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JANUSZ MARIAŃSKI 

Tendencje rozwojowe w polskim  
katolicyzmie – diagnoza i prognoza 

 
 
 

Proces sekularyzacji w Polsce nie rozpoczął się z chwilą zmian ustrojowych 
w 1989 roku, ale w warunkach transformacji politycznych, społecznych, gospo-
darczych i kulturowych ulega – być może – pewnemu przyspieszeniu. Upadek 
reżimu komunistycznego umożliwił w szerszym zakresie otwarcie się na świat. 
Rozwój technologii informatycznych przyczynił się do masowego pojawienia się 
nowych prądów kulturowych, modeli życia i światopoglądów, w tym także tych, 
które są sprzeczne z katolicyzmem, lub nawet są wrogo do niego nastawione. Jest 
to jeden z ważnych czynników przyspieszających proces sekularyzacji w społe-
czeństwie polskim. Niektórzy obserwatorzy społeczeństwa polskiego już dzisiaj 
dostrzegają daleko idące zmiany w religijności Polaków, a tezę o wyjątkowym 
charakterze polskiej religijności na tle innych krajów europejskich uważają za 
wręcz fałszywą. Zdecydowana większość socjologów europejskich wypowiada-
jących się na temat polskiego katolicyzmu prognozuje szybką sekularyzację w 
Polsce.  

Według Marko Kerševana związek katolicyzmu z ideologią narodową do-
prowadzi do wyschnięcia polskiego katolicyzmu pomimo pozornie tak głębokiego 
kultu maryjnego itp. oraz tak żywego »chrześcijańskiego« zaangażowania poli-
tycznego1. Euroentuzjaści spodziewają się, że wraz z przystąpieniem Polski do 

 
Janusz  M A R I AŃ S K I, ks. prof. dr hab., kierownik Katedry Socjologii Moralności w Instytucie 
Socjologii KUL, zasiada w Komitecie „Polska w Zjednoczonej Europie” PAN, członek prezydium 
Komitetu Socjologii PAN i wielu towarzystw naukowych, Lublin, e-mail: januszm@kul.lublin.pl  

 
1  M. K e r š e v a n: Kościół, tożsamość narodowa i religia w Jugosławii. ,,Przegląd Po-

wszechny”. T. 269: 1990 nr 3 s. 354. 
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Unii Europejskiej i upowszechnieniem się modernizacji społecznej zaznaczy się 
szybki proces sekularyzacji (sekularyzacja jako cena za modernizację). Według 
Petera L. Bergera świecka kultura Europy Zachodniej wciąga w orbitę swoich 
wpływów nowe regiony. Sekularyzacja poszczególnych państw odzwierciedla 
stopień ich integracji z Europą. Integracja oznacza przejęcie eurosekularyzmu 
wraz z całą resztą ,,europejskiego pakietu”. W miarę upływu czasu ,,nowa” Eu-
ropa będzie coraz bardziej upodabniać się do ,,starej”. Problem ten daje się także 
zauważyć w Irlandii i w Polsce. Mówi się o transferze zachodnioeuropejskiego 
sekularyzmu i zasymilowaniu katolickiej Polski do Europy na jej własnych wa-
runkach2. 

Od ponad 20 lat budujemy nowe społeczeństwo, społeczeństwo wielkiej 
zmiany, transformacji, modernizacji. Stajemy się społeczeństwem nowoczesnym 
i pluralistycznym, a równocześnie zachowujemy – mimo pewnych negatywnych 
trendów – tradycję i wiarę chrześcijańską. Rodzina, naród, Kościół – to są nie-
wątpliwie filary kulturotwórczej i etycznej roli polskiego katolicyzmu. I jest Jan 
Paweł II! Czy byłoby to wszystko możliwe bez jego nauczania i świadectwa 
życia? Jak długo dziedzictwo Jana Pawła II zachowa moc kształtującą polski 
katolicyzm, ,,przypadek szczególny” w Europie – jak mówią socjologowie, czy 
,,polski cud” – jak mówią teologowie? Jak przedstawia się religijność Polaków w 
warunkach modernizującego się społeczeństwa, imitującego w wielu dziedzinach 
życia społecznego wzorce zachodnioeuropejskie? Czy powoli realizuje się scena-
riusz daleko posuniętej sekularyzacji? Jakie są tendencje rozwojowe w polskim 
katolicyzmie?  

 
I. Polska gwałtownie sekularyzuje się – prawda to czy fałsz? 

Katolicyzm polski znajduje się w polu napięć pomiędzy sekularyzacją i 
ewangelizacją, nie da się go opisać w kategoriach jednorodnego faktu społeczne-
go. Z jednej strony zaznaczają się powolne procesy sekularyzacyjne (np. nie-
znaczny spadek praktyk religijnych, kryzys przekazu wiary, kryzys rodziny, rela-
tywizacja chrześcijańskich wartości moralnych), z drugiej strony ważne są od-
działywania Kościoła katolickiego i innych Kościołów chrześcijańskich oraz 
nowych ruchów religijnych na świadomość zbiorową Polaków. W konsekwencji 
tych sprzecznych oddziaływań społeczno-kulturowych należy przyjąć „wielo-
ścieżkową” interpretację procesów przemian w polskim katolicyzmie (między 
sekularyzacją i ewangelizacją). Wielu badaczy prognozuje w Polsce te same pro-
cesy przemian religijności co i w krajach zachodnich (sekularyzm czy laicyzm 
jest dobrym towarem eksportowym), inni skłonni są zarezerwować „specyficzną 
ścieżkę” rozwojową religijności w społeczeństwie polskim, a katolicyzm traktują 

 
2 P. L. B e r g e r: Zachód z Biblią w tle. ,,Gazeta Wyborcza”. R. 2005 nr 158 s. 18. 
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jako ważny czynnik indywidualnej i zbiorowej tożsamości Polaków. Charles 
Taylor mówi o Polsce i jej religijności jako bardzo szczególnym przypadku3. 
Chodzi tu o pewną szczególność czy oryginalność, a nie o wyjątkowość jako 
odchylenie od normalności.  

Na przekór kasandrycznym prognozom można twierdzić, że zarówno proce-
sy sekularyzacji, jak i strukturalnej indywidualizacji oraz tzw. nowej duchowo-
ści, nie muszą oznaczać końca czy zmierzchu Kościoła ludowego, lecz jego osła-
bienie, które nie wyklucza szans na jego przekształcenia i modernizację. W Pol-
sce dokonują się powolne procesy sekularyzacji, ale teoria sekularyzacji głosząca 
nieuchronny i linearny spadek religijności okazuje się co najmniej wątpliwa. W 
wyłaniającym się społeczeństwie pluralistycznym Polacy kształtują swoją tożsa-
mość religijną nie tyle przez automatyczne przejmowanie utrwalonych schema-
tów orientacji i interpretacji życia, ale w warunkach wzrastającej „otwartości” 
indywidualnych decyzji i wyborów. Procesy indywidualizacyjne są bardziej 
znamienne dla przemian religijności polskiej niż procesy sekularyzacyjne. 
,,Twarda” (formalna, oficjalna) przynależność do katolicyzmu nie musi zawsze 
oznaczać ,,silną” wiarę i regularne praktyki religijne (kościelna wersja religijno-
ści). Teza indywidualizacyjna oznacza ewolucję od kościelnej, zinstytucjonali-
zowanej religijności, do religijności sprywatyzowanej, z osobistego wyboru. 
Jednostka rozstrzyga sama o swoich orientacjach i aktywnościach religijnych, 
wybierając z szerokiej ,,oferty” to, co odpowiada jej subiektywnym potrzebom i 
doznaniom. Nie musi to prowadzić ani do upadku ani do ożywienia religijności, 
lecz do zmiany jej dominujących form wyrazu4.  

W odniesieniu do społeczeństwa polskiego można najogólniej wyodrębnić 
kilka możliwych scenariuszy (modeli) przemian w religijności: regres (postępu-
jąca sekularyzacja), stabilizacja (utrzymanie status quo) lub nawet wzrost (oży-
wienie religijne, ,,wiosna” chrześcijaństwa), synkretyzm religijny, fundamenta-
lizm religijny, pluralizacja religijności i więzi z Kościołem. Realizacja tych sce-
nariuszy przemian jest mniej lub bardziej prawdopodobna w społeczeństwie, 
zależy od wielu czynników politycznych, ekonomicznych i społeczno-
kulturowych, ale i od działalności Kościoła katolickiego. Wyróżnione scenariu-
sze przemian religijności nie wykluczają się wzajemnie, mogą współwystępować 
w życiu społecznym, być komplementarne lub konkurencyjne względem siebie. 
Każdy z nich może być punktem odniesienia w opisie religijności polskiej mło-
dzieży i ludzi dorosłych. 

 
3 C. T a y l o r: Koniec świata chrześcijańskiego – zysk czy strata? ,,Tygodnik Powszechny”. 

R. 2002 nr 21 s. 13.  
4 D. P o l l a c k, O. M ü l l e r: Die religiöse Entwicklung in Ostdeutschland nach 1989. W: 

Religion und Religiosität im vereinigten Deutschland. Zwanzig Jahre nach dem Umbruch. Hrsg. 
von G. P i c k e l, K. S a m m e t. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden 2011 s. 126–127.  
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Z socjologicznego punktu widzenia należy przyjąć hipotezę wielokierunko-
wych zmian w odniesieniu do religijności i więzi z Kościołem, nawet jeżeli nie-
które z nich będą dominujące i będą określać kierunek przemian. Należy obecnie 
i w przyszłości badać religię i Kościoły, a właściwie religijność i kościelność, w 
społeczeństwach o pogłębiającym się pluralizmie społecznym i kulturowym, w 
którym – teoretycznie rzecz biorąc – ,,wszystko może się zdarzyć”,  chociaż z 
różnym prawdopodobieństwem. Przemiany w religijności i kościelności społe-
czeństwa polskiego będą dokonywać się w zróżnicowany sposób i w różnych 
kierunkach, zarówno w kierunku rozpadu struktur aksjologicznych i utraty reli-
gijnego charakteru postaw i zachowań, jak i w kierunku pogłębienia i reorientacji 
religijnych w etosie codziennym. Nie zakładamy, by w jakiejś nieodległej przy-
szłości społeczeństwo polskie osiągnęło w zakresie uznawanych wartości i norm 
religijnych stan radykalnie różny od tego, w jakim znajduje się ono obecnie. 
Zmiany w religijności dokonują się stopniowo i idą w różnych kierunkach. 

Niektórzy polscy socjologowie formułują tezę, że w Polsce dokonał się pro-
ces modernizacji społecznej bez laicyzacji społeczeństwa. Nie wydaje mi się, by 
tak było w rzeczywistości. Po pierwsze, proces modernizacji trwa i jeżeli nawet 
dokonuje się on dość szybko na płaszczyźnie strukturalnej (np. gospodarka ryn-
kowa, demokracja polityczna), to już znacznie wolniej na płaszczyźnie świado-
mościowej (np. wartości i normy). Po drugie, w warunkach zmian społecznych 
dokonują się powolne procesy sekularyzacji społeczeństwa (tzw. pełzająca seku-
laryzacja). Nie używam terminu laicyzacja ze względu na jego zideologizowanie 
przed 1989 r. Nie jest jednak wykluczone, ze polska modernizacja społeczna 
będzie mieć nieco inne konsekwencje w sferze religijnej niż modernizacja za-
chodnioeuropejska.  

W Polsce w okresie wielkiej transformacji ustrojowej w latach dziewięćdzie-
siątych i na początku XXI w. deklarowane wierzenia i praktyki religijne pozo-
stawały na względnie stabilnym poziomie, Polacy nie odwrócili się od religii, 
nawet jeżeli religia nie pełni centralnej roli w kształtowaniu indywidualnej i 
zbiorowej tożsamości wszystkich Polaków, nie tworzy już ,,baldachimu” nad 
całym społeczeństwem. Gwałtowne i głębokie procesy modernizacji społecznej 
nie wywarły wyraźnego wpływu na stan praktyk religijnych. Kolejne kohorty 
wiekowe cechują się podobnym poziomem praktyk religijnych. Tadeusz Szawiel 
podaje trzy istotne czynniki przyczyniające się do spowolnienia zmian w prakty-
kach religijnych i religijności w ogóle. Po pierwsze, polska transformacja ustro-
jowa nie narusza istniejących więzi społecznych w stosunkowo stabilnych spo-
łecznościach lokalnych (dla wiary religijnej jest ważna pewnego rodzaju kontrola 
społeczna); po drugie, sprawnie działające instytucje kościelne, przede wszyst-
kim na poziomie parafialnym; po trzecie, lekcje religii w szkole, które w skali 
masowej podtrzymywały i pobudzały motywacje religijne. Nie bez znaczenia był 
tzw. czynnik papieski. Od końca lat siedemdziesiątych w biografiach religijnych 
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Polaków miał swój udział Jan Paweł II, którego pielgrzymki do kraju nabierały 
charakteru wielkiego narodowego i religijnego wydarzenia5.  

Nie wydaje się, że te czynniki będą w przyszłości w takim samym stopniu 
jak dotychczas wpływać na stan i dynamikę katolicyzmu w naszym kraju. Nie 
można wykluczyć, że także w Polsce w XXI wieku nastąpi rozwój różnego ro-
dzaju wierzeń i praktyk okultystycznych, czy szerzej – tzw. wierzeń i praktyk 
paralelnych, alternatywnych, religijności rozproszonej, nieusystematyzowanej, 
pozainstytucjonalnej, synkretycznej, implicite. Procesy desekularyzacyjne są 
dopiero in statu nascendi, a pluralizacja sceny religijnej jest jeszcze słabo zaa-
wansowana. W społeczeństwie polskim powoli zaznaczają się przemiany spo-
łeczno-religijne, które można interpretować w świetle tzw. ekonomicznego mo-
delu rynku. W warunkach zagwarantowanej wolności religijnej i braku interwen-
cji państwa w dziedzinę religii kształtuje się wolny rynek religijny. Różne religie, 
wyznania, Kościoły, związki wyznaniowe i świeckie światopoglądy funkcjonują 
obok siebie na rynku idei. Przyczynia się to do wzrostu aktywności religijnej i 
ukształtowania się pluralistycznego pola religijnego, z efektem rewitalizacji reli-
gijności.  

W opracowaniu zwrócimy uwagę na wybrane wskaźniki religijności w Pol-
sce i zilustrujemy tylko pewne tendencje rozwojowe w polskim katolicyzmie, 
odwołując się do niektórych sondaży opinii publicznej i badań socjologicznych. 
Zbytnia obfitość danych empirycznych mogłaby jedynie utrudnić czytelnikom 
lekturę tekstu. Omówimy tzw. autodeklaracje wyznaniowe i religijne w społe-
czeństwie polskim, praktyki kultowe i moralność religijną katolików polskich.  

 
II. Autodeklaracje wyznaniowe i  religijne Polaków 

Strukturę wyznaniową społeczeństwa określa się na podstawie spisów po-
wszechnych, albo autodeklaracji badanych osób. Autodeklaracje wyznaniowe 
odnoszą się do tzw. całościowych (globalnych) wyznań wiary i należą do najbar-
dziej trwałych składników religijności. Nie zmieniają się one równolegle wraz z 
dokonującymi się przemianami w makrostrukturze społecznej. Jednostki przy-
znają się w akcie autoidentyfikacji do poszczególnych wyznań, co w ich pod-
świadomości wiąże się z pewnymi przeżyciami, przekonaniami i gotowością do 
działania (ogólna religijność). Sondaże opinii publicznej wskazują na wysokie 
wskaźniki przynależności wyznaniowej, pozostające na stabilnym poziomie.  

Według sondażu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w 1998 r. 
93,5% badanych dorosłych Polaków przyznawało się do katolicyzmu, w 2009 r. 

 
5 T. S z a w i e l: Religijna Polska, religijna Europa. ,,Więź”. R.  51: 2008 nr 9 s. 32–33.  
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– według Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości – wskaźnik ten wynosił 93,0%6. 
Polski Generalny Sondaż Społeczny wykazywał od 1992 r. w miarę stabilny stan 
przynależności wyznaniowej w Polsce. W 1992 r. 89,8% badanych dorosłych 
Polaków deklarowało więź z jakąś religią, Kościołem lub wyznaniem, 8,6% – nie 
było związanych, 1,2% odmowa odpowiedzi i 0,4% – trudno powiedzieć; w 2008 
r. odpowiednio: 91,5%, 7,6%, 0,5%, 0,4%. W 2008 r. wśród deklarujących zwią-
zek z jakąś religią, Kościołem lub wyznaniem 97,9% przyznawało się do katoli-
cyzmu (dane PGSS). Według statystyk kościelnych w 2008 r. 95,73% ogółu Po-
laków należało do Kościoła katolickiego7. W lipcu 2008 r. 96,1% badanych do-
rosłych Polaków – według sondażu CBOS – deklarowało przynależność do wy-
znania chrześcijańskiego (katolik, prawosławny, protestant, inne odłamy chrze-
ścijańskie), 0,7% – inne wyznania, 2,3% – bezwyznaniowi, ateiści, 1,0% – trud-
no powiedzieć8. 

Procesy dekonfesjonalizacji postępują w społeczeństwie polskim bardzo 
powoli. W dalszym ciągu ponad 90% dorosłych Polaków deklaruje, że przynale-
ży do Kościoła rzymskokatolickiego. W wielu ogólnopolskich sondażach opinii 
publicznej przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich i innych religii poja-
wiają się marginesowo. Do pewnego stopnia są to sondaże obejmujące niemal 
wyłącznie katolików, przynajmniej ochrzczonych w Kościele katolickim. Nieste-
ty, socjologia religii w Polsce nie zajmuje się problematyką motywów członko-
stwa w Kościele.  Jeżeli nawet motywy religijne – rozmaicie pojmowane – są 
decydujące, to bez wątpienia pewną rolę odgrywają motywacje społeczno-
kulturowe, powiązane z obyczajowością i tradycją narodową.  

W Polsce w okresie wielkiej transformacji ustrojowej także wierzenia reli-
gijne pozostawały na względnie stabilnym poziomie (tzw. autodeklaracje religij-
ne). Według sondażu CBOS z lipca 2011 r. 7,5% badanych dorosłych Polaków 
określiło siebie jako głęboko wierzących, 86,6% – jako wierzących, 3,5% – jako 
raczej niewierzących i 2,5% – jako całkowicie niewierzących; we wrześniu 2011 
r. odpowiednio: 8,9%, 82,7%, 5,5%, 2,8%; w październiku 2011 roku – 7,4%, 
84,8%, 4,4%, 3,4% (dane uzyskane w CBOS). W sondażach CBOS ponad 90% 
dorosłych Polaków określa siebie jako głęboko wierzących lub wierzących. 
Wskaźnik ten utrzymuje się na względnie stałym poziomie od ponad 20 lat. Po-
dobnych danych dostarcza Polski Generalny Sondaż Społeczny. W 2008 roku 
13,9% badanych dorosłych Polaków określiło siebie jako głęboko wierzących, 

 
6 S. H. Z a rę b a: Wiara sakralna, wiara klerykalna, wiara masowa...? Wizerunek polskiej re-

ligijności. W: Rodzina, religia, społeczeństwo. Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej. Red. S.H. 
Z a rę b a. Wydawnictwo UKSW. Warszawa 2010 s. 78.  

7 Statystyka Kościoła katolickiego w Polsce. ,,Akta Konferencji Episkopatu Polski”. R. 2010 
nr 1 s. 145.  

8 Aktualne problemy i wydarzenia (nr 218). Komunikat z badań CBOS (do użytku wewnętrz-
nego). Warszawa 2008 s. 17.  
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80,4% – jako wierzących, 3,8% – jako niewierzących, 1,9% – trudno powiedzieć, 
0,1% – brak odpowiedzi (PGSS).  

Sondaż Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości z 2009 r. wykazał, że 18,5% 
badanych Polaków deklarowało się jako głęboko wierzący, 61,5% – to wierzący, 
10,6% – niezdecydowani w sprawach wiary, 4,9% – obojętni, 2,8% – niewierzą-
cy, 1,7% – brak odpowiedzi (w 1998 r. według sondażu Instytutu Statystyki Ko-
ścioła Katolickiego SAC odpowiednio: 16,7%, 68,6%, 8,5%, 2,6%, 2,8%). W 
okresie jednej dekady poziom deklaracji wiary nie uległ wyraźnym przeobraże-
niom, chociaż zaznaczyły się niewielkie przesunięcia. Łączny wskaźnik głęboko 
wierzących i wierzących kształtował się na poziomie 85,3% w 1998 r. i 80,0% w 
2009 r. Zwiększył się o 2,1% wskaźnik niezdecydowanych i 2,3% – obojętnych 
oraz utrzymywał się na tym samym poziomie wskaźnik niewierzących9.  

W sondażu CBOS zrealizowanym w 2010 r. na zlecenie Krajowego Biura 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii 6% badanej młodzieży określiło siebie jako 
głęboko wierzących, 71% – jako wierzących, 16% – jako niezdecydowany i 7% 
– jako niewierzących (w 1996 r. odpowiednio: 6%, 74%, 14%, 5%). W latach 
1996–2010 nieznacznie zmalał odsetek przyznających się do wiary (o 3 punkty), 
zwiększyła się natomiast grupa niezdecydowanych (o 2 punkty) i niewierzących 
(o 2 punkty). W 2010 r. 84% badanych deklarowało głęboką wiarę lub wiarę 
wśród młodzieży mieszkającej na wsi, 77% – w miastach poniżej 20 tys. miesz-
kańców, 71% – w miastach od 20 do 100 tys. mieszkańców, 66% – w miastach 
od 101 do 500 tys. mieszkańców i 58% – w miastach powyżej 501 tys. miesz-
kańców. Wśród chłopców wiarę religijną wyznawało 75% badanych, wśród 
dziewcząt – 79%10. 

Religijność polska w wymiarze autoidentyfikacyjnym jest bardzo trwałym 
elementem kultury. Sondaże ogólnopolskie nie wskazywały na wyraźne odcho-
dzenie w latach dziewięćdziesiątych od ogólnej religijności, a autodeklaracje 
wiary pozostawały na zbliżonym poziomie (około 90%). W pierwszej połowie 
XXI w.  zaznacza się powoli lekka tendencja spadkowa w pozytywnych posta-
wach Polaków wobec religii (wskaźnik wierzących – od 80 do 90% w poszcze-
gólnych sondażach opinii publicznej). W środowiskach młodzieżowych wskaź-
nik globalnych wierzeń religijnych spadał już poniżej 80%, prawdopodobnie z 
tendencją malejącą.  

Bycie wierzącym jest w dalszym ciągu normą oczywistości kulturowej, ale 
nie dotyczy to już młodzieży szkolnej i studenckiej. Wśród młodzieży szczegól-

 
9 S. H. Z a rę b a: Wiara sakralna, wiara klerykalna, wiara masowa...? Wizerunek polskiej re-

ligijności. W: Rodzina, religia, społeczeństwo. Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej. Red. S. H. 
Z a rę b a. Wydawnictwo UKSW. Warszawa 2010 s. 78–79.  

10 B. B a d o r a, N. H i p s z, M. G w i a z d a: Młodzież o sobie: wartości, obyczajowość, gru-
py odniesienia. W: Młodzież 2010. „Opinie i Diagnozy” nr 19. CBOS. Warszawa 2011 s. 114–118.   
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nie znaczny jest odsetek niezdecydowanych i ambiwalentnych (,,jestem wierzą-
cy, ale może już niewierzący”, ,,chyba tak”, ,,wierzę w Boga, ale nie w Kościół”, 
,,jeszcze katolik”). Dane ogólnokrajowe wskazują na powolny exodus Polaków 
ze zbiorowości ludzi wierzących. Jeżeli nawet w dzisiejszych czasach Bóg jest 
usuwany poza horyzont wielu społeczeństw europejskich, także tych o dawnej 
tradycji chrześcijańskiej, to proces ten dotyczy w wyraźnie mniejszym stopniu 
społeczeństwa polskiego. Deklarowana wiara staje się dzisiaj i u nas nieco bar-
dziej labilna niż dawniej. Mobilność religijna będzie się coraz bardziej zaznaczać 
w polskim katolicyzmie. Aktualnie nie ma żadnych oznak ,,umierania” wielkich 
Kościołów chrześcijańskich w społeczeństwie polskim. Nowe ruchy religijne i 
sekty oferujące w ich przekonaniu lepsze i łatwiejsze odpowiedzi na ważne pyta-
nia życiowe niż katolicyzm, nie są jeszcze wyraźnym zagrożeniem dla Kościoła 
katolickiego. Sytuacja może się jednak zmienić w następnych dekadach XXI w.  

 
III. Praktyki religijne w społeczeństwie polskim 

Praktyki religijne stanowią ważny parametr religijności, zwłaszcza u katoli-
ków. Jako wskaźnik tradycyjnych, religijno-kościelnych praktyk wybiera się 
najczęściej uczestnictwo w niedzielnej mszy św. lub innych nabożeństwach czy 
spotkaniach religijnych wyznawców poszczególnych religii. Przynależność do 
jakiejś religii oznacza nie tylko podzielanie jej ogólnych zasad i podstawowych 
dogmatów, ale i rytualno-kultowych procedur. Dzięki zachowaniom rytualno-
kultowym członkostwo kościelne staje się bardziej widzialne, umożliwia spotka-
nia ze współwyznawcami, legitymizuje role przywódcze, wzmacnia przynależ-
ność i pogłębia motywacje oparte na wartościach. Im częściej wierni uczestniczą 
w działaniach rytualno-kultowych, tym są bardziej przekonani o słuszności swo-
jego wyboru, utrwala się w nich pewien zwyczaj związany z wartościami, który 
utrzymuje się dłużej niż widzialna religijność. 

Sondaże opinii publicznej wskazują na bardzo wysoki poziom praktyk reli-
gijnych w społeczeństwie polskim. Według ogólnopolskiego sondażu CBOS z 
2007 r. 7,5% badanych dorosłych Polaków deklarowało, że bierze udział w prak-
tykach religijnych (msze, nabożeństwa, spotkania) kilka razy w tygodniu, 47,6% 
– raz w tygodniu, 17,8% – przeciętnie jeden lub dwa razy w miesiącu, 18,4% – 
kilka razy w roku, 8,3% – w ogóle nie praktykuje, 0,4% – brak odpowiedzi11. W 
sondażu CBOS z czerwca 2011 r. po raz pierwszy wskaźnik regularnie praktyku-
jących Polaków spadł poniżej granicy 50% (praktykujący kilka razy w tygodniu 
lub raz w tygodniu): 3,9% – zazwyczaj kilka razy w tygodniu, 45,4% – raz w 
tygodniu, 17,1% – przeciętnie jeden lub dwa razy w miesiącu, 22,3% – kilka razy 
w roku, 11,3% – w ogóle nie uczestniczy; w lipcu 2011 r. odpowiednio: 5,0%, 

 
11 Jak się nam żyje? Cz. II. Red. K. Z a g ó r s k i. CBOS. Warszawa 2008 s. 195.  
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43,6%, 18,3%, 20,9%, 12,2%, we wrześniu odpowiednio: 5,5%, 45,9%, 16,3%, 
22,3%, 10,0%; w październiku – 4,5%, 49,0%, 16,6%, 15,5%, 14,5%. Dane son-
dażowe CBOS wskazują na pewne wahania frekwencji niedzielnej, z lekką ten-
dencją do ich spadku.  

W sondażu zrealizowanym przez Instytut Badania Opinii GfK Polonia w 
2007 r. 1,6% badanych dorosłych Polaków w wieku 18–65 lat deklarowało, że 
uczęszcza do kościoła codziennie (raz lub kilka razy), 53,2% – raz w tygodniu, 
21,2% – przynajmniej raz w miesiącu, 13,9% – kilka razy w roku (przy okazji 
większych świąt), 5,7% – rzadziej, 4,4% – nigdy (informacje uzyskane w GfK 
Polonia). Lekki spadek uczestnictwa w praktykach religijnych można odnotować 
w świetle sondaży Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego. W 1992 r. Po-
lacy deklarowali w następujący sposób swój udział we mszach i nabożeństwach: 
kilka razy w tygodniu – 4,6%, co tydzień – 39,7%, prawie co tydzień – 10,9%, 
dwa lub trzy razy w miesiącu – 11,9%, raz w miesiącu – 9,9%, kilka razy w roku 
– 10,1%, jeden lub dwa razy w roku – 4,7%, rzadziej niż raz w roku – 3,0%, ni-
gdy – 3,8%, trudno powiedzieć – 1,4% (w 2008 r. odpowiednio: 5,4%, 34,6%, 
11,8%, 8,8%, 7,9%, 14,5%, 6,8%, 4,8%, 4,5%, 0,8%). Wskaźnik regularnego 
uczestnictwa we mszach i nabożeństwach zmniejszył się w latach 1992–2008 o 
3,4% (dane PGSS).  

