, nr 82. Dyrektorium nie podaje ścisłej i wyczerpującej
definicji katechezy: „Nauczanie religii w szkole i katecheza wzajemnie się uzupełniają. W warunkach polskich, biorąc pod uwagę historyczne uwarunkowania oraz
utwierdzoną przez ostatnie dziesięciolecia tradycję katechetyczną, należy szkolne
nauczanie religii traktować jako część katechezy, tj. jako specyficzną formę katechezy”. Tamże.
21 Por. tamże, nr 28.
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eklezjalnego, które ma uwzględniać także zagadnienie Kościoła domowego, zaleca omówienie tej problematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Autorzy podstawy wskazują na potrzebę ukazania
młodzieży rodziny jako Kościoła domowego oraz takich kwestii, jak:
wartość małżeństwa i rodzicielstwa (ojcostwa i macierzyństwa), wychowanie dzieci, adopcja, zagrożenia życia w rodzinie oraz konflikty.22 Należy omówić również elementy liturgii Kościoła domowego.23
Autorzy podstawy programowej zwracają uwagę na konieczność
współpracy środowisk i integrację działań wychowawczych szkoły
i parafii. Dlatego zadanie wychowania młodzieży do sakramentu
małżeństwa i tworzenia Kościoła domowego należy realizować także
w formie cyklu katechez organizowanych w parafii, które mają poprzez wspólną modlitwę prowadzić młodzież do poznania różnych
form modlitwy w Kościele domowym.24
Z kolei Program nauczania religii (2001), stanowiący konkretyzację
założeń podstawy programowej, umieszcza zagadnienie Kościoła
domowego w trzeciej klasie liceum i w drugiej klasie szkoły zawodowej.25 Wprowadzenie w problematykę Kościoła domowego powinno
zostać zrealizowane w ramach działu tematycznego zatytułowanego
Bądźcie poddani sobie, kierując się nawzajem bojaźnią Chrystusa.26
Natomiast ostatnie działy tematyczne dla wyżej wymienionych klas
sugerują wprowadzenia uczniów w liturgię Kościoła domowego. Nauczyciel religii ma za zadanie towarzyszyć młodzieży „w nabywaniu umiejętności kreowania życia modlitewnego i liturgii Kościoła
domowego”.27 Autorzy programu proponują omówienie liturgii Koś22 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła
katolickiego w Polsce, Kraków 2001, s. 74.
23 Por. tamże, s. 77.
24 Por. tamże, s. 96–97; Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu
Polski, Rada do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Program katechezy
parafialnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, Kraków 2004, s. 12.
25	Zob. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program
nauczania religii, Kraków 2001, s. 130, 135, 156.
26 Por. tamże, s. 135, 156.
27	Tamże, s. 137, 157.
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cioła domowego w poszczególnych okresach roku kościelnego, ze
szczególnym uwzględnieniem takich kwestii, jak: modlitwa za zmarłych, uczestnictwo rodziny w roratach, chrześcijańskie świętowanie
Bożego Narodzenia połączone z rodzinnym śpiewaniem kolęd, udział
rodziny w kolędzie duszpasterskiej, rodzinne przeżywanie Wielkiego
Postu jako czasu przebaczenia, wspólne celebrowanie Triduum Paschalnego itd.28
Realizując zalecenia podstawy programowej dotyczące potrzeby
korelacji szkolnego nauczania religii z działaniami podejmowanymi
w parafii, Program nauczania religii proponuje omówienie zagadnienia Kościoła domowego w drugim roku katechezy parafialnej związanej z przygotowaniem młodzieży gimnazjalnej do sakramentu
bierzmowania. Nie podaje jednak, w jakim zakresie tematyka ta ma
być realizowana.29
3. Kościół domowy w podręcznikach do nauki religii
dla młodzieży ponadgimnazjalnej
Aby odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób szkolne lekcje religii
przybliżają młodzieży problematykę Kościoła domowego, przeanalizowano kilka wybranych podręczników do nauki religii, z których
korzystano w szkołach ponadgimnazjalnych w latach 2001–2010.
Główną tematyką tych książek jest rodzina chrześcijańska. Wszystkie podręczniki mówią o Kościele domowym, aczkolwiek ujmują to
zagadnienie w różnoraki sposób.
W książce Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie zastosowano
dwa określenia: Kościół domowy oraz domowe sanktuarium Kościoła.
Podręcznik składa się z 55 jednostek tematycznych, z których jedna
wprost odnosi się do zagadnienia Kościoła domowego. Autorzy, powołując się na magisterium Soboru Watykańskiego II i nauczanie Jana
Pawła II zawarte w adhortacji Familiaris consortio, podkreślili wyłącznie jedną funkcję rodziny – funkcję kapłańską. Będąc sanktuarium
domowym, rodzina ma być miejscem spotkania Boga z ludźmi oraz
28 Por. tamże, s. 156–157.
29 Por. tamże, s. 105.
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miejscem codziennej i wspólnej modlitwy, podczas której dziękuje
ona Bogu za otrzymane łaski, przeprasza Go za grzechy, powierza
Mu swoje życie. Dom rodzinny jest miejscem kultu, który sprawują
wszyscy członkowie rodziny, ponieważ na mocy sakramentu chrztu
uczestniczą w kapłaństwie powszechnym Kościoła.30
Bardziej rozbudowaną katechezę o Kościele domowym proponuje
podręcznik Świadectwo miłości. Także w tej książce widać liczne
odniesienia do nauki Vaticanum II i adhortacji Jana Pawła II Familiaris consortio. Autorzy podkreślają szczególne znaczenie modlitwy
jako zasadniczego elementu liturgii rodzinnej. Przypominają także,
że „Eucharystia jest dla małżonków źródłem miłości i powinna być
stałym elementem życia rodzinnego”.31 Modlitwa oraz Eucharystia
umacniają i budują jedność rodziny, która w dzisiejszym świecie jest
narażona ma wiele trudności i dlatego potrzebuje wsparcia. Otrzymać
je może w parafii, zwłaszcza w ruchach katolickich, między innymi
takich, jak: Domowy Kościół, Rodzina Rodzin, Ruch Rodzin Nazaretańskich. Rodzina chrześcijańska, uczestnicząc w kapłaństwie
powszechnym Kościoła, uczestniczy w jego funkcji prorockiej. Nie
zapomnieli o niej autorzy omawianego podręcznika. Wskazali na
szczególne znaczenie katechezy rodzinnej w życiu Kościoła domowego.
Rodzice są dla swoich dzieci pierwszymi katechetami, przekazują im
słowem i codziennym świadectwem, własne doświadczenie wiary.32
Tytuł kolejnego podręcznika dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – Świadek Chrystusa w rodzinie – przypomina nazwę omówionej wyżej książki pod redakcją Z. Marka Jestem świadkiem Chrystusa
w rodzinie. Książkę Świadek Chrystusa w rodzinie pod red. J. Szpeta
i D. Jackowiak można określić jako zbiór cytatów z dokumentów
Kościoła katolickiego oraz literatury religijnej. Podręcznik często
30 Por. Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie. Podręcznik do religii dla klasy III
liceum oraz IV klasy technikum, red. Z. Marek, Kraków 2004, s. 181–184.
31 Świadectwo miłości. Podręcznik do nauczania religii dla III klasy liceum ogólnokształcąco i profilowanego oraz IV technikum, red. S. Łabendowicz, Radom 2005,
s. 144.
32 Por. tamże, s. 145–146.
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odwołuje się do nauczania Jana Pawła II o Kościele domowym, przede
wszystkim do Familiaris consortio. W jednostce lekcyjnej zatytułowanej Rodzina Kościołem domowym autorzy cytują przede wszystkim
wspomnianą adhortację (nr 49–54), która naucza o wkładzie rodziny
chrześcijańskiej w budowanie Królestwa Bożego poprzez udział w misji prorockiej, kapłańskiej i pasterskiej Jezusa Chrystusa.33 W omawianej jednostce lekcyjnej nie ma żadnego dodatkowego komentarza
dotyczącego nauczania Jana Pawła II o Kościele domowym. Można
zadać pytanie, czy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej potrafi prawidłowo zinterpretować nauczanie papieskie zawarte w Familiaris consortio? Czy tekst ten nie jest zbyt trudny, zbyt teologiczny dla młodego
czytelnika? W podobny sposób zbudowana jest kolejna jednostka
tematyczna zatytułowana Liturgia rodzinna. Autorzy przytaczają
liczne cytaty z różnych dzieł, aby przekonać młodzież, że rodzina jest
miejscem, w którym sprawuje się liturgię domową. Liturgia ta jest
uwielbieniem Boga i uświęceniem całej rodziny. Na uwagę zasługuje
fakt, że w podręczniku wykorzystano fragment książki J. Wysockiego
zatytułowanej Rytuał rodzinny.34 Książkę opublikowano kilkanaście
lat temu i naszym zdaniem nie znalazła ona zastosowania w szkolnym
nauczaniu religii. Warto ją przypomnieć tym bardziej, że jej autor
„opracował unikalny w Polsce, a może i w tych rozmiarach nawet
w świecie, zbiór propozycji do pełnego religijnego przeżywania liturgii
rodzinnej Kościoła domowego”.35
O rytuale rodzinnym naucza również podręcznik do religii Z wiarą
na progu miłości, w którym kilkakrotnie zastosowano pojęcie Kościół domowy. Pewnym novum w odniesieniu do omówionych wyżej
podręczników jest fakt, że książka Z wiarą na progu miłości nie tylko
odwołuje się do nauki Soboru Watykańskiego i adhortacji Familiaris
consortio, ale przywołuje także homilię Jana Pawła II wygłoszoną
w Masłowie (1991), w której papież nauczał o Kościele domowym.
33 Por. Świadek Chrystusa w rodzinie. Podręcznik do nauki religii dla klasy III szkół
licealnych, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Poznań 2004, s. 281–285.
34	Zob. tamże, s. 289–290.
35 J. Obłąk, Słowo wstępne, w: Rytuał rodzinny, J. Wysocki, Olsztyn 1984, s. 5–6.
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Autorzy podręcznika podkreślają, że rodzina chrześcijańska jest powołana do budowania na ziemi Królestwa Bożego, a swoją egzystencję
opiera na sakramentach świętych i modlitwie. To one są głównymi
elementami liturgii domowej, która powinna być celebrowana zgodnie
z rokiem liturgicznym. Autorzy podręcznika zachęcają młodzież, aby
w swoich rodzinach wspólnie modliła się, odmawiała często modlitwę
Anioł Pański, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a także modlitwy przed
wspólnymi posiłkami.36
Ostatnim z przebadanych podręczników dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest książka Z Chrystusem na drogach życia pod redakcją R. Lisa. Podręcznik składa się z 47 jednostek lekcyjnych, które
podzielono na sześć działów tematycznych. Dział czwarty, opisujący
zadania rodziny chrześcijańskiej, zatytułowano Rodzina – domowy
Kościół. Omawia on między innymi takie kwestie, jak: podstawowe
zadania rodziny chrześcijańskiej, in vitro, planowanie i wychowanie
dzieci, adopcja, godność i wartość życia ludzkiego od poczęcia aż
do naturalnej śmierci. Zagadnienie Kościoła domowego, podobnie
jak w omówionych wyżej podręcznikach, opracowano w oparciu
o nauczanie Jana Pawła II, przede wszystkim adhortację Familiaris
consortio, która jest często cytowana. Zwrócono uwagę na wartość
wspólnej modlitwy w rodzinie, a także uświęcenie dnia Pańskiego
przez udział całej rodziny w niedzielnej Eucharystii.37
Zakończenie
Obecnie często się mówi o Domowym Kościele jako świeckim ruchu
religijnym rozwijającym się w ramach Ruchu Światło-Życie, inspirowanym duchowością F. Blachnickiego. Zapomina się o tym, że
każda rodzina, bez względu na przynależność do ruchów religijnych, powinna być Kościołem domowym. Przypomniał o tym Sobór

36 Por. Z wiarą na progu miłości. Podręcznik do religii dla klasy III liceum i IV
technikum, red. E. Kondrak, J. Czerkawski, B. Nosek, Kielce 2006, s. 39–41, 110–112.
37	Zob. Z Chrystusem na drogach życia. Podręcznik do religii dla III klasy liceum
i IV technikum, red. R. Lis, Lublin 2004, s. 126–130.
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Watykański II. Mówią o tym także dokumenty katechetyczne Kościoła
w Polsce, przede wszystkim podstawa i program nauczania religii.
Praktyczną realizację założeń powyższych dokumentów odnajdujemy w podręcznikach do nauki religii dla szkół ponadgimnazjalnych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że autorzy poszczególnych
książek nie wiedzą w jaki sposób, ciekawie i zrozumiale dla uczniów,
przedstawić rodzinę chrześcijańską jako Kościół domowy. Należy
pamiętać, że zagadnienie to pojawia się na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, gdy młodzież często przeżywa tzw. kryzys młodzieńczy.
Okres adolescencji, zwanej okresem dorastania, to czas, w którym
młodzi ludzie coraz bardziej świadomie poszukują własnej tożsamości, zmierzają do autonomii intelektualnej, moralnej i religijnej.
Zaczynają wszystko poddawać weryfikacji i krytycznej rewizji. Często
odrzucają niektóre formy autorytetu osobowego i instytucjonalnego.38 Niejednokrotnie odrzucają także autorytet Kościoła, widząc
w nim tylko „skostniałą instytucję”.39 Porównywanie rodziny chrześcijańskiej do Kościoła oraz nauczanie o niej jako Kościele domowym
poprzez dostarczenie młodzieży licznych cytatów z dokumentów
Soboru Watykańskiego II i nauczania Jana Pawła II, trzeba uznać
za niewystarczające. Dlatego należy zweryfikować treści zawarte
w podręcznikach do nauki religii, zaproponować nauczycielom religii ciekawe materiały do katechezy eklezjalnej. Należy ukazać młodzieży piękno Kościoła, jego wymiar teandryczny (bosko-ludzki).
Należy pamiętać, że Kościół jest misterium naszej wiary, a więc nie do
końca możemy go zgłębić ludzkim rozumem. Młodzi ludzie powinni
38 Por. E. Rydz, Kształtowanie się religijności młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
w: Wychowanie młodzieży na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, cz. II: Wychowanie
religijne i katecheza, red. J. Stala, Tarnów 2007, s. 31.
39	Zob. Kościół w oczach młodych, „Niedziela. Tygodnik katolicki”, http://niedziela.
pl/artykul/61887/nd/Kosciol-w-oczach-mlodych [dostęp: 11.11.2017 r.]. Badania
dotyczące oceny Kościoła przez młodzież opublikował: J. Baniak, Kościół instytucjonalny w Polsce w wyobrażeniach i opiniach młodzieży licealnej i akademickiej: od
akceptacji do kontestacji, w: „Konteksty Społeczne” 2015, nr 1, t. 3, s. 27–54, http://
kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2016/01/Baniak_3-1.pdf
[dostęp: 10.11.2017 r.].
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widzieć w Kościele przede wszystkim wspólnotę, w której jest dla
każdego miejsce. Tylko dobrze poprowadzona katecheza o Kościele
powszechnym, szczególnie w okresie przygotowania do sakramentu
bierzmowania40, wzbogacona o autentyczne świadectwo nauczycieli
religii, pozwoli młodzieży zrozumieć, czym (lub kim) jest Kościół
domowy. Pomocą do lekcji o Kościele domowym może być Katechizm
Kościoła Katolickiego dla młodych Youcat.41 Warto wykorzystać
także internetowe – na forach społecznościowych, blogach, na stronach katolickich – świadectwa małżonków, którzy rozumieją świętość
małżeństwa i budują ją we własnym Kościele domowym.
Streszczenie
Artykuł Beaty Bilickiej Kościół domowy w szkolnym nauczaniu religii w latach 2001–2010 składa się z trzech części. W pierwszej, wyjaśnione zostały
w syntetycznym skrócie podstawy biblijne i patrystyczne (św. Jan Chryzostom) pojęcia Kościół domowy oraz obecność tego terminu w nauczaniu
Soboru Watykańskiego II. W kolejnych dwóch częściach omówiona została
kwestia obecności problematyki Kościoła domowego w polskich dokumentach katechetycznych (dyrektorium katechetyczne, podstawa programowa
i program nauczania religii), a następnie w szkolnych podręcznikach do
nauki religii dla szkół ponadgimnazjalnych, w których występuje tematyka
rodziny chrześcijańskiej.
Summary
The article “Domestic Church in Religious Education in Schools in 2001–
2010” by Beata Bilicka consists of three parts. The first one is a synthetic
explanation of the Biblical and patristic foundations (St. John Chrysostom)
of the term domestic Church and its presence in the teaching of the Second
Vatican Council. The next two parts present the question of the theme
of the domestic Church in catechetical documents of the Catholic Church
in Poland (Catechetical Directory, core curriculum, religious education
40	Zob. C.M. Martini, Zrozumieć Kościół. Rozważania dotyczące Soboru Watykańskiego II, Kraków 2001, s. 61.
41	Zob. Youcat polski. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, Częstochowa
2011, nr 271, 368.
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syllabus) as well as in religious education textbooks for secondary school
students which include the theme of Christian family.
Słowa kluczowe: Kościół domowy, rodzina chrześcijańska, podręczniki do
nauki religii
Keywords: Domestic Church, Christian family, religious education textbooks
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Wizja parafii
The vision of the parish

Co rozumiemy przez pojęcie wizji?
Wizja jest obrazem, skierowanym na przyszłość, miejsca i roli jakie
pragnie się nadać wspólnocie w środowisku, w którym się znajduje.
Parafia jest wspólnotą kościelną i nie pochodzi z ustanowienia
Bożego. Jest ona wytworem Kościoła. Jest częścią diecezji, ma wydzielony teren, ma swój budynek i swoją strukturę.1
Jeśli jest wytworem Kościoła, to ma potrzebę odnawiania się i dostosowania do nowych czasów. Wiąże się to z odwagą odejścia od
metod pastoralnych, które były ważne w przeszłości, a w dzisiejszych
czasach okazują się nieodpowiednie. Papież Franciszek to przejście
do nowego nazywa „nawróceniem pastoralnym”.
Czym jest „nawrócenie pastoralne”, do którego wzywa Franciszek
w 25 punkcie Evangelii gaudium? Termin ten użyty został pierwotnie
w dokumencie z Aparecidy, gdzie jest definiowany w następujący sposób: Nawrócenie pastoralne naszych wspólnot wymaga przejścia z duszpasterstwa jedynie zachowawczego do duszpasterstwa zdecydowanie
misyjnego. Należy więc zauważyć, że chodzi tu o nawrócenie wspólnot,
a więc o pewien dynamizm, który powinien się zrodzić we wspólnotach:
diecezjalnych, parafialnych, modlitewnych i formacyjnych. Stanowi to

1 Por. W Kodeksie Prawa Kanonicznego z1917 r. zwracano uwagę na związek
parafii z diecezją, także przez osobę proboszcza, oraz na terytorialny charakter
parafii. Por. CIC, kan. 216 § 1.
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przeciwieństwo duszpasterstwa wygodnego, czyli dążenia do tego, by
mieć „święty spokój” w imię twierdzenia, iż „zawsze się tak robiło”.2
W naszej wizji musimy mieć świadomość, że parafia stanowi
najbardziej konkretną wspólnotę spotkania człowieka z Bogiem –
w Chrystusie Jezusie. Jest wspólnotą wiary i modlitwy oraz przekazu
ewangelicznego.3 Dokumenty Soboru Watykańskiego II przedstawiają
ją jako widzialny Kościół ustanowiony na całym świecie.4
Jest także „rodziną Bożą, ożywioną duchem jedności, jest domem
rodzinnym, braterskim i gościnnym, wspólnotą wiernych”.5 Jest
wspólnotą wiary, kultu i miłości, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, sprawuje proboszcz jako jej własny pasterz.
Do głównych zadań proboszcza należą:
–– dążenie do pogłębienia wiedzy parafian o naturze chrześcijańskiej,
–– wychowywanie parafian do życia we wspólnocie,
–– rozbudzanie i pogłębianie życia sakramentalnego parafian,
–– formowanie duchowości parafian do świadomego kultu,
–– mobilizowanie parafian do powszechnej czynnej miłości.
–– służenie własnym przykładem,
–– bycie otwartym na inicjatywę świeckich
–– pielęgnowanie współpracy z wiernymi.
Wspólnota parafialna składa się z kapłanów oraz wiernych świeckich. Dar wiary, który otrzymaliśmy od Boga powinien zawsze jednoczyć członków parafii, by będąc świadkami Chrystusa i wychodząc
ku innym ludziom, pozyskiwać ich do wspólnoty Kościoła, czyli mieć
odwagę głoszenia orędzie Chrystusa.
Świeccy są głęboko przekonani o tym, jak bardzo istotne jest ich
zaangażowanie w parafii.6 Przez ich zaangażowanie w różnych grupach
można osiągnąć większą skuteczność zaangażowania apostolskiego.
2 Franciszek, Evangelii gaudium. Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii
w dzisiejszym świecie, Watykan 2013, nr 25.
3 J. Charytański, Parafia jest wspólnotą przekazu wiary i życia chrześcijańskiego,
w: Ewangelizacja, red. J. Krucina, Wrocław, 1980, s. 211–212.
4 Por. KL 42; DB 30.
5 CHL 26.
6 Por. tamże, nr 27.
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Apostolstwo jest niezbędnym elementem parafii jako komunii. Grupy
mają do spełnienia w parafii określone zadania np: docierać tam, gdzie
już nie ma możliwości oddziaływania duszpasterskiego przez kapłanów.
Duszpasterstwo parafialne powinno mieć charakter wspólnotowy,
gdyż jest to podstawowa cecha Kościoła, a być Kościołem to znaczy
być Ludem Bożym – ja jestem Kościołem.
Parafia w swojej działalności duszpasterskiej ma swój cel. Celem
istnienia parafii jest zbawienie człowieka!7 Dokonuje się to poprzez
funkcje, które są równocześnie funkcjami całego Kościoła. Są nimi:
–– Funkcja prorocka (głoszenie słowa Bożego),
–– Funkcja kapłańska (liturgiczna),
–– Funkcja królewska (pasterska i służebna).
Wewnętrzna natura Kościoła wyraża się w troistym zadaniu: głoszeniu słowa Bożego (kerygma-martyria), sprawowaniu sakramentów
(liturgia), i posłudze miłości (diakonia). Są to zadania ściśle ze sobą
związane i nie mogą być one od siebie oddzielone.8
Funkcja prorocka (głoszenie słowa Bożego)
Przez chrzest zostaliśmy zjednoczeni z Chrystusem Prorokiem
i uczestniczymy w Jego posłudze prorockiej, zwanej także posługą
nauczycielską. Pierwszym zadaniem nauczania jest wyzwolenie z niewoli grzechu i ciągłe umacnianie wiary. Wiara rodzi się ze słuchania,
dlatego jest to tak znacząca płaszczyzna pracy duszpasterskiej. Zbawiciel dał apostołom nakaz: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16, 15). Jak wynika z Chrystusowego
nakazu, wszyscy ochrzczeni, a więc nie tylko kapłani i osoby zakonne,
ale także osoby świeckie mają za zadanie głosić światu Dobrą Nowinę.
7 Franciszek, Evangelii gaudium, dz. cyt., nr 114.
8 W nauczaniu Kościoła katolickiego: „Wewnętrzna natura Kościoła wyraża się
w troistym zadaniu: głoszenie słowa Bożego (kerygma-martyria), sprawowanie
Sakramentów (leiturgia), posługa miłości (diaconia). Są to zadania ściśle ze sobą
związane i nie mogą być od siebie oddzielone. Caritas nie jest dla Kościoła rodzajem opieki społecznej, którą można by powierzyć komu innemu, ale należy do jego
natury, jest niezbywalnym wyrazem jego istoty.” Benedykt XVI, Deus Caritas est.
Encyklika o miłości chrześcijańskiej (25 XII 2005), Poznań 2006, nr 25.
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Formy głoszenia są różnorakie. W tym miejscu warto wspomnieć
choćby o homiliach, kazaniach, konferencjach, katechezie czy udziale
w kręgach biblijnych. W przepowiadaniu, należy pamiętać o pełnym
szacunku dla słuchającego i o postawie dialogu bowiem ewangelizator
jest ambasadorem Miłości. Jan Paweł II pisał: Zadać katechumenowi
pytanie: „Czy chcesz przyjąć chrzest?» znaczy zapytać go zarazem: «Czy
chcesz zostać świętym?». Dialog, przepowiadanie przyniosą spodziewane owoce, jeśli w centrum będzie Eucharystia. W Mszy Świętej
po krótkiej homilii szafarza, istnieje możliwość zabrania głosu przez
osobę świecką, która daje swoje świadectwo wiary w relacji do słowa
Bożego czy odnosząc się do wcześniej ustalonego zagadnienia (np.
w Światowy Dzień Chorego, czy w niedziele powołania).
Głoszenie słowa Bożego odnawia Kościół i świat, rodzi wiarę
nieodzowną do osiągnięcia Nieba. Uczeń Chrystusa buduje Kościół, a tym samym królestwo Boże, gdy swoim przykładem i słowem
umacnia wiarę i miłość bliźnich, gdy przypomina im o wieczności,
o życiu z Bogiem, o przyszłym zmartwychwstaniu, o powołaniu do
wiecznego istnienia. Funkcja ta realizowana jest poprzez: katechezę,
homilie, kazania, konferencje, rozważanie Pisma Świętego. Przepowiadanie w kształcie katechezy ma wychowywać do przeżywania wspólnoty Kościoła. Uprzywilejowanym miejscem do tego jest
wspólnota rodzinna.
Przepowiadanie wymaga kilku istotnych cech. Ewangelizator
powinien być nie nauczycielem przekazującym wiedzę, ale wzorem
wiary. Powinien także głęboko wierzyć w to, co głosi, szanować wolność słuchacza, głosić Ewangelię w kontekście kulturowym i społecznym itp. Ważne jest, aby głoszenie zawsze było połączone z modlitwą
osobistą.
Funkcja kapłańska (liturgiczna)
Sobór Watykański II podkreśla, że chrześcijanie są „ustanowionym
Ludem Bożym, są na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego”.9
9 KK 31.
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Człowiek przez chrzest jest włączony w zbawcze dzieło Chrystusa (1 Kor 12), [KK 32; Ga 3, 28; Kol 3, 11]. Tworzymy jedno ciało
w Chrystusie (Rz 12, 5 ) i jesteśmy powołani do świętości.10 Mimo,
że tworzymy jedno ciało, Jan Paweł II w posynodalnej w adhortacji
wymienia różne stany życia i różne powołania:
„Robotnicy, którzy pracują w winnicy, są członkami Ludu Bożego:
kapłani, zakonnicy i zakonnice, świeccy – wszyscy są przedmiotem
a zarazem podmiotem komunii Kościoła i jego misji zbawienia. Każdy
z nas i my wszyscy pracujemy w jednej i wspólnej winnicy Pańskiej,
realizując różne, dopełniające się wzajemnie charyzmaty i posługi.”11
To rozróżnienie na hierarchię i laikat nie wnosi żadnej zmiany, a jedynie wykształca rodzaj i zakres posługi, której celem jest wzajemna
wymiana braterska we wspólnocie.
Jedność i rozmaitość, pluralizm są owocem obecności w Kościele
Ducha Świętego. On to sprawia, że wyznawanie jednej wiary przejawia
się w tylu formach ilu wiernych różnych ras i kultur.
Nowy Testament bardzo wyraźnie ukazuje Chrystusa jako Arcykapłana w całej ekonomii zbawienia. Podczas swojego nauczania Jezus
wskazywał na swoją godność kapłańską. Szczególnie List do Hebrajczyków określa jedyność i wyjątkowość ofiary Jezusa, nazywając Go
„kapłanem na wieki” (Hbr 7, 17).
W funkcję kapłańską Chrystusa na swój sposób włączone są osoby
świeckie. Ich udział to przede wszystkim wezwanie do sprawowania
duchowego kultu, który przejawia się w:
–– udziale we Mszy Świętej,
–– przyjmowaniu sakramentów,
–– udziale w apostolskich przedsięwzięciach,
–– chrześcijańskim przeżywaniu życia małżeńskiego i rodzinnego,
–– sumiennym wykonywaniu swojej pracy,
–– wypoczynku,
–– godnym znoszeniu cierpienia,
–– nieustannej modlitwie.
10 ChL 15.
11	Tamże, nr 55.
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Człowiek modląc się, uświęca swój czas i swoje życie. Modlitwa
i dziękczynienie to konkretna metoda pracowania nad sobą i zbliżania
się do Boga. Modląc się wpływamy na uzdrowienie naszego sposobu
myślenia, a w konsekwencji na myślenie naszych braci w wierze,
z którymi dzielimy los.12
Funkcja królewska (pasterska – służebna)
Papież Benedykt XVI podkreśla, że Kościół jest rodziną Bożą.13 Jest to
powołanie do oddawania siebie jako ofiarę miłą Bogu przez wszystko
to, co zawarte jest w świeckim wymiarze Ciała Chrystusa: Wydaje się,
że słowa powyższe można odnieść do wspólnoty parafialnej, która
z wielu względów szczególnie nadaje się do świadczenia wzajemnej
pomocy. W tej podstawowej strukturze Kościoła powinna panować
harmonia działania oraz wzajemna wymiana posług. Prezbiterzy
są dłużnikami ludu, z którego wyszli i dlatego powinni wszystkich
parafian otaczać szacunkiem i miłością. Współczuciem i wielkoduszną troską powinni ogarniać zwłaszcza: biednych, cierpiących,
samotnych. Prezbiterzy gromadzą w imieniu biskupa rodzinę Bożą
jako braci, których ożywia jedno uczucie, aby doprowadzić ją do Boga
Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym.
W budowaniu wspólnoty prezbiter powinien odznaczać się nadzwyczajną dobrocią na wzór Chrystusa, który pierwszą wspólnotę
swoich uczniów kształtował nie poprzez zewnętrzny przymus, lecz
przez wewnętrzne działanie Ducha Świętego. W ten sposób przekazał
żarliwą miłość grupie uczniów, tworząc z nich wspólnotę miłości,
która stała się zalążkiem widzialnego Kościoła posłanego później do
świata. Podobnie prezbiterzy, jako współpracownicy biskupów, mają
pobudzać do miłości we wspólnotach parafialnych tak, by żyły one
na codzień Duchem Chrystusowym. Ważnym zadaniem prezbiterów
jest prowadzenie powierzonych wiernych do takiego zjednoczenia
w miłości, aby oni sami obdarzali się nawzajem czcią i miłością braterską (Rz 12, 10). Powyższe zadanie można określić jako przenikanie
12	DK 2; DA 3; KK 10; KL 48.
13 KK 34.
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ducha miłości do świadomości i stylu życia wspólnoty parafialnej.
Środkami realizacji powyższego zadania jest: nauczanie, liturgia
i osobiste świadectwo duszpasterza. Od tego, w jakim stopniu potrafi
on wykorzystać powyższe narzędzia, zależy rozbudzenie ducha miłości oraz gotowości do niesienia spontanicznej pomocy wszystkim
potrzebującym.
Elementarne posługi muszą być realizowane indywidualnie lub
zespołowo przez wspólnotę parafialną. Do świadectwa miłości braterskiej są powołani również katolicy świeccy i osoby konsekrowane
posługujące w parafii. Apostolat miłosierdzia jest najprostszą, a zarazem najskuteczniejszą formą przepojenia duchem chrześcijańskim
porządku doczesnego. Papież Benedykt XVI podkreśla, że do świadczenia pomocy charytatywnej są szczególnie predestynowane osoby
dotknięte miłością Chrystusa, gdyż Chrystus swoją miłością budzi
dopiero w nich miłość bliźniego. Dlatego zaznacza, że działanie praktyczne pozostaje niewystarczające, jeśli nie jest w nim zawarta miłość
do człowieka, miłość, która się karmi spotkaniem w Chrystusem.
Według św. Pawła nikt nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie
(Rz 14, 7). Apostoł Narodów wzywa do życia nie dla siebie, lecz dla
Chrystusa, a wezwanie to kieruje w pierwszej kolejności do członków Chrystusowego Kościoła. Żyć dla Chrystusa oznacza w gruncie
rzeczy żyć w zjednoczeniu z Chrystusem dla innych. Chrystus nie
stał się bowiem człowiekiem dla siebie samego, dla swojej korzyści,
lecz przyjmując ludzkie ciało, uniżył się po to, by ludzi wywyższyć,
wynieść do chwały swego Ojca. Ziemska misja Jezusa była absolutnie bezinteresowna i ukierunkowana na innych. Apostoł Narodów
wyraża tę prawdę w następujący sposób: Znacie łaskę Pana naszego
Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby
was ubóstwem swoim ubogacić (2 Kor 8, 9). Każdy chrześcijanin ma
również swoim ubóstwem i miłością ubogacać innych.
Realizacja posługi charytatywnej w parafii może mieć charakter
spontaniczny lub zorganizowany. Działalność spontaniczna powinna
być realizowana w kręgach rodzinnych i sąsiedzkich: głodni muszą
być nasyceni, nadzy odziani, chorzy leczeni z nadzieją na uzdrowienie,
więźniowie odwiedzani itd. Konieczna jest stała formacja parafian
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do czynnej miłości. Zadanie to należy głównie do duszpasterzy i katechetów, a szczególnie do proboszcza parafii. Kościół przez całe
wieki uwrażliwiał wiernych na godność wspomaganych osób, na ich
potrzeby egzystencjalne i duchowe. Dlatego, obok profesjonalnego
przygotowania pracowników socjalnych i wolontariuszy charytatywnych, konieczna jest „formacja serca”.
W celu rozwijania działalności zorganizowanej potrzebny jest
dobrze przygotowany Parafialny Zespół Charytatywny (PZC). Jego
inicjatywy mogą i powinny wspierać inne grupy i zespoły apostolskie
istniejące w parafii. Muszą one być przekonane, że w pracy charytatywnej najważniejsi są ludzie. Sprawą wtórną są natomiast środki
finansowe i baza lokalowa. O środki materialne będzie się bowiem
troszczył utworzony zespół, a magazyn na dary naturalne może być
zorganizowany w pomieszczeniach poza parafialnych. Dary naturalne
można też zbierać tylko okazjonalnie np. w Wielkim Poście, Tygodniu
Miłosierdzia, przed wielkimi świętami, a wtedy wystarczy pomieszczenie adaptowane na krótki czas. W skład PZC mogą wchodzić
zarówno osoby świeckie, jak i zakonne. Przy rekrutacji członków PZC
trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na parafian posiadających
charyzmaty służebne. Ważna jest osobowość, zdrowie i możliwości
czasowe osób angażowanych w pracę zespołu. O przydatności kandydata świadczy jego zapał, gotowość do podjęcia służby braciom,
jego życie religijne oraz pobożność eucharystyczna. Tylko człowiek
zjednoczony z Chrystusem może owocnie służyć Mu w bliźnich.
Trzeba zatroszczyć się o wyszukiwaniu nowych członków do PZC.
Nowych kandydatów trzeba najpierw przygotować metodycznie i duchowo do podjęcia zadań charytatywnych. Formą tego przygotowania
może być diecezjalny, dekanalny lub parafialny kurs charytatywny.
Następnie wskazane jest uroczyste promowanie kandydatów na
członków PZC. Można tego dokonać w Święto Miłosierdzia Bożego,
w niedzielę rozpoczynającą Tydzień Miłosierdzia lub w dzień któregoś z patronów akcji charytatywnej Kościoła. Uroczystość powinna
wpłynąć mobilizująco na przyjmowanych członków zespołu charytatywnego, a wszystkim parafianom przypomnieć o randze dzieła
miłosierdzia w Kościele.
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W świetle dokumentów Episkopatu Polski do zadań PZC należą:
–– mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do posługi
charytatywnej;
–– pełne i systematyczne rozpoznawanie sytuacji ludzi potrzebujących pomocy na terenie parafii oraz ocena możliwości udzielenia odpowiedniego do potrzeb wsparcia;
–– organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym.
Wprawdzie parafia nie jest instytucją opieki społecznej, ale jako
wspólnota miłości jest zobowiązana pomagać w sytuacji biedy i niedomogów egzystencjalnych swoim członkom. W tym celu może rozwijać okazjonalne lub stałe akcje zbierania żywności i innych darów
materialnych, by przekazywać je następnie potrzebującym.14
Parafia może także organizować świetlice środowiskowe dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych, ochronki i przedszkola, ośrodki kolonijne,
kluby seniora, poradnie, koncerty charytatywne, kiermasze itp. W miarę
możliwości parafia powinna być też otwarta na niesienie pomocy poza
swoimi granicami, odpowiadając na apele Caritas diecezjalnej lub Caritas Polskiej. Wspólnota parafialna musi być otwarta również na świadczenie pomocy pozamaterialnej. Często mówiąc o biedzie, mamy na
uwadze niedostatki materialne, a tymczasem nędza ma różne wcielenia.
Biedni są ci, którzy przeżywają egzystencjalne załamanie, depresję i lęk
przed innymi. Biedni są także ludzie nieporadni życiowo, nie potrafiący
dochodzić swoich praw. Biedni są ludzie chorzy i niepełnosprawni, zniewoleni nałogiem alkoholizmu lub narkomanii. Biedni są ludzie przeżywający kryzysy małżeńskie i rodzinne, cierpiący na wewnętrzną pustkę,
dezintegrację i samotność. Życie ujawnia wciąż nowe przejawy nędzy
duchowej, psychicznej i społecznej. Ludziom potrzebującym pomocy
w sferze psychiczno-duchowej można pomóc na drodze sakramentalnej
i poza sakramentalnej. Większe parafie mogą zorganizować specjalistyczne poradnie psychologiczne, małżeńsko-rodzinne, trzeźwościowe
i inne. W wielu przypadkach potrzebna jest pomoc fachowa, a nawet
kliniczna, ale istnieje wiele sytuacji, w których pomocą może być dobre
14 Od miłosierdzia słów do miłosierdzia czynów. List Episkopatu Polski o wolontariacie, „Roczniki Naukowe Caritas” 2001, nr 5, s. 5–9.
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słowo, otwarte serce, okazana życzliwość przez członka rodziny czy
sąsiada. Każdy parafianin musi być wrażliwy i uczulony na widok
człowieka potrzebującego pomocy. W każdym miejscu i okolicznościach,
zachęceni przez pasterzy, chrześcijanie wezwani są do słuchania krzyku
ubogich.15 Poszkodowanemu pod Jerychem Samarytanin pomógł nie
dlatego, że był przedstawicielem instytucji charytatywnej, ale dlatego,
iż tamtędy właśnie przechodził (Łk 10, 33).
Streszczenie
Artykuł wskazuje na istotę wspólnoty parafialnej. Ukazuje rolę i zadania
kapłana oraz świeckich w parafii. Nie ma Kościoła i parafii bez świeckich,
choć każdy ma inne zadania. Autor dokładnie omawia trzy podstawowe
funkcje Kościoła, który realizują się w parafii.
Summary
The article points to the essence of the parish community. It shows the
roles and tasks of the priest and laity in the parish. There is no church
and parish without lay people, although everyone has different tasks. The
author thoroughly discusses the three basic functions of the church that
are realized in the parish.
Słowa kluczowe: parafia, funkcje liturgiczne, słowo Boże, wspólnoty parafialne, papież Franciszek
Keywords: parish, liturgical functions, word of God, parish communities,
pope Francis
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Błażej Szostek
Sakrament spowiedzi
w perspekty wie humanistycznej
The sacrament of confession in a humanistic perspective
W dzisiejszych czasach, w których możemy zaobserwować zdezorientowane i pluralistyczne społeczeństwo, znalezienie i zrozumienie
celu swojego życia jest coraz bardziej skomplikowane. W obecnym
świecie, w którym wartości i zasady mają coraz mniejsze znaczenie,
wielu ludzi nie potrafi rozdzielić tego, co jest użyteczne od tego, co
bezużyteczne, tymczasowości od wieczności. Chociaż każdy człowiek
szuka wewnętrznego spokoju, spełnienia i doskonałości, duża część
z nas żyje w chaosie informacyjnym, a mniejszość oddaje się ciszy
modlitwy, relacji z Bogiem i głębokiej relacji z drugim człowiekiem.
W „szalonym” świecie, gdzie stres dotyka coraz więcej ludzi, spokój
wewnętrzny staje się towarem deficytowym. Nierzadko, by podjąć
próbę zatrzymania się, odpowiedzenia sobie na pytania: „Kim jestem?”, „Dokąd zmierzam?” potrzebujemy pomocy innych ludzi.
Jedną z przestrzeni, w której takie spotkanie możemy odbyć, może
być sakrament pokuty i pojednania, w którym można się na chwilę
zatrzymać i doświadczyć relacji z drugim człowiekiem, a przede
wszystkim może doświadczyć relacji z miłosiernym Bogiem.
Niniejszy tekst będzie próbą spojrzenia na sakrament spowiedzi
z perspektywy interdyscyplinarnej. Dokona się to przez pochylenie
się nad wybranymi teologicznymi i psychologicznymi aspektami
spowiedzi. Szczególny akcent zostanie położony na analizę spowiedzi
w świetle psychologii humanistycznej. Następnie podjęta zostanie
próba określenia sposobu absorpcji elementów tworzących psychoterapię humanistyczną do praktyki spowiedzi z uwzględnieniem relacji
spowiednik – penitent.
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Przebaczenie w życiu każdego człowieka odgrywa bardzo ważną
rolę. Wszyscy ludzie potrzebują przebaczenia od Boga ze względu na
popełniane grzechy. Bez przebaczenia grzechów i win żaden człowiek
nie osiągnąłby zbawienia. Ze względu na ten fakt prośba o przebaczenie pojawia się powszechnie zarówno w modlitwach indywidualnych
chrześcijan, jak i całej wspólnoty Kościoła w czasie Mszy Świętej.
Kościół nie tylko modli się o przebaczenie, ale jest również pośrednikiem przebaczenia między Bogiem a człowiekiem. Kościół ze swej
natury zawsze niesie pojednanie i przekazuje dar, który otrzymał
w depozycie od Chrystusa1, dar przebaczenia i pojednania z Bogiem2.
Każdy człowiek pragnie pojednania i przebaczenia, nie tylko
w relacji z innym człowiekiem, ale także, a może przed wszystkim,
w relacji z Bogiem. W adhortacji apostolskiej Reconciliatio et Paenitentia papież Jan Paweł II pisał o tęsknocie za pojednaniem, którą
można dostrzec w każdym człowieku, nawet jeśli to wyrażenie nie
jest używane.3
Sakrament pokuty i pojednania zawiera w sobie dwa elementy –
trancendentalny i ludzki. Pierwszy element, przejawia się w akcie rozgrzeszenia grzechów. Z uwagi na intymność tego aktu można mówić
o pewnym misterium aktu rozgrzeszenia. Wspomniany akt przebaczenia, jako doświadczenie duchowe, nie jest możliwy do zbadania
przez nauki empiryczne, wymyka się narzędziom psychometrycznym dostępnym psychologii. Inaczej jest z „ludzkimi” czynnikami
składowymi spowiedzi tj. rachunkiem sumienia, uświadomieniem
sobie grzechów, wyznaniem ich, oskarżeniem siebie, żalem za grzechy, postanowieniem poprawy oraz relacją między spowiednikiem
a penitentem. Te czynniki można rozpatrywać w perspektywie psychologicznej, co coraz powszechniej się czyni, szczególnie na gruncie
psychologii religii i psychologii pastoralnej.4
1	Zob. Jan Paweł II, Reconciliatio et Paenitentia, Rzym 1984, nr 11–12.
2 R. Jaworski, Przebaczenie szansą rozwoju, w: Rozwój zintegrowany, red. R. Jaworski, Płock 2002, s. 152.
3 Jan Paweł II, Reconciliatio..., dz. cyt., nr 3.
4 M. Szentmártoni, Psychologia pastoralna, Kraków 1995, s. 76.
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Dobrze przeżyta spowiedź może być punktem przełomowym
w życiu człowieka. O spowiedzi jako doświadczeniu uzdrawiającym i uwalniającym od poczucia winy pisał kard. Joseph Ratzinger.
Według niego, ludzkie doświadczenie bólu i cierpienia związane
jest z ucieczką w urojenia o własnej niewinności, które zamykają
człowieka na innych. Wyznanie win w sakramencie pokuty może
stać się wyzwalającym doświadczeniem, w którym spada z człowieka
ciężar przeszłości, a w jego wewnętrznym doświadczeniu pojawia
się odmłodzenie mocą łaski Bożej, która czyni serca czyste. Zanik
zdolności dostrzegania winy czyni człowieka zatwardziałym i chorym
wewnętrznie. Zdolność dostrzegania winy można udźwignąć tylko
wtedy, gdy możliwe jest uzdrowienie, a ono dokonuje się poprzez
rozgrzeszenie sakramentalne. Psychoterapia może dopomóc człowiekowi w rozpoznaniu i usunięciu błędnych połączeń w strukturze
psychicznej, ale nie może przezwyciężyć winy wobec Stwórcy. W tym
przypadku konieczna jest moc sakramentu pochodząca od Boga.5
Dialog psychologii z teologią w przestrzeni psychologii pastoralnej
ciągle trwa. Ten interdyscyplinarny dialog dotyczy m.in. takich tematów, jak: niedojrzałość psychiczna, poczucie winy, skrupulatność,
zaborczość, lęk, neurotyczność. W praktyce może się to dokonywać
przez rozróżnienie doświadczenia grzechu i neurotycznego/psychotycznego poczucie winy, granicy między chorobą psychiczną a opętaniem czy zniewoleniem duchowym. Teologia i psychologia mogą
być dwoma uzupełniającymi się i kompatybilnymi obszarami, które
mają na celu wsparcie cierpiącego człowieka.6
Warty zauważenia jest fakt, że sakrament pokuty nie jest i nigdy nie będzie psychoterapią, zwracał na to często uwagę Jan Paweł II, m.in. w przesłaniu do spowiedników, w którym napisał, że:
„(…) sakrament pokuty nie jest aktem terapii psychologicznej, ale
5 J. Ratzinger, Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość
sakramentu święceń, Opera omnia t. XII, Lublin 2012, s. 387–393.
6	A. Mălureanu, The relationship between Confession and Psychological counselling
in the perspective of communication and spiritual communion, „Teologia” 2015, nr 1,
s. 34–35.
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rzeczywistością nadprzyrodzoną, mającą przywrócić w sercu pogodę ducha i pokój, które są owocami łaski. Nawet gdyby uznano
za użyteczne zastosowanie metod psychologicznych zewnętrznych
w stosunku do sakramentu, mogłyby one być z roztropnością zalecane, ale absolutnie nie narzucone.”7
Spowiednik powinien zawsze zdawać sobie sprawę z tego, że celem
sakramentu pokuty i pojednania jest powrót grzesznika do Ojca.
W spowiedzi istotny jest przede wszystkim dialog człowieka z Bogiem, a spowiednik jest tylko „świadkiem” tego procesu. Owoce
spowiedzi mają być najpierw nadprzyrodzone i duchowe, a dopiero
jako wtórne emocjonalne i psychologiczne, np. poczucie ulgi. Penitent, który wyspowiadał się, doznaje łaski pojednania z Bogiem także
wówczas, gdy odczuwa jakieś niepokoje emocjonalne i uczuciowe.8
Kościół zawsze z dystansem podchodził do osiągnięć psychologii
i psychoterapii. Wiele na tej płaszczyźnie zmieniło się po Soborze
Watykańskim II, a zwłaszcza po opublikowaniu Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.
Ojcowie Soborowi zachęcają teologów, aby „(…) przy zachowaniu
metod i wymogów właściwych nauce teologicznej, wciąż szukali coraz
to bardziej odpowiedniego sposobu podawania doktryny ludziom
sobie współczesnym; bo czym innym jest sam depozyt wiary, czyli jej
prawdy, a czym innym sposób jej wyrażania przy zachowaniu jednak
tego samego sensu i znaczenia. W duszpasterstwie należy uznawać
i stosować w dostatecznej mierze nie tylko zasady teologiczne, lecz
także zdobycze nauk świeckich, zwłaszcza psychologii i socjologii,
tak żeby również i wiernych prowadzić do rzetelnego i dojrzalszego
życia wiary.”9
Zdrowa psychoterapia, określana przez Victora E. Franka jako
taka, która z jednej strony jest zorientowana „ku temu, co duchowe”,
7 Por. Jan Paweł II, Sakrament pokuty w życiu Kościoła, „L’Osservatore Romano”
1998, nr 5–6, s. 6.
8 Por. J. Augustyn, Psychoterapia a spowiedź, w: Sztuka spowiadania. Poradnik
dla księży, red. J. Augustyn, S. Cyrana, Kraków 2006, s. 382–383.
9 Sobór Watykański II, Gaudium et Spes, Rzym 1962, nr 62.
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a z drugiej wyprowadzona jest „od tego, co duchowe”10, powinna być
w duszpasterstwie wykorzystywana na różne sposoby. Autonomia
duchowości i psychologii powinna być obecna jedynie w obrębie
naukowym, a nie w bezpośredniej pomocy udzielanej człowiekowi
z depresją. W takim przypadku konieczne jest wzajemne poszanowanie, akceptacja i bezpośrednia współpraca dla dobra penitentów
i pacjentów.11
W praktyce spowiedniczej wyniki obserwacji i refleksji naukowej
psychologów mogą być pomocne, jeżeli mają jakieś praktyczne zastosowanie dla posługi. Psychologia nie tylko może duszpasterzowi
pomóc osiągnąć sprawności potrzebne w pracy z ludźmi przeżywającymi np. nadmierne poczucie winy, ale także odpowiedzieć na
pytanie, jak powinien pracować nad kształtem swojej osobowości,
aby mógł stać się prawdziwym, dobrym i skutecznym duszpasterzem.
W przestrzeni zainteresowań teologii spowiedzi powinny więc znaleźć się tylko te dane psychologiczne, które mogą pomóc zrozumieć
człowieka, ale także podejścia psychologiczne, które pomogą znaleźć
konkretne zastosowanie w spotkaniu dwóch osób spowiednika i penitenta i równocześnie nie przekształcą spowiedzi sakramentalnej
w quasi psychoterapię.12
Na gruncie psychologii religii prowadzono różnorakie badania
związane ze spowiedzią. Interesujące badanie został przeprowadzone
w Finlandii przez Paavo Kettunena. Chcąc poznać funkcje, jakie spełnia spowiedź w życiu Finów, przeanalizował doświadczenia spowiedzi
u ponad 200 osób (luteranów i katolików). Otrzymane odpowiedzi
zostały pogrupowane w kilka kategorii dotyczących: praktyki spowiedzi, relacji ze spowiednikiem, a także religijnych i psychologicznych
funkcji spowiedzi.13
10 Por. V.E. Frankl, Homo Patiens, Warszawa 1984, s. 20.
11 Por. J. Augustyn, Psychoterapia a spowiedź…, art. cyt., s. 385.
12 Por. O. Benedyktowicz, Opieka – Relacja – Rozwój. Pedagogiczny wymiar
poradnictwa pastoralnego, Warszawa 2009, s. 34–35.
13 Por. P. Kettunen, The Function of Confession: A Study Based on Experiences,
„Pastoral Psychology”, 2002, nr 1(51), s. 15–16.
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Pierwsza kategoria odpowiedzi dotyczyła praktyki spowiedzi. Badane osoby wskazały, że stosują różne praktyki spowiedzi (spowiedź
sakramentalną, rozmowę pastoralną, spowiedź powszechną w trakcie
nabożeństwa) w zależności od rodzaju potrzeby duchowej i aktualnych problemów moralno-religijnych.14
Druga kategoria odpowiedzi dotyczyła relacji ze spowiednikiem. Respondenci przy wyborze spowiednika brali pod uwagę takie cechy, jak: wiarygodność, umiejętność wysłuchania, zdolności
terapeutyczne, ciepło osobiste, empatię, umiejętność wytworzenia
pozytywnej atmosfery, wiarę spowiednika, doświadczenie duchowe,
zrozumienie innych, umiejętność dawania rad i wskazówek.15
Trzecia kategoria odpowiedzi odnosiła się do spowiedzi jako „instrumentu” przebaczenia. Chociaż przebaczenie nie ma charakteru
ściśle psychologicznego, jednak wyniki pokazały, że doświadczenie
przebaczenia w istotnym stopniu przynosi rezultaty psychologiczne.16
Czwarta kategoria dotyczyła innych niż duchowe przyczyn przystępowania do spowiedzi. Niekiedy różne osoby przystępują do
spowiedzi z przyczyn poza religijnych (np. z powodu silnego lęku,
problemów psychicznych, czy poczucia winy ze sferą seksualną).
Jakkolwiek problemy te nie dotyczą bezpośrednio sfery religijnej,
to jednak spowiedź częściowo przynosi tym osobom odbarczenie
i równowagę psychiczną.17
Nie tylko badanie wspomniane wyżej, ale także wiele innych wskazują, że spowiedź opiera się zarówno na czynnikach duchowych, jak
i psychologicznych. Szczególną rolę pośród czynników psychologicznych można przypisać relacji spowiednik–penitent. W tym miejscu
warto przyjrzeć się sposobowi rozumienia, opisywania i pomocy
drugiemu człowiekowi zaproponowanemu przez Carla Rogersa, który
w przestrzeni konfesjonału może być bardzo przydatny, tzn. pozwolić
penitentowi w lepszym zrozumieniu siebie, swojego postępowania
14	Tamże, s. 15.
15	Tamże, s. 17.
16	Tamże, s. 17–18.
17	Tamże, s. 18–19.
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oraz przyczynić się do nawiązania głębokiej i autentycznej relacji ze
spowiednikiem. Nie chodzi tu o przyjęcie przez spowiednika całego
sposobu rozumowania osobowości człowieka zaproponowanego przez
Rogersa, ale o elementy będące uniwersalnymi sposobami „bycia
z sobą” ludzi nastawionych do siebie przyjaźnie.
Carl Rogers to ciekawa postać. Żył w latach 1902–1987 i był amerykańskim psychologiem i psychoterapeutą. Jest jednym z przedstawicieli
nurtu humanistycznego w psychologii i twórcą psychoterapii zorientowanej na klienta. Wychowywał się w wielodzietnej, religijnej rodzinie
w Illinois – początkowo w Chicago, a potem na farmie, którą prowadził
jego ojciec. Pierwotnie rozpoczął studia rolnicze, jednak po dwóch
latach przeniósł się do seminarium duchownego, planując karierę
pastora. Ostatecznie zrezygnował również z tej drogi i podjął studia
w Szkole Nauczycielskiej Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.
W latach 1927–28 odbywał praktyki w poradni psychologicznej
dla dzieci. W 1931 r. obronił pracę doktorską. Studia oraz praca terapeutyczna z dziećmi dały mu okazję do zapoznania się z różnymi
podejściami terapeutycznymi i teoretycznymi. Był to również początek pracy nad stworzeniem własnego unikalnego podejściem do rozumienia człowieka, różniącego się od psychanalizy i behawioryzmu.
Obserwacje, czynione podczas pracy w poradniach i Towarzystwie
Zapobiegania Okrucieństwu wobec dzieci, stały się podstawą jego
pierwszej opublikowanej książki: Clinical Treatment of Problem Child.
W 1940 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Stanowym w Ohio,
a dwa lata później ukazała się jego druga książka: Doradztwo i psychoterapia. W latach 1945–1957 prowadził centrum doradcze na
Uniwersytecie w Chicago. W tym okresie wydał swoją najważniejszą książkę Terapia zorientowana na klienta. W latach 1946–1947
pełnił funkcję przewodniczącego Amerykańskiego Towarzystwa
Psychologicznego.18
18 Por. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarszystwa Psychologicznego,
Carl Rogers (1902–1987), www.psychologia.edu.pl/galeria-mistrzow/137-rogers-carl.
html [dostęp: 17.04.2018 r.]. Zob. także: B. Thorne, Carl Rogers. Biografia, Gdańsk
2005.
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Carl Rogers uważał, że psychoterapia humanistyczna opiera się
na trzech głównych zasadach dotyczących psychoterapeuty. Zasady
te nazywane są „triadą Rogersowską”. Pierwszą częścią triady jest
bezwarunkowa akceptacja, realizowana poprzez cierpliwe słuchanie
tego, co ma do powiedzenia klient. Rolą terapeuty jest zbudowanie
atmosfery, w której klient będzie się czuł bezwarunkowo akceptowany. W nurcie rogersowskim terapeuta daje klientowi przestrzeń
do mówienia o tym, co klient uważa za ważne, nie przerywa, chyba,
że chce odzwierciedlić to, co powiedział klient tylko w innych słowach. Nawiązuje to do idei empatycznego odzwierciedlania, a ściślej
mówiąc empatii, polegającej na współodczuwaniu z klientem, co ma
umożliwiać badanie prawdziwych odczuć emocji klienta. W optymalnych warunkach daje to niejednokrotnie możliwość przyjrzenia
się po raz pierwszy także tym nieakceptowanym, ale prawdziwym
odczuciom takim, jak zazdrość, złość, nienawiść oraz przyjęcia ich
jako własnych. Trzecim ogniwem triady jest autentyczność terapeuty.
Powyższe aspekty mają umożliwić optymalne warunki do samodzielnego znalezienia rozwiązania własnych problemów. Badania
naukowe nad tzw. triadą Rogersa wskazują, że choć są one ważne,
to nie są ani konieczne, ani wystarczające do osiągnięcia sukcesu
terapeutycznego.19
Spowiednik i penitent wchodzą w sakramencie pokuty również
w szereg relacji interpersonalnych. Większość z nich ma charakter
wzajemnych oddziaływań. Owo wzajemne oddziaływanie, w przypadku spowiedzi, nabiera charakteru wychowawczo-rozwojowego
i nazywane jest oddziaływaniem obustronnym, a jego efektywność
należy do szeroko rozumianej sztuki dialogu.20
Podobnie czyni to pastoralnie ukierunkowana psychologia, podkreślając że wyniki jej prac znajdują uprzywilejowane miejsce w praktyce duszpasterskiej. Do konstytutywnych cech spowiednika, które są
konieczne i wystarczające w tym, żeby wejść w „dobrą” relację, należą:
19	Zob. C. Rogers, Terapia skoncentrowana na kliencie, Boston 1951.
20 Por. R. Chałupniak, Terapuetyczny wymiar katechezy szkolnej, „Studia Pastoralne” 2007, nr 3, s. 151–152.
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autentyczność, bezwarunkowe pozytywne uznanie (akceptacja człowieka), empatyczne rozumienie penitenta i komunikowanie siebie.21
Autentyczność uważana jest w psychologii humanistycznej za
podstawę relacji. Oznacza zdolność do naturalnego zachowania się,
podczas którego spowiednik ujawnia się jako prawdziwa osoba, jako
ten, kim w rzeczywistości jest. Myśli i uczucia, które prezentuje na
zewnątrz, winny być w zgodzie z rzeczywiście przeżywanymi. Relacje
z innymi ludźmi odbywają się bez przybierania swoistej maski. Spowiednik autentyczny to taki, które potrafi tworzyć klimat bezpieczeństwa w sakramencie, pomaga w przeżyciu i doświadczaniu wstydu
i bólu, jest otwarty na dialog z penitentem, a przede wszystkim jest
delikatny, cierpliwy, szanujący wolność osoby i pełen wewnętrznej
pogody ducha. Autentyczność przejawia się również w świadomości
własnej grzeszności i ograniczoności.22
Akceptacja ze strony spowiednika oznacza bezwarunkowy pozytywny stosunek do penitenta, szacunek dla jego indywidualności,
życzliwość oraz troskę niezależną od sytuacji. Oznacza to również
dostrzeganie mocnych stron penitenta i wiarę w jego rozwojowe
możliwości.23
Empatia określa zdolność spowiednika do rozumienia reakcji penitenta z jego (penitenta) punktu widzenia. Jest to postawa przeciwna
do niestety często spotykanego – rozumienia oceniającego. Wychodzi
z założenia, że każdy człowiek ma własny, wewnętrzny świat przeżyć
i postrzegania rzeczywistości, nadając jej znaczenie odczuwane tylko
przez niego samego.24
Dla spowiednika jest to zatem sposobność do okazania cierpliwej i wyrozumiałej miłości ludziom dręczonym przez skrupuły.
21 Por. M. Łobocki, Warunki skuteczności wychowania w świetle psychologii humanistycznej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1992, nr 32, s. 98.
22 Por. D. Buksik, Sakrament przebaczenia i pojednania: rola spowiednika i penitenta
na drodze ku dojrzałości religijnej i osobowościowej, „Seminare” 2007, nr 24, s. 62.
23 Por. A. Kokoszka, M., Motyka, Podstawy kontaktu psychoterapeutycznego,
w: Wprowadzenie do psychoterapii, red. A. Kokoszka, P. Drozdowski, Kraków 1993,
s. 36.
24 Por. R. Chałupniak, Terapuetyczny wymiar katechezy…, art. cyt., s. 159.
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Jednocześnie trzeba stwierdzić, że niektóre współczesne prądy myślowe często zbyt pochopnie usprawiedliwiają pewne typy zachowań,
podczas gdy należy pamiętać, że przynajmniej na początku mają
one charakter dobrowolny, to też nie są i nie mogą być całkowicie
usprawiedliwione. Psychologiczny talent spowiednika może ułatwić
wyznanie grzechów penitentom nieśmiałym, wstydliwym bądź małomównym. Wrażliwego i pełnego chrześcijańskiej miłości kapłana
znamionuje intuicja, umiejętność wyprzedzania faktów i przywracania wewnętrznego spokoju.25
Zatem spowiednik, jak mówił Jan Paweł II w przemówieniu do Penitencjarni Apostolskiej, nie powinien nigdy okazywać zaskoczenia,
słuchając wyznania grzechów penitenta, nawet w przypadku, gdyby
były one wyjątkowo poważne i – jeśli tak można powiedzieć – niesłychane. Nigdy nie powinien stwarzać wrażenia, że potępia grzesznika, a nie jego grzech. Nie powinien straszyć człowieka. Nigdy nie
powinien się interesować tymi dziedzinami życia penitenta, których
poznanie nie jest konieczne do poprawnej oceny jego postępowania,
ani też używać słów obrażających uczucia, nawet jeśli słowa te nie
naruszają zasady sprawiedliwości i miłości. Nigdy nie powinien okazywać zniecierpliwienia lub pośpiechu, zawstydzając penitenta natarczywymi ponagleniami (oczywiście, z wyjątkiem przypadku, kiedy
wyznanie grzechów przeradza się w wielomówstwo). Jeśli chodzi o postawę zewnętrzną, spowiednik powinien być pogodny i unikać gestów
wyrażających zdziwienie, dezaprobatę czy ironię. W związku z tym
pragnę przypomnieć, że nie należy narzucać penitentowi własnych
upodobań, lecz szanować jego wrażliwość i prawo do wyboru sposobu
spowiadania się: twarzą w twarz lub poprzez kratki konfesjonału.”26
Na koniec Opisywanego przemówienia Papież dał radę, aby „(…)
miłosierdzie było tym większe, im większy jest upadek penitenta.
A jeśli spowiadającym się jest kapłan, bardziej upokorzony z powodu
swoich win od penitentów świeckich, i być może łatwiej ulegający
25 Jan Paweł II, Przemówienie do Penitencjarni Apostolskiej, https://opoka.org.pl/
biblioteka/T/TA/TAP/szt_spowiadania_01.html [dostęp: 11.04.2018 r.].
26	Tamże.
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zniechęceniu w obliczu profanacji własnej godności, pamiętajmy, że
bez słowa nagany Dominus respexit Petrum (Pan [...] spojrzał na Piotra) (Łk 22, 61) – tego Piotra, który kilka godzin wcześniej otrzymał
kapłaństwo i niedługo potem upadł – i tym miłującym spojrzeniem
Chrystus w jednej chwili wydobył go z przepaści.”27
Spowiednik ma pomóc penitentowi poznać winę nie przez sądzenie, zagrożenie i karanie, lecz przez to, że daje penitentowi czuć, że
go kocha mimo jego winy. W takiej dobrej atmosferze, przez wolność
i radość pojednania wyzwala się „dynamika twórczego nowego stawania się. Tak oto spowiedź nie jest już tylko sakramentem uwolnienia
od strachu, ale okazją do przepracowania codziennych zaniedbań
w rodzinie, zawodzie i w innych relacjach, bo pozwala siebie samego
na nowo przyjąć i wykorzystać nowe życiowe możliwości.”28
Jak już wspomniano wyżej, sakrament spowiedzi oprócz wymiaru
nadprzyrodzonego ma także wymiar ludzki-psychologiczny. Wymiar
psychologiczny może przejawiać się w dialogu spowiednika z penitentem, który może stanowić dla tego drugiego wyzwalającą rozmowę.
Nie przysłania to oczywiście różnicy pomiędzy tymi dwiema formami
pomocy: w sakramentalnej spowiedzi sam Bóg jest uwalniającym,
przy relacji terapeutycznej to drugi człowiek dzięki swojej empatii,
autentyczności i kongruencji pomaga swojemu bliźniemu doświadczyć bliskości. W obydwu przypadkach idzie o ludzkie podstawowe
doświadczenie bycia uwolnionym. Braterska – sakramentalna albo
terapeutyczna – rozmowa rozluźnia więzy, które zawiązały się w przeszłości i obciążają teraźniejszość; przeszłość staje się – w określonych
granicach – rozporządzana i do przepracowania, tak że pozbywa się
ona charakteru niezbywalnego nieszczęścia. W uwalniającej rozmowie przeszłość można „nazwać po imieniu”, w braterskiej cierpliwości – niegwałtownie – może stać się odkryte Ja, które ukrywa się za
maskami utrudniającymi mu pełnić swoją rolę, być autentycznym dla
siebie i dla swoich braci. W spowiedzi nazwane zostaje po imieniu to,
27	Tamże.
28 H. Krzysteczko, Psychologiczne Aspekty Spowiedzi, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1997, nr 30, s. 310.
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co penitent jest winny Bogu i najmniejszemu bratu, aby, doznawszy
przebaczenia, mógł rozpocząć życie od nowa.29
Streszczenie
Niniejszy interdyscyplinarny tekst dotyczy sakramentu spowiedzi rozpatrywanego w perspektywie humanistycznej. Spowiedź jest miejscem, w którym
nie tylko Bóg odpuszcza człowiekowi grzechy, ale jest również przestrzenią
spotkania spowiednika z penitentem. Teorie psychologii humanistycznej
mogą pomóc, aby to spotkanie w przestrzeni konfesjonału było dla penitenta
głębokim doświadczeniem relgijnym oraz ludzkim.
Summary
This interdisciplinary text deals with the sacrament of confession in the
humanistic perspective. Confession is a place where not only God forgives
man’s sins, but is also the space of the confessor’s meeting with the penitent.
Theories of humanistic psychology can help make the encounter in the
confessional space a deep religious and human experience for the penitent.
Słowa kluczowe: spowiedź, Carl Rogers, psychoterapia humanistyczna,
empatia, otwartość, autentyczność, psychologia pastoralna
Keywords: confession, Carl Rogers, humanistic psychotherapy, empathy,
openness, authenticity, pastoral psychology
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Zofia Kępińska
Stereotypizacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną
Stereotyping people with intellectual disabilities
Wokół tematu niepełnosprawności intelektualnej narosło wiele stereotypowych przekonań. Często ich historia sięga bardzo odległych
czasów, wiele z nich bowiem ma swoje korzenie w starożytności.
W tym artykule zostaną scharakteryzowane stereotypy dotyczące
samej niepełnosprawności, a także wyodrębnione zostaną te, które
dotyczą niepełnosprawności intelektualnej. Podjęta zostanie próba
odpowiedzi na pytanie: jak stereotypy wpływają na jakość życia samych osób z niepełnosprawnością i czy dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną to grupa, która wyróżnia się spośród innych osób z niepełnosprawnością zarówno pod względem specyfiki funkcjonujących
stereotypów, jak i ich wpływu na życie.
1. Definicja terminu „stereotyp” oraz mechanizmy powstawania
stereotypów
Na początku warto wyjaśnić: czym jest stereotyp. Jako pierwszy pojęcia „stereotyp” użył francuski drukarz Didot w 1798 r. na określenie
gotowych matryc stosowanych w drukarstwie.1 Słowo „stereotyp”
pochodzi z języka greckiego, od słów stereos – stężały, twardy oraz
typos – wzorzec, odcisk.2 W. Lipmann wprowadził pojęcie stereotypu
1	Zob. M. Wójcik, Efektywność specyficznych i niespecyficznych sposobów zmiany
negatywnych stereotypów etnicznych, Katowice 2008, s. 25.
2	Zob. Z. Chlewiński, Stereotypy: struktura, funkcje, geneza. Analiza interdyscyplinarna, w: Stereotypy i uprzedzenia, red. Z. Chlewiński, I. Kurcz, Warszawa 1992,
s. 9.
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do dyskursu naukowego, nadając mu znaczenie „obrazu w naszych
głowach”.3 Najogólniej ujmując, stereotyp to pewien schemat myślowy
kojarzący określone cechy z pewną kategorią osób w taki sposób,
że przynależność jednostki do tej kategorii wyzwala jakąś postawę
zanim jeszcze nastąpią interakcje potwierdzające bądź negujące te
skojarzenia.4 To jeden ze sposobów definiowania stereotypu. Jeśli
poszukuje się źródeł powstawania stereotypów, można odwołać się
do wielorakich procesów: emocjonalnych, społeczno-motywacyjnych
i kulturowych.5 Zależnie od tego, jaki przyjmie się sposób definiowania stereotypu, można położyć nacisk na udział w jego powstawaniu
wybranych czynników. W modelach, które zakładają, że stereotypy
na temat określonych grup są poglądami rozpowszechnionymi
wśród członków danej kultury, podkreśla się czynniki społeczne
i kulturowe.6 W tym przypadku określona postawa, którą prezentują
przedstawiciele poszczególnych grup, jest przejmowana przez dzieci
w procesie socjalizacji. Jest to mechanizm społecznego zarażania się.7
3	Zob. K. Kwaśniewski, Stereotyp etniczny, w: Słownik etnologiczny, terminy ogólne,
red. Z. Staszczak, Warszawa-Poznań 1987, s. 327.
4	Zob. Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją, red. J. Branicka, Lublin 2010, s. 8. „Cechy przypisywane całym kategoriom mogą być bądź
negatywne, bądź pozytywne, w związku z czym także znak dodatni lub ujemny
może mieć postawa generowana ich działaniem. I tak np. stereotyp: «Cygan to złodziej» wyzwoli postawę ucieczki, unikania kontaktu, chronienia własnej przestrzeni
życiowej przed osobą narodowości romskiej. Z kolei stereotyp «każdy Cygan jest
muzykalny» będzie sprzyjał postawie zainteresowania się muzyką cygańską, zespołami romskimi, a w dalszej kolejności także np. postawie wspólnego muzykowania
(…), ponieważ wzajemne poznanie sprzyja rodzeniu się więzi” (tamże).
5	Zob. J. Kowalska, Rola przekazu społecznego i kulturowego w kształtowaniu stereotypu osoby z niepełnosprawnością u dzieci w wieku przedszkolnym, w: Kulturowe
i społeczne aspekty niepełnosprawności, red. P. Tomaszewski i in., Warszawa 2015,
s. 72; por. B. Weigl, Stereotypy i uprzedzenia etniczne u dzieci i młodzieży, Warszawa
1999.
6	Zob. C. Stangor, M. Schaller, Stereotypy jako reprezentacje indywidualne i zbiorowe, w: Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, red. C.N. Macrae i in., Gdańsk
1999, s. 13–36.
7	Zob. J. Kowalska, Rola przekazu społecznego i kulturowego w kształtowaniu stereotypu osoby z niepełnosprawnością u dzieci w wieku przedszkolnym, art. cyt., s. 73.
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Źródłem określonych przekonań mogą być tutaj stereotypy wyrażane przez osoby z najbliższego otoczenia lub czerpane ze środków
masowego przekazu.
Z kolei podejście indywidualne zakłada, że stereotyp to pewne
osobiste przekonanie na temat cech grup społecznych, które wcale
nie musi mieć poparcia wśród pozostałych członków społeczeństwa.8
Tak pojmowany stereotyp jest jednym z typów wiedzy o świecie społecznym. Z tego powodu w procesie ich powstawania podkreśla się
rolę procesów poznawczych, biorących udział w nabywaniu i przetwarzaniu informacji. Zatem przekonania o grupach społecznych rodzą
się w czasie, gdy jednostka gromadzi różnego rodzaju spostrzeżenia
dotyczące jej otoczenia społecznego. Przekonania te najczęściej są
efektem zdobywania informacji w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami tych grup.9 W tym wypadku człowiek buduje swój
pogląd na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez
kontakt z tymi osobami.
Można wyodrębnić dwa rodzaje schematów poznawczych odpowiedzialnych za kształtowanie się stereotypów:
–– schematy doświadczenia;
–– schematy intelektualne.10
Schematy doświadczenia charakteryzują się sztywną i zamkniętą
strukturą, kategorycznymi i subiektywnie oczywistymi sądami
i trudno je zwerbalizować. W tych schematach człowiek nastawiony
jest na potwierdzenie swoich przekonań i raczej trudno tu o ich modyfikację pod wpływem nowych informacji.
Drugim rodzajem schematów poznawczych, na którym opierają się
stereotypy, są schematy intelektualne. W tym przypadku stereotypy
powstają w miarę kształtowania się umiejętności posługiwania się
8	Zob. C. Stangor, M. Schaller, Stereotypy jako reprezentacje indywidualne i zbiorowe, art. cyt., s. 13–36.
9	Zob. tamże.
10	Zob. E. Trzebińska, O naturze stereotypów społecznych i możliwości ich modyfikowania, w: Poza egocentryczną perspektywą widzenia siebie i świata, red. M. Jarymowicz, Warszawa 1994, s. 213.
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symbolami oraz przeprowadzania na nich różnych operacji logicznych, co ma miejsce jeszcze w dzieciństwie. „Stereotypy oparte na
schematach intelektualnych odwołują się przede wszystkim do wiedzy, poglądów i są bardziej podatne na modyfikacje pod wpływem
nowych wiadomości.”11
Innym określeniem modeli indywidualnych są modele społeczno-poznawcze.12 Oprócz tego, że podkreślają rolę procesów poznawczych, wskazują także na rolę czynników społecznych w powstawaniu
określonych sądów na temat innych ludzi. Sytuacje społeczne są źródłem rozwoju poglądów na temat innych. Dziecko właśnie z otoczenia
społecznego zdobywa wiedzę dotyczącą tego, które z kategorii ludzkich cech są ważne i którymi należy się posługiwać, opisując innych.13
Rozpoznanie tych kategorii to początek powstawania stereotypów.
„Wiedza o nich nie musi być przekazywana dziecku bezpośrednio.
Ważne jest raczej, jakimi kategoriami przy opisie ludzi kierują się
osoby mające wpływ na dziecko. Należy przy tym wspomnieć, że
niepełnosprawność jest jedną z najważniejszych kategorii, którą osoby
dorosłe posługują się, wskazując cechy innych ludzi.”14
Podsumowując, można stwierdzić, że stereotypy to schematy
myślowe, które zawierają konkretne paradygmaty odnoszące się do
związków myślenia i działania z określonymi cechami podmiotu.15
Stereotypy funkcjonują w przestrzeni społecznej, są zakorzenione
w sferze społecznej świadomości, a zarazem mają wpływ na indywidualne funkcjonowanie jednostki. „Odgrywają ważną rolę w kulturze,
11 J. Kowalska, Rola przekazu społecznego i kulturowego w kształtowaniu stereotypu
osoby z niepełnosprawnością u dzieci w wieku przedszkolnym, art. cyt., s. 73.
12	Zob. B. Weigl, Stereotypy i uprzedzenia, w: Psychologia. Podręcznik akademicki,
red. J. Strelau, Gdańsk 2003, t. III, s. 205–224.
13	Zob. J. Kowalska, Rola przekazu społecznego i kulturowego w kształtowaniu
stereotypu osoby z niepełnosprawnością u dzieci w wieku przedszkolnym, art. cyt.,
s. 74.
14	Tamże.
15	Zob. M. Chodkowska, Źródła stereotypów niepełnosprawności i osób nią
obciążonych w kręgu kultury europejskiej, w: Stereotypy niepełnosprawności. Między
wykluczeniem a integracją, red. J. Branicka, Lublin 2010, s. 14.
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bardziej negatywną niż pozytywną, ponieważ hamują rozwój i postęp
oparty na doświadczeniach własnych, rzeczywistych, a tym samym
bardziej obiektywnych niż wzorce uogólniające często wielopokoleniowe lęki i wiążące się z nimi uprzedzenia.”16
2. Starożytne korzenie stereotypów osób z niepełnosprawnością
Żeby w pełni opisać proces stereotypizacji osób z niepełnosprawnością, trzeba sięgnąć aż do czasów starożytnych. To właśnie w tamtej
epoce należy szukać źródeł stereotypów i pierwszych mechanizmów
stereotypowego postrzegania tych osób.
Chociaż stereotypy się zmieniają, to jednak raz zakorzenione
w świadomości społecznej dokonują transmisji ocen i emocji z pokolenia na pokolenie, nawet przez całe wieki.17 Wiele stereotypów na temat
niepełnosprawności, mających swe korzenie w czasach starożytnych,
nadal funkcjonuje w świadomości współczesnych społeczeństw kręgu
kultury europejskiej. „Chodzi tu o stereotypy przypisujące osobom
niepełnosprawnym w ogóle oraz obciążonym poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności cech społecznie deprecjonowanych,
z których najważniejsze, to:
–– człowiek niepełnosprawny = nieprzydatny społecznie, niezdolny do bycia społecznie użytecznym;
–– człowiek niepełnosprawny = obciążony jakąś winą (własną lub
swoich bliskich) i za nią ukarany;
–– człowiek niepełnosprawny = obciążony fatum, naznaczony
piętnem przez bogów;
–– człowiek niepełnosprawny = nieposiadający prawa do realizacji
własnych celów życiowych, aspiracji i marzeń;
–– człowiek niepełnosprawny = przeszkadzający innym, utrudniający in życie bądź nawet zmniejszający ich szanse przetrwania;
–– człowiek niepełnosprawny = czarny charakter (złośliwy, agresywny, postępujący niegodnie);
–– człowiek niepełnosprawny = przynoszący wstyd swoim bliskim;
16	Tamże.
17	Zob. tamże.
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–– człowiek niepełnosprawny = nieszczęsny, odrzucony, zmarginalizowany, godny litości.”18
Na potrzeby niniejszego artykułu scharakteryzowane zostaną te
stereotypy, które współcześnie obecne są w społecznej świadomości,
a z których część sięga korzeniami właśnie czasów starożytnych.
3. Rodzaje stereotypów o ludziach z niepełnosprawnością
intelektualną
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną to osoby najbardziej
krzywdzone zniekształconymi opiniami zawartymi w stereotypach.19
Często stereotypy te wręcz uwłaczają ludzkiej godności. Co więcej,
w stereotypach tych nie ma rozróżnienia w zależności od stopnia
intelektualnej niepełnosprawności, wszystkim osobom nią obarczonym przypisywane są jednakowe cechy.20 Zdarza się, że stereotypy
mogą mieć wydźwięk pozytywny, jednak w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną zdecydowanie przeważają stereotypy
o jednoznacznie negatywnej konotacji. W tej części artykułu zostaną
scharakteryzowane najbardziej rozpowszechnione stereotypy o osobach z intelektualną niepełnosprawnością.
a. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną jako „wieczne dziecko”

Jednym z najbardziej powszechnych stereotypów jest pogląd mówiący,
że każdy człowiek z niepełnosprawnością intelektualną, niezależnie
od tego, jaki wiek osiągnął, pozostaje wiecznym dzieckiem. Nawet
jeśli jest to osoba dorosła, to jednak przez ludzi traktowana jest jak
dziecko. Stereotyp ten przejawia się m.in. w zwracaniu się do osób
dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną w sposób zdrobniały,
zmiękczaniu imion, stosowaniu pieszczotliwych zdrobnień, i to nie

18	Tamże.
19	Zob. M. Chodkowska, B. Szabała, Osoby z upośledzeniem umysłowym
w stereotypowym postrzeganiu społecznym, Lublin 2012, s. 90.
20	Zob. M. Pouch, Stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością, w: Współczesne
problemy pedagogiki specjalnej, red. U. Bartnikowska i in., Olsztyn 2008, s. 288.
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tylko przez najbliższych, ale też przez osoby obce.21 Traktowanie
osoby z umysłową niepełnosprawnością jak dziecka widoczne jest
także często w jego ubiorze. Rodzice, chcąc zyskać dla swego dziecka
sympatię i akceptację otoczenia, dbają m.in. o jego estetyczny wygląd.
Ubierają swoje dziecko w sposób przyciągający uwagę i tym samym
odciągający ją od specyficznych zachowań dziecka. Jednak nieraz
chcąc „osłodzić” wizerunek swojego dziecka, często już przecież dorosłego, sprawiają, że wygląda ono infantylnie i tylko umacniają
funkcjonujący stereotyp „wiecznego dziecka”.22 Również specyfika
zajęć organizowanych dla osób z intelektualną niepełnosprawnością
odzwierciedla omawiany stereotyp. „Poważnym błędem jest infantylizacja zainteresowań, czynności, które wykonują te osoby. Zajęcia,
aby przyczyniały się do budowania pozytywnego wizerunku osób
upośledzonych umysłowo, muszą być dostosowane do ich wieku.
Nie można wypełniać czasu wolnego osoby dorosłej prostymi, bezcelowymi zajęciami czy też oglądaniem bajek dla dzieci. Należy je
zastępować czynnościami praktycznymi, przydatnymi w codziennym
życiu.”23 Otoczenie zdaje się nie zauważać biologicznego wieku osoby
z intelektualną niepełnosprawnością. Na pierwszy plan wysuwa się
natomiast osiągany przez tę osobę poziom umiejętności intelektualnych i społecznych. Te natomiast mieszczą się w kilku- lub kilkuna21	Zob. U. Byczkowska, S. Nosarzewska, A. Żyta, Bycie dorosłym czy „wiecznym
dzieckiem”. Dorosłość osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, w: Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej,
red. K. D. Rzedzicka, A. Kobylańska, Kraków 2003, s. 42.
22	Zob. M. Chodkowska, B. Szabała, Osoby z upośledzeniem umysłowym w stereotypowym postrzeganiu społecznym, Lublin 2012, s. 91. „(...) wszelkie kokardki, falbanki
czy ubrania z motywami bajkowymi, które w odniesieniu do dziecka wzbudzają
pozytywne uczucia, w przypadku dorosłego będą postrzegane jako infantylne. Dla
kształtowania pozytywnego wizerunku dorosłej osoby upośledzonej umysłowo
konieczne jest jej ubieranie czy czesanie adekwatnie do wieku. Strój powinien być
schludny, estetyczny i wygodny, tak jak to występuje u osób pełnosprawnych.” Tamże.
Por. J. Lach, Osoba z upośledzeniem umysłowym też staje się dorosła. Z praktyki
pedagogicznej, „Szkoła Specjalna”, 2003, nr 2, s. 95–97.
23	Tamże, s. 92. Por. J. Lach, Osoba z upośledzeniem umysłowym też staje się dorosła.
Z praktyki pedagogicznej, art. cyt., s. 95–97.
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stoletnich granicach (3–12 i 4–17 lat).24 Mimo że osoba z umysłową
niepełnosprawością dorasta i staje się w końcu osobą dorosłą, to
jednak trudno jej wyegzekwować prawo do dorosłości – tym trudniej,
im głębszy jest stopień niepełnosprawności.25
Często jest tak, że to najbliżsi osoby z intelektualną niepełnosprawnością przyczyniają się do utrzymywania się stereotypu „wiecznego
dziecka”. Nie dotyczy to tylko wspomnianego już sposobu ubierania.
Problem jest o wiele bardziej złożony, bowiem dla rodziców dorosłość ich dziecka dotkniętego umysłową niepełnosprawnością jest
często dużym problemem. Dzieje się tak, ponieważ ich dzieci nie
osiągnęły – i pewnie nie osiągną nigdy – pewnych cech, charakterystycznych dla osób dorosłych.26 Jednak te atrybuty dorosłości są
przecież przynależne do świata pełnosprawnych dorosłych i osoba
z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza traktowana jak dziecko, doświadczająca nadopiekuńczości ze strony rodziców, może
nigdy nie spełnić tych „warunków” bycia dorosłym. Nie oznacza
to jednak, że nie przysługują jej prawa człowieka dorosłego. Więcej
nawet, osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna mieć
stworzone takie warunki, by mogła w miarę swoich możliwości podjąć
się ról, które kojarzone są z ludźmi pełnosprawnymi, jak np. podjęcie
pracy zawodowej.
24	Zob. D. Gorajewska, Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością, Warszawa
2006, s. 63.
25 „Tymczasem niezależnie od stopnia niepełnosprawności intelektualnej wszystkie
dotknięte nią osoby są zdolne do rozwoju i funkcjonują tym lepiej, im wcześniej
zapewni się im i ich rodzinom odpowiednią pomoc i wsparcie, takie jak: wczesna stymulacja rozwoju, adekwatna opieka medyczna, dostosowana do możliwości edukacja
oraz różne formy aktywności z zatrudnieniem włącznie.” A. Firkowska-Mankiewicz,
M. Szeroczyńska, Praktyka ubezwłasnowalniania osób z niepełnosprawnością
intelektualną w polskich sądach. Raport z badań, „Człowiek – niepełnosprawność
– społeczeństwo” 2005, nr 2, s. 94.
26	Zob. M. Chodkowska, B. Szabała, Osoby z upośledzeniem umysłowym w stereotypowym postrzeganiu społecznym, dz. cyt., s. 92. Atrybutami dorosłości są m.in.
niezależność finansowa, zdolność do podjęcia pracy zawodowej czy założenia
rodziny. Zob. tamże.
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b. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną jako jednostka
niezdolna do kształcenia

Kolejnym stereotypem, dotyczącym osób z niepełnosprawnością
intelektualną jest ich niezdolność do kształcenia.27 Zapomina się
tu o tym, że zdolności do kształcenia przynależą każdej osobie, co
najwyżej można mówić o ich zróżnicowaniu, znacznie większym
w grupie osób dotkniętych umysłowej niepełnosprawności, niż wśród
pełnosprawnych. Choć osoby te nie są w stanie stać się wybitnymi
w poszczególnych dziedzinach nauki, to jednak są w stanie przyswoić
określoną, konkretną wiedzę.28 Mimo to wciąż jeszcze w świadomości społecznej pokutuje pogląd, według którego niepełnosprawność
intelektualna nie podlega zmianom, jest stanem statycznym. Taki
pogląd przynosił fatalne skutki, przesądzając o losie osób z niepełnosprawnością umysłową i umacniając stereotyp takiej osoby jako
osoby pozbawionej indywidualnych cech osobowych, potencjału
osobowego, osoby bez normalnych potrzeb, przeżyć i zachowań.29
Tymczasem każdy człowiek ma zdolność kształcenia się i każdy ma
prawo do tego, by z tej zdolności skorzystać, ponieważ jedną z ważniejszych szans życiowych człowieka jest właśnie szansa kształcenia
się, edukacji.30 Proces kształcenia nie jest jedynie nabywaniem wiedzy, ale także fundamentem określania własnej tożsamości, rozwijaniem aktywności społecznej i kulturowej, a zatem – wzrastaniem ku
dorosłości i do realizowania się w niej. Warto jeszcze zaznaczyć, że
kształcenie to także przygotowanie do funkcjonowania zawodowego.
Tutaj natomiast ukazuje się kolejny, mocno zakorzeniony stereotyp,
według którego osoby z niepełnosprawnością intelektualną są w stanie wykonywać w ramach pracy tylko najprostsze czynności, lub nie
nadają się do pracy w ogóle. Podtrzymywanie tego stereotypu zamyka
osobom z niepełnosprawnością pełny rozwój, a także wejście na drogę
27	Zob. tamże, s. 93.
28	Zob. M. Pouch, Stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością, art. cyt., s. 291.
29	Zob. M. Chodkowska, B. Szabała, Osoby z upośledzeniem umysłowym
w stereotypowym postrzeganiu społecznym, dz. cyt., s. 93.
30	Zob. D. Gorajewska, Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością, dz. cyt., s. 74.
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zawodową, i w rezultacie – nie pozwala im stać się samodzielnymi
na miarę ich możliwości.
c. Utożsamienie niepełnosprawności intelektualnej z chorobą
psychiczną

Niejednokrotnie zdarza się, że niepełnosprawność intelektualna
mylona jest z chorobą psychiczną czy chorobą w sensie ogólnym.
Zwłaszcza częstym zdaje się być postrzeganie niepełnosprawności
intelektualnej jako psychicznej choroby. Tymczasem są to zupełnie
różne kategorie. Znajomość tych różnic jest niezbędna, by można było
przyjąć odpowiednią postawę wobec każdej z tych grup. W przeszłości
zdarzało się, że niepełnosprawność umysłowa była kwalifikowana
jako choroba, co miało negatywne skutki w postrzeganiu osób z niepełnosprawnością umysłową.31 Zarówno w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, jak i w przypadku choroby psychicznej
mamy do czynienia z zaburzeniami funkcji umysłowych, jednak są
to całkowicie odmienne, zarówno pod względem klinicznym, jak
i społeczno-kulturowym, sytuacje.32
Różnice między chorobą psychiczną a intelektualną niepełnosprawnością można odnaleźć na płaszczyźnie czasu występowania
każdej z nich, przebiegu, głównych problemów, leczenia czy sposobów postępowania.33 Niepełnosprawność intelektualna występuje
od urodzenia lub od wczesnego dzieciństwa. Nie można jej wyleczyć, a jedynie wspomagać rozwój osób nią dotkniętych. Przy odpowiednim wsparciu niepełnosprawność intelektualna nie podlega też
gwałtownym zmianom. Problemem podstawowym w intelektualnej niepełnosprawności jest ograniczenie możliwości poznawczych
i intelektualnych jednostki. Z kolei choroba psychiczna pojawia się
31	Tamże, s. 55.
32	Zob. M. Chodkowska, B. Szabała, Osoby z upośledzeniem umysłowym w stereotypowym postrzeganiu społecznym, dz. cyt., s. 97.
33 Por. H.V. Cobb, P. Mittler, Zasadnicze różnice między upośledzeniem umysłowym
a chorobą psychiczną, Bruksela 1993, http://psouu.org.pl/sites/default/files/publikacje/
zasadnicze.pdf [dostęp: 13.05.2016 r.].
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najczęściej w młodości, choć na skutek krytycznych doświadczeń
może też pojawić się w innych momentach życia. Chorobę psychiczną
leczy się przy pomocy terapii i farmakologii. Często przebiega cyklicznie, czyli występują w niej okresy ustąpienia objawów, okresy nawrotów lub trwała degradacja psychofizyczna i społeczna. Charakteryzują
ją zaburzenia emocjonalne, wpływające na zmianę postrzegania
świata, a także stosunku do innych ludzi. Czasem konieczna jest hospitalizacja. Warto podkreślić także, że osoby z niepełnosprawnością
intelektualną mają swoje specyficzne potrzeby i nie są one identyczne
z potrzebami osób z chorobami psychicznymi. W chorobie psychicznej chodzi o to, by osobie nią dotkniętej pomóc poprzez reedukację
w celu przywrócenia normalnego stylu życia. W przypadku osoby
z niepełnosprawnością intelektualną chodzi o pomoc w osiągnięciu
umiejętności życia.
Stereotyp, który stawia znak równości między chorobą psychiczną
a niepełnosprawnością intelektualną, jest krzywdzący dla osób z każdej z tych grup, ponieważ „zawiera w sobie kumulacje ograniczeń
jednej i drugiej grupy”.34
Błędem jest też traktowanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako z założenia chorej, w szerokim tego słowa znaczeniu. Gorajewska wyjaśnia to następująco: „Wiązanie w odbiorze społecznym
niepełnosprawności z chorobą może wpłynąć hamująco na rozwój
i społeczną aktywność jednostki. Skutkuje to m. in. dyskryminowaniem osób z niepełnosprawnością na rynku pracy (wizja zwolnień
lekarskich) i w kontaktach społecznych (obawa przed zarażeniem
się). […] nie można jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie osoby
niepełnosprawne są wątłego zdrowia, a do tego chore. Są bowiem
w tej grupie społecznej, tak jak i wśród ludzi pełnosprawnych, osoby
niepełnosprawne zdrowe i osoby niepełnosprawne chorowite, chore

34 M. Chodkowska, B. Szabała, Osoby z upośledzeniem umysłowym w stereotypowym
postrzeganiu społecznym, dz. cyt., s. 98.
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przewlekle lub chore psychicznie.”35 Niepełnosprawność i choroba
to odmienne stany psychofizjologiczne człowieka.
d. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną jako jednostka
niezdolna do osiągnięcia autonomii

Autonomia to dążenie do samodzielności, niezależności oraz samorealizacji.36 Każdy człowiek w mniejszym lub większym stopniu ma
zdolność, by osiągnąć tę autonomię, a od tego, jakie efekty uzyska
w tym aspekcie, zależy jakość jego rozwoju.37
Rozwój autonomii osób z niepełnosprawnością intelektualną warunkują następujące czynniki: osobowościowe i interakcyjne. Pozostają one w ciągłej, wzajemnej zależności. Na początku istotniejsze są
czynniki interakcyjne, do których należą przede wszystkim postawy
rodziców lub opiekunów wobec dziecka dotkniętego niepełnosprawnością umysłową. By dziecko rozwijało swą autonomię, rodzice muszą
przyjąć odpowiednie postawy, takie jak:
–– pełna akceptacja dziecka, ze wszystkimi jego możliwościami
i ograniczeniami;
–– dostrzeganie uczuć i potrzeb dziecka, empatyczne ich rozumienie, a więc owocujące odpowiednim reagowaniem;
–– działanie wyzwalające aktywność dziecka, pozwolenie mu na
inwencję, zachowania stymulujące;
–– przekazywanie odpowiednich wartości moralnych;
–– wdrażanie dziecka do włączania się w codzienne domowe
obowiązki;
35	D. Gorajewska, Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością, s. 58; Por.
A. Żywczok, Niepełnosprawność – konstytutywne doświadczenie osoby ludzkiej,
w: Edukacja – socjalizacja – autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej, Kraków
2005, s. 65.
36	Zob. M. Kościółek, K. Parys, D. Wolska, Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania społecznego osób dorosłych głębiej upośledzonych umysłowo, w: Usprawnianie,
wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym, red. J. Pilecki,
Kraków 1998, s. 189–198.
37	Zob. M. Chodkowska, B. Szabała, Osoby z upośledzeniem umysłowym w stereotypowym postrzeganiu społecznym, dz. cyt., s. 95.
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–– wspieranie rozwoju umiejętności samoobsługowych;
–– wspieranie nawiązywania kontaktu z rówieśnikami.38
Natomiast czynniki osobowościowe to te związane z rozwojem
struktur osobowościowych. Należą do nich:
–– samoświadomość;
–– samoakceptacja;
–– umiejętność rozpoznania i kontrolowania własnych emocji;
–– poczucie własnej wartości.39
By mogła się prawidłowo kształtować autonomia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, konieczne jest, by rodzice dostrzegali
w nim potencjał samodzielności. Niestety, jednak to właśnie rodzice
często bardzo ograniczają autonomię swojego dziecka.40 Ograniczanie
prawa do autonomii oznacza zarazem ograniczenie prawa do rozwoju osoby z niepełnosprawnością intelektualną.41 Błędna postawa
rodziców podtrzymuje stereotyp, według którego osoby te nie są
po prostu zdolne do osiągnięcia autonomii. W ten sposób dziecko
z niepełnosprawnością intelektualną staje się biernym uczestnikiem

38	Zob. W. Pilecka, J. Pilecka, Warunki i wyznaczniki autonomii dziecka upośledzonego umysłowo, w: Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych. Od
diagnoz do prognoz i do działań, red. W. Dykcik, Poznań 1996, s. 39.
39	Zob. tamże, s. 41–42.
40 „(...) to właśnie rodzice decydują w dużej mierze o uzyskiwaniu autonomii przez
ich dzieci. Badania przeprowadzone wśród rodziców dzieci z głębszą niepełnosprawnością wykazały, iż podchodzą oni do autonomii swych dzieci w sposób bardzo
ograniczający, nie udzielając dziecku pełnego wsparcia w tym zakresie. Wspierają
wprawdzie rozwój samodzielności dziecka w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych,
w trosce o higienę osobistą, umiejętność spożywania posiłków. Jednak w zakresach
bardziej złożonych ich pomoc dziecku w dążeniach do osiągania autonomii jest
bardzo ograniczona. (…) [Badania wykazały, że] ograniczanie dziecka w osiąganiu
autonomii przejawiało się ponadto w podejmowaniu za nie decyzji bądź w znacznym
wpływaniu na nie oraz kontrolowaniu kontaktów społecznych i zawężaniu ich do
najbliższego otoczenia, tj. rodziny i bliskich znajomych.” Tamże, s. 96.
41	Zob. M. Kościółek, K. Parys, D. Wolska, Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania społecznego osób dorosłych głębiej upośledzonych umysłowo, art. cyt.,
s. 197.
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życia społecznego i odbiorcą działań innych ludzi, i pozostaje takie
przez całe swoje życie.
e. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną jako jednostka
hiperseksualna lub aseksualna

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną jest istotą seksualną jak
każdy człowiek. Jednak w społeczeństwie funkcjonują liczne stereotypy dotyczące seksualności osób dotkniętych niepełnosprawnością
intelektualną. Według pierwszego z nich osoby z umysłową niepełnosprawnością przejawiają hiperseksualność, czyli wzmożoną, patologicznie wręcz rozbudzoną seksualność. Drugi natomiast postrzega
te osoby jako całkowicie aseksualne.42
Hiperseksualność w połączeniu z niepełnosprawnością intelektualną jest rozumiana jako nieumiejętność opanowania swojego popędu
seksualnego. Stereotyp ten tworzy obraz osoby z niepełnosprawnością
intelektualną jako zagrażającej innym ludziom. Te obawy dotyczą
czasem nawet bliskich osoby z niepełnosprawnością, w tym rodziców.
Bojąc się, że ich dziecko zacznie przejawiać agresję seksualną, profilaktycznie tłumią jego potrzeby seksualne, które są przecież naturalne
dla każdego człowieka. W tym celu stosują różne metody, „także te,
które naruszają prawa do intymności i ludzkiej godności tych osób.
Należą do nich ośmieszanie, zawstydzanie, zastraszanie, leczenie
farmakologiczne w celu osłabienia popędu czy wręcz zakazywanie
kontaktów z płcią przeciwną”.43 Widać, jak wiele w tych metodach
jest przemocy i braku poszanowania drugiej osoby. Co więcej, próba
„pozbycia się problemu” seksualności dziecka, zamiast wyjaśniania
mu tej sfery, może doprowadzić nawet do tego, że dziecko stanie się
łatwym obiektem wykorzystania seksualnego.44
42	Zob. M. Karwacka, Stereotypy w myśleniu o seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, w: Poznańska pedagogika specjalna. Tradycje – osiągnięcia –
perspektywy rozwoju, red. W. Dykcik, A. Twardowski, Poznań 2006, s. 189.
43 M. Chodkowska, B. Szabała, Osoby z upośledzeniem umysłowym w stereotypowym
postrzeganiu społecznym, dz. cyt., s. 98.
44	Temat ten został poruszony w niniejszej pracy przy okazji omawiania wychowania seksualnego jako jednego z zadań rodziców. Por. I. Fornalik, Jak edukować
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Według badań przeprowadzonych przez M. Kościelską, społeczeństwo boi się przejawów seksualności u osób z niepełnosprawnością
intelektualną.45 Temat seksualności to dla wielu rodziców tych dzieci
temat tabu, do tego stopnia, że wolą postrzegać swoje dzieci jako
aseksualne, niezależnie od ich wieku. Tutaj odgrywa rolę stereotyp
osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako wiecznego dziecka,
który został już omówiony w tym artykule. Cała ta infantylizacja
dziecka ma m. in. odwrócić uwagę od jego płciowości, także dla
niego samego. „Seksualność jest elementem życia dorosłych, więc
nie dotyczy tych, którzy nigdy nie dorastają.”46 Stąd wyrasta kolejny
stereotyp dotyczący seksualnej sfery. Jest to postrzeganie osób z niepełnosprawnością umysłową jako aseksualnych. Jego konsekwencją
jest wpędzenie tych osób w jeszcze większe poczucie odmienności,
poczucie tak dotkliwe, że taka osoba może w efekcie wycofać się,
zamknąć się w sobie i jednocześnie nie rozumieć siebie i swojej tożsamości. To kolejne czynniki hamujące jej rozwój.
Podsumowanie
Na wybranych przykładach widać, jak silnie zakorzenione w świadomości społecznej są stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Nie ma tu rozróżnienia na te, które dotyczą tylko dzieci
lub wyłącznie dorosłych. Najczęściej jest tak, że dany stereotyp funkcjonuje w życiu osoby od lat dzieciństwa, ma na nią istotny, negatywny
i ograniczający wpływ, i towarzyszy mu także w dorosłym życiu. Co
znaczące, stereotypy te bardzo często są umacniane przez postawy rodziców. Dlatego tak ważne jest, by wypracowali oni sobie prawidłowe
zachowania w stosunku do swojego dotkniętego niepełnosprawnością

seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów,
Warszawa 2012.
45	Zob. M. Kościelska, Niechciana seksualność. O ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych intelektualnie, Warszawa 2004, s. 88.
46 M. Chodkowska, B. Szabała, Osoby z upośledzeniem umysłowym w stereotypowym
postrzeganiu społecznym, dz. cyt., s. 99.
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intelektualną dziecka.47 Tylko wtedy dziecko to będzie mogło rozwijać
się i osiągać autonomię. Także tylko wówczas będzie możliwe wykorzenienie stereotypów ze społecznej świadomości. Jeśli rodzice wypuszczą w świat dziecko nieobarczone negatywnymi wyobrażeniami
na jego temat, łatwiej będzie przekonać społeczeństwo, by odrzuciło
stereotypowe myślenie. Świadomi rodzice mogą wnieść ogromnie
dużo w edukowanie społeczeństwa. Sami jednak również potrzebują
wsparcia, by pokonywać swoje lęki i uprzedzenia, dlatego tak ważne
jest edukowanie społeczeństwa i budowanie skutecznego społecznego
wparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.
Streszczenie
W artykule poruszony został temat stereotypizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na początku zdefiniowane zostało pojęcie stereotypu
oraz opisane zostały miechanizmy jego powstawania. Następnie opisano
starożytne korzenie stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnością.
W dalszej części scharakteryzowano kilka stereotypów dotyczących osób
z intelektualną niepełnosprawnością.
Summary
This article discusses the stereotypes affecting people with intellectual disabilities. First, the concept of stereotype was defined, and the mechanics
of its origin were described. Secondly, the ancient roots of stereotypes about
people with disabilities were described. Finally, some of the stereotypes
about people with intellectual disabilities have been characterized.
Słowa kluczowe: niepełnosprawność intelektualna, stereotypizacja, stereotyp, infantylizacja, aseksualność, hiperseksualność
Keywords: intellectual disability, stereotyping, stereotype, infantilization,
asexuality, hypersexuality

47 Postawy rodziców wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie zostały
opisane w pierwszym rozdziale tej rozprawy.
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Troska Kościoła o dzieci z rodzin rozbitych
na skutek separacji lub rozwodu rodziców
The pastoral care of the Church towards the children from broken
families as a result of separation and divorce of parents
Przedmiotem opracowania jest konieczność podjęcia większej troski
Kościoła, przy jednoczesnym zaangażowaniu i współpracy innych
środowisk, o dzieci z rodzin, w których małżonkowie, doświadczając
różnorakich trudności, w rezultacie zdecydowali się na separację
lub rozwód. Zostanie zaprezentowana obecna sytuacja odnośnie do
liczebności dzieci z rodzin rozbitych wskutek decyzji o separacji lub
rozwodzie rodziców, na terenie Polski w roku 2016, w oparciu o dane
Głównego Urzędu Statystycznego.1 Odwołując się do źródeł z zakresu psychologii i pedagogiki, zostaną zaprezentowane obserwowane
i omawiane w literaturze przedmiotu skutki powyższych sytuacji, ze
szczególnym uwzględnieniem reakcji i wpływu na dziecko. W części końcowej artykułu zostanie także zaprezentowane stanowisko
Kościoła katolickiego wobec powyższych okoliczności. Przywołując
wybrane dokumenty Magisterium, zostanie zaprezentowane stanowisko odnośnie do potrzeby podjęcia stosownych działań przez
środowisko zarówno Kościoła, jak i inne, współpracujące z nim,
środowiska, w trosce o dzieci doświadczające sytuacji rozwodu lub
separacji rodziców.