W sondażu Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości z 2009 r. 44,4% badanych 
dorosłych Polaków deklarowało, że praktykuje systematycznie, 31,3% – niesys-
tematycznie, 13,3% – praktykuje rzadko, 6,7% – niepraktykujący, 4,4% – brak 
odpowiedzi. W porównaniu 1998 r. zwiększył się wskaźnik praktykujących 
rzadko lub nie biorących udziału w praktykach religijnych o 3,3%. W całej zbio-
rowości ankietowani określili w następujący sposób swoje uczestnictwo w nie-
dzielnej mszy św.: co dziennie – 3,2%, w każdą niedzielę lub sobotę wieczorem 
– 34,6%, prawie w każdą niedzielę – 22,9%, jeden lub dwa razy w miesiącu – 
13,4%, tylko w wielkie święta – 10,4%, tylko z okazji chrztu, ślubu, pogrzebu 
itp. – 5,9%, nie uczęszcza w ogóle – 4,6%, brak odpowiedzi – 4,9%. Łącząc trzy 
pierwsze kategorie praktykujących otrzymujemy wskaźnik 60,7% tych, którzy 
uczęszczają do kościoła w każdą lub prawie w każdą niedzielę (spadek o 7,3% w 
porównaniu z 1998 r.)12. 

Niższe są wskaźniki uczestnictwa w niedzielnej mszy św. w środowiskach 
młodzieżowych. Według sondażu CBOS z 2010 r., zrealizowanego wśród mło-
dzieży z liceów ogólnokształcących, liceów zawodowych, techników i zasadni-

 
12 S. H. Z a rę b a: Wiara sakralna, wiara klerykalna, wiara masowa...? Wizerunek polskiej 

religijności. W: Rodzina, religia, społeczeństwo. Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej. Red. S. 
H. Z a rę b a. Wydawnictwo UKSW. Warszawa 2010 s. 78 i 84; J. M a r i ań s k i: Niedzielne i 
wielkanocne praktyki religijne. W: Religijność Polaków 1991–1998. Red. W. Z d a n i e w i c z. 
Instytut Wydawniczy PAX. Warszawa 2001 s. 87.  
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czych szkół zawodowych, 7% badanych uczęszczało kilka razy w tygodniu na 
mszę, nabożeństwa lub spotkania religijne, 38% – raz w tygodniu, 15% – prze-
ciętnie jeden lub dwa razy w miesiącu, 20% – kilka razy w roku, 20% – w ogóle 
nie uczestniczy (w 1998 r. odpowiednio: 7%, 48%, 10%, 19%, 16%). W latach 
1998–2010 wskaźnik regularnie praktykujących zmniejszył się o 10%. Wśród 
młodzieży mieszkającej na wsi 54% badanych praktykowało w każdą niedzielę, 
w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców – 39%, w miastach od 20 do 100 tys. 
mieszkańców – 36%, w miastach od 101 do 500 tys. mieszkańców – 32% i w 
miastach powyżej 501 tys. mieszkańców – 28%; wśród chłopców – 44%; wśród 
dziewcząt – 45%13. 

Globalne procesy modernizacji społecznej nie wywarły wyraźnego wpływu 
na stan praktyk religijnych, ale wskaźnik dominicantes wynosi niewiele ponad 
40%. W latach 1980–1990 według ustaleń Instytutu Statystyki Kościoła Katolic-
kiego SAC wskaźnik dominicantes przekraczał 50%, a w 1987 r. wynosił nawet 
55,3%. W latach 1991–2007 kształtował się on w przedziale 43%–46%, w 2008 
r. wynosił 40,4%, w 2009 roku – 41,5%, w 2010 roku – 41,0%. Większość Pola-
ków uczestniczy mniej lub bardziej regularnie w praktykach religijnych, niemal 
wszystkie dzieci są ochrzczone i przystępują do pierwszej Komunii św. (wskaź-
nik dzieci nieochrzczonych w Polsce nie przekracza 1%). Mimo niewątpliwie 
pewnego spadku wskaźnika dominicantes w okresie ostatnich 30 lat, wskaźnik 
communicantes wykazywał tendencje wzrostowe (w latach 1980–2009 od 7,8% 
do 16,7% – informacje uzyskane od ks. prof. Witolda Zdaniewicza).  

W świetle danych z bezpośrednich obliczeń frekwencji niedzielnej w kościo-
łach w Polsce i według danych z sondaży opinii publicznej praktyki niedzielne 
odznaczają się pewną tendencją spadkową. Według sondażu CBOS wskaźnik 
praktykujących w każdą niedzielę wynosi około 50%, według sondażu PPPiW – 
37,8% w każdą niedzielę i 22,9% – prawie w każdą niedzielę, według sondażu 
GfK Polonia – 53,2%. Nieco niższe są wskaźniki praktykujących regularnie 
wśród młodzieży (45% według CBOS). Mimo pewnego spadku uczestnictwa w 
praktykach niedzielnych Polska znajduje się w dalszym ciągu na czele społe-
czeństw europejskich pod względem praktyk religijnych. Katolicyzm polski na-
cechowany jest w dalszym ciągu przywiązaniem do praktyk religijnych i wiąże 
się z pewną formą tożsamości osobowej i społecznej. Bez wątpienia konfrontacja 
tradycyjnego katolicyzmu z sekularyzowaną Europą Zachodnią wytycza nowy 
kontekst społeczny przemian polskiego katolicyzmu.  

 
 
 

 
13 B. B a d o r a, N. H i p s z, M. G w i a z d a: Młodzież o sobie: wartości, obyczajowość, gru-

py odniesienia. W: Młodzież 2010. „Opinie i Diagnozy” nr 19. CBOS. Warszawa 2011 s. 115–116. 
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IV. Moralno ść religijna Polaków 

Kościół sformułował wiele norm i zasad dla ludzi wierzących i oczekuje, że 
będą one przez nich respektowane w życiu codziennym. Stopień akceptacji mo-
ralności kościelnej jest wyrazem siły integracji z tą instytucją, a odrzucenie jej 
jest wskaźnikiem rozluźnienia  więzów, zaniku poczucia przynależności do orga-
nizacji kościelnej, odejścia od proponowanego przez nią – w kategoriach powin-
nościowych – stylu życia. Szczególnie preferowanymi i eksponowanymi w ko-
ścielnym nauczaniu moralnym są zagadnienia dotyczące etyki życia małżeńskie-
go i rodzinnego. Rozpiętość między modelem osobowym wiernego stworzonym 
przez Kościół rzeczywistymi postawami wyznawców szczególnie jest widoczny 
w wymiarze moralnym. Dysonans powstały między normatywnym katalogiem 
wartości przekazywanych przez Kościół a postawami wiernych socjologowie 
diagnozują bardzo często w odniesieniu do problemu aborcji14. W wyniku proce-
sów dyferencjacji społecznej kształtuje się autonomiczna moralność. Konstruo-
wany przez ludzi porządek moralny niejednokrotnie  nie wymaga już usankcjo-
nowania przez religię.  

Stosunek Polaków do zasad moralnych katolicyzmu był przedmiotem son-
dażu CBOS z grudnia 2008 r. W całej zbiorowości dorosłych Polaków 33,8% 
badanych twierdziło, że zasady moralne katolicyzmu są najlepszą i wystarczającą 
moralnością; 26,9% – że wszystkie zasady katolicyzmu są słuszne, ale wobec 
skomplikowania życia trzeba je uzupełniać jakimiś innymi zasadami; 29,5% – że 
większość zasad moralnych katolicyzmu jest słuszna, lecz nie ze wszystkimi się 
zgadzam, a ponadto te, które są słuszne, na pewno nie wystarczają człowiekowi; 
4,5% – że moralność religijna jest mi obca, ale niektóre zasady moralne katolicy-
zmu uważam za słuszne; 1,9% – zasady moralne katolicyzmu są mi całkowicie 
obce; 3,4% – odmowa odpowiedzi. Polacy najczęściej akceptowali twierdzenie, 
że to, czym jest dobro i zło, powinno być przede wszystkim wewnętrzną sprawą 
każdego człowieka (65,5%), rzadziej – że o tym, czym jest dobro i zło, powinny 
decydować przede wszystkim prawa Boże (18,9%) i jeszcze rzadziej – że o tym, 
czym jest dobo i zło, powinno decydować przede wszystkim społeczeństwo 
(11,2%); trudno powiedzieć – 4,1%; odmowa odpowiedzi – 0,2%15. 

W świetle przytoczonego wyżej sondażu CBOS około 60% badanych Pola-
ków z aprobatą odnosi się do zasad moralnych katolicyzmu i nie wyraża wobec 
nich wyraźnego sprzeciwu. Z drugiej jednak strony ponad 60% ankietowanych  
przyznaje jednostce prawo rozstrzygania o dobru i złu i tylko co piąty wiąże wy-
raźnie rozstrzygnięcia moralne z kryteriami religijnymi (Bóg decyduje o dobru i 

 
14 M. L i b i s z o w s k a -Ż ó ł t k o w s k a: Religijność Polaków na przełomie wieków – stan 

aktualny i perspektywiczny. ,,Przegląd Religioznawczy”. R. 1993 nr 2 s. 90–91.  
15 Aktualne problemy i wydarzenia (nr 223). Komunikat z badań CBOS (do użytku wewnętrz-

nego). CBOS. Warszawa 2008 s. 37.  
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złu). Nie są to postawy w pełni spójne. Dystansowanie się od moralności religij-
nej jest bardziej widoczne w szczegółowych i bardziej konkretnych kwestiach 
moralnych, co sygnalizują wyniki sondaży opinii publicznej i badań socjologicz-
nych.  

Sondaż ogólnopolski zrealizowany przez CBOS w lutym 2009 r. dostarczył 
danych dotyczących aprobaty i dezaprobaty wybranych norm moralności kato-
lickiej. Współżycie seksualne przed ślubem uznawało za zdecydowanie dopusz-
czalne 37% badanych dorosłych Polaków, za raczej dopuszczalne – 38%, za ra-
czej niedopuszczalne – 14%, za zdecydowanie niedopuszczalne – 7%, trudno 
powiedzieć – 4%; współżycie seksualne pozostającej w związku małżeńskim 
osoby z kimś innym niż jej mąż lub żona – 5%, 10%, 36%, 45%, 4%; rozwód – 
18%, 42%, 22%, 14%, 4%; stosowanie środków antykoncepcyjnych – 40%, 
35%, 14%, 6%, 5%; przerywanie ciąży – 6%, 25%, 27%, 37%, 5%. Wśród re-
spondentów uczestniczących raz w tygodniu w praktykach religijnych poparcie 
dla antykoncepcji i seksu przedmałżeńskiego deklarowało prawie dwie trzecie 
badanych, rozwód dopuszcza – połowa, aborcję – jedna piąta i zdradę małżeńską 
– co dziesiąta. Przyzwolenie na omawiane zachowanie nie musi oznaczać okre-
ślenia siebie jako osoby niereligijnej, czy tym bardziej niemoralnej16.  

Według sondażu CBOS z marca 2011 r. 26% badanych Polaków wyraziło w 
sposób zdecydowany pogląd, że ciążę można usunąć, gdy lekarz stwierdzi, że 
dziecko urodzi się z poważnymi wadami, 29% – raczej tak, 16% – raczej nie, 
15% – zdecydowanie nie i 14% – trudno powiedzieć (,,ciążę można usunąć, gdy 
urodzenie dziecka przeszkodzi kobiecie w karierze zawodowej” odpowiednio: 
2%, 2%, 13%, 78%, 5%). Częściej za dopuszczalnością przerywania ciąży opo-
wiadali się mężczyźni, osoby o poglądach lewicowych i centrolewicowych, 
mieszkańcy wielkich i średnich miast, rzadko praktykujący lub niepraktykujący, 
osoby niewierzące. W ostatnich dwóch dekadach ubyło zwolenników opcji pro-
choice, przybyło zaś zwolenników opcji pro-life17.  

W sondażu CBOS z września 2011 r. dorośli Polacy oceniali różne aspekty 
moralności małżeńsko-rodzinnej. Twierdzenie ,,gdy między małżonkami nie ma 
miłości, to niezależnie od tego, czy mają dzieci czy nie, będzie lepiej, jeśli się 
rozwiodą” zdecydowanie akceptowało 25,0% badanych, 30,2% – raczej tak, 
22,3% – raczej nie, 12,2% – zdecydowanie nie, 9,1% – trudno powiedzieć i 1,1% 
– odmowa odpowiedzi; twierdzenie ,,Kościół powinien dopuścić stosowanie 
środków antykoncepcyjnych” odpowiednio: 42,5%, 29,1%, 8,7%, 8,2%, 9,1%, 

 
16 R. B o g u s z e w s k i: Moralność Polaków po dwudziestu latach przemian. Komunikat z 

badań CBOS. BS/40/2009. Warszawa 2009 s. 10–11.  
17 A. D o b r z yń s k a, P. G i e r e c h : W dwadzieścia lat później. Polacy o Janie Pawle II i 

jego nauczaniu w rocznicę pielgrzymki do wolnej Polski. Komunikat z badań CBOS. BS/65/2011. 
Warszawa 2011 s. 8–9.  
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2,5%; twierdzenie: ,,zdrada męża lub żony może się zdarzyć – nie ma co robić z 
tego tragedii” odpowiednio: 12,3%, 18,8%, 28,9%, 31,6%, 6,5%, 2,0%; twier-
dzenie ,,aborcja to nie jest dobre rozwiązanie, ale czasem stanowi mniejsze zło” 
– 24,2%, 38,6%, 14,3%, 14,7%, 6,4%, 1,7%; twierdzenie ,,aborcja jest złem nie 
dlatego, że zakazuje jej Kościół, ale ponieważ sztucznie przerywa naturalny pro-
ces ciąży” – 29,4%, 34,8%, 13,8%, 7,4%, 12,6%, 2,0%; twierdzenie ,,przy obec-
nym poziomie medycyny aborcja jest bezpieczną procedurą zakończenia nie-
chcianej ciąży” – 17,3%, 32,6%, 17,4%, 14,5%, 16,3%, 2,0%18. 

Młodzież polska badana w 2005 r. przez Ośrodek Sondaży Społecznych 
OPINIA deklarowała następujące poglądy w sprawach moralności małżeńsko-
rodzinnej: współżycie seksualne przed ślubem kościelnym (dopuszczalne – 
58,8%, to zależy – 18,1%, niedopuszczalne – 9,1%, trudno powiedzieć lub brak 
odpowiedzi – 14,0%); zdrada małżeńska (odpowiednio: 3,4%, 13,0%, 67,1%, 
16,5%); rozwód (21,3%, 42,4%, 15,5%, 20,8%); stosowanie środków antykon-
cepcyjnych (56,8%, 15,6%, 6,8%, 20,8%); przerywanie ciąży (8,4%, 27,5%, 
45,0%, 19,1%); eutanazja czyli przerywanie życia na prośbę pacjenta (17,5%, 
29,1%, 26,3%, 27,1%)19. W poglądach przeciętnego młodego Polaka w kwe-
stiach moralnych w malejącym stopniu uwzględnia się doktrynę moralną Kościo-
ła katolickiego.  

Młodzież badana przez CBOS w 2010 r. deklarowała swoje postawy wobec 
kontaktów seksualnych. Ze stwierdzeniem, że pierwsze kontakty seksualne mło-
dzi ludzie powinni mieć po zawarciu małżeństwa, zgadzało się 14%, 63% – nie 
zgadzało się i 22% – trudno powiedzieć (w 1996 r. odpowiednio: 23%, 54%, 
23%). Z poglądem, że to zupełnie normalne, że kochający się ludzie utrzymują 
ze sobą kontakty seksualne, ślub nie jest do tego konieczny, zgadzało się 73% 
badanych, nie zgadzało się – 14%, nie miało zdania – 12% (w 1996 r. odpowied-
nio: 64%, 21%, 15%). Z opinią, że seks nie wymaga ani miłości ani małżeństwa i 
nawet przelotny związek może dostarczyć przyjemnych, pięknych przeżyć, zga-
dzało się 36% badanych, 44% – nie zgadzało się, 19% – trudno powiedzieć (w 
1996 r. odpowiednio: 33%, 47%, 20%). W latach 1996–2010 wzrosły wyraźnie 
wskaźniki permisywności w sprawach kontaktów seksualnych. Postawy młodych 
ludzi w kwestiach dotyczących kontaktów seksualnych modyfikuje miejsce za-
mieszkania, poziom zamożności rodziny i stan praktyk religijnych20 . 

 
18 Wyniki badania Aktualne problemy i wydarzenia (nr 256). Komunikat z badań CBOS (do 

użytku wewnętrznego), Warszawa 2011 s. 27–28.  
19 S. H. Z a rę b a: Religijność młodzieży w Polsce. W: Instytucje religijne w krajach Unii Eu-

ropejskiej. Red. E. F i r l i t. Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza. Warszawa 2009 s. 
234. 

20 B. B a d o r a, N. H i p s z, M. G w i a z d a: Młodzież o sobie: wartości, obyczajowość, gru-
py odniesienia. W: Młodzież 2010. „Opinie i Diagnozy” nr 19. CBOS. Warszawa 2011 s. 121–122. 
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Przytoczone przykładowo dane empiryczne wskazują z jednej strony na 
znaczny stopień permisywizmu moralnego, a w przypadku postaw wobec aborcji 
– na ambiwalentne, a nawet niespójne postawy. Prawdopodobnie opinie i poglą-
dy oraz postawy moralne wielu Polaków są słabo skrystalizowane i w zależności 
od sytuacji czy swoistych ,,imperatywów chwili” udzielają oni w sondażach opi-
nii publicznej i w badaniach socjologicznych zmiennych odpowiedzi.  

W świetle stosunkowo wysokich wskaźników autodeklaracji wiary i praktyk 
religijnych można powiedzieć, że potwierdza się – przynajmniej częściowo – 
hipoteza, według której rzeczywista moralność małżeńska i rodzinna kształtuje 
się dość często niezależnie od wskazań religii i Kościoła. W tej dziedzinie zazna-
cza się szczególnie wyraźnie krytyka etyki nakazów i zakazów oraz przejście od 
chrześcijańskiego systemu wartości i norm do bliżej nieokreślonego, liberalnego 
czy wręcz laickiego systemu aksjologicznego. Szacunkowo można by określić, 
że trzecia część Polaków aprobuje doktryną moralną Kościoła katolickiego, trze-
cia część wyraża mniej lub bardziej wyraźne zastrzeżenia i trzecia część odeszła 
praktycznie w bardzo wielu kwestiach, nawet fundamentalnych, od wartości i 
norm przyjętych w Kościele katolickim (moralność nieokreślona, laicka, liberal-
na, rozproszona, rozchwiana, niespójna, płynna, zmącona, mozaikowa, bez kon-
sekwencji). Prawdopodobnie traci na znaczeniu tradycyjne pojęcie grzechu jako 
obrazy Boskiego autorytetu, który nadaje człowiekowi przepisy i karze za ich 
przekraczanie. Wielu dzisiejszych ludzi uwolniło się nie tylko od tradycyjnych 
(kościelnych) wizji seksualności, ale i  – »na tym samym oddechu« – także od 
zrozumienia grzechu, a dokładniej: określonego obrazu grzechu21. 

Nasilające się tendencje do równouprawnienia różnych światopoglądów i re-
ligii, bez jednoznacznego opowiedzenia się po stronie któregokolwiek z nich, 
rezygnacja z rozwiązań odgórnych i obligatoryjnych na rzecz rozwiązań zindy-
widualizowanych, dalekich od sztywnych standardów, autonomia jednostki i 
związane z nią prawo do odmienności, równouprawnienie różnych wartości, 
prawo do samorealizacji i samoekspresji itp., niosą ze sobą szanse i nadzieje, ale 
i różnorodne niebezpieczeństwa i zagrożenia. Są to jednak częściej zagrożenia, 
ponieważ subiektywne preferencje urastają niejednokrotnie do rangi moralnych 
praw. Konkurencyjne wartości i normy moralne w społeczeństwie otwartym i 
pluralistycznym sprawiają, że Kościół traci monopol na etykę. W postawach 
selektywnych wobec wiary tworzy się świat prywatnej moralności, nie podpo-
rządkowanej autorytetowi Kościoła katolickiego. W warunkach polskich zakwe-
stionowanie związków religii i moralności może nieść ze sobą wiele negatyw-
nych konsekwencji, bowiem do niedawna religia wpływała decydująco na mo-
ralny porządek w społeczeństwie.  

 
21 P. M. Z u l e h n e r: Bóg jest większy od naszego serca (1 J 3,20). Teologia i duszpaster-

stwo miłosierdzia. Tłum. J. S e r a f i n. Wydawnictwo Homo Dei. Kraków 2010 s. 133.  
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Nadmierna skłonność do permisywizmu, a w konsekwencji i relatywizmu 
moralnego, grozi niebezpieczeństwem przekroczenia barier, poza którymi panuje 
zwykły pragmatyzm i chwiejność zasad moralnych (,,każdy ma rację ze swego 
punktu widzenia”), ,,przykrawanie” zasad moralnych do  doraźnych potrzeb i 
gustów. Łatwo wtedy pojawia się pogląd, że człowiek mógłby intensywniej i 
szczęśliwiej żyć, gdyby nie musiał przestrzegać przykazań Bożych, a elastycz-
ność preferencji moralnych wydaje się rozwiązaniem służącym dobru człowieka. 
Tego rodzaju zmiany sprzyjają moralności jako sfery ofert a nie nakazów, propo-
zycji a nie norm i normatywnych regulacji. Moralność odnosi się do relacji mię-
dzyludzkich, religia koncentruje się na podstawowych źródłach cierpienia i sensu 
oraz dobrostanu duchowego22.  

             
V. Uwagi końcowe 

Wydaje się, że dla wielu Polaków – trudno precyzyjnie określić to liczbowo 
– Kościół przestaje być jedyną propozycją moralną, a tym bardziej społeczną. 
Jeżeli nawet podzielają oni zasadnicze stanowisko Kościoła w sprawach wiary, 
to sadzą, że nie ma on monopolu na rozwiązywanie wielu współczesnych pro-
blemów moralnych, a występowanie w takich sytuacjach z zakazami lub groź-
bami jest wyraźnym znakiem jego słabości. Katolicyzm w życiu wielu Polaków 
bardziej określa ich sposób widzenia świata i nadaje ich życiu sens, niż wytycza 
drogowskazy moralne. Skomplikowane i zróżnicowane problemy moralne 
współczesności – tak sądzą niektórzy katolicy – nie mogą być rozwiązywane 
prostym ,,tak” lub ,,nie”. Nowoczesność czy ponowoczesność nie musi wiązać 
się z całkowitym odrzuceniem chrześcijańskiej moralności, chociaż nie ułatwia 
jej przyjęcia, a Kościół głoszący swoją doktrynę moralną w sposób zdecydowany 
i wymagający znajduje się jak okręt na wzburzonym oceanie ludzkich oczeki-
wań, pragnień, a niekiedy i żądań. Osłabienie zaufania do Kościoła pociąga za 
sobą erozję wartości i norm moralnych przez niego głoszonych, w końcu oddzia-
łuje negatywnie na wierzenia i praktyki religijne, także na religijny kapitał spo-
łeczny ważny dla integracji społeczeństwa23.  

W społeczeństwie polskim, a zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych, 
powoli nasilają się procesy kwestionowania religijności i moralności, zarówno w 
życiu katolików selektywnych, krytycznych w stosunku do Kościoła i jego dok-
tryny moralnej, jak i w życiu katolików ,,odchodzących”, którzy kształtują swoją 
moralność niezależnie od religii. Jednocześnie zaznaczają się procesy wzmoc-
nienia religijności w życiu katolików ,,pogłębionych”, którzy łączą religijność z 

 
22 J. R e e d e r: Religion and Morality. W: The Sociology of Religion. Ed. by P. B. C l a r k e. 

Oxford University Press. Oxford 2011 s. 352.  
23 G. P i c k e l: Religionssoziologie. Eine Einführung in zentrale Themenbereiche. VS Verlag 

für Sozial Wissenschaften. Wiesbaden 2011 s. 301–302.  
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moralnością w życiu codziennym. Ogólnie jednak zaznacza się rozziew pomię-
dzy religijnością na płaszczyźnie ogólnonarodowej (wiara narodu) i na płasz-
czyźnie życia codziennego (religijność osobiście przeżywana), zwłaszcza w 
dziedzinie moralności. Sekularyzacja kierowana i spontaniczna oraz pluralizm 
społeczno-kulturowy przyczyniają się do zróżnicowania orientacji religijnych i 
moralnych młodych i dorosłych Polaków. W konsekwencji relacje między warto-
ściami religijnymi i moralnymi nie układają się w strukturę hierarchiczną, w 
której wartości religijne dominują nad wartościami moralnymi. Często mamy do 
czynienia z układem poziomym, w którym nie istnieje relacja nadrzędności czy 
podrzędności pomiędzy wartościami.  

Gdybyśmy wyróżnili trzy scenariusze przyszłości religii i Kościoła:  scena-
riusz rozpadu, scenariusz wzrostu i scenariusz stabilizacji, to w świetle dotych-
czasowych wyników badań socjologicznych najbardziej prawdopodobny byłby 
wariant trzeci, następnie pierwszy i najmniej prawdopodobny – wariant drugi. 
Mimo pesymistycznej wymowy – z kościelnego punktu widzenia – niektórych 
wyników badań socjologicznych nie można wykluczyć odmiennych kierunków 
przemian. Procesy społeczne, zwłaszcza natury religijnej, są trudno przewidy-
walne, i to, co w obecnym momencie wydaje się mało realne, w innych zmienia-
jących się okolicznościach staje się prawdopodobne. Nie można jednak wyklu-
czyć mechanizmu samospełniającego się proroctwa. Jeżeli zdecydowana więk-
szość ludzi wierzy w spełnienie się jakichś potencjalnych ,,stanów rzeczy”, to nie 
jest wykluczone, że zaistnieją one w rzeczywistości (około trzecia część Polaków 
uważa, że religijność w Polsce zmniejszy się w przyszłości).  

Niewiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z początkiem końca katoli-
cyzmu ludowego, chociaż więzi z Kościołem, także i w Polsce, podlegają powol-
nej transformacji, a oczekiwania wiernych wobec Kościoła różnicują się. Podlega 
on ustawicznym, chociaż powolnym przemianom, a czynnikami tych przemian 
są zarówno uwarunkowania zewnętrzne (np. wzrost wykształcenia, zmiany w 
strukturze zawodowej, mobilność społeczna, osłabienie więzi rodzinnych i spo-
łecznych, nierówności społeczne, marginalizacja pewnych grup, migracje do 
innych krajów), jak i wewnętrzne (np. duszpasterstwo parafialne, dziedzictwo 
religijno-kulturowe i etyczne Jana Pawła II). Wymienione czynniki zewnętrzne 
nie muszą zawsze oddziaływać w kierunku negatywnym w odniesieniu do religii, 
ale mogą sprzyjać osłabieniu kościelnie zinstytucjonalizowanej religijności. Se-
kularyzacji nie można złożyć na polskim cmentarzu przedwcześnie martwych 
teorii.  

W Polsce – obok procesów sekularyzacyjnych – działają silne procesy kon-
trsekularyzacyjne związane z oddziaływaniem Kościoła katolickiego i innych 
wspólnot wyznaniowych. Nie można w naszym kraju badać religijności i ko-
ścielności, a także kondycji polskiej rodziny bez uwzględnienia tezy ewangeliza-
cyjnej. Chodzi tu o wieloraką działalność Kościoła katolickiego (i innych wspól-
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not chrześcijańskich) na rzecz komunikowania wiary religijnej i moralności reli-
gijnej jednostkom, rodzinom i całemu społeczeństwu. Najogólniej można tu wy-
mienić formację katechetyczną w szkołach i parafiach, formację duszpasterską w 
parafiach i w różnych ruchach oraz stowarzyszeniach katolickich, formację ro-
dzin (duszpasterstwo rodzin), formację przez kościelne środki społecznego ko-
munikowania i wiele innych. Stanowią one przeciwwagę dla silnych, 
,,pełzających” procesów sekularyzacyjnych i indywidualizacyjnych w społeczeń-
stwie polskim. W parafiach polskich dokonuje się stała socjalizacja do dojrzałej 
wiary i religijnej moralności (,,eklezjalizacja”), wiary będącej osobistym wybo-
rem i potwierdzonej świadectwem życia.  