1 Będące przedmiotem zainteresowania artykułu i wykorzystane w nim dane
dotyczące separacji, rozwodów oraz liczebności dzieci pozostających w tego rodzaju
rodzinach zostały zaczerpnięte z: Główny Urząd Statystyczny, Rocznika demograficznego 2017, Warszawa 2017.
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Dane statystyczne dotyczące rozwodów i liczby dzieci
pozostających po rozwodzie rodziców
Nieuniknioną konsekwencją wzrastającej liczby rozwodów jest wzrost
liczby dzieci żyjących w rodzinach rozbitych. Tę grupę należy również
powiększyć o dzieci z rodzin separowanych. Poniżej zostanie ukazana skala występowania rozwodów i separacji w Polsce, a następnie
przedstawione odniesienie do liczby dzieci, które według GUS-u,
pozostawały w rodzinach rozbitych w roku 2016.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 r. na
ogólną liczbę 63 497 rozwodów, ponad 26 tys. wyroków dotyczyło
par bezdzietnych. Największą liczbę rozwodzących się w 2016 r. par
małżeńskich stanowiły pary z dziećmi (ponad 37 tys. małżeństw).
W tej grupie najczęściej mieliśmy do czynienia z rodzinami posiadającymi jedno dziecko (prawie 23 tys. wyroków rozwodowych).2
Według danych GUS za 2016 r., mieliśmy do czynienia z liczbą 54 706
dzieci pozostających po rozpadzie związku małżeńskiego rodziców.3
Warto omówić powyższą wartość, zwracając uwagę na wiek dzieci
oraz miejsce ich zamieszkania. Analizując wiek dzieci, które przeżywają rozwód rodziców, najliczniejszą grupę stanowiły w 2016 r. dzieci
między 7 a 15 rokiem życia – ponad 29 tys. dzieci, drugą najliczniejszą grupą były dzieci w przedziale wiekowym 3–6 lat.4. Zwracając
natomiast uwagę na miejsce ich zamieszkania, w 2016 r. największą
liczbę dzieci z rodzin rozbitych odnotowano w województwach mazowieckim i śląskim.5
Kolejną, wartą omówienia kwestią, są postanowienia sądowe, wydawane w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie.
Według danych GUS-u w 2016 r. wydano ponad 37 tys. takich wyroków w sprawie małoletnich dzieci. Z ogólnej liczby w przeważającej
2	Tamże, s. 251. Tab. 44(74): Rozwody w 2016 r. według miejsca zamieszkania
powoda oraz liczby małoletnich dzieci.
3	Tamże. Tab. 46(76): Dzieci pozostające z małżeństw rozwiedzionych w 2016 r.
według wieku oraz województw.
4	Tamże.
5	Tamże. Tab. 45(75): Rozwody w 2016 r. według liczby małoletnich dzieci oraz
województw.
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większości wykonywanie władzy rodzicielskiej przyznano obojgu
rodzicom (ponad 18 tys. wyroków).6 Bardzo rzadko przyznawano
wyłączną władzę rodzicielską ojcu – ponad 1480 decyzji sądowych.7
Analizując skalę i tendencje występowania rozwodów, z uwzględnieniem liczby małoletnich dzieci w małżeństwie, należy zauważyć
systematyczny, coroczny wzrost liczby rozwodzących się małżeństw
i wzrost liczby małoletnich dzieci pozostających po rozwodzie rodziców. Jednak nie można przeoczyć informacji, że większą grupę
rozwodzących się na przestrzeni lat małżeństw stanowią nadal te,
które nie posiadają dzieci.8
Dane statystyczne dotyczące separacji i liczby dzieci z rodzin
separowanych
Według danych zawartych w Roczniku demograficznym 2017, opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny, w roku 2016 zapadło
1612 prawomocnych wyroków orzekających separację.9 Rozpatrując
ilość orzeczonych separacji, pod względem ilości dzieci w rodzinach
separowanych, należy zauważyć, że na 1612 separacji aż 825 wyroków
dotyczyło par bezdzietnych. Małżeństwa z jednym dzieckiem decydowały się na separację w 392 przypadkach, natomiast małżeństwa
z dwójką dzieci separowano w 298 przypadkach. Obserwuje się podobną zależność, jak przy sytuacji rozwodów. Rodziny wielodzietne,
z czworgiem lub większą liczbą dzieci, decydują się na rozwód lub
separację najrzadziej. W 2016 r. dotyczyło to zaledwie 26 par małżeńskich. Należy jeszcze podkreślić, że separacje znacznie częściej
dotyczą ludzi zamieszkujących miasta.10
Kolejny parametr dotyczy wieku małoletnich, pozostających w rodzinach separowanych. Jak podaje Rocznik demograficzny 2017, na
6	Tamże, s. 254. Tab. 50(80): Rozwody w 2016 r. według decyzji sądu o wykonywaniu władzy rodzicielskiej i opieki nad małoletnimi dziećmi.
7	Tamże.
8	Tamże. Tab. 49(79): Rozwody według liczby małoletnich dzieci w małżeństwie.
9	Tamże, s. 234. Tab. 25(55): Separacje prawomocnie orzeczone według województw.
10	Tamże, s. 235. Tab. 27(57): Separacje orzeczone w 2016 roku według liczby małoletnich dzieci oraz województw.
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wszystkie 1315 dzieci znajdujących się w takiej sytuacji, najliczniejszą
grupę stanowiły dzieci i młodzież w wieku między 7 a 15 rokiem życia
(705 dzieci).11 Według dostępnych danych, kolejną grupę wiekową
w tym względzie ponownie stanowiły dzieci między 3 a 6 rokiem
życia. W roku 2016 było ich 331.12
Powyższe dane liczbowe pokazują, że mamy do czynienia z dużą
grupą dzieci, które doświadczają sytuacji rozwodu lub separacji rodziców i są zmuszone przyjąć i odnaleźć się w nowych warunkach
życia. Z tego względu, w dalszej części artykułu, zostanie podjęte
zagadnienie wpływu rozstania rodziców na dzieci.
Wpływ rozwodu i separacji na dzieci
W psychologii poddaje się analizie wpływ rozwodu lub separacji
rodziców, a co za tym idzie rozpadu rodziny, na życie i zachowanie
dzieci. Rozpad rodziny nie pozostaje bez wpływu na dzieci. Sprawą
najważniejszą i wartą przypomnienia jest fakt, że pełna rodzina ma
bardzo duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Chodzi
o zaspokajanie jego podstawowych potrzeb oraz troskę o prawidłowy
rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny – co najlepiej może być
realizowane właśnie w rodzinie. Jej brak lub odejście od typowego
stanu – wychowywania dziecka stale przez oboje rodziców – wpływa
na dalsze życie dziecka. W tym miejscu szczególnie należy podkreślić znaczenie rodziców. To rodzice są pierwszymi opiekunami
zaspokajającymi potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne dziecka
i pierwszymi wychowawcami przygotowującymi je do samodzielnego
życia w społeczeństwie13. Tymczasem, wywołując u dziecka stres,
związany z kłótniami domowymi oraz koniecznością zaakceptowania sytuacji, w której to rodzice mieszkają osobno, a dziecko widuje
11	Tamże, s. 236. Tab. 29(59): Dzieci pozostające z małżeństw separowanych w 2016 r.
według wieku oraz województw.
12	Tamże.
13	L. Bakiera, Rodzina z perspektywy socjologiczno-psychologicznej: ciągłość i zmiany,
w: Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej, red. A. Michalska,
Roczniki Socjologii Rodziny, t. XVII, Poznań 2006, s. 108.
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się z jednym z nich, na mocy wydanego orzeczenia, w odstępach
czasowych określonych przez sąd, destabilizuje się, utrudnia i niepotrzebnie przyspiesza ten proces, co negatywnie wpływa na dziecko
w każdym wieku.
Dr Magdalena Śniegulska ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej zwraca uwagę, że omawiając problem wpływu rozwodów na
dzieci, należy rozróżnić wpływ na chłopców i na dziewczęta, a także
zwrócić uwagę na wiek dziecka, w którym musi się ono zmierzyć z tą
trudną sytuacją. Najłatwiej radzą sobie z rozwodem dzieci między
8 a 14 rokiem życia. Najtrudniej radzą sobie przedszkolaki i nastolatki w wieku 15–18 lat.14 Dużo lepiej zachowują się w takiej sytuacji
dziewczynki.15 Podobnie jak w sytuacji żałoby, czy też przeżywania
porzucenia przez dorosłych, również dziecko, od momentu rozwodu
rodziców, potrzebuje czasu, by zacząć sobie radzić w nowych okolicznościach. Po 2–3 latach od rozwodu większość dzieci zaczyna stopniowo
przystosowywać się do nowej sytuacji.16
Przy okazji destabilizacji wywołanej informacją o odejściu partnera oraz późniejszego zmagania się z procesem rozwodowym,
rodzice nieświadomie w przypływie emocji popełniają błędy wychowawcze. Przykładowe zaprezentowanie kilku z nich jest istotne,
aby lepiej ukazać, że nawet w takim momencie jak rozwód, rodzice
pozostają, nawet w większym stopniu, odpowiedzialni za swoje dzieci.
Do najczęstszych błędów wychowawczych należą:
–– otwarta krytyka męża lub żony, która dociera do dziecka;
–– awantury rodziców na oczach dziecka;
–– doprowadzanie do stanów konfliktowych, utrzymujących się
nawet po dłuższym czasie od rozstania;
–– znaczne osłabienie lub zaniechanie kontaktów z dzieckiem;
14 M. Śniegulska, Rozwód – 10 przykazań dla rodziców, www.swps.pl/strefa-rodzica/blog-strefy-rodzica/11840-rozwod-10-przykazan-dla-rodzicow [dostęp:
12.03.2018 r.]. Dr Magdalena Śniegulska jest psychologiem dziecięcym, pracuje
również w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, www.centrumprasowe.swps.
pl/eksperci/45-psychologia/3238-dr-magdalena-sniegulska [dostęp: 21.05.2015 r.].
15	Zob. M. Śniegulska, Rozwód – 10 przykazań dla rodziców, art. cyt.
16	Tamże.
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–– brak kontroli nad słowami wypowiadanymi wobec dziecka;
–– wymuszanie na dziecku podjęcia decyzji, z kim chce
zamieszkać.17
Nadmierne krytykowanie partnera powoduje, że dzieci tracą poczucie bezpieczeństwa i czują się zakłopotane, kiedy słyszą coś negatywnego o mamie lub tacie. Oczernianie byłego małżonka w obecności
dziecka może wpłynąć bardzo źle na przyszłe relacje oczerniającego
z dziećmi.18 Dzieci bardzo mocno angażują się w konflikty, z pozoru
dotyczące tylko rodziców. Awantury i wzajemne oskarżenia wpływają
na postawę dzieci i na ich zachowanie. Wielu najmłodszych czuje
się zmuszonych stanąć w obronie rodzica, który ich zdaniem został
zaatakowany.19
Chociaż często trudno tego uniknąć, długotrwały konflikt rodziców przed, w czasie, i po rozwodzie bardzo źle wpływa na dzieci,
zwłaszcza gdy znajdują się one w centrum tego konfliktu. Nie tylko
skłania [dziecko] do przejmowania roli opiekuna, lecz także przysparza
im cierpienia i stresu.20 Bardzo negatywne skutki przyniesie również
decyzja jednego z rodziców, który odchodzi z domu, o zaniechaniu
lub znacznym ograniczeniu kontaktów z własnym dzieckiem. Nie
dość, że dziecko nie rozumie sytuacji, która dzieje się wokół niego,
odczuwa dodatkowo naturalny brak rodzica. Wiele [z takich dzieci]
uzna, że widocznie nie były dość dobre i dlatego rodzic odszedł. Dorośli nie powinni obarczać dziecka niepotrzebnym poczuciem winy
i odpowiedzialnością za swoje wybory21, a niestety taki efekt może
mieć to zachowanie.
Wiadomo, że dzieci sprawiają problemy wychowawcze, a sytuacja rozwodu rodziców może te trudności zwiększyć. Nie zwalnia to
jednak rodziców z obowiązku wychowania oraz bacznego zwracania
17	L.R. Reynolds, Pomóż dziecku przetrwać rozwód. Poradnik dla rozwodzących się
rodziców, Warszawa 2012, s. 148. Są to najczęstsze i najpoważniejsze błędy, jednakże
w niniejszej publikacji autorka wymieniła ich więcej.
18	Tamże, s. 150.
19	Tamże, s. 152.
20	Tamże.
21	Tamże, s. 155.
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uwagi na to jak się zachowują i co komunikują swoim dzieciom, nawet
w największych nerwach. Ważne jest to, by nie wypowiadać gróźb
o odesłaniu dziecka do ojca lub matki jako kary za złe zachowanie.22
Bardzo ważnym, popełnianym przez rodziców błędem, o którym
należy wspomnieć, jest stawianie dziecka wobec konieczności podjęcia trudnej dla niego decyzji, z kim chce zamieszkać. Decydując się
na taki krok rodzice powinni pamiętać, że dziecko zmuszone wybierać
pomiędzy mamą a tatą często ukrywa swoje uczucia i wskazuje nie
na to czego naprawdę pragnie. Na ogół dzieje się wręcz odwrotnie.23
Prof. dr hab. Henryk Cudak w 2001 r. zainteresował się problematyką wpływu rozwodu rodziców na zachowanie dzieci.24 Przeprowadził zatem badania porównawcze w grupie dzieci ze 125 rodzin
pełnych z grupą dzieci ze 125 rodzin rozwiedzionych, aby sprawdzić,
w jakim stopniu rozwód rodziców powoduje pojawianie się trudności
wychowawczych u dzieci.25 W procesie badawczym założono, że zachwianie dotychczasowej struktury rodziny oraz często przymusowy
układ stosunków w rodzinie w sytuacjach rozwodowych i porozwodowych powodują zaburzenia wychowawcze dzieci o różnorodnym
zakresie i stopniu nasilenia.26
Wyniki zebrane po przebadaniu dzieci pokazały, że w obydwu
typach rodzin wystąpiły trudności wychowawcze, ale w większym
stopniu w przypadkach dzieci z rodzin rozwiedzionych. Według
wyników badań 53,6% dzieci, które doświadczyły rozwodu swoich
rodziców, przejawiało swoim zachowaniem zaburzenia wychowawcze
22	Tamże, s. 157.
23	Tamże, s. 163.
24 Prof. dr hab. Henryk Cudak jest wykładowcą oraz kierownikiem Katedry Pedagogiki w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Specjalizuje się w problematyce
zagrożeń wynikających z transformacji ustrojowych na funkcjonowanie rodziny,
wychowania i socjalizacji dzieci i młodzieży. Jego główne zainteresowania naukowe
dotyczą uwarunkowań życia, opieki i wychowania w rodzinie polskiej u progu XXI
wieku, http://katedrapedagogiki.spoleczna.pl/ [dostęp: 26.01.2015 r.].
25 Badania zostały przeprowadzone w 2001 r. w grupie dzieci z regionu piotrkowskiego.
26 H. Cudak, Zaburzenia w zachowaniu dzieci z rodzin rozwiedzionych, w: Zagrożenia życia rodzinnego, red. G. Poraj, J. Rostowski, Łódź 2003, s. 25.
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w skali od nieznacznych zaburzeń do konfliktów z prawem, podczas
gdy w rodzinach pełnych problemy wychowawcze dotyczyły 33,6%
dzieci.27 Należy zauważyć, że były to głównie nieznaczne zaburzenia
w zachowaniu, według przyjętego przez autora kryterium podziału,
i dotyczyły 20,8% dzieci.28
W skali przyjętej przez badacza, nieznacznym stopniem zaburzeń
określono następujące typy zachowania dzieci: brak posłuszeństwa,
niewywiązywanie się z przydzielonych zadań, kłamstwo ujawnione
w domu rodzinnym lub w szkole, sporadycznie nieodrabiane prace
domowe, używanie wulgarnych słów, próby palenia papierosów,
obrażanie kolegów i koleżanek.29 Według zaprezentowanych wyników, w miarę nasilenia się trudności wychowawczych te zachowania
potęgują się, występują coraz częściej i stają się coraz poważniejsze.
Średni stopień zaburzeń wykazało 14,4%, a znaczny 10,4% dzieci.30
To, co dzieje się w rodzinie i między rodzicami, wywołuje również
w dziecku szereg odczuć i emocji. Może zatem pojawić się poczucie
odrzucenia, czy brak poczucia bezpieczeństwa, a także wiele innych
uczuć. Często są to uczucia, z którymi dziecku trudno sobie poradzić.
W ten sposób rysuje się związek łączący złe zachowanie dzieci z rozwodem rodziców. Te negatywne uczucia dziecko stara się redukować
za pomocą destrukcyjnych zachowań.31 Według uzyskanych wyników
badań widać, że najczęściej dzieci z rodzin rozbitych dopuszczają się
kłamstw, oszust, są nieposłuszne wobec swoich rodziców, wykazują
się konfliktowością, mają trudności w kontaktach z kolegami i stosują
agresję werbalną, chociaż lita zachowań jest większa.32
Podsumowując wyniki badań, widoczny staje się najważniejszy
wniosek powyższych rozważań, który można określić w ten sposób, że
przeżycia dzieci związane z rozwodem rodziców rzutują na zaburzone
27	Tamże, s. 26. Tablica 1: Rozmiar i stopień zaburzeń wychowawczych u dzieci
z rodzin rozwiedzionych.
28	Zob. tamże.
29	Tamże.
30	Zob. tamże, s. 26–27.
31	Tamże, s. 28.
32	Zob. tamże. Tabela 2.
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zachowania w domu, w szkole, wśród rówieśników.33 Taka zależność
stawia również Kościół katolicki i wszystkich tych, którzy go tworzą
w sytuacji konieczności zareagowania i zwrócenia swoich działań
również w kierunku dzieci z rodzin niesakramentalnych i rozbitych.
Stanowisko Kościoła w aspekcie troski
o dzieci z rozbitych rodzin
Dzięki ukazaniu skali zjawiska występowania dzieci i młodzieży
z rodzin, w których małżonkowie zdecydowali się na separację lub
rozwód oraz dzięki zasygnalizowaniu wpływu, jaki powyższe sytuacje
mogą wywołać, i bardzo często wywołują, u dzieci widać, że problematyka odpowiedniej troski, potrzeba zainteresowania i wsparcie
tych dzieci oraz ich rodzin jest ważną kwestią również dla Kościoła.
Poniżej zostaną przypomniane wskazania Magisterium dotyczące
odpowiednich postaw i wynikających z nich działań jakie cały Kościół
powinien powziąć w celu zatroszczenia się o dzieci z rozbitych rodzin.
Rozpoczynając od nauczania Soboru, należy zauważyć, że w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim zawarto zapis: Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani do
wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych
i głównych jego wychowawców.34 Ponadto zauważa się, że każda inna
instytucja ma charakter wspierający rodziców, a nie ich wyręczający
w tym zadaniu. Zdawać sobie należy jednak sprawę, że w przypadku
rodzin niepełnych, w sytuacji rozwodu czy separacji, realizacja tego
zadania może być utrudniona. Właśnie dlatego potrzebne jest wsparcie innych środowisk.
W adhortacji apostolskiej Familiaris consortio odnajdujemy zapis
wskazujący, że Kościół rozumie sytuacje, w których mężczyzna i kobieta, którzy dla ważnych powodów – jak na przykład wychowanie

33	Tamże, s. 30.
34 Sobór Watykański II, Gravissimum educationis. Deklaracja o wychowaniu
chrześcijańskim, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań
2002, nr 3.
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dzieci – nie mogą uczynić zadość obowiązkowi rozstania się.35 To
zrozumienie powinno zatem przekładać się na ukazanie przestrzeni
życia chrześcijańskiego, w których takie osoby będą mogły uczestniczyć, włączając się tym samym w życie wspólnoty. Odnosząc się
natomiast do sytuacji osób pozostających w separacjach, w dokumencie odnajdujemy zapis, że: Samotność i inne trudności są często
udziałem małżonka odseparowanego, zwłaszcza gdy nie ponosi on
winy. W takim przypadku wspólnota kościelna musi w szczególny
sposób wspomagać go; okazywać mu szacunek, solidarność, zrozumienie i konkretną pomoc, tak aby mógł dochować wierności także w tej
trudnej sytuacji, w której się znajduje.36 Papież podkreślił tu szczególnie aktywność wspólnoty, która musi pomóc mu (małżonkowi
separowanemu) w praktykowaniu przebaczenia, wymaganego przez
miłość chrześcijańską oraz utrzymania gotowości do ewentualnego
podjęcia na nowo poprzedniego życia małżeńskiego.37
W najnowszym z dostępnych dokumentów omawiający tematykę
rodziny we współczesnym świecie – adhortacji Amoris laetitia –
ukazano konieczność towarzyszenia rodzinie w realizacji przez nią
zadania prowadzenia życia chrześcijańskiego i wychowania swoich
dzieci, niezależnie od sytuacji małżonków. Jak czytamy: Chodzi o włączenie wszystkich. Trzeba pomóc każdemu w znalezieniu jego sposobu
uczestnictwa we wspólnocie kościelnej, aby czuł się przedmiotem niezasłużonego, bezwarunkowego i bezinteresownego miłosierdzia.38 Trudno
jednak odszukać konkretne wskazania dotyczące tego, w jaki sposób
działać, prowadzić duszpasterstwo parafialne, aby realnie otoczyć
35 Jan Paweł II, Familiaris consortio. Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny
chrześcijań- skiej w świecie współczesnym, Watykan 1981, nr 84. Adhortacja powstała
jako rezultat obrad Synodu Biskupów na temat rodziny, który odbył się w Rzymie
w 1980 r. Jest pierwszym dokumentem, powstałym po Soborze Watykańskim II,
który całościowo ujmuje kwestię różnego typu związków niesakramentalnych.
36 Por. tamże, nr 83.
37 Por. tamże.
38 Franciszek, Amoris laetitia. Adhortacja apostolska, Watykan 2016, nr 297. Ta
posynodalna adhortacja apostolska papieża Franciszka jest efektem prac synodów
obradujących w latach 2014–2015, które skupiały się na tematyce rodziny.
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dzieci należytą troską, wsparciem i opieką. Dlatego, w dalszej części rozważań, autor prezentuje wybrane wypowiedzi Magisterium,
które ujmują omawianą problematykę, zwracając jednak uwagę na
środowiska życia i wychowania dzieci i młodzieży. Będą to parafia
oraz szkoła.
Parafia w trosce o dzieci z rozbitych rodzin
Warto przypomnieć słowa zawarte w adhortacji Christifideles
laici, gdzie zwrócono uwagę na to, że: W codziennym życiu rodziny
prawdziwie chrześcijańskiej dzieci zdobywają pierwsze «doświadczenia Kościoła», które następnie potwierdza się i pogłębia wraz z ich
stopniowym, aktywnym i odpowiedzialnym włączaniem się w życie
szerszej wspólnoty kościelnej i społeczności świeckiej.39 Tą „szerszą
wspólnotą” jest parafia, jednak to przejście z domu do włączenia się
w życie wspólnoty może okazać się trudne w przypadku dzieci z rodzin rozbitych, jak i dla samych rodziców, ze względu na okoliczności
ich życia. Dlatego warto przywołać kolejny dokument Magisterium.
Według wskazań zawartych w Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin
małżeństwa żyjące w formalnej czy faktycznej separacji oraz osoby
porzucone powinny być znane duszpasterzowi. Należy dążyć do
wprowadzenia ich do grup parafialnych, gdzie mogłyby doświadczyć
wsparcia przez świadectwo życia innych i pomagać potrzebującym.40
Zwracając uwagę na potrzeby dzieci z rodzin rozbitych, Dyrektorium
wskazuje, że: Rzeczą duszpasterskiej troski będzie zaproponować im
udział w parafialnych grupach dziecięcych oraz pamiętanie o nich np.

39 Jan Paweł II, Christifideles laici. Adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, Watykan
1988, nr 62. Adhortacja podejmuje kwestię misji ludzi świeckich w Kościele i była
rezultatem obrad VII Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, odbywającego
się w Rzymie w 1987 r.
40 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Warszawa
2003, p. 73, s. 54. Dyrektorium należy do Magisterium Kościoła w Polsce. Zostało
opracowane przez Radę ds. Rodziny i przyjęte w 2003 r. na 322 Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski.
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przy organizowaniu ferii i wakacji.41 W ocenie Episkopatu może to
posłużyć w duchowym i moralnym rozwoju tych dzieci.
Szkoła jako środowisko wsparcia i formacji religijnej
Ważną rolę w aspekcie troski i towarzyszenia dzieciom i młodzieży
z rodzin rozbitych spełniają również katecheci, pracujący w szkole
jako nauczyciele religii. Zanim jednak zajmiemy się osobą katechety/
tki warto przypomnieć nauczanie II Polskiego Synodu Plenarnego
precyzujące sylwetkę nauczyciela – wychowawcy. W opinii Kościoła:
Nauczyciel jest nie tylko specjalistą ograniczającym się do przekazywania w sposób usystematyzowany zespołu wiadomości, lecz przede
wszystkim wychowawcą i mistrzem wspierającym powołanie swoich
uczniów do życia w prawdzie i miłości.42 Warto odwołać się jeszcze do
nauczania papieskiego Jana Pawła II, które zostało wyrażone w homilii wygłoszonej w 1999 r. W Łowiczu. W homilii papież skierował
słowa do nauczycieli i wychowawców, podkreślając ich rolę w wychowaniu młodzieży: Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem.
Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich
punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych
pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się
od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi,
wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce.
Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie.43 Już tu
dostrzegamy konieczność zainteresowania, troski i wsparcia jakich
potrzebuje każde dziecko i każdy nastolatek, niezależnie od sytuacji,
w jakiej się znajduje.
Ważnym dokumentem w kontekście powyższych rozważań jest
również, już przywoływana Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim.
41	Tamże.
42 Nauczanie Kościoła o szkole i uniwersytecie, w: II Polski Synod Plenarny (1991–1999),
Warszawa 2001, p. 7, s. 50.
43 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. w Łowiczu 14 czerwca 1999 r., https://
opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/lowicz_14061999.html [dostęp:
01.03.2018 r.].
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Dokument określa następujące zadania katechezy: troskliwe kształtowanie władz umysłowych, rozwijanie zdolności wydawania prawidłowych sądów, wprowadzenie w dziedzictwo kultury, przekazywanie
wiedzy, formowanie zmysłu wartości, przygotowanie do życia zawodowego, kształtowanie wśród uczniów o różnych charakterach i pochodzeniu społecznym ducha braterstwa, który prowadzi do wzajemnego
zrozumienia.44 Aby właściwie zrealizować wyznaczone cele, potrzeba
odpowiedniej postawy po stronie nauczyciela religii. Jak zauważył to
Jan Paweł II w adhortacji Catechesi tradendae, kierując swoje słowa
do nauczycieli religii: Wasza działalność, skromna często i ukryta ale
pełniona z płomiennym i wielkodusznym zapałem, jest najznakomitszą
forma apostolstwa świeckich, które jest szczególnie ważne tam, gdzie
z różnych powodów dzieci i młodzież nie otrzymują odpowiedniego
wykształcenia religijnego w swym środowisku rodzinnym.45
Nacisk kładziony jest tu głównie na wychowanie religijne oraz
przykład własnego życia, a także nastawienie wobec uczniów, którzy
nie mogą liczyć niekiedy na zrozumienie i właściwe pokierowanie,
również w aspekcie religijności, że strony najbliższych, a sami są
zbyt zagubieni, by sobie z tym zadaniem poradzić. Podsumowując
powyższe rozważania, należy podkreślić, że zaangażowanie Kościoła,
jako wspólnoty, w niesienie odpowiedniej pomocy, wsparcia i troski
o rodziny i dzieci przeżywające sytuację i skutki rozwodów oraz separacji nie spoczywają jedynie na duchowieństwie. Wymagana jest
współpraca wszystkich członków Kościoła – duchownych i świeckich,
nauczycieli, katechetów oraz samych rodziców, gdyż dzięki tej współpracy możliwe będzie skuteczne niesienie pomocy i wsparcia dzieci
Streszczenie
W artykule podjęto zagadnienie konieczności troski o dzieci z rodzin rozbitych, na skutek separacji lub rozwodu rodziców. Odwołując się do danych
statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego zaprezentowano skalę
44 Sobór Watykański II, Gravissimum educationis…, dz. cyt., nr 5.
45 Jan Paweł II, Catechesi tradendae. Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych
czasach, Watykan 1979, nr 66.
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występowania zjawisk separacji i rozwodu Polaków w roku 2016, ze szczególnym uwzględnieniem liczebności dzieci pozostających w takich sytuacjach
rodzinnych. Następnie omówiono wpływ powyższych sytuacji na dzieci
i młodzież, uwzględniając wkład nauk psychologicznych i pedagogicznych. W ostatniej części zaprezentowano nauczanie Kościoła katolickiego
odnośnie do konieczności podjęcia odpowiedzialności, odpowiedniego
działania i konieczności zatroszczenia się o dzieci z rodzin rozbitych zarówno w aspekcie działań parafialnych, jak i podejmowanej współpracy ze
środowiskiem szkolnym.
Summary
The article describes need to take care of the children from uncomplit
famillis, what we shall see as a very important topic for the Church. Based
on statistics data, the autor presents number of children who live in broken
families. The article shows the scale of divorces and separations in Poland
in 2016. Article contains informations about the influence how divorces and
separations have for the children. The most important part is the Roman
Catholic Churh teaching, how to take care of this children and their familis.
Especially when we are thinking about school and parish environment.
Słowa kluczowe: troska, dzieci, separacja, rozwód, Kościół
Key words: take care off, children, separation, divorce, Church
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Ks. Andrzej Wiecki
Cierpienie jako próba świętości
siostry Marty Wieckiej
Suffering as a sainthood trial of Sister Marta Wiecka

Wstęp
Angielski pisarz i filozof C.S. Lewis w książce pt. „Rozmowy o wierze
i moralności” pisze: „Wiara chrześcijańska uczy, że jeżeli w pewnej
mierze podzielimy pokorę i cierpienie Chrystusa, będziemy mieli
udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, a po śmierci posiądziemy
nowe życie, w którym będziemy doskonałymi i najzupełniej szczęśliwymi istotami.”1 Te teoretyczne spekulacje autora zweryfikowało
jego życie. W momencie nagłej choroby i śmierci żony wiara Lewisa
załamała się. Przedtem nie wątpił w miłość Boga i wyzwalającą moc
cierpienia. W chwili, gdy to doświadczenie dotknęło go osobiście,
stracił tę pewność. Podobna sytuacja spotkała błogosławioną Martę.
Cierpienie w jej życiu pojawiło się bardzo wcześnie. Od angielskiego
filozofa różni ją jednak jedna rzecz: ona przyjęła cierpienie i to doświadczenie nie zabiło w niej wiary, ale spowodowało jeszcze większe
otwarcie na Boga. Zrozumiała, że tylko w Stwórcy może pokładać
nadzieję.
Cierpienie w życiu bł. Marty
Józef Augustyn, ze względu na przyczynę, dzieli cierpienie na dwa rodzaje.2 Pierwszy jest konsekwencją postępowania człowieka; jest związany z podejmowanymi decyzjami i ich bezpośrednimi skutkami.
1 Por. J. Augustyn, L. Słup, Jak zgadzać się na własne życie? Kraków 1994, s. 79.
2 Por. tamże, s. 80.
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Każdy jest odpowiedzialny za swojej postępowanie i nikt nie może tej
odpowiedzialności zdejmować. Jest to cierpienie fizyczne, czy też duchowe, które wynika z grzechu człowieka. Drugi rodzaj to cierpienie
niezawinione. Nie mamy na nie bezpośredniego wpływu, choć jest
w jakiś przedziwny sposób wpisane w nasze życie. Tego cierpienia nie
da się przyjąć bez odwołania do Chrystusa. Gdy zawodzi racjonalne
rozumowanie, jedyną rzeczą, do której można się odwołać, jest przykład Jego życia. Jezus przyjmuje cierpienie, które w żadnym stopniu
nie jest związane z Jego osobistym grzechem. Jako Bóg i człowiek
jest bez winy. Przyjmuje jednak dobrowolnie konsekwencje grzechu
każdego człowieka po to, by dać mu zbawienie.
Zgoda na własne życie jest zgodą na cierpienie. Każdy człowiek
musi być świadomy, że zło może w niego uderzyć. Taką świadomość
posiadała także Marta. Cierpienie stanowi część życia i powołania
każdego człowieka. Pozwala na uznanie i realizację swojej tożsamości.3 Towarzyszyło jej ono od dziecka, jednak o szczególnej próbie
wiary została poinformowana. Bóg, widząc całkowite oddanie się
Mu, udzielił jej nadzwyczajnej łaski. W czasie pobytu w Bochni doświadczyła żywej obecności Jezusa w widzeniu krzyża. Pewnego razu,
gdy się modliła, ujrzała jasne płomienie i usłyszała głos Zbawiciela:
„Znoś, córko, cierpliwie wszystkie oszczerstwa i posądzenia, pracuj
dla swoich, wkrótce zabiorę cię do siebie (…)”.4 Ta nadprzyrodzona
łaska umocniła ją na nadchodzącą próbę. W pełni pojęła, że Bóg
nie żąda od niej niczego więcej niż czyni. Zrozumiała, że przyszedł
dla niej czas ostatecznej próby wiary.5 Niewątpliwie poznawanie
tajemnic Chrystusa jest doświadczeniem mistycznym. Dlatego owo
zdarzenie z życia s. Marty, możemy nazwać mistyką krzyża. Droga
do świętości prowadzi przez zupełne zawierzenie woli Jezusa, zrodzonej z kontemplacji Jego osoby. Chrześcijanin rozwija autentyczne
życie mistyczne, jeśli przyjmuje działanie Syna Bożego we własnym

3 Por. J. Martin, Być sobą to być świętym, Kraków 2007, s. 91.
4 Por. A. Brzęk, Oddać życie, Kraków 2007, s. 53–54.
5 Por. J. Wątroba, Znak jedności, Kraków 2008, s. 114.
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życiu.6 To działanie w przypadku siostry Wieckiej miało przejawiać
się w próbie wiary, z jaką przyszło się jej zmierzyć.
Ks. Stanisław Urbański, przeprowadzając analizę listów Marty,
stwierdza, że w tym czasie przeżywała mistykę nocy. Charakteryzuje
się ona doświadczeniem wielu udręk i cierpień duchowych, przy
braku pociechy płynącej z pobożnych ćwiczeń.7 Święty Jan od
Krzyża nazywa ten etap życia duchowego „ciemną nocą”. Opisuje
ją ten sposób: „Wśród ubóstwa, osamotnienia i oderwania się od
wszystkich pojmowań mojej duszy, czyli wśród ciemności mojego
rozumu, przykrości mojej woli, utrapienia i ucisku mojej pamięci,
pozostałem bowiem w ciemnościach, opierając się jedynie na czystej
wierze, która jest ciemną nocą dla wspomnianych władz naturalnych.
Samą tylko wolą dotkniętą bólem, utrapieniami i udręczeniem miłości
wyszedłem z siebie samego, tj. z mojego niskiego sposobu pojmowania, z nieudolnego miłowania oraz biednego i niedostatecznego
sposobu odczuwania Boga. Ani zmysłowość, ani szatan nie mogli mi
w tym przeszkodzić.”8
W pismach św. Jana od Krzyża znajdujemy wiele opisów cierpień,
jakich doświadcza człowiek znajdujący się w tym stanie ducha. Pozostawia on umysł w ciemności, wolę w oschłości, a odczucia panujące
w duszy w goryczy i przykrości.9 Wymienia on przy tym katalog cierpień, jakich dodatkowo doświadcza się na tym etapie drogi duchowej.
Po pierwsze, „dusza czuje się tak zabrudzona i nędzna, iż sądzi, że
Bóg ją odrzucił i że ona we wszystkim sprzeciwia się Bogu, (…) jest to
jedna z największych udręk”.10 Po drugie, przyczyną cierpień jest doświadczenie słabości naturalnej, moralnej i duchowej. Zmysły i duch
odczuwają w tym czasie przygniecenie jakimś ogromnym ciężarem.
Jest to tak bolesny stan, że śmierć zdaje się ulgą i wyzwoleniem.11
6 Por. S. Urbański, Mistyka przeżyciowa siostry Marty Wieckiej, w: Mistyka służby.
Sympozjum o Słudze Bożej Marcie Wieckiej SM, red. J. Wątroba, Kraków 2008, s. 50.
7 Por. tamże, s. 50–51.
8 Św. Jan od Krzyża, Noc ciemna II, 4,1, Kraków 2001, s. 96.
9 Por. tamże, NC II, 3,3.
10 Por. tamże, NC II, 5,5.
11 Por. tamże, NC II, 5,6.
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Podobne doświadczenie mieli także inni błogosławieni i święci. Jednym z nich jest bł. Aniela z Foligno. Opisuje ona owo wydarzenie ze
swojego życia duchowego tymi słowami: „Czasami czuję się pogrążona w jakiś straszliwych, piekielnych mrokach, tak iż wydaje mi
się, że wszelka nadzieja na osiągnięcie dobra rozwiewa się. W tym
przeraźliwym mroku odradzają się na nowo dawne nałogi. Aby mnie
dręczyć (…). Gdy się znajduję pogrążona w tym mroku, wolałabym
raczej być rzucona na rozżarzone węgle”.12 Podobne doświadczenie przeżywał także Ojciec Pio. W jednym z listów do kierownika
duchowego czytamy: „Są chwile, kiedy tak gęste i czarne chmury
zbierają się na niebie mej duszy, że nawet słaby płomień światła nie
może ich przeniknąć. Jest to głęboka noc dla duszy, która znajduje
się w krańcowych udrękach i w śmiertelnych mękach wewnętrznych.
Boża dobroć zostaje przedstawiona duszy w taki sposób, że biedaczka
nie może cieszyć się tą wielką łaską posiadania miłości.”13
Cierpienia te są konieczne, by chrześcijanin mógł dostąpić chwały
wraz z świętymi. Błogosławiona Marta własne oczyszczenie z nieuporządkowanych pragnień, opisuje w modlitwie „Tęsknota oblubienicy
za Panem Jezusem”.
„(…) O gdzie Ty jesteś, o mój Ukochany, Skarbie mój drogi i Miłości moja. Skarbie nade wszystko, nad wszystkich kochany, Tęskni
do Ciebie ubożuchna Twoja. O powiedz, powiedz, gdzie Ty jesteś,
Panie, Gdzie spotkam Ciebie, gdzie odnaleźć zdołam? (…) Nigdzie,
ach, nigdzie znaleźć Cię nie mogę. Szukam na ziemi, szukam sercem
w niebie i wszędzie czuję tylko żal i trwogę (…).”14
W. Stinissen, opisując sytuację „nocy ciemnej”, stwierdza, że wprowadza ona człowieka z powrotem do centrum życia. Cała tragedia
osoby, która znajduje się w tym stanie, polega na wrażeniu, że jest
się odłączonym od Boga. Stąd jedynym rozwiązaniem jest ponowne
12 Por. W. Królikowski, W cierpieniu z Chrystusem, Kraków 2005, s. 27–29.
13 Ojciec Pio do ojca Benedykta, list z 4 maja 1914 r., w: Listy Ojca Pio, Łódź 2002,
nr 188.
14 Por. W. Bomba, Listy i modlitwy Bł. Marty Wieckiej Siostry Miłosierdzia, Kraków
2008, s. 106–109.
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zjednoczenie z Nim. Noc ciemna jest więc długotrwałym procesem
powrotu do centrum. Każdy chrześcijanin ma swoją noc, która między innymi zależy od predyspozycji i warunków psychofizycznych
osoby, która ją przeżywa.15 Dla Marty oznaczało to, że wszystkie sytuacje, które dotknęły ją w tym czasie, spowodowały, iż jeszcze ściślej
złączyła się z Oblubieńcem. Cierpienia, które stały się jej udziałem,
doprowadziły w konsekwencji do poddania całego życia woli Jezusa
Chrystusa.
Doświadczenie nocy ciemnej zostało spotęgowane przez cierpienie płynące z niesprawiedliwego posądzenia. Właśnie o tej sytuacji,
w mistycznym widzeniu, mówił jej Jezus Chrystus. Pewnego razu, gdy
pełniła obowiązki pielęgniarskie w bocheńskim szpitalu, na oddział
przywieziono młodego studenta Jana Nosola. Podejrzewano u niego
zapalenie płuc. W na początku dwudziestego wieku ta choroba bardzo
często kończyła się śmiercią. Siostra Marta od razu otoczyła opieką
młodego człowieka. Poświęcała mu więcej uwagi niż pozostałym
pacjentom, gdyż sądziła, że tego potrzebuje. Wiedziała też, że ów
młody człowiek pragnie wstąpić do seminarium duchownego. Chciała
więc być uprzejmą w stosunku do niego, a przy okazji podzielić się
swoją wiarą. Na tej samej sali znajdował się jeszcze jeden pacjent,
zdemoralizowany, chory wenerycznie. Przez dłuższy czas przyglądał
się szarytce, aż w jego sercu pojawiła się zazdrość.16
Koleżanka z tego samego oddziału w następujących słowach relacjonuje ową sytuację: „…więc ja w bardzo różnych godzinach wyglądałam na oddział, nie w tej myśli, by mieć na oku siostrę, ale widząc
człowieka tak zepsutych obyczajów, czuwałam, bo zły człowiek zna
różne sposoby. Moje częste zjawianie się na Sali wprawiło go w największą złość, tak że raz z największym oburzeniem krzyknął na
mnie: „Lepiej, żeby siostra kuchni pilnowała, żeby sznycle lepsze
były!” … Otóż pewnego dnia weszłam na salę i św. p. siostra Wiecka,
mierząc swemu studentowi gorączkę, siadła na łóżko, czekając na
temperaturę. Widząc ją siedzącą, spojrzałam na owego wenerycznie
15 Por. W. Stinissen, Noc jest mi światłem, Kraków 2004, s. 69.
16 Por. A. Brzęk, Oddać życie, dz. cyt., s. 54.
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chorego, który z taką chciwością spoglądał na nią, od razu dziwne
uczułam wrażenie. Gdy św. p. siostra przyszła do mieszkania sióstr,
zwróciłam jej uwagę, że nigdy nie powinna w ten sposób postępować
(…). Przyjęła to chętnie, mówiąc, że nie zdawała sobie sprawy, że tak
nie wypada (…).”17
Na konsekwencje tej nieostrożności nie trzeba było długo czekać. Po wyjściu ze szpitala ów zdemoralizowany człowiek udał się
do miejscowego proboszcza, księdza Lipińskiego i oskarżył siostrę
Martę o współżycie ze studentem. Oświadczył także, że zakonnica
spodziewa się z owym młodzieńcem dziecka. Prałat przyjął doniesienia jako fakt i powiadomił o nich wizytatorkę Karolinę Juhel.
Siostra wizytatorka natychmiast wezwała przełożoną Marty, służebną
Chabo. Nie tłumacząc, w jakim celu została zaproszona, wysłała ją do
dyrektora Sióstr Miłosierdzia Prowincji Krakowskiej. Po rozmowie
wróciła do siostry przełożonej i dopiero w tym momencie dowiedziała
się, że Marta Wiecka jest oskarżona o niemoralne postępowanie. Od
samego początku nie uwierzyła w oszczercze zarzuty. Poręczyła za
młodą szarytkę, wystawiając jej pochlebną opinię. Wyprosiła także
u władz, by Marta pozostała w Bochni dla zdemaskowania oszusta. Ta zdecydowana postawa przełożonej wzbudziła u wizytatorki
i dyrektora wątpliwości dotyczące zarzutów.18 Wspólnie postanawiają pozostawić siostrę na placówce. Od tego momentu życie Marty
zmieniło się diametralnie. Niektórzy uwierzyli w pomówienia, inni
solidaryzowali się z nią w cierpieniach, a jeszcze inni wytykali palcami. Nikt z okolicznych mieszkańców nie mógł przejść obojętnie
wobec tej sprawy. Ile musiała znieść zarzutów, ciekawskich pytań
i spojrzeń, trudno określić, gdyż wszystko okryła milczeniem. Takie
doświadczenie mogła przetrwać tylko siostra, będąca w zażyłej relacji ze Zbawicielem. Przyszedł jednak czas całkowitego oczyszczenia
siostry Wieckiej. Oszczerca, będąc na łożu śmierci, odwołał wszystkie
fałszywe oskarżenia i serdecznie żałował swojego postępowania.19
17 Por. M. Borkowska, Siostra Marta, Kraków 2008, s. 99–100.
18 Por. J. Wątroba, Znak jedności, dz. cyt., s. 84–85.
19 Por. A. Brzęk, Oddać życie, dz. cyt., s. 56.
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Każdy chrześcijanin powinien kochać bliźnich aż do śmierci.
Z poglądem tym zgadza się także ks. Jacek Nawrot. W jednym z artykułów mówi o tzw. śmierci z miłości. Związana jest ona z udzieleniem przebaczenia swojemu krzywdzicielowi. „Nie można żyć po
chrześcijańsku bez praktykowania przykazania miłości obejmującego
również wrogów.”20 Człowiek, który uważa się za ucznia Jezusa Chrystusa, powinien zawsze przebaczyć swoim oprawcom, posiada także
obowiązek wyrzeczenia się prawa do zemsty. Oczywiście, jak każdy
może szukać sprawiedliwości i prawdy. Gdy po ludzku okaże się, że
dochodzenie sprawiedliwości staje się niemożliwe, należy pamiętać,
że to Bóg jest jej ostateczną gwarancją.21 O przypadku „śmierci z miłości” do bliźniego wskazuje postawa siostry Marty. Wyrzekła się
zemsty na swoich wrogach, a w zamian dawała im miłość. Nigdy nie
pragnęła zemsty, a poprzez szukanie prawdy, pragnęła doprowadzić
człowieka do jej źródła, jakim jest Bóg.
W obliczu cierpienia, które jest sprzeczne z naturą człowieka, gdyż
miłosierny Pan nie stworzył nas po to, byśmy odczuwali ból i zwątpienie, stoimy bezradnie. Jednakże, aby pojąć, że cierpienie może stać się
przyczyną łaski, jak opisywaliśmy to na przykładzie „nocy ciemnej”,
trzeba otrzymać także dar do zrozumienia tego. Dlatego wydaje się,
że już samo rozumienie sensu cierpienia jest wielką łaską. Staje się
niejako zgodą na współcierpienie z Chrystusem, które w konsekwencji
miało charakter zbawczy. Dlatego wolno powiedzieć, że cierpienie
łączone z Ofiarą Jezusa, ma charakter proegzystencjalny i zawsze
widziane jest w chwale zmartwychwstania.22
Niekiedy cierpienie staje się próbą wiary. Tak było w przypadku
biblijnego Hioba. Bóg poddaje go doświadczeniu cierpienia, by sprawdzić jego lojalność. W tym czasie odwrócili się od niego wszyscy
przyjaciele. On sam zadaje sobie pytanie, co jest przyczyną kary, która
20 J. Nawrot, Pokój z innymi ludźmi, czyli o miłosierdziu przebaczeniu, www.
snegdansk.pl/czytelnia/pokoj_ludzie.html [dostęp: 10.03.2018 r.].
21 Por. tamże.
22 Por. H. Langkammer, Biblijne podstawy duchowości chrześcijańskiej, Wrocław
1987, s. 159–160.
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go spotkała? Krzyczał, płakał, oskarżał, ale niezachwianie powtarzał:
„Niech Pan będzie błogosławiony”. To zostało poczytane mu za wiarę.
W poszukiwaniu odpowiedzi o sens cierpienia człowiek skłonny
jest przeciwstawić się nawet swojemu Stwórcy. Bo przecież bolesne
doświadczenia, w odróżnieniu od moralnie rozumianej kary za zło,
mogą być niezawinionymi. Jak wskazuje przykład Hioba, mogą być
także próbą. Całkowitą odpowiedź o sens cierpienia możemy znaleźć
dopiero w krzyżu Chrystusa. Umierający Jezus nadaje sens naszej
ludzkiej egzystencji, naznaczonej złem i bólem. Dlatego cierpienie
staje się zaproszeniem, by człowiek upodobnił się do Syna w wypełnianiu woli Ojca. Cierpienie daje szansę naśladowania Jezusa, który
umarł, aby uwolnić ludzi od grzechu. Staje się niejako wezwaniem do
przyjęcia bólu po to, by przekształcić go w ofiarę oczyszczenia i pojednania. Tak rozumiane cierpienie, może ubogacić poszczególnego
człowieka i cały Kościół.23 Niewątpliwie, właśnie w ten sposób przeżywała bolesne doświadczenia siostra Marta. Cierpienie, które stało
się jej udziałem, łączyła z Krzyżem Zbawiciela i ofiarowała za swoich
bliźnich. Życie w małym miasteczku, pod brzemieniem niesławy,
musiało ją wiele kosztować. Wydaje się, że Bóg pragnął w ten sposób
przygotować młodą zakonnicę do szczególnego zadania, mianowicie,
ofiarowania własnego życia. Niekiedy jako ludzie nie jesteśmy w stanie
zrozumieć przyczyny i celu bolesnych doświadczeń. Zło i grzech „zagnieździły” się między niedoskonałością ludzkiego bytowania a wolną
wolą źle użytą. Dlatego cierpienie można przypisać konsekwencjom
grzechu pierworodnego, który naruszył porządek ludzkiej natury.24
Skażenie świata złem staje się zatem udziałem także osób, które całe
powierzyły się Bogu, a przez Kościół czczone są jako święte.
W podobny sposób sens cierpienia tłumaczy Katechizm Kościoła
Katolickiego. „Wiara w Boga Ojca wszechmogącego może być wystawiona na próbę przez doświadczenia zła i cierpienia. Niekiedy Bóg
może wydawać się nieobecny i niezdolny do przeciwstawiania się złu.
Bóg Ojciec objawia jednak swoją wszechmoc w sposób tajemniczy
23 Por. B. Szczepanowicz, Hiob, Kraków 1999, s. 210.
24 Por. D. Mastalska, Gdy cierpienie mnie przerasta, Kraków 2008, s. 18.
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w dobrowolnym uniżeniu i zmartwychwstaniu swego Syna, przez
które zwyciężył zło.”25 Pan dopuścił na Martę pewne formy cierpienia, by sprawdzić jej dojrzałość i wolę zdania się na Niego. Ten, kto
wytrwa do końca w wszelakich doświadczeniach świata, odziedziczy
życie wieczne. Sam Jezus mówi: „Wyście wytrwali przy Mnie w moich
przeciwnościach. Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie
przekazał je mój Ojciec: abyście w królestwie moim jedli i pili przy
moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.”26 Choroba, czy też inny rodzaj cierpienia, w przypadku
s. Wieckiej była to obmowa, zawsze należały do poważnej próby
wiary. Człowiek doświadcza w niej własnej niemocy, ograniczenia
i skończoności.27
R. Lejeune żywi przekonanie, że cierpienie staje się szansą na
wzrost cnoty miłości. Zło, jakie zewsząd otacza człowieka, skłania
do głębokich refleksji i zbliża do Stwórcy. Św. Augustyn nawrócił się,
gdy usiłował dociec, skąd przychodzi zło. W Chrystusie cierpiącym,
przyszły biskup Hippony, otrzymuje najwyższe objawienie miłości
Bożej. Pan ukazał mu wielkość zła i nadobfitość łaski.28 Nie inaczej
stało się w przypadku błogosławionej Marty. Doświadczenia, jakie
stały się jej udziałem, spowodowały umocnienie wiary, nadziei i miłości. Na początku chciała uciec. Ostatecznie zrozumiała, że większą
miłością będzie zostać i dla Chrystusa znieść to wszytko cierpliwie.29
Żyła nadzieją, że już niedługo Pan zabierze ją do swojego Królestwa.
O to też żarliwie się modliła. Szczególnie od momentu niesłusznego
i uwłaczającego pomówienia.
Katechizm Kościoła Katolickiego poucza, że chrześcijanin powinien starać się znosić cierpienie i różnego rodzaju próby w perspektywie spokojnej śmierci. Przyjmując je z wiarą, stają się dla niego
25 KKK 272.
26 Łk 22, 28–30.
27 Por. KKK 150.
28 Por. R. Lejeune, Cierpienie: przekleństwo czy szansa na wzrost miłości?, www.
voxdomini.com.pl/vox_art/cierp.html [dostęp: 10.04.2017 r.].
29 Por. M. Borkowska, Siostra Marta, dz. cyt., s. 108.
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łaską oczyszczenia z winy za popełnione grzechy.30 Oznacza to, że
w konsekwencji mogą stać się przyczyną zbawienia i odpuszczenia
winy za popełnione w doczesności zło. Cierpienie, które nie miało
sobie równych, a mianowicie cierpienie Chrystusa, zakończyło się
zmartwychwstaniem i dokonało odrodzenia świata.
Święty Proboszcz z Ars, sam naznaczony wielkim cierpieniem
fizycznym i duchowym, powiedział: „Kochaj cierpienie, ofiaruj je
Panu. Przemieni się w radość i powiększy skarb, jakim dysponujesz
w Niebie.”31 Jan Vianney wyróżnia dwa rodzaje cierpienia: z miłością
i bez miłości. Według niego święci znosili wszystkie doświadczenia
z miłością, radością i wytrwałością. Gdybyśmy kochali Boga, kochalibyśmy także nasze krzyże. Na drodze krzyżowej naszego życia
najtrudniejszy jest pierwszy krok. Największą katorgą dla duszy jest
już sam lęk przed cierpieniem. Za przykład do naśladowania podaje
św. Andrzeja, który na widok przygotowanego dla niego krzyża zawołał: „Witaj krzyżu (…). Weź mnie i zaprowadź daleko od ludzi i oddaj
mnie mojemu Mistrzowi, aby za twoim pośrednictwem przyjął mnie
Ten, który przez ciebie mnie odkupił.”32
Podobnie swoje cierpienia traktowała Marta. Była świadoma, że
wszystkie przeciwności, jakie spotykała w życiu ze względu na Boskiego Oblubieńca, przybliżają ją do Niego. W sposób zdecydowany
i bez lęku szuka spotkania z Chrystusem. Odnajduje je w Eucharystii.
Dowodem na to są zapisane przez nią słowa: „Szukać Go będę w ołtarza ukryciu, tam Mu opowiem serca mego żale. Tam Go zobaczę,
tam choć chwilę w życiu, łez mych wezbranych uciszą się fale.”33 Nie
lękała się krzyża, przyjmowała go ochoczo, gdyż wiedziała, że to jedyna droga do zjednoczenia z Jezusem cierpiącym. W jednej z pieśni
znajdujących się w jej modlitewniku czytamy: „Panie! Ty widzisz,
30 Por. KKK 1473.
31 Por. W. Hueneermann, Życie św. Jana Vianneya, proboszcza z Ars, Kraków 1998,
s. 331.
32 Por. A. Monnin, Zapiski z Ars, Warszawa 2009, s. 181–183.
33 Por. W. Bomba, Listy i modlitwy Bł. Marty Wieckiej Siostry Miłosierdzia, dz. cyt.,
s. 82.
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krzyża się nie lękam. Panie! Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę. Krzyż
Twój całuję, pod krzyżem uklękłam, bo na tym krzyżu Boga mego
widzę.”34 Było to jedna z jej ulubionych pieśni. Świadczy to o dojrzałości i samoświadomości potrzeby przyjmowania cierpienia jako
formy zadośćuczynienia za swoje i innych grzechy.
Wspomniany już Proboszcz z Ars w swoich wystąpieniach często
powoływał się na życie świętych. Mówił, że jeśli nie byli prześladowani, prześladowali samych siebie. W jednym z kazań głosił: „Święta
Katarzyna nosi dwie korony: czystości i męczeństwa. Jakże szczęśliwa jest dzisiaj w niebie ta nasza droga święta, bo wolała cierpieć,
niż mieć udział w grzechu.”35 Niezasłużone cierpienie jest pewną
formą męczeństwa. Dlatego o błogosławionej Szarytce z ziemi pomorskiej można także powiedzieć, że nosi koronę chwalebnej czystości i męczeństwa, które ofiarowała za zbawienie swoich bliźnich.
Doświadczenie opuszczenia i krzyża z pewnością jest przejawem jej
świętości, które realizowała w oparciu o Jezusa Chrystusa umęczonego i wyszydzonego.
Przeżywanie nocy ciemnej i pomówienia to nie jedyne cierpienia,
jakie w tym czasie na nią spadły. Tegoż samego roku zmarł jej ukochany brat Franciszek. Zdążyła jeszcze przed jego odejściem wysłać
list i obrazek. Napisała także list ze słowami pocieszenia dla rodziny.
Marta jako pielęgniarka była przyzwyczajona do śmierci. Sama wyczekiwała spotkania z umiłowanym Panem i w Nim szukała pociechy w udrękach, ale jak każdy odczuwała ból rozłąki, a zwłaszcza
cierpienia swoich rodziców.36 W tym czasie napisała do nich: „…
Każdy człowiek powinien składać Bogu w ofierze to, co ma najcenniejszego. Cóż może być cenniejszą ofiarą niż życie własnego dziecka?
W tej ofierze tkwi głęboka nadzieja, że po jakimś czasie matka spotka
się z ukochanym synem (…).” Natomiast rodzeństwu przypomina:
„(…) Trzeba troszczyć się o taki stan duszy, by w każdej chwili być

34 Por. tamże, s. 83.
35 Por. A. Monnin, Zapiski z Ars, dz. cyt., s. 183–184.
36 Por. M. Borkowska, Siostra Marta, dz. cyt., s. 108–109.
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gotowym stanąć przed Bogiem…”37 W opisanym wyżej mistycznym
doświadczeniu krzyża, usłyszała także słowa: „(…) Brat Franciszek
jest zbawiony.” Wlało to w jej serce ogromną nadzieję. Zmarł on bez
przyjęcia sakramentów świętych, mimo że bardzo tego pragnął.38 Jak
można zauważyć, na życie błogosławionej Marty ogromny wpływ
miało owo wydarzenie krzyża. Dzięki objawieniu potrafiła wejść
w głębię cierpienia i odkryć jego prawdziwe znaczenie.
Zakończenie
Przyjęcie bolesnych doświadczenie nie oznacza spotkania z ślepym
losem, ale z odwiecznym Planem Zbawienia, zamierzonym przez
Boga wobec każdej osoby ludzkiej. Cierpienie posiada wartość, gdy
jest poświęcane i ofiarowane. Osamotniony i bezradny w tym czasie
jest ten, kto nie zna Chrystusa. Człowiek nie staje się doskonałym
przez samo przyjęcie czy też znoszenie cierpienia. Świętym nie zostaje
się poprzez ból i trwogę, ale przez miłość Bożą. Pan nie stworzył zła,
przyszło ono na świat, podobnie jak śmierć, w następstwie upadku
pierwszego człowieka. Poznanie krzyża nie jest równe z poznaniem
własnego cierpienia. Krzyż jest znakiem zbawienia, a nikt nie zostaje
zbawiony mocą własnego cierpienia. Dlatego wolno powiedzieć, że
cierpienie, którego uczestnikiem stała się s. Wiecka, posiadało największą wartość. Przeżywała je w poświęceniu dla drugiego człowieka, a zarazem w ofierze dla samego Boga. Nie została z własnymi
problemami sama. Z pomocą przyszli jej najbliżsi, którzy doskonale
zdawali sobie sprawę, że Pan wystawia ją na próbę. To nie cierpienie spowodowało, że osiągnęła pełnię doskonałości, ale miłosierna
miłość Odkupiciela. Ale właśnie poprzez to cierpienie Bóg pozwolił
jej odkryć swoją dobroć. Krzyż, jaki przyszło jej dźwigać, stał się
dla niej miejscem i przyczyną uświęcenia. Bóg mógł wybrać tysiące
innych dróg do odkupienia człowieka, a jednak posłużył się drzewem krzyża. Tą sama drogą prowadzi swoją własną Matkę, Józefa,
Apostołów i wszystkie dzieci Boże. Tym krzyżem są nasze ludzkie
37	A. Brzęk, Oddać życie, dz. cyt., s. 57–58.
38 Por. J. Wątroba, Znak jedności, dz. cyt., s. 87.
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cierpienia oraz doświadczenie bólu. Pan, który dopuszcza istnienie
zła, potrafi także przemienić je dla pożytku dusz. Wszystkie doświadczenia życiowe przeżywane z cierpliwością, czynią serce mocniejszym
i wewnętrznie świętszym w oczach Stwórcy. Są one potrzebne wszystkim ludziom zaangażowanym w naśladowanie Chrystusa. Dzięki
cierpieniu subtelnieje ludzki duch, otrzymując zdolność głębokiego
przeżywania tajemnicy Bożego odkupienia. Dlatego przeżywanie
cierpienia przez Martę Marię Wiecką jest konkretnym przejawem
jej dążenia ku świętości.
Streszczenie
Cierpienie jest częścią życia człowieka. Każdy stara się w jakiś sposób je złagodzić, albo od niego uciec. Może ono jednak stać się częścią próby duchowej
jaką przygotował dla nas Bóg. Nie jest On twórcą cierpienia, ale może je
wykorzystać dla naszego uświęcenia. Było tak w życiu bł. Marty Wieckiej.
Trudne doświadczenia fizyczne i duchowe pozwoliły jej zarówno odkryć
szczególne prowadzenie Boga, jak i w Nim odnaleźć siłę do ich pokonania.
Sposób przyjęcia przez s. Wiecką cierpienia jest dowodem na jej świętość.
Summary
Suffering is the part of human’s life. Everyone tries to alleviate their problems or simply escape them. Perhaps, this may become a part of the spiritual trial, which God prepared for us. He is not the Creator of suffering,
but He can use it for our sanctification. Such was the case with the life of
blessed Sister Marta Wiecka. Difficult physical and spiritual experiences
let her discover the peculiar guidance of God and how to find the strength
to surpass them in Him. The way Sister Wiecka accepted these sufferings
testifies to her sainthood.
Słowa kluczowe: cierpienie, próba świętości, cierpienie fizyczne, cierpienie
duchowe
Key words: suffering, trial, sainthood, physical suffering, spiritual suffering
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Roślinne uży wki w tradycji muzułmańskiej
Plant stimulants in the Muslim tradition
Roślinność w tradycji muzułmańskiej posiada istotne znaczenie.
Przede wszystkim nawiązuje do niezwykle ważnej w islamie symboliki ogrodu. Ogród, z arab. dżanna, jest symbolem upragnionego
raju, który zawiera w sobie wszystkie te elementy, za którymi człowiek tęskni oraz których pragnie. Dla ludności plemiennej, żyjącej
na pustyni, był to przede wszystkim przyjemny chłód, doświadczany w cieniu drzew, kolorowe kwiaty i otoczenie przyjaznej dla
oczu zieleni. Klasyczny arabsko-muzułmański ogród posiada ściśle
określony układ, zazwyczaj geometryczny, z wyraźnym podziałem
gatunkowym flory: drzewa, rośliny ozdobne, kwiaty oraz płynącą
wodę. Elementy architektury ogrodowej, zostały zaczerpnięte przez
Arabów z tradycji indyjskiej i perskiej.1 Rośliny wykorzystywane
są w sztuce zdobniczej, ze względu na religijny zakaz przedstawień
figuralnych osób oraz zwierząt. Natomiast winorośl, a także różne
gatunki kwiatów i liści, doskonale zastępują istoty żywe, stanowiąc
bazę dla nieograniczonej twórczości. W sztuce zdobniczej często
odrzucony zostaje dosłowny oraz naturalny wygląd roślin, umożliwiając twórcy mocno przestylizowane wyobrażenia artystyczne. Taki
zamysł miał na celu wytworzenie nierealności i nierzeczywistości
w sztukach zdobniczych.2
Jednak rośliny to nie tylko element zdobniczy w sztuce islamu.
Roślinność stanowi także rodzaj pożywienia oraz służą do wytwarzania napojów, a inne posiadają właściwości otępiające. Artykuł
1 Por. J. Danecki, Kultura islamu. Słownik, Warszawa 1997, s. 153.
2 Por. Historia sztuki. Bizancjum i islam, red. D. Fetor, t. 5, Warszawa 2010, s. 146.
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ma na celu analizę wybranych roślin w kontekście ich właściwości
uzależniających oraz prezentację oceny moralnej nauki islamu wobec
roślinnych używek.
Uczeni muzułmańscy podkreślają, że islam jest systemem religijnym, który chroni życie człowieka i istnieje na świecie, aby nieść
ludziom korzyści zarówno w życiu doczesnym, jak i wiecznym.
Szczególnie ważne jest zabezpieczenie pięciu głównych potrzeb człowieka, a więc: religii, życia, umysłu, majątku oraz potomstwa. Aby
te potrzeby utrzymać, człowiek musi zachować zdrowy, niczym nie
ogłuszony, umysł. Dlatego koniecznym jest eliminowanie wszelkich
czynników, które mogłyby negatywnie oddziaływać na zdolność
rozumowania.
Klasyczna nauka islamu potępia wszelkie rodzaje uzależnienia,
które jest stanem zaburzenia zdrowia psychicznego oraz fizycznego
człowieka. Człowiek uzależniony od substancji psychoaktywnej
traci kontrolę nad swoimi pragnieniami. Zanika również zdolność
podejmowania wolnych działań, które często wykonywane są pod
przymusem, jak chociażby konieczność zażycia dawki narkotyku.3
Islam krytycznie wypowiada się o alkoholu, ale należy podkreślić, że
do środków odurzających zaliczane są obecnie wszystkie substancje,
które mogą wywoływać stan otępienia i nietrzeźwości. Do tej grupy
należą związki narkotyczne, rośliny halucynogenne oraz napoje.
Takie stanowisko prezentuje większość muzułmańskich uczonych.
Uważają oni bowiem, że substancje, które wywołują jakiekolwiek
zmiany w świadomości człowieka, posiadają status haram, a więc są
zabronione.
Środki psychoaktywne w świecie muzułmańskim są obecne od
najdawniejszych czasów, mimo zdecydowanego potępienia ich stosowania. Islam obejmuje swoim zasięgiem większość kontynentów,
a tym samym rozmaite regiony kulturowe, w których na długo przed
3 Należy zaznaczyć, że obecna wiedza psychologiczna, wyjaśnia termin uzależnienie
bardzo szeroko, nie ograniczając go tylko do zażywania przez człowieka substancji
chemicznych. Można być uzależnionym od Internetu, zakupów, hazardu i innych
czynności, nad którymi człowiek utracił kontrolę.
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nastaniem tej religii, używanie substancji narkotycznych należało do
rytuałów i nierzadko dzieje się tak do dziś.
Budowanie wspólnoty
Społeczeństwa Bliskiego Wschodu wysoko cenią zacieśnianie relacji
międzyludzkich, gdyż przebywanie w gronie rodziny, klanu oraz plemienia potęguje przynależność do wspólnoty. Dlatego spędzanie wolnego czasu, będącego także czasem relaksu i spotkań, stanowi istotny
element kultury muzułmańskiej. Prowadzenie życia towarzyskiego
uzależnione jest od warunków klimatycznych. Upał w ciągu dnia
zniechęca do aktywnego spędzania czasu, dopiero wieczór sprzyja
zacieśnianiu kontaktów międzyludzkich. W znacznej części świata
arabskiego sklepy oraz restauracje czynne są do późnych godzin
nocnych. W przeciwieństwie do narzuconych obowiązków, a więc
pracy oraz edukacji, popołudnia i wieczory nie podlegają żadnym
regułom, ani planom. Bliskowschodnie domy, zazwyczaj są otwarte,
zachęcając do niezapowiedzianych, a przede wszystkim nagłych odwiedzin. Miejscem relaksu po pracy coraz częściej stają się także
kawiarnie. Do niedawna miejsce rozrywki zarezerwowane niemal
wyłącznie dla mężczyzn, obecnie coraz częściej staje się miejscem
spotkań nowoczesnych kobiet.4
Kawa
Nazwa rośliny pochodzi prawdopodobnie z języka arabskiego, od
słowa qahwa, oznaczającego czerwone wino. Do języków europejskich
przeniknęła od tureckiego słowa kahve. Etiopia i Jemen uważane są
za ojczyzny kawy, bowiem rosła ona dziko na tych terenach. Jednak
to Jemeńczycy opracowali metodę uprawiania sadzonek kawy. Coffea
arabica jest krzewem lub drzewem dorastającym do 5 metrów wysokości, które zaczynają owocować po trzech latach od zasadzenia
i wydają plony przez 40 lat.5
4 Por. J. Reykowski, Kolektywizm i indywidualizm jako kategorie opisu zmian
społecznych i mentalności, „Przegląd Psychologiczny” 1992, nr 2, s. 171.
5 Por. R. Rudgley, Alchemia kultury od opium do kawy, Warszawa 2002, s. 145.
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Początkowo koczownicze plemiona zamieszkujące północną
Afrykę z ziaren kawowca przygotowywały przekąskę. Ziarna miażdżono i łączono z tłuszczem. Z przygotowanej masy formowano kulki,
które jedzono przez cały dzień.6 Napój przygotowywany z ziaren
kawowca, upowszechnili w XII wieku jemeńscy sufi, którzy opracowali sposób parzenia ziaren. Muzułmańscy mistycy dostrzegli także
pozasmakowe właściwości kawy. Stwierdzili bowiem, że pijąc kawę
można dłużej i ze zwiększoną czujnością modlić się oraz rozmyślać.7
Arabowie postrzegali kawę jako napój odurzający o właściwościach podobnych do wina. Nieufność władców świata muzułmańskiego wobec kawy, sprawiła, że wprowadzano zakazy jej spożywania.
Stało się tak w 1511 r. w Mekce, a w 1532 r. również w Kairze. Jednak
specyficzny i niepowtarzalny smak czarnego napoju, a także jego
popularność, spowodowała w krótkim czasie zniesienie kawowej
prohibicji. Już w 1554 r. w Stambule została otwarta pierwsza kawiarnia, zaś picie kawy stało się nierozerwalnym elementem kultury
arabsko-muzułmańskiej.8 Niemal w całym świecie arabskim parzenie
kawy jest rytuałem. Zmielone ziarna zalewane są wodą i całość jest
gotowana na małym ogniu, w mosiężnym tygielku. W zależności od
regionu Bliskiego Wschodu do parzenia napoju stosowane są różne
rodzaje ziaren. Syria, Liban oraz Palestyna słyną z ziaren mocno palonej czarnej kawy, zaś w Zatoce Perskiej używane są lekko palone,
zielonobrązowe ziarna kawy, które są grubo mielone. Napój powinien
być bardzo słodki, z dodatkiem kardamonu.9 Picie kawy gorzkiej
jest oznaką żałoby. Napój podawany jest w małych szklaneczkach
lub filiżankach.
Odkrycie jemeńskiego napoju Europa zawdzięcza Portugalczykom w XVI wieku, którzy gościli u szejka Mokhy. Zostali wówczas
6 Por. S. Mizumoto Posey, Kawa. Historia, wróżby, przepowiednie, Warszawa
2004, s. 24.
7 Por. J. Danecki, Kultura islamu…, dz. cyt., s. 113–114.
8 Por. F. Durski, Prawo w służbie utopii – problematyka uzasadnienia prohibicji
narkotykowej, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2014, nr 3, s. 74.
9 Por. E. Khidayer, Arabski świat, Warszawa 2012, s. 249–250.
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poczęstowani napojem odświeżającym ciało i umysł człowieka. Z jemeńskiego portu Al-Makha u wybrzeży Morza Czerwonego, którego
współczesna nazwa brzmi Mokha, kawa była eksportowana do wielu
rejonów świata. Stąd właśnie wypłynął pierwszy transport kawy do
Europy w 1628 r. za sprawą holenderskich kupców, którzy przewieźli
kawę do Holandii, Indii oraz Persji. Pierwsza sprzedaż kawy w Europie miała miejsce w Holandii w 1661 r.10
Kawa Jemen była początkiem różnych szczepów kawy, chociaż
rodzima jej odmiana nadal pozostała wyjątkowa. Do wyjątkowości
kawy Jemen przyczyniły się niewątpliwie warunki naturalne kraju.
Przede wszystkim w bliskim otoczeniu był uprawiany tylko jeden
gatunek kawy, co nie powodowało krzyżowania z innymi gatunkami.
W Jemenie kawa uprawiana była na dużych wysokościach między
1800 a 2200 m n.p.m, które uważane są za optymalne dla uprawy tej
rośliny, przy jednoczesnych trudnych warunkach klimatycznych,
związanych z małą ilością opadów. Surowy klimat uprawy kawy
był czynnikiem stresowym dla rośliny, czego konsekwencją było
gromadzenie składników odżywczych oraz cukrów w owocach, tym
samym przyczyniając się do zwiększenia nut smakowych. Do dziś
kawę w Jemenie zbiera się ręcznie, a więc kultywowana jest tradycyjna uprawa rośliny. Po zebraniu, wykłada się ją na słońce, gdzie
jest osuszana przez dwa tygodnie. Naturalny sposób suszenia sprzyja
nabieraniu słodyczy. Następnie z wiśni kawy zdejmowana jest wysuszona łupina.11
Jemeńska kawa określana jest dwiema nazwami: ogólnoświatową
Mocha Coffee oraz regionalną Arabs Coffee. Dodatkową cechą kawy
jest oznaczenie regionu upraw. Najwyższą jakością ziarna odznaczają
się uprawy Matari i Ismaieli, średnią jest Sanani, a trzecią – najniższą
Haiymi. Obecnie kawa uprawiana jest wzdłuż równika, jednak napój
z Jemenu posiada niepowtarzalny smak i aromat, sprawiając, że jest
10 Por. Kawa Arabica Yemen Matari Al-Hamdani, https://swiezowypalana.pl/
swiezopalona/kawa-jemen/yemen-mocha-matari [dostęp: 27.02.2018 r.].
11 Por. Kawa Jemen Matari, www.tommycafe.pl/ziarnista/251-kawa-jemen-matari.
html [dostęp: 27.02.2018 r.].
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klasyką gatunku. Kawa Yemen Mocha Matari Al-Hamdani uważana
jest za najlepszą w regionie. Jej smak charakteryzują nuty smakowe
wina, cytrusów i gorzkiej czekolady.
Podawanie kawy w tradycji arabskiej posiada szczególny wymiar
towarzyski, obecny zwłaszcza w rytuale beduińskim. W przeszłości
karawany przemierzające pustynię mogły liczyć na gościnę i ochronę
nomadów tylko wówczas, gdy senior rodu poczęstował podróżnych
kawą. Podanie napoju było wyrazem pełnej akceptacji plemienia na
czas przejścia wszystkich wielbłądów. Do dziś częstowanie kawą jest
niezwykle ważnym rytuałem i komunikatem. Jeżeli gospodarz nie
poczęstuje kawą, to znak, że przybysz nie jest mile widziany. Natomiast jeśli częstowany odmawia wypicia kawy, daje tym samym do
zrozumienia, że jest urażony. Także obecnie w relacjach oficjalnych,
biurowych, szczególnie w krajach Zatoki Perskiej, urzędnik częstujący kawą petenta daje znak, że bierze na siebie odpowiedzialność
załatwienia sprawy.12
Wiktoria wiedeńska w 1683 r. była nie tylko obroną Europy przed
inwazją Turecką, ale sprawiła, że kawa upowszechniła się zarówno
w Europie, jak i w Polsce. Historia uczy, że w nagrodę za liczne zasługi w czasie bitwy, Jerzy Kulczycki13 otrzymał liczne worki z ziarnami kawy, pozostawione w obozie tureckim. Europejczycy uznali,
że była to pasza dla wielbłądów. Uzyskał także przywileje od cesarza Leopolda, dzięki którym otworzył pierwszą kawiarnię w Wiedniu, w której podawano gorący, czarny napój wraz z ciasteczkiem
w kształcie księżyca, zwanego kipiel. Ciasteczka zostały przygotowane
specjalnie z okazji zwycięstwa nad Turkami.14 Natomiast w Warszawie, pierwsza kawiarnia została otwarta w 1724 r. za Żelazną
Bramą, w okolicy Ogrodu Saskiego. Jednak klientami byli głównie
12 Por. A. Chrobak, Beduinki na Instagramie, Kraków 2016, s. 131–132.
13 Jerzy Franciszek Kulczycki (1640–1694) – dyplomata, żołnierz króla Jana III
Sobieskiego, tłumacz języka tureckiego, posłaniec oblężonego w 1683 r. Wiednia.
14 Por. H. Widacka, Jerzy Franciszek Kulczycki – założyciel pierwszej kawiarni
w Wiedniu, www.wilanow-palac.pl/jerzy_franciszek_kulczycki_zalozyciel_pierwszej_kawiarni_w_wiedniu.html [dostęp: 27.02.2018 r.].
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obcokrajowcy, dworzanie króla Augusta II, znający napój. Kawiarnia
szybko zbankrutowała, ponieważ Warszawiacy nie chcieli pić kawy.
Dopiero w 1763 r. rozpoczęła się moda na picie kawy i w krótkim
czasie w mieście działało blisko sto kawiarni.15
Herbata
Na Bliskim Wschodzie równie popularnym napojem, co kawa, jest
herbata. Handel tą rośliną między Chińczykami a Arabami datowany
jest na wiek IX. Początkowo była postrzegana, podobnie jak alkohol,
w kategoriach używki. Z czasem lokalni władcy świata muzułmańskiego wprowadzali zakaz spożywania kawy i tytoniu – tak stało się
chociażby w dziewiętnastowiecznym Maroku. Rygor ten przyczynił
się do popularyzacji herbaty. Obecnie herbata należy do najchętniej
spożywanych napojów w Turcji i Maroku. Ranking popularności tego
napoju jest niewątpliwie zaskakujący, ponieważ z herbatą najczęściej
kojarzona jest Anglia, Chiny oraz Indie. Tymczasem w pierwszej
dziesiątce krajów o najwyższym spożyciu herbaty aż siedem to kraje
muzułmańskie.16 Społeczeństwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej wypijają 25% światowego spożycia napoju. Zaś globalnym
centrum produkcji herbaty ekspresowej jest Dubaj.17
Jednak przyrządzanie i podawanie herbaty uzależnione jest od regionu świata muzułmańskiego. Statystyczny obywatel Turcji spożywa
rocznie blisko tysiąc szklanek herbaty. Popularność napoju rodziła się
jednak wśród oporów społeczeństwa. Herbata znana była na dworze
sułtańskim już w XVI wieku, jednak aż do XIX wieku pozostawała
w cieniu kawy. Dopiero wówczas nastąpiła zmiana w postrzeganiu
napoju. Tradycyjnie mieszkańcy znad Bosforu piją czarną herbatę,
parzoną w samowarach lub w charakterystycznych dwóch czajnikach.
15 Por. A. Przeździecka-Kujałowicz, Wokół herbaty, kawy i czekolady, Warszawa
2016, s. 19–22.
16	Turcja, Maroko, Mauretania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Katar
i Kazachstan.
17 Por. P. Keen, Tea in islamic cultures, https://blog.teabox.com/tea-islamic-cultures
[dostęp: 22.02.2018 r.].
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W większym gotowana jest woda, zaś w mniejszym, ustawionym na
górze przygotowywany jest napar z liści herbaty, zalanych niewielką
ilością wrzątku. Tak przygotowaną esencję rozlewa się do małych
szklaneczek, uzupełniając wodą. Do herbaty po turecku dodawany
jest cukier, ale nigdy nie dodaje się cytryny. Herbata w Turcji musi
być mocna i słodka o przejrzystej, mahoniowej barwie.18 Tradycyjne
herbaciarnie, zwane cayhane są miejscem spotkań mężczyzn podejmujących dyskusje na rozmaite tematy lub oglądających telewizję.
Herbata jest ważnym napojem w Maroku, do którego dotarła
w XVIII wieku, z czasem zyskując popularność w całym Maghrebie.
Marokańską specjalnością jest ataj, a więc zielona herbata zaparzana
z liści mięty z dużą ilością cukru, który niweluje gorycz. Z jednego
naparu, gościowi serwuje się trzy szklaneczki napoju, który zmienia smak w zależności od czasu zaparzania. Arabskie przysłowie
uczy: Pierwsza szklanka jest gorzka jak życie, druga słodka jak miłość,
a trzecia kojąca jak śmierć.19 Zgodnie z tradycją arabską picie zielonej herbaty ma zdrowotne oddziaływanie na organizm człowieka.
Herbata gwarantuje jasność umysłu, pomaga także kontrolować poziom cholesterolu we krwi, natomiast mięta działa rozkurczająco,
odświeżająco, orzeźwiająco i przeciwbólowo.
Natomiast w Egipcie bardzo popularną herbatą jest karkade, czyli
napar z kwiatów hibiskusa. Czerwony napój o kwaśnym smaku ma
działanie orzeźwiające i jest podawany na gorąco, ale także na zimno
z kostkami lodu. Do egipskiej tradycji należy wzniesienie toastu za
nowożeńców właśnie szklaneczką karkade.20 W krajach Zatoki
Perskiej pije się herbatę bardzo mocną i bardzo słodką, zazwyczaj
z dodatkiem kardamonu. Natomiast w Jemenie dosyć popularna jest
słodka herbata z mlekiem. To pozostałość po kolonialnej dominacji
Anglików w tym rejonie.
Herbata niezwykle popularna jest także w muzułmańskich
państwach Azji Centralnej, a więc Uzbekistanie, Tadżykistanie,
18 Por. Kuchnia turecka. Tradycje, smaki, potrawy, Warszawa 2008, s. 58–59.
19 Por. tamże, s. 50–51.
20 Por. E. Khidayer, Arabski świat…, dz. cyt., s. 251.
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Kirgistanie oraz Kazachstanie. Tamtejsze ludy chętnie piją nie tylko
czarną herbatę, ale także zieloną. Natomiast w północnych rejonach
Afganistanu herbatę serwuje się na dwa sposoby: jako tradycyjny,
gorący napój lub też jako zupę. Herbatę zaparza się w samowarze,
zapewne zwyczaj ten został zapożyczony z Rosji. Zresztą w regionie
herbaciarnie zazwyczaj nazywają się samovar.21
Mocny napar zielonej lub czarnej herbaty z dodatkiem mięty i dużą
ilością cukru, stanowi ważny element relaksu oraz jest oznaką gościnności. Trzeba pamiętać, że w gorącym klimacie, a także w upalne dni
lata europejskiego, najlepszym sposobem na ugaszenie pragnienia jest
gorący napój. Do zwyczajów bliskowschodnich należy częstowanie
herbatą klientów arabskich bazarów, który jest stałym elementem tradycji. Przy korzystaniu z darmowej herbaty należy jednak zachować
ostrożność. Przede wszystkim ze względu na stan czystości naczyń,
w których serwowany jest napój, a także na element marketingowy,
ukryty w gościnności. Trzeba pamiętać, że arabski sprzedawca chce
przede wszystkim zarobić, dlatego dając napój, wyrabia w kliencie poczucie konieczności rewanżu, chociażby w kupieniu jakiegoś towaru.
Wino i napoje alkoholowe
Kwestia alkoholu w tradycji islamu jest bardzo kontrowersyjna i często
niejednoznaczna. Wino jest napojem alkoholowym, w którym zawartość alkoholu waha się między 8 a 18%, otrzymywanym w procesie
fermentacji świeżo wyciśniętego soku z winogron. Możliwe jest także
otrzymanie wina z innych owoców.22 W okresie dżahilijji wino było
napojem bardzo rozpowszechnionym wśród plemion żyjących na
Półwyspie Arabskim. Pierwsze objawienia Koranu dotyczące wina
będącego napojem, który upośledza świadomość człowieka nie potępiały go, o czym dowiedzieć się można z następującej sury: „…jedzcie
ze wszystkich owoców (…) z wnętrzności ich wychodzi napój różnego
koloru, w którym ludzie znajdują uzdrowienie” (16,69). W tym ajacie
21 Por. R. Rudgley, Alchemia kultury…, dz. cyt., s.151.
22 Por. P. Kuleczka, Edukacyjny dialog na szlaku winnych wzgórz, Sulechów 2010,
s. 49–62.
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sok z owoców, a takim jest wino, ukazany został jako forma uzdrowienia. Dopiero późniejsze przesłania Bożego Objawienia, zawarte
w następujących słowach: „Będą ciebie pytać o wino i grę majsir.
Powiedz: w nich jest wielki grzech…” (2,219) oraz „O wy, którzy wierzycie! Wino, majsir, bałwany i strzały wróżbiarskie, to obrzydliwość
wynikająca z dzieła szatana. Unikajcie więc tego! (…) Szatan chce
tylko rzucić między was nieprzyjaźń i zawiść przez wino i majsir,
i odwrócić was od wspominania Boga i od modlitwy” (5,90-91). Ajaty
te stwierdzają, że jest to napój makruh, a więc niedozwolony, wręcz
dzieło szatana, który dał go człowiekowi, aby wierzący odwrócili się
od Boga jedynego i prawdziwego.
Wspomniano wcześniej, że w czasach przedmuzułmańskich dozwolone było stosowanie trunków. W języku arabskim istnieją dwa
określenia charakteryzujące alkohol: hamr oraz nabīḏ, dlatego należy
rozróżnić jego rodzaje. Słowo hamr określa trunki alkoholowe, natomiast nabīḏ oznacza wino. Hamr było zatem mocnym trunkiem
o dużej zawartości czystego alkoholu, zaś nabīḏ winem, napojem
otrzymywanym z owoców. Wiadomo z historii pierwszej ummy, że
Mahomet wraz ze swoimi towarzyszami pili nabīḏ. W hadisie AṭṬaḥṭāwiego zapisano następujące wydarzenie: „Prorok przebywając
koło Al-Ka’aby poczuł pragnienie, poprosił o coś do picia. Podano
wino, Mahomet powąchawszy uznał je za zbyt mocne, dolał wody
z Zamzanu i wypił”23.
Dlatego u początków konstytuowania się zasad islamu, nie było
wyraźnego, jednoznacznego zakazu używania alkoholu. Była to
czynność, zwyczaj kulturowy obszaru i popularny zarówno wśród
kobiet, jak również mężczyzn. Niemniej jednak używanie alkoholu
stanowiło zagrożenie dla stabilności młodej społeczności wierzących,
o czym wiedział Mahomet. Zapewne z tego powodu wygłosił tzw.
„werset unikania” określany także jako iğtināb. Zalecane w nim było
wystrzeganie się stosowania alkoholu. Nie każdy jednak potrafił to
zalecenie zrealizować. Przełomowym momentem, który spowodował wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania alkoholu były
23 G. Kass, Wino, kobiety i śpiew w pałacach arabskich, Warszawa 2012, s. 86–88.
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wydarzenia z czasu bitwy pod Uhudem w roku 625. Wówczas wojsko
Mahometa upijało się winem od świtu.24 Z tego powodu wielu żołnierzy proroka zostało zabitych, zaś cała bitwa przegrana.25 Po tych
wydarzeniach objawiony został werset Koranu, zakazujący picia wina,
bowiem mimo korzyści dla człowieka, niesie ono za sobą znacznie
więcej szkody i zła, co stanowi wielki grzech.
Innym argumentem zakazującym stosowania alkoholu przez wierzących jest otępienie czynów ludzkich wskutek działania toksyny,
jaką jest alkohol. Upojony alkoholem człowiek nie jest w stanie rządzić
swoimi czynami oraz nie może kontrolować swoich myśli.26 Pijany
również nie może świadomie przystępować do modlitwy oraz jej
wypełniać. Również z tego powodu ogłoszony został następujący
werset Koranu: „Nie zbliżajcie się do modlitwy, kiedy jesteście pijani,
dopóki nie będziecie wiedzieć, co mówicie” (4, 43)27 oraz „Szatan
chce tylko rzucić między was nieprzyjaźń i zawiść, przez wino i majsir,
i odwrócić was od wspominania Boga i od modlitwy” (5,91).
Tradycja islamu uczy, że Mahomet uznał za złe i potępił dziesięć
rzeczy i czynności związanych z winem. Są to: osoby, które wyciskają
sok; osoby, które do tego skłaniają; pijący wino; dostarczający je; ten,
do którego wino jest przynoszone; ten który nalewa, sprzedawcy;
zarabiający na nim; kupujący oraz ten, dla którego jest kupowane28.
Prawo islamu przewiduje kary za picie alkoholu29, aczkolwiek sam
Mahomet nie wyciągał konsekwencji wobec osób używających wina.
Przestrzegał jedynie swoich współtowarzyszy przed karą w życiu
wiecznym. Zatem dzisiejsza kara chłosty, stosowana w niektórych
24	Tamże, s. 91.
25 Por. M. Gaudefroy-Demombynes, Narodziny islamu, Warszawa 1988, s. 101–106.
26 Por. M. Dampz, Alkohol i biesiadowanie w obyczajowości Polaków, Toruń 2005,
s. 14–16.
27 Wszystkie odniesienia do Koranu pochodzą z wydania: Koran z języka arabskiego
przełożył i komentarzem opatrzył Józef Bielawski, Warszawa 2007.
28 Por. G. Kass, Wino, kobiety…, dz. cyt., s. 93.
29 Por. D. Pittman, International Overview: Social and Cultural Factors in Drinking
Patterns, Pathological and Nonpathological, w: Alcoholism, red. D. Pittman, Nowy
Jork 1967, s. 183–185.
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krajach za spożywanie alkoholu, jest znacznie późniejsza i przypisuje
się jej utworzenie kalifowi Umarowi.30
Uczeni szkoły hanafickiej dopuszczali możliwość spożywania
oraz handlowania winem. Uważali nawet, że dochód osiągany ze
sprzedaży tego trunku może stanowić jałmużnę. Ponadto członkowie
tejże szkoły prawnej dopuszczali możliwość dokonywania ablucji
za pomocą wina, jako płynu czystego rytualnie. Wraz z rozwojem
doktryny islamu pojawiły się nowe, często różniące się między sobą,
poglądy w zakresie spożywania alkoholu. Konkurujące ze sobą dwa
postrzegania tego problemu, a zatem: brak wyraźnego i jednoznacznego zakazu ze strony Mahometa oraz stanowcze wypowiedzi przeciwko tej używce jego następców, spowodowały rozdźwięk dotyczący
tej kwestii.
Problem ten nie został całkowicie rozwiązany do dziś. Przestrzeganie stosowania alkoholu uwarunkowane jest wieloma czynnikami.
Dominującym pozostaje czynnik geograficzny oraz umiejscowienie
alkoholu w tradycji islamu, obowiązującej na danym terenie. W Arabii Saudyjskiej31 oraz Iranie32 stosowanie alkoholu jest zabronione
i surowo karane jego posiadanie. W innych częściach świata pogląd
ten jest różny. Istnieją teorie, że na ziemi niemuzułmańskiej, chociażby w Polsce, można spożywać alkohol, podobnie w nocy, bowiem
wówczas Allah śpi i nie widzi postępowania swoich wiernych. Często
stosowaną praktyką jest wkładanie butelki z alkoholem do nieprzezroczystej torebki.
Takie zabiegi prowadzą do omijania prawa zwyczajowego, są
znakiem czasu oraz jednym z elementów laicyzacji społeczeństwa
w ogóle. Coraz częściej kwestie religijne przestają mieć istotne znaczenie we współczesnym świecie. Dopasowywanie, a nawet naginanie
30 Por. I. Fawzi, Tadwīn as-sunna, Dar ar-Rayyis 1994, s. 305.
31 Por. Arabia Saudyjska: Jak podróżować, pracować i żyć, http://przewodnik.
onet.pl/azja/arabia-saudyjska/arabia-saudyjska-jak-podrozowac-pracowac-izyc,1,5018478,artykul.html [dostęp: 28.02.2018 r.].
32 Por. R. Marek, Pocztówka z Iranu, http://przewodnik.onet.pl/reportaze/pocztowka-z-iranu,1,5043249,artykul.html [dostęp: 2.03.2018 r.].
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prawa religijnego i zwyczajowego do wygody człowieka, staje się coraz
powszechniejsze, także w kręgu tradycji muzułmańskiej. Liberalne
ujęcie kwestii alkoholu jest tu interesującym, a zarazem bardzo wyraźnym, przejawem owej laicyzacji muzułmańskiego stylu życia,
zwłaszcza w Europie. Rozwój nauk medycznych i biologiczno-fizycznych dotyczących funkcjonowania ludzkiego organizmu, przyczynił
się do bardziej otwartego spojrzenia na miejsce oraz zastosowanie
alkoholu w życiu człowieka. Z przeprowadzanych badań wiadomo,
że określone, niewielkie ilości czerwonego, wytrawnego wina służą
zdrowiu człowieka, gdyż w winie zawarte są substancje wspierające
naturalne mechanizmy obronne komórek człowieka.33 Ta wiedza jest
33 Regularne spożywanie wina, zwłaszcza czerwonego, ma wyraźne lecznicze
działanie na układ krwionośny. Potwierdzają to badania naukowe, prowadzone do
lat 70. Stwierdzono, że u pacjentów spożywających umiarkowane ilości czerwonego
wina, z winogron, znacznie rzadziej występował zawał serca, aniżeli u abstynentów.
Według statystyk francuskich naukowców, częstotliwość występowania chorób
układu krążenia wśród populacji krajów spożywających więcej wina (Francja,
Hiszpania, Portugalia, Włochy), jest ok. 30% niższa niż w krajach północnych,
o większej konsumpcji produktów mlecznych (Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja,
Norwegia, Finlandia, Dania). Lecznicze działanie wina w przypadku chorób układu
krążenia jest bardziej złożone i należy go rozpatrywać na kilku płaszczyznach.
Zawarty w winie alkohol, rozszerza naczynia krwionośne, zwiększając przepływ
krwi przez naczynia wieńcowe i włosowate. Wpływa również w bezpośredni sposób na obniżenie ogólnego poziomu cholesterolu, poprawiając wzajemny stosunek
lipoprotein, na korzyść pożytecznych NNKT (niezbędnych nienasyconych kwasów
tłuszczowych). Umiarkowana porcja wina nie posiada niekorzystnego wpływu na
rytm pracy serca oraz ciśnienie tętnicze. Wino zawiera cały szereg tzw. przeciwutleniaczy, głównie z grupy bioflawonidów (witamina P), które posiadają silniejsze
działanie przeciwutleniające niż podawana przeciwmiażdżycowo witamina E. Oprócz
lipidów, bioflawonidy hamują również procesy utleniania adrenaliny, która pełni
funkcją regulatora ciśnienia krwi w naczyniach włosowatych. Dzięki pożytecznemu
działaniu przeciwutleniaczy, wino zapobiega zwiększonemu odkładaniu się cholesterolu na ścianach naczyń wieńcowych i mózgowych. Większa przepuszczalność
i elastyczność ścian naczyń krwionośnych, zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału
serca i udaru mózgu. Zapobiega również groźnej chorobie podeszłego wieku, jaką
jest stwardnienie tętnic kończyn dolnych. Por. M. Karolkiewicz, Czerwone wino
na zdrowie, „Przegląd” 2009, nr 33, s. 56; zob. także J. Halliday, H. Johnson. Wino.
Sztuka i nauka, Warszawa 2008, ss. 240.
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często wykorzystywana przez grupy muzułmanów jako wytłumaczenie spożywania alkoholu.
Nie jest sprzeczne z zasadami religijnymi oraz prawami islamu zażywanie lekarstwa wytworzonego z dodatkiem alkoholu lub na jego bazie,
jeśli nie ma możliwości zastąpienia go innym specyfikiem. W przypadku choroby bowiem najważniejsze jest opanowanie jej oraz dbałość
o zdrowie i życie chorego. Wyjątek ten jest również potwierdzany tym,
że dawka alkoholu zawartego w medykamencie nie upośledza świadomości człowieka. Nawet po jego zażyciu osoba pozostanie trzeźwa.
Wino w życiu wiecznym
Nagrodą dla muzułmanów za wyrzeczenia podejmowane w życiu na
ziemi, będzie raj – niebiański ogród określany terminem dżanna –
przez który płyną strumienie wypełnione winem: „To jest podobieństwo Ogrodu, który został obiecany bogobojnym: będą w nim (…)
strumyki wina – rozkosz dla popijających” (47,15). Być może z tego
powodu zalecana jest abstynencja na ziemi, by w życiu wiecznym
poczuć smak rajskiego napoju i umieć docenić jego walory. Wino
w dżannie nie będzie upijało człowieka: „Pośród nich krążą młodzieńcy nieśmiertelni, z czaszami, dzbanami i kielichami, napełnionymi napojem z płynącego źródła, od którego nie cierpią na ból
głowy, ani nie doznają upojenia” (56,18-19). Ponadto islam uczy, że
kto na ziemi nie będzie przestrzegał zakazu picia alkoholu, ten nie
dostąpi możliwości kosztowania rajskiego trunku w przyszłym życiu.
Muzułmanin XXI wieku coraz częściej mierzy się z jeszcze innym
problemem dotyczącym alkoholu, a mianowicie kwestią moralną
związaną z podjęciem pracy przy alkoholu. Wcześniej wymienione
zostały czynniki potępione przez Mahometa, a związane z pracą przy
alkoholu, wśród których znajdują się także osoby umożliwiające rozpowszechnianie i podawania alkoholu. Jednak obecnie, w czasach,
gdy muzułmanie żyją, mieszkają i pracują niemal na całym świecie,
wykonując różne zawody, rodzi się następujący problem: czy wyznawca islamu może, i powinien, pracować w gorzelniach, browarach,
pubach, restauracjach i innych gałęziach gospodarki pozostających
w powiązaniach kapitałowych z wytwórcami alkoholi? Z powyższego
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dylematu rodzi się kolejny: czy muzułmanin może uczestniczyć w uroczystościach, podczas których serwowany jest alkohol? Są to problemy
szczególnie istotne ze względów społecznych. Po pierwsze początek
XXI wieku jest czasem kryzysu ekonomicznego i zwiększonego bezrobocia, w związku z czym praca jest dobrem. Natomiast kontakty
społeczne oraz akceptacja środowiska są obecnie bardzo ważnym
czynnikiem integrującym wzajemne relacje między ludźmi. Środowisko społeczne stanowi nierzadko o statusie danej osoby. Dlatego obecność na uroczystościach lub skromniejszych spotkaniach towarzyskich
często jest wymogiem oraz obowiązkiem. Konieczność sprostania
takim wymaganiom staje w opozycji wobec przekonań osobistych.
Muzułmanie prowadzący działalność gospodarczą w Polsce (a także
Europie), szczególnie w branży gastronomicznej, są cenionymi specjalistami w dziedzinie kulinarnej, właściwej dla swoich krajów rodzimych. Europejczycy polubili orientalną kuchnię, ale ta popularność
wymusza na właścicielach barów oraz restauracji dostosowanie swojej
oferty do potrzeby klienta. Stąd częstym obrazkiem jest kebab z baraniną w połączeniu z zimnym piwem, które zaserwował muzułmanin.
Narkotyki
Islam całkowicie zakazuje stosowania środków odurzających oddziałujących na zdolność postrzegania. Dlatego niedozwolone są:
marihuana, kokaina i opium, gdyż wywołują halucynacje negatywnie
oddziałujące na proces myślenia oraz podejmowanie decyzji. Stosowanie środków psychoaktywnych jest postrzegane jako ucieczka od wewnętrznych emocji człowieka oraz zewnętrznego życia – także religii,
która winna być umocnieniem zwłaszcza w trudnych sytuacjach. Nałóg dotyka nie tylko osobę narkomana, osłabiając, a w konsekwencji
całkowicie niszcząc, jego świadomość oraz zdolność funkcjonowania.
Problem dotyka także rodzinę i całe społeczeństwo.34
Wobec powyższego narkotyki należą do grupy produktów zabronionych. Jednak intensywny rozwój państw muzułmańskich oraz
34 Por. M. ibn Ally, Islam, w: Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii, red. P. Morgan, C. Lawron, Warszawa 1996, s. 340–341.
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podążanie za obowiązującymi w całym świecie trendami spowodowały, że narkotyki są obecne w życiu wyznawców islamu. Z badań
wynika, że w krajach arabskich liczba osób, które umarły w wyniku
przedawkowania narkotyków jest podobna do liczby ofiar śmiertelnych w Indiach. Problem jest duży, ponieważ na Bliskim Wschodzie
dominują tzw. słabsze narkotyki, a więc haszysz i opiaty. Do społeczeństw zażywających największą ilość substancji psychoaktywnych
należą: Libańczycy, Kuwejtczycy, Syryjczycy i Jordańczycy, a także
mieszkańcy Bahrajnu oraz Egiptu.35 Należy jednak podkreślić, że
Egipcjanie znacznie częściej wybierają haszysz. Od palenia substancji
narkotycznych uzależnionych jest blisko dziewięć procent mieszkańców kraju, zwłaszcza wywodzących się z ubogich kręgów.36
Mak lekarski
Opium wytwarza się z wysuszonego soku pozyskanego z naciętych, niedojrzałych makówek maku lekarskiego. Zażycie substancji powoduje
silną euforię oraz niezwykle intensywną zmysłową przyjemność. Osoba
po zastosowaniu opium znajduje się w stanie radosnego odrętwienia
i osiąga stan sennego szczęścia. Odczuwana jest ogólna przyjemność,
a także ukazują się tajemnicze obrazy. Ten błogi stan posiada tragiczne
skutki, gdyż opium jest substancją silnie uzależniającą fizycznie i psychicznie. Głód narkotyczny, wywołany brakiem opiatu, wywołuje
autentyczny ból całego ciała i fizyczne cierpienia.37 Liderem światowego
rankingu spożywania opium jest Iran, w którym według szacunków
konsumowane jest 42% globalnych zasobów tego narkotyku.38 W ten
sposób kontynuowane jest dziedzictwo Persji miłującej makowy dym.
35 Por. United Nations Office on Drugs and Crime, 2007 World Drug Report,
Wiedeń 2007, s. 241–248.
36 Por. Egipt na haju, czyli haszysz kontra piramidy, www.luxlux.pl/artykul/egipt-na-haju-czyli-haszysz-kontra-piramidy-24577 [dostęp: 28.02.2018 r.].
37 Por. M. Jędrzejko, A. Kowalewska, Charakterystyka narkotyków, w: Narkomania.
Spojrzenie wielowymiarowe, red. M. Jędrzejko, Warszawa-Pułtusk 2009, s. 221–224.
38 Por. B. McKernan, Number of drug addicts in Iran doubles in six years, www.
independent.co.uk/news/world/middle-east/iran-tehran-drug-addiction-opiumheroin-afghanistan-taliban-a7809046.html [dostęp: 22.02.2018 r.].
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Stosowanie opium w świecie muzułmańskim było formą rytuału.
Do początku XIX wieku bogato wyposażone, a przede wszystkim bardzo wygodne, palarnie opium stanowiły element charakterystyczny
Imperium Osmańskiego oraz Persji. Palenie opium było sposobem
spędzania wolnego czasu znanym i stosowanym zarówno przez władców, jak i chłopów.39
Oprócz samego procesu zażywania narkotyków, a w konsekwencji leczenia z uzależnienia, kraje Bliskiego Wschodu borykają się
z problemem produkcji oraz przemytu niedozwolonych substancji.
Od wielu lat największym na świecie producentem opium, z której
to substancji wytwarzana jest heroina, pozostaje Afganistan. Uprawa
maku wzrasta od wielu lat, by obecnie osiągnąć 210 tysięcy hektarów powierzchni pól. W 2014 r. zbiory maku lekarskiego wyniosły
siedem i pół tony. Afgańskie opium eksportowane jest nie tylko do
krajów sąsiednich, a więc przede wszystkim Iranu i Pakistanu, ale
także w odległe rejony świata, głównie przez Turcję do Europy oraz
do Azji i Oceanii, a nawet do Afryki Zachodniej.40 Zyski z produkcji
narkotyków pozostają pod kontrolą talibów, którzy przeznaczają je
na walkę z władzami w Kabulu. Mimo podejmowanych rozmaitych
prób walki z procederem, w tym także wypłat świadczeń rolnikom
zaprzestającym uprawy maku, nie przynosi oczekiwanych skutków.
Problem narkomanii w Afganistanie nieustannie rośnie. Według
badań rządowych w kraju żyje milion narkomanów, z czego 15%
stanowią kobiety i dzieci.41
Czuwaliczka jadalna – qāt
Problem z rosnącą narkomanią oraz uzależnieniem od substancji
psychoaktywnych ma także Jemen, w którym jedną z ważniejszych
39 Por. R. Matthee, Tytoń w Iranie, w: Dym. Powszechna historia palenia, red. S.L. Gilman, Z. Xun, Kraków 2009, s. 61.
40 Por. United Nations Office on Drugs and Crime, 2015 World Drug Report, Nowy
Jork 2015, s. 13–14.
41 Por. Rekordowa produkcja opium w Afganistanie, http://swiat.newsweek.pl/
wzrost-produkcji-opium-w-afganistanie-newsweek-pl,artykuly,274487,1.html [dostęp:
28.02.2018 r.].
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upraw stanowi czuwaliczka jadalna (łac. catha edulis). Powszechnie
znana jako qāt roślina o właściwościach narkotycznych. Uprawa qātu
stanowi swego rodzaju symbol kulturowy Jemenu, którego uprawa
przyczynia się do regresu gospodarczego w rolnictwie. Stanowi ona
ok. 40% wszystkich upraw roślinnych Jemenu. Roślina ta była znana
już w świecie starożytnym – to Egipcjanie odkryli jej właściwości
stymulujące. Uprawa czuwaliczki jest źródłem dochodu dla 90%
jemeńskich rodzin. Zastosowanie rośliny jest różnorodne: świeże
lub suszone liście używane są do żucia lub sporządzania naparu.
W kraju roślinę stosują wszyscy, bez znaczenia ma status osoby i jej
zawód. W przeszłości zwykle żuło się roślinę 2–3 godziny po południu i zazwyczaj w weekendy, dziś czynność ta zajmuje jemeńczykom 7–8 godzin dziennie. Co ciekawe qāt stosują także kobiety,
a w stolicy kraju Sanie powszechnym jest stosowanie rośliny przez
matki karmiące. Coraz częściej drzewo przeklęte przez Koran staje
się źródłem energii oraz jedynej przyjemności mieszkańców Jemenu.
Blisko 50% społeczeństwa Jemenu żyje za 2 euro dziennie, czyli 400
riali jemeńskich, a na qāt wydaje się 300 riali każdego dnia.42 Żucie
qātu zmniejsza uczucie głodu, ale jej gorzki smak wzmaga pragnienie,
gaszone zazwyczaj wysoko słodzonymi napojami, równie kosztownymi. Brak perspektyw mieszkańców Jemenu na lepsze życie sprawia,
że całkowicie tracą chęć do podejmowania walki z przeciwnościami.
W używce widzą jedyną ucieczkę od problemów. Kilka liści rośliny
pomaga przejść odległość między kilku wioskami pieszo. Studenci
żują ją w czasie sesji. Co ciekawe obrońcy rośliny twierdzą, że qāt
pozwala uniknąć problemów ze zgubnym działaniem alkoholu i narkotyków, mimo że działanie qāt porównywalne jest do działania
amfetaminy. Jej zażywanie powoduje zaburzenia potencji. W Polsce
posiadanie rośliny, bez względu na jej stan: żywy, suchy, nasiona lub
ekstrakty jest nielegalne.