Nawet jeżeli scenariusz rewitalizacji czy rozwoju religijności wydaje się ak-
tualnie mało prawdopodobny, to nie można go ex definitione wykluczyć. 
Wszystkie scenariusze negatywnych zmian w religii i pozycji Kościołów w spo-
łeczeństwie, zapowiadające ich unicestwienie, opierają się na tezie determinizmu 
społecznego, który nie liczy się z możliwością pojawienia się czynników rewita-
lizacji religijności i kościelności, a szczególnie z pojawieniem się czegoś nieo-
czekiwanego, a nawet radykalnie innego. Nie można wykluczyć odnowy chrze-
ścijaństwa. Teoretycznie można wyobrazić sobie dramatyczne zmiany dotyczące 
miejsca religii na obu kontynentach. Historia jest przecież pełna nieoczekiwa-
nych zwrotów religijnych24. Według amerykańskiego socjologa José Casanovy 
Polacy mają szansę udowodnić Europie Zachodniej, że zestawienie modernizacji 
z odchodzeniem od religii jest fałszywe. Polska ma szansę rozwoju i osiągnięcia 
standardów europejskich społeczeństw, przy jednoczesnym zachowaniu żywot-
ności wiary katolickiej25. Taki scenariusz ewolucji polskiego katolicyzmu nie jest 
wykluczony, jest on jednak uzależniony od wielu czynników, przede wszystkim 
od poziomu duszpasterstwa w parafiach.  

Obiektywne i subiektywne czynniki sekularyzacji nie przestały działać, ale 
zostały tylko chwilowo zneutralizowane. Jeżeli potężne prądy antyewangelizacji 
w swej formie najbardziej radykalnej opadły – zauważył Jan Paweł II na posyno-
dalnym spotkaniu przewodniczących Konferencji Episkopatów Europy w dniu 1 
grudnia 1992 roku – to nie przestały one działać w sensie zasadniczym i w spo-
sób systematyczny26. Trzeba spodziewać się, że w najbliższej przyszłości szeroko 
zakrojonej działalności Kościoła będzie towarzyszyć lepiej zorganizowana kon-
kurencyjna działalność ośrodków laickich oraz może poszerzać się tzw. sekula-
ryzacja spontaniczna. Starcie się sił sekularyzacyjnych i sił odnowy polskiego 

 
24  P. L. B e r g e r: Alternatywne nowoczesności. Euroświeckość i amerykańska religia, 

,,Fakt”. R. 2005 nr 220 s. 7.  
25 Polska w świecie wolności. Prof. José Casanova, gość specjalny VIII Dni Tischnerowskich. 

Rozmawiał Tomasz P o n i k ł o. ,,Tygodnik Powszechny”. R. 2008 nr 19 s. 27.  
26 Europejski człowiek pomiędzy Atlantykiem a Uralem drogą Kościoła. Przemówienie Ojca 

Świętego. ,,ĽOsservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 14: 1993 nr 1 s. 20.  
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katolicyzmu może doprowadzić do skutków trudnych w tej chwili do określenia. 
Utrzymanie katolicyzmu w jego dotychczasowych kształtach jest mało prawdo-
podobne, chociaż niewykluczone.   
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MIECZYSŁAW POLAK 

„Duszpasterskie nawrócenie” jako wyraz nowej  
ewangelizacji w warunkach rozwiniętego modernizmu 

 
 

Do podjęcia rozważań nad określonym w tytule artykułu zagadnieniem skła-
nia wiele przesłanek: od utworzenia przez papieża Benedykta XVI Papieskiej 
Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji oraz zwołania XIII Zgromadzenia 
Ogólnego Synodu Biskupów nt. Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrze-
ścijańskiej poprzez powołanie w ramach Komisji ds. Duszpasterstwa Konferencji 
Episkopatu Polski Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji do licznych w ostatnich 
latach, zarówno naukowych, jak i popularnych publikacji, poruszających to za-
gadnienie1. Refleksja ta motywowana jest również działalnością już istniejących, 
a także powstających nowych ruchów i grup ewangelizacyjnych, rozwojem akcji 
ewangelizacyjnych czy tzw. „szkół nowej ewangelizacji”. Prócz tego synodalne 
Lineamenta właśnie w kontekście nowej ewangelizacji postulują „nawrócenie 
duszpasterskie” różnych kościelnych wspólnot2.     

 

Mieczysław P O L A K, ks. dr, adiunkt w Zakładzie Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego 
UAM w Poznaniu, Gniezno, e-mail: mpolak@amu.edu.pl 

 
1 Z naukowych opracowań wymienimy przykładowo kilka publikacji książkowych: Nowa 

ewangelizacja. Odpowiedzi na wyzwania obecnego czasu. Red. K. G óź d ź . Lublin 1993; A. 
L e w e k: Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II. T. 1–2. Katowice 1995;  K. 
P a w l i n a: Nowa ewangelizacja i jej realizacja w Polsce po 1989 roku. Warszawa 1995; J. 
P r z y b y ł o w s k i : Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży. Studium pasto-
ralne. Lublin 2001; A. S e p i o ł o :  Nowa ewangelizacja. Śladami Jana Pawła II. Kraków 2001; 
Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła na wyzwania współczesności. Red. W. P r z y g o d a, E. 
R o b e k. Sandomierz 2011; Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce. Red. B. 
B i e l a. Katowice 2011.   

2 Synod Biskupów. XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne: NOWA EWANGELIZACJA DLA PRZE-

KAZU WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. Lineamenta. Watykan 2011 n. 10 [Tekst za:  http://www.vatican. 
va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_pl.html – z 
dn. 5.11.2011].  
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Szerokie i wielowątkowe zagadnienie zostanie tutaj przedstawione w odnie-
sieniu do głównych wyzwań płynących z kontekstu kulturowo-społecznego, w 
jakim Kościół pełni dziś swoje zbawcze posłannictwo. Kontekst ten zostanie 
określony jako „czas rozwiniętego modernizmu”. Uwarunkowania kulturowo-
społeczne i związane z nimi przemiany religijności stanowią jedną z istotnych 
przesłanek kształtujących duszpasterstwo Kościoła. Rozpoznanie zbawczej woli 
Bożej w wymiarze ontologicznym czy kryteriologicznym, ale również w wymiarze 
kairologicznym pozwala na adekwatne sformułowanie imperatywów pastoralne-
go działania3. 

Ukazując ważniejsze przemiany rozwiniętego modernizmu nie chcemy tutaj 
analizować ich negatywnych przejawów, zagrożeń dla ewangelizacyjnej misji 
Kościoła czy rozwoju człowieka, zwłaszcza jego wiary. Postawimy całkiem od-
mienne pytanie, mianowicie o to, co dzisiejszy Kościół mógłby z tych przemian 
zaczerpnąć, czego nauczyć się od świata. W jednej ze swoich wypowiedzi pod-
czas Soboru Watykańskiego II Karol Wojtyła stwierdził: Należałoby przemawiać 
w taki sposób, aby świat zobaczył, że nie tylko pouczamy go w sposób autoryta-
tywny, ale równocześnie poszukujemy z nim prawdziwych i sprawiedliwych roz-
wiązań trudnych problemów życia ludzkiego. Problem nie polega bowiem na tym, 
aby ukazać prawdę dobrze nam już znaną, lecz idzie o to, w jaki sposób odnaj-
dzie ją i przyswoi sobie świat. (…) Taka metoda nauczania odpowiada naszemu 
schematowi. (…) Wyklucza ona wszystko, co zdradza mentalność, że tak powiem 
»kościelną«4.    

 
I. Indywidualizacja życia w czasach rozwiniętego modernizmu 

Podstawowym twierdzeniem, jakie w tym kontekście można przytoczyć jest 
przekonanie o bardzo istotnych zmianach kulturowo-społecznych, jakie dokonały 
się we współczesnych społeczeństwach odróżniając je w zasadniczy sposób od 
dotychczasowych. Jakkolwiek bowiem przemiany społeczne nie są nowym zja-
wiskiem, to jednak współczesne charakteryzowane są poprzez niespotykane do-
tąd tempo, rozmiar i różnorodność5. Dzisiejsze społeczeństwa ukazują się jako 
„mieszanina blasków i cieni” (FC 6), możliwości i przymusów, które stoją przed 
człowiekiem i przynoszą ze sobą zarówno niespotykane dotąd szanse rozwoju, 
jak i nowe zagrożenia. Pluralizm, wolność, możliwość i konieczność wyboru, 
komunikacja i informacja stanowią o kulturowo-ekonomicznym życiu społeczeń-
stwa i nie mniej o codziennym, kształtują zarówno „wielką politykę”, jak i in-

 
3 T. M a k o w s k i :  Karla Rahnera »preferencyjna opcja pastoralna«. „Studia Gnesnensia”.  

R. 12: 1998 s. 84.  
4 Cyt. za – R. S k r z y p c z a k: Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień. 

Warszawa 2011 s. 286.  
5 II Sobór Watykański określił te przemiany jako „szybkie” i „szerokie” – por. KDK 4. 
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tymne międzyludzkie relacje. Społeczeństwa współczesne określane są najczę-
ściej jako modernistyczne lub postmodernistyczne6. Coraz częściej jednak mówi 
się o różnych stopniach rozwoju modernistycznych społeczeństw np.: ograniczo-
nego modernizmu, wczesnego modernizmu, połowicznego modernizmu, rozwi-
niętego modernizmu, czy postmodernizmu, zwanego niekiedy modernizmem 
postmodernistycznym. 

Jeśli jednak przyjmuje się, że społeczeństwa modernistyczne zaczynają się 
rozwijać wskutek procesów industrializacji, jakie zaszły na końcu XVIII w., to 
obecne czasy wymagają z pewnością innego określenia. Chodzi tutaj nie tylko o 
sam rozwój, jaki dokonał się w tych społeczeństwach, lecz także, a może i przede 
wszystkim o wskazanie, że to, co w modernizmie przyjmowane było jako oczy-
wiste (np. oświecenie, nauka, technika) od pewnego czasu stawiane jest pod zna-
kiem zapytania. Coraz szersze kręgi społeczne stwierdzają, że modernistyczne 
przemiany i osiągnięcia nie są jednoznacznie pozytywne, ale przynoszą człowie-
kowi i społeczeństwu także wiele zagrożeń7. Aby jednak podkreślić ciągły roz-
wój modernistycznych społeczeństw, a jeszcze bardziej  przeplatanie się w nim 
różnych dawnych i nowych elementów, mówi się o dzisiejszych czasach jako o 
czasach „późnego”, „rozwiniętego”, „refleksyjnego” albo „drugiego moderni-
zmu”8. Te określenia, a zwłaszcza „drugi modernizm” czy „rozwinięty moder-
nizm” wskazują na to, że podstawowe zasady modernizmu nie poszły w zapo-
mnienie i nadal odgrywają w społeczeństwach swoją rolę, choć w sposób wyraź-
nie zmodyfikowany9.  

Opisując społeczno-kulturowy kontekst „rozwiniętego modernizmu” wska-
zuje się na takie jego cechy charakterystyczne jak: pluralizm, wolność, globaliza-
cja oraz indywidualizacja. W niniejszych rozważaniach ograniczymy się do tej 
ostatniej cechy, mianowicie do indywidualizacji życia. Uwarunkowane jest to 
tym, że owa indywidualizacja życia jest z jednej strony dominującą cechą czasów 
rozwiniętego modernizmu, a z drugiej – bardzo istotnie wpływającą na religij-
ność.  

Społeczny pluralizm i możliwości zrealizowania wolności stwarzają podsta-
wy do indywidualizacji życia. Współczesny człowiek ceni wysoko swoją indy-

 
6 Por. S. K n o b l o c h: Praktische Theologie. Ein Lehrbuch für Studium und Pastoral. Frei-

burg–Basel–Wien 1996 s. 164.   
7 K. D i e p o l d : Identität  und Mystagogie. Hamburg 2006 s. 15. 
8 Por. R. B u c h e r: Die Theologie in postmodernen Zeiten. „Theologie und Glaube“.  Jg. 79: 

1981 s. 178–191.      
9 Por. U. B e c k:  Das Zeitalter der Nebenfolgen und die Politisierung der Moderne. W: Re-

flexive Modernisierung. Eine Kontroverse. Red. U. B e c k, A. G i d d e n s, S. L a s h. Frankfurt 
a.M. 1996 s. 24. R. W e l s c h mówi w tym kontekście o „postmodernistycznym modernizmie“, o 
czasach, które są równocześnie modernistyczne, jak i postmodernistyczne – por. W. W e l s c h. 
Unsere postmoderne Moderne. Berlin 1987 s. 24–34.     
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widualność i niepowtarzalność10. Indywidualizacja, będąca zjawiskiem społecz-
nym nie może być pochopnie oceniana w kategoriach moralnych jako indywi-
dualizm czy egoizm. Indywidualizacja oznacza pewien proces, jaki dokonał się 
na obecnym etapie rozwoju nowoczesnych społeczeństw. Kompleksowe zmiany 
takie jak funkcjonalna dyferencja, strukturalna i ekonomiczna racjonalizacja, 
technologiczno-przemysłowe przyspieszenie obejmować zaczęły także te sektory 
życia społecznego, które do tej pory nie były tak silnie pod ich wpływem11. 

Według K. Diepolda indywidualizacja posiada dwie zasadnicze, różnorodne 
perspektywy12. W swojej ogólnej, szerokiej perspektywie oznacza ona dążenie 
jednostki do większej niezależności od różnych instytucji społecznych. Tak ro-
zumiana indywidualizacja nie jest zjawiskiem, które pojawiło się dopiero we 
współczesnych społeczeństwach. Jednym z bardziej znaczących motywów roz-
woju społeczeństw od przed- do modernistycznych były procesy indywidualiza-
cji, których celem było uwolnienie jednostki od różnorodnych społecznych zo-
bowiązań i zależności, zwłaszcza w odniesieniu do różnych instytucji. Ta szeroka 
interpretacja indywidualizacji życia powinna zostać uzupełniona o jej „szczegó-
łowe rozumienie”. To z kolei obejmuje trzy podstawowe aspekty, określające 
zasadnicze wymiary indywidualizmu czasów rozwiniętego modernizmu.  

Pierwszy z nich to „wymiar wyzwolenia”. Z jednej strony prowadzi on do 
uwolnienia człowieka od historycznie uwarunkowanych różnych form społecz-
nych, z drugiej pozbawia go społecznego i osobistego wsparcia, jakie wiązało się 
z tymi formami. Drugi wymiar to „odczarowanie”. Oznacza on utratę tradycyj-
nych pewników w odniesieniu do wiary, norm postępowania, światopoglądu. 
Procesy sekularyzacyjne zamazały dość jasny we wcześniejszych społeczeń-
stwach obraz świata i  życia ludzkiego, pozwalający dostrzec wyraźnie określony 
ich sens. W to miejsce pojawiło się wiele interpretacji, często przeciwnych, które 
wymagają od jednostki wyboru, własnych poszukiwań określonego sensu. Trzeci 
wymiar to wymiar „reintegracji”. Polega ona na ponownej jakby integracji spo-
łecznej, utraconej wskutek osłabienia więzów rodzinnych i klasowych. Integracja 
ta dokonuje się poprzez sieć różnych uwarunkowań i zaleceń instytucjonalnych, 
które próbują przywrócić jednostce utraconą orientację13. 

Dla H. Wahla indywidualizacja jako społeczno-strukturalny proces oznacza 
najpierw utratę znaczenia tradycyjnych więzi społecznych. Współczesne procesy 
indywidualizacji dotyczą dalej nie tylko wybranych, elitarnych grup społecznych, 

 
10 Por. P. M. Z u l e h n e r:  Vom Untertan zum Freiheitskünstler. Eine Kulturdiagnose an-

hand der Untersuchungen »Religion im Leben der Österreicher 1970 bis 1990«. Europäische 
Wertestudie  –  Österreichteil 1990. Wien 1990 s. 17. 

11 Por. N. M e t t e:  Trends in der Gegenwartsgesellschaft. W:  Handbuch Praktische Theolo-
gie. Red. H. H a s l i n g e r .  Bd.  1 .Grundlegungen. Mainz 1999 s. 86–87.  

12 Por. K. D i e p o l d :  Identität  und Mystagogie, dz. cyt., s. 19–28.  
13 Tamże. 
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ale przybierają charakter masowy, a jednostka oraz społeczne opcje na rzecz jej 
praw i znaczenia wzrastają. Następnie procesy te prowadzą do pluralizmu form 
życia, powiązanego z utratą poczucia życiowej stabilizacji. Wreszcie dotyczą one 
także obszaru życia religijnego, prowadząc do indywidualizacji religijności14.   

Opisując proces indywidualizacji we współczesnych społeczeństwach S. 
Knobloch rozróżnia pomiędzy indywidualizacją będącą społeczno-historyczną 
kategorią oraz stanowiącą subiektywne doświadczenie człowieka15. Indywiduali-
zacja jako społeczna kategoria związana jest z następującymi obiektywnymi 
momentami: uwolnieniem jednostki z wielu dotychczasowych powiązań, utratą 
poczucia życiowej stabilności oraz pojawieniem się nowych instytucjonalnych 
struktur kontroli jednostki. Silne do tej pory związki jednostki z życiem rodzin-
nym, z określoną grupą czy klasą społeczną, ze stabilną pracą ulegają dużemu 
rozluźnieniu. Socjologowie mówią o wyzwoleniu się jednostki z różnych wcze-
śniejszych związków. Zaznaczają przy tym jednak często, że to wyzwolenie ma 
charakter ambiwalentny. Z jednej strony jawi się jako otwarcie nowych możli-
wości, z drugiej przynosi niepewność życia, wymaga gotowości do wielu 
zmian16. 

Ostatnią z wymienionych przez Knoblocha cech społeczno-historycznej in-
dywidualizacji jest powstanie nowych instytucjonalnych mechanizmów kontrol-
nych. Uwolniony z wielu związków i zależności współczesny człowiek w para-
doksalny sposób poddany zostaje różnorodnej kontroli. Wspomniane wyżej uwa-
runkowania rynku pracy, zależność od wykształcenia, ofert konsumpcji, mody, 
społecznych reguł i zabezpieczeń wprowadzają, w miejsce starych, nowe powią-
zania i systemy kontroli. Funkcję kontrolną spełnia też egalizacja i standaryzacja 
życia przez media, zwłaszcza przez telewizję17.              

Wracając do podziału zaproponowanego przez S. Knoblocha proces indywi-
dualizacji rozpatrywany powinien być także jako subiektywne doświadczenie 
człowieka. Tutaj jednak napotyka się na wiele rozbieżności pomiędzy, jak się 
wydaje, obiektywnymi możliwościami jakie niosą ze sobą społeczne procesy 
indywidualizacji życia, a subiektywnym doświadczeniem człowieka. Najpierw 
będzie to rozdźwięk pomiędzy „mitem wolności a rzeczywistym doświadcze-
niem wolności”. Modernistyczna świadomość kształtowana była poprzez opty-
mizm, który ukazywał człowiekowi nieograniczone wręcz możliwości działania, 
przekształcania świata i organizowania własnego życia. Świadomość postmoder-
nistyczna skłania się ku przekonaniu, że optymizm ten poddany został zasadni-
 

14 Por. H. W a h l : LebensZeichen von Gott – für uns. Analysen und Impulse für eine zeitge-
mäße Sakramentenpastoral. Berlin 2008 s. 43.  

15 Por. S. K n o b l o c h: Praktische Theologie, dz. cyt., s. 167–174. 
16 Por. U. B e c k:  Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt 1986 s. 

208–209. 
17 Por. S. K n o b l o c h: Praktische Theologie, dz. cyt., s. 169. 
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czym korektom. Z jednej strony pojawiło się wiele nowych ograniczeń ludzkiego 
działania, z drugiej – podejmowane z takim optymizmem przedsięwzięcia, mają-
ce na celu poprawę jakości życia prowadzą do czegoś zupełnie odwrotnego. Stąd 
subiektywne doświadczenie indywidualizacji i wolności może znacząco odbiegać 
od społecznych ich założeń18.        

K. Gabriel określa współczesne procesy indywidualizacji jako ambiwalentne 
i  wymienia ich cztery wymiary. Pierwszy z nich określa jako „wyzwolenie z 
tradycyjnych społecznych więzi”, takich jak np.: związki rodzinne, środowisko 
pochodzenia i związane z nim możliwości kształtowania własnego życia, związki 
z lokalnymi, małymi grupami, jak i z dużymi środowiskami. Ów proces wyzwo-
lenia jest znów ambiwalentny. Niesie ze sobą zarówno szanse rozwoju, jak i po-
woduje utratę poczucia przynależności do określonego środowiska, czy grupy, co 
nie jest też dla jednostki bez znaczenia. Drugi wymiar indywidualizacji charakte-
ryzuje się procesami „odczarowania” dotychczasowego, związanego z przeka-
zem tradycji, w miarę jednorodnego światopoglądu. Pozwala to człowiekowi na 
bardziej samodzielne ukształtowanie osobistego poglądu na świat, a przez to też 
większą identyfikację z określoną jego wizją, ale pozbawia go równocześnie 
pewnych ogólnych ram orientacyjnych, które są niezmiernie pomocne, niekiedy 
niezbędne przy wypracowaniu osobistych poglądów.  

Trzeci wymiar procesów indywidualizacji wiąże się z pojawieniem się w 
nowoczesnych społeczeństwach nowych zniewoleń, ograniczeń, przymusów. W 
paradoksalny sposób społeczeństwa wolnościowe przynoszą ze sobą wiele sytua-
cji, które zmuszają jednostkę do podejmowania określonych decyzji. Indywidua-
lizacja nie likwiduje społeczeństwa i jego reguł życia. Zyskują one tylko inny 
punkt odniesienia, jakim jest teraz „samo indiwiduum i etapy jego historii życia”. 
Czwarty wreszcie wymiar procesu indywidualizacji związany jest z możliwo-
ściami kształtowania własnej biografii. Wiąże się to z podejmowaniem wielu 
decyzji, z których każda jest w zasadzie ambiwalentna i wprowadza napięcie 
pomiędzy różnymi obszarami życia: świat pracy, kariera, małżeństwo, wycho-
wanie dzieci itp.19.        

Współczesne modernistyczne społeczeństwo jest pierwszą w historii ludzko-
ści taką kulturową formacją, która jednostkę skazuje na to, iż musi ona poradzić 
sobie bez określonych, trwałych wartości i odniesień. W ten sposób musi się 
zdecydować na takie życie, które jest w zasadzie „otwartym eksperymentem”. W 
tym kontekście ukazują się bardzo dobrze podstawowe doświadczenia współcze-
snego indywidualizmu. Zawierają one w sobie zarówno elementy wolności i 

 
18 Por. tamże, s. 170–171. 
19 Por. E. G a b r i e l : Gesellschaftliche Veränderungen als Zeichen der Zeit. W: W. K r i e -

g e r , A. S c h w a r z: Kirche in der Welt von heute – Ein kritisches Verhältnis. Österreichische 
Pastoraltagung 28. bis 30 Dezember 1995. Würzburg 1996 s. 14–16.        
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związanych z nią możliwości, jak i elementy osamotnienia, pozostawienia przez 
społeczeństwo bez jakiegokolwiek wsparcia. Doświadczenie to nie jest łatwe i 
powodować może tłumienie głębszych potrzeb poprzez ucieczkę w świat kon-
sumpcji. Jednak przy rosnącej dziś sferze ubóstwa powiększa się także liczba 
tych, którzy żyją jakby na obrzeżach społeczeństwa, w „zmarginalizowanych 
grupach”20.   

Subiektywnie doświadczany indywidualizm połączony z niepewnością ży-
cia, z brakiem struktur, które zapewniałyby względną stabilizację skłania jednak 
niektórych do podejmowania kroków, zmierzających do wchodzenia w silne 
społeczne związki, związane najczęściej z różnego rodzaju ruchami fundamenta-
listycznymi, czy to na płaszczyźnie narodowej czy religijnej. Ruchy te mają ja-
sno określone struktury oraz sprecyzowane i jednoznaczne poglądy na rzeczywi-
stość. Pluralizm społeczny i religijny oraz indywidualizm oceniają negatywnie. 
Starają się budować dla swoich zwolenników taką przestrzeń życia, w której 
będą oni czuli się bezpiecznie i będą przekonani o słuszności swoich przekonań 
w przeciwieństwie do błędnych teorii panujących w świecie. Zwolennicy tych 
ruchów pochodzą często spośród tych grup, które dotknięte są współczesnymi 
problemami społecznymi. Nazywani bywają niekiedy „ofiarami modernizmu”21. 

Modernistyczne procesy indywidualizacji są zatem bardzo różnorodne i wie-
lopłaszczyznowe. Zawierają w sobie wiele ambiwalentnych zjawisk i proble-
mów, niosących współczesnemu człowiekowi dokładnie tyle samo szans, co i 
zagrożeń22. Indywidualizacja, która oceniana jest jako pozytywna wartość, napo-
tyka w nowoczesnych społeczeństwach w paradoksalny sposób na wiele granic i 
trudności w jej realizacji przez jednostkę. Negatywne zjawiska z nią związane 
wydają się być wspierane przez różne społeczne faktory modernizmu. Stąd we 
współczesnych społeczeństwach rozwinęły się różnego rodzaju profesjonalne 
poradnictwa i doradztwa, które mają pomóc jednostce odnaleźć się w skompli-
kowanym świecie modernistycznych społeczeństw.        

 
II. Indywidualizacja religijno ści w warunkach rozwiniętego 

 modernizmu 

P. M. Zulehner prowadził przez wiele lat badania religijności Austriaków. 
Badania długoterminowe posiadają w odniesieniu do jednorazowych wiele zalet, 
między innymi tę, że pokazują pewne kierunki rozwoju czy trendy i pozwalają 

 
20 Por. S. K n o b l o c h: Mystagogie und Subjektwerdung. „Theologisch-Praktische Quartal-

schrift“. Jg. 141: 1993 nr 2 s. 148–150.  
21 W. H e i t m e y e r: Das Desintegrations-Theorem. Ein Erklärungsansatz zu fremdfeindlich 

motivierter, rechtextremistischer Gewalt und Lähmung gesellschaftlicher Institutionen. W: Das 
Gewalt-Dilemma. Frankfurt a.M 1994 s. 67.      

22 Por. S. K n o b l o c h:  Mystagogie und Subjektwerdung, dz. cyt., s. 149–150.  
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lepiej prognozować przemiany, jakie będą miały miejsce w przyszłości.  W wy-
danych niedawno studiach obejmujących lata 1970–2010 austriacki pastoralista 
określa przemiany, jakie zaszły w tym czasie w obszarze życia religijnego jako 
„epokową transformację”23. 

Teza o indywidualizacji religijności próbuje w pewien sposób skorygować 
paradygmat sekularyzacji i obraz zsekularyzowanego społeczeństwa. Indywidua-
lizacja religii i religijności związana jest strukturalnie z ogólnymi, uwarunkowa-
nymi społecznie procesami indywidualizacji, które zostały przedstawione powy-
żej w zarysie. Byłoby raczej niemożliwym, albo co najmniej bardzo trudnym, 
aby także obszar życia religijnego nie został poddany indywidualizacji, skoro 
wszystkie inne są pod jej wpływem. Chodzi tutaj zarówno o samo rozumienie 
znaczenia religii w życiu człowieka, o jej treści, jak i o praktyki religijne. W tej 
sytuacji religii przypada zadanie, aby we właściwy jej sposób przepracowała ów 
obszar odnajdywania indywidualności jednostki, który przez społeczeństwo już 
prawie w ogóle nie jest wspomagany24. 

S. Knobloch, powołując się na K. Gabriela25 przestawia trzy podstawowe 
wymiary sekularyzacji. Pierwszy z nich określa sekularyzację jako „funkcjonalną 
i strukturalną dyferencję społeczeństwa”. W zasadzie sekularyzacja stanowi je-
den z aspektów owej dyferencji, który obejmuje różnorodne obszary życia spo-
łecznego. Drugi wymiar sekularyzacji to „zmniejszenie się i osłabienie wiary 
religijnej i religijnych praktyk”. Można powiedzieć, że ten wymiar jest dziś 
szczególnie mocno zauważalny, zwłaszcza w krajach zachodnioeuropejskich. 
Jednak analiza tego wymiaru sekularyzacji jest mocno uzależniona od przyjętych 
w niej kryteriów wiary i praktyk religijnych. Trzeci wreszcie wymiar określany 
jest jako „wycofywanie się religii do sfery życia prywatnego”. Stąd indywiduali-
zacja i prywatyzacja religijności związane są nie tylko z ogólnymi tendencjami 
indywidualistycznymi, lecz także z procesami sekularyzacji26.  

Nowoczesne społeczeństwa charakteryzują się zdecydowanym osłabieniem 
tradycji, w sensie przekazywania z pokolenia na pokolenie systemów wartości, 
norm moralnych, sposobu życia itp. Nowe pokolenia przejmują coraz mniej od 
poprzednich, tworzą nowe rzeczywistości. Przyczyny tego zjawiska są z pewno-
 

23 Por. P. M. Z u l e h n e r:  Verbuntung. Kirchen im weltanschaulichen Pluralismus. Religion 
im Leben der Menschen 1970–2010. Ostfildern 2011 s. 25.  

24 Por. S. K n o b l o c h: Mehr Religion als gedacht. Wie die Rede von Säkularisierung in die 
Irre führt. Freiburg–Basel–Wien 2006 s. 83.  

25 Por. K. G a b r i e l : Zwischen Säkularisierung, Individualisierung und Entprivatisierung. 
Zur Widersprüchlichkeit der religiösen Lage heute. W: W. K n u t :  Erosion. Zur Veränderung des 
religiösen Bewusstseins. Luzern 2000 s. 9–28; T e nż e: Säkularisierung und öffentliche Religion. 
Religionssoziologische Anmerkungen mit Blick auf den europäischen Kontext. W: Jahrbuch für 
christliche Sozialwissenschaften. Religionen im öffentlichen Raum; Perspektiven in Europa. Müns-
ter 2003 s. 13–36.  

26 Por. S. K n o b l o c h: Mehr Religion als gedacht, dz. cyt., s. 84–88.  
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ścią wielorakie. Jedną z nich jest tempo rozwoju społeczno-kulturowego, tech-
nicznego czy gospodarczego. Pokolenie młodych dorosłych żyje w znacznie 
odmiennych uwarunkowaniach od pokolenia ich rodziców. Uwarunkowania te 
wpływają bardziej niż tradycja na ich sposób myślenia i działania. Dotyczy to 
również tradycji religijnej. Dlatego mówi się o współczesnej „niestabilności” 
religijności, tzn. że przekaz doświadczenia religijnego, wiedzy religijnej czyli 
tradycja i socjalizacja religijna stają się coraz słabsze. Zjawisko to jest w dużej 
mierze skutkiem coraz słabszych „kompetencji religijnych” kolejnych pokoleń27. 
Niewątpliwie są one owocem opisanych wcześniej procesów sekularyzacyjnych. 
W zjawisku tym należałoby szukać jednego z ważniejszych powodów indywidu-
alizacji religii. Skoro słabną procesy społecznej i rodzinnej socjalizacji religijnej 
jednostka „skazana” jest niejako na konstruowanie własnego modelu religijności.   

Indywidualizacja religijności czy jej prywatyzacja są z jednej strony zjawi-
skami pozytywnymi. Dzieje się tak wtedy, kiedy pod tymi pojęciami rozumiana 
jest jednocześnie personalizacja religijności. Ponieważ religijność jest głęboko 
osobową zdolnością człowieka i rzeczywistością intymną, wymaga ona szcze-
gólnej ochrony, aby być wolną i taką móc pozostać. Twierdzenie to można także 
uzasadnić teologicznie, gdyż tę osobową relację pomiędzy Bogiem i człowiekiem 
oraz jej jakość może ostatecznie ocenić tylko Bóg. Takie jednak rozumienie pro-
cesów indywidualizacji religijności nie oznacza, że staje się ona sprawą prywat-
ną. Będąc rzeczywistością o głębokim wymiarze indywidualnym i osobowym 
zawiera w sobie także wymiar wspólnotowy. Obraz Boga, który posiada jednost-
ka oraz realizacja przez nią religijności ukształtowane są przez tworzoną przez 
innych historię wiary i uwarunkowania kulturowe. Jaki kto poznaje obraz Boga, 
jak myśli o religii, jak wyraża swoją religijność, jakim mówi o niej językiem, 
jakich używa symboli – wszystko to związane jest głęboko z innymi ludźmi, z 
ich światem religijnym. Stąd religii i religijności nie da się zredukować tylko do 
sfery prywatnej. Religia posiada bowiem wymiar zarówno osobowy, jak i poli-
tyczny28. 

Z drugiej jednak strony owa indywidualizacja i prywatyzacja religii i religij-
ności stanowi pewne zagrożenie dla właściwego ich rozwoju. Dla wielu bowiem 
współczesnych termin „prywatny” nie pokrywa się z pojęciem „osobowy”, a tym 
bardziej nie zawiera w sobie wspomnianego powyżej wymiaru społeczno-
kulturowego. W ten sposób owa indywidualizacja i prywatność oznaczają o wie-
le bardziej zjawiska uzależniające zarówno poglądy, jak i praktyki religijne tylko 
od jednostki, od jej osobistych, prywatnych zapatrywań. Wybieram z religii to, 
co jest dobre dla mnie, co odpowiada mojej koncepcji religii, co jest dla mnie 

 
27 Por. R. P o l a k: Religion kehrt wieder. Handlungsoptionen in Kirche und Gesellschaft. 

Ostfildern 2006 s. 82–83. 
28 Por. tamże, s. 83–84. 
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przydatne, dla realizacji mojej koncepcji szczęścia. Religia i religijność zyskują 
wtedy tylko wartość, kiedy służą zaspokojeniu osobistych dążeń jednostki29.    

Procesy indywidualizacji i prywatyzacji religii wpływają znacząco na 
ukształtowanie się jednego z ważniejszych faktorów religijności, mianowicie 
dominującej relacji pomiędzy obywatelami a religią i Kościołem30. Relacja ta 
określana jest dziś nie tyle przez oczekiwania Kościoła wobec obywateli, co po-
przez to, czego obywatele od Kościoła oczekują. „Reżyseria” relacji do Kościoła 
leży teraz po stronie obywateli, którym pluralistyczne społeczeństwo stwarza 
także w tej dziedzinie duże możliwości. Procesy samostanowienia, które począt-
kowo dotyczyły prywatnego obszaru życia zostały również rozciągnięte na ob-
szar religijności, a przez to na relacje do Kościoła. Indywidualizacja i prywatyza-
cja religii powodują także rozróżnienia w obrębie jednego wyznania, czy Kościo-
ła. Dotyczą one np. braku konsensusu w uznaniu oficjalnego nauczania danego 
Kościoła. Jak nigdy dotąd można dziś zauważyć krytyczne nastawienie do ofi-
cjalnej Nauki Kościoła i to nie tylko w akademickiej teologii, ale i u wielu chrze-
ścijan, nie wyłączając biskupów i kapłanów31.  

Kolejnym zjawiskiem łączącym się z indywidualizacją religii jest ogranicze-
nie religijności do ciasnego obszaru rodzinnego, do kręgu krewnych i znajomych 
oraz do takich wydarzeń życiowych jak narodziny, małżeństwo, jubileusze, 
śmierć. Wydarzenie te wiążą się często z ambiwalentnymi przeżyciami i dozna-
niami, zawierającymi w sobie pewien element niepewności, troski o przyszłość, 
potrzeby odwołania się do Boga, jako gwaranta szczęścia czy błogosławieństwa, 
a także z wymiarem świętowania. Dlatego potrzebują z reguły pewnych rytów, 
aby mogły być wyrażone czy symbolicznie wypowiedziane. Traktowane są one 
jednak bardziej jako wydarzenia rodzinne, dotyczące najbliższych, a nie wspól-
noty Kościoła32.  

Analiza dominującej we współczesnych społeczeństwach relacji do Kościoła 
wskazuje na kilka zasadniczych jej cech. Najpierw należy stwierdzić, że pojęcia 
„kościelność” i „religijno ść” nie oznaczają tego samego. W czasach rozwiniętego 
modernizmu rozwinęła się nie tylko „pozakościelna religijność”, ale także reli-
gijność nie mająca mocniejszego związku z żadną religią, grupą czy wspólnotą 
wyznaniową. Religijność ta w odniesieniu do treści jest często dość mglista i 
niejednoznaczna. W formach wyrazu odwołuje się do praktyk z różnych religii, 

 
29 Por. U. E i b a c h:  Liebe, Glück und Partnerschaft. Sexualität und Familie im Wertewan-

del. Wuppertal 1996 s. 64–65. 
30 Por. P. M. Z u l e h n e r: Pastoraltheologie. Bd. 1. Fundamentalpastoral. Düsseldorf 1991 

s. 202–211. 
31 Por. E. S a n d r i e s s e r :  Theologie und Praxis. 24 Thesen. W: Kirche in der Gesellschaft. 

Wege in das 3. Jahrtausend. Red. Sekretariat der Österreichischen Bischofskonferenz. Wien 1997 
s. 47.  

32 Por. P. M. Z u l e h n e r:  Pastoraltheologie. Bd. 1, dz. cyt., s. 207. 
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tradycyjnych i nowych, będących też wyrazem indywidualnie ukształtowanej 
duchowości33. Następnie związki z Kościołem oraz kościelnymi formami praktyk 
religijnych pojawiają się w określonych momentach życia. Tam, gdzie tradycja 
religijna jest jeszcze żywa, zdecydowana większość opowiada się za potrzebą 
kościelnych rytów, związanych z narodzinami dziecka, dojrzewaniem (bierzmo-
wanie), z zawarciem małżeństwa oraz ze śmiercią34. Wreszcie religijność, a 
szczególnie kościelność współczesnych zależy coraz mniej od pochodzenia czy 
tradycji religijnej, w której ktoś się urodził, ale od osobowych kontaktów z tymi, 
którzy do danej wspólnoty religijnej czy kościelnej przynależą lub ją reprezentu-
ją, co powoduje dyferencję pomiędzy instytucjonalną i indywidualną religijno-
ścią, będącą w dużej mierze skutkiem funkcjonalnej dyferencji społeczeństwa35.   

 
III. Niektóre aspekty „duszpasterskiego nawrócenia” w kontekście 

rozwiniętego modernizmu 

Główne wyzwanie duszpasterskie w kontekście nakreślonych powyżej 
przemian synodalne Lineamenta formułują w następujący sposób: W tym właśnie 
tkwi specyfika i moc tego narzędzia, jakim jest nowa ewangelizacja: trzeba pa-
trzeć na te konteksty, na te zjawiska, umiejąc przezwyciężyć warstwę emotywną 
oceny obronnej i zalęknionej, aby w sposób obiektywny dostrzec przejawy, wy-
zwania i kruchość tego, co nowe. »Nowa ewangelizacja« oznacza zatem starać 
się w naszych Kościołach lokalnych wypracowywać sposoby odczytywania 
wspomnianych powyżej zjawisk w taki sposób, by nadzieję Ewangelii przełożyć 
na słowa, które można wprowadzić w życie (Lineamenta 7). 

Analizowanie kontekstów i zjawisk społeczno-kulturowych, w jakich doko-
nuje się życie Kościoła jest zagadnieniem wciąż aktualnym. Zmiany dokonujące 
się w przestrzeni kulturowej w wyniku różnorakich nurtów myślowych winny być 
stale obserwowane i teologicznie interpretowane, aby można było wypracowy-
wać do aktualnych modeli teologicznych odpowiadające im imperatywy i pro-
gramy działania, na podstawie których powinna być prowadzona działalność 
ewangelizacyjna w konkretnych wspólnotach eklezjalnych36.  Do tej analizy nale-
ży także poszukiwanie odpowiedzi na pytanie nie tylko o współczesne zagroże-
nia dla procesu ewangelizacji, ale również o nowe możliwości i szanse. Chodzi 

 
33 Por. K. R e m e l e:  Die Reise ins Innere: Spiritualität als Heilung. W: Spiritualität – mehr 

als ein Megatrend. Red. P. M. Z u l e h n e r.  Ostfildern 2004 s. 47–49. 
34 Por. I. R a g u z:  Sakramente als Übergänge. Rituale  (rite de passage) im Leben des Men-

schen. „Pastoraltheologische Hefte“.  Jg. 3: 2010 s. 14–23. 
35 H-G. Z i e b e r t z:  Religion, Christentum und Moderne. Veränderte Religionspräsenz als 

Herausforderung. Stuttgart–Berlin–Köln 1999 s. 61–62.  
36 B. D r oż d ż : Uwarunkowania społeczno-kulturowe ewangelizacji w Polsce na początku 

XXI wieku. W: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności. Red. 
W. P r z y g o d a, E. R o b e k.  Sandomierz 2011 s. 57. 
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tutaj także o uczenie się Kościoła od świata, co jak wskazano na początku przed-
łożenia stanowi charakterystyczny rys niniejszych rozważań.   

Jedną z cech współczesnych przemian kulturowo-społecznych jest szeroko 
pojęta specjalizacja i profesjonalizacja. Można je zauważyć w wielu dziedzinach 
życia, zwłaszcza w nauce, polityce, przemyśle, edukacji czy mediach. Działający 
w takim kontekście Kościół, „duszpastersko się nawracający” powinien rozwa-
żyć nowe wyzwanie, które może być określone jako „profesjonalizacja działań 
pastoralnych”. Zarówno poznanie „oblicza nowych okoliczności”, jak i „odwaga 
próbowania nowych dróg” wymagają dziś pogłębionej i fachowej refleksji teolo-
gicznej. Jednym z wyznawanych dziś przez Kościół w Europie Zachodniej błę-
dów przeszłości jest zbyt małe uwzględnienie w działalności duszpasterskiej, 
zwłaszcza na etapie tworzenia koncepcji duszpasterskich i programowania dusz-
pasterskiego, potencjału intelektualnego i duchowego wydziałów teologicznych. 
Należałoby sobie życzyć – stwierdza P. M. Zulehner – aby Kościół w Polsce uczył 
się na błędach wspólnot Zachodu37.  

Nie zawsze jednak i w Kościele w Polsce udaje się uniknąć tych błędów. 
Zaproszona przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski [KEP] 
do współpracy nad koncepcją programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce 
grupa pastoralistów ze wszystkich znaczących ośrodków naukowych opracowała 
zarys dwudziestoletniego projektu opartego na pogłębionej refleksji teologicznej, 
obejmującej zarówno nauczanie Kościelne, refleksję teologiczną, jak i wnikliwą 
analizę znaków czasu38. W „Słowie wstępnym” do Programu duszpasterskiego 
2010–2013 przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, abp Stanisław Gą-
decki, tak opisał tę współpracę: Za Pośrednictwem Prezesa Polskiego Stowarzy-
szenia Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II ks. prof. dra hab. Jana 
Przybyłowskiego, do współpracy zostało zaproszone środowisko polskich pasto-
ralistów. Wspólną pracę rozpoczęło sympozjum w Sieradzu 28 października 2008 
r. W toku dalszej współpracy, kilku pastoralistów przybyło do Poznania na spo-
tkanie poświęcone temu zagadnieniu (25 września 2009 r.). Grupa ta – pracują-
ca pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa – przygotowała 
zarys projektu Programu Duszpasterskiego dla Kościoła katolickiego w Polsce 
na okres 20 lat39.   

 
37 Trzeba ruszyć głową. Wywiad z ks. prof. Paulem M. Z u l e h n e r e m. „Tygodnik Po-

wszechny”. R. 2011 nr 39 (3246) s. 5. 
38 Jeśli chodzi o długofalowe spojrzenie, to także tutaj należałoby uczyć się od współczesnego 

świata. Raport przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów 
ukazuje drogi rozwoju w perspektywie dwudziestoletniej. Zob. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. 
Red. M. B o n i. Warszawa 2009.  

39 Komisja Duszpasterstwa KEP: W komunii z Bogiem. Kościół domem i szkołą komunii. Pro-
gram duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. S. S t u ł k o w s k i . Poznań 2010 
s. 9.   
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Projekt ten jednak nie został przez Konferencję Episkopatu, obradującą w 
dniach 6–7 października 2009 r. przyjęty, ani nawet poddany głębszej refleksji i 
merytorycznej dyskusji. Głównym argumentem jego odrzucenia była zbyt dale-
kosiężna wizja, obejmująca 20 lat. Spojrzenie jednak na współczesne sposoby 
planowania i programowania, jakie wypracowane zostały w „świecie”, postulo-
wałoby właśnie potrzebę długofalowego programu duszpasterskiego, bo tylko ów 
długofalowy program pozwoliłby na realizację określonej wizji Kościoła.  Nie 
wyklucza on też podziału tej wieloletniej koncepcji na pewne etapy realizacji, 
niemniej tworzące określona całość, zawartą w wizji wieloletniego programu. 
Redaktor wspomnianego programu stwierdził w jednej ze swoich wypowiedzi: 
Szkoda, że pasterze Kościoła katolickiego w Polsce nie odważyli się pójść za 
proroczą wizją wskazana przez Jana Pawła II, by zagadnieniu czynienia Kościo-
ła domem i szkołą komunii poświęcić przynajmniej drugą i trzecią dekadę nowe-
go tysiąclecia. Już sam fakt sformułowania tematu inaczej niż proponował to 
papież wskazuje na brak gotowości przyznania się do faktu, że Kościół wciąż na 
nowo musi się uczyć, jak stawać się komunią40.    

Efekt owego braku „profesjonalizacji działań pastoralnych”  bardzo trafnie 
przedstawił także A. Przybecki, którego to refleksja została zamieszczona w sa-
mym Programie duszpasterskim 2010–2013 – „Kościół domem i szkołą komu-
nii”, wydanym przez wspomnianą powyżej Komisję: W tym kontekście należy 
stwierdzić, że zredukowanie do trzech lat pierwotnego projektu programu dusz-
pasterskiego (…) jest świadectwem niezrozumienia wagi i znaczenia problematy-
ki, zawartej w haśle programu. Nie jest ona bowiem nośnym jedynie i medialnie 
atrakcyjnym sloganem, ale dotyka samej istoty tego, co winniśmy traktować jako 
odpowiedź na stawiane po przełomie roku 1989 ciągle pytanie: Jak być Kościo-
łem w Polsce dzisiaj. Tymczasem odnieść można wrażenie, że po dwudziestu 
latach od upadku komunizmu w naszym myśleniu pokutuje jeszcze duch realnego 
socjalizmu, w którym zamiast prawdziwej czekolady, serwowano produkty czeko-
ladopodobne. Podobnie w odniesieniu do planowania duszpasterskiego – zamiast 
programu z prawdziwego zdarzenia, otrzymujemy produkt programopodobny41.  

Zanim zatem – podobnie jak w Europie Zachodniej – zamykać będziemy 
wydziały teologiczne, może warto odważyć się na zainwestowanie w te jednostki 
naukowe, zwłaszcza „ludzkiego kapitału”, aby w ten sposób przeciwstawić się 
samowystarczalności i poleganiu na sobie samym, mentalności status quo i ta-
kiemu pojmowaniu duszpasterstwa, które sądzi, że wystarczy dalej postępować 
tak, jak się postępowało zawsze. Dziś »business as usual« już nie wystarcza (Li-
neamenta 10). Tutaj także warto skorzystać z doświadczeń świata, który rozwinął 

 
40 S. S t u ł k o w s k i : Kapłan sługą komunii. Od osobistej więzi do posłannictwa jedności. 

„Teologia Praktyczna”. T. 11: 2010 s. 78. 
41 A. P r z y b e c k i . »Czynić Kościół domem i szkołą komunii«. Zadania dla Kościoła w Pol-

sce. W: Komisja Duszpasterstwa KEP: W komunii z Bogiem, dz. cyt., s. 214. 
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wiele programów dotyczących tzw. „kapitału ludzkiego”42. W Kościele „kapitał 
ludzki” ma o wiele większe znaczenie niż w świecie, bo „człowiek jest drogą 
Kościoła”. Zatem brak inwestycji w ów „kapitał ludzki” czy wręcz niszczenie go 
poprzez błędną politykę personalną – zwłaszcza w diecezjach, tam gdzie więk-
szość owych decyzji zapada, wymagają zdecydowanego „nawrócenia duszpaster-
skiego”.    

Drugie postulat, jaki jawi się „w obliczu nowych okoliczności” ewangeliza-
cyjnych to odejście od wyłącznie socjologicznego postrzegania Kościoła i jego 
duszpasterskiej działalności. Jakkolwiek nie można lekceważyć kryterium ilo-
ściowego, to jednak trzeba mieć w pamięci owo doświadczenie historyczne Ko-
ścioła, które mówi iż nie był on nigdy silny ilością. Wypełnione w okresie „Soli-
darności” kościoły, w jakiejś mierze, uśpiły raczej duszpasterską wrażliwość i 
podniosły stopień samozadowolenia, niż skłoniły do podjęcia pogłębionej forma-
cji chrześcijańskiej. Dziś nie do końca została owa „mentalność socjologiczna” 
przezwyciężona i nadal duszpasterskie działania oceniane są poprzez kryterium 
ilościowe. Sytuację tę dobrze opisuje Teolog Domu Papieskiego o. Wojciech 
Giertych OP: Można podliczyć ludzi wg »dominicantes czy communicantes«. 
Można też zadawać im pytania w rodzaju: Czy wierzysz w istnienie diabła? Czy 
dzielisz się opłatkiem na święta? Czy akceptujesz naukę Kościoła w sprawie an-
tykoncepcji? Konkluzje takiego socjologicznego studium dają pewien obraz spo-
łeczeństwa, jego praktyk religijnych oraz etosu. Mogą one coś niecoś powiedzieć 
o miejscu Kościoła jako rzeczywistości widzialnej w życiu konkretnej społeczno-
ści. Jest to jednak opis zewnętrzny, niewnikający w istotę misterium Kościoła: 
dla polityków może znaczący, ale dla refleksji duszpasterskiej, w gruncie rzeczy, 
mało istotny. Jeśli wpadniemy w pułapkę myślenia, że najważniejsze jest pod-
trzymywanie istniejących społecznych zjawisk religijności, to nasza troska o Ko-
ściół i o duszpasterstwo zostanie w swym rdzeniu spłycona43. 

Naszkicowana tu „mentalność duszpasterska” stoi u podstaw tzw. „duszpa-
sterstwa akcji”. W nim jednak z trudem odnajduje się coraz więcej wiernych, a 
zwłaszcza tych, którzy przez T. Halika – w książce uznanej przez „Europejskie 
Stowarzyszenie Teologii Katolickiej” za najlepszą książkę teologiczną w Europie 
ostatniego roku – opisani zostali jako „Zacheusze naszych czasów”, których nie 
zrozumieją ci, którzy najlepiej czują się pośród rozradowanego tłumu44, i narze-
kają wtedy, kiedy widzą puste miejsca w kościele.  Owe zaś „puste miejsca”, 
zwłaszcza na celebracjach religijnych, odprawianych z racji społecznych, oby-
czajowych czy politycznych nie oznaczają utraty wiary, odejścia od Kościoła. 
Zdaniem o. Giertycha prawdziwie wierzący będą się przy takich przejawach pu-

 
42 Por. www.efs.gov.pl [z dn. 5.11.2011]. 
43 W. G i e r t y c h: Religijność to jeszcze nie wszystko. „Pastores”. R. 2010 nr 4 (49) s. 7.  
44 Por. T. H a l i k:  Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą. Tłum. A. B a b u -

c h o w s k i . Kraków 2011 s. 21. 
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stej religijności czuli nieswojo, wyczuwając jakąś manipulację rzeczami świętymi 
dla zupełnie innych celów45.  

 

Wracając w zdaniu podsumowującym do refleksji synodalnej, zawartej w 
Lineamanta, raz jeszcze przytoczę jedno z istotnych jej stwierdzeń: nadszedł 
czas, by Kościół wezwał swe wspólnoty chrześcijańskie do nawrócenia duszpa-
sterskiego, ukierunkowania swych działań i struktur na misję” (Lineamenta 10). 
Nawrócenie duszpasterskie zawiera w sobie zarówno nawrócenie osobiste, jak i 
odnowę celów, założeń, struktur, metod i sposobów działania. Samo nawrócenie 
osobiste nie wystarczy do odnowienia działalności duszpasterskiej46.  

 

 
45 W. G i e r t y c h:  Religijność to jeszcze nie wszystko, dz. cyt., s. 14. 
46 Por. S. L a n z a: Convertire Giona. Pastorale come progetto. Roma 2005 s. 146–148. 
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MARIAN Z. STEPULAK 

Postawy młodzieży wobec katechezy szkolnej w świetle 
 badań maturzystów z diecezji siedleckiej 

 
 

Ojciec święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae 
podkreśla znaczenie katechezy ludzi młodych, która zwykle odbywa się w warun-
kach szkolnych. 

 W szczególny sposób Synod przyniósł wielką korzyść całemu Kościołowi, starając się z 
jak największą dokładnością ukazać złożony obraz współczesnej młodzieży; gdy ukazał, że 
młodzież ta używa swoistego języka, na który z cierpliwością i mądrością trzeba umieć prze-
tłumaczyć orędzie Chrystusowe, nie wypaczając go; gdy wbrew pozorom dowiódł, że młodzi 
mają, chociaż w sposób ukryty i niejasny, więcej niż podatną wolę i otwarty umysł, a nawet 
prawdziwe pragnienie poznania, kim jest „Jezus, którego zwą Chrystusem” (Mt 1,16); gdy 
wreszcie wyjawił, że praca katechetyczna, jeśli chce się ja pełnić dokładnie i poważnie, jest 
dziś  trudniejsza i bardziej męcząca niż kiedykolwiek, a to z powodu przeszkód i trudności 
wszelkiego rodzaju, który napotyka, jednakże przynosi ona równocześnie więcej pociechy, 
zważywszy na głębię odpowiedzi dawanych przez dzieci i młodzież. Jest to skarb, na który 
Kościół może i powinien liczyć w nadchodzących latach1. 

Historia katechezy sięga do samej Ewangelii, która bardzo często nazywana 
bywa prakatechezą2. Bezpośrednią kontynuacją tego nauczania jest popaschalna 
katecheza apostolska3. Świadectwem katechezy tamtych czasów są m.in. Dzieje 
Apostolskie oraz listy Apostołów. Katecheza była wspierana i umacniana poprzez 
liczne świadectwa cudów.  

 

Marian Z. S T E P U L A K, ks. prof. WSEI dr hab., Zakład Psychologii Ogólnej i Diagnozy Psycho-
logicznej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, e-
mail: mstepulak@pwsz.chelm.pl  

 
1 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Catechesi tradendae. Watykan 1979 nr 40. 
2 E. O k oń s k a: Nauczyciel religii w szkole. Tezy. Poszukiwania. Propozycje. UKW. Byd-

goszcz 2006 s. 43. 
3 A. O r c z y k: Wokół natury koncepcji i treści katechezy. Warszawa 2009 s. 67. 

Teologia Praktyczna 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza • Wydział Teologiczny 
Tom 12, 2011 



 42

Intensywny etap katechezy przypada również na okres działalności Ojców 
Kościoła. Wiodąca była tutaj instytucja katechumenatu, która spełniała funkcję 
wychowawczą i edukacyjną. Końcowym stadium takiej katechizacji było przyję-
cie chrztu świętego4. 

W średniowieczu Kościół podjął w szczególny sposób katechezę chrześcijań-
skich rodziców. Odbywała się ona podczas nabożeństw. Jednakże okazało się, że 
ta forma katechezy nie jest wystarczająca. Dlatego też zaczęły powstawać szkoły 
parafialne, klasztorne, kolegiackie, katedralne, a nawet pierwsze uniwersytety5. 

W XIV w. powstają pierwsze dzieła katechetyczne, które zawierały w swoim 
tytule słowo „katechizm”. Po Soborze Trydenckim katecheza przyjmuje postać 
polemiki z protestantyzmem i intelektualizmem. W tym czasie zrodził się nowy 
ruch w Kościele, który podejmował misję katechizacyjną, do której włączał ludzi 
świeckich. Było to utworzone w 1571 roku Arcybractwo Nauki Chrześcijańskiej6.  