42 Por. Przeklęta roślina źródłem rzadkiej przyjemności [online], [dostępne 25.02.2018]
w World Wide Web http://www.rp.pl/artykul/96749-przekleta-roslina-zrodlem-rzadkiej-przyjemnosci.html.
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Politycy nie chcą zakazać uprawy rośliny, gdyż zdają sobie sprawę
z faktu jej mocnej pozycji rynkowej. Dochód z hektara qātu to 1000
USD, zaś hektar uprawy pszenicy przynosi zysk w wysokości „zaledwie” 150. Niebezpieczeństwem, obok wyniszczenia organizmu,
a w konsekwencji społeczeństwa, jest także woda, której do produkcji
tej rośliny zużywa się 80% całych zasobów przeznaczanych w rolnictwie.43 Ponadto niezwykle dochodowy jest handel rośliną poza
Jemenem. Liście qāt powinny być świeże, po trzech dniach bowiem
tracą swoją moc. To dlatego dwa razy w tygodniu na londyńskim
Heathrow ląduje samolot ze świeżą dostawą dorodnych gałązek, zawiniętych w bananowe liście. Ceny rośliny: 1kg w Wielkiej Brytanii
kosztuje 25 USD. W USA, Kanadzie oraz wielu krajach arabskich
i europejskich, gdzie roślina jest nielegalna, jej cena wynosi 400 USD.
Żucie qātu stanowi część tradycji i kultury Jemenu, posiada jednak
wiele skutków ubocznych.44
Tytoń
Nauka islamu nie wypowiada się jednoznacznie w kwestii palenia
tytoniu. Podkreślone w niej zostało, że ludziom szkodzi to, co jest
niemoralne i często przywoływane są słowa Mahometa: „Nie wolno
czynić szkody ani sobie, ani innym ludziom”.45 Obecnie, obok wskazówek religijnych, znacznie częściej oddawany jest w tej sprawie głos
autorytetom medycznym. Udowodniono bowiem, że palenie tytoniu
jest szkodliwe dla zdrowia człowieka nie tylko będącego czynnym
palaczem, ale też dla jego otoczenia. Palenie prowadzi do wielu chorób, przede wszystkim serca, układu trawiennego i oddechowego,
aż po raka płuc. Dlatego zaleca się unikanie palenia papierosów.
Na arabskim Bliskim Wschodzie szczególnie popularna jest szisza,
43 Por. A. Siadkowski, Jemeńskie pragnienie demokracji – pomiędzy Arabią Szczęśliwą a terroryzmem. Przemiany polityczne i społeczne w Jemenie AD 2011, „Przegląd
Politologiczny” 2014, nr 1, s. 322.
44 Por. A. Zakrzewski, Sens żucia. Qat w kulturze i życiu społecznym Jemenu,
Warszawa 2003, s. 15.
45 Por. T. Miśkiewicz, Etyka w islamie, http://mzr.pl/pl/pliki/etyka_islamu.pdf
[dostęp: 28.02.2018 r.].
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znana także pod wieloma innymi nazwami w zależności od kraju
i regionu, a najpopularniejszymi są nardżila oraz fajka wodna. Stosuje
się w niej dwa rodzaje tytoniu: tytoń czysty lub mieszaninę tytoniu
i pomarańczowej, jabłkowej lub miętowej pasty, podobnej do dżemu.
Sercem fajki wodnej jest butla z wodą filtrującą dym. Do kielicha
sziszy wprowadzona jest metalowa rurka, służąca do palenia. Sziszą nie powinno się głęboko zaciągać, a jedynie wprowadzić dym
do gardła. Fajka wodna jest charakterystycznym sposobem relaksu
wśród mężczyzn.46
Znacznie bardziej restrykcyjne zasady obowiązują na terytorium
zdominowanym przez tzw. Państwo Islamskie, które uważa, że palenie tytoniu, podobnie jak zażywanie innych środków odurzających,
jest zabronione przez szari’ę. Zgodnie z obowiązującymi zasadami za
handel wyrobami tytoniowymi oraz palenie papierosów przewidziane
są kary: chłosty, aresztu z torturami, a nawet śmierci. Ponadto winny
musi opłacić grzywnę w wysokości 600 USD.47 W wielu krajach
muzułmańskich, mimo oficjalnego zakazu palenia tytoniu, władze
nie karzą łamiących ów przepis, ponieważ palenie należy do bliskowschodniego rytuału i jest bardzo popularne.
Haszysz
Niezwykle popularnym narkotykiem w świecie islamu jest haszysz.
Wytwarza się go z żywicy konopi indyjskich, zawierających substancję psychoaktywną o nazwie tetrahydrokannabinol, popularnie
określany jako THC, rozpuszczalną w alkoholu oraz tłuszczach. Do
organizmu haszysz wprowadzany jest najczęściej z tytoniem w postaci ręcznie robionych papierosów, zwanych jointami. Zwyczaj stosowania haszyszu przez Arabów znany był na długo przed islamem.

46 Por. B. Łęgowska, Niezbędnik kulturowy. Fajka wodna, w: Arabski. Kurs
podstawowy, red. K. Sobocińska, Warszawa 2008, s. 31.
47 Por. Ścięcie za palenie papierosów. Tak karze Państwo Islamskie, http://swiat.
newsweek.pl/panstwo-islamskie-palenie-papierosow-chlosta-kara-smierci-newsweek-pl,artykuly,357303,1.html [dostęp: 31.03.2016 r.].
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Restrykcyjne prawo religijne nie zdołało jednak wykorzenić jego
obecności z kultury.48
Liderem w uprawie konopi indyjskich na rynku bliskowschodnim,
podobnie jak w przypadku maku, jest Afganistan. Uzyskuje się tam
znacznie większe zbiory rośliny z hektara, według szacunków jest to
aż 145 kg haszyszu, natomiast w Maroku zaledwie 40 kg.49
Podsumowując rozważania na temat roślinnych używek w tradycji
muzułmańskiej, należy stwierdzić, że jak w każdej innej kulturze
istnieją rozmaite poglądy na temat stosowania substancji mogących
szkodzić zdrowiu. Islam w swoim nauczaniu dosyć jednoznacznie
wskazuje na konieczność dbania o zdrowie zarówno fizyczne, jak
i psychiczne. Dlatego też wierzący człowiek winien unikać wszelkich substancji upośledzających jasność postrzegania, a także mogących wywierać negatywny wpływ na zdrowie. Z tego względu
islam rozróżnia substancje roślinne posiadające status haram, a więc
całkowicie zabronione do stosowania przez osoby wierzące. Do nich
należą wszelkie środki narkotyczne, jak chociażby opium i haszysz.
Jednak ze względu na uwarunkowania kulturowe świata islamu,
w niektórych rejonach popularnym sposobem spędzania czasu było
i często nadal jest palenie opium lub żucie czuwaliczki. Nieco inaczej
postrzegany jest alkohol, dla którego islam nie posiada usprawiedliwienia, całkowicie go zakazując. Natomiast kawa i herbata, mimo
swoich właściwości uzależniających, nie są obecnie postrzegane jako
substancje szkodliwe.
Streszczenie
Artykuł podejmuje analizę roślinnych używek w tradycji muzułmańskiej.
Islam w swoim nauczaniu wskazuje na konieczność dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne. Dlatego muzułmanie winni unikać wszelkich substancji
48 Por. M. Jędrzejko, A. Kowalewska, Wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie
i zachowania człowieka, w: Narkomania…, dz. cyt., s. 235–237.
49 Por. Już wiemy gdzie produkują najwięcej haszyszu, https://wiadomosci.wp.pl/
juz-wiemy-gdzie-produkuja-najwiecej-haszyszu-6082131850764929a [dostęp:
22.02.2018 r.].
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upośledzających jasność postrzegania, a także mogących wywierać negatywny wpływ na zdrowie. Islam nadaje status haram roślinom o właściwościach uzależniających, do których należą: mak lekarski, haszysz, czuwaliczka
zwyczajna. Ponadto islam negatywnie wypowiada się o spożywaniu napojów
powstałych w wyniku fermentacji owoców – różnych win oraz wódek. Problemem pozostaje jednak tytoń, którego palenie powoduje liczne choroby, ale
jego stosowanie należy do istotnych zwyczajów świata muzułmańskiego.
Używkami dopuszczonymi przez prawo religijne są kawa i herbata. Napoje
te stanowią także ważny element kultury świata islamu.
Summary
The article is an analysis plants stimulants in muslim tradition. Islam in its
teaching indicates the necessity of caring for physical and mental health.
Muslims should avoid all substances that impair the clarity of perception,
as well as those that can have a negative impact on health. Islam gives the
status of haram to plants with addictive properties, which include: opium
poppy, hashish, and qat. Islam speaks negatively about the consumption
of beverages resulting from the fermentation of fruit - various wines and
vodkas. However, the problem remains tobacco, which smoking causes many
diseases, but its use belongs to the important customs of the Muslim world.
Apprentices admitted by religious law are coffee and tea. These drinks are
also an important element of the culture of the Islamic world
Słowa kluczowe: islam, rośliny, kawa, herbata, narkotyki
Keywords: Islam, plants, coffee, tea, drugs
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Parafialna Rada Duszpasterska w obecnym
ustawodawstwie kościelnym
Parish Pastoral Council in current church legislation
Problematyka rad parafialnych w obecnym rozumieniu jest ściśle
związana z nauką Soboru Watykańskiego II, który przywrócił osobom świeckim współodpowiedzialność za dzieło zbawienia, a tym
samym możliwość uczestniczenia w pracach różnych gremiów czy
to parafialnych, czy diecezjalnych, czy nawet papieskich, przewidując współpracę duchowieństwa z osobami świeckimi. Podstawą tej
równości i współodpowiedzialności wszystkich katolików za dzieło
zbawienia jest sakrament chrztu świętego.
Wierni świeccy mają w służbie zbawieniu właściwe sobie zadania,
o czym czytamy w dokumentach Soboru Watykańskiego II: „Zadaniem ludzi świeckich, z tytułu właściwego im powołania, jest szukać
Królestwa Bożego zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi
po myśli Bożej. Żyją oni w świecie, to znaczy pośród wszystkich razem i poszczególnych spraw i obowiązków świata, i w zwyczajnych
warunkach życia rodzinnego i społecznego, z których niejako utkana
jest ich egzystencja. Tam ich Bóg powołuje, aby wykonując właściwe
sobie zadania, kierowani duchem ewangelicznym przyczyniali się do
uświęcania świata na kształt zaczynu, od wewnątrz niejako, i w ten
sposób przykładem zwłaszcza swego życia, promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali innym Chrystusa. Szczególnym więc
ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne, z którymi ściśle są związani, i tak nimi kierować, aby się ustawicznie
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dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa i aby służyły chwale
Stworzyciela i Odkupiciela.”1
Współodpowiedzialność wiernych świeckich za dzieło zbawienia
i współpraca w tej kwestii z duchowieństwem dokonuje się między
innymi przez ciała konsultacyjne, których członkami są również
osoby świeckie.
Podstawową komórką Kościoła jest parafia i już w tej najmniejszej komórce Kościoła partykularnego prawodawca kodeksowy
przewiduje utworzenie dwóch organów konsultacyjnych, a mianowicie parafialnej rady duszpasterskiej i parafialnej rady do spraw
ekonomicznych.2
Kodeks Prawa Kanonicznego jedynie w dwóch kanonach omawia
rady parafialne i tylko ogólnie zarysowuje ramy prawne tych instytucji. Jednak już sam prawodawca odsyła w tej kwestii do norm prawa
partykularnego, które mają uszczegółowić, doprecyzować i dostosować do okoliczności miejsca normy kodeksowe. Zadanie to podejmowane jest przez synody partykularne, a zwłaszcza synody diecezjalne.
Na wstępie należy zaznaczyć, że obecnie obowiązujący Kodeks
Prawa Kanonicznego radzie parafialnej poświęca tylko jeden kanon,
w którym zawiera bardzo ogólny zarys prawny parafialnej rady duszpasterskiej. Jednak co ciekawe, pierwszy schemat nowego Kodeksu
z 1977 r. w ogóle nie zawierał wzmianki o parafialnej radzie duszpasterskiej. Propozycja normy dotyczącej tej instytucji pojawiła się
dopiero w drugim schemacie z 1980 r.3 i w takim brzmieniu weszła
do Kodeksu w sformułowaniu kan. 536.

1 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”
(18.11.1964), AAS 57 (1965), s. 9–10; tekst polski w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór
źródeł, red. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 310–400.
2 Por. J. Wroceński, Rady parafialne, w: Parafia w prawie kanonicznym i w prawie
polskim, red. S.L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Lublin 2014, s. 106.
3 Por. E. Sztafrowski, Parafia w hierarchicznej strukturze Kościoła, „Prawo Kanoniczne” 1991, nr 3–4, s. 53.
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Tworzenie parafialnych rad duszpasterskich
Zgodnie z brzmieniem kan. 536 decyzję w sprawie utworzenia parafialnych rad duszpasterskich w parafiach na terenie diecezji podejmuje
biskup diecezjalny: „Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej
parafii ustanowić radę duszpasterską” (kan. 536 § 1).4
Na mocy prawa powszechnego ustanowienie parafialnej rady duszpasterskiej jest fakultatywne, jednak na mocy prawa partykularnego,
gdy taką decyzję w formie aktu normatywnego, czyli w dekrecie lub
statutach synodalnych, podejmie biskup diecezjalny, może stać się obligatoryjne. Decyzja o ustanowieniu rad duszpasterskich we wszystkich
parafiach danej diecezji należy do jej zarządcy i pasterza, jednak jak
wskazuje norma kodeksowa, powinien on zasięgnąć w tej kwestii opinii rady kapłańskiej, która jako organ doradczy biskupa wyda opinię
o zasadności i pożyteczności istnienia rad duszpasterskich w parafiach
na terenie ich diecezji.5 Co więcej po ukonstytuowaniu parafialnej
rady duszpasterskiej przez proboszcza należy zgłosić się o zatwierdzenie jej przez władzę zwierzchnią, którą najczęściej jest dziekan6 albo
kuria diecezjalna7, ale niekiedy także biskup diecezjalny8.
Należy podkreślić, że w Polsce wskazuje się na potrzebę tworzenia parafialnych rad duszpasterskich w każdej parafii i statuty
synodów polskich najczęściej nakazują odpowiedzialnym za duszpasterstwo parafialne powołanie rady duszpasterskiej dla terytorium
im podległego.9
4 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983),
AAS 75 (1983), pars II, s. 1–317; tekst polski w: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład
polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984 [dalej cyt.: KPK/83].
5 Por. J. Krukowski, Parafie, proboszczowie i wikariusze parafialni, w: Komentarz
do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1: Księga II. Lud Boży, red. J. Krukowski,
Pallottinum, Poznań 2005, s. 444–445.
6 Por. Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej, § 11, Przemyśl.
7 Por. Regulamin Parafialnej Rady Duszpasterskiej, nr 6, Włocławek.
8 Por. Synod Archidiecezji Wrocławskiej, s. 427.
9 Por. Drugi Synod Diecezji Lubelskiej, Lublin 1988, s. 634; Drugi Synod Diecezji
Sandomierskiej. Dekrety i Instytucje, Sandomierz 1999, s. 101.
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Członkostwo w radzie parafialnej
Parafialna Rada Duszpasterska to grono przedstawicieli parafialnej wspólnoty kościelnej, dlatego jej skład powinien odzwierciedlać
strukturę terytorialną i religijno-społeczną parafii.10 Jeżeli chodzi
o liczbę członków, to zależy ona w dużej mierze od proboszcza, który
ustala ją, biorąc pod uwagę dobro wspólnoty wiernych, jednak statuty
synodalne opowiadają się za minimalną liczbą członków w granicach
8–15 oraz górną liczbą w granicach 20–30 osób.11
Zgodnie z normą kodeksową, w skład rady wchodzi proboszcz,
który przewodniczy tejże radzie, „a uczestniczą w niej wierni wraz
z tymi, którzy z urzędu mają udział w trosce duszpasterskiej o parafię
i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej” (kan. 536). Rada
powinna także spośród swoich członków wybrać sekretarza, a gdy
jest to wskazane, np. z powodu dużej liczebności rady, może być
powołany także sekretariat.12
Proboszcz, jak zaznaczył ustawodawca kościelny w normie kodeksowej, przewodniczy posiedzeniom rady i reprezentuje radę na
zewnątrz, ale do jego zadań należy także zwoływanie posiedzeń,
ustalanie porządku obrad, nadzór nad wykonywaniem zadań, wprowadzanie w życie uchwał wydanych przez radę, a także informowanie
parafian o działalności rady.
Jeśli chodzi o wiernych chrześcijan, to Kodeks nie określa kryteriów jakimi należałoby posłużyć się przy powoływaniu ich, a zatem
do prawodawcy partykularnego należy uregulowanie tej kwestii, co
oznacza, że mogą oni być powoływani zarówno w drodze nominacji
przez rządcę parafii, jak i z wyboru parafian, w zależności od decyzji
biskupa diecezjalnego.13 W przypadku pierwszego wymienionego
sposobu powoływania wiernych świeckich do członkostwa w radzie,
proboszcz kieruje się potrzebami parafii, własnym rozeznaniem,

10
11
12
13

Por. tamże, nr 7.
Por. Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej, art. 3.1, Tarnów.
Por. Synod Archidiecezji Wrocławskiej, s. 428.
Por. J. Krukowski, Parafie, proboszczowie…, art. cyt., s. 445.
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a także opinią współpracowników, a nawet osób świeckich.14 W każdym przypadku kandydat na członka rady powinien być gorliwym
katolikiem oraz odznaczać się właściwymi cechami moralnymi, jak
również umysłowymi, które są przydatne w życiu wspólnoty, a także
dobrą opinią, zaangażowaniem w życie Kościoła i parafii. Podczas
wyboru członków rady proboszcz bierze pod uwagę członkostwo
w różnego rodzaju grupach parafialnych, co jest dowodem czynnego
zaangażowania w życie parafii. Należy jednak zaznaczyć, że w skład
rady duszpasterskiej nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z proboszczem oraz zatrudnione na plebanii, a także osoby trwające w karach kościelnych, osoby które przez wspólnotę parafialną uznawane
są za niegodne członkostwa w radzie, a także te, które uznawane są
przez władze kościelną za oporne prawu. Wykluczone z możliwości
kandydowania do rady duszpasterskiej są osoby należące do organizacji ateistycznych, a także głoszących ideologię laicką.
W odniesieniu do członków, którzy mają udział w pracy pastoralnej na mocy urzędu, tzn. z racji sprawowania stałego zajęcia związanego z misją Kościoła, to wyróżnić można dwie kategorię tych osób,
a mianowicie duchownych i osoby świeckie. Gdy chodzi o pierwszą
kategorię to z urzędu w skład parafialnej rady duszpasterskiej wchodzą wikariusze parafialni oraz rektorzy kościołów, kapelani i diakoni
stali, o ile tacy znajdują się na terenie parafii. Natomiast jeżeli chodzi
o osoby świeckie to bez wątpienia z urzędu w skład rady wchodzą
katecheci nauczający religii w szkołach na terenie parafii na mocy
misji kanonicznej.15 Należy do tej grupy zaliczyć także przedstawicieli
instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego,
w przypadku których zaleca się, aby ich reprezentantami w radzie byli
przełożeni instytutów lub stowarzyszeń znajdujących się na terenie
parafii.16
W uzasadnionych przypadkach proboszcz może odwołać konkretną osobę z grona radnych. Do takich przypadków niewątpliwie
14 Por. Regulamin Parafialnej Rady Duszpasterskiej, nr 5, Włocławek.
15 Por. J. Krukowski, Parafie, proboszczowie…, art. cyt., s. 445.
16 Por. Regulamin Parafialnej Rady Duszpasterskiej, nr 3, Włocławek.
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należy zaliczyć sytuację w której członek rady nie może wykonywać
owocnie swoich zadań lub zaniedbuje je, a także gdy notorycznie jest
nieobecny na posiedzeniach rady. W takiej sytuacji proboszcz powinien w sposób polubowny dążyć do tego, aby taka osoba dobrowolnie
złożyła rezygnację z członkostwa w radzie, jednak w przypadku niezłożenia takiej rezygnacji przez członka uchylającego się od wykonywania zleconych mu zadań, proboszcz może odwołać go. W takim
przypadku zarządca parafii powinien poinformować o tym dziekana
lub, jeżeli tak przewidują statuty, uzyskać jego zgodę na odwołanie.17
Należy także pamiętać, że kadencja wygasa również w przypadku
śmierci członka, rezygnacji, a także na skutek opuszczenia na stałe
terytorium parafii.
Kadencja członków
Parafialna Rada Duszpasterska, jak wskazano wyżej, jest powoływana na określony czas, a członkostwo w niej opiera się na zasadzie
kadencyjności. Norma kodeksowa nie określa czasu trwania kadencji,
a nawet ograniczenia co do powtarzalności kadencji, a zatem kadencje
mogą się powtarzać. Zasady te określane są w statutach konkretnych
rad, jednak zaleca się zmianę składu rady przynajmniej w części po
upływie określonego w statutach czasu. Proponuje się, aby zmiana
członków rady następowała rotacyjnie, a mianowicie w tym samym
czasie nie powinna następować wymiana wszystkich członków rady,
dzięki czemu działalność rady ma charakter ciągły. Co do czasu trwania kadencji statuty synodalne wyraźnie opowiadają się za dwojakim
rozwiązaniem, a mianowicie za tym aby kadencja trwała trzy lata18
lub pięć lat19.
Mimo braku kodeksowego zastrzeżenia co do ilości kadencji jakie może pełnić jedna osoba, często ogranicza się możliwość

17 Por. J. Wroceński, Rady parafialne, art. cyt., s. 122.
18 Por. Statut Parafialnych Rad Duszpasterskich, nr 32, Częstochowa.
19 Por. Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej, nr 10, Płock.
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kandydowania po dwóch20, trzech21 lub pięciu kadencjach22. Jednak
po przerwie, zazwyczaj jednej kadencji, osoba, która została ograniczona w możliwości pracy w radzie, może ponownie kandydować.23
W poważnych i uzasadnionych przypadkach rada może zostać odwołana przez proboszcza, jednak do dokonania tej czynności rządca
parafii potrzebuje zgody dziekana lub nawet kurii diecezjalnej czy też
samego biskupa diecezjalnego. Zgoda ta jest konieczna pod sankcją
nieważności. W uzasadnionych okolicznościach także sam biskup
może odwołać radę.24
Z uwagi na to, że rada duszpasterska jest ściśle związana z osobą
proboszcza, pojawia się pytanie, czy w przypadku wakatu urzędu
proboszczowskiego, rada może istnieć. Statuty synodalne prezentują
trzy stanowiska w tej materii. Część diecezji kieruję się zasadą, iż
w przypadku wakatu urzędu proboszczowskiego bezwzględnie należy
wybrać nową radę duszpasterską.25 Inne diecezje przyjęły stanowisko
według którego rada istnieje mimo wakatu, jednak nowy proboszcz
może w ciągu sześciu miesięcy od objęcia urzędu powołać nową radę.26 Ostatnie stanowisko zakłada, że działalność rady zawsze ustaje
po objęciu parafii przez nowego proboszcza, jednak ten ma obowiązek
w ciągu sześciu miesięcy od objęcia urzędu potwierdzić dotychczasowy skład rady lub powołać nowy.27
Kompetencje rady
Ustawodawca wyraźnie podkreśla, że ciężar odpowiedzialności za parafię spoczywa na jej rządcy, czyli na proboszczu, jednak
inni wierni – duchowni, świeccy, a także członkowie instytutów
życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego – są
20
21
22
23
24
25
26
27

Por. Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej, nr 21, Łowicz.
Por. Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej, § 16, Przemyśl.
Por. Synod Archidiecezji Wrocławskiej, s. 427.
Por. J. Wroceński, Rady parafialne, art. cyt., s. 121.
Por. tamże.
Por. Statut Rady Parafialnej, § 25, Wrocław.
Por. Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej, art. 6.2, Lubaczów.
Por. Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej, nr 12, Płock.
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współodpowiedzialni z proboszczem za realizację misji Kościoła.
Parafialna Rada Duszpasterska jest powoływana właśnie po to, aby
pomagać proboszczowi w podejmowaniu i realizowaniu inicjatyw
duszpasterskich, w szczególności do zadań rady należy zaliczyć pracę
nad świadomością religijną parafian, rozwój oraz pobudzanie inicjatyw apostolskich wśród wiernych, a także czuwanie nad ich właściwą
realizacją, wspomaganie proboszcza w pracy ewangelizacyjnej i wychowawczej, wyrażanie opinii o życiu wspólnoty parafialnej, a także
wysuwanie propozycji w kwestii udoskonalenia pracy parafii.28
Statuty synodalne często proponują tworzenie w ramach rad duszpasterskich różnych sekcji, które miałyby zajmować się konkretnymi
sprawami, np.: inicjatywami charytatywnymi, katechetyką, sprawami
młodzieży czy środkami społecznego przekazu. Tworzenie sekcji ma
prowadzić do owocniejszego funkcjonowania rady duszpasterskiej.29
Należy pamiętać, że najważniejszą formą działania rad parafialnych są systematyczne spotkania jej członków. Za zwoływanie posiedzeń odpowiedzialny jest proboszcz, który jest przewodniczącym
rady. Posiedzenia rady można podzielić na zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne posiedzenia rady, mimo braku uregulowania tej kwestii
przez ustawodawcę kodeksowego, powinny odbywać się kilka razy
w roku, ale częstotliwość sesji jest uzależniona od decyzji proboszcza,
który powinien brać pod uwagę potrzeby parafii. W doktrynie uznaje
się, że na posiedzenia można zapraszać biegłych lub rzeczoznawców,
jeżeli ich obecność jest zalecana, biorąc pod uwagę przedmiot omawianych spraw.30 Co więcej zaleca się, aby raz w roku były organizowane sesje otwarte, na których mogliby być obecni wszyscy parafianie.
Taka obecność podczas posiedzenia rady umożliwiłaby wiernym
zapoznanie się z pracami rady. Co do posiedzeń nadzwyczajnych to
powinny one odbywać się tak często jak jest to konieczne, ilekroć
wymaga tego poważna sytuacja lub w przypadku prośby większości
radnych. Osoby obecne na posiedzeniu powinny mieć możliwość
28 Por. Regulamin Parafialnej Rady Duszpasterskiej, nr 15, Włocławek.
29 Por. Synod Diecezji Tarnowskiej, s. 49.
30 Por. Regulamin Parafialnej Rady Duszpasterskiej, nr 20, Włocławek.
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wyrażenia swojej opinii w każdej z omawianych spraw. Statuty synodalne zalecają, aby sprawy wątpliwe rozstrzygać w drodze głosowania,
zastrzegając, że sprawy personalne powinny być tajne.31
Paragraf 2 kanonu 536 stanowi, że parafialna rada duszpasterska
ma jedynie głos doradczy. Podkreśla się, że nie jest ona organem
władzy, nie ma osobowości prawnej i nie może reprezentować parafii
na zewnątrz. A zatem uwzględniając zasadę wyrażoną w kan. 127
§ 2 pkt. 2 proboszcz nie ma żadnego obowiązku pójść za zdaniem
członków rady, nawet gdyby było zgodne. Jednak bez poważnej przyczyny nie powinien od zdania wyrażonego przez radę odstępować,
zwłaszcza w przypadku jednomyślności członków. Jeżeli odrzuca
sugestie rady, powinien przedstawić motywy swojej decyzji.32 Zatem
proboszcz nie ma obowiązku postępować zgodnie z opinią rady,
jednak jeżeli w danej parafii taka rada została powołana, proboszcz
ma obowiązek zwoływać ją i w sposób rozważny korzystać z jej pomocy. W przypadku konfliktu między proboszczem a radą parafialną
instancją nadrzędną jest dziekan, a najwyższą i ostateczną instancją
odwoławczą jest biskup diecezjalny.33 Należy jednak pamiętać, że rada
duszpasterska powoływana jest do pomocy proboszczowi, dlatego
członkowie rady powinni pamiętać o granicach swoich kompetencji,
aby rada spełniała swoją funkcję i stanowiła dla niego nieocenione
źródło poznania potrzeb pastoralnych parafian, a także pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących pracy duszpasterskiej w parafii.34
W drugiej części paragrafu drugiego omawianego kanonu czytamy, że parafialna rada duszpasterska „kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego” (kan. 536). Wynika z niego, że
wydanie norm dotyczących powołania i funkcjonowania parafialnej
rady duszpasterskiej należy do kompetencji biskupa diecezjalnego,
który podejmując decyzję o ustanowieniu w parafiach na terytorium
swojej diecezji rad duszpasterskich, zobowiązany jest wydać statuty,
31
32
33
34

Por. Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej, § 25 i 27, Przemyśl.
Por. tamże.
Por. Statut Parafialnych Rad Duszpasterskich, nr 9, Częstochowa.
Por. J. Krukowski, Parafie, proboszczowie, art. cyt., s. 445.
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określające zasady powołania i funkcjonowania rady, chyba że wzór
statutu został wydany przez konferencję biskupów dla wszystkich diecezji danego kraju.35 W Polsce ustawodawcy synodalni w większości
samodzielnie opracowali statuty parafialnych rad duszpasterskich
i dołączyli je do statutów synodalnych.36 W statutach niektórych
synodów można spotkać się z postulatami ustanowienia tylko jednej
rady parafialnej, która spełniałaby rolę rady duszpasterskiej i rady
ekonomicznej.37 Część diecezji kwestię powołania rady duszpasterskiej traktują w formie fakultatywnej38, a część ustawodawców synodalnych traktuje ten temat pobieżnie lub w ogóle o tym nie wspomina
w statutach synodalnych.39 Nie zmienia to jednak faktu, że parafialna
rada duszpasterska jest niezastąpionym źródłem pomocy proboszczowi, a także formą tak ważnej i zalecanej współpracy duchowieństwa z wiernymi świeckimi.
Zakończenie
Parafialna Rada Duszpasterska jest bardzo młodą instytucją, gdyż
dopiero Sobór Watykański II, który zapoczątkował odnowę Kościoła,
dowartościowując wiernych świeckich we wspólnocie Kościelnej, zauważył potrzebę utworzenia rad parafialnych i zapoczątkował pracę
nad tworzeniem norm dotyczących tego gremium.
Parafialna Rada Duszpasterska, mimo swojej krótkiej historii, jest
organem niezwykle ważnym w działalności parafii, bowiem stanowi
płaszczyznę dialogu i współpracy osób świeckich z duszpasterzami
Kościoła, co po odnowie Kościoła przez wspomniany Sobór jest fundamentem współodpowiedzialności wiernych świeckich za dzieło
zbawienia.

35 Por. tamże, s. 445.
36 Por. II Synod Diecezji Częstochowskiej, Częstochowa 1987; I Synod Diecezji
Łowickiej, Łowicz 1999; XLII Synod Diecezji Płockiej, Płock 1992.
37 Por. Synod Archidiecezji Wrocławskiej, Wrocław 1995, s. 112.
38 Por. IV Synod Diecezji Tarnowskiej, s. 349 § 1.
39 Por. Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej 2007–2009, Kalisz 2009.
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Kodeks Prawa Kanonicznego w sposób bardzo ubogi zakreśla ramy
prawne parafialnej rady duszpasterskiej, poświęcając jej jedynie jeden
kanon. Wydanie szczegółowych przepisów dotyczących tej materii
scedowano na ustawodawcę partykularnego. Zadanie to wykonują
synody partykularne i diecezjalne, które wydają statuty doprecyzowujące normy kodeksowe oraz dostosowujące je do potrzeb lokalnych.
Streszczenie
Niniejszy artykuł przedstawia pozycję prawną parafialnej rady duszpasterskiej. Autor w opisie tejże instytucji korzystał z Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium,
a także z licznych regulaminów i statutów rad parafialnych oraz statutów
synodalnych.
Publikacja składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale
opracowania autor przedstawił na podstawie normy kodeksowej oraz
licznych regulaminów rad parafialnych zasady tworzenia rad. W drugim
rozdziale skupił się na członkostwie w radzie parafialnej i zasadach jakie
obowiązują w przypadku wyboru kandydatów, aby w trzecim rozdziale
podjąć problematykę kadencji i czasu trwania rad parafialnych. W ostatnim
rozdziale omówione zostały kompetencje i zadania członków parafialnych
rad duszpasterskich.
Summary
This article presents the legal position of the parish pastoral council. In
the description of this institution the author used the Code of Canon Law
and the dogmatic constitution on the Church of Lumen Gentium as well as
numerous regulations and statutes of parish councils and synodal statutes.
The publication consists of four chapters. In the first chapter of the study,
the author presented the principles of creating councils based on the code
norm and numerous regulations of parish councils. In the second chapter,
he focused on membership in the parish council and the rules that apply in
the case of the selection of candidates, in the third chapter to deal with the
issue of the term and duration of parish councils. The last chapter discusses
the competences and tasks of members of parish pastoral councils.
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Ks. Marek Stępień
Funkcjonowanie Papieskiego Kolegium
Polskiego w Rzymie w drugiej połowie
XX wieku na podstawie sprawozdań
kierowanych do Stolicy Apostolskiej
Functioning of the Polish Pontifical College in Rome in the second-half
of the 20 th century on the basis of reports to the Apostolic See

Wstęp
Papież Pius IX dekretem z dnia 9 marca 1866 r. erygował Papieskie
Kolegium Polskie w Rzymie, gdzie podkreślił, że obowiązkiem Stolicy
Apostolskiej jest troska o młodzież przybywającą do Rzymu i umożliwienie jej kształcenia w zakresie nauk kościelnych oraz w dziedzinach
uniwersalnych. W tym właśnie celu mają być tworzone kolegia i seminaria.1 Pierwszy Regulamin Kolegium został zatwierdzony jeszcze
w tym samym roku.2 Instytucja ta działała pod patronatem papieża,
a jej funkcja polegała na kształceniu młodych Polaków przebywających w Rzymie w zakresie filozofii, teologii i prawa kanonicznego oraz
przygotowywaniu ich do przyjęcia święceń kapłańskich.3 Na przełomie XIX i XX w., jak się wydaje, z inicjatywy Stolicy Apostolskiej
1	Autoryzowana kopia dekretu erekcyjnego (w j. włoskim). Pałac Apostolski, 0903-1866, Archiwum Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie (dalej skrót: APKP),
Archiwum I (dalej skrót: I), sygn. 63.7-8. Więcej na temat utworzenia Papieskiego
Kolegium Polskiego zob. M. Stępień, Erygowanie i początki funkcjonowania Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie w XIX w., „Prawo Kanoniczne” 53(2010) nr 3–4,
s. 245–259.
2	Zob. Regolamento del Pontificio Collegio Polacco. Istituto in Roma, Roma 1866,
APKP, sygn. I 25.1.
3 Por. art. 1, pkt 1 i 2, tamże.
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w licznych kolegiach i seminariach rzymskich opracowano i opublikowano normy i zasady, według których winni byli postępować
alumni.4 Również dla Papieskiego Kolegium Polskiego wydano dwa
tego typu dokumenty. W 1894 r. opublikowano Przepisy Kolegium
Polskiego w Rzymie, gdzie praktycznie powtórzono normy zawarte
w pierwszym Regulaminie Kolegium5, a następnie w 1909 r. wydano
w języku włoskim Regulamin dla alumnów Papieskiego Kolegium
Polskiego w Rzymie6, który zredagowano z inicjatywy protektora
Kolegium we współpracy z deputatami7. Po ponad pół wieku Święta
Kongregacja do spraw Seminariów i Studiów Uniwersyteckich, dekretem z grudnia 1960 r., zatwierdziła nowy Statut i Regulamin Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.8 W tym czasie seminaria,
kolegia i konwikty kościelne w Rzymie miały obowiązek sporządzania
sprawozdań Stolicy Apostolskiej, według ściśle określonych zasad.
Artykuł jest próbą przedstawienia funkcjonowania Papieskiego
Kolegium Polskiego w Rzymie w czasie obowiązywania Statutu i Regulaminu Kolegium z 1960 r., w oparciu o cykliczne sprawozdania
przekazywane do dykasterii Kurii Rzymskiej.

4 Por. Regolamento per gli alunni del Pontificio Seminario Pio, Civittà Vecchia
1904, APKP, sygn. I 29.3; Reglamento de los alumnos del Pont. Colegio Pio Latino
Americano. Soc. Tip. Macioce&Pisani, Isola Liri b.d.w. (prawdopodobnie po 1908 r.),
APKP, sygn. I 29.7; Ordinatio studiorum Collegii Germanici et Hungarici Urbis
auctoritate A.R.P. Francisci Xav. Wernz Praepositi Generalis Soc. Jesu edita, Romae
1913, APKP, sygn. I 29.4; Statuta Collegii Pontificii Internationalis „Angelici” Ordinis
Praedicatorum, Ex Typogrphia Ricardi Garroni, Romae b.d.w. (prawdopodobnie
1908 r.), APKP, sygn. I 29.6.
5	Zob. Przepisy Kolegium Polskiego w Rzymie, Kraków 1894, APKP, sygn. I 26.
6	Zob. Regolamento per gli alunni del Pontificio Collegio Polacco, Roma 1909,
APKP, sygn. I 27.1.
7	Zob. M. Stępień, Przepisy i Regulamin alumnów Papieskiego Kolegium Polskiego
w Rzymie z przełomu XIX i XX w., „Perspectiva” 19(2011), nr 2, s. 296–309. W Statucie
Kolegium z 1960 r. delegaci byli zwani deputatami.
8	Dekret: Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus. Rzym,
12-12-1960. Prot. Num. 493/60 (uwierzytelniony odpis), APKP, Archiwum III (dalej
skrót: III), sygn. 28.2.
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1. Normy prawne dotyczące funkcjonowania Papieskiego
Kolegium Polskiego
Zasadniczymi aktami prawnymi, na podstawie których Papieskie
Kolegium Polskie w Rzymie funkcjonowało w drugiej połowie XX w.,
były Statut i Regulamin zatwierdzone w końcu 1960 r. przez Świętą
Kongregację do spraw Seminariów i Studiów Uniwersyteckich. Dwa
lata później kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski wydał Regulamin
stypendialny dla polskich kapłanów studiujących w Rzymie. Dokument
ten miał zastosowanie wobec księży zamieszkałych w Papieskim Kolegium Polskim i Papieskim Kościelnym Instytucie Polskim, korzystających ze stypendiów Ligi Katolickiej Pomocy Kościołowi w Polsce
z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.9 Konferencja Episkopatu Polski
w 1992 r. sporządziła Reguły życia i działania dla Papieskiego Instytutu
Polskiego i Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.10
Statut i Regulamin 1960 r.