Wiek XX obfitował w wydawanie dokumentów Kościoła odnoszących się do 
katechezy. Pierwszy z ważnych dokumentów to dekret apostolski Piusa X Quam 
singularis z 1919 roku, który ograniczał się do uregulowania warunków przystę-
powania dzieci do sakramentu pokuty i Eucharystii. Kolejny dokument Piusa XI 
Orbem catholicum ustanowił nowy urząd watykański do spraw katechezy – Offi-
cium catechisticum, które miało być centralną instytucją sprawującą nadzór nad 
katechezą w całym Kościele. Inny dekret tegoż papieża Procido sane z 1935 roku 
nakazał tworzenie w każdej diecezji urzędu do spraw katechizacji. Zadaniem ta-
kiej instytucji miało być sprawowanie nadzoru nad nauczaniem religii w para-
fiach, szkołach, urządzanie zjazdów i kursów katechetycznych7. 

Nowy kształt katechezie nadał Sobór Watykański II, który poruszył zagad-
nienie katechezy we współczesnym świecie. W 1971 r. został opracowany przez 
Kongregację ds. Duchowieństwa dokument, a który ogłosił Paweł VI pt. Directo-
rium Catechisticum Generale. Było to konkretna odpowiedź na konstytucję sobo-
rową Gaudium et spes. W dokumencie tym została ukazana rola katechezy w ży-
ciu Kościoła w kontekście przemian współczesnego świata8. 

W 1975 r. Paweł VI promulgował adhortację apostolską Evangelii nuntiandi, 
w której poruszony został problem katechezy jako szczególnego działania ewan-
gelizacyjnego w ramach wielkiej  misji Kościoła. Natomiast w 1979 r. Jan Paweł 

 
4 E.  O k oń s k a, dz. cyt., s. 44. 
5 Tamże, s. 45. 
6 Tamże, s. 46. 
7 Tamże, s. 46–47. 
8 C. R o g o w s k i: Edukacja religijna. Założenia – uwarunkowania – perspektywy rozwoju. 

Lublin 2002 s. 11. 
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II ogłosił adhortację apostolską Catechesi tradendae, poświęconą katechizacji we 
współczesnym świecie9. 

 

Niniejsza prezentacja składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z 
nich odnosi się do teoretycznych podstaw badań, a druga do badań empirycznych. 
W części pierwszej zostaną poddane naukowej refleksji zagadnienia związane ze 
specyfiką katechezy szkolnej w kontekście katechizowanej młodzieży oraz form, 
rodzajów i metod, a także sukcesów i wyzwań związanych z nauczaniem religii. 
W części drugiej zaś zostanie zaprezentowana strategia badań oraz prezentacja i 
analiza badań ankietowych młodzieży maturalnej. Całość artykułu zostanie za-
mknięta podsumowaniem i wnioskami. 

 
I. Teoretyczne podstawy badań 

Maturzyści, którzy zostali poddani badaniom z zaciekawieniem przystąpili do 
udzielania odpowiedzi na pytania ankietowe. Wydaje się, iż przedstawiony im 
problem badawczy był dla nich bardzo interesujący od strony poznawczej. Wska-
zywał też na to, że młodzi ludzie nie mieli okazji w takiej formie wypowiedzieć 
się na temat katechezy szkolnej. Odpowiedzi badanych były w większości bardzo 
dojrzałe i wskazywały na to, iż młodzież potraktowała poważnie zlecone im zada-
nie. Z drugiej strony uzyskane wyniki stanowią dużą wartość poznawczą w obsza-
rze teologii, socjologii i psychologii religii. Warto dodać, iż takie badania prowa-
dzone są już od kilkunastu lat i stanowią przykład naukowego wyzwania dla 
alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Ubiegłoroczne bada-
nia dotyczyły postaw młodzieży wobec kultów publiczności10. 

1. Pojęcie katechezy 

Katecheza to jedna z fundamentalnych form posługi słowa w Kościele. Cza-
sownik katechizować pochodzi z greckiego (katěchein). Od strony etymologicznej 
składa się z dwóch słów: z przedrostka kata i czasownika  ěcheŏ. Przedrostek kata 
wskazuje na kierunek – z góry na dół, czasownik  ěcheŏ oznacza „brzmieć”, „roz-
brzmiewać”. W tym przypadku chodzi o głos ludzki, którego rozbrzmiewający 
dźwięk wywołuje u słuchającego go człowieka echo11.  

Odnosząc się do współczesnych dokumentów Kościoła katecheza jest pogłę-
bionym przekazem orędzia Bożego. Zawiera ona w sobie trzy zasadnicze elemen-

 
9 Z. S. I w ań s k i: Katecheza w szkole. Szansa czy wyzwanie? Toruń 1998 s. 42. 
10 M. Z. S t e p u l a k: Kulty publiczności w świetle badań maturzystów z diecezji siedleckiej. 

„Teologia Praktyczna”. T. 11: 2010 s. 51–75. 
11 R. M u r a w s k i: Katecheza. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. K a m iń s k i i in. 

Lublin 2006 s. 344. 
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ty: 1) biblijny (katecheza przekazuje orędzie Boże); 2) teologiczno-doktrynalny 
(pogłębia je refleksja teologiczną); 3) egzystencjalny (przekazuje treści religijne 
wprost do człowieka)12. 

W dokumentach Kościoła można zauważyć trzy funkcje katechezy: 1) nau-
czanie; 2) wychowanie; 3) wtajemniczenie. W tym też kontekście Jan Paweł II 
pisze: Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych, a 
obejmuje przede wszystkim nauczanie doktryny chrześcijańskiej, przekazywane na 
ogół w sposób systematyczny i całościowy, dla wprowadzenia wierzących w pełnię 
życia chrześcijańskiego13. 

Katecheza zatem stanowi fundament duszpasterskiej działalności Kościoła. 
Łączy się ona nie tylko z przekazywaniem prawd wiary, ale także jest specyficz-
nym rodzajem wychowania moralnego, religijnego i duchowego. 

2. Problematyka katechezy szkolnej 

Zagadnienie katechezy szkolnej, bądź też nauczania religii w szkole bierze 
początek od okresu Oświecenia. Wtedy to właśnie został wprowadzony po-
wszechny obowiązek podstawowego nauczania, a edukacja została poddana kon-
kretnych organom państwowym. Dopiero od końca XVIII wieku zaczęto używać 
terminu „nauka religii” jako równoznacznego z terminem katecheza. Przeciwnicy 
tego pierwszego terminu zarzucali mu konfesyjny charakter, nie odpowiadający 
naturze szkoły świeckiej i pluralistycznej. Niektórzy twierdzili, iż nie da się pogo-
dzić szkolnego wymiaru nauki religii z naturą orędzia zbawienia. Orędzie to bo-
wiem ma bardzo dynamiczny i wyzwalający charakter, który wyzwala człowieka 
z ograniczeń, schematów i stereotypów. Zwolennicy terminu „nauka religii” uwa-
żali z kolei, że szkoła ma obowiązek informować ucznia o fakcie religii wżyciu 
społecznym i kulturalnym. Religia i kultura bowiem są integralnym elementem 
wychowania14. 

Obecnie forma, podstawy prawne, aspekty wyznaniowe i obligatoryjność, 
modele i cele nauki religii różnią się od siebie, czasami wewnątrz tego samego 
kraju. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać w fakcie, że systemy szkolnego 
nauczania podlegały różnym procesom rozwojowym15. 

W warunkach Polski powojennej trudno mówić o ciągłości katechizacji 
szkolnej. Stąd też pojęcia katecheza szkolna i nauka religii przenikały się wza-

 
12 Tamże, s. 344. 
13 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, dz. cyt., nr 18 [za R. M u -

r a w s k i, dz. cyt., s. 344]. 
14 K. M i s i a s z e k: Nauczanie religii w szkole. W: Leksykon teologii pastoralnej, dz. cyt.,  s. 

539. 
14 Tamże, s. 344. 
15 Tamże, s. 344. 
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jemnie. Nauka religii w szkole odbywała się od momentu wyzwolenia, aż do 1961 
r. Dnia 15 lipca 1961 r. zgodnie z ustawą sejmową usunięto ze szkół nauczanie 
religii. W związku z tym katechizacja została przeniesiona na teren parafii, która 
niestety nie była do tego zadania przygotowana. Trudno bowiem było przyjąć tak 
dużą liczbę dzieci i młodzieży, a poza tym brakowało wykształconej kadry kate-
chetycznej. Do tego prowadzono w niektórych parafiach w niedzielę katechezę 
ogólną dla młodzieży dojeżdżającej do szkół w ciągu tygodnia. Niestety liczba 
młodzieży uczestniczącej w katechezie parafialnej zaczęła spadać. Spowodowane 
to było zakazem władz szkolnych, aby młodzież przychodziła do sal parafial-
nych16. Mimo tych trudności katecheza dzieci i młodzieży przy parafiach coraz 
bardziej stawała się silniejsza w aspekcie podwyższania jakości edukacyjnej. 

Dnia 3 sierpnia 1990 r. Minister Edukacji Narodowej Henryk Samsonowicz 
wydał instrukcję dotycząca powrotu  nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 
1990/1991. W jej świetle we wszystkich państwowych przedszkolach, szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych, jak również i w szkołach specjalnych i 
szpitalnych lekcja religii miała się odbywać na zasadach fakultatywnych. Instruk-
cja określała, iż nauczycielem religii może zostać tylko ta osoba (duchowna lub 
świecka), która ma odpowiednie pisemne przyzwolenie od swojego biskupa die-
cezjalnego. Z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej państwa jako rozwiązanie 
tymczasowe przyjęto, że księża nauczający religii nie będą pobierali z tego tytułu 
żadnych świadczeń finansowych, przysługujących innym nauczycielom. Podjęto 
również postanowienie, iż nauka religii we wszystkich typach szkół ma się odby-
wać w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w oparciu o program zatwierdzony 
przez władze kościelne17. 

Bardzo ważnym aktem prawnym w aspekcie katechezy w szkole był podpi-
sany 8 lipca 1995 r. Konkordat między Stolica Apostolską a Rzecząpospolitą Pol-
ską, gdzie w art.12 została zagwarantowana obecność religii w szkole. Religia 
jako przedmiot nauczania w szkole została potwierdzona przez art.53 ust.4 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe 2 
kwietnia 1997 r. Czytamy tam m.in.: Religia Kościoła lub innego związku wyzna-
niowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w 
szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób. 

Dzięki podpisaniu Konkordatu i Konstytucji oraz ustawy o systemie oświaty, 
sytuacja nauczania religii w szkole w Polsce została całkowicie unormowana od 
strony prawnej18. 

 
16 P. K i n d r a c k i: Katechizacja dzieci i młodzieży w diecezji siedleckiej w latach 1961–1990. 

Siedlce 2009 s. 149–150. 
17 M. P a l u s z k i e w i c z: Katechizacja szkolna w diecezji siedleckiej w latach 1990–2005. 

Siedlce 2008 s. 47. 
18 Tamże, s. 49. 
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Od 1998 roku pod kierunkiem ks. prof. Jana Szpeta przygotowano podstawę 
programową nauczania religii katolickiej w szkole. Wynikiem tych intensywnych 
prac była Podstawa programowa oraz program nauki religii dla szkół podstawo-
wych, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych19. 

Znaczącym dokumentem kościelnym na temat nauki religii w szkole był Pro-
gram nauczania religii z nazwą własną Życiem odpowiemy na wezwanie Boże. 
Został on zatwierdzony 20 września 2001 r. przez Komisję Wychowania Katolic-
kiego Konferencji Episkopatu Polski20. 

Warto podkreślić, iż współczesny model katechezy szkolnej ulega pewnym 
przewartościowaniom: 

• od katechezy doktrynalnej, która stawia przede wszystkim na przekaz 
formuł językowych do katechezy doświadczenia egzystencjalnego; 

• od katechezy nauczającej, wychodzącej z tekstów i zapisów dogmatycz-
nych, do katechezy zakładającej doświadczenie tego, czym jest chrześcijaństwo; 

• od katechezy indywidualnej, prywatnej, opartej na indywidualnej relacji z 
osobą katechety, do katechezy wspólnotowej, w kontekście życia chrześcijańskie-
go; 

• od katechezy skupionej na konkretnym wymaganiu wiary, do katechezy 
skoncentrowanej na żywym uczniu, na osobie wprowadzanej w odczuwanie 
chrześcijaństwa21. 

Aktualnie są podejmowane prace nad przygotowywaniem i wydawaniem no-
wych podręczników do katechizacji szkolnej w różnych ośrodkach akademickich i 
centrach diecezjalnych o kontekście wyżej wymienionych postulatów. 

3. Specyfika rozwoju religijnego i duchowego młodzież maturalnej 

Liczne badania nauczycieli, w tym również katechetów wskazują na fakt, iż 
mimo trudności rozwojowych okresu średniej adolescencji, a więc maturzystów, 
relacje interpersonalne nauczyciel – uczeń są poprawne,  a nawet bardzo ciepłe i 
życzliwe. Według badań przytaczanych przez J. Zowczaka 57,00% badanych 
nauczycieli swoje relacje z młodzieżą określa jako życzliwe. Jako dobre określa je 
jedna czwarta nauczycieli (25,80%), natomiast jako partnerskie uznaje je 9,00% 
badanych, ale tylko 2,30% zadeklarowało, jako relacje rodzinne. Przy tym należy 

 
19 Zob. Konferencja Episkopatu Polski. Komisja Wychowania Katolickiego: Podstawa pro-

gramowa orz program nauki religii dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkól ponadpodstawo-
wych. Poznań 1999 [za M. P a l u s z k i e w i c z, dz. cyt., s. 51]. 

20 M. P a l u s z k i e w i c z, dz. cyt., s. 52. 
21 K. P ó ł t o r a k: Parafia a proces inicjacji chrześcijańskiej. 5 lat po II Polskim Synodzie 

Plenarnym. „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”. R. 3: 2004 nr 2 s. 198–199 
[za P. M a z u r: Podstawy pedagogiki pastoralnej. Kraków 2011 s. 386]. 
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stwierdzić, iż  2,60% nauczycieli określa swoje relacje z uczniami jako służbo-
we22. 

Podobne zdanie na temat relacji nauczyciel – uczeń, a zwłaszcza katecheta – 
uczeń wyrażają na podstawie moich własnych badań maturzyści diecezji siedlec-
kiej23. 

Taki poziom relacji młodzieży z nauczycielami religii można uznać za zada-
walający z tego powodu, iż  młodzież doznaje pewnych wątpliwości religijnych 
na wskutek zauważalnych braków w religii zinstytucjonalizowanej, zwłaszcza w 
postawach wobec jej członków. W tym okresie rozwija się umiejętność krytycz-
nego spoglądania na otaczającą rzeczywistość. Jest też ono rezultatem intensyw-
nego procesu racjonalizacji24. Katechizacja szkolna włącza się w ewidentny spo-
sób w integralny model wychowania. Bierze bowiem odpowiedzialność za wy-
chowanie ku wartościom i wychowanie ku dojrzałej miłości. Jest to ważne w sy-
tuacji, kiedy dochodzi do wzajemnego wykluczania się różnych modeli wartości. 
Współcześnie można  mówić o następujących modelach przemian wartości i norm 
moralnych: 1) sekularyzacja moralności, czyli odchodzenie od modelu moralności 
chrześcijańskiej; 2) indywidualizacja moralności powiązana z postmodernistycz-
nym rozpadem wartości; 3) przemiana wartości, rozpad dawnych wartości i two-
rzenie się nowych, dopasowanie do społeczeństwa pluralistycznego; 4) reorienta-
cja wartości moralnych w duchu chrześcijańskim, niekiedy o charakterze funda-
mentalistycznym, lub też ożywienie moralne bez zabarwienia religijnego (rewita-
lizacja moralności)25. 

W dawnej literaturze psychologicznej przyjmowano, że wczesna młodość to 
okres „burzy i naporu”, w którym ma miejsce ostateczne ustosunkowanie się do 
religii i religijności własnej. Twierdzi się, że w tym czasie toczy się walka o wła-
sny światopogląd, gdzie „niebo staje w płomieniach” i następuje kryzys tożsamo-
ści26. W tym kontekście powstają konflikty z dorosłymi, szczególnie z rodzicami, 
które to mogą prowadzić do zakwestionowania prezentowanej przez nich religij-
ności. Młodzież przeżywa obawy i niepokoje związane z doznaniami seksualny-
mi, które są niezgodne z normami i zasadami religijnymi. W takiej sytuacji może 

 
22 Etos nauczycieli w warunkach polskiej transformacji. Warszawa 2009 s. 467. 
23 M. S t e p u l a k: Ksiądz – nauczyciel – psycholog w ocenie młodzieży klas maturalnych. 

Psychologiczne badania własne.  W: Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość. Red. 
M. L e d z iń s k a, G. R u d k o w s k a, L. W r o n a. Kraków 2005 s. 350–358. 

24 P. Mą k o s a: Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Lublin 2009 s. 111. 
25 J. M a r i ań s k i: Kryzys moralny czy transformacja wartości. Lublin 2001 s. 27 [za B.M. 

P a r y s i e w i c z: Wychowanie do miłości. Studium z duszpasterstwa rodzin.  Lublin 2010 s. 247–
248].  

26 M. Z. S t e p u l a k: Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym. Lublin 
2010 s. 213. 
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się rodzić głęboki konflikt sumienia, który niekiedy powoduje odejścia od wiary, 
bądź też jest źródłem negatywnej i agresywnej postawy wobec wiary i religii27. 

Bóg dla ludzi w wieku maturalnym jawi się jako Ktoś tajemniczy, ale równo-
cześnie przyjazny i bliski. Dla chłopców bliższy jest Bóg Stworzyciel, Pierwsza 
Przyczyna, a dla dziewcząt Bóg Miłosierdzia, Bóg serca. Wielu psychologów 
wyraża przekonanie, że okres szkoły średniej może charakteryzować się buntem 
wobec Boga. Następuje to zwykle w sytuacji doświadczania niezawinionego cier-
pienia, choroby, nagłej śmierci kogoś bliskiego. Młody człowiek nabywa wątpli-
wości, czy Bóg opiekuje się nim, skoro dopuszcza tyle ciężkich doświadczeń. W 
życiu modlitewnym i duchowym obserwuje się w tym wieku modlitwę prośby, 
mało jest natomiast codziennej spontaniczności i dynamiki oraz zawierzenia w 
relacjach z Bogiem28. W tym okresie rozwojowym pojawia się też szereg para-
doksów życia religijnego i duchowego. Zauważa się, że wtedy bywa najwięcej 
nawróceń, ale także najwięcej wątpliwości i spadek praktyk religijnych. Taki stan 
rzeczy można by wytłumaczyć tym, że czas dojrzewania jest jednym z najbardziej 
znaczących okresów, w których podejmuje się szereg ważnych decyzji odnoszą-
cych się do wartości, tożsamości oraz religijnej orientacji29. 

Warto zaznaczyć, iż możliwe jest udzielenie pomocy młodzieży w aspekcie 
przeżywanych przez nią kryzysów, konfliktów i paradoksów. Chodzi o to, aby 
uczyć młodych ludzi dostrzegać Boga przez doświadczenie sensu życia, analizę 
własnego sumienia, kontakt z właściwymi grupami młodzieżowymi, uczenie róż-
nych form modlitwy30. 

Podejmując badania maturzystów w kontekście katechezy szkolnej należy 
uwzględnić wszystkie prawidłowości charakterystyczne dla ich rozwoju religijno-
duchowego. 

 
II. Badania empiryczne 

W części empirycznej zostanie zaprezentowana strategia badań własnych, 
metoda badawcza oraz ilościowa i jakościowa analiza uzyskanych wyników. 

Strategia badań 

 W badaniach uczestniczyło 1272 osoby, w tym 612 dziewcząt i 660 chłop-
ców. W przeliczeniu na dane procentowe stanowiło to 51,89 % chłopców oraz 

 
27 Psychologia dla teologów. Red. J. M a k s e l o n. Kraków 1990 s. 292. 
28 M. Z. S t e p u l a k: Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym, dz. cyt., s. 

213. 
29 M. A g r y l e, B. B e i t - H a l l a h m i: The social psychology of religion. London – Boston 

1975 s. 65 [za M. Z. S t e p u l a k: Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym, dz. 
cyt., s. 214]. 

30 J. M a k s e l o n, dz. cyt., s. 292. 
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48,11 % dziewcząt. Badania odbywały się następujących szkołach średnich w 
diecezji siedleckiej: 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelecho-
wie. 

2. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie. 
3. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim. 
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim 
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr w Łosicach. 
6. Zespół Szkół nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w 

Łosicach. 
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie. 
8. Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie. 
9. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach. 
10. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu 
11. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Warszawy w Terespolu 
12. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im, L. Wyczółkowskiego w Rykach 
13. I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach 
14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim  
15. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji narodowej w Białej Podlaskiej 
16. Zespół Szkół  im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach 
17. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej 
18. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie 
19. IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie 
20. Liceum Ogólnokształcące im. Batalionów Chłopskich w Adamowie. 

 Badania przeprowadzali alumni II roku Wyższego Seminarium Duchownego 
w Siedlcach – Opolu pod moim kierunkiem naukowym31. W niniejszej prezentacji 
nie stawia się hipotezy głównej, ani hipotez szczegółowych, ponieważ sformuło-
wane w metodzie pytania wyznaczają kierunek naukowych poszukiwań. Metodę 
badań stanowiła ankieta psychologiczna w następującej formie: 

 
Katecheza szkolna 

INSTRUKCJA:  Poniższa ankieta ma charakter anonimowy. Prosimy u udzielenie szczerych i peł-
nych odpowiedzi na podane niżej pytania. Kolejność udzielania odpowiedzi jest dowolna (należy 
podać numer pytania, na które odpowiadamy). 
 
        Dane personalne:  Płeć…….. 
                                      Wiek……. 
                                      Typ szkoły (liceum, technikum, inne)……… 
                                      Miejsce zamieszkania (miasto, osada, wieś)………….   

 
1. Prosimy o określenie Swojej religijności według podanych niżej kryteriów, rozumiejąc, iż 

wyrażają one zgodność Twojej deklarowanej wiary z praktyką codziennego życia (wybierz 
kategorię poprzez podkreślenie): 

 
31  Emil A g a c k i, Kamil F rą c z e k, Marcin G n y s z k a, Michał G o s k, Robert Ję d r y c h, 

Paweł K a c z o r o w s k i, Jarosław M a t e j e k, Łukasz M i c h a l uk, Sebastina M uć k a, Łukasz 
N a c z a s, Mariusz N e j r a n o w s k i, Paweł P a j d o s z, Marcin P r u d a c z u k, Mateusz S u -
d e w i c z, Łukasz S u l e j, Paweł T o m a s z e w s k i, Jakub W y r oz ę b s k i, Marek Ż y ł k a. 
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a. bardzo religijny; 
b. religijny; 
c. średnio religijny; 
d. słabo religijny; 
e. poszukujący; 
f. niereligijny – obojętny; 
g. niereligijny – walczący.   
 

2. Jakie jest Twoje zdanie co do miejsca nauczania religii w szkole? 
3. Czy Twoim zdaniem katecheza szkolna jest potrzebna? Uzasadni Swoje zdanie. 
4. Co sądzisz o poziomie katechizacji w Twojej szkole? 
5. Jakie są Twoje propozycje co do tematyki, która byłaby podejmowana na lekcjach religii? 
6. Czy Twoim zdaniem można by lekcje religii zastąpić etyką ? Uzasadnij wypowiedź. 
7. Kim jest dla Ciebie osoba katechety (ksiądz, siostra zakonna, osoba świecka)? 
8. W jaki sposób katecheza szkolna wpływa na rozwój Twojego życia moralnego i religijne-

go? 
9. Co sądzisz na temat pozalekcyjnych zajęć z religii służących Twojej moralnej i religijnej 

formacji? 
10. Jakie jest Twoje zdanie na temat Twojej motywacji w kontekście uczęszczania na lekcje 

religii? 

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniach. Dzięki Twojemu zaangażowaniu otrzymamy in-
formacje, które będą nam służyły pomocą w przygotowywaniu nowych duszpasterskich metod w  
pracy katechetycznej z młodzieżą. 

1. Deklarowana religijność maturzystów 

L.p. Religijność Dz.(N) % Ch.(N) % Razem(N) % 
1. Bardzo religijny 20 3,27 19 2,89 39 3,07 

2. Religijny 242 39,55 185 28,03 427 33,57 

3. Średnio religijny 232 37,90 265 40,15 497 39,07 

4. Słabo religijny 69 11,27 102 15,46 171 13,44 

5. Poszukujący 27 4,42 35 5,30 62 4,88 

6. Niereligijny obojętny 10 1,63 39 5,90 49 3,85 

7. Niereligijny walczący 12 1,96 15 2,27 27 2,12 

 RAZEM 612 100 660 100 1272 100 

Najliczniejszą grupę stanowią osoby o deklaracji średnio religijnych, jest w 
tym  39,07% chłopców i dziewcząt. Średni poziom religijności deklaruje 40,15% 
chłopców oraz 37,90% dziewcząt, co wskazuje na pewną nieznaczną różnicę. 33, 
57% stanowią osoby religijne w tym 39,55% dziewcząt i 28, 03% chłopców. W 
tym przypadku zauważa się znacznie większy odsetek osób religijnych w grupie 
badanych dziewcząt. Osoby bardzo religijne stanowią tylko  3,07% osób bada-
nych. Różnice między chłopcami i dziewczętami są w tym przypadku niewielkie. 
Taka tendencja pojawia się w ostatnich kilkunastu latach prowadzonych przeze 
mnie badań. 13,44% badanych uważa się za słabo religijnych, w tym 15,46% to 
chłopcy, a 11,27% to dziewczęta. Jako osoby poszukujące deklaruje się 4,88% 
respondentów (4,42% dziewcząt i 5,30% chłopców). Osoby niereligijne obojętne, 
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stanowią łącznie 3,85%.  Natomiast za osoby niereligijne walczące uważa się 
2,12% osób.  W tym kontekście można powiedzieć, iż generalnie badani maturzy-
ści deklarują dosyć wysoką religijność w sensie ilościowym, natomiast konkretne 
ich wypowiedzi wskazują na ogromne różnice jakościowe w ich religijności. Po-
twierdzają to coroczne badania maturzystów w diecezji siedleckiej. 

2. Jakie jest Twoje zdanie co do miejsca nauczania religii w szkole? 

L.p. Kategorie Dz.(N) % Ch.(N) % Razem (N) % 
1. Religia powinna 

być w szkole 
461 75,36 430 65,15 891 70,05 

2. Religia powinna 
być poza szkołą 

32 5,24 97 14,70 129 10,14 

3. Religia powinna 
być przy kościele 

4 0,65 1 0,15 5 0,40 

4. Nie mam zdania 55 8,90 76 11,52 131 10.29 
5. Brak odpowiedzi 16 2,64 7 1,06 23 1,81 
6. Inne 44 7,21 49 7,42 93 7,31 

 RAZEM 612 100.00 660 100.00 1272 100.00 

Wyniki badań wyraźnie pokazują, iż młodzież maturalna deklaruje przekona-
nie, że religia powinna być nauczana w szkole (70,05% respondentów). Za religią 
w szkole bardziej opowiadają się dziewczęta – 75,35%, a mniej chłopcy 65,15%. 
10,14% uważa, że religia powinna być nauczana poza szkołą. Taką deklarację 
bardziej składają chłopcy (14,70%) niż dziewczęta (5,24%). Bardzo mały odsetek 
respondentów (0,40%) chce, aby religia jako przedmiot nauczania była przy ko-
ściele. Dosyć wysoki odsetek badanych maturzystów nie ma na ten temat zdania 
(10.29%). Inne opinie stanowią 7,31%. 1,81% młodzieży nie udzieliło odpowiedzi 
na to pytanie. Jako przykład można przytoczyć następujące wypowiedzi: 

DZIEWCZYNA, lat 18: Myślę, że szkoła jest bardzo dobrym miejscem do nauki religii przede 
wszystkim ze względu na łatwość dotarcia na te lekcje. Gdyby religia odbywała się poza szkołą, 
wiele osób miałoby kłopot z dotarciem na nie. 

CHŁOPIEC, lat 18: Szkoła jest miejscem, które ma za zadanie wychowywać ludzi i budować 
ich charakter. Religia pomoże nauczyć się ludziom zasad moralnych, które potem będzie można 
wcielić w życie i które pomogą być lepszymi ludźmi. 

DZIEWCZYNA, lat 18: Religia w szkole powinna być, to normalny przedmiot szkolny. 
CHŁOPIEC, lat 18: Uważam, że jeżeli ktoś chce się uczyć religii to każde miejsce będzie dobre. 

Szkoła jednak jednoczy ze sobą ludzi z różną wiarą, więc nie każdemu może to odpowiadać. Jednak 
dla ludzi wierzących jest to odpowiednie miejsce, ponieważ pracujemy tutaj nad swoją religijnością 
jakby wspólnie. 

DZIEWCZYNA, lat 19: Moim zdaniem nauka religii nie powinna odbywać się w szkole. Po-
winna odbywać się w specjalnych salach katechetycznych. 

CHŁOPIEC, lat 19: Uważam, że szkoła jest dobrym miejscem do nauczania religii, ponieważ 
możemy wyrażać swoje poglądy i patrzeć na błędy i doświadczenia innych, te doświadczenia może-
my wdrażać w swoje życie. 
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3. Czy Twoim zdaniem katecheza szkolna jest potrzebna?  
Uzasadnij Swoje zdanie 

L.p. Kategorie Dz.(N) % Ch.(N) % Razem (N) % 
1. Jest potrzebna 520 84,97 499 75,61 1019 80,11 
2. Nie jest potrzebna 61 9,97 113 17,12 174 13,68 

3. Nie mam zdania 15 2,45 34 5, 15 49 3,85 
4. Brak odpowiedzi 2 0,32 – – 2 0,16 

5. Inne 14 2,29 14 2,12 28 2,20 
 RAZEM 612 100,00 660 100,00 1272 100,00 

Bardzo ciekawe okazują się być wyniki odnoszące się do ważności kateche-
zy szkolnej. Zdecydowana większość młodzieży wyraża przekonanie, że kateche-
za szkolna jest bardzo potrzebna. Taką opinie deklaruje 80,11% respondentów. Za 
ważnością katechezy szkolnej wypowiada się 75,61% chłopców oraz 84,97% 
dziewcząt. Potwierdza to opinię, iż dziewczęta są bardzie otwarte na wiarę i reli-
gijność. Chłopcy zaś są w tej kwestii bardziej sceptyczni. Tylko 13,68% badanych 
uważa, że katecheza szkolna nie jest potrzebna. Tak sądzi 17,12% chłopców i 
9,97% dziewcząt. Jedynie 3,85% maturzystów nie ma zdania na ten temat, a 
0,16% młodzieży nie udzieliło odpowiedzi. Inne odpowiedzi stanowią 2,20%.  
Oto niektóre wypowiedzi: 

DZIEWCZYNA, lat 19: Uważam, że jest potrzebna, ponieważ pomaga młodzieży zrozumieć 
Boga. 

CHŁOPIEC, lat 19: Katecheza szkolna mogłaby istnieć dla osób chętnych, zainteresowanych 
pogłębianiem swojej wiedzy religijnej. 

DZIEWCZYNA, lata 18: Myślę, że katecheza jest potrzebna, ponieważ młodzież ucząc się w 
szkole wyniesie więcej i być może więcej zapamięta z lekcji religii. 

CHŁOPIEC, lat 19: Dla niektórych potrzebna, dla niektórych niepotrzebna, każdy powinien 
mieć wybór czy wierzy w Boga czy nie. 

DZIEWCZYNA, lat 18: Katecheza moim zdaniem jest potrzebna. Każdy kto uważa się za 
chrześcijanina powinien pogłębiać swoją wiedzę. Uczyć się o innych religiach. 

CHŁOPIEC, lat 18: Katecheza w szkole jest potrzebna, ponieważ daje nam szansę na zadawa-
nie pytań o wiarę i wspólne szukanie odpowiedzi na nie, na co Kościół podczas Mszy nie ma miej-
sca.  

4. Co sądzisz o poziomie katechizacji w Twojej szkole? 

L.p. Kategorie Dz.(N) % Ch.(N) % Razem (N) % 
1. Jest na wysokim 

poziomie 
350 57,19 363 55,00 713 56,05 

2. Jest na średnim 
poziomie 

131 21,40 150 22,73 281 22,09 

3. Jest na niskim 
poziomie 

57 9,31 93 14,10 150 11,80 

4.  Nie mam  zdania 40 6,54 34 5,15 74 5,81 
5. Brak odpowiedzi 8 1,31 8 1,21 16 1,26 
6. Inne 26 4,25 12 1,81 38 2,99 
 RAZEM 612 100,00 660 100,00 1272 100,00 
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W przypadku powyższego pytania notuje się dosyć wysoki odsetek maturzy-
stów deklarujących wysoki poziom katechezy w ich szkole (56.05%). Deklaracja 
dziewcząt to 57,15% a chłopców 55,00%. Z średnim poziomem katechezy szkol-
nej opowiada się 21,40% dziewcząt oraz 22,73% chłopców co razem stanowi 
22,09%. 11,80% respondentów uważa, że katecheza w ich szkołach jest na niskim 
poziomie. Tak twierdzi 11,80% maturzystów, w tym9,31% dziewcząt i 14,10% 
chłopców. 5,81% młodzieży nie ma zdania na ten temat, 1,26% nie udzieliło od-
powiedzi, a 2,99% udzieliło innych pojedynczych odpowiedzi. Na potwierdzenie 
należy powołać się na następujące odpowiedzi:       

DZIEWCZYNA, lat 19: W mojej szkole poziom nauczania religii jest wysoki. Katecheci stara-
ją się bowiem o to, aby jak najlepiej tłumaczyć, wyjaśniać młodzieży na czym zależy Kościołowi. 

CHŁOPIEC, lat 18: Uważam, że poziom katechizacji jest wystarczający, ponieważ na kateche-
zach są przedstawiane nie tylko zagadnienia czysto religijne, ale też inne dziedziny życia w tym 
kontekście. 

DZIEWCZYNA, lat 18: Poziom katechizacji  w mojej szkole jest dopasowany do poziomu na-
uczania całej placówki. Ogólnie rzecz biorąc nie za niski, nie za wysoki. Wynika to raczej z nasta-
wienia młodzieży i jej niechęci do przyjęcia jakiejkolwiek wiedzy. Nie pozwala to w pełni zrealizo-
wać tematu. 

CHŁOPIEC, lat 19: Poziom jest dobry, lekcje interesujące i ciekawe. 
DZIEWCZYNA, lat 17: Poziom katechizacji w mojej szkole jest  średni. Tematy są poruszane 

ogólnikowo. Większość osób nie włącza się do dyskusji. Katecheci nie pozwalają wyrazić swojej 
racji, opinii i zdania. 

 CHŁOPIEC, lat 18: W mojej szkole poziom katechizacji jest średni, ponieważ katecheta nie ma 
takiej siły przebicia i nie potrafi zafascynować uczniów czy urozmaicić lekcji, przez co widzę po 
klasie, ze nudzą się i hałasują.   

5. Jakie są Twoje propozycje co do tematyki, która byłaby podejmowana  
na lekcjach religii? 

L.p. Kategorie  Dz.(N) % Ch.(N) % Razem (N) % 
1. Dotyczące codziennego 

życia  
114 15,83 93 12,68 207 14,25 

2. Rodzina i małżeństwo 76 10,56 36 4,91 112 7,71 
3. Religia i wiara 168 23,33 158 21,56 326 22,42 
4. Moralność (etyka sek-

sualna, bioetyka) 
109 15,14 84 11,46 193 13,27 

5. Demonologia, opętanie,  
egzorcyzmy 

43 5,97 44 6,00 87 5,99 

6. Brak odpowiedzi  48 6,67 65 8,87 113 7,79 
7. Nie mam zdania 61 8,47 141 19,24 202 13,90 
8. Inne 101 14,03 112 15,28 213 14,65 

 RAZEM 720 100,00 733 100,00 1455 100,00 

Badana młodzież maturalna deklaruje swoje zapotrzebowanie w katechezie 
na problemy egzystencjalne, odnoszące się do codziennego życia (14,25% odpo-
wiedzi). Różnice między dziewczętami i chłopcami nie są zbyt duże. Innym po-
stulowanym tematem jest problematyka rodziny i małżeństwa. Jest to ważne dla 
10,56% odpowiedzi dziewcząt i 4,91% chłopców, co w sumie daje 7,71% odpo-
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wiedzi. Kolejnym tematem dla 22,42% odpowiedzi jest religia i wiara. Między 
chłopcami i dziewczętami nie ma dużych różnic. Dla 5,99% respondentów intere-
sującym zagadnieniem katechetycznym byłaby demonologia, opętanie czy egzor-
cyzmy. 7,79% młodzieży nie udzieliło odpowiedzi, 13,90% nie miało własnego 
zdania na ten temat, a 14,65% odpowiedzi wskazywało na pojedyncze problemy, 
które powinny być podjęte na katechezie. 

Należy zwrócić uwagę na wybrane wypowiedzi maturzystów:  

DZIEWCZYNA, lat 18: Uważam, że na lekcjach religii powinny być podejmowane tematy 
związane z Kościołem i życiem religijnym ludzi. 

CHŁOPIEC, lat 18: Nie mam określonej propozycji tematyki na lekcjach religii. Uważam, że 
katecheci doskonale wiedzą, jakie tematy poruszać. 

DZIEWCZYNA, lat 19: Myślę, że na religii można rozmawiać na wszystkie tematy z księdzem. 
CHŁOPIEC, lat 19: Według mnie religia powinna być lekcją, która pozwala nam  dowiedzieć 

się więcej o Bogu, ustalić swoje stanowisko, a nie tylko utrwalać to co już wiemy, co najwyżej zapa-
miętamy. 

 DZIEWCZYNA, lat 18: Odpowiadają mi obecne lekcje, podejmują one zarówno tematykę bi-
blijną, jak i ukazują normy postępowania społecznego w ważnych sytuacjach życiowych. 

CHŁOPIEC, lat 18: Powinniśmy rozmawiać więcej o rodzinie, jak ją stworzyć, wybrać dobrą 
żonę lub męża. Wytłumaczyć dziewczynom, żeby nie zachodziły w ciążę w wieku 17–18 lat, bo sobie 
życie marnują.  

6. Czy Twoim zdaniem lekcje religii można zastąpić etyką?  
Uzasadnij Swoją odpowiedź 

L.p. Kategorie  Dz.(N) % Ch.(N) % Razem 
(N) 

% 

1. Można zastąpić 128 21,77 140 20,23 268 20,94 
2. Nie można zastąpić  344 58,50 386 55,78 730 57,03 
3. Nie mam zdania 

(Nie wiem czym 
zajmuje się etyka) 

 
52 

 
8,85 

 
101 

 
14,60 

 
153 

 
11,95 

4. Może być etyka i 
religia 

6 1,02 6 0,87 12 0,94 

5. Brak odpowiedzi  15 2,55 21 3,03 36 2,81 
6. Inne 43 7,31 38 5,49 81 6,33 
 RAZEM 588 100,00 692 100,00 1280 100,00 

Uczniowie klas maturalnych (21,77% odpowiedzi  dziewcząt), (20,23% od-
powiedzi chłopców) deklarują przekonanie, że lekcje religii można zastąpić etyką. 
Natomiast 57,03% odpowiedzi  uczniów wskazuje na to, że lekcji religii nie da się 
zastąpić etyką. 11,95% odpowiedzi  respondentów to kategoria nie mam ten temat 
zdania, a wielu spośród tej grupy nie ma orientacji co jest przedmiotem etyki. 
Tylko 0,94% odpowiedzi młodych ludzi zawiera sugestię, że w szkole może być 
równocześnie religia i etyka. 2,81% maturzystów nie było w stanie udzielić od-
powiedzi, a 6.33% miało inne zdanie na ten temat. A oto kilka wybranych wypo-
wiedzi: 
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CHŁOPIEC, lat 18: Lekcje religii nie powinno się zastępować etyką, chociaż można by było 
połączyć obydwa zagadnienia. Wtedy uczniowie dowiedzieliby się więcej o Bogu i stosowaniu Jego 
przykazań w życiu. 

DZIEWCZYNA, lat 18: Można i sama z chęcią zamieniłabym religię na etykę. A z jakiego po-
wodu? Bo są to przedmioty w pewnym sensie pokrewne, a nie każdy ma ochotę kolejny rok z rzędu 
wysłuchiwać tej samej katechezy. Poza tym, każdy powinien mieć prawo do decydowania na jaką 
lekcję chce uczęszczać. 

CHŁOPIEC, lat 18: Religii nie można zastąpić etyką. Nie da się zastąpić mądrości płynącej z 
kilku tysięcy lat rozważań i nauk czymś, co wynaleziono kilkanaście lat temu. Etyka nie da nam 
odpowiedzi na wszystkie pytania. 

DZIEWCZYNA, lat 18: Uważam, że etyka nie powinna zająć miejsca w szkole, bo religia to 
coś więcej niż przedmiot w szkole. 

CHŁOPIEC, lat 18: Nie wiem, nigdy nie uczęszczałem na lekcje etyki, więc nie mogę porów-
nać. 

DZIEWCZYNA, lat 19: Lekcje religii nie powinny być zastępowane etyką, ponieważ nie przy-
bliża nas ona do Kościoła tylko porusza sprawy społeczne, które nie do końca nas dotyczą.    

7. Kim jest dla Ciebie osoba katechety 
 (ksiądz, siostra zakonna, osoba świecka)? 

L.p. Kategorie  Dz.(N) % Ch.(N) % Razem (N) % 
1. Jest autorytetem 

 i powiernikiem 
400 60,80 349 49,36 749 54,83 

2. Zwykłym nauczycielem 172 26,14 270 38,20 442 32,38 
3. Specjalistą od spraw wiary  

i przedstawicielem Kościoła 
18 2,73 15 2,12 33 2,44 

4. Brak odpowiedzi 25 3,80 20 2,83 45 3,30 
5. Nie mam zdania 20 3,03 25 3,96 45 3,30 
6. Inne 23 3,50 28 3,96 51 3,75 

 RAZEM 658 100,00 707 100,00 1365 100,00 

Ankietowani maturzyści wyrażają swoje opinie na temat ważności osoby ka-
techety w ich oczach..54,83% odpowiedzi ankietowanych wskazuje na to, że oso-
ba katechety jest dla nich autorytetem i powiernikiem. Tak uważa 60,80% (odpo-
wiedzi) dziewcząt oraz 49,36% odpowiedzi  chłopców. Widać zatem w tym przy-
padku znaczące różnice. Dla 32,38% odpowiedzi maturzystów katecheta jest 
zwyczajnym nauczycielem. W tym przypadku również zachodzą znaczące różnice 
pomiędzy dziewczętami i chłopcami (26,14% odpowiedzi dziewcząt), (38,20% 
odpowiedzi chłopców). Katecheta uznawany jest jako specjalista od spraw wiary, 
który reprezentuje Kościół (2,43% odpowiedzi). 3,31% (odpowiedzi) nie udzieliło 
żadnej odpowiedzi, 3,30% nie miało zdania w tej sprawie, a 3,75% miało inną, 
jednostkową opinię w tej kwestii.  W tym kontekście ważne są niektóre wypowie-
dzi maturzystów: 

DZIEWCZYNA, lat 19: Ksiądz jest dla mnie jednym z najlepszych nauczycieli. Umie zrozu-
mieć człowieka, a także dobrze doradzić i pomóc. 

CHŁOPIEC, lat 19: Dla mnie  osoba katechety to tak jakby drogowskaz, żeby dojść do Boga i 
być w niebie, postępować zgodnie z przykazaniami. 

DZIEWCZYNA, lat 18: Katecheta jest dla mnie osobą ważną, której należy się szacunek. Wy-
daje mi się, że w każdej dręczącej sprawie znajdziemy w katechecie wsparcie. 
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CHŁOPIEC, lat 18: Nasz ksiądz katecheta jest uważany przez wszystkich za przyjaciela, ma z 
nami bardzo dobrą relację. 

DZIEWCZYNA, lat 18: Jest dla mnie osobą, która wyjaśnia prawdy i rozjaśnia rzeczy niewia-
dome. 

CHŁOPIEC, lat 18: Dla mnie osoba katechety (ksiądz, siostra zakonna, osoba świecka) jest 
osobą, która przekazuje mi cenne informacje o Bogu. 

8. W jaki sposób katecheza szkolna wpływa na rozwój  
Twojego życia moralnego i religijnego? 

L.p. Kategorie  Dz.(N) % Ch.(N) %   Razem (N) % 

1. Ma znaczący wpływ 376 62,67 331 48,60 707 55,19 

2. Ma minimalny wpływ 35 5,83 67 9,83 102 7,96 

3. Nie ma wpływu 137 22,83 215 31,58 352 27,48 

4. Brak odpowiedzi  21 3,50 22 3,23 43 3,36 

5. Nie mam zdania 15 2,50 39 5,73 54 4,21 

6. Inne 16 2,67 7 1,03 23 1,80 

 RAZEM 600 100,00 681 100,00 1281 100,00 

Młodzież maturalna w 55,19% odpowiedzi uważa, że katecheza szkolna ma 
znaczący wpływ na ich życie moralne i religijne. Takie przekonanie deklaruje 
62,67% odpowiedzi dziewcząt oraz 48,60% chłopców. Stanowi to dosyć znaczącą 
różnicę. Dla 7,96% odpowiedzi badanych katecheza szkolna ma minimalny 
wpływ, a dla 27,48% nie ma żadnego wpływu. 3,36% młodzieży nie udzieliło 
odpowiedzi na ten temat, 4,21% nie miało określonej opinii, a 1,80% wyrażało 
pojedyncze opinie. A oto jak w tym aspekcie wypowiadają się niektórzy respon-
denci: 

DZIEWCZYNA, lat 18:  Nauka religii wpływa na mnie bardzo dobrze ponieważ dowiaduję się 
wiele ważnych rzeczy o swojej religii. 

CHŁOPIEC, lat 17: Narzucanie mi zdania na siłę powoduje mój opór i znacznie zmniejsza mo-
je zaangażowanie w naukę religii. Katecheza w ogóle nie wpływa na rozwój mojego życia duchowe-
go. Trzymanie się sztywnych zasad zmniejsza moje możliwości intelektualne w tej kwestii. 

DZIEWCZYNA, lat 18: Katecheza na mnie wpływa dobrze. Mówimy o ważnych rzeczach, np. 
czystości, małżeństwie. Rozmawiamy o ty, że życie każdego z nas układa się inaczej i wszystko może 
się zdarzyć. Katecheza skłania do refleksji i uczy kontaktów z innymi ludźmi. 

CHŁOPIEC, lat 18: Katecheza wpływa bardzo dobrze na moje życie moralne i religijne, po-
nieważ podnosi je na wyższy poziom. 

DZIEWCZYNA, lat 19: Dzięki katechezie łatwiej rozumieć mi Ewangelię, a także często po 
katechezach zastanawiam się nad swoją moralnością. 

CHŁOPIEC, lat 18: Katechezy szkolne umacniają mnie w wierze, pozwalają zrozumieć to, dla-
czego jestem katolikiem.   
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9. Co sądzisz na temat pozalekcyjnych zajęć z religii służących  
Twojej moralnej i religijnej formacji? 

L.p. Kategorie  Dz.(N) % Ch.(N) % Razem (N) % 

1. Są bardzo potrzebne 228 38,29 158 23,27 386 30,25 

2. Nie są potrzebne 255 42,71 342 50,37 597 46,79 

3. Nie mam zdania 44 7,37 95 13,99 139 10,90 

4. Brak odpowiedzi 21 3,52 27 3,98 48 3,76 

5. Inne 49 8,20 57 8,39 106 8,30 

 RAZEM 597 100,00 679 100,00 1276 100,00 

Większość odpowiedzi respondentów wyraźnie wskazuje na to, iż pozalek-
cyjne zajęcia z religii nie są im potrzebne (46,79% odpowiedzi). Tak sądzi 
42,71% (odpowiedzi) dziewcząt i 50,37% chłopców. Natomiast 30,25% odpowie-
dzi respondentów wyraża potrzebę korzystania z takich zajęć (38,29% odpowiedzi 
dziewcząt) i (23,37% odpowiedzi chłopców). Bardziej takimi zajęciami zaintere-
sowane są dziewczęta (38,29%) odpowiedzi , o wiele mniej chłopcy (23,27% 
odpowiedzi). 10,90% odpowiedzi ankietowanych nie ma wyrobionego zdania na 
ten temat, 3,76% nie udzieliło odpowiedzi, a 8,30% udzielało  mało znaczące 
odpowiedzi. Warto prześledzić klika wypowiedzi:   

CHŁOPIEC, lat 19: Myślę, że takie zajęcia byłyby przyjęte, choć mogą się przydać. 
DZIEWCZYNA, lat 18: Sądzę, że to nie ma sensu, ponieważ mało kto chciałby chodzić na po-

zalekcyjne zajęcia. Istnieją bowiem inne zajęcia pozalekcyjne. 
CHŁOPIEC, lat 18: Myślę, że jest to zły pomysł, gdyż młodzież nie lubi uczestniczyć w zaję-

ciach pozalekcyjnych. 
DZIEWCZYNA, lat 18: Sądzę, że pozalekcyjne zajęcia z religii są odpowiednie tylko dla osób 

chętnych poszerzyć swoja wiedzę. 
CHŁOPIEC, lat 19: Każde zajęcia pozalekcyjne są dodatkowym elementem pogłębiania naszej 

wiary. Jeżeli możemy z czegoś takiego skorzystać to powinniśmy, aby nasz wiara stała się jeszcze 
głębsza. 

DZIEWCZYNA, lat 19: Niepotrzebne są zajęcia pozalekcyjne z religii, ponieważ każda osoba 
może indywidualnie udać się do kapłana w każdej sprawie.   

10. Jakie jest Twoje zdanie na temat Twojej motywacji w kontekście  
uczęszczania na lekcje religii? 

L.p. Kategorie  Dz.(N) % Ch.(N) % Razem (N) % 

1. Obowiązek  174 27,80 217 34,01 391 30,93 

2. Z potrzeby duchowej 
 i zainteresowania 

298 47,60 222 34,80 520 41,15 

3. Nie mam zdania 75 11,98 126 19,75 201 15,90 

4. Brak odpowiedzi 41 6,55 36 5,64 77 6,09 

5. Inne 38 6,07 37 5,80 75 5,93 

 RAZEM 626 100,00 638 100,00 1264 100,00 

30,93% (odpowiedzi) badanej młodzieży uważa, że na lekcje religii uczęsz-
czają z obowiązku. Bardziej taką opinię wyrażają chłopcy (34,01% odpowiedzi) 
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niż dziewczęta (27,89% odpowiedzi). Dla 41,15% odpowiedzi respondentów 
uczęszczanie na katechezę szkolną wynika z potrzeby duchowej i zainteresowa-
nia. Bardziej w tym kontekście zmotywowane są dziewczęta (47,60% odpowie-
dzi) niż chłopcy (34,80% odpowiedzi). 15,90% (odpowiedzi) maturzystów nie ma 
zdania na ten temat, 6,09% nie udzieliło odpowiedzi, a 5,93% miało inne zdanie 
na ten temat. Potwierdzeniem tych deklaracji mogą być następujące odpowiedzi: 

CHŁOPIEC, lat 18: Nie ukrywam, że uważam lekcje religii za luźną. Chcę na nią chodzić jeśli 
lekcje prowadzone są interesująco, a nie tylko przepisywanie książek do zeszytu. 

DZIEWCZYNA, lat 19: Uważam, że lekcje religii to mój obowiązek wobec Chrystusa. On sam 
nauczał i ludzie domagali się Jego słowa. Myślę, że skoro mam okazję i doskonałe warunki do słu-
chania i umacniania się według praw kościelnych, to powinnam z tego korzystać. Religia to swojego 
rodzaju kazanie, które pomaga mi formować sumienie, odnajdywać się w świecie, odróżniać dobro 
od zła. Jest to wspaniałe doświadczenie, które bardzo doceniam. 

CHŁOPIEC, lat 18: Lubię chodzić na religię, ponieważ panuje tam przyjemna atmosfera. Po-
ruszane są tam życiowe tematy na które lubię rozmawiać. 

DZIEWCZYNA, lat 18: Jeżeli postawimy sobie za wzorzec Chrystusa niewątpliwie staniemy 
się lepszymi ludźmi. Jakby ludzie poszli w Jego ślady, przestałaby istnieć nienawiść, a my żylibyśmy 
w świecie o którym zawsze marzyliśmy. 

CHŁOPIEC, lat 18: Religa motywuje mnie do działania i do modlitwy do Boga o lepsze stop-
nie. Jest pewnego rodzaju silnikiem, który napędza moją machinę do pracy i starania się o swoją 
przyszłość jaką daje mi szkoła czyli: zdanie matury, podjęcie studiów, pracy, założenie rodziny. 

DZIEWCZYNA, lat 18: Chodzę na lekcje religii jak na każde inne. Motywacją jest to, aby nie 
mieć opuszczonej lekcji oraz mieć zaliczony przedmiot.  

 
III. Podsumowanie i wnioski 

Przeprowadzone badania empiryczne młodzieży maturalnej na próbie 1272 
osób pozwalają dostrzec pewne prawidłowości i wysunąć wnioski. Poziom dekla-
rowanej religijności u młodzieży nie zmienia się zasadniczo od kilkunastu lat. 
Ponad 75% badanych deklaruje się jako osoby bardzo religijne, religijne i średnio 
religijne. Deklaracja religijna badanych maturzystów stanowiła ważną informację 
w kontekście badania ich opinii wobec katechezy szkolnej. Od momentu ponow-
nego wprowadzenia w Polsce lekcji religii do szkół kwestia poziomu i oceny ka-
techizacji staje się zadaniem bardzo istotnym. Katecheza szkolna stała się też ele-
mentem integralnym procesu edukacyjnego i wychowawczego. Ma ona za zadanie 
zwłaszcza u ludzi młodych wzmacniać poczucie chrześcijańskiej tożsamości. Bio-
rąc pod uwagę ten szczególny aspekt Jana Paweł II uczył: Żyjemy w trudnym 
świecie, w którym lęk rodzący się z tego, iż człowiekowi wymykają się z rąk i 
zwracają się przeciwko niemu najlepsze jego dzieła, rodzi klimat niepewności. W 
takim właśnie świecie katecheza powinna pomagać chrześcijanom, aby stali się 
„ światłem” i „solą” (zob. Mt 5,13–16), ku własnej radości i posługiwaniu innym. 
Wymaga to bez wątpienia, aby katecheza umacniała chrześcijan w ich własnej 
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tożsamości i aby sama była stale chroniona od napotykanych niejednokrotnie 
wątpliwości, niepewności i niedorzeczności32. 

Warto podkreślić, iż w procesie tożsamości ważną rolę odgrywa religijność 
młodego człowieka. Katecheza szkolna pozwala w adekwatny sposób rozwijać tę 
sferę w relacji do sfery rozwoju intelektualnego i innych sfer. Maturzysta patrzy 
na siebie z innej perspektywy. Musi bowiem dostrzec w sobie obraz dorosłej oso-
by. Można zatem powiedzieć, iż kryzys tożsamości jest symbolicznym przejściem 
z okresu dziecięctwa do okresu dorosłości. Przeżywając taki kryzys, młodzież 
staje przed szansą doświadczania na nowo siebie33. 

Katecheta powinien wiedzieć, że jego rola w procesie tożsamości jest nie 
mniej ważna niż rola nauczyciela. Jeżeli młody człowieka przeżywa kryzys toż-
samości, to nie należy postrzegać go w kategoriach zagrożenia dla integralnego 
rozwoju człowieka. Należy raczej pomóc pozytywnie go rozwiązywać również w 
perspektywie religijnej. Wtedy to właśnie kryzys tożsamości staje się szansą roz-
woju oraz podstawą i pierwszym krokiem ku pełnej dorosłości. Katecheta ma być 
dla młodzieży osobą godną zaufania. Praktyka psychologiczna i pedagogiczna 
wyraźnie wskazuje na to, iż ludzie, którzy mają w swoim otoczeniu zaufane oso-
by, do których mogą się zwracać ze swoimi troskami i problemami życiowymi, 
lepiej sobie radzą ze stresem i w mniejszym stopniu ponoszą jego negatywne 
skutki zdrowotne34. 

Katecheza szkolna ma nie tylko wymiar edukacyjny, ale także wychowaw-
czy. W tym przypadku chodzi o wychowanie chrześcijańskie. Istotą takiego wy-
chowania jest współdziałanie z łaską Bożą przy wyrabianiu w sobie prawdziwego 
i doskonałego chrześcijanina. Podstawowym celem katechezy szkolnej jest zatem 
kształtowanie w człowieku samego Chrystusa. Owocem wychowania chrześcijań-
skiego jest człowiek nadprzyrodzony, „człowiek nowy”, który konsekwentnie 
postępuje zgodnie z nauką i życiem Jezusa Chrystusa. Jest to osoba z „charakte-
rem”, dla którego najważniejsze jest zachowanie sprawiedliwości i wierności Bo-
gu35. 