Według Statutu Papieskie Kolegium Polskie miało za zadanie przyjmowanie kandydatów z polskich diecezji w celu ich kształcenia
i przygotowywania do przyjęcia święceń kapłańskich.11 Kolegium
pozostawało pod zarządem papieża, w imieniu którego władzę
administracyjną sprawowała Święta Kongregacja do spraw Seminariów i Studiów Uniwersyteckich. Do nadzoru nad funkcjonowaniem Kolegium zostali włączeni polscy biskupi. Rektora mianował
papież, na czas nieokreślony, wysłuchawszy polskich biskupów za
pośrednictwem tejże Kongregacji.12 Opieka i kierownictwo duchowe
nad alumnami należało do kompetencji ojca duchownego mianowanego przez Świętą Kongregację do spraw Seminariów i Studiów
9	Zob. Regulamin stypendialny dla polskich kapłanów studiujących w Rzymie.
Warszawa, 01-12-1963. N.5450/63/P, APKP, sygn. III 28.1, 1-2.
10	Zob. Reguły życia i działania wydane przez Episkopat Polski dla Papieskiego
Instytutu Polskiego i Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie. Warszawa, 24-09-1992, APKP, sygn. III 28.3, s. 1-8.
11 Pkt 2, Statuta Pontificii Collegii Polonorum in Urbe. Rzym, 12-12-1960.
Ad N. 3217/60/P (uwierzytelniony odpis), APKP, sygn. III 28.2, s. 1.
12 Pkt 1, 4; 3, 7; 4–6; 8; 13–14, tamże, s. 1–3.
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Uniwersyteckich, która także akceptowała ekonoma wskazanego
przez polskich biskupów. Rektor mianował spowiedników po uzyskaniu zgody Wikariusza Rzymu.13
Według Statutu, kandydaci na alumnów powinni odznaczać się
powołaniem do służby Bożej, nieskazitelnym charakterem, dobrym
zdrowiem, a także posiadać potrzebne zdolności.14 W Regulaminie
uzupełniono te wymagania o stałe pragnienie przygotowywania się
do działania na większą chwałę Bożą i dla zbawienia dusz. Każdego
alumna prezentował na piśmie jego ordynariusz miejscowy, poświadczając, że kandydat posiada wymagane cechy.15 Przewidziana była też
procedura usuwania z Kolegium. Studenta, który nie mógł opanować
potrzebnej wiedzy albo notorycznie nie przestrzegał dyscypliny lub
też był niedbały w swoim zachowaniu, rektor miał prawo usunąć z Kolegium. Wcześniej wysłuchiwał opinii dwóch deputatów, a następnie
oficjalnie komunikował swoją decyzję ordynariuszowi miejscowemu
alumna.16
Regulamin stypendialny

Regulamin stypendialny dla polskich kapłanów studiujących w Rzymie został nadany przez kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, i obowiązywał od początku 1964 r.17 Episkopat Polski ustanowił
łącznie 55 stypendiów naukowych. Dla polskich księży diecezjalnych
mieszkających w Papieskim Kolegium Polskim było przewidzianych 20 stypendiów, a dla mieszkających w Papieskim Kościelnym
Instytucie Polskim 35. Środki finansowe pozyskiwano z Ligi Katolickiej Pomocy Kościołowi w Polsce ze Stanów Zjednoczonych.
Z każdej diecezji w Polsce można było wysłać dwóch lub trzech księży
13 Pkt 9–10, tamże, s. 2.
14 Pkt 11, tamże.
15 Pkt 1–2. Regulae ab alumnis Pontificii Collegii Polonorum in Urbe servandae,
APKP, sygn. III 28.2, s. 1.
16 Pkt 13, Statuta Pontificii Collegii Polonorum in Urbe. Rzym, 12-12-1960.
Ad N. 3217/60/P (uwierzytelniony odpis), APKP, sygn. III 28.2, s.3.
17	Zob. Regulamin stypendialny dla polskich kapłanów studiujących w Rzymie,
Warszawa, 01-12-1963. N.5450/63/P, APKP, sygn. III 28.1, s. 1–2.
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stypendystów. Kandydatów przedstawiał ordynariusz miejscowy,
a zatwierdzał prymas Polski.18 Księża odbywający studia licencjackie mogli korzystać ze stypendium przez cztery lata. Kontynuując
studia doktoranckie, dodatkowo otrzymywali fundusze na dwa lata.
Jeśli student nie robił postępów w nauce, prymas Polski mógł cofnąć
przyznane stypendium z końcem roku akademickiego, uprzednio
zawiadamiając ordynariusza miejscowego kapłana. W Regulaminie
zastrzeżono, że pozostałe dwa miejsca w Instytucie i pięć w Kolegium
mogły być wykorzystane do celów administracyjnych.19
Reguły życia i działania

W 1992 r. Konferencja Episkopatu Polski20 wydała Reguły życia i działania dla Papieskiego Instytutu Polskiego i Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie21, które podpisał kard. Józef Glemp, przewodniczący
Konferencji22. W dokumencie stwierdzono, iż obowiązujący Statut
z 1960 r. nie może „sprostać nowym przejawom życia w instytucjach
kościelnych, w oparciu o program nowej ewangelizacji”23, dlatego
potrzebne są dodatkowe normy prawne, które mają obowiązywać
do wejścia w życie nowych statutów dwóch instytucji wymienionych

18	Art. 1–2, tamże, s. 1.
19	Art. 3–6, tamże, s. 1–2.
20 W marcu 1969 r. formalnie, na podstawie prawa Kościoła powszechnego, Stolica
Apostolska erygowała Konferencję Episkopatu Polski. Zob. M. Stępień, Pozycja
prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-historyczne, Łomża 2014,
s. 123.
21 Reguły życia i działania wydane przez Episkopat Polski dla Papieskiego Instytutu
Polskiego i Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie. Warszawa, 24 IX 1992, APKP,
sygn. III 28.3. Zob. M. Stępień, Regulamin stypendialny oraz Reguły życia i działania
Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z drugiej połowy XX w., „Łódzkie Studia
Teologiczne” 20(2011), s. 303–311.
22	List: Ks. A.F. Dziuba do ks. M. Roli, Warszawa, 28 IX 1992. N.3053/92/P, APKP,
sygn. III 28.3.
23 Pkt 1, Reguły życia i działania wydane przez Episkopat Polski dla Papieskiego
Instytutu Polskiego i Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, Warszawa,
24 IX 1992, APKP, sygn. III 28.3, s. 1.
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w dokumencie.24 Z treści przytoczonych zapisów można było wnioskować, że Reguły były uzupełnieniem Statutu i Regulaminu Papieskiego Kolegium Polskiego z 1960 r.
Według tego dokumentu, Konferencja Episkopatu Polski raz
w roku winna delegować ze swego grona biskupa wizytatora, który
zapoznałby się z funkcjonowaniem Kolegium i sporządził sprawozdanie z przebiegu wizytacji.25 Z każdej diecezji w Polsce można było
wysłać dwóch księży studentów, którzy mieli zapewnione stypendium Konferencji Episkopatu Polski. W wyjątkowych przypadkach
prymas Polski mógł przyznać księdzu zakonnemu odpłatny pobyt
w Kolegium lub Instytucie.26 W dokumencie stwierdzono, że rektora
Kolegium mianowała Kongregacja Wychowania Katolickiego27, na
wniosek prymasa Polski28. Rektor zobowiązany był raz w roku sporządzać sprawozdanie z funkcjonowania Papieskiego Kolegium Polskiego i przekazywać je do Kongregacji Wychowania Katolickiego. Ta
dykasteria Kurii Rzymskiej mianowała po dwóch delegatów do spraw
ekonomicznych i dyscypliny, bez określenia kadencyjności.29 Według
omawianych norm, prymas Polski w porozumieniu z Radą Główną
Konferencji Episkopatu Polski mógł powołać wicerektora, którego
mianowałaby Stolica Apostolska, a samodzielnie powoływać pro24	Tamże.
25 Pkt 14, tamże, s. 4.
26 Pkt 2, tamże, s. 1.
27 Nazwa „Święta Kongregacja do spraw Seminariów i Studiów Uniwersyteckich”
została zmieniona w marcu 1968 r. na „Świętą Kongregację Wychowania Katolickiego”. Zob. List: Abp J. Schröffer ai Reverendissimi Signori Direttori Spirituali
dei Pontifici Seminari, Collegi e Convitti Ecclesiastici di Roma. Roma, 18-03-1968,
APKP, sygn. III, 19.1.
28 Pkt 7, Reguły życia i działania wydane przez Episkopat Polski dla Papieskiego
Instytutu Polskiego i Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, Warszawa, 24
IX 1992, APKP, sygn. III 28.3, s. 3. W czasie wydawania Reguł przewodniczącym
Konferencji Episkopatu Polski był wybrany prymas Polski. Nasuwa się tu jednak
wątpliwość prawna w sytuacji, gdy na przewodniczego wybrany zostałby biskup,
który nie piastowałby godności prymasa Polski. W takiej sytuacji możliwy byłby spór
kompetencyjny w sprawie sporządzania wniosku o nominację rektora Kolegium.
29 Pkt 9, 11, tamże, s. 3–4.
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kuratora, który wspomagałby rektora w sprawach ekonomicznych.30
Mieszkańcy Kolegium byli zobowiązani do odbywania specjalistycznych studiów w uczelniach papieskich w Rzymie. Ewentualna zmiana
kierunku studiów mogła nastąpić po uprzednio uzyskanej zgodzie od
biskupa diecezjalnego, do której dany kapłan był inkardynowany.31
2. Formularze sprawozdawcze
Sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności seminariów,
kolegiów i konwiktów kościelnych było wymagane przez Świętą Kongregację do spraw Seminariów i Studiów Uniwersyteckich jeszcze
przed drugą wojną światową.32 W połowie XX w. Święta Kongregacja
Wychowania Katolickiego przesyłała do tego typu instytucji uniwersalny formularz sprawozdawczy w języku włoskim, który należało
wypełniać za każdy rok akademicki i odesłać do dykasterii Kurii
Rzymskiej. Na wstępie należało podać rok, za który przedstawia się
sprawozdanie oraz nazwę instytucji. Całość była podzielona na pięć
części: I Zarząd; II Duchowość, studia i dyscyplina; III Formacja
i aktywność pastoralna; IV Relacje z narodową konferencją biskupów;
V Kontakty z innymi ośrodkami formacji kościelnej i papieskimi
uczelniami w Rzymie; VI Majątek ruchomy i nieruchomy oraz sytuacja ekonomiczna.33
W pierwszej części w punkcie pierwszym należało wpisać dane
personalne rektora, kierownika duchowego, wicerektora, asystenta
30 Pkt 10, 12, tamże, s. 4.
31 Pkt 16–17, tamże, s. 6.
32	Zob. List: Kard. G. Bisleti do W. Kwiatkowskiego. Rzym, 26-051936, APKP,
sygn. III 19.1; List: Kard. G. Pizzardo do W. Konopki. Rzym, 09-01-1950, APKP,
sygn. III 19.1.
33 Por. Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno: 1956–1957; 1957–1958
(kopia), APKP, sygn. III 19.1; Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno:
1959–1960; 1963–1964; 1964–1965; 1969–1970; 1973–1974 (kopia), APKP, sygn. III 19.2;
Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno: 1977–1978; 1979–1980; 1980–1981;
1981–1982; 1983–1984; 1984–1985 (kopia), APKP, sygn. III 20; Relazione del Pontificio
Collegio Polacco per l’anno: 1990–1991; 1991–1992; 1992–1993; 1993–1994; 1995–1996;
1996–1997 (kopia), APKP, sygn. III 44.
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oraz ekonoma, a także podać lata ich nominacji. W punkcie drugim
wymagano podania składu personalnego komisji nadzorczej, z wyszczególnieniem roku nominacji członków, i wskazania osób odpowiedzialnych za dyscyplinę i sprawy administracyjne oraz w jakich
sprawach przeprowadzono z nimi konsultacje.34
W części drugiej dotyczącej duchowości, studiów i dyscypliny
wpisywano dane personalne spowiedników zwykłych i nadzwyczajnych, rodzaje prowadzonych praktyk religijnych codziennych,
tygodniowych, miesięcznych i rocznych. W punkcie dotyczącym
duchowości należało też wyszczególnić problemy, jakie zostały zidentyfikowane przez przełożonych u alumnów oraz wskazać ewentualne
sugestie w celu ich rozwiązania. W następnym punkcie dotyczącym
studiów należało wskazać zajęcia osobiste studentów, zakres obowiązków uniwersyteckich oraz stan zaliczania egzaminów. Tu też
wymagano sprecyzowania, czy w instytucji ma zastosowanie studium indywidualne, czy też grupowe oraz podania liczby wolumenów
w bibliotece, z rozróżnieniem na liczbę tych, które zostały nabyte
w ostatnim roku sprawozdawczym. Proszono o zasygnalizowanie
zaistniałych problemów i wskazanie ewentualnych sugestii, w celu ich
rozwiązania. Trzeci punkt rozpoczynał się od generalnych informacji
o przestrzeganiu dyscypliny. W ostatnim punkcie tej części należało
wyszczególnić, kiedy został zaaprobowany statut bądź regulamin,
kiedy był nowelizowany oraz w jakim trybie alumni byli indywidualnie informowani o obowiązujących normach prawnych. Następnie,
jakie kryteria i normy obowiązywały alumnów w czasie przerw bożonarodzeniowych, wielkanocnych i letnich oraz jakie były relacje
przełożonych z biskupami miejsca, gdzie alumni spędzali wakacje.
Pytanie kończące tę część dotyczyło ewentualnych problemów i ich
rozwiązywania w zakresie zagadnień poruszanych w drugiej części
formularza sprawozdawczego.35
Trzecia, czwarta i piąta część obejmowały kolejno wiadomości o formacji i aktywności pastoralnej oraz relacjach z narodową
34 Por. tamże.
35 Por. tamże.
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konferencją biskupów, jak też o kontaktach z innymi ośrodkami
formacji kościelnej i papieskimi uczelniami w Rzymie. Te części
w formularzu miały stosunkowo małą objętość i nie zawierały dalszego wewnętrznego podziału na punkty.
Ostatnia część dotyczyła majątku i stanu ekonomicznego rzymskich seminariów, kolegiów, czy też konwiktów kościelnych. Należało
tutaj umieścić informacje o zaistniałych zmianach w dobrach nieruchomych i ruchomych instytucji, o zobowiązaniach ekonomicznych
i dochodach, jak też podać średni koszt utrzymania na osobę. Na
końcu umieszczono punkt zawierający ewentualne propozycje, sugestie i wskazania o charakterze ogólnym dotyczące problematyki
zamieszczonej w części ostatniej formularza.36
Sporządzając sprawozdanie roczne należało dodatkowo wypełnić
dwa załączniki. Pierwszy z nich dotyczył studentów, którzy aktualnie
zamieszkiwali w danej instytucji, z podaniem nazwiska i imienia,
diecezji, roku rozpoczęcia pobytu, nazwy uczelni, w której studiuje,
wydziału oraz cyklu, na który uczęszczał.37 Drugi załącznik stanowiła
lista alumnów, którzy opuścili instytucję w danym roku akademickim. Należało podać nazwisko i imię, diecezję, dyscyplinę, w jakiej
prowadzone były studia, uzyskany stopień naukowy oraz krótką
opinię rektora o danym studencie.38
36 Por. tamże.
37 Por. Pontificio Collegio Polacco. Statistica degli aluni presenti nell’anno: 1956–
1957; 1957–1958 (kopia), APKP, sygn. III 19.1; Pontificio Collegio Polacco. Statistica degli aluni presenti nell’anno: 1959–1960; 1963–1964; 1964–1965; 1969–1970;
1973–1974 (kopia), APKP, sygn. III 19.2. Pontificio Collegio Polacco. Statistica degli
aluni presenti nell’anno: 1977–1978; 1979–1980; 1980–1981; 1981–1982; 1983–1984;
1984–1985 (kopia), APKP, sygn. III 20; Pontificio Collegio Polacco. Statistica degli
aluni presenti nell’anno: 1990–1991; 1991–1992; 1992–1993; 1993–1994; 1995–1996;
1996–1997 (kopia), APKP, sygn. III 44.
38 Por. Pontificio Collegio Polacco. Elenco degli sacerdoti che hanno lasciato l’Istituto
nell’anno accademico: 1956–1957; 1957–1958 (kopia), APKP, sygn. III 19.1; Pontificio
Collegio Polacco. Elenco degli sacerdoti che hanno lasciato l’Istituto nell’anno
accademico: 1963–1964; 1964–1965; 1969–1970; 1973–1974 (kopia), APKP, sygn. III
19.2. Pontificio Collegio Polacco. Elenco degli sacerdoti che hanno lasciato l’Istituto
nell’anno accademico: 1977–1978; 1979–1980; 1980–1981; 1981–1982; 1983–1984;
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3. Zarząd Kolegium
W połowie 1959 r. na mocy dekretu Świętej Kongregacji do spraw
Seminariów i Studiów Uniwersyteckich, rektorem Papieskiego Kolegium Polskiego został mianowany ks. Władysław Rubin, który objął
urząd z dniem 1 września 1959 r.39 Jeszcze w tym samym roku zwrócił
się on do prymasa Polski o mianowanie ks. Tadeusza Schabowskiego
prokuratorem – ekonomem Kolegium.40 Dekret nominacyjny kard.
Stefan Wyszyński podpisał w dniu 26 lutego 1960 r.41 Wówczas funkcję ojca duchownego pełnił ks. Edmund Uliński, który zakończył
swą posługę w Kolegium w 1962 r.42 Kardynał Giuseppe Pizzardo,
prefekt Świętej Kongregacji do spraw Seminariów i Studiów Uniwersyteckich, w lutym 1963 r., dziękując rektorowi za przedłożenie
sprawozdania z działalności Kolegium, które jak zaznaczył było satysfakcjonujące, zwrócił uwagę, że nie został jeszcze mianowany ojciec
duchowny i poinformował, że poproszono kard. Stefana Wyszyńskiego o przedstawienie kandydata na tę funkcję, co umożliwiłoby
dalsze procedowanie zakończone nominacją. Jednak funkcja ojca
duchownego nie była obsadzana w Kolegium, aż do wejścia w życie
Statutu z 2002 r.43 Wynikało to zapewne z faktu, że od połowy lat
sześćdziesiątych do Kolegium przyjmowani byli wyłącznie księża,
a nie jak poprzednio także klerycy, którzy przygotowywali się do
1984–1985 (kopia), APKP, sygn. III 20; Pontificio Collegio Polacco. Elenco degli
sacerdoti che hanno lasciato l’Istituto nell’anno accademico: 1990–1991; 1991–1992;
1992–1993; 1993–1994; 1995–1996; 1996–1997 (kopia), APKP, sygn. III 44.
39	Zob. List: Ks. W. Rubin do kard. S. Wyszyńskiego. Rzym, 10-09-1959 (kopia),
APKP, sygn. III 18.1; List: Kard. S. Wyszyński do ks. B. Filipiaka. Warszawa, 22-09-1959 (odpis), APKP, sygn. III 18.1.
40	Zob. List: Ks. W. Rubin do kard. S. Wyszyńskiego. Rzym, 15-12-1959 (kopia),
APKP, sygn. III 18.1.
41	Dekret: Kard. S. Wyszyński do ks. T. Schabowskiego. Warszawa, 26-02-1959
(kopia), APKP, sygn. III 18.1.
42 Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno: 1959–1960; 1962–1963
(kopia), APKP, sygn. III 19.2.
43	List: Kard. G. Pizzardo do ks. W. Rubina. Rzym, 17-02-1964, APKP, sygn. III
19.1.
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przyjęcia święceń kapłańskich.44 Po nominacji biskupiej ks. Władysława Rubina w 1964 r. nowym rektorem Papieskiego Kolegium
Polskiego został mianowany ks. Bolesław Wyszyński, który objął
urząd w lutym 1965 r. i to on sporządził sprawozdanie do Świętej
Kongregacji do spraw Seminariów i Studiów Uniwersyteckich za rok
akademicki 1963–1964.45 Z okresu sprawowania urzędu rektora przez
ks. Bolesława Wyszyńskiego, w archiwum Papieskiego Kolegium
Polskiego nie zachowały się wszystkie kopie sprawozdań kierowanych
do Kongregacji, to jednak jest pewne, że były one sporządzane i wysyłane, gdyż istnieją pisma tej dykasterii, w których wprost odnoszono
się do tych sprawozdań.
W dniu 28 czerwca 1978 r. administratorem, a 3 lipca w tym samym
roku rektorem Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie został
mianowany ks. Józef Michalik.46 Natomiast w 1982 r. na ekonoma
Kolegium został powołany ks. Karol Łapiński, który pełnił tę funkcję
do 1988 r.47 Następna zmiana na urzędzie rektora Kolegium nastąpiła
44 Pontificio Collegio Polacco. Statistica degli aluni presenti nell’anno: 1963–1964;
1964–1965 (kopia), APKP, sygn. III 19.2. Por. Listy i wykazy alumnów Kolegium:
23-11-1953, 20-10-1954, 30-10-1959, 03-11-1960, 23-03-1962, 08-09-1963, 29-01-1964,
17-05-1965, APKP, sygn. III 39.
45 Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 1963–1964 (kopia), APKP,
sygn. III 19.2. Zob. List: Kard. G. Pizzardo do ks. B. Wyszyńskiego. Rzym, 01-04-1964,
APKP, sygn. III 19.1. Zaniechanie nominowania ojca duchownego, jak się wydaje,
wynikało ze zmiany charakteru funkcjonowania Kolegium, gdyż od roku akademickiego 1963–1964 przyjmowano do tej instytucji tylko kapłanów. Nie mieszkali już
tam jak poprzednio klerycy. Można wyciągnąć wniosek, że Kongregacja zgodziła
się z taką argumentacją. Pośrednią przesłanką potwierdzającą taką interpretację
zaistniałej sytuacji było oddzielne organizowanie zebrań dla rektorów instytucji
przyjmujących tylko księży oraz księży i kleryków. Por. List: Kard. G. Pizzardo do
rektorów seminariów, kolegiów i konwentów kościelnych. Rzym, 15-04-1967, APKP,
sygn. III 19.2.
46 Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 1977–1978 (kopia), APKP,
sygn. III 19.2. Zob. List: Ks. J. Michalik do kard. S. Wyszyńskiego. Rzym, 02-07-1978
(kopia), APKP, sygn. III 18; List: Kard. S. Wyszyński do ks. J. Michalika. Warszawa,
15-11-1978, APKP, sygn. III 18.
47 Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno: 1982–1983; 1987–1988;
1988–1989 (kopia), APKP, sygn. III 20.
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w 1986 r. Wówczas ks. Józef Michalik został biskupem, a funkcję
rektora objął ks. Marian Rola48, który w końcu 1990 r. zwrócił się
z prośbą do kard. Józefa Glempa, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, o rozważenie możliwości „ustanowienia w Papieskim
Kolegium Polskim zastępcy rektora, którego głównym zadaniem
byłoby wspomaganie mnie w sprawach administracyjnych i gospodarczych”, podając dwóch kandydatów.49 Dekretem z 6 kwietnia 1991
r. przewodniczący Konferencji mianował ks. Jana Główczyka asystentem rektora Papieskiego Kolegium Polskiego.50 Należy zaznaczyć,
że w sprawozdaniach kierowanych do Kongregacji ks. Główczyk był
określany jako wicerektor Kolegium, co nie było zgodne ze stanem
prawnym i faktycznym.51
4. Studenci, ich formacja naukowa oraz duchowa
W roku akademickim 1959–1960 było w Papieskim Kolegium Polskim 10 księży i 11 kleryków. Kapłani byli inkardynowani do siedmiu
diecezji polskich oraz po jednym do Towarzystwa Chrystusowego
i jednej z diecezji brazylijskich. Siedmiu z nich studiowało teologię,
a po jednym: muzykologię, prawo i biblię. Sześciu kleryków należało
do Towarzystwa Chrystusowego, a pozostali na studia byli skierowani
z diecezji polskich.52
Do Papieskiego Kolegium Polskiego od zakończenia drugiej
wojny światowej przyjmowano nie tylko kleryków, lecz także księży,
którzy podejmowali studia specjalistyczne. Jak było powyżej wspomniane, od roku akademickiego 1963-1964 w Kolegium wyłącznie
48 Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno: 1985–1986; 1986–1987
(kopia), APKP, sygn. III 20.
49	List: Ks. M. Rola do kard. J. Glempa. Rzym, 03-12-1990 (kopia), APKP, sygn.
III 18.
50	Dekret: Kard. J. Glemp do ks. M. Roli. Warszawa, 06-04-1991, APKP, sygn. III 18.
51 Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno: 1990–1991; 1991–1992;
1992–1993; 1993–1994; 1995–1996; 1996–1997 (kopia), APKP, sygn. III 44.
52 Pontificio Collegio Polacco. Elenco degli sacerdoti che hanno lasciato l’Istituto
nell’anno accademico 1959–1960 (kopia), APKP, sygn. III 19.1. Por. List: Ks. W. Rubin
do kard. S. Wyszyńskiego. Rzym, 15-03-1960 (kopia), APKP, sygn. III 18.1.
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zamieszkiwali kapłani i było ich wówczas 32, z których aż 16 studiowało teologię. W dwudziestu dwóch przypadkach były to studia
podejmowane w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.53 W roku
akademickim 1967–1968 liczba księży studentów zmniejszyła się do 24
osób, a po dwóch latach nawet do 22 osób. W latach 1980–1981 liczba
ponownie wzrosła do 26 osób, a średnio w latach osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku utrzymywała się na poziomie
ponad 30 osób.54 Pod względem stanu formacji naukowej alumnów
poszczególne roczniki nie różniły się od siebie, chociaż zdarzały się
wyjątkowe lata, kiedy stosunkowo liczni studenci uzyskiwali stopnie naukowe doktora. Takie wydarzenie na przykład miało miejsce
w roku akademickim 1973–1974. Wówczas aż 21 księży obroniło prace
doktorskie w różnych papieskich uniwersytetach rzymskich.55
Formacja duchowa na początku omawianego okresu polegała na
wygłaszaniu przez ojca duchownego jednej konferencji w tygodniu,
przeprowadzaniu raz w miesiącu dnia skupienia oraz godziny świętej
i wygłoszeniu corocznych rekolekcji. Rektor głosił kilka konferencji,
odwiedzał alumnów w ich pokojach i przeprowadzał indywidualne

53 Pontificio Collegio Polacco. Statistica degli aluni presenti nell’anno:1963–1964;
1964–1965 (kopia), APKP, sygn. III 19.2. Zob. Zarys dziejów Papieskiego Kolegium
Polskiego w Rzymie, w: 100-lecie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie. Drukarnia Watykańska „Poliglotta”, Watykan 1966, s. 38, 40. Por. Listy i wykazy alumnów
Kolegium: 23-11-1953, 20-10-1954, 30-10-1959, 03-11-1960, 23-03-1962, 08-09-1963,
29-01-1964, 17-05-1965, APKP, sygn. III 39.
54 Pontificio Collegio Polacco. Statistica degli aluni presenti nell’anno: 1967–1968;
1969–1970 (kopia), APKP, sygn. III 19.2; Pontificio Collegio Polacco. Statistica degli
aluni presenti nell’anno: 1980–1981 1983–1984; 1986–1987 (kopia), APKP, sygn. III
20; Pontificio Collegio Polacco. Statistica degli aluni presenti nell’anno: 1991–1992;
1993–1994; 1996–1997 (kopia), APKP, sygn. III 44. Zob. List: Ks. B. Wyszyński do
kard. S. Wyszyńskiego. Rzym, 20-06-1970 (kopia), APKP, sygn. III 18.
55	List: Ks. B. Wyszyński do kard. S. Wyszyńskiego. Rzym, 17-06-1974 (kopia),
APKP, sygn. III 18. Były to po trzy doktoraty z teologii dogmatycznej, z teologii
biblijnej, z prawa kanonicznego, po dwa doktoraty z teologii moralnej, pastoralnej, liturgicznej i filozofii chrześcijańskiej oraz po jednym z teologii ascetycznej,
pastoralnej, z Pisma Świętego, historii Kościoła. Tamże.
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rozmowy.56 Taki stan faktyczny istniał do zakończenia pełnienia
funkcji rektora przez ks. Władysława Rubina, czyli do końca 1964 r.,
na co jednoznacznie wskazują coroczne sprawozdania kierowane
do Kongregacji i w konsekwencji odpowiedzi jej prefekta.57 Od roku
akademickiego 1963–1963 funkcja ojca duchownego w Kolegium nie
była obsadzana. W innych aspektach formacja duchowa na przełomie
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku była podobna
do tej stosowanej w latach poprzednich.58 Podobnie było w latach
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, kiedy księża studenci mieli
obowiązek uczestniczyć w modlitwach porannych i wieczornych,
koncelebrować Mszę Świętą., brać udział w comiesięcznym dniu
skupienia i raz w roku w rekolekcjach.59
Wyjątkowo zdarzały się jednak nieodpowiedzialne zachowania
księży studentów w sferze ich formacji naukowej, czy duchowej, o których rektor Kolegium systematycznie informował prymasa Polski.
Taka sytuacja miała miejsce przed wakacjami w 1971 r. Jeden z księży
studentów, który wbrew zaleceniom rektora, wyjeżdżając na wakacje zamknął swój pokój i zapieczętował go plombą. Wcześniej,
pomimo upomnień, na czas nie regulował swoich zobowiązań finansowych związanych z pobytem. O tych zdarzeniach rektor Kolegium

56 Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 1959–1960 (kopia), APKP,
sygn. III 19.2. Por. List: Ks. W. Rubin do kard. S. Wyszyńskiego. Rzym, 30-11-1960
(kopia), APKP, sygn. III 18.1.
57	Zob. Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno: 1959–1960; 1960–1961;
1961–1962;1963–1964 (kopia), APKP, sygn. III 19.2; Listy: Kard. G. Pizzardo do
ks. W. Rubina. Rzym, 10-01-1961, 13-11-1961, 28-01-1963, APKP, sygn. III 19.2; List:
Kard. G. Pizzardo do ks. B. Wyszyńskiego. Rzym, 01-04-1965, APKP, sygn. III 19.2.
58	Zob. Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 1969–1970, APKP, sygn.
III 19.2. Por. List: Ks. B. Wyszyński do kard. S. Wyszyńskiego. Rzym, 20-06-1970
(kopia), APKP, sygn. III 18.
59 Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno: 1979–1980; 1980–1981;
1982–1983; 1983–1984; 1986–1987; 1989–1990 (kopia), APKP, sygn. III 20; Relazione del
Pontificio Collegio Polacco per l’anno: 1992–1993; 1994–1995; 1996–1997; 1997–1998
(kopia), APKP, sygn. III 44.
| 168 |

Funkcjonowanie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie

poinformował prymasa Polski.60 W drugim przypadku ksiądz student
przybył do Kolegium w 1972 r., w celu przygotowania doktoratu.
Jednak przez cztery lata zdołał napisać tylko 1/3 swojej dysertacji,
której profesor jeszcze ostatecznie nie zaakceptował. Rektor zwrócił
uwagę, że student ten w minionym okresie bardzo dużo podróżował po świecie i postulował, aby w trybie natychmiastowym został
odwołany przez prymasa Polski. W efekcie ksiądz ten jednak nie
został usunięty z Kolegium i w następnym roku akademickim uzyskał
stopień doktora.61 Zastrzeżenia rektora dotyczyły też zachowania dyscypliny. W czerwcu 1976 r. ks. Bolesław Wyszyński skierował list do
kard. Stefana Wyszyńskiego z informacjami o nagannym zachowaniu
kapłana, który nie przychodził na wspólne modlitwy poranne, spał
do godzin południowych, na inne ćwiczenia duchowe przychodził
sporadycznie, nie chodził w stroju duchownym.62 Należy podkreślić,
że konkretne informacje o problemach z formacją naukową i duchową księży studentów nie były zamieszczane w sprawozdaniach do
Kongregacji, a o tego typu zdarzeniach był informowany przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz ordynariusze miejscowi
diecezji, do których przynależeli poszczególni księża. Stosowana
procedura była logiczna i zrozumiała, gdyż nie było uzasadnienia dla
przekazywania Stolicy Apostolskiej tak szczegółowych informacji
o zachowaniu poszczególnych księży studentów zamieszkujących
w Papieskim Kolegium Polskim. Kongregacja była zainteresowana
tylko informacjami ogólnymi i całościową oceną stosowanej formacji
duchowej, zachowywania dyscypliny i funkcjonowania tej instytucji.
Czasami poszczególni rektorzy Kolegium zwracali się do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o sprecyzowanie zasad
dotyczących osób przyjmowanych do Kolegium i o limit czasowy
udzielania stypendium dla studentów. Na przykład takie zdarzenie
60	Zob. Listy: Ks. B. Wyszyński do kard. S. Wyszyńskiego. Rzym, 20-06-1970;
11-06-1971 (kopia), APKP, sygn. III 18.
61	Listy: Ks. B. Wyszyński do kard. S. Wyszyńskiego. Rzym, 10-06-1976, 12-06-1977
(kopia), APKP, sygn. III 18.
62	Tamże.
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miało miejsce w listopadzie 1978 r., kiedy ks. Józef Michalik, nowy
rektor Kolegium, przesłał pytania do kard. Stefana Wyszyńskiego
w wyżej wspomnianych kwestiach. Odpowiadając, prymas Polski
stwierdził, że do Kolegium należy przyjmować tylko księży stypendystów, a czasowy limit pobierania stypendium wynosi cztery lata, a dla
studiujących nauki biblijne – pięć lat. Przedłużenie pobytu studenta
w Kolegium jest możliwe, ale bez możliwości wsparcia finansowego.63
5. Dobra doczesne Kolegium
Od połowy lat trzydziestych ubiegłego wieku siedziba Papieskiego
Kolegium Polskiego mieści się w Rzymie na Awentynie. Najpierw
aktem notarialnym z 13 czerwca 1935 r. dokonano zakupu na rzecz
Papieskiego Kolegium Polskiego działki o powierzchni 2700 m2 przy
Piazza Remuria. Sprzedającym był Gino Franciosi, a Kolegium reprezentował rektor ks. Władysław Kwiatkowski. Transakcja opiewała na sumę 310 tys. lirów płaconą w dwóch ratach 160 tys. do dnia
31 sierpnia 1935 r. i 150 tys. do dnia 31 grudnia tego samego roku.64
Stosunkowo szybko wybudowano gmach, co obrazuje urzędowy plan
nieruchomości należącej do Papieskiego Kolegium Polskiego przy
Piazza Remuria z końca stycznia 1940 r.65 Należy tu zaznaczyć, że
Kolegium uzyskało osobowość prawną cywilną, na podstawie prawa

63	List: Ks. J. Michalik do kard. S. Wyszyńskiego. Rzym, 12-11-1978 (kopia), APKP,
sygn. III 18; List: Kard. S. Wyszyński do ks. J. Michalika. Warszawa, 15-11-1978,
APKP, sygn. III 18.
64 COMPRA-VENDITA. Repertorio N. 31.238. Rzym, 13-06-1935 (autoryzowany
odpis aktu notarialnego), APKP, sygn. III 16. Następnie dokonano sprzedaży nieruchomości poprzedniej siedziby Kolegium w dniu 1 kwietnia 1937 r., za co uzyskano
sumę 310.000 lirów. Ksiądz Władysław Kwiatkowski, rektor Kolegium działał z upoważnienia Świętej Kongregacji do sprawa Seminariów i Studiów Uniwersyteckich
z dnia 6 lutego tego samego roku. Compra-Vendita. Repertorio N. 35.259. Rzym,
01-04-1937 (autoryzowany odpis aktu notarialnego), APKP, sygn. III 16.
65	Accertamento Generale della Proprietà Immobiliare Urbana. Planimetria degli
immobili urbani denunciati con la Scheda N. 5891752. Rzym, 28-01-1940, APKP,
sygn. III 14. Wówczas gmach Kolegium posiadał parter, dwa piętra i taras. Tamże.
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włoskiego, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Włoch
dopiero w lipcu 1987 r.66
Papieskie Kolegium Polskie w połowie XX w. czerpało fundusze
na swoją działalność głównie ze stypendiów fundowanych przez
Polską Ligę Katolicką Pomocy Kościołowi w Polsce z siedzibą w USA,
która zobowiązała się przekazywać rocznie sumę 25 tys. USD na 25
stypendiów z przeznaczeniem dla alumnów przebywających w Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie.67 Dopiero na początku lat
osiemdziesiątych ubiegłego wieku budżet Kolegium był zasilany
stypendiami przekazywanymi dodatkowo z innych instytucji68, co
pozwoliło w kolejnych latach zwiększyć liczb księży studentów przebywających w Kolegium.
W sprawozdaniach do Kongregacji nie podawano źródła przychodów, ograniczając się jedynie do ujawniania wpływów i wydatków,
które wówczas były zbilansowane. Konieczne były też systematyczne
prace związane z utrzymaniem budynku. Na przykład w roku akademickim 1962–1963 na prace remontowe Kolegium wydano sumę
ok. 4,5 miliona lirów.69

66	Attesto. Il Ministro dell’Interno della Republica Italiana. Roma, 20 Lug. 1987,
APKP, sygn. III 16.
67	List: Kard. S. Wyszyński do Ligi Katolickiej. Warszawa, 19-09-1960 (kopia),
APKP, sygn. III 18.1.
68 Sprawozdanie kasowe za okres sprawozdawczy roku szkolnego 1980–81. Miesiąc:
Styczeń – grudzień 1980 r. Rzym, 31-12-1980, APKP, sygn. III 18; Sprawozdanie kasowe za okres roku 1981 (styczeń–grudzień). Rzym, 31-12-1981, APKP, sygn. III 18;
Sprawozdanie kasowe za rok P. 1982 (1.01-31.12.1982). Rzym, 31-12-1983, APKP, sygn.
III 18. Bilancio della Cassa – Sprawozdanie kasowe dal 1.I. – 31.XII.1985 A.D. Rzym,
31-12-1986, APKP,, sygn. III 18; Sprawozdanie finansowe za okres od 1.X.1988 do
30.IX.1989. Rzym, 01-10-1989, APKP, sygn. III 18; Sprawozdanie finansowe za okres
od 1.X.1990 do 30.IX.1991. Rzym, 07-10-1991, APKP, sygn. III 36; Sprawozdanie finansowe za okres od 1.X.1991 do 30.IX.1992. Rzym, 07-10-1992, APKP, sygn. III 36.
Były to następujące instytucje: „Aiuto alla Chiesa che soffre”, „Europ Hilsfond”,
„Kirche in Not”. Tamże.
69 Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 1962–1963 (kopia), APKP,
sygn. III 19.2.
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W roku akademickim 1967–1968 średni koszt dziennego utrzymania wyniósł 3400 lirów, a wpływy i wydatki praktycznie były zbilansowane.70 Zadawalająca sytuacja finansowa Kolegium była także na
przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, dzięki systematycznemu przekazywaniu środków finansowych z Ligi Katolickiej
Pomocy Kościołowi w Polsce. Sumy te wystarczały też do podjęcia
koniecznych prac remontowych i konserwacyjnych.71 W zapewnieniu
środków finansowych dla Kolegium bardzo dużą rolę odgrywał kard.
Stefan Wyszyński, prymas Polski, który z osobami związanymi z Ligą
Katolicką utrzymywał kontakt osobisty i korespondencyjny.72 Czasem
w budżecie Kolegium pojawiał się deficyt spowodowany zakresem
remontu i konserwacji budynku. Taka sytuacja miała miejsce na
przykład w latach 1979, 1981, 1985.73 W czasie sprawowania urzędu
rektora przez ks. Józefa Michalika w sprawozdaniach do Kongregacji
nie był podawany średni koszt dziennego utrzymania ani konkretny
roczny bilans budżetu Kolegium.74 Takie dane można znaleźć dopiero
w sprawozdaniach przygotowywanych do przekazania Świętej Kongregacji Wychowania Katolickiego od roku akademickiego 1985–1986
przez następnego rektora Papieskiego Kolegium Polskiego ks. Ma70 Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 1967–1968 (kopia), APKP,
sygn. III 19.2.
71 Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 1969–1970 (kopia), APKP,
sygn. III 19.2. Por. List: Ks. B. Wyszyński do kard. S. Wyszyńskiego. Rzym, 20-061970, APKP, sygn. III 18.
72	List: Prymas Polski do Kongresu Przyjaciół Ligi Katolickiej w Ameryce. Warszawa, Wielkanoc 1971 r. (kopia), APKP, sygn. III 18.
73 Sprawozdanie kasowe za okres sprawozdawczy roku szkolnego 1979–80. Miesiąc: Styczeń–grudzień 1979 r. Rzym, 31-12-1979, APKP, sygn. III 18; Sprawozdanie
kasowe za okres roku 1981 (styczeń–grudzień). Rzym, 31-12-1981, APKP, sygn. III 18;
Bilancio della Cassa – Sprawozdanie kasowe dal 1.I. – 31.XII.1985 A.D. Rzym, 31-12-1986, APKP, sygn. III 18. W 1980 r. nie było deficytu, gdyż Jan Paweł II podarował
Kolegium na zainstalowanie nowej windy 20 milionów lirów. Sprawozdanie kasowe
za okres sprawozdawczy roku szkolnego 1980–81. Miesiąc: Styczeń–grudzień 1980 r.
Rzym, 31-12-1980, APKP, sygn. III 18.
74	Zob. Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno: 1979–1980; 1980–1981;
1982–1983; 1983–1984 (kopia), APKP, sygn. III 20.
| 172 |

Funkcjonowanie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie

riana Rolę. Wówczas średni koszt dziennego utrzymania na osobę
wynosił w lirach włoskich 29 tys., a w kolejnych latach odpowiednio
24 tys., 30 tys., 29,6 tys., 26 tys.75
W drugiej połowie XX w. Papieskie Kolegium Polskie pod względem ekonomicznym było instytucją samowystarczalną i w budżecie
corocznym zazwyczaj były nadwyżki, co sprawiało, że nie zachodziła
konieczność dofinansowania z zewnątrz.
Zakończenie
Kolejni rektorzy Papieskiego Kolegium Polskiego w drugiej połowie
XX w. przesyłali do Kongregacji Stolicy Apostolskiej, która sprawowała władzę administracyjną nad tą instytucją, coroczne sprawozdania na ściśle określonym formularzu, podobnie jak to czynili inni
przełożeni seminariów, kolegiów i konwiktów kościelnych w Rzymie. Treść tych sprawozdań pozwala na stworzenie ogólnego obrazu
funkcjonowania Papieskiego Kolegium Polskiego. Informacje tam
zawarte dotyczyły głównie zarządu instytucji, formacji duchowej
i naukowej księży studentów oraz zachowania dyscypliny, a także
majątku ruchomego i nieruchomego oraz sytuacji ekonomicznej.
W ten sposób zredagowany przez Kongregację stosunkowo krótki
formularz dostarczał podstawowych informacji o funkcjonowaniu
danej instytucji. Tak gromadzone dane pozwalały na ustalenie, czy
formacja alumnów przebiega prawidłowo, czy zarząd wywiązuje się ze
swoich obowiązków i zadań oraz czy nie ma zagrożenia w funkcjonowaniu instytucji pod względem ekonomicznym. I to zapewne był cel
Kongregacji sprawującej nadzór nad funkcjonowaniem seminariów,
kolegiów i konwiktów kościelnych w Rzymie.
Na tak postawione pytania, na podstawie analizy sprawozdań
kierowanych z Papieskiego Kolegium Polskiego, należy odpowiedzieć
twierdząco. W omawianym okresie rektorzy Kolegium wywiązywali się ze swych obowiązków, podejmując wysiłki, aby formacja
naukowa i duchowa księży studentów była prowadzona prawidłowo.
75 Por. Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno: 1985–1986; 1986–1987;
1987–1988; 1988–1989; 1989–1990 (kopia), APKP, sygn. III 20.
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Sytuację ekonomiczną Kolegium można określić jako stabilną. Pozyskiwane środki wystarczały na zaspokojenie potrzeb zwykłego
funkcjonowania i dodatkowo umożliwiały podejmowanie koniecznych prac remontowych oraz konserwacyjnych całej infrastruktury
nieruchomości.
Ze względu na znaczny stopień ogólności zawartych w sprawozdaniach pytań, nie przedstawiano tam wyjątkowych przypadków
niestosowania się księży studentów do obowiązujących postanowień Statutu i Regulaminu Kolegium. O tego typu sprawach z zasady rektor Kolegium informował Konferencję Episkopatu Polski za
pośrednictwem jej przewodniczącego, gdyż to ta instytucja, zgodnie
z postanowieniami zawartymi w obowiązującym Statucie, posiadała
uprawnienia nadzorcze w stosunku do Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.
Summary
The consecutive rectors of the Polish Pontifical College in Rome sent the
annual reports on the special form to the Apostolic See.
Information included there concerned the institution management, the
spiritual and scientific formation of the group of priests students, maintaining discipline as well as the assets and the economic situation.
In the mentioned period the management of the Polish Pontifical College
well fulfilled its duties and objectives. The situation of this institution in
the second half of the 20th century was stable and there was no threat in its
sustained functioning.
Słowa kluczowe: Papieskie Kolegium Polskie, sprawozdania, funkcjonowanie, Stolica Apostolska, druga połowa XX wieku
Keywords: the Polish Pontifical College, reporting, functioning, the
Apostolic See, the second-half of the 20th century
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of Catholic Education of the Apostolic See

Wstęp
Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie zostało utworzone w 1866 r.
i funkcjonuje nieprzerwanie do czasów współczesnych. Od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku do tej instytucji przyjmowani byli księża
diecezjalni inkardynowani do poszczególnych diecezji w Polsce, którzy podejmowali studia specjalistyczne w uniwersytetach papieskich
w Rzymie.
Do początku XXI wieku Kolegium funkcjonowało na podstawie
zatwierdzonego w końcu 1960 r. przez Świętą Kongregację Seminariów i Studiów Uniwersyteckich Statutu i Regulaminu1 oraz Reguł
życia i działania dla Papieskiego Instytutu Polskiego i Papieskiego
Kolegium Polskiego w Rzymie, wydanych w 1992 r. przez Konferencję
1	Zob. Statuta Pontificii Collegii Polonorum in Urbe (uwierzytelniony odpis). Rzym,
12-12-1960. Ad N. 3217/60/P. Archiwum Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie
(skrót: APKP), sygn. Archiwum III (skrót: III) 28.2; Regulae ab alumnis Pontificii
Collegii Polonorum in Urbe servandae. APKP, sygn. III 28.2; M. Stępień, Statut
i Regulamin Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z 1960 roku, „Perspectiva”
20(2012), nr 1, s. 156–164.
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Episkopatu Polski2. Natomiast od 2002 r. podstawą prawną działania
Papieskiego Kolegium Polskiego jest Statut i Regulamin zatwierdzony
przez Kongregację Wychowania Katolickiego.3
Już przed II wojną światową seminaria, kolegia i konwikty kościelne znajdujące się w Rzymie miały obowiązek sporządzania
i przekazywania do Stolicy Apostolskiej corocznych sprawozdań.
Podobny obowiązek mieli też kolejni rektorzy Papieskiego Kolegium
Polskiego. Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia funkcjonowania Kolegium na początku XXI wieku w oparciu o coroczne sprawozdania kierowane do Kongregacji Wychowania Katolickiego Stolicy
Apostolskiej.
1. Podstawy prawne funkcjonowania Papieskiego Kolegium
Polskiego od początku XXI wieku
Aktualnie obowiązujące normy prawne zawarte w Statucie i Regulaminie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie zostały zaaprobowane przez Kongregację Wychowania Katolickiego dwoma dekretami
z 4 lipca 2002 r.4
2	Zob. Reguły życia i działania wydane przez Episkopat Polski dla Papieskiego
Instytutu Polskiego i Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie. Warszawa,
24 IX 1992, APKP, sygn. III 28.3; M. Stępień, Regulamin stypendialny oraz Reguły
życia i działania Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z drugiej połowy XX w.,
„Łódzkie Studia Teologiczne” 20(2011), s. 303–311.
3 Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie, Statut z Regulaminem. Warszawa, 28-06-2002, APKP, sygn. III 28.5.
4	Dekret Kongregacji Wychowania Katolickiego aprobujący Statut Papieskiego
Kolegium Polskiego w Rzymie. Rzym, 04-07-2002. Prot. N. 664/2002/5, APKP,
sygn. III 28.5; Dekret Kongregacji Wychowania Katolickiego aprobujący Regulamin
Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie. Rzym, 04-07-2002. Prot. N. 664/2002/6,
APKP, sygn. III 28.5. Statut został podzielony na następujące artykuły: „Preambuła
historyczna”, „Natura i cel”, „Sytuacja prawna i siedziba”, „Kierownictwo”, „Studenci”, „Kompetencje Konferencji Episkopatu Polski”, „Administracja”, „Komisja
Nadzorcza”, „Majątek nieruchomy”, „Fundusze na działalność”, „Wygaśnięcie”,
„Przepisy uzupełniające”, „Ważność Statutu”, a w Regulaminie wyróżniono czternaście punktów: „Wprowadzenie”, „Normy ogólne”, „Formacja duchowa”, „Formacja
intelektualna”, „Życie wspólnotowe”, „Działalność duszpasterska”, „Inne normy”,
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Statut Kolegium

W Statucie określa się Papieskie Kolegium Polskie jako rzymską
instytucję kościelną, która pozostaje w szczególnej zależności od
Stolicy Apostolskiej, a jednocześnie poddana jest władzy i nadzorowi
Konferencji Episkopatu Polski.5 Do Kolegium mają być przyjmowani
uzdolnieni polscy księża, którzy zostali skierowani przez swych biskupów diecezjalnych do odbycia specjalistycznych studiów w uczelniach
kościelnych w Rzymie.6 Zgodnie z normami zawartymi w Statucie
Kolegium jest instytucją kościelną, która posiada osobowość prawną
w świetle prawa kanonicznego.7 Natomiast minister spraw wewnętrznych Republiki Włoch decyzją z 20 lipca 1987 r. potwierdził, że Papieskie Kolegium Polskie jest cywilną osobą prawną, wpisaną do
rejestru osób prawnych Prefektury w Rzymie pod numerem 1201/87.8
W Statucie przyznano kompetencje Konferencji Episkopatu Polski do wydawania wskazań dotyczących życia i zarządu Kolegium
z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają zarządzenia Kongregacji
Nauczania Katolickiego, odnoszące się do rzymskich kolegiów kościelnych. Dalej enumeratywnie wymieniono te poszczególne kompetencje Konferencji Episkopatu Polski, czyli dokonywania zmian
w Statucie, po wydaniu nihil obstat ze strony Stolicy Apostolskiej;
akceptowania Regulaminu Kolegium i przedstawienia go do aprobaty
Kongregacji Nauczania Katolickiego; prezentowania kandydata na
rektora; dokonywania nominacji członków Komisji Nadzorczej, kierownika duchowego oraz spowiedników zwyczajnych i nadzwyczajnych, jak też nominacji wicerektora-ekonoma. Do zadań Konferencji
„Natura i cel Papieskiego Kolegium Polskiego”, „Okazja do stałej formacji”, „Skierowanie przez biskupa”, „W służbie Kościołowi”, „Specjalizacja naukowa”, „Wspólnota
kapłańska”, „Kościół Rzymu i miasto Rzym”. Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie.
Statut z Regulaminem. Warszawa, 28-06-2002, APKP, sygn. III 28.5, s. 1-14.
5	Art. 2, Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie. Statut z Regulaminem. Warszawa,
28-06-2002, APKP, sygn. III 28.5, s. 2.
6	Art. 2, tamże.
7	Art. 3, tamże.
8	Attesto. Il Ministro dell’Interno della Republica Italiana. Roma, 20 Lug. 1987,
APKP, sygn. III 16.
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należało też kontrolowanie i akceptowanie sprawozdań formacyjno-ekonomicznych przedkładanych przez rektora w każdym roku.9
Zgodnie z normą zawartą w Statucie, Konferencja Episkopatu Polski
w stosunkach z Papieskim Kolegium Polskim jest reprezentowana
przez jej przewodniczącego.10
W omawianym dokumencie przewidziano, że w skład Komisji
Nadzorczej wchodzą czterej polscy kapłani rezydujący w Rzymie,
mianowani przez Konferencję Episkopatu Polski na okres pięciu lat,
z możliwością ponowienia nominacji. Członkowie tego gremium
mają za zadanie wspomaganie rektora w wykonywaniu jego funkcji
wychowawczych i administracyjnych. Komisja Nadzorcza spełnia
funkcje doradcze, czuwając nad przestrzeganiem zarządzeń Stolicy
Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski.11
Pełnomocnym, prawnym reprezentantem Kolegium jest rektor,
który kieruje tą instytucją. Kandydaturę rektora (spośród kapłanów
z polskich diecezji) przedstawia Konferencja Episkopatu Polski, a jego
nominacji dokonuje Kongregacja Wychowania Katolickiego na okres
sześciu lat, z możliwością jej ponowienia. Rektor zobowiązany jest
troszczyć się o właściwy przebieg życia w Kolegium, zgodnie ze wskazaniami Stolicy Apostolskiej oraz Konferencji Episkopatu Polski.12
Konferencja Episkopatu Polski, zgodnie z potrzebami Kolegium,
po konsultacji przeprowadzonej z rektorem, może mianować na
trzyletnią kadencję wicerektora-ekonoma, którego zadaniem jest
wspomaganie rektora i zastępowanie go w czasie nieobecności lub
choroby. W Statucie przewidziano funkcję kierownika duchowego,
mianowanego na pięć lat. Zgodnie z potrzebami mogą być też mianowani na okres trzech lat spowiednicy zwyczajni i nadzwyczajni.13
Rektor w każdym roku zobowiązany jest przedkładać Kongregacji
9	Art. 6, Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie. Statut z Regulaminem. Warszawa,
28-06-2002, APKP, sygn. III 28.5, s. 3.
10	Art. 6, tamże.
11	Art. 8, tamże, s. 4.
12	Art. 3–4, tamże, s. 2–3.
13	Art. 4, tamże, s. 3.
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Nauczania Katolickiego i Konferencji Episkopatu Polski sprawozdanie
o stanie Kolegium, ze szczególnym uwzględnieniem procesu formacyjnego studentów i sytuacji finansowej oraz majątkowej.14 Miejsce
w Kolegium zostaje przyznane na mocy dekretu przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski.15
Regulamin Kolegium