Należy podkreślić, że katechizacja szkolna jest przede wszystkim formacją 
ludzką. Wymiarami takiej formacji jest osiągniecie dojrzałości emocjonalno-
uczuciowej, będącej wynikiem wychowania do prawdziwej miłości, kształtowanie 

 
32 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, dz. cyt., nr 56. 
33 J. K u r t y k a – C h a ł a s: Kryzys tożsamości młodzieży – perspektywa psychologiczna. W: 

Kreowanie tożsamości szkoły. Tom 3. Red. J. K u r t y k a – C h a ł a s, B. K o m o r o w s k a. Lublin 
2009 s. 428. 

34 P. G a w e n d a: Sytuacje trudne młodzież. W: Wybrane zagadnienia wychowania szkolnego. 
Red. M. Ś n i a d k o w s k i. Lublin 2008 s. 36. 

35 P. M a z u r: Szkice z pedagogiki pastoralnej. T. 1. Lublin 2009 s. 43. 
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i rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka36. W tym kontekście 
należałoby zwracać uwagę na wychowanie do: 

• umiłowanie prawdy, do prawości i rzetelności; 
• szacunku wobec każdej osoby; 
• poczucia sprawiedliwości; 
• wierności danemu słowu; 
• prawdziwego współczucia; 
• systematycznego konsekwentnego postępowania, a zwłaszcza zrówno-

ważonego sądu i zachowania37. 

Dyrektywy powyższe wynikają z dokumentów Kościoła na temat wychowa-
nia do formacji ludzkiej. W tym aspekcie można by dodać, iż formacja ludzka 
bierze pod uwagę następujące obszary życia: 

• formację osądu rzeczywistości oraz refleksji nad sobą i akceptacji siebie; 
• formację do relacji międzyosobowych; 
• formację uczuciowości; 
• formację do dojrzałego przeżywania płciowości; 
• formację do wolności; 
• formację sumienia moralnego; 
• formację cech charakteru38. 

Biorąc pod uwagę powyższą specyfikę katechezy szkolnej warto wyciągnąć 
wnioski i podsumować podjęte w niniejszej publikacji badania maturzystów. 
Wbrew pewnym stereotypom, mówiącym o tym, iż młodzież nie akceptuje kate-
chezy w szkole, uzyskane dane wskazują, iż ponad 70,00% maturzystów wyraża 
zadowolenie z faktu nauczania religii w szkole. Szkoła zatem jawi się jako naj-
bardziej odpowiednia i naturalna instytucja do przekazywania treści wiary. Jedy-
nie 10,14% respondentów uważa, że religia powinna być poza szkołą. Być może 
ta grupa młodzieży przyjmuje argumenty lewicowych środowisk politycznych, 
które uważają, że zamiast lekcji religii powinny być rozszerzone zajęcia z infor-
matyki, ponieważ w ten sposób uda się zaoszczędzić na wydatkach, które idą na 
utrzymanie pomieszczeń szkolnych i pensji dla katechetów. Na opinię drugiej 
grupy respondentów ma wpływ również postawa rodziców. Ci bowiem uważają, 
że szkoła powinna być instytucją świecką, a na lekcje religii jest miejsce w ko-
ściele. Zdania na ten temat nie ma 10,29% maturzystów, co może oznaczać, iż 

 
36 P. M a z u r: Formacja chrześcijańska w szkole katolickiej. W: Wybrane zagadnienia wy-

chowania szkolnego – wokół wartości. Red. P. M a z u r. Lublin 2007 s. 22–23. 
37 Tamże, s. 23. 
38 Zob. K. D y r e k: Formacja ludzka do kapłaństwa. Kraków 1999 s. 77–110 [za P. M a z u r: 

Formacja chrześcijańska w szkole katolickiej, dz. cyt., 2007 s. 23].  
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kwestia lekcji religii w szkole nie jest dla nich interesująca, bądź też poprzez 
„szum informacyjny” mają trudności z udzieleniem konkretnej odpowiedzi. 

Bardzo budujące jest to, że 80,11% młodych ludzi uważa, że katecheza 
szkolna jest potrzebna, a tylko 13,68%, że nie jest potrzebna. Świadczy to o tym, 
iż maturzyści mimo swojego krytycznego stosunku do ludzi, instytucji i świata 
mają potrzebę zdobywania wiedzy religijnej. Badani uważają, że katecheza i for-
macja parafialna jest niewystarczająca, dlatego też istnienie katechezy szkolnej 
jest czymś niesłychanie ważnym i potrzebnym. 

Należy podkreślić, iż maturzyści w kontekście krytycznego ustosunkowania 
się do nauki szkolnej dosyć pozytywnie wypowiadają się na temat poziomu kate-
chizacji w ich szkołach. Aż 56,05% ankietowanych deklaruje, że katechizacja w 
ich szkole jest na wysokim poziomie, a 22,09% sądzi, że jest na poziomie śred-
nim. Jedynie 11,80% młodzieży uważa, że katechizacja w ich szkole jest na ni-
skim poziomie. Co do wymagań wobec katechezy bardziej surowi są chłopcy niż 
dziewczęta. Być może związane jest to z tym, że chłopcy traktują katechezę bar-
dziej jako jeden z przedmiotów szkolnych, zapominając o tym, że katecheza 
szkolna ma także wymiar wychowawczy. 

O znacznym zainteresowaniu katechezą szkolną świadczą liczne propozycje 
maturzystów co do tematyki, która powinna być podejmowana w ramach katechi-
zacji. 14,25% odpowiedzi wskazuje, że tematem katechezy powinny być proble-
my związane z codziennym życiem, 7,71% z rodziną i małżeństwem, 22,42% 
religią i wiarą, 13,27% z moralnością, etyką seksualną i bioetyką oraz 5,99% de-
monologią, opętaniem i egzorcyzmami39. Wskazuje to na fakt, że młodzież ocze-
kuje od katechezy szkolnej podjęcia uniwersalnej refleksji nad zagadnieniami, nie 
tylko sensu stricto religijnymi, ale także moralnymi, społecznymi i psychologicz-
nymi. W 13,90% odpowiedziach badani nie mieli zdania, co nie oznacza, że kwe-
stia katechezy szkolnej jest im obojętna, być może odpowiada im realizowany 
program nauczania. Wydaje się jednak, że dla niektórych osób z tej grupy tematy 
katechezy są obojętne. 

W środkach społecznego przekazu dosyć często pojawia się postulat, że mło-
dzież zamiast religii chciałaby mieć etykę, bądź też możliwość wyboru pomiędzy 
lekcjami religii a etyką. Tymczasem 57,03% odpowiedzi wskazuje, iż lekcji religii 
nie da się zastąpić etyką. Tylko 20,94% odpowiedzi odnosi się do tego, że lekcje 
religii można by zastąpić etyką. Ciekawe jest jednak to, że wśród 11,95% odpo-
wiedzi pojawia się sformułowanie nie wiem, a nawet występują stwierdzenia typu: 
Nie wiem czym zajmuje się etyka. Tylko 0,94% odpowiedzi jest za tym, aby w 

 
39 Ten obszar poddany był ubiegłorocznym badaniom maturzystów i został opublikowany w 

formie artykułu pt. Kulty publiczności w świetle badań maturzystów z diecezji siedleckiej. „Teologia 
Praktyczna”. T. 11: 2011 s. 51–75. 
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szkole były prowadzone równorzędnie lekcje religii i etyki. Młodzież zatem nie 
ma dostatecznej wiedzy co do problematyki, którą zajmuje się etyka. 

Młodzież maturalna darzy dużym szacunkiem katechetów. Na to, iż katecheta 
dla młodych ludzi jest autorytetem i powiernikiem wskazuje 54,83% odpowiedzi, 
chociaż 32,38% odpowiedzi idzie w tym kierunku, że katecheta traktowany jest 
jako normalny nauczyciel. Przyczyną takie stanu rzeczy jest fakt, iż młodzież za 
większy autorytet uważa osoby duchowne, księży i zakonnice niż osoby świec-
kie40. 

Istotne znaczenie w ocenie katechezy szkolnej mają odpowiedzi wskazujące 
na wpływ nauki religii na rozwój życia moralnego i religijnego młodzieży. Zna-
czący wpływ katechezy szkolnej określa 55,19% odpowiedzi, 7,96% wpływ mi-
nimalny, natomiast 27,48% odpowiedzi świadczy o tym, iż katecheza szkolna nie 
ma wpływu na życie moralno-religijne maturzystów. Pozytywny wpływ kateche-
zy szkolnej uwidacznia się w obszarze lepszego rozumienia Pisma Świętego, 
prawd wiary, a także umocnienia w wierze. 

Wydawać by się mogło, iż młodzież traktuje katechezę szkolną jako możli-
wość poszerzenia formacji religijnej prowadzonej w parafiach. Jednakże 30,25% 
odpowiedzi maturzystów wskazuje na potrzebę wprowadzenia dodatkowych, po-
zalekcyjnych zajęć z religii. Natomiast 46,79% odpowiedzi wyraża przekonanie, 
że zajęcia dodatkowe nie są potrzebne. Podobne znaczenie mają odpowiedzi z 
kategorii nie mam zdania (10,90%) oraz brak odpowiedzi (3,76%) i inne (8,30%). 

Ostatnie pytanie ankiety odnosiło się do wyrażenia zdania na temat deklaro-
wanej motywacji w aspekcie uczęszczania na lekcje religii. Głęboką motywację, 
jaką jest potrzeba duchowa i osobiste zaangażowanie odkrywa 41,15% odpowie-
dzi, 30,93% odpowiedzi określa motywację jako jeden z obowiązków szkolnych, 
zaś 15,90% odpowiedzi nie wyraża zdania, a 6,09% deklaracji nie ma odpowiedzi. 
Na kategorię inne wskazuje 5,93% odpowiedzi. Wydaje się, iż w tym przypadku 
mamy do czynienia z motywacją ukrytą czy też nieświadomą. Związane jest to z 
tym, że młodzież w innym deklaracjach wyraża duże zainteresowanie katechezą 
szkolną, a z drugiej strony ma trudności z zadeklarowaniem własnej motywacji. 
Motywacja nieświadoma może oznaczać, że nie wszystkie motywowane zacho-
wania mogą być traktowane jako racjonalne, świadome lub zaburzone. Wiele z 
tych zachowań motywowanych jest przez czynniki nieświadome, działające po-
przez sieć mechanizmów obronnych czy też  symbolizację41. 

 
40 Świadczą o tym moje badania maturzystów, które zostały opublikowane w artykule pt. 

Ksiądz – nauczyciel – psycholog w ocenie młodzieży klas maturalnych. Psychologiczne badania 
własne. W: Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość. Red. M. L e d z iń s k a, G. 
R u d k o w s k a, L. W r o n a. Kraków 2005 s. 350–358. 

41 A. B. R e b e r: Słownik psychologii. Warszawa 2000 s. 384.  
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Podsumowując, można by powiedzieć, iż empiryczne badania maturzystów 
zaprezentowane w niniejszej publikacji obalają szereg mitów oraz stereotypów 
społecznych na temat katechizacji szkolne w klasach maturalnych. Obraz kateche-
zy szkolnej wyłaniający się z badań wskazuje, iż maturzyści generalnie odnoszą 
się bardzo pozytywnie do katechezy szkolnej. Pomimo krytycznej postawy, cha-
rakterystycznej dla ich wieku rozwojowego, w katechezie upatrują szereg elemen-
tów, które są dla nich znaczące w kontekście ich codziennego życia. Na koniec 
warto zwrócić uwagę, iż dziewczęta bardziej przejawiają pozytywne nastawienie 
wobec katechezy szkolnej niż chłopcy. Częściej też deklarują się jako osoby reli-
gijne. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać można w tym, że kobiety ze swo-
jej natury są bardziej religijne i pobożne, a także bardziej tolerancyjne.  
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ANDRZEJ POTOCKI 

Mi ędzy szkołą i parafią. 
  W kierunku katechezy sakramentalnej 

 

 

Wydawało się, że dylematy organizacyjnego usytuowania katechezy były 
dylematami najwcześniejszych lat 90. Mówiliśmy wówczas o powrocie religii 
bądź katechezy do szkoły; niektórzy – przywiązujący mniejszą wagę do perspek-
tywy historycznej – o wprowadzeniu religii do szkoły. I to zdawało się definio-
wać nowość sytuacji. Brzmiało to jak pewnik: miejscem jest odtąd szkoła, a to, 
co tam się oferuje, to katecheza. Sytuacja miała być klarowna1. Co więcej, z bie-
giem lat można byłoby przypuszczać, że skoro kolejne roczniki dzieci i młodzie-
ży, ale i katechetów, będą religijnie dojrzewać już w nowym klimacie, zapropo-
nowany w 1990 r. kształt szkolnej i katechetycznej zarazem posługi Kościoła 
będzie się stawał  naturalny  i  oczywisty.  Po z górą 20 latach widać, że takim 
nie jest2.  

Względnie szybko zorientowaliśmy się, że w szkole nie zrealizujemy 
wszystkich spośród założonych w dokumentach katechetycznych zasadniczych 
celów katechezy. Stwierdzono to u nas oficjalnie: szkolne nauczanie religii nie 
wydaje się (…) wypełniać w zadawalającym stopniu wszystkich założeń integral-
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1 O charakterze oferty Kościoła na terenie szkoły zob. więcej np.: K. M i s i a s z e k: Koncep-

cja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej. Próba oceny. Warszawa 2010; K. 
N y c z: Szkoła miejscem katechezy. W: Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Pol-
sce. Red. S. D z i e k oń s k i. Warszawa 2003 s. 13–22.  

2 O bilansie 20-lecia zob. np. S. D z i e k oń s k i: Dwadzieścia lat katechezy w szkole. „Kate-
cheta”. R. 2010 nr 1. Por. J. K r a s z e w s k i: Po dziesięciu latach katechezy w szkole. „Katecheta”. 
R. 2000 nr 6. 
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nie ujmowanej katechezy (PDK, n. 133). Stąd zaczęliśmy mówić o potrzebie uzu-
pełnienia tego, co dajemy w szkole, tym, co możemy dać w parafii. Mówiły o 
tym autorytety. Jan Paweł II, przemawiając do biskupów polskich z okazji ich 
wizyty ad limina, wskazał w 1993 r. i powtórzył pięć lat później, że katechizacja 
w szkole domaga się oczywiście uzupełnienia o wymiar parafialny duszpaster-
stwa dzieci i młodzieży4. Podobnie i nasi poważni katechetycy: Dzisiaj widzimy 
wyraźnie, że na katechezie szkolnej poprzestać nie możemy, ale musimy ją uzu-
pełniać i dopełniać katechezą parafialną5. Termin „uzupełnianie”, ale i myślenie 
o uzupełnianiu szkoły przez parafię, wchodziły do obiegu. Dziś – na tle doświad-
czeń lat minionych i wciąż pogłębianej refleksji – nie do końca to przekonuje. Co 
więcej, chciałoby się ów porządek myślenia odwrócić. Katecheza ma być dzie-
łem wspólnoty chrześcijańskiej, podmiotem katechetycznej posługi jest w istocie 
Kościół, zaś szkoła może jedynie we właściwy sobie sposób wspomagać Kościół, 
podejmując się realizacji dostępnych dla siebie zadań katechetycznych6. Zatem to 
nie parafia ma pomagać szkole, uzupełniając jej działania, ale to szkoła ma 
wspomagać parafię jako właściwy podmiot katechezy. To jest teza, którą autor 
stawia i wokół której spróbuje zorganizować dalsze rozważania. 

Owszem, lansowanie tej tezy może nie być popularne tak wśród kadry kate-
chetycznej, jak rodziców. Kadra oswoiła się już z modelem: w szkole lekcje reli-
gii, zaś w parafii przygotowanie do sakramentów, bo szkoła tego do końca nie 
załatwi. Uznaliśmy to za rozwiązanie optymalne. Rewolucja w myśleniu nie jest 
tu potrzebna. Wystarczy korekta: w parafii przygotowujemy do sakramentów nie 
dlatego, że „szkoła tego nie załatwi”, ale dlatego, że katecheza sakramentalna 
winna być istotowo związana z życiem wspólnoty chrześcijańskiej zorganizowa-
nej wokół celebracji sakramentów Kościoła. Korekta myślenia rodziców może 
być bardziej kłopotliwa. Racje pragmatyczne bowiem – szczególnie te zauważa-
ne przez rodziców – zdają się przemawiać za ulokowaniem całości formacji reli-
gijnej młodego pokolenia w szkole. To dla rodziców z pewnością wygodniejsze. 
Jednakże wypada formować rodziców w kierunku rozumienia roli, znaczenia 
parafii jako właściwego miejsca dla przeżycia przez ich dziecko wtajemniczenia 
chrześcijańskiego.  

 

 

 
3 Konferencja Episkopatu Polski: Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce 

(przyjęte 20.06.2001). Kraków 2001 [dalej: PDK].  
4 J a n  P a w e ł  I I: Program dla Kościoła w Polsce. Kraków 1998 s. 35.  
5 J. K r a s z e w s k i: Wtajemniczenie w historię zbawienia – klasy IV–VI. W: Katecheza w 

parafii. Poszukiwanie tożsamości. Red. K. K a n t o w s k i. Warszawa 2004 s. 47.  
6 Por. K. M i s i a s z e k: Wspólnota chrześcijańska (parafia) jako podmiot katechezy. W: Ka-

techeza w parafii, dz. cyt., s. 24.   
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I. Dylematy miejsca 

Dobrze będzie sięgnąć do wyników badań sondażowych CBOS, w których 
pytano respondentów (ogólnopolska próba reprezentatywna, badania 6–
9.06.2008 r.):  „Czy Pana(i) zdaniem religia powinna być nauczana w szkołach 
publicznych czy też nie?” Odpowiedź „tak” dało 65%, „nie” 32% indagowa-
nych7. Jak widać, Polacy w większości akceptują obecność religii w szkole, choć 
w stosunku do 2007 r.,  gdy robiono podobne badania8,  aprobata spadła aż o 7%. 
Jest i tak wyraźnie wyższa od tej, którą notowano w początkach obecności religii 
w szkole. We wrześniu 1991 r. wynosiła 57%. Według ostatnich badań religii w 
szkole nie aprobowała niemal jedna trzecia badanych (32%), w 1991 r. wyraźnie 
więcej (42%)9. 

Z chwilą powrotu religii do szkoły to ta dla wielu młodych ludzi stała się 
faktycznie miejscem inicjacji religijnej, choć przestrzenią dla tej inicjacji pod-
stawową winny być – co oczywiste –  rodzina i parafia. Te są poniekąd natural-
nymi, podstawowymi miejscami katechezy. Tam katecheza być musi. W szkole 
nie musi. Szkoła bowiem nie jest programowo podmiotem katechezy, nie ma 
charakteru eklezjalnego. Jednakże to, że w szkole katecheza być nie musi, nie 
oznacza, że katechezy w szkole ma nie być. 

Rozwińmy myśl o podmiocie katechezy10. Zrobimy to w trzech krokach, do-
tykając triady: wspólnota chrześcijańska, Kościół i parafia. Pomagają w tym 
dokumenty katechetyczne Kościoła akcentujące znaczenie wspólnoty chrześci-
jańskiej dysponującej odpowiednimi środkami potrzebnymi dla zainicjowania i 
rozwoju wiary. Dyrektorium Kościoła katolickiego stwierdza: za katechezę jest 
odpowiedzialna cała wspólnota chrześcijańska (DOK, n. 22011). Podobnie pol-
skie dyrektorium (PDK, n. 120). To wspólnota chrześcijańska jest początkiem, 
miejscem i celem katechezy. Środowiskiem katechetycznym w ścisłym sensie 
jest wspólnota żyjąca wiarą (DOK, n. 254). Jest zrozumiałe, że w rzeczywistość 
wiary wypada wchodzić wśród wierzących, a modlitwy uczyć się z modlącymi. 
Co więcej, wspólnota chrześcijańska jest w sobie samej żywą katechezą. Przez to, 
czym ona jest, co głosi, co celebruje i co czyni, pozostaje zawsze żywym, nieo-

 
7 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS):  Religia w systemie edukacji. Komunikat z ba-

dań BS/136/2008. Warszawa 2008.  
8 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS): Opinie o nauczaniu religii. Komunikat z ba-

dań BS/119/2007. Warszawa 2007.  
9 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS):  Religia w systemie edukacji, dz. cyt. 
10 O podmiocie katechezy zob. np. H. I w a n i u k: Nauka religii w szkole a katecheza para-

fialna. „Ateneum Kapłańskie”. T. 142: 2004 z. 571; M. M a j e w s k i: Szkoła podmiotem uczenia 
religii i katechezy. W: Katechizacja w szkole. Red. M. M a j e w s k i. Lublin 1992 s. 45–55; A. 
P o t o c k i: Parafia podmiotem i miejscem katechezy. „Perspectiva”. R. 5: 2006 nr 2.  

11 Kongregacja ds. Duchowieństwa: Dyrektorium ogólne o katechizacji (15.08.1997). Pallotti-
num 1998  [dalej: DOK]. 
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dzownym i pierwszorzędnym miejscem katechezy (DOK, n. 141). Tak, pierwszym 
katechetą jest przede wszystkim wspólnota chrześcijańska rozumiana jako pod-
miot solidarnie odpowiedzialny za katechezę

12.  

Wspólnotą chrześcijańską jest dla nas Kościół, stąd katecheza jest ze swej 
istoty aktem eklezjalnym (DOK, n. 78). Domaga się przede wszystkim uznania 
Kościoła jako jej prawdziwego podmiotu, gdyż to on jest rzeczywistym nauczycie-
lem wiary (PDK, n. 13). Katecheza jest nie tylko przez Kościół prowadzona, nie 
tylko o Kościele uczy, ale stanowi też przestrzeń doświadczania Kościoła. Dlate-
go tak ważne jest, by przestrzeń ta była właściwie ukształtowana. Można bowiem 
wyobrazić sobie tak dobre, jak i nienajlepsze funkcjonowanie tej przestrzeni. 
Odpowiednio: dobre lub złe warunki do spotkania się młodego człowieka z Ko-
ściołem13. Katecheza ma budować przekonujący, zachęcający obraz Kościoła. 
Taki, dla którego katechizowany chciałby z nim się identyfikować. Tymczasem, 
jeśli w niedzielnej mszy świętej uczestniczy dziś ok. 30% młodych ludzi, a z 
katechezy korzysta 70–90%, to widać, że katecheza nie do końca prowadzi do 
pełnego zaangażowania w życie Kościoła. 

W trzecim z zapowiadanych kroków dochodzimy do parafii. To Kościół jako 
fakt, doświadczenie najbliższej katechizowanemu wspólnoty chrześcijańskiej. 
Dokumenty Kościoła nie pozostawiają wątpliwości. Jan Paweł II w adhortacji 
Catechesi tradendae: Chociaż prawdą jest, że katecheza może być wszędzie pro-
wadzona, to  jednak muszę  podkreślić – zgodnie z życzeniami wielu biskupów – 
że wspólnota parafialna, jako zajmująca szczególne miejsce, powinna pozostać 
krzewicielką i inspiratorką katechezy (CT, n. 6714).  Winna być zwyczajnym śro-
dowiskiem, w którym rodzi się i wzrasta wiara (DOK, n. 257). Parafia jest (…) 
podstawowym miejscem katechezy dzieci i rodziców (KKK, n. 222615). Jest śro-
dowiskiem katechetycznym już przez to, że stanowi wspólnotę wiary, modlitwy, 
chrześcijańskiej miłości. Owszem, wokół nauczania religii w polskiej szkole w 
ciągu ostatnich dwóch dekad skupiała się energia naszych katechetyków i kate-
chetów. To ze względu na duże znaczenie katechezy w szkole katecheza na tere-
nie parafii wyraźnie zeszła na drugi plan. Tymczasem – jak widzieliśmy – doku-
menty katechetyczne podnoszą jej wybitnie formacyjną misję.  

 
12 E. A l b e r i c h: Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej.  Warszawa 

2003 s. 236.   
13 Zob. wyniki badań autora na ten temat: A. P o t o c k i: Dlaczego młodzież boi się Kościoła?  

W: Religijna i moralna kondycja młodzieży polskiej. Mity i rzeczywistość. „Socjologia Religii”. T. 
3. Red. J. B a n i a k. Poznań 2005 s. 183–200. Por. Katecheza w Kościele i dla Kościoła. Red. R. 
C z e k a l s k i. Płock 2006.  

14 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Catechesi tradendae (16.10.1979). W: Katecheza 
po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła. Red. W. K u b i k. T. 2. Warszawa 
1985 s. 146–217 [dalej: CT]. 

15 Katechizm Kościoła katolickiego (8.12.1992). Poznań 1994 [dalej: KKK].   
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Pożyteczny jest akcent położony przez dyrektorium polskie: parafia jest 
przede wszystkim uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do 
przyjmowania sakramentów świętych (PDK, n. 107). Mimo nauczania religii w 
szkole przygotowanie do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej pozo-
stało zadaniem parafii. Ta musi odnaleźć na nowo swoje powołanie (CT, n. 67). 
Oczywiście nieodzowne są intensywne starania na rzecz zintegrowania działań 
parafii i szkoły wokół potrzeb dzieci i młodzieży. Żadną miarą nie można obu 
tych instytucji sobie przeciwstawiać; zwłaszcza, że przy obecnym modelu nau-
czania religii Kościół działa jednocześnie w parafii i w szkole – przez parafię i 
przez szkołę. Zarówno w parafii, jak w szkole, oczekuje się katechezy, choć z 
inaczej rozłożonymi akcentami jeśli chodzi o cele zajęć oraz ich treści progra-
mowe. Wolno sądzić, że w parafii łatwiej niż w warunkach szkolnych zrealizo-
wać oczekiwania adhortacji Catechesi tradendae mówiącej, że celem  katechezy, 
do którego winna ona zmierzać, jest rozwinięcie z pomocą Bożą wiary dotąd 
początkowej, doprowadzenie  do pełni  i codzienne zasilanie życia chrześcijań-
skiego (n. 20). Co więcej, katecheza z natury swej jest związana z całym sprawo-
waniem  liturgii i sakramentów, gdyż właśnie w sakramentach, a zwłaszcza  w 
Eucharystii, Jezus Chrystus działa najpełniej w celu przemiany człowieka (n. 23).   

 
II. Dylematy tre ści 

Konstatacja podstawowa: w polskim, szkolnym systemie lekcji religii odby-
wa się – i ma się odbywać – faktycznie katecheza. Przecież do szkoły praktycz-
nie przeniesiono katechezę w jej dotychczasowym, to jest parafialnym, kształcie 
programowym. Bo ten był wypracowany, gotowy, sprawdzony. Ale sprawdzony 
w parafii. W szkole miał się dopiero sprawdzać. To, co pojawiło się w szkole, 
miało respektować kościelną, zatem określoną przez Magisterium, wizję kate-
chezy. Jako wkomponowane w życie szkoły zajęcia katechetyczne miały jedno-
cześnie respektować organizacyjne wymagania tej ostatniej, korzystając wszak z 
oczywistego prawa do autonomii wedle ustaleń między Kościołem i państwem; 
choćby w zakresie programów nauczania i pomocy dydaktycznych niepodlegają-
cych zatwierdzeniu przez instytucje oświatowe. 

Po latach skutki przeniesienia nauczania religii do szkoły są dobrze widocz-
ne. W odniesieniu do dzieci i młodzieży wyraźny jest spadek udziału  w nie-
dzielnej mszy św. i regularnym przystępowaniu do sakramentów, a także słabsze 
zaangażowanie w pracę zespołów religijnych. Widać, że katecheza w szkole nie 
tylko nie wprowadza skutecznie w doświadczenie uczestnictwa w parafialnej 
wspólnocie,  ale – zdarza się – izoluje od parafii.  Dla wielu  stwarza namiastkę 
życia religijnego, zaspokaja elementarne tak zwane potrzeby religijne, a w kon-
sekwencji może i zastępuje parafię. Trzeba to uznać za oczywiste symptomy 
osłabienia więzi z parafią. Szkoła zatem nie formuje religijnie w pełnym wymia-
rze tego określenia, bo po prostu – ze względu na swój charakter i podstawowe 
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cele – zrobić tego nie jest w stanie. Krótko mówiąc, nauka religii w szkole nie 
jest równoznaczna z pełnym pogłębianiem religijnej formacji młodych ludzi.  