W Regulaminie podkreślono, że rektor odpowiada za funkcjonowanie
Kolegium we wszystkich jego aspektach.16 Do jego zadań należy także
przesłanie corocznej informacji do biskupów diecezjalnych, z których
to diecezji w Kolegium przebywają księża.17 Ewentualne usunięcie
studenta może nastąpić decyzją przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, po wcześniejszym wysłuchaniu rektora, członków
Komisji Nadzorczej i zainteresowanego biskupa diecezjalnego.18
W Regulaminie podkreślono znaczenie formacji duchowej studentów w życiu kapłańskim, a także potrzebę ciągłego rozwijania
duchowości poprzez obowiązkowe koncelebrowanie Mszy Świętej,
wspólne recytowanie „jutrzni” i „nieszporów” oraz poprzez adorację
Najświętszego Sakramentu i oddawanie się prywatnej modlitwie.
Przewidziano też przynajmniej trzydniowe rekolekcje odbywające
się raz w roku w Wielkim Poście oraz celebrowanie nabożeństw
majowych, czerwcowych i październikowych.19 Ważną rolę w Kolegium spełniała też formacja intelektualna. Księża studenci wręcz
powinni uważać pracę naukową za swoją główną misję i istotne zadanie w służbie Kościołowi.20 Każdy alumn został zobowiązany do
zdawania sprawozdania rektorowi z postępów w zdobywaniu wiedzy.
Normy zawarte w Regulaminie zabraniają studentowi samodzielnego
14	Tamże.
15	Art. 5, tamże.
16 Pkt 2.2, tamże, s. 6.
17	Tamże.
18 Pkt 2.7, tamże, s. 6–7.
19 Pkt 3, tamże, s. 7–8.
20 Pkt 4.1, tamże, s. 8.
| 187 |

Ks. Marek Stępień

dokonania zmiany dyscypliny naukowej, bez uprzedniej zgody swojego biskupa diecezjalnego.21
2. Formularz sprawozdań przekazywanych do Kongregacji
Formularze sprawozdań wysyłanych przez Stolicę Apostolską do
seminariów, kolegiów i konwiktów kościelnych w Rzymie były niezmienione od lat trzydziestych do końca lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku. W czerwcu 1997 r. abp José Saraiva Martinez, sekretarz Kongregacji Wychowania Katolickiego, przekazał do rektora
Papieskiego Kolegium Polskiego pismo wraz z załączonym nowym
formularzem sprawozdawczym dotyczącym funkcjonowania odpowiednio kolegiów i konwiktów w Rzymie. Wypełniony formularz
należało przedkładać w tejże Kongregacji nie później niż do końca
roku kalendarzowego, za poprzedni rok akademicki.22 Formularz
posiadał następujący tytuł: „Dane statystyczne (należało wstawić
nazwę instytucji) za rok (należało wstawić rok akademicki).23 Był on
podzielony na jedenaście części: I. Instytucja, II. Alumni, III. Patronat
instytucji, IV. Komisja Nadzorcza, V. Osoby zajmujące się formacją
w instytucji, VI. Personel, VII. Sytuacja ekonomiczna, VIII. Biblioteka, IX. Uwagi, X. Lista alumnów zamieszkujących w instytucji,
XI. Lista alumnów księży, którzy opuścili instytucję w danym roku
akademickim.24
W pierwszej części wymagano podania nazwy instytucji, adresu,
daty erygowania, charakteru (regionalny, narodowy czy międzynarodowy), a także datę aprobowania statutu i regulaminu oraz ewentualnej nowelizacji. W końcu tej części należało podać charakter
21 Pkt 4.2, tamże. Więcej na temat Statutu i Regulaminu Papieskiego Kolegium
Polskiego w Rzymie z 2002 r. zob.: M. Stępień, Statut i Regulamin Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z 2002 r., „Prawo Kanoniczne” 56(2013), nr 2, s. 127–143.
22 Pismo: Abp J. Saraiva Martinez do ks. M. Roli. Rzym, 12-06-1997, APKP, sygn.
III 44.
23	Załącznik nr 1 do pisma: Abp J. Saraiva Martinez do ks. M. Roli. Rzym, 12-061997. Dati Statistici del …………. . per l’anno ............, APKP, sygn. III 44 (tłum.
Autora).
24	Tamże.
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instytucji i średni czas trwania w niej formacji.25 Druga część była
podzielona na pięć punktów, w których należało wpisać ogólną liczbę
alumnów, z wyszczególnieniem nowych oraz tych, którzy aktualnie
zdobywają licencjat lub są na kursie doktoranckim. Należało też
podać liczbę osób wyświęconych na kapłanów w ostatnim roku oraz
liczbę maksymalną i minimalną alumnów w ostatnich pięciu latach.
Trzecia część dotyczyła konferencji biskupów lub kongregacji zakonnej, która sprawowała patronat nad określoną instytucją. Wymagano
podania danych personalnych delegata tej instytucji. W kolejnej części należało wymienić członków Komisji Nadzorczej, podając ich
imiona i nazwiska, diecezję lub miejsce pracy, rok przyjęcia święceń
kapłańskich i rok nominacji do tego gremium.26 Piąta część zawierała
informacje o osobach formujących alumnów, czyli rektorze i wicerektorze, asystencie, ojcu duchownym, spowiednikach zwyczajnych
i nadzwyczajnych, ekonomie, dyrektorze studiów i dyrektorze do
spraw personalnych. Natomiast w szóstej części wymagano podania
liczby osób zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu
pracy oraz liczby wolontariuszy. Kolejna część formularza dotyczyła
sytuacji ekonomicznej instytucji, z podaniem ogólnej oceny stanu
technicznego gmachu, zasobów finansowych (należało wybrać: znakomite, dobre, wystarczające, niewystarczające). Wymagano też podania sumy wpływów i wydatków za rok sprawozdawczy, dziennego
i rocznego średniego kosztu utrzymania osoby. W ósmej części ujęto
informację o całkowitej liczbie woluminów w bibliotece, systemie
archiwizacji oraz liczbie nabytych pozycji w ostatnim roku i czasopism prenumerowanych w abonamencie. W kolejnej części można
było zamieścić ewentualne dodatkowe uwagi. Dwie ostatnie części
to w kolejności imienna lista alumnów zamieszkujących w danej
instytucji, z podaniem diecezji, roku przybycia, nazwy uczelni i roku
studiów oraz imienna lista tych, którzy opuścili instytucję w ostatnim

25	Tamże.
26	Tamże.
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roku, z wyszczególnieniem diecezji, osiągniętego tytułu naukowego
oraz krótkiej, indywidualnej oceny wydanej przez rektora.27
Do formularza rocznego dołączono dodatkowe pytania, jeśli alumnami w danej instytucji byli księża. Zwrócono szczególną uwagę na
nowych alumnów i ich aklimatyzację w środowisku. Proszono o informację dotyczące formacji duchowej, dyscypliny, systematycznej
pracy nad sobą oraz życia liturgicznego wspólnoty, modlitw indywidualnych, regularności przystępowania do sakramentu pokuty,
a także życia wspólnotowego. Pytano także, czy przewidziane są konferencje duchowe oraz rekolekcje. Ważnym elementem była formacja
intelektualna studentów, z wyszczególnieniem papieskich uczelni,
w których alumni podejmowali naukę i jakie efekty kształcenia były
osiągane. Zwrócono też uwagę na kontakty alumnów z parafiami
w diecezji rzymskiej i uczestniczenie ich w życiu Kościoła uniwersalnego. W ostatniej części pytano o sytuację ekonomiczną, zwracając
uwagę na przeprowadzane naprawy i modernizacje infrastruktury.28
3. Ogólne dane o Kolegium i sprawowany nad nim patronat
Siedziba Papieskiego Kolegium Polskiego od lat trzydziestych ubiegłego wieku mieści się przy Piazza Remuria 2A w Rzymie. Po zakupie
działki w szybkim tempie wybudowano gmach, który po rozbudowie
służy potrzebom tej instytucji.29 Charakter Kolegium od jego erygowania był zawsze narodowy. Do wejścia w życie Statutu i Regulaminu
w lipcu 2002 r. podstawą prawną funkcjonowania był Statut i Regulamin z końca 1960 r. oraz Reguły życia i działania wydane w 1992 r.
27	Tamże.
28	Załącznik nr 2 do pisma: Abp J. Saraiva Martinez do ks. M. Roli. Rzym, 12-06-1997. Indicazioni per la compilazione della relazione annuale dei collegi e convitti romani oer alunni sacerdoti, APKP, sygn. III 44. Dodatkowe sprawozdanie
sporządzane na podstawie przesłanych pytań w Kolegium nazywano „Relazione
Annuale”, z wyszczególnieniem roku akademickiego.
29 COMPRA-VENDITA. Repertorio N. 31.238. Rzym, 13-06-1935 (autoryzowany
odpis aktu notarialnego), APKP, sygn. III 16. Zob. Accertamento Generale della
Proprietà Immobiliare Urbana. Planimetria degli immobili urbani denunciati con
la Scheda N. 5891752. Rzym, 28-01-1940, APKP, sygn. III 14.
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przez Konferencję Episkopatu Polski.30 Na początku XXI wieku średni
czas pobytu księży studentów w Kolegium wynosił od 4 do 6 lat, z tendencją wydłużenia do 7 lat, co wiązało się z rozszerzenia programów
studiów licencjackich i doktoranckich w papieskich uniwersytetach
znajdujących się w Rzymie.31
Zgodnie ze Statutem z 2002 r., Papieskie Kolegium Polskie pozostaje w szczególnej zależności od Stolicy Apostolskiej i jest poddane
władzy oraz nadzorowi Konferencji Episkopatu Polski, którą reprezentuje w kontaktach z Kolegium jej przewodniczący.32 Tak więc,
zgodnie z postanowieniami zawartymi w obowiązującym Statucie
z 2002 r., patronat nad Kolegium sprawuje Konferencja Episkopatu
Polski, a jej delegatem jest każdorazowy przewodniczący. Tę funkcję
do 2004 r. sprawował kard. Józef Glemp, metropolita warszawski,

30	Zob. Statuta Pontificii Collegii Polonorum in Urbe (uwierzytelniony odpis).
Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P, APKP, sygn. III 28.2; Regulae ab alumnis Pontificii Collegii Polonorum in Urbe servandae, APKP, sygn. III 28.2; Reguły życia
i działania wydane przez Episkopat Polski dla Papieskiego Instytutu Polskiego
i Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie. Warszawa, 24-09-1992, APKP, sygn.
III 28.3; Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie. Statut z Regulaminem. Warszawa,
28-06-2002, APKP, sygn. III 28.5; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per
l’anno 2000/2001 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio
Polacco per l’anno 2001/2002 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio
Collegio Polacco per l’anno 2002/2003 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici
del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2003/2004 (kopia), APKP, sygn. III 44;
Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2004/2005 (kopia), APKP,
sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2005/2006
(kopia), APKP, sygn. III 44.
31	Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2000/2001 (kopia), APKP,
sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2001/2002
(kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno
2002/2003 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco
per l’anno 2003/2004 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2004/2005, APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio
Collegio Polacco per l’anno 2005/2006 (kopia), APKP, sygn. III 44.
32	Art. 2, 6, Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie. Statut z Regulaminem. Warszawa, 28-06-2002, APKP, sygn. III 28.5, s. 2-3.
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którego zastąpił w wyniku przeprowadzonych wyborów w 2004 r.
abp Józef Michalik, metropolita przemyski.33
4. Osoby formujące alumnów i Komisja Nadzorcza
Na początku XXI wieku rektorem Kolegium był ks. Marian Rola,
który sprawował ten urząd od 1986 r. Natomiast ks. Jan Gówczyk,
który od 1991 r. był asystentem rektora, w 1998 r. zakończył swoją pracę
w Kolegium.34 W tym samym roku ekonomem w Kolegium został
ks. Adam Dalach, którego wpisywano w formularze sprawozdawcze
jako wicerektora. Jednak zgodnie z obowiązującym wówczas Statutem
Kolegium z 1960 r. dekret nominacyjny na tę funkcję powinien być
wystawiony przez Kongregację, a takiego dokumentu ta instytucja
nie wydała.35 Ksiądz ten zakończył swoją pracę w Kolegium z końcem

33 Por. Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2000/2001 (kopia),
APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2001/2002
(kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno
2003/2004 (kopia), APKP, sygn. III 44.
34	Dekret: Kard. J. Glemp do ks. M. Roli. Warszawa, 06-04-1991, APKP, sygn. III 18;
Relazione Annuale 1997/1998 (kopia), APKP, sygn. III 44. W sprawozdaniach kierowanych do Kongregacji Wychowania Katolickiego ks. Główczyk był określany jako
wicerektor Kolegium, co nie było zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, gdyż
był asystentem rektora. Zob. Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno
1990–1991 (kopia), APKP, sygn. III 44; Relazione del Pontificio Collegio Polacco
per l’anno 1991–1992 (kopia), APKP, sygn. III 44; Relazione del Pontificio Collegio
Polacco per l’anno 1992–1993 (kopia), APKP, sygn. III 44; Relazione del Pontificio
Collegio Polacco per l’anno 1993–1994 (kopia), APKP, sygn. III 44; Relazione del
Pontificio Collegio Polacco per l’anno 1995–1996 (kopia), APKP, sygn. III 44; Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 1996–1997 (kopia), APKP, sygn.
III 44.
35 Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 1997–1998 (kopia), APKP,
sygn. III 44; Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 1998–1999 (kopia),
APKP, sygn. III 44; Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 1999–2000
(kopia), APKP, sygn. III 44. Zob. pkt 9–10, Statuta Pontificii Collegii Polonorum
in Urbe. Rzym, 12-12-1960. Ad N. 3217/60/P (uwierzytelniony odpis), APKP, sygn.
III 28.2, s. 2.
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czerwca 2002 r.36 Zmiana rektora w Papieskim Kolegium Polskim
nastąpiła na mocy dekretu Kongregacji Wychowania Katolickiego
z 12 lipca 2001 r. Urząd ten objął ks. Marek Stępień w dniu 2 września
2001 r. Nominacja była wystawiona na okres sześciu lat.37
Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku skład czteroosobowej
Komisji Nadzorczej Papieskiego Kolegium Polskiego, do której wchodzili duchowni polscy pracujący w dykasteriach Kurii Rzymskiej,
nie ulegał zmianie. Natomiast po wejściu w życie Statutu z 2002 r.
odnowiono nominacje tym samym członkom, z tym że jeden z nich
w międzyczasie został mianowany biskupem diecezji w Polsce, ale nie
zwolniono go z funkcji pełnionej w Komisji Nadzorczej Kolegium.38
Zgodnie z normami zawartymi w Statucie Papieskiego Kolegium
Polskiego, księża studenci w zakresie życia wewnętrznego mają prawo
korzystać z posługi kierownika duchowego, którego mianowała Konferencja Episkopatu Polski na okres pięciu lat, z możliwością ponowienia tej samej nominacji.39 W 2004 r. na tę funkcję został mianowany
ojciec Edward Kaczyński, dominikanin, który w przeszłości był wieloletnim rektorem Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza w Rzymie.
W sprawozdaniach do Kongregacji ojca Kaczyńskiego wpisywano

36 Por. Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2000/2001 (kopia),
APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2001/2002
(kopia), APKP, sygn. III 44; Relazione Annuale 2001/2002 (kopia), APKP, sygn.
III 44.
37	Decretum: Congregatio de Institutione Catholica. Romae, 12-07-2001, APKP,
sygn. III 45; Relazione Annuale 2000/2001 (kopia), APKP, sygn. III 44.
38 Por. Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 1995–1996 (kopia),
APKP, sygn. III 44; Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 1996–1997
(kopia), APKP, sygn. III 44; Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno
1997–1998 (kopia), APKP, sygn. III 44; Relazione del Pontificio Collegio Polacco
per l’anno 1998–1999 (kopia), APKP, sygn. III 44; Relazione del Pontificio Collegio
Polacco per l’anno 1999–2000 (kopia), APKP, sygn. III 44; Relazione del Pontificio
Collegio Polacco per l’anno 2000–2001 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici
del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2001/2002 (kopia), APKP, sygn. III 44.
39	Art. 4, Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie. Statut z Regulaminem. Warszawa,
28-06-2002, APKP, sygn. III 28.5, s. 3.
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w rubryce: „padre spirituale del Pontificio Collegio Polacco”.40
W pierwszych latach XXI wieku w Kolegium posługę pełnił też jeden
spowiednik zwyczajny i jeden nadzwyczajny.41
5. Alumni w Kolegium i ich formacja duchowa i naukowa
W roku 2000 w Papieskim Kolegium Polskim było 43 księży studentów, w tym 10 nowoprzybyłych. Studia licencjackie podjęło wówczas
17 alumnów, a doktoranckie 23. Oprócz tego, trzech przeprowadzało
swoje badania naukowe już po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Studenci przynależeli do 30 polskich diecezji i podejmowali
kształcenie w siedmiu uniwersytetach papieskich i jednym instytucie,
z tego najliczniejsza grupa, 14 osób, była w Papieskim Uniwersytecie
Gregoriańskim.42 W kolejnych pięciu latach liczba alumnów wahała
się od 42 do 45 osób, w tym nowych studentów było od 11 do 12, przy
czym w roku akademickim 2005/2006 było ich tylko pięciu. W poszczególnych, kolejnych latach akademickich księża przynależeli do:
28, 27, 25, 26 i 25 diecezji polskich. W tym czasie nie było w Kolegium
księży zakonnych.43 Ciągle najliczniejsza grupa alumnów studiowała
40	Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2003/2004, (kopia),
APKP, sygn. III 44. Zob. Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno
2004/2005 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco
per l’anno 2005/2006 (kopia), APKP, sygn. III 44.
41	Zob. Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2000/2001, (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno
2001/2002 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco
per l’anno 2002/2003 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2003/2004 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del
Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2004/2005 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati
Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2005/2006 (kopia), APKP, sygn.
III 44.
42 Por. Relazione del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2000–2001 (kopia),
APKP, sygn. III 44.
43	Zob. Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2001/2002 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno
2002/2003 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco
per l’anno 2003/2004 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio
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w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.44 Księża, którzy opuszczali Kolegium w przeważającej liczbie zdobywali stopień licencjata
lub stopień naukowy doktora.45
Rozwój osobowości alumnów w Kolegium opierał się na spełnianiu obowiązków wynikających ze wspólnoty życia kapłańskiego,
zachowywania dyscypliny poprzez respektowanie czasu modlitwy
oraz milczenia w czasie studiowania i wypoczynku. Księża udzielali się w pomocy duszpasterskiej w parafiach diecezji rzymskiej,
a w okresie wakacyjnym także na terytorium Włoch i innych państw.
W Kolegium prowadzona była też formacja duchowa. Zgodnie z Regulaminem Kolegium, księża codziennie celebrowali Mszę Świętą,
wspólnie odmawiali jutrznię i nieszpory. W okresie Wielkiego Postu
były przeprowadzane trzydniowe rekolekcje, którym przewodniczył
zapraszany przez rektora biskup lub kapłan. Oprócz tego, w każdym
miesiącu roku akademickiego był celebrowany dzień skupienia z konferencją dla studentów. Raz na dwa tygodnie, w ustalonym wcześniej
terminie, do Kolegium przybywał spowiednik. Każdy z alumnów
mógł przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.46
Kształcący się księża studenci podejmowali studia specjalistyczne
w uczelniach papieskich w Rzymie, do których byli kierowani przez
poszczególnych biskupów diecezjalnych. O postępach w nauce alumni
informowali rektora Kolegium i własnego biskupa. Zgodnie ze Statutem i Regulaminem, rektor sporządzał coroczną opinię o każdym
studencie, która zawierała ocenę postępów w rozwoju intelektualnym oraz duchowym, jak też dotyczyła uczestniczenia w zajęciach
Collegio Polacco per l’anno 2004/2005 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici
del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2005/2006 (kopia), APKP, sygn. III 44.
Księża zakonni mieszkali w Kolegium do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.
44 W kolejnych latach było to: 12, 14, 15, 12 i 10 osób. Tamże.
45 W kolejnych latach zdobywających stopnie licencjata księży było: 8, 4, 4, 3, 4,
a stopień naukowy doktora odpowiednio: 1, 3, 4, 2 i 1. Tamże.
46	Zob. Relazione Annuale 2001/2002 (kopia), APKP, sygn. III 44; Relazione Annuale
2002/2003 (kopia), APKP, sygn. III 44; Relazione Annuale 2003/2004 (kopia), APKP,
sygn. III 44; Relazione Annuale 2004/2005 (kopia), APKP, sygn. III 44; Relazione
Annuale 2005/2006 (kopia), APKP, sygn. III 44.
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uniwersyteckich. Opinia ta była przesyłana do zainteresowanego
biskupa diecezjalnego.47
6. Dobra doczesne Kolegium
Jak już było wspomniane wyżej, siedziba Kolegium nie zmieniła się
od połowy lat trzydziestych ubiegłego wieku. Własnością tej instytucji
była zabudowana działka usytułowana na wzgórzu awentyńskim,
w pobliżu Koloseum. We wszystkich sprawozdaniach przekazywanych do Kongregacji Wychowania Katolickiego na początku
XXI wieku stan zabudowy Kolegium i zasób środków finansowych
były określane jako wystarczające.48 Przez trzy kolejne lata akademickie od 2001/2002 do 2003/2004 bilans finansów rocznych był
ujemny i deficyt pokrywano z wcześniej zgromadzonych środków
pieniężnych i z bieżących wpływów. Taki stan budżetu był konsekwencją podejmowanych remontów i unowocześnienia wyposażenia
Kolegium. Przez trzy kolejne lata na ten cel zostało przeznaczonych
ok. 500 tys. Euro.49 Najwyższy deficyt budżetu rocznego był w roku
akademickim 2001/2002 i wynosił ponad 300 tys. euro. W tym jednym roku wykonano w Kolegium między innymi następujące prace
modernizacyjne i remontowe: okablowanie budynku do sieci telefonicznej, komputerowej i telewizyjnej; zakupiono i zainstalowano
47 Relazione Annuale 2001/2002 (kopia), APKP, sygn. III 44; Relazione Annuale
2002/2003 (kopia), APKP, sygn. III 44; Relazione Annuale 2003/2004 (kopia), APKP,
sygn. III 44; Relazione Annuale 2004/2005 (kopia), APKP, sygn. III 44; Relazione
Annuale 2005/2006 (kopia), APKP, sygn. III 44.
48	Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2000/2001 (kopia), APKP,
sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2001/2002
(kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno
2002/2003 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco
per l’anno 2003/2004 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2004/2005 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del
Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2005/2006 (kopia), APKP, sygn. III 44.
49	Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2001/2002 (kopia), APKP,
sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2002/2003
(kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno
2003/2004 (kopia), APKP, sygn. III 44.
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cyfrową centralę telefoniczną; zamontowano klimatyzację w kuchni,
w pokojach personelu i w pokojach gościnnych; wykonano generalny
remont tarasu nad Kolegium oraz system ścieków; zbudowano nową
sieć centralnego ogrzewania w całym budynku; wymieniono piec centralnego ogrzewania, z przejściem na zasilanie gazowe; wymieniono
podłogi i wykonano całościowe malowanie III piętra; wykonano
remont generalny łazienek ogólnych na I i II piętrze.50
Przez kolejne lata do 2006 r. średni koszt utrzymania rocznego
na osobę wynosił od 5 do 5,5 tys. euro, a średni koszt dziennych
wydatków na utrzymanie osoby oscylował w granicach 20–21 euro.
Przy tych wyliczeniach nie brano pod uwagę kosztów remontów
i modernizacji infrastruktury.51
W bibliotece Kolegium zgromadzono ponad 20 tys. woluminów
i sukcesywnie każdego roku powiększano te zbiory o ok. 400. Jednak
w pierwszym rocznym sprawozdaniu z tego wieku zgłoszono tylko
ok 9 tys. woluminów, co mogło oznaczać, że dopiero później przeprowadzono kompleksową inwentaryzację zasobów bibliotecznych,
a wcześniejsze dane były podawane bardzo orientacyjnie. W omawianym czasie Kolegium posiadało prenumeratę na ok. 30 czasopism
rocznie.52

50 Relazione Annuale 2001/2002, APKP, sygn. III 44.
51	Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2000/2001 (kopia), APKP,
sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2001/2002
(kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno
2002/2003 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco
per l’anno 2003/2004 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2004/2005 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del
Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2005/2006 (kopia), APKP, sygn. III 44.
52	Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2000/2001 (kopia), APKP,
sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2001/2002
(kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno
2002/2003 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco
per l’anno 2003/2004 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2004/2005 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del
Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2005/2006 (kopia), APKP, sygn. III 44.
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Z powyższego zestawienia można wnioskować, że koszty jednostkowe utrzymania w Kolegium były stabilne. Na uwagę zasługuje fakt,
że remonty i unowocześnienie potrzebnej infrastruktury pochłonęły
środki w wysokości ponad pół miliona euro. Takie wydatki inwestycyjne były możliwe dzięki pokrywaniu kolejnych deficytów rocznych ze środków otrzymywanych ze stypendiów księży studentów,
których wówczas było w Kolegium od 42 do 45 rocznie53, a także
z funduszy zgromadzonych we wcześniejszych latach funkcjonowania
Kolegium54.
Zakończenie
Współcześnie działające Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie jest
instytucją kościelną, która pozostaje w szczególnej zależności od Stolicy Apostolskiej i jest poddana władzy oraz nadzorowi Konferencji
Episkopatu Polski. Do Kolegium są przyjmowani księża z diecezji
polskich, którzy zostali skierowani przez swych biskupów do odbycia
studiów specjalistycznych w papieskich uczelniach rzymskich.
Od lat trzydziestych ubiegłego wieku władze seminariów, kolegiów
i konwiktów kościelnych w Rzymie były zobowiązane do przesyłania
do Stolicy Apostolskiej corocznych sprawozdań ze swej działalności.
Ten obowiązek sporządzania i przesyłania relacji został zapisany
w postanowieniach Statutu Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z 2002 r. W każdym roku rektor zobowiązany jest przedkładać
53 Księża studenci korzystali ze stypendiów przekazywanych przez Ligę Katolicką
Pomocy Kościołowi w Polsce z siedzibą w USA, z Kirche in Not i Renovabis. Zob.
Relazione Annuale 2002/2003 (kopia), APKP, sygn. III 44; Relazione Annuale
2003/2004 (kopia), APKP, sygn. III 44; Relazione Annuale 2004/2005 (kopia), APKP,
sygn. III 44; Relazione Annuale 2005/2006 (kopia), APKP, sygn. III 44.
54 Por. Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2000/2001 (kopia),
APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2001/2002
(kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno
2002/2003 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco
per l’anno 2003/2004 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2004/2005 (kopia), APKP, sygn. III 44; Dati Statistici del
Pontificio Collegio Polacco per l’anno 2005/2006 (kopia), APKP, sygn. III 44.
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Kongregacji Wychowania Katolickiego sprawozdanie o stanie Kolegium, ze szczególnym uwzględnieniem formacji duchowej i naukowej
studentów oraz sytuacji finansowej i majątkowej. Tego typu sprawozdania pozwalają na ocenę funkcjonowania Kolegium i zidentyfikowanie ewentualnych nieprawidłowości.
Z zaprezentowanej analizy materiału źródłowego wyłania się pozytywny obraz działalności Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie
na początku XXI wieku. W tej instytucji każdego roku przebywało
ponad 40 księży studentów wykorzystujących przyznane im stypendia, którzy mieli okazję pogłębiania swojej formacji duchowej
i intelektualnej. Warunki pobytu w Kolegium i kształcenia w Wiecznym Mieście były coraz lepsze ze względu na prowadzone prace
renowacyjne i modernizacyjne infrastruktury. Podjęcie tego typu
działań było możliwe, gdyż w Kolegium dysponowano potrzebnymi
funduszami i mimo wykazywania deficytu w budżecie przez kilka
kolejnych lat, sytuacja finansowa Kolegium nie wymagała żadnego
wspomagania z zewnątrz. Tak więc, każdy student zamieszkujący
w Papieskim Kolegium Polskim mógł wykorzystać swój pobyt w celu
własnego wszechstronnego rozwoju. Papieskie Kolegium Polskie było
i jest ważną instytucją kościelną i ośrodkiem akademickim, w którym przebywają księża z Polski podejmujący specjalistyczne studia
w Rzymie.
Summary
Currently operating and functioning the Polish Pontifical College in Rome
is a church institution which remains in the special relation with the Apostolic See and is subjected to the power and the supervision of the Polish
Episcopal Conference.
The priests who are recruited to the Polish Pontifical College in Rome
come from Polish dioceses and they are directed by their which were directed
by one’s bishops for studies at Pontifical Roman colleges.
The legal basis of functioning of the Polish Pontifical College in Rome is
the Statute and Rules adopted in 2002. One can see from presented analysis
of the results based on annual reports referred to the Congregation of the
Catholic Education that at the beginning of the 21st century the College was
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functioning well. The priest’s students could without obstacles use their
stay in Rome for deepening the spiritual formation and the intellectual
development. They had the guaranteed maintenance and the possibility of
using the updated infrastructure.
Słowa kluczowe: Papieskie Kolegium Polskie, sprawozdania, funkcjonowanie, Kongregacja Wychowania Katolickiego, początek XXI wieku
Keywords: the Polish Pontifical College, reports, functioning, the
Congregation of the Catholic Education, the beginning of the 21st century
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Il diaconato permanente alla luce del
magistero di Paolo vi, GIOVANNI PAOLO II
E BENEDETTO XVI
The Permanent Diaconate in light of the Magisterium of Paul VI,
John Paul II and Benedict XVI
In questi ultimi decenni, la Chiesa ha vissuto una straordinaria
crescita spirituale e pastorale grazie all’approfondita ricezione dei
documenti del Concilio Vaticano II. Sono sorti numerosi documenti
dei Papi – cominciando dal Beato Paolo VI, San Giovanni Paolo II
fino a Benedetto XVI – i quali hanno sviluppato l’evento conciliare.
In questo contesto il diaconato permanente ha ritrovato le radici
della sua presenza nella comunità dei credenti e nel più ampio tessuto
sociale, acquisendo da una parte consapevolezza del proprio ruolo di
servizio a Cristo e agli uomini, e ricevendo, dall’altra, nuovo slancio
dagli orientamenti che il Magistero ha lungo questi anni offerto alla
comune riflessione ecclesiale.
È interessante e necessario approfondire lo sviluppo che il diaconato
permanente ha vissuto dal suo ripristino ad oggi, per comprenderne
meglio il percorso, mediante una lettura che coglie tutta la ricchezza
dottrinale, pastorale ed esortativa che ha caratterizzato i discorsi
e i vari pronunciamenti indirizzati dal Magistero Pontificio in questi
anni post-conciliari in diverse occasioni ai diaconi di tutto il mondo.
La Chiesa trova nel diaconato permanente l’espressione ed in pari
tempo l’impulso vitale per farsi essa stessa segno visibile della diaconia
di Cristo Servo nella storia degli uomini. La sensibilità alla formazione
di una coscienza diaconale può proprio considerarsi il motivo di fondo
che deve permeare le comunità cristiane.
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Il Magistero Pontificio lungo le tappe del cammino diaconale di
questi anni ha lasciato un’impronta al tempo stesso chiarificatrice
e rimotivante nel segno dell’obbedienza fedele e della letizia che
devono accompagnare la missione del diacono nella Chiesa e nel
mondo di oggi, amplificando gli orientamenti indicati dal Concilio
e allargandone il respiro e gli orizzonti d’azione.
Il ministero diaconale deve essere visto, dunque, come parte
integrante del lavoro conciliare per preparare l’intera Chiesa ad un
rinnovato apostolato nel mondo contemporaneo.
Il presente studio vuole ricordare gli elementi più importanti del
Magistero di Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI concernente
il diaconato permanente.
1. Diaconato permanente frutto del Concilio Vaticano II
Il Concilio di Trento nella sessione XXIII del 1563 aveva disposto che
il diaconato venisse ripristinato quale originaria funzione della Chiesa
così come era anticamente secondo la sua specifica natura, cioè con
i suoi vescovi, presbiteri e diaconi.
In realtà, tale indicazione non trovò alcuna attuazione pratica1.
Bisognava attendere il Concilio Vaticano II. Nella prima fase dei lavori
conciliari sul primo schema della costituzione De Ecclesia (1–7 dicembre
1962) il problema del diaconato non ha suscitato un particolare
interesse. Soltanto alcuni Padri del Concilio hanno segnalato, che nel
capitolo dedicato all’episcopato e al presbiterato non si dice nulla sul
diaconato2. Tuttavia durante la prima sessione comune (1962–1963), un
certo numero di Padri conciliari ha cominciato a suggerire la possibilità
del ripristino del diaconato permanente, sottolineando i benefici
specialmente per le missioni e per l’ecumenismo. Altri Padri hanno
1 Cfr. R. Selejdak, Diakonat stały w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II,
posoborowego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i narodowych «Rationes institutionis
diaconorum permanentium», Warszawa 2010, pp. 64–68.
2 Cfr. Card. Joseph Bueno y Monreal (31 Assemblea Generale, 1° dicembre 1962),
AS I/IV, p. 131. A sua volta Mons. Raphael Rabban ha chiesto perché lo schema
menziona “de duobus gradibus ordinis, de episcopatu scilicet et de sacerdotio”
e non dice nulla sul diaconato “qui in ordinem pertinet” (ibidem, p. 236).
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chiesto cautela a tale riguardo. Tuttavia, la maggior parte dei Padri,
più degli aspetti teorici del diaconato, erano interessati alle sue ragioni
pratiche, in particolare l’ammissione degli uomini sposati al diaconato
permanente e le conseguenze di ciò per il celibato ecclesiastico3.
Durante la seconda fase del Concilio (1963) la questione del diaconato
fu considerata in modo decisamente più ampio. La discussione sul
diaconato aveva carattere molto fondamentale e esprimeva le intenzioni
del Concilio a questo proposito4. Tre interventi riguardanti il diaconato
permanente possono essere considerati cruciali, perché mostrano
i suoi aspetti dottrinali e pratici. Proprio essi sono stati oggetto di
dibattito. Si tratta degli interventi dei cardinali Julius Döpfer5, Joannes
Landázuri Ricketts6 e Leo Joseph Suenens7. In altri interventi furono
discussi solo i temi dei suddetti cardinali.
Per quanto riguarda i Padri conciliari che hanno sostenuto il
diaconato permanente, va notato che essi hanno insistito affinché
il Concilio considerasse la possibilità della sua restaurazione solo in
quei momenti e luoghi in cui l’autorità ecclesiastica competente lo
considererebbe vantaggioso. Tuttavia, non c’era alcun suggerimento
che il ripristino del diaconato permanente sarebbe stato obbligatorio
per tutte le Chiese locali. I Padri che hanno parlato nel dibattito hanno
provato a mostrare i benefici pratici e pastorali per le Chiese che
prenderebbero una tale decisione. Secondo loro, la presenza di diaconi
permanenti potrebbe aiutare a risolvere vari problemi pastorali causati
dalla mancanza di sacerdoti nei paesi missionari e nelle regioni in cui
la Chiesa è perseguitata8. La promozione delle vocazioni al diaconato
3 Cfr. G. Caprile, Il Concilio Vaticano II. Il primo periodo: 1962–1963. Roma 1968,
pp. 337, 410, 413, 494, 498, 501, 536.
4 Il Concilio ha discusso il problema della struttura gerarchica della Chiesa dal
4 al 30 ottobre 1963.
5 Cfr. Card. J. Döpfner (42 CG, 7.10.1963), AS II/II, pp. 227–230.
6 Cfr. Card. J. Landázuri Ricketts (43 CG, 8.10.1963), ibidem, pp. 314–317.
7 Cfr. Card. L.J. Suenens (43 CG, 8.10.1963), ibidem, pp. 317–320.
8 Cfr. Mons. F. Seper (44 CG, 9.10.1963), ibidem, p. 359; Mons. B. Yago (45 CG,
10.10.1963), ibidem, p. 406; Mons. J. C. Maurer (45 CG, intervento scritto), ibidem,
p. 412; Mons. P. Yü Pin (45 CG), ibidem, p. 431.
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potrebbe anche illustrare meglio l’importanza del presbiterato9.
Il ripristino del diaconato permanente servirebbe pure a migliorare
i rapporti ecumenici della Chiesa latina con altre chiese che hanno
conservato il diaconato10. Inoltre, gli uomini che vorrebbero essere più
attivamente coinvolti nell’apostolato, o coloro che sono già coinvolti
in qualche forma di ministero ecclesiale, potrebbero appartenere
alla gerarchia11. Infine, l’ammissione al diaconato permanente degli
uomini sposati renderebbe il celibato dei sacerdoti più visibile come
un carisma accettato nello spirito di libertà12.
I Padri conciliari hanno anche indicato nei loro interventi le
ragioni teologiche per restaurare il diaconato permanente. Alcuni
hanno sottolineato che la questione del ripristino di un diaconato
permanente non ha solo carattere disciplinare, ma in realtà è un
problema teologico13. Il diaconato, essendo il grado della sacra
gerarchia della Chiesa, è sua parte strutturale sin dall’inizio. Il Card.
Döpfner ha affermato con assoluta fermezza: “Schema nostrum,
agens de hierarchica constitutione Ecclesiae, ordinem diaconatus
nullo modo silere potest, quia tripartitio hierarchiae ratione ordinis
habita in episcopatum, presbyteratum et diaconatum est juris
divini et constitutioni Ecclesiae essentialiter propria”14. Il Concilio,
ripristinando il diaconato permanente, non indebolirebbe gli
elementi essenziali della Chiesa, ma reintrodurrebbe solo ciò che fu
abbandonato nel tempo. Inoltre, i Padri sostenevano che il diaconato
era un sacramento che a colui che lo ha ricevuto imprimeva il carattere
e comunicava una grazia sacramentale15. Il diacono non può essere
9 Cfr. Card. Richaud (44 CG, 9.10.1963), ibidem, pp. 346–347; Mons. B. Yago,
ibidem, p. 406.
10 Cfr. Mons. F. Seper, ibidem, p. 359.
11 Cfr. Card. J. Landázuri Ricketts, ibidem, p. 315; Card. J. Döpfner, ibidem, p. 229.
12 Cfr. Mons. J. C. Maurer, ibidem, p. 411; Mons. E. T. Camandari (46 CG, 11.10.1963),
ibidem, p. 450; Mons. G. Kémére (47 CG, 14.10.1963), ibidem, p. 534.
13 Cfr. Card. J. Döpfner, ibidem, p. 227; Card. J. Landázuri Ricketts, ibidem, p. 314.
14 Card. J. Döpfner, ibidem, p. 227.
15 Cfr. Mons. A. Fares (46 CG, 14.10.1963), ibidem, p. 530–531; Mons. N. J. Arnau
(48 CG, 15.10.1963), ibidem, p. 580; Mons. J. Maurer, ibidem, p. 411.
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collocato allo stesso livello del ministro laico che adempie il ministero
nella Chiesa, perché il diaconato comunica la grazia di svolgere un
ufficio speciale16. Così, il diacono non è un laico elevato a un più alto
grado di apostolato secolare, ma un membro della gerarchia per la
grazia sacramentale e per il carattere che ha ricevuto al momento
della sua ordinazione. Poiché i Padri conciliari presumevano
che i diaconi avrebbero vissuto e lavorato tra i laici e nel mondo
secolarizzato, secondo loro potevano agire da ponte e da mediatori
tra la gerarchia e i fedeli17. I Padri, pertanto, desideravano ripristinare
il diaconato come grado stabile della gerarchia per penetrare la
società secolarizzata in un modo più adeguato alla mentalità dei
laici. Il diaconato permanente non fu trattato come una vocazione al
sacerdozio ma come un ufficio destinato al ministero nella Chiesa18.
In questo modo, sarebbe diventato un segno della Chiesa, chiamata ad
essere un servo di Cristo, un servo di Dio19. La presenza del diacono
contribuirebbe pertanto al rinnovamento dello spirito evangelico
dell’umiltà e del servizio nella Chiesa.
Queste opinioni a sostegno del ripristino del diaconato permanente
hanno incontrato riserve. Alcuni Padri hanno sottolineato l’inutilità
del diaconato permanente per affrontare il problema della mancanza
di sacerdoti, perché i diaconi non possono sostituirli in tutto20. Altri
temevano che l’accettazione degli uomini sposati come diaconi
avrebbe messo in pericolo il celibato dei sacerdoti21. Ciò porterebbe
alla formazione di un gruppo di chierici inferiori ai membri degli
istituti di vita secolare, che vivono secondo il voto di castità22. Quindi,
16 Cfr. Card. J. Landázuri Ricketts, ibidem, pp. 314–315; Card. L.J. Suenens, ibidem,
p. 318; Mons. F. Seper, ibidem, p. 319.
17 Cfr. Mons. P. Yü Pin, AS II/II, p. 431.
18 Cfr. Mons. B. Yago, ibidem, p. 407.
19 Cfr. Mons. J. Maurer, ibidem, p. 410.
20 Cfr. Padre A. Fernández (45 CG, 10.10.1963), ibidem, p. 424; Mons. J. Drzazga
(49 CG, 16.10.1963), ibidem, p. 624.
21 Cfr. F. Franic (44 CG, 10.10.1963), ibidem, p. 378; Mons. D. Romoli (48 CG,
15.10.1963), ibidem, p. 598; Mons. P. Cule (47 CG, 14.10.1963), ibidem, p. 518.
22 Cfr. Mons. J. Carraro, ibidem, pp. 525–526.
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questi Padri hanno proposto soluzioni che erano meno pericolose,
come ad esempio, il coinvolgimento nella cura pastorale di un
maggior numero di uomini e donne secolari e membri degli istituti
di vita secolare23.
Il 21 novembre 1964 fu finalmente promulgato il numero 29 della
Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium, dedicato al
diaconato permanente. In esso viene affermato:
“In un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali
sono imposte le mani «non per il sacerdozio, ma per il servizio».
Infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, nella «diaconia» della
liturgia, della predicazione e della carità servono il popolo di Dio, in
comunione col vescovo e con il suo presbiterio. È ufficio del diacono,
secondo le disposizioni della competente autorità, amministrare
solennemente il battesimo, conservare e distribuire l’Eucaristia,
assistere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa, portare
il viatico ai moribondi, leggere la Sacra Scrittura ai fedeli, istruire
ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli,
amministrare i sacramentali, presiedere al rito funebre e alla
sepoltura. Essendo dedicati agli uffici di carità e di assistenza, i diaconi
si ricordino del monito di S. Policarpo: «Essere misericordiosi, attivi,
camminare secondo la verità del Signore, il quale si è fatto servo di
tutti».
E siccome questi uffici, sommamente necessari alla vita della
Chiesa, nella disciplina oggi vigente della Chiesa latina in molte regioni
difficilmente possono essere esercitati, il diaconato potrà in futuro
essere ristabilito come proprio e permanente grado della gerarchia.
Spetterà poi alla competenza dei raggruppamenti territoriali dei
vescovi, nelle loro diverse forme, di decidere, con l’approvazione dello
stesso Sommo Pontefice, se e dove sia opportuno che tali diaconi siano
istituiti per la cura delle anime. Col consenso del Romano Pontefice
questo diaconato potrà essere conferito a uomini di età matura anche

23 Cfr. Card. F. Spelmann, ibidem, p. 83; Padre A. Fernández, ibidem, p. 424; Mons.
V. Costantini, ibidem, p. 447.
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viventi nel matrimonio, e così pure a dei giovani idonei, per i quali
però deve rimanere ferma la legge del celibato”24.
Il testo mostra che i Padri del Concilio Vaticano II hanno preso
una posizione positiva per quanto riguarda il ripristino del diaconato
permanente come grado gerarchico permanente e proprio25.
Sembra che tre motivi di base li abbiano spinti a prendere questa
posizione. Innanzitutto, la restaurazione del diaconato come grado
proprio dell’ordine sacro permette di identificare tutti gli elementi
strutturali della gerarchia stabilita dalla volontà di Dio. In secondo
luogo, ripristinando il diaconato permanente, viene garantito un
indispensabile ministero pastorale alle comunità ecclesiastiche che
ne sono private a causa della mancanza di sacerdoti. In terzo luogo,
infine, il ripristino del diaconato permanente è un rafforzamento con
la grazia di Dio di coloro che hanno già eseguito de facto il ministero
dei diaconi e la loro integrazione più completa nel ministero della
Chiesa26.
Secondo la volontà del Concilio, l’introduzione e la forma di questo
ministero dipendono dalle decisioni delle Conferenze episcopali, che,
guidate dal bene spirituale dei fedeli, dovrebbero chiedere alla Santa
Sede il permesso di introdurre il diaconato permanente nel territorio
concreto, a seconda delle esigenze delle Chiese particolari27.
24 Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium
(21 novembre 1964), n. 29, AAS 57 (1965), 36.
25 Cfr. Commissione Teologica Internazionale, Il Diaconato, evoluzione e prospettive, Città del Vaticano 2003, p. 82.
26 Cfr. R. Selejdak, Diakonat stały w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego
II, posoborowego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i narodowych «Rationes institutionis diaconorum permanentium», op. cit., p. 74; A. Borras, Le diaconat exercé
en permanence: restauration ou rétablissement?, NRTh 118 (1996), p. 821; C. Porro,
Quale visione di Chiesa per il diaconato?, La Rivista del Clero Italiano 78 (1997),
pp. 363–378; E. Castelluci, Il «Ministero della soglia». Una lettura teologica del diaconato a partire dal Nuovo Testamento, Seminarium 48 (2008) 4, p. 633; E. Malnati,
I ministeri nella Chiesa, Milano 2008, p. 205; M. Bennardo – L. Bortolin – B. Cutellè,
Il diacono. Chi è. Cosa fa. Come diventarlo, Cantalupa 2007, p. 58.
27 Cfr. T. J. Norris, Chi è il diacono nella Chiesa?, Gen’s 39 (2009) 1–2, p. 8; Z. Gaczyński, Stopnie sakramentalne święceń, Studia Diecezji Radomskiej 19 (2009), p. 47.
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Altre menzioni meno significative sul diaconato permanente si
trovano nel Decreto sull’attività missionaria della Chiesa Ad gentes
divinitas28, nella Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione
Dei verbum29, nella Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum
Concilium30, nel Decreto sulle Chiese orientali cattoliche Orientalium
Ecclesiarum31 e nel Decreto sull’ufficio pastorale dei vescovi nella
Chiesa Christus Dominus32. È significativo che durante le sessioni del
Concilio Vaticano II non sia stato approvato alcun decreto dedicato
esclusivamente al ministero e alla vita dei diaconi permanenti.
Dalla fine del Concilio Vaticano II, sono passati 53 anni. Durante
questo periodo, l’insegnamento conciliare riguardante il diaconato
permanente fu approfondito soprattutto dai papi.
2. Paolo VI e restauro del diaconato come grado permanente
della gerarchia
Paolo VI nel Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, presentando
la natura teologica del diaconato, conferma l’insegnamento del Concilio sulla grazia sacramentale del diaconato, aggiunge una nota del
suo “carattere” indelebile (che i documenti conciliari non fanno)
e riconosce il diaconato come un ministero “permanente”33.

28 Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto sull’attività missionaria della Chiesa Ad gentes
divinitas (7 dicembre 1965), nn. 15–16, AAS 58 (1966), 963–967.
29 Cfr. Id, Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione Dei verbum (18 novembre
1965), n. 25, AAS 58 (1966), 825-826.
30 Cfr. Id, Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium (4 dicembre
1963), n. 35, AAS 56 (1964), 109.
31 Cfr. Id, Decreto sulle Chiese orientali cattoliche Orientalium Ecclesiarum
(21 novembre 1964), n. 17, AAS 57 (1965), 81–82.
32 Cfr. Id, Decreto sull’ufficio pastorale dei vescovi nella Chiesa Christus Dominus
(28 ottobre 1965), n. 15, AAS 58 (1966), 679–680.
33 Cfr. Paolo VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem (18 giugno 1967), Introduzione, AAS 59 (1967), 698; cfr. anche S. Zardoni, Il diaconato permanente nel
Concilio Vaticano II e nel magistero seguente, Rivista di Scienze Religiose 6 (1972) 1,
p. 155; A. A. Estrada Solis, El diaconado en la literatura teologica en lengua italiana,
in: Excerpta e dissertationibus in Sacra Teologia 51 (2007), p. 29.
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Rispetto al Magistero conciliare, il testo del Motu proprio riprende
i compiti già in esso indicati, apportando, però, qualche innovazione.
Viene aggiunta, ad esempio, tra le funzioni del diacono la guida di
comunità disperse34, elemento importante, capace di introdurre nella
riflessione sulla ministerialità una prospettiva nuova e di aprire alle
comunità parrocchiali orizzonti ancora non del tutto esplorati. Si
danno, inoltre, direttive circa la formazione dei candidati “giovani”
o “adulti”35, mentre le restanti questioni sul ripristino del diaconato
vengono delegate alle Conferenze Episcopali dei vari Paesi36.
Particolarmente interessanti, in questo documento sono due
annotazioni.
La prima riguarda il consenso della moglie. Si specifica, infatti,
che gli uomini sposati non possono essere ammessi al diaconato se
prima non consti non soltanto del consenso della moglie, ma anche
della sua cristiana probità e della presenza in lei di naturali qualità che
non siano di impedimento né di disdoro per il ministero del marito37.
La necessità del consenso della sposa per l’ammissione del candidato
uxorato al diaconato ricorda anche il Codice di Diritto Canonico38. Ma
questo consenso della moglie, che viene sottolineato dal documento
pontificio, non è un mero consenso formale, al contrario, esso
è un’adesione piena, generosa e consapevole che la moglie opera in
accordo profondo e totale con il marito, perché l’esercizio del suo
ministero possa tradursi ogni giorno in testimonianza efficace
della chiamata ricevuta ed espressione autentica della diaconia di
Cristo. In altre parole, la vocazione diaconale del marito non va solo
e semplicemente accettata dalla moglie, ma è una scelta che gli sposi
devono fare insieme, come orientamento e programma di vita. Con
il suo “sì” detto con piena coscienza all’ordinazione del marito, anche
34 Cfr. Paolo VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, V, 22, 10, AAS 59 (1967),
702.
35 Cfr. ibidem, II, 6–10, AAS 59 (1967), 699–700.
36 Cfr. ibidem, I, 1–3, AAS 59 (1967), 699.
37 Cfr. ibidem, III, 11, AAS 59 (1967),700.
38 Cfr. Codice di Diritto Canonico (22 febbraio 1983), Libreria Editrice Vaticana
1983, can 1031 § 2.
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per la moglie del diacono inizierà una nuova vita di donazione alla
Chiesa, che non dovrà realizzarsi necessariamente in particolari
impegni, ma potrà essere anche solamente attuata nell’assicurare al
suo sposo quella serenità familiare e quegli spazi di preghiera che lo
aiuteranno nel suo ministero39.
La seconda annotazione è il costante riferimento al legame
vescovo-diacono, che si coniuga efficacemente con il richiamo al
diacono Lorenzo, proposto quale esempio insieme a Stefano40.
Secondo E. Petrolino, la comunione e l’affetto tra il vescovo e il
diacono esprimono una visione ecclesiale profondamente teologica
che va oltre le concezioni che abbassano e riducono la Chiesa-Sposa
alla mera dimensione politica e sociologica, equiparandola di fatto ad
una tra le tante istituzioni umane. Invece essa è animata dalla realtà
viva e vivificante della grazia, che costituisce il legame profondo
e indisgiungibile che la vincola a Cristo, unico e vero vescovo,
presbitero e diacono. Il legame tra vescovo e diacono è d’altra parte
già presente nel Nuovo Testamento (Fil 1, 1 e 1 Tm 3, 1–13), ed è in
seguito molto stretto, attestato sia nella Traditio Apostolica, dove
la grazia conferita al diacono col rito di ordinazione è definita di
servizio del vescovo, sia nella Didascalia degli Apostoli, dove il diacono
è presentato come il servitore del vescovo e dei poveri. Da ultimo,
questo rapporto strutturalmente forte che lega il diacono al vescovo
trova oggi espressione trasparente nella liturgia di ordinazione.
A differenza di quanto avviene nell’ordinazione dei vescovi e dei
presbiteri, infatti, il gesto dell’imposizione delle mani che viene
compiuto sul diacono unicamente dal vescovo ordinante sta ad
indicare, appunto, questo vincolo profondo e singolare che lega l’uno
all’altro nel segno dell’unica diaconia di Cristo41.
39 Cfr. E. Petrolino, Il diaconato nel pensiero di Papa Francesco. Una Chiesa povera
per i poveri, Libreria Editrice Vaticana 2017, p. 16.
40 Cfr. Paolo VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, VIII, 36, AAS 59 (1967),
704.
41 Cfr. E. Petrolino, Il diaconato nel pensiero di Papa Francesco. Una Chiesa povera
per i poveri, op. cit., pp. 17–18.
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Il Motu proprio di Paolo VI indica pure che tra gli strumenti
per alimentare la vita spirituale dei diaconi sono la partecipazione
quotidiana alla celebrazione eucaristica, la frequenza del sacramento
della riconciliazione, la filiale devozione a Maria42.
Infine, il documento sottolinea l’importanza della formazione
permanente dei diaconi43.
Nel periodo intercorrente fra il Concilio Vaticano II e il Motu
proprio Sacrum diaconatus ordinem, Paolo VI pronuncia due discorsi
sul diaconato44. In entrambi c’è soprattutto l’esortazione a mettere
in atto le disposizioni conciliari, per approfondire ulteriormente la
missione del diacono, sia celibe che sposato, ed insieme offrire ai
candidati un’adeguata formazione. Allo stesso tempo, al Papa preme
che la restaurazione del diaconato nella Chiesa latina avvenga nella
carità, in modo tale che la presenza del diacono arricchisca non solo
l’ordine ministeriale, ma anche tutta la comunità. È molto significativo
il modo in cui il Santo Padre vede nella Chiesa la presenza del diacono
– unito con docilità ed affetto al proprio vescovo – e sottolinea lo
spirito di servizio che deve caratterizzare il diacono stesso, il quale
“appunto dal servizio è definito e nel servizio trova la sua assimilazione
a Cristo che – come dice Matteo (20,28) - «non è venuto per essere
servito ma per servire»”45.
Il profilo del ministero diaconale viene ancor meglio delineato da
Paolo VI nel Motu proprio Ad pascendum pubblicato il 15 agosto 1972.
Il Papa per soddisfare i desideri del Concilio, è a favore del ripristino
del diaconato permanente come ordo medius tra i gradi superiori e il
resto del Popolo di Dio. Secondo Paolo VI, il diacono è un segno
42 Cfr. Paolo VI, Motu proprio Sacrum diaconatus ordinem, VI, 26, AAS 59 (1967),
703.
43 Cfr. ibidem, VI, 29, AAS 59 (1967), 703.
44 Cfr. Paolo VI, Discorso ai membri del I° Congresso internazionale sul diaconato
(25 ottobre 1965), in: Insegnamenti 3 (1965), pp. 1075–1077; Discorso ai componenti
della Commissione di studio per il diaconato permanente, 24 febbraio 1967, in: Insegnamenti 5 (1967), pp. 75–78.
45 Id, Discorso ai componenti della Commissione di studio per il diaconato permanente, in: Insegnamenti 5 (1967), p. 77.
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o sacramento dello stesso Gesù Cristo che non è venuto per essere
servito ma per servire46. Il Papa usa in relazione al diaconato i termini
sacra ordinatio e sacer ordo47.
Nel documento vengono anche introdotte alcune novità dal
punto di vista disciplinare: il rito di ammissione tra i candidati che
segna l’inizio della preparazione diretta all’ordinazione; la pubblica
assunzione dell’impegno del celibato davanti a Dio e alla Chiesa, da
farsi prima dell’ordinazione, da parte dei candidati non coniugati48.
3. Diaconato permanente nel Magistero di Giovani Paolo II
Il Pontificato di Giovanni Paolo II non ha offerto un documento che
esplicitasse in modo unico e complessivo una riflessione sistematica
sul diaconato permanente, ma il vivo interesse e la premura pastorale
di questo Papa per il ministero diaconale risultano ampiamente in
alcuni discorsi che egli ha pronunciato in occasione di incontri con
i diaconi, in alcune catechesi del mercoledì ed in diverse esortazioni
e lettere apostoliche49.

46 Cfr. Id, Motu proprio Ad pascendum (15 agosto 1972), Introduzione, AAS 64 (1972),
535.
47 Cfr. ibidem, Introduzione, AAS 64 (1972), 534.
48 Cfr. ibidem, III e VI, AAS 64 (1972), 539.
49 Cfr. Esortazione apostolica Catechesi tradendae (16 ottobre 1979), EV 6 (1977–
–1979), pp. 1175–1291; Esortazione apostolica Familiaris consortio (22 novembre 1981),
EV 7 (1980–1981), pp. 1389–1603; Lettera apostolica Vicesimus quintus annus (4 dicembre 1988), EV 11 (1988–1989), pp. 979–1013; Esortazione apostolica post-sinodale
Christifideles laici (30 dicembre 1988), EV 11 (1988–1989), pp. 1021–1243; Esortazione
apostolica post-sinodale Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), EV 13 (1991–1993),
pp. 565–859; Esortazione apostolica post-sinodale Ecclesia in Africa (14 settembre
1995), EV 14 (1994–1995), pp. 1755–1925; Lettera apostolica Dies Domini (31 maggio
1998), EV 17 (1998), pp. 591–711; Esortazione apostolica post-sinodale Ecclesia in
America (22 gennaio 2001), EV 18 (1999), pp. 21–199; Lettera apostolica Novo millennio ineunte (6 gennaio 2001), EV 20 (2001), pp. 17–119; Esortazione apostolica
post-sinodale Ecclesia in Europa (28 giugno 2003), EV 22 (2003-2004), pp. 352–434;
Esortazione apostolica post-sinodale Pastores gregis (16 ottobre 2003), EV 22 (2003–
–2004), pp. 507–741.
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Ripristino del diaconato dal Concilio Vaticano II

Giovanni Paolo II non ha alcun dubbio nell’affermare che “è stato uno
dei frutti del Concilio Vaticano II quello di voler restituire il diaconato
come proprio e permanente grado della gerarchia”50 e invita a comprendere la specificità del ministero dei diaconi anch’essi segnati dal
carattere e sostenuti nello svolgimento del loro ministero dalla grazia
sacramentale ricevuta con l’Ordine sacro51. Il Papa ricorda anche che
“il Concilio ci ha fatto riscoprire questo ministero, che va promosso
non in chiave marginale o sostitutiva, per sopperire alle eventuali
carenze di sacerdoti, ma per il valore intrinseco di questo servizio del
popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della Parola e della carità”52.
Giovanni Paolo II analizzando le diverse motivazioni teologiche
e pastorali che hanno portato al ripristino del diaconato permanente,
si sofferma sull’opportunità “che certi servizi di carità, assicurati in
modo permanente da laici consapevoli di dedicarsi alla missione
evangelica della Chiesa, si concretizzassero in una forma riconosciuta
in virtù di una consacrazione ufficiale. Vi era poi la necessità di
supplire alla scarsezza dei presbiteri, oltre che di alleggerirli di molti
compiti non direttamente annessi con il loro ministero pastorale”53.
Conclude la sua riflessione con una affermazione: “È chiaro che,
attraverso queste motivazioni legate alle circostanze storiche e alle
prospettive pastorali, operava misteriosamente lo Spirito Santo,
protagonista della vita della Chiesa, portando ad una nuova attuazione
del quadro completo della gerarchia, tradizionalmente composta di
vescovi, sacerdoti e diaconi”54.
50 Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti al Convegno dei diaconi permanenti,
promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana (16 marzo 1985), n. 1, in: Insegnamenti
8 (1985) 1, p. 648.
51 Cfr. ibidem.
52 Giovanni Paolo II, Discorso ai vescovi di Lituania in occasione della «visita ad
limina apostolorum» (17 settembre 1999), n. 6, in: Insegnamenti 22 (1999) 2, p. 360
(traduzione propria).
53 Id, Catechesi durante l’Udienza Generale (6 ottobre 1993), n. 5, in: Insegnamenti
16 (1993) 2, p. 954.
54 Ibidem.
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Secondo Giovanni Paolo II con il ripristino del diaconato
permanente “Si promuoveva […] rivitalizzazione delle comunità
cristiane, rese più conformi a quelle uscite dalle mani degli Apostoli
e fiorite nei primi secoli, sempre sotto l’impulso del Paraclito, come
attestano gli Atti”55.
Dato che il ripristino del diaconato e il suo esercizio pastorale
non sempre si svolge in situazioni favorevoli, il Papa ha per i diaconi
parole di grande incoraggiamento: “Cari diaconi, alcuni di voi sono
forse affaticati per gli impegni gravosi, per la frustrazione a seguito
di iniziative apostoliche non riuscite, per l’incomprensione di molti.
Non perdetevi di coraggio! Abbandonatevi fra le braccia di Cristo:
Egli vi ristorerà. […] Non si turbi il vostro animo per le difficoltà ed
i contrasti, ma, al contrario, cresca nella fiducia in Gesù che ha redento
gli uomini mediante il martirio della Croce. […] Vi sostenga in questa
missione la Santa Vergine. Io vi accompagno con la mia preghiera,
avvalorata da una speciale benedizione apostolica, che imparto di
cuore a voi, alle vostre spose, ai vostri figli e a tutti i diaconi che
servono il Vangelo in ogni parte del mondo”56.
Il ministero pastorale dei diaconi

La consacrazione attraverso il sacramento dell’Ordine chiede ai diaconi una matura responsabilità e prontezza alla collaborazione ed
inserimento attivo e convinto nel piano pastorale diocesano, e una
apertura e disponibilità ai bisogni dell’intera Chiesa particolare.
Per qualificare il ministero pastorale dei diaconi Giovanni Paolo II
usa delle espressioni significative: “Il diacono nel suo grado personifica Cristo Servo del Padre, partecipando alla triplice funzione del
sacramento dell’Ordine: è maestro, in quanto proclama e illustra la
Parola di Dio; è santificatore, in quanto amministra il sacramento
del battesimo, dell’Eucaristia e i sacramentali; è guida, in quanto è
animatore di comunità o settori della vita ecclesiale. In tal senso, il
55 Ibidem.
56 Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti al Giubileo dei diaconi permanenti
(19 febbraio 2000), nn. 2–3.5, in: Insegnamenti 23 (2000) 1, pp. 214–215.
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diacono contribuisce a far crescere la Chiesa come realtà di comunione, di servizio, di missione”57.
Il Papa incontrando i diaconi americani a Detroit ricorda loro:
“Con l’ordinazione sacramentale, il diacono permanente assume
una singolare diaconia, che si esprime soprattutto nel servizio al
Vangelo. Durante il rito, il vescovo consacrante pronuncia queste
parole «Ricevi il Vangelo di Cristo, di cui ora diventi araldo. Credi ciò
che leggi, insegna ciò che credi, vivi ciò che insegni». Ecco la vostra
missione, cari fratelli: abbracciare il vangelo, approfondire nella fede
il messaggio, amarlo e testimoniarlo con le parole e le opere”58.
I diaconi insieme con i presbiteri sono impegnati nel trasmettere,
con l’esempio della vita e con la predicazione, l’insegnamento
cristiano. Sono ministri, non della propria sapienza, ma della Parola
di Dio e sono tenuti a prepararsi attraverso lo studio accurato della
Sacra Scrittura, della Tradizione, della liturgia e della vita della Chiesa,
lasciandosi guidare dal Magistero di coloro che sono testimoni della
verità divina e cattolica, il Romano Pontefice e i vescovi in comunione
con lui, in modo da trasmettere fedelmente ed integralmente il mistero
di Cristo.
Per annunciare il messaggio di salvezza diventa necessario
ascoltare, custodire e praticare la Parola di Dio per essere in grado
di proclamarla alla gente. Il Papa ammonisce: “Se siete predicatori
potreste diventare vuoti per non aver ascoltato la parola del vostro
cuore. Nella vostra vita di diaconi siete chiamati ad ascoltare, custodire
e praticare la Parola di Dio, per essere in grado di proclamarla
degnamente. Predicare al Popolo di Dio è un onore che implica una
seria preparazione e un reale impegno alla santità di vita”59.

57 Id, Discorso ai partecipanti al Convegno dei diaconi permanenti, promosso dalla
Conferenza Episcopale Italiana, n. 2, in: Insegnamenti 8 (1985) 1, p. 649; cfr. Lumen
gentium, n. 29; C.I.C., can. 1008.
58 Giovanni Paolo II, Discorso ai diaconi a Detroit in U.S.A (19 settembre 1987),
n. 6, in: Insegnamenti 10 (1987) 3, p. 660 (traduzione propria).
59 Ibidem.
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Il diacono permanente in alcuni casi svolge una attività di
predicatore60. Il sacramento dell’Ordine lo abilita a “leggere la Sacra
Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo”61 invitando tutti alla
conversione e alla santità.
È l’attività didattico-catechetica a cui il diacono permanente
deve prestare particolare attenzione. A modo proprio e specifico
contribuisce a mantenere ancora oggi l’assiduità all’insegnamento
degli apostoli attraverso la catechesi differenziale e permanente
caratteristica delle prime comunità cristiane.
Giovanni Paolo II ricorda dunque: “La fede va trasmessa,
va comunicata. È anche vostro compito partecipare alle giovani
generazioni l’unico e immutabile Vangelo della salvezza perché
il futuro sia ricco di speranza per tutti”62.
Gli ambienti dell’attività pastorale dei diaconi permanenti

Nella decisione del ristabilimento del diaconato permanente una esigenza particolarmente sentita era ed è quella della maggiore e più diretta presenza dei ministri della Chiesa nei vari ambienti di famiglia,
di lavoro, di scuola ecc., oltre che nelle strutture pastorali costituite.
Il Papa vede i diaconi permanenti inseriti attivamente in quelle
attività pastorali dove si cerca in tutti i modi di portare l’annuncio
del Vangelo nelle situazioni concrete nelle quali vivono i nostri
contemporanei.
Per assicurare ciò, è necessario senza indugio immaginare
e realizzare uno stile di presenza, di mezzi e di metodi d’apostolato
che tocchino tutti gli ambienti umani. Occorrono forze apostoliche
nuove e allo stesso tempo bisogna “rinnovare e rendere pienamente

60 Cfr. Giovanni Paolo II, Catechesi all’Udienza Generale (6 ottobre 1993), n. 3, in:
Insegnamenti 16 (1993) 2, p. 952.
61 Id, Catechesi all’Udienza Generale (13 ottobre 1993), n. 4: in: Insegnamenti
16 (1993) 2, p. 1002.
62 Id, Discorso ai partecipanti al Giubileo dei diaconi permanenti, n. 5, in: Insegnamenti 23 (2000) 1, p. 216.
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efficienti i mezzi classici di ministero e di apostolato di cui dispongono
i vescovi, i preti e i diaconi, e i laici”63.
Secondo il Papa presbiteri e diaconi sono due collaboratori del
vescovo nel ministero apostolico. In questo contesto ciò che Giovanni
Paolo II dice per i presbiteri lo dice “sotto un certo aspetto anche per
i diaconi permanenti, le cui possibilità non sono state sufficientemente
esplorate”64.
Per il Pontefice si tratta dell’impegno particolare dei diaconi nella
“pastorale capillare” cioè nell’annuncio della Parola di Dio in piccoli
gruppi o comunità e nella penetrazione evangelica negli ambienti di
vita e di lavoro, famiglia, caseggiati, borghi dispersi delle campagne
dove è più facile realizzare il dialogo, la circolazione della parola,
l’adesione del messaggio cristiano alle situazioni molto concrete.
Il fervore che stanno ottenendo un po’ dappertutto i centri di ascolto,
è una conferma che abbiamo un metodo per evangelizzazione
personalizzato, che consente di superare la persistente tentazione
di eseguire la pastorale nell’ambito del culto e della devozione, ed
è quindi destinato a portare frutti di rinnovamento nella fede e nella
vita cristiana65.
Secondo il Papa l’impegno dell’evangelizzazione nell’“ordine
temporale include il matrimonio e la famiglia, il mondo della cultura,
la vita economica e sociale, il commercio e le professioni, le istituzioni
politiche, la solidarietà dei popoli, e i problemi della giustizia e della
pace […]. Essere membri attivi nella società fa parte della missione
battesimale di ogni cristiano, ma il diacono permanente ha una
speciale testimonianza da dare. La grazia sacramentale della sua
ordinazione è intesa a rafforzarlo e a rendere fecondi i suoi sforzi,
proprio perché la sua occupazione secolare gli consente l’accesso alla
63 Id, Discorso ai vescovi del sud-ovest della Francia in occasione della visita «ad
limina apostolorum» (24 settembre 1982), n. 2, in: Insegnamenti 5 (1982) 3, p. 553
(traduzione propria).
64 Ibidem, n. 8, p. 557 (traduzione propria).
65 Cfr. L. Brandolini, Il ministero del diacono permanente nella pastorale delle
Chiese italiane, in: Atti del Convegno Nazionale di Studio sul diaconato permanente
in Italia, Collevalenza (29 marzo–1°aprile 2000), pp. 22–23.
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sfera temporale in un modo che normalmente non è proprio degli
altri membri del clero”66.
Il diacono permanente nella missione di nuova evangelizzazione

Sin dall’inizio del suo Magistero il Santo Padre esorta l’intera
comunità cristiana a prendere coscienza sulla necessità di una nuova
evangelizzazione che raggiunga tutti, sia quelli che hanno già ricevuto
il primo annuncio sia quanti ancora non conoscono il Cristo.
In questo annuncio dovrebbero essere impegnati sia i ministri ordinati che i laici. In particolare dai diaconi permanenti si attende un contributo significativo. Giovanni Paolo II lo ricorda loro in diverse occasioni:
“L’opera della nuova evangelizzazione ha bisogno del vostro
apporto fatto di coerenza e dedizione, di coraggio e generosità, nel
quotidiano servizio della liturgia, della parola e della carità. Vivete
questa vostra missione gioiosamente e fedelmente”67.
“Cari diaconi, siate attivi apostoli della nuova evangelizzazione.
Portate tutti a Cristo! Si dilati, grazie anche al vostro impegno il suo
Regno nella vostra famiglia, nel vostro ambiente, nella parrocchia,
nella diocesi, nel mondo intero!
La missione, almeno quanto ad intenzione e passione deve urgere
nel cuore dei sacri ministri e sospingerli fino al dono totale di sé.
Non arrestatevi davanti a nulla, proseguite nella fedeltà a Cristo”68.
“Riflettendo sul ministero e la vita dei diaconi permanenti, ed alla
luce dell’esperienza fin qui acquisita, occorre procedere […] avendo
di mira la nuova evangelizzazione alle soglie del terzo millennio.
La vocazione del diacono permanente è un grande dono di Dio alla
Chiesa e costituisce, per questo, «un importante arricchimento per
la sua missione».
66 Giovanni Paolo II, Discorso ai diaconi a Detroit in U.S.A, nn. 4-5, in: Insegnamenti
10 (1987) 3, pp. 657–658 (traduzione propria).
67 Id, Discorso durante la preghiera dell’Angelus Domini (20 febbraio 2000), n. 1,
in: Insegnamenti 23 (2000) 1, pp. 217–218.
68 Id, Discorso ai partecipanti al Giubileo dei diaconi permanenti, n. 2, in:
Insegnamenti 23 (2000) 1, p. 214.
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Ciò che si riferisce alla vita e al ministero dei diaconi potrebbe
essere riassunto in un’unica parola: fedeltà. Fedeltà alla tradizione
cattolica, testimoniata specialmente dalla lex orandi, fedeltà al
Magistero, fedeltà all’impegno di rievangelizzazione che lo Spirito
Santo ha suscitato nella Chiesa”69.
La pastorale delle diverse chiese locali dimostra, che i diaconi
permanenti incoraggiati dall’insegnamento di Giovanni Paolo II si
dedicano con grande zelo all’opera di nuova evangelizzazione. Essi
si impegnano, come uomini di frontiera, nel trasmettere la Parola
di Dio nell’ambito professionale, nei luoghi dove si forma l’opinione
pubblica, dove si applicano le norme etiche (servizi sociali, diritti
della famiglia, diritto alla vita), nell’insegnamento della religione
e della morale nelle scuole, nell’uso adeguato dei moderni mezzi della
comunicazione, nelle pubblicazioni concernenti la fede ed i costumi.
Inoltre i diaconi animano l’evangelizzazione attraverso piccoli gruppi,
cellule di evangelizzazione, centri di ascolto nelle famiglie ospitanti,
dando il proprio contributo concreto nel raggiungere ogni persona
nel suo ambiente naturale di vita.
La spiritualità del diacono permanente

Giovanni Paolo II dedica alla spiritualità del diacono permanente una
catechesi intera e ne vede la sorgente in quella che il Concilio Vaticano
II chiama “grazia sacramentale del diaconato”70 che “oltre ad essere
un aiuto prezioso nel compimento delle varie funzioni, essa incide
profondamente nell’animo del diacono, impegnandolo all’offerta, alla
donazione di tutta la persona a servizio del Regno di Dio”71.
Il Papa osserva che il termine stesso “diaconato” indica lo spirito
di servizio che caratterizza l’intimo sentire e volere di chi riceve il
69 Id, Discorso ai partecipanti dell’Assemblea plenaria della Congregazione per il
Clero (30 novembre 1995), n. 2, in: Insegnamenti 18 (1995) 2, p. 1285.
70 Concilio Vaticano II, Decreto sull’attività missionaria della Chiesa Ad gentes,
n. 16, AAS 58 (1966), 967.
71 Giovanni Paolo II, Catechesi all’Udienza Generale (20 ottobre 1993), n. 1, in:
Insegnamenti 16 (1993) 2, p. 1053.
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sacramento dell’Ordine. È un invito che Gesù rivolge a tutti i ministri,
tuttavia è ai diaconi che tale motivo viene rivolto in modo particolare.
Il sacramento del diaconato – come sottolinea Giovanni Paolo II –
rende il soggetto in modo più intimo partecipe dello spirito di servizio
di Cristo, ne penetra la volontà con una speciale grazia, facendo sì che
egli, in tutto il suo comportamento, sia animato da una propensione
nuova al servizio dei fratelli72.
Se il ministero dei diaconi permanenti è coerente con questo
spirito, essi mettono maggiormente in luce quel tratto qualificante
del volto di Cristo: il servizio. L’essere cioè non solo “servi di Dio”,
ma anche dei propri fratelli.
È un insegnamento che trova conferma nella Didascalia degli
Apostoli (sec. III) e che il Santo Padre richiama invitando i diaconi
permanenti ad ispirarsi all’episodio evangelico della lavanda dei piedi:
“Se il Signore ha fatto questo, […] voi diaconi non esitate a farlo per
coloro che sono ammalati e infermi, perché voi siete operai della
verità, rivestiti dell’esempio di Cristo. Il diaconato impegna alla
sequela di Gesù in questo atteggiamento di umile servizio che non
s’esprime soltanto nelle opere di carità, ma investe e modella tutto il
modo di pensare e di agire”73.
Si tratta di un servizio da rendere prima di tutto in forma di aiuto al
vescovo e al suo presbiterio, sia nel culto liturgico, che nell’apostolato,
poi è rivolto alla propria comunità cristiana e a tutta la Chiesa, per la
quale non può non nutrire un profondo attaccamento, a motivo della
sua missione e della sua istituzione divina.
Giovanni Paolo II ricorda che i diaconi permanenti “servendo
ai misteri di Cristo e della Chiesa, devono mantenersi puri da ogni
vizio e piacere a Dio e studiarsi di fare ogni genere di opere buone
davanti agli uomini”74.
Per soddisfare questi obblighi è richiesta – secondo il Papa –
una pratica degli esercizi di vita spirituale che il Motu proprio Ad
72 Cfr. ibidem, nn. 1–2, pp. 1053–1054.
73 Ibidem, n. 2, p. 1054.
74 Ibidem, n. 3, p. 1055.
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pascendum così enuncia: si dedichino assiduamente alla lettura
e all’intima meditazione della parola di Dio; spesso, o anche ogni
giorno, partecipino attivamente al sacrificio della Messa; si ristorino
spiritualmente con il sacramento della SS. Eucaristia e ad esso
devotamente rendano visita; purifichino frequentemente la propria
anima con il sacramento della penitenza, e al fine di riceverlo più
degnamente, ogni giorno esaminino la propria coscienza; con intenso
esercizio di filiale pietà venerino e amino la Vergine Maria, Madre
di Dio75.
4. Diaconato permanente nell’insegnamento di Benedetto XVI
Il Magistero di Benedetto XVI offre alcuni interventi indubbiamente
significativi riguardanti il diaconato permanente76.
Il Papa nell’Enciclica Deus caritas est sottolinea con forza che “la
Chiesa non può trascurare il servizio della carità così come non può
tralasciare i sacramenti e la Parola. […] Praticare l’amore verso le
vedove e gli orfani, verso i carcerati, i malati e i bisognosi di ogni genere
appartiene alla sua essenza tanto quanto il servizio dei sacramenti
e l’annuncio del Vangelo”77. Con la scelta dei “sette” ed il loro servizio
assolutamente concreto e al tempo stesso spirituale, afferma il Santo
Padre, “la diaconia era ormai instaurata nella struttura fondamentale
della Chiesa stessa”78.
Nel suo discorso ai diaconi di Roma79 egli ha indicato le nuove
forme di povertà che segnano il vissuto del nostro tempo: sono molte
75 Cfr. ibidem, n. 4, p. 1056.
76 Cfr. Benedetto XVI, Esortazione apostolica post-sinodale Sacramentum caritatis
(22 febbraio 2007), nn. 26, 39, 51, 53, 61, 75, 94, EV 24 (2007), pp. 135, 157-159, 177,
179–181, 191–193, 217–219, 253–255; Discorso ai diaconi del Brasile (12 maggio 2007),
in: Insegnamenti 3 (2007) 1, pp. 822–831; Discorso durante l’Udienza al clero della
diocesi di Roma (7 febbraio 2008), in: Insegnamenti 4 (2008) 1, pp. 215–241.
77 Id, Enciclica Deus caritas est (25 dicembre 2005), n. 22, EV 23 (2005–2006),
p. 1055.
78 Ibidem, n. 21, p. 1055.
79 Cfr. Benedetto XVI, Discorso durante l’Udienza ai diaconi permanenti della
diocesi di Roma (18 febbraio 2006), in: Insegnamenti 2 (2006) 1, p. 197.
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le persone che hanno smarrito il senso della vita, o devono affrontare
una povertà spirituale e culturale. Anche nel servizio liturgico, il
diacono dovrebbe rivolgersi a tali povertà per portare tutti i poveri
all’altare di Cristo, ma non dovremmo spiritualizzare il significato
della povertà tanto da dimenticare la chiamata del diacono a servire
materialmente i poveri con un amore operante. Il Papa evidenzia che
non basta proclamare la fede solo a parole, ma piuttosto è necessario
accompagnare la proclamazione del Vangelo con una testimonianza
concreta della carità. Solo una forte riaffermazione del primato del
ministero diaconale della carità assicurerà l’accoglienza ed un lungo
futuro al diaconato ripristinato. Altrimenti, potrebbe subire la stessa
sorte del diaconato nella Chiesa delle origini, schiacciato tra il timore
di essere una minaccia per l’identità dei presbiteri e le preoccupazioni
laicali rispetto a nuove forme di clericalismo. E questo deve avere un
più serio riscontro nella ricerca di adeguate modalità di promozione
e discernimento del diaconato e di validi percorsi di formazione dei
futuri diaconi.
Benedetto XVI spera, dunque, “che in ogni tempo, in ogni diocesi,
pur con situazioni diverse, questa carità rimarrà una dimensione
fondamentale e anche prioritaria per l’impegno dei diaconi, sia
pure non l’unica, come ci mostra anche la Chiesa primitiva, dove
i sette diaconi erano stati eletti proprio per consentire agli apostoli di
dedicarsi alla preghiera, alla liturgia, alla predicazione. Anche se poi
Stefano si trova nella situazione di dover predicare agli ellenisti, agli
ebrei di lingua greca, e così si allarga il campo della predicazione. Egli
è condizionato, diciamo, dalle situazioni culturali, dove lui ha voce per
rendere presente in questo settore la Parola di Dio, e così anche rendere
maggiormente possibile l’universalità della testimonianza cristiana,
aprendo le porte a san Paolo, che fu testimone della sua lapidazione
e poi, in un certo senso, suo successore nella universalizzazione della
Parola di Dio”80.
Il 26 ottobre 2009, il Papa con il Motu proprio Omnium in mentem,
ha introdotto alcuni elementi di novità per definire il sacramento
80 Ibidem.
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dell’Ordine e l’identità del diaconato permanente, per rendere pubblica
una modifica del Catechismo della Chiesa Cattolica apportata da
Giovanni Paolo II nel 1998, e per riformulare i canoni 1008 e 1009 del
Codice di Diritto Canonico in modo coerente con la scelta dottrinale
fatta dal suo predecessore81.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica affrontando il tema del
sacramento dell’Ordine si esprimeva: “Questo sacramento configura
a Cristo in forza di una grazia speciale dello Spirito Santo, allo
scopo di servire da strumento di Cristo per la sua Chiesa. Per mezzo
dell’ordinazione si viene abilitati ad agire come rappresentanti di
Cristo, Capo della Chiesa, nella sua triplice funzione di sacerdote,
profeta e re”82. Come si può notare, il testo, dopo un’affermazione
generale su una specifica configurazione a Cristo di coloro che
ricevono questo sacramento, per i tre gradi nei quali l’Ordine sacro
si suddivide indica una peculiarità unica, che permette di distinguere
i ministri sacri dai semplici battezzati: l’abilitazione ad agire come
Cristo, Capo della Chiesa.
Dopo la modifica introdotta da Giovanni Paolo II e promulgata
da Benedetto XVI il brano del Catechismo della Chiesa Cattolica
è stato riformulato in modo seguente: “Questo sacramento configura
a Cristo in forza di una grazia speciale dello Spirito Santo, allo scopo
di servire da strumento di Cristo per la sua Chiesa. Da lui i vescovi
e i presbiteri ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona
di Cristo Capo della Chiesa, i diaconi invece sono abilitati a servire il
popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità”.
Per quanto riguarda la riformulazione del canone 1008 del Codice
del Diritto Canonico esso ora suona: “Con il sacramento dell’ordine
per divina istituzione alcuni tra i fedeli, mediante il carattere indelebile
con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè

81 Cfr. Benedetto XVI, Motu proprio Omnium in mentem (26 ottobre 2009), AAS
102 (2010), 8–10.
82 Catechismo della Chiesa Cattolica (15 agosto 1997), n. 1581, Libreria Editrice
Vaticana 1997.
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che sono consacrati e destinati a servire, ciascuno nel suo grado, con
nuovo e peculiare titolo, il popolo di Dio”83.
Per quanto invece concerne il canone 1009 esso ora ha tre paragrafi.
Nel primo e nel secondo si è mantenuto il testo del canone vigente,
mentre nel terzo il nuovo testo è redatto in modo seguente: “Coloro che
sono costituiti nell’ordine dell’episcopato o del presbiterato ricevono
la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, i diaconi
invece vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della
liturgia, della parola e della carità”84.
Le suddette modifiche di Benedetto XVI sembrano ruotare attorno
al significato con cui si adopera l’espressione “presiedere nel nome di
Cristo Capo”. Tradizionalmente questa espressione ha indicato una
funzione direzionale e in questa accettazione era stata adoperata nel
Catechismo della Chiesa Cattolica e nel Codice del Diritto Canonico:
il sacramento dell’Ordine a chi lo riceve, nei suoi tre gradi, conferiva
un ufficio di presidenza nell’esercizio dei “tre munera”.
Così un significato più stretto “presiedere nel nome di Cristo Capo”
era riferimento alla potestà di presiedere la celebrazione eucaristica,
che compete solo ai due gradi dell’episcopato e del presbiterato.
Dalle modifiche introdotte risulta che il Magistero Pontificio
intenda escludere i diaconi da questa rappresentanza.
Riassunto
Il Magistero dei Pontifici Beato Paolo VI, San Giovanni Paolo II e Benedetto
XVI riguardante il diaconato permanente sottolinea che, col suo ripristino, la Chiesa ha la consapevolezza di accogliere un dono dello Spirito
Santo e di immettere così nel vivo tessuto ecclesiale energie cariche di una
grazia peculiare e sacramentale, capaci perciò di maggiore fecondità pastorale. Il diacono permanente concorre così a continuare la Chiesa e a darne
un’immagine più completa e rispondente al disegno di Cristo, e più in grado,
per interna e spirituale potenza, di adeguarsi a una società che ha bisogno
di fermentazione evangelica e caritativa.
83 Benedetto XVI, Motu proprio Omnium in mentem, AAS 102 (2010), 10.
84 Ibidem.
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Le ordinazioni al diaconato permanente, sia di sposati che di celibi sono
manifestazioni dell’ideale antico e sempre nuovo di consacrazione di sé al
Regno di Dio, che la Chiesa raccoglie dal Vangelo ed innalza come vessillo
dinanzi agli uomini, anche nel nostro tempo.
Summary
The Pontifical Magisterium of Blessed Paul VI, Saint John Paul II and Benedict XVI, concerning the permanent diaconate, underlines the fact that
with its restoration, the Church has the perspicacity to welcome this gift of
the Holy Spirit, thereby inserting into the vibrant ecclesial fabric, a dynamism filled with a distinct and sacramental grace, capable of prodigious
pastoral prolificacy. The permanent diaconate thus serves to perpetuate the
Church, thereby becoming a more comprehensive reflection of the will of
Christ, as it is more adept, by virtue of its internal and spiritual power, to
adapt to a society that is in need of evangelical and charitable enrichment.
Ordinationis to the permanent diaconate, whether they be of married or
celibate men, are expressions of the age-old and forever new ideal of the
consecration of oneself for the Kingdom of God, inspired by the Good
News, that the Church holds aloft like a standard, even to this present day.
Streszczenie
Sobór Watykański II przywrócił diakonat stały w Kościele łacińskim jako
samodzielny i stały stopień hierarchiczny celibatariuszy lub ludzi żyjących w małżeństwie po to, aby Kościół mógł skuteczniej głosić i czynić
obecnym zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Diakon stały, mocą przyjętych
święceń, naśladując Chrystusa Sługę, w ścisłej jedności z biskupem i jego
prezbiterami, wypełnia potrójną diakonię: Słowa, liturgii i miłosierdzia.
Diakonię Słowa pełni: głosząc Słowo Boże, prowadząc katechezy, angażując
się w ewangelizacji środowiska, w którym żyje i wykonuje pracę zawodową,
oraz podejmując różne inicjatywy na rzecz nowej ewangelizacji. Diakonię
liturgii realizuje poprzez zaangażowanie podczas sprawowania Eucharystii, sakramentów i sakramentaliów. Diakonię miłosierdzia wypełnia zaś
poprzez niesienie pomocy materialnej najbardziej potrzebującym.
Papieże: Paweł VI, Jan Paweł II i Benedykt XVI potwierdzili i pogłębili
w swoim Magisterium naukę Soboru Watykańskiego II dotyczącą diakonatu stałego. Podkreślili oni, że diakoni stali uczestniczą w trójstopniowym sakramencie święceń. Są święceni jednak nie „ad sacerdotium sed ad
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ministerium”, tj., nie do sprawowania Eucharystii, lecz do posługi. Mocą
sakramentu święceń diakoni uczestniczą w specjalny sposób w misji i posłudze Chrystusa, są naznaczeni pieczęcią («charakterem»), której nikt nie
może usunąć. Ona upodabnia ich do Chrystusa, który stał się „diakonem”,
to znaczy sługą wszystkich. Nauczając o duchowości diakońskiej zauważali,
że ma ona swoje żródło w sakramentalnej łasce diakonatu, która pozwala
diakonowi uczestniczyć w konsekracji i misji Tego, który stał się sługą Ojca
w zbawianiu człowieka oraz wprowadza go, w sposób nowy i szczególny,
w tajemnicę Chrystusa i Kościoła oraz w całe zbawcze dzieło wszystkich
ludzi. Diakon stały winien starać się przez całe życie odwzorowywać w sobie
postawy, uczucia, pragnienia i czyny Jezusa Chrystusa Sługi, czyli podejmować wysiłki w coraz doskonalszym upodabnianiu się do Niego.
Parole chiavi: Concilio Vaticano II, Magistero Pontificio, sacramento
dell’Ordine, ministero ecclesiale, vescovo, presbitero, diacono permanente,
diaconato permanente, ripristino del diaconato permanente, carattere e
grazia sacramentale, ministero diaconale, Spirito Santo, Cristo Capo, Cristo
Servo, configurazione a Cristo, Parola di Dio, Eucaristia, Vangelo, apostolato, nuova evangelizzazione, opere di carità, spiritualità diaconale
Keywords: Second Vatican Council, Pontifical Magisterium, Sacrament
of Holy Orders, Ecclesial Ministry, Bishop, Priest, Permanent Deacon,
Permanent Diaconate, Restoration of the Permanent Diaconate, Sacramental
Character and Grace, Diaconate Ministry, Holy Spirit, Christ the Head,
Christ the Servant, Configuration to Christ, Word of God, Eucharist,
Gospel, Apostolate, New Evangelisation, Works of Charity, Spirituality of
the Diaconate
Słowa kluczowe: Sobór Watykański II, Magisterium Papieskie, sakrament
święceń, posługa kościelna, biskup, prezbiter, diakon stały, diakonat stały,
przywrócenie diakonatu stałego, charakter i łaska sakramentalna, posługa
diakońska, Duch Święty, Chrystus Głowa, Chrystus Sługa, upodobnienie
do Chrystusa, Słowo Boże, Eucharystia, Ewangelia, apostolat, nowa ewangelizacja, dzieła miłosierdzia, duchowość diakońska
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w Rzymie), habilitacja z teologii dogmatycznej – 2011 r. (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Od 15 maja 1991 r. – pracownik
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watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej. Od 1 marca 2002 r. – Dyrektor
Departamentu Seminariów tej Kongregacji. Od 22 kwietnia 2013 r. – Dyrektor
Departamentu Seminariów watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa.
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Stowarzyszenia Pastoralistów i sympozjum
naukowego pt. „Duszpasterstwo młodzieży
w Polsce”.
Licheń Stary, 23–24 kwietnia 2018 r.

W dniach 23–24 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym odbyło się sympozjum naukowe zorganizowane przez
Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów pt. „Duszpasterstwo młodzieży
w Polsce”.
Zjazd pastoralistów z wielu ośrodków akademickich w Polsce rozpoczął się od Walnego Zebrania PSP. Porządek obrad obejmował:
sprawozdania merytoryczne z działalności Zarządu PSP w okresie
od września 2016 r. do kwietnia 2018 r. (ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW), sprawozdanie finansowe (dr Mateusz Jakub
Tutak), sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o absolutorium
dla Zarządu PSP (ks. prof. zw. dr hab. Wiesław Przygoda), krótką
dyskusję nad sprawozdaniami, udzielenie absolutorium, ustalenie
miejsca i terminu kolejnego Walnego Zebrania (13–14 kwietnia 2019 r.
w Gnieźnie lub Poznaniu), dyskusję nad propozycjami tematyki kolejnego sympozjum PSP oraz wolne wnioski.
Odpowiadając na prośbę bp. dr. Damiana Bryla, dotyczącą konsultacji w gronie pastoralistów nowego „Ratio Studiorum”, członkowie
PSP dyskutowali na temat założeń reformy. Krytycznie odniesiono się
do propozycji nowego programu studiów seminaryjnych, w którym
o połowę zredukowano liczbę godzin z teologii pastoralnej (z 90 do
45). Zastrzeżenia zgłoszono również w odniesieniu do faktu, że liturgikę umieszczono poza zakresem teologii praktycznej. Prezes PSP
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poinformował, że trwają rozmowy z przewodniczącymi stowarzyszeń:
katechetyków, homiletów oraz liturgistów, aby – po konsultacjach
w swoich środowiskach – przygotować całościową odpowiedź wykładowców teologii praktycznej odnośnie do części dotyczącej formacji
teologicznopastoralnej w przygotowywanym nowym „Ratio fundamentalis”. Taka całościowa odpowiedź czterech środowisk powinna
przyczynić się do tego, aby nadać tej formacji właściwe znaczenie.
Po zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia PSP i dyskusji
nad kształtem reformy studiów w seminariach duchownych rozpoczęła się pierwsza sesja sympozjum naukowego, której przewodniczył ks. prof. zw. dr hab. Wiesław Przygoda. Podstawy teologiczne
duszpasterstwa młodzieży przedstawiał ks. dr hab. Dariusz Lipiec,
prof. KUL. Punktem wyjścia dla jego naukowych rozważań była definicja duszpasterstwa młodzieży zaproponowana przez bp. dr. hab.
Antoniego Długosza w „Leksykonie teologii pastoralnej” (Lublin
2006). Teologiczne podstawy duszpasterstwa młodzieży w oparciu
o nauczanie św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka zostały
ujęte w kilku grupach jako: trynitarne, patrologiczne, chrystologiczne,
pneumatologiczne, mariologiczne i eklezjologiczne.
Drugi referat pt. „Tożsamość pastoralna duszpasterza młodzieży
i animatora” wygłoszony został przez dr Jolantę Kurosz (Wydział
Teologiczny UAM w Poznaniu). Prelegentka zauważyła rozdźwięk
między wyznawaną wiarą a codziennym życiem młodych ludzi.
W tym kontekście stawiała pytania dotyczące wspólnego zaangażowania duszpasterzy i animatorów, na które odpowiedź związana jest
z pojęciem tożsamości pastoralnej, będącej przedmiotem interdyscyplinarnej refleksji. Harmonijna współpraca duchownych i świeckich,
ich świadectwo wiary i umiłowania Kościoła jawią się, według niej,
jako szansa pozyskania młodych ludzi dla Chrystusa.
Kolejne wystąpienie wieńczące pierwszą sesję sympozjum naukowego dotyczyło „Formacji kapłanów i animatorów dla duszpasterstwa
młodzieży”. Ks. dr hab. Mieczysław Polak, prof. UAM podkreślał, że
to ogromne wyzwanie dla współczesnego Kościoła. Prelegent odwoływał się do pojęcia pastoralnej tożsamości duszpasterza i animatora
młodzieżowego oraz mówił o specyfice duszpasterstwa młodzieży.
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Stało się to punktem wyjścia do nakreślenia duszpasterskich i apostolskich kompetencji duszpasterza i animatora młodzieży, które
można kształtować tylko na bazie dojrzałej osobowości. Proces formacji prezbiterów i osób świeckich gotowych do zaangażowania się
w duszpasterstwo młodzieży jest długotrwały i dokonuje się na różnych płaszczyznach.
Po zaprezentowaniu referatów pierwszej sesji podjęto żywą dyskusję nad ich treścią. Zwrócono uwagę m.in. na konieczność profesjonalizacji duszpasterstwa młodzieży i dezaktualizację narzędzi.
Podczas wieczornej Eucharystii w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej z uczestnikami zjazdu modlił się wspólnie bp dr Wiesław Alojzy
Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej. Eucharystię sprawowano
w intencji zmarłych i żyjących pastoralistów polskich. Homilię wygłosił ks. inf. dr Marian Bronikowski, który nawiązując do tajemnicy
dnia – uroczystości św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego
patrona Polski – zachęcał go gorliwego poszukiwania skutecznych
form dotarcia do młodych ludzi z Dobrą Nowiną o zbawieniu. Pierwszy dzień zjazdu zakończył się wieczorem braterskim.
Drugiego dnia obradom sesji planarnej przewodniczył ks. prof.
dr hab. Adam Przybecki. Pierwszy referat dotyczył „Aktualnego
obrazu duszpasterstwa młodzieży w Polsce”. Zaprezentował go
ks. mgr lic. Emil Parafiniuk, sekretarz Rady KEP ds. Duszpasterstwa
Młodzieży. Prelegent odniósł się do wyników ankiety dotyczącej sytuacji młodzieży w Polsce, którą wypełniło 5800 osób oraz podzielił
się refleksjami nad dokumentem końcowym ze spotkania presynodalnego przed XV Zwyczajnym Zgromadzeniem Ogólnym Synodu
Biskupów „Młodzież, wiara, rozeznanie powołania”.
Drugi referat pt. „Dzisiejsza młodzież – czym różni się od młodzieży sprzed lat” zaprezentował prof. dr hab. Krzysztof Koseła, profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Socjolog,
powołując się na amerykańską tradycję definiowania pokoleń, przywołał charakterystyczne cechy tzw. Straconego Pokolenia (The Lost
Generation), Największego Pokolenia (The Greatest Generation),
Milczącego Pokolenia (The Silent Generation), Pokolenia Bumersów (The Baby Boom Generation), Pokolenia X (The X Generation),
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Pokolenia Y (Millennials), Pokolenia Z (Post-millennials). Prelegent
przedstawił podobieństwa i różnice między kolejnymi pokoleniami.
Skupił się na charakterystyce Pokolenia Z, zwanego „neo-cyfrowymi
tubylcami” i przedstawił listę zaleceń przy kontaktowaniu się z nim.
Ostatnie przedłożenie podczas drugiej sesji plenarnej przypadło
dr. Mateuszowi Jakubowi Tutakowi z Wydziału Teologicznego UKSW
w Warszawie. Zaprezentował on referat pt. „Aktualne konteksty życia
religijnego młodzieży”, w którym dokonał analizy ankiety internetowej w świetle konkluzji dokumentu presynodalnego. W swoim
wystąpieniu odniósł się on m.in. do częstotliwości praktyk religijnych
i oceny ważności religii w życiu młodych ludzi (16–29 lat). Cechy
społeczno-demograficzne polskiej młodzieży oraz jej religijność stały
się tłem interpretacyjnym do dalszych, pogłębionych analiz. Prezentacja wyników badań skupiona była wokół tego, co mówi młodzież
o sobie i życiu (1), o Bogu, Jezusie i powołaniu (2), o Kościele (3) i o Internecie (4). Przedstawione statystyki posłużyły do sformułowania
wyników i postulatów pastoralnych dla pracy Kościoła w ponowoczesnej rzeczywistości.
Po zakończeniu serii wykładów teoretycznych nastąpiła praca
w grupach. Uczestnicy zjazdu pochylali się nad: duszpasterstwem
indywidualnym (referat wprowadzający ks. dr. hab. Zbigniewa Zarembskiego, prof. UMK – „Indywidualne towarzyszenie młodemu
człowiekowi w dojrzewaniu wiary”), duszpasterstwem wspólnotowym
(referat wprowadzający o. dr. hab. Marka Fiałkowskiego OFMConv,
prof. KUL – „Rola zrzeszeń religijnych we wspólnotowym towarzyszeniu młodzieży w rozwoju wiary”), katechezą młodzieżową (referat
wprowadzający ks. prof. dr. hab. Jana Szpeta – „W służbie dojrzewania
wiary młodzieży. Między szkołą a parafią”) czy preewangelizacją
młodzieży (referat wprowadzający ks. prof. dr. hab. Bogusława Drożdża, prof. PWT – „Preewangelizacyjna rola Kościoła w kontekście
duszpasterstwa młodzieży”).
Tegoroczna konferencja przyjęła formułę spotkania teoretyków
i praktyków. Teoretycy duszpasterstwa ukazywali teologiczną wizję i uwarunkowania duszpasterstwa młodzieży w świetle badań
naukowych. Praktycy z kolei dzielili się swoimi doświadczeniami.
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Na płaszczyźnie dialogu podjęto próbę wspólnego wypracowania
kierunków duszpasterstwa młodzieży, gdyż „dobra teoria potrzebuje
sprawdzenia w praktyce, a praktyka potrzebuje uogólnienia w teorii” – podkreślał ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW – prezes
Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów.
Licheński zjazd podsumował uczestniczący w nim bp dr Marek
Solarczyk, biskup pomocniczy warszawski-praski, przewodniczący
Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży, który stwierdził: „Tutaj
są ci, którzy produkują szpadle i ci, którzy z nich korzystają. Wymieniają się refleksjami, co się przydaje, a co przeszkadza i przynosi
bąble na rękach”. Na spotkaniu, które zostało zorganizowane przy
współudziale Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży, obecni byli
zarówno księża diecezjalni, zakonnicy, jak i osoby świeckie zajmujące
się tematyką pastoralną.
Materialnym owocem sympozjum PSP jest publikacja składająca
się m.in. z referatów wygłoszonych na zjeździe. Książka pt. „Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian”
(red. ks. P. Ochotny, M.J. Tutak, T. Wielebski, Warszawa 2018), składa
się z trzech części: podstawy teologiczne duszpasterstwa młodzieży
(1), uwarunkowania duszpasterstwa młodzieży (2), realizacja duszpasterstwa młodzieży (3). Jest to już piąta pozycja, która ukazała
się w ramach serii „Teologia Pastoralna w Polsce” („Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności”,
red. W. Przygoda, E. Robek, Sandomierz 2011; „Świadectwo w służbie
ewangelizacji”, red. W. Przygoda, Lublin 2012; „Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary”, red. W. Przygoda, K. Święs, Lublin 2013; „Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła”, red. W. Przygoda, M. Fiałkowski,
Lublin 2015).

| 237 |