W świetle tego, co wyżej, staje teraz pytanie o optymalny kształt szkolnych 
zajęć z religii. Rewolucji tutaj, jak wiadomo, się nie przewiduje. Co jednak robić, 
by obecność religii w szkole była dla niej – a zwłaszcza dla uczniów – pożytecz-
na? Otóż nawet przy utrzymaniu w szkole zajęć o charakterze katechetycznym, a 
nie redukowaniu ich do lekcji religii, należy nadawać im wymiar kulturowy, 
zatem nie izolować treści programowych katechezy od treści programowych 
innych przedmiotów, zwłaszcza humanistycznych.  Co więcej, winno nam zale-
żeć na dobrej integracji katechezy z różnymi przedmiotami szkolnymi. W tym 
zresztą widzieć wypada szansę na zręczne wkomponowanie się katechezy w całe 
życie szkoły. Ważne jest poszukiwanie płaszczyzn owej integracji. Wypada za-
tem mniej akcentować to, co katechezę od innych przedmiotów dzieli, niż to, co 
katechezę z innymi przedmiotami łączy. Akcentując nadmiernie różnice, bę-
dziemy zmarginalizowani. Może wówczas niebezpiecznie zwiększać się dystans 
nie tylko między katechezą a innymi przedmiotami, ale także – w konsekwencji 
– dystans między wiarą a nauką, może i między wiarą a życiem. Nie należy przy 
tym zapominać, że szkolny związek religii z innymi przedmiotami jest uprawo-
mocniony w kontekście wielowiekowego związku chrześcijaństwa z kulturą pol-
ską. Wszak nie da się poznać naszej kultury bez szerokiego przedstawienia jej 
zakorzenienia w chrześcijaństwie. Wszak nie da się doświadczyć chrześcijaństwa 
bez jego oglądu w ramach kultury.  

Jak wcześniej nie bez racji mówiliśmy o dylematach miejsca katechezy (pa-
rafia czy szkoła), tak teraz przyznajmy, iż dylematy dotyczyć też mogą charakte-
ru zajęć. Dyskusję katechetyków związaną z dylematem katecheza czy lekcja 
religii zauważmy, bo istotna, ale i odłóżmy ją na bok16. Ważniejsze – a pewnie i 
bardziej niepokojące – są preferencje Polaków dotyczące treści programowych 
szkolnych zajęć z religii. Otóż w trakcie wspominanych już badań CBOS z 2008 
r. aż 58% respondentów wskazało, że w ramach lekcji religii powinno się prze-
kazywać głównie „wiedzę o różnych religiach i wierzeniach”, zaś 36% opowie-
działo się za przekazywaniem głównie wiedzy o zasadach religii katolickiej. 
Trudno nie skomentować uwagą o słabym rozumieniu przez badanych kateche-
tycznego charakteru szkolnych zajęć z religii. Co więcej, odnosi się wrażenie, że 
większość preferuje model edukacji o charakterze religioznawczym. Tak mniej 
lub bardziej świadomie podważa się sens posługi Kościoła na terenie szkoły. 
Wszak dla zajęć z religioznawstwa Kościół nie jest potrzebny. Przypomina się 

 
16 Więcej zob. np. R. C h a ł u p n i a k: »Katecheza« czy »nauczanie religii«? W obronie 

szkolnej katechezy. „Katecheta”. R. 2000 nr 5; M. M a j e w s k i: Lekcja religii a katecheza. W: 
Katechizacja w szkole, dz. cyt., s. 57–66; J. S t r o b a: Od nauki religii do katechezy. W: Katecheza 
w szkole. Red. J. K r u c i n a. Wrocław 1992 s. 17–24; P. T o m a s i k: Katechetyczny charakter 
lekcji religii. „Katecheta”. R. 2000 nr 7–8.  
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niechlubnej pamięci marksistowskie religioznawstwo wprowadzane do naszych 
szkół średnich (szczęśliwie na krótko) od 1986 roku17. Zapytano też, który z 
dwóch wymiarów – kształtowanie wiary czy przekazywanie wiedzy – powinien, 
zdaniem respondentów, przeważać i stanowić zasadniczą treść szkolnych zajęć z 
religii. Jak się okazało, prawie dwie trzecie (64%) było zdania, że lekcje mają 
służyć przede wszystkim przekazywaniu wiedzy, a blisko jedna trzecia badanych 
(30%) wyraziła opinię, iż głównym celem lekcji jest kształtowanie wiary 
uczniów. 

 
III. W kierunku katechezy sakramentalnej 

Wprowadzenie w chrześcijaństwo to inicjacja. Służą jej sakramenty wtajem-
niczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. Przypomina się kapitalne sformu-
łowanie Vaticanum II: Kościół aktualizuje się przez sakramenty i przez cnoty 
(LG, n. 1118). Katechizm Kościoła katolickiego dopowie: Sakramenty godnie 
celebrowane w wierze udzielają łaski, którą oznaczają. Są one skuteczne, ponie-
waż działa w nich sam Chrystus (KKK, n. 1127). Do życia sakramentalnego 
trzeba przygotowywać. Tradycyjnie, faktycznie od początków Kościoła wtajem-
niczeniu chrześcijańskiemu służyła katecheza19. To zachowało aktualność. Ini-
cjacja należy do podstawowych funkcji katechezy20. Katecheza wtajemniczająca 
jest działaniem podstawowym i fundamentalnym, i to w różnych wymiarach i 
płaszczyznach (DOK, n. 63). Katecheza stanowi podstawowy element wtajemni-
czenia chrześcijańskiego, co urzeczywistnia się najbardziej i najskuteczniej w 
parafii (PDK, n. 13). Dokonuje się najpełniej w tej wspólnocie, która wiarę wy-
znaje, celebruje i potwierdza miłością (DOK, n. 68). Katechizować można 
wszystkich tym zainteresowanych. Ale sakramenty można udzielać jedynie wie-
rzącym. Stąd zasadność przygotowywania  do życia sakramentalnego we wspól-
nocie wiary – w parafii. Dziś wtajemniczenie jest przesłonięte szkolnym naucza-
niem religii, stąd szkoła okazuje się wiodącą w kształtowaniu świadomości reli-
gijnej. Nie jest to, przyznajmy, rozwiązanie najszczęśliwsze. 

 
17 Więcej o tym zob. A. P o t o c k i: Religioznawstwo w szkolnym wymiarze, „Communio. 

Międzynarodowy Przegląd Teologiczny”. R. 8: 1988 nr 4 s. 112–132.   
18  Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele »Lumen gentium«  

(21.11.1964). W: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje.  Poznań 1968 s. 146–257. 
19 O chrześcijańskim wtajemniczeniu zob. E. B u l a n d a: Wtajemniczenie chrześcijańskie. 

„Ateneum Kapłańskie”. T 68: 1965 z. 338; Cz. K r a k o w i a k: Liturgia chrześcijańskiego wta-
jemniczenia dorosłych. „Collectanea Theologica”. A. 40: 1990 fasc. 3; T e nż e: Z teologii wtajem-
niczenia chrześcijańskiego. „Ruch Biblijny i Liturgiczny”. R. 45: 1992 nr 2–6; B. M o k r z y c k i: 
Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Warszawa 1981.  

20 E. M ł y ń s k a: Inicjacja do sakramentu Eucharystii i Pokuty klasy I–III . W: Katecheza w 
parafii, dz. cyt., s. 28.  
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Teologowie akcentują cztery wymiary wtajemniczenia chrześcijańskiego: 
historiozbawczy, chrystologiczny, pneumatologiczny i eklezjalny21. Cechy kate-
chezy wtajemniczającej podaje Dyrektorium ogólne o katechizacji (n. 67)22. Bada 
się funkcję wtajemniczenia w katechezie23. Nie mamy warunków, by wchodzić 
tu w szczegóły. Jeśli ich dotkniemy, to przy okazji oglądu katechezy związanej z 
poszczególnymi sakramentami.  

Charakter katechezy przygotowującej do sakramentu chrztu związany jest 
przede wszystkim – co oczywiste – z wiekiem chrzczonej osoby. W przypadku 
małych dzieci właściwymi adresatami katechezy stają się rodzice: naturalni i 
chrzestni. W przypadku dorosłych adresatami są kandydaci do chrztu zapraszani 
do katechumenatu przedchrzcielnego prowadzonego stosownie do potrzeb i moż-
liwości kandydata, a już uwzględniającego celowość jego włączenia w działal-
ność parafii. Zatem w obu sytuacjach prowadzi się tu katechezę dorosłych. Ta 
ostatnia pojawia się także w odniesieniu do rodziców dzieci przygotowujących 
się do pierwszej Komunii św. To ważna okazja dla katechezy sakramentalnej; 
wyraźnie sprzyjająca tej katechezie. Istotne, by nadawać jej charakter bardziej 
wtajemniczający niż organizacyjny. W okresie po pierwszej Komunii św. chcia-
łoby się widzieć spotkania rodziców stanowiące cykl katechez mistagogicznych, 
prowadzących do aktywnego i pełnego zaangażowania w Eucharystię.  Specjalny 
projekt katechez parafialnych – umiejętnie skorelowany z programem katechezy 
w szkole – winien być adresowany do dzieci24.  W efekcie przygotowanie do 
pierwszej Komunii św. może dobrze służyć integracji zaangażowanych tu śro-
dowisk: parafii, rodziny i szkoły.   

Z pewnością najwięcej – jak dotąd – ma do powiedzenia katecheza parafial-
na adresowana do młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, 
sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej (KKK, n. 1308). Środowisko, miejsce, 
osoby, formy przygotowania do bierzmowania określa Dyrektorium katechetycz-
ne Kościoła katolickiego w Polsce (n. 107). Istotne jest rozróżnienie przygotowa-
nia dalszego, bliższego i bezpośredniego25. Przygotowanie dalsze odbywa się w 
ramach katechezy w szkole, bliższe już w parafii  i to w parafii zamieszkania 

 
21 C. K r a k o w i a k: Z teologii wtajemniczenia chrześcijańskiego, dz. cyt. 
22 Streszcza je E. M ł yń s k a,: Inicjacja do sakramentu Eucharystii i pokuty, dz. cyt., s. 29.  
23 J. S z p e t: Inicjacyjna funkcja katechezy. „Horyzonty Wiary”. R. 7: 1996 nr 3.  
24 Program taki przedstawia E. Młyńska: Inicjacja do sakramentu Eucharystii i Pokuty, dz. 

cyt., s. 38nn. Pokazuje sposób skorelowania i proponowane tematy katechez.  
25 Jego program omawia P. Mą k o s a: Katecheza inicjacyjna w procesie przygotowania bliż-

szego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania. W: Funkcja inicjacyjna katechezy w Koście-
le współczesnym. Red. K. K a n t o w s k i. Szczecin 2007 s. 172. Autor pisze o bierzmowaniu jako 
sakramencie inicjacji chrześcijańskiej i o katechetycznym przygotowaniu do bierzmowania. 
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kandydata26. Ma trwać trzy lata i pokrywać się z okresem nauki młodzieży w 
gimnazjum. Treści tej parafialnej katechezy sakramentalnej winny być korelo-
wane w treściami nauki religii w szkole, metody wyraźnie odmienne. Jeszcze do 
nich wrócimy. 

 

IV. Liturgiczny i wspólnotowy charakter katechezy sakramentalnej 

Punktując niedostatki katechezy w szkole, zwykliśmy akcentować zwłaszcza 
dwie kwestie. Pierwszą są daleko idące trudności z wprowadzeniem uczniów w 
życie sakramentalne, drugą podobne trudności z wprowadzeniem ich we wspól-
notę Kościoła. Wydaje się, że katecheza sakramentalna, dzięki swemu inicjacyj-
nemu charakterowi, może podjąć trud zaradzenia owym niedostatkom.  

Spotkania w ramach katechezy sakramentalnej iść powinny bardziej w kie-
runku celebracji niż lekcji religii (PDK, n. 107). Celebracje liturgiczne winny być 
właściwą dla katechezy sakramentalnej metodą (DOK, n. 30). Akcentował Jan 
Paweł II: Katecheza z natury swej jest związana z całym sprawowaniem liturgii i 
sakramentów, gdyż właśnie w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii, Jezus 
Chrystus działa najpełniej w celu przemiany człowieka (CT, n. 23)27. Wypada 
zatem – szczególnie w katechezie parafialnej związanej z bierzmowaniem – uni-
kać metod właściwych szkolnym lekcjom religii; zwłaszcza dydaktyzmu nasta-
wionego na formację intelektualną. Spotkaniom przygotowującym do bierzmo-
wania – choć nie tracą  wymiaru katechetycznego – należy nadawać charakter 
modlitewno-celebracyjny. Ważne są spotkania modlitewne, nocne czuwania, 
rekolekcje, pielgrzymki, wyjazdowe dni skupienia (najlepiej na początek i na 
koniec okresu formacji). Nie można robić z tych spotkań lekcji religii na wzór 
szkolny, choćby dla uzupełnienia niedostatków szkolnej nauki. Winny dawać 
okazję do rozmów na tematy wiary i życia chrześcijańskiego, organizować dialog 
młodzieży i duszpasterza. Na znaczeniu winny tu zyskać metody liturgiczne i 
biblijne, a w ich ramach obok celebracji kursy biblijne, lectio divina. Celem ma 
być tutaj budowanie osobistej więzi z Chrystusem. Tak katecheza parafialna staje 
się w istotnej mierze katechezą liturgiczną.  

Niezdolność katechezy w szkole do wprowadzenia młodego człowieka we 
wspólnotę Kościoła też jest zrozumiała. Tym bardziej jawi się pole dla katechezy 
sakramentalnej. Warunkiem jest jednak to, by odbywała się faktycznie we 
wspólnocie Kościoła i to w parafii katechizowanego. Taka katecheza pozwala 

 
26 T. P a n uś: Parafia uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do sakra-

mentu dojrzałości chrześcijańskiej. Doświadczenia krakowskie.  W: Dzisiejszy bierzmowany. Pro-
blemy i wyzwania. Red. J. S t a l a. Kielce 2005  s. 261.    

27 Por. H. I w a n i u k: Liturgia w katechezie parafialnej i szkolnej nauce religii . „Katecheta”. 
R.  2002 nr 4.  
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poznać Kościół i stopniowo włączać się w jego życie. Dla włączenia w Kościół 
znaczenie podstawowe ma chrzest, ale współcześnie z oczywistych względów 
katecheza chrzcielna ma w praktyce katechetyczno-duszpasterskiej dość ograni-
czone rozmiary. W Kościół, zwłaszcza postrzegany jako zgromadzenie Euchary-
styczne, włącza pierwsza Komunia św., stąd na katechezie komunijnej ciąży – 
obok perspektywy sakramentalnej – także perspektywa akcentowania wspólnoty. 
W najszerszym wymiarze to ostatnie zadanie jest wszak do podjęcia w ramach 
katechezy przed bierzmowaniem. To w istotnej mierze ma być katecheza o Ko-
ściele, wtajemniczenie w misterium Kościoła. Wprowadzenie w życie własnej 
parafii i wielowymiarowość jej struktury.  

W toku parafialnego przygotowania do bierzmowania nieodzowna jest praca 
w małych grupach, nie większych niż 20-osobowe. Przy dużej liczbie katechizo-
wanych i odpowiednio znacznej liczbie grup wymaga to zaangażowania kompe-
tentnych animatorów z ruchów religijnych, stowarzyszeń i wspólnot. Owszem, 
jest to potrzeba organizacyjna, jednakże również – a pewnie przede wszystkim – 
potrzeba programowa. Rzecz w tym, by katechizowani mieli sposobność rozpo-
znać istotny wymiar życia Kościoła i parafii: wymiar wspólnotowy. Jednym z 
zadań katechezy jest przecież wychowanie do życia wspólnotowego. Owych 
animatorów na potrzeby katechezy sakramentalnej nie uda się zorganizować i 
przygotować ad hoc, bez już rozwiniętego życia wspólnot i zespołów parafial-
nych. W ten sposób katecheza sakramentalna, zwłaszcza związana z bierzmowa-
niem, uwyraźnia potrzebę stałego budowania parafii jako wspólnoty wspólnot. 
Katecheza parafialna z wyraźnym odwołaniem do działających w parafii wspól-
not niesie autentyzm treści, niesie świadectwo życia chrześcijańskiego. Ruchy 
dają na katechezie świadectwo życia modlitwy; zwłaszcza, że modlitwa jest 
wskazywana przez wiele ruchów jako ich charyzmat. Dają także świadectwo 
życia Kościoła. Pokazują czym jest Kościół i jak się doświadcza Kościoła w ży-
ciu osobistym. Pomagają przełamywać obraz Kościoła widzianego w wymiarach 
jednostronnie instytucjonalnych.  

Po powrocie nauki religii do szkoły przygotowanie do bierzmowania stało 
się najważniejszym rodzajem katechezy parafialnej, także sposobem budowania 
więzi młodych z parafią. Ta katecheza inicjacyjna winna jeszcze mocniej niż 
dotąd akcentować potrzebę włączania się młodych ludzi w życie Kościoła, 
szczególnie w życie własnej parafii. Doświadczenia, na przykład archidiecezji 
krakowskiej, pokazują, że część młodzieży, która korzystała z dłuższego przygo-
towania do sakramentu, po bierzmowaniu kontynuuje bliższy związek z parafią, 
włączając się w różnorakie grupy, zespoły, ruchy religijne. Wiele znaczy wcze-
śniejszy kontakt z przedstawicielami tych środowisk. Tak przyjęcie bierzmowa-
nia może się stać dla młodego człowieka wejściem w czas misji, świadectwa, 
apostolstwa. W istocie bierzmowanie kończy czas wtajemniczenia chrześcijań-
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skiego. Katecheza inicjacyjna ustępuje katechezie stałej. Ta również ma pomagać 
w dojrzewaniu młodego człowieka do uczestnictwa we wspólnocie Kościoła.  

Wypada nieustannie szukać optymalnego modelu katechezy wtajemniczają-
cej. Dziś w warunkach polskich ta katecheza zapewne musi wykorzystywać do-
świadczenia ewangelizacji, a może raczej postępować dopiero za nią.  

 

V. Zadania środowisk katechetycznych 

Wciąż szukamy coraz to lepszych rozwiązań. Wypada, by uwzględniały one 
dwie przesłanki. Pierwsza to założenie  mówiące o integracji środowisk wycho-
wawczo-katechetycznych: rodziny,  parafii i szkoły. Druga z nich to założenie 
mówiące o zróżnicowanych celach i formach działania tych środowisk. Oba za-
łożenia wydają się niezbywalne: nie możemy z nich zrezygnować. Zatrzymajmy 
się przy obu. Przyglądając się miejscom katechezy, spróbujmy uwyraźnić ich 
zadania.  

1. Parafia 

Staje zatem jako sprawa otwarta takie budowanie współczesnego i przyszłe-
go modelu parafii, który przewidywałby intensywną katechizację na jej terenie. 
Nie konkurującą, ale współpracującą z tym, co mamy dziś w szkole. Katecheza 
parafialna winna zwłaszcza przejmować realizację tych celów katechezy, w od-
niesieniu do których zauważa się największe deficyty pracy Kościoła w szkole. 
Jak wiemy, dotyczy to szczególnie wprowadzania młodego pokolenia w samą 
wspólnotę Kościoła oraz w jej życie sakramentalne. Ma katecheza także prowa-
dzić do pogłębiania wiary zainicjowanej w rodzinie, choć przy znaczących  dziś 
deficytach wychowawczej i religijnej funkcji rodziny to inicjowanie wiary fak-
tycznie – tak bywa – dokonuje się dopiero w szkole bądź w parafii. Również tego 
zadania parafia nie może nie zauważać.  

Nieodzowne jest zatem dopracowanie modelu parafialnej katechezy dzieci i 
młodzieży traktowanej jako komplementarna wobec katechezy szkolnej, ale tak-
że – już dodajmy – wobec katechezy rodzinnej. Rozwiązaniem najszczęśliwszym 
z możliwych jest wprowadzenie bądź rozwinięcie katechezy sakramentalnej, 
jednakże ta – rozumiana jako przygotowanie do przyjęcia sakramentów i utrwa-
lanie owoców ich przyjęcia – wymaga jakiegoś, tymczasem mało doprecyzowa-
nego, dopełnienia. Wciąż nie jest parafialnie zagospodarowany okres życia dzieci 
przypadający na klasy IV–VI szkoły podstawowej. Miałby to być okres mistago-
gii przedłużający wcześniej proponowaną tematykę. Słyszy się propozycje, by 
katecheza parafialna w okresie gimnazjalnym niosła tematy związane z historią 
zbawienia. Jednakże te treści dobrze pasują do katechezy w szkole i tam mogły-
by się śmiało znaleźć. Parafii warto wówczas przypisać zadanie organizowania 
nabożeństw biblijnych i innych form modlitwy.  
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Formułowana jest propozycja takiego modelu zajęć katechetycznych, by 
jedna godzina w tygodniu odbywała się w szkole, druga w parafii. I miałyby się 
różnić charakterem; odmiennym rozłożeniem akcentów. W szkole dominowałby 
przekaz wiedzy otwierający na doświadczenie wiary; w parafii pogłębianie wiary 
oraz wprowadzanie w życie sakramentalne (sakramenty inicjacji chrześcijań-
skiej) i wspólnotę Kościoła. Rozwiązanie tego rodzaju mogłoby objąć uczniów 
szkół ponadpodstawowych, zatem od poziomu gimnazjalnego poczynając. Dzieci 
młodsze pozostałyby w szkole (wyjątkiem byłby okres bardziej intensywnych 
przygotowań do I Komunii św., realizowanych tradycyjnie w parafii), by nie 
stawiać rodziców w kłopotliwej konieczności przyprowadzania dzieci na kate-
chezę w parafii.  

Wypada, by organizacyjnymi podmiotami katechezy parafialnej otwierającej 
dzieci i młodzież na życie sakramentalne we wspólnocie Kościoła były różnora-
kie ruchy, stowarzyszenia  i wspólnoty religijne. One same, jeśli dobrze pracują, 
mogą być świadectwem eklezjalnego wymiaru życia sakramentalnego. Ich 
przedstawiciele mogą odegrać – i faktycznie w wielu parafiach z powodzeniem 
odgrywają – dużą rolę w katechezie na terenie parafii, zwłaszcza na etapie przy-
gotowania do bierzmowania.  

2. Rodzice 

Wypracowując model parafialnej katechezy sakramentalnej, wypada 
uwzględnić dwie przesłanki:  (1) Szczególnymi adresatami parafialnej katechezy 
winni być dorośli; wszak tych nie spotykamy już w szkolnych ławkach.  (2) 
Pierwszymi katechetami, jak i pierwszymi wychowawcami dla swych dzieci, 
mają być rodzice. Z owych przesłanek wynika pilna potrzeba rozwijania kate-
chezy dorosłych, zwłaszcza rodziców: wyposażanie ich w wiedzę religijną, ale 
również motywowanie, by wobec swoich dzieci zechcieli być dobrymi kateche-
tami. Znów staje znaczenie katechezy sakramentalnej. Dla katechezy rodziców 
należałoby bowiem wykorzystywać zwłaszcza okres rodzinnych przygotowań do 
przyjęcia przez młode pokolenie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Warto 
też myśleć o drogach katechezy systematycznej dorosłych. Jest sporo – choć w 
istocie na niewielką skalę – doświadczeń w tym zakresie. Istotne jest tu danie 
rodzicom intelektualnych fundamentów ich wiary. Praca ściśle katechetyczna 
winna być prowadzona w stosunkowo niewielkich grupach. Wypada stosować 
metody aktywizujące;  stroniąc od pompatycznych – zbliżonych charakterem do 
kazania – prelekcji.  

Katecheza rodziców winna odnaleźć wyraziste umocowanie w rocie ich 
przysięgi małżeńskiej. Wszak składali tam obietnicę, że dzieci wychowają po 
katolicku. Teraz Kościół ma prawo wymagać realizacji tej obietnicy, ale i powi-
nien rodzicom pomóc w jej spełnieniu. Właśnie przez solidną katechezę doro-
słych. Także przez pedagogizację rodziców.  
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Stymulowanie katechetycznej roli rodziców jest dziś tym ważniejsze, że w 
sytuacji szkolnej nauki religii ich dzieci rodzice poczuli się zdyspensowani z 
troski o katechezę, co było udziałem wielu rodziców przy modelu katechezy w 
punktach katechetycznych. Rodzice przyprowadzali dzieci na zajęcia, często 
sami dyskretnie w nich uczestnicząc. Także pomagali duszpasterzom w utrzyma-
niu obiektów katechetycznych. Dziś upowszechniło się przekonanie, że pomoc 
rodziców dla katechetycznej pracy Kościoła straciła uzasadnienie. Redukuje się 
kontakt rodziców z katechetami, zanika  troska o materialne potrzeby pracy kate-
chetycznej.  Co więcej,  rozszerza się przekonanie, że teraz szkoła zdolna jest 
przejąć  pełną odpowiedzialność  za wychowanie dziecka. Bo jest to już szkoła 
nowa, obecnością w niej Kościoła wychowawczo dowartościowana. Na tym tle 
nie dość podkreślania, że to od pracy z rodzicami – osobliwie w ramach kateche-
zy sakramentalnej ich dzieci – winna się rozpoczynać posługa Kościoła wobec 
najmłodszego pokolenia. Niejednokrotnie  włożyć trzeba sporo wysiłku, by po-
móc rodzicom w dojściu do przekonania, iż miejscem właściwym dla katechezy 
sakramentalnej ich dzieci jest własna parafia. Nie eksponować tu wymogów for-
malnych władzy diecezjalnej. Podkreślać, że w istocie chodzi o formację dziecka 
w miejscu i w tej przestrzeni społecznej, w której są sami rodzice. Wskazywać, 
że obecność dziecka w szkole jest w istocie przelotna, najwyżej kilkuletnia. 
Obecność w parafii ma wyraźnie dalszą perspektywę. Przy tym wypada, by cała 
rodzina budowała  kontakt z własną parafią.  

3. Szkoła 

Słyszymy całkiem poważne głosy podnoszące celowość takiego przemode-
lowania formy obecności Kościoła w szkole, by zajęcia z dziećmi i młodzieżą 
stały się klasycznymi lekcjami religii (którymi nota bene nie uznają za właściwe 
zajmować się katechetyczne dokumenty Kościoła powszechnego), rezygnując ze 
swego katechetycznego charakteru. Za takim modelem obecności Kościoła w 
szkole opowiada się znaczna część naszego społeczeństwa. Co więcej, w lek-
cjach religii – jak widzieliśmy – upatruje się szansę na przedstawienie uczniom 
różnych światowych religii.  

Ograniczenie się w szkole do lekcji religii o charakterze przede wszystkim 
kulturowym (czyli zorganizowanie materiału dydaktycznego wokół skądinąd 
ważnych zagadnień dotyczących wkładu chrześcijaństwa w kulturę polską i eu-
ropejską) oznaczałoby wycofanie się z głoszenia kerygmatu i otwierania młode-
go pokolenia na perspektywę wiary. W skrajnych przypadkach mielibyśmy do 
czynienia z desakralizacją przekazywanych treści.  

Z czasem mogłoby się okazać, że przy lekcjach religii wolnych od kateche-
tycznych znaczeń nie jest w ogóle potrzebna misja kanoniczna. Byłoby to rów-
noznaczne z faktycznym wycofaniem się Kościoła ze szkoły. Lekcje religii już 
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bardzo łatwo  mogłyby się  stać  zajęciami  z  religioznawstwa.  Z  całą pewno-
ścią nie tędy droga.  

 

VI. Słowo podsumowania 

Po z górą dwudziestoleciu zbierania szkolnych, ale i parafialnych, doświad-
czeń czekają nas zadania poważne. Chodzi o przemodelowanie tego, co dzieje się 
w szkole oraz modelowanie tego, czego jeszcze w istocie nie ma w parafii bądź 
jest na nie do końca satysfakcjonującą  miarę. W istocie nieodzowne jest mocne 
wzbogacenie parafii o wymiar katechetyczny. II Synod Plenarny Kościoła w 
Polsce wskazywał, że szkolne nauczanie religii ma znaleźć dopełnienie w kate-
chezie parafialnej. Ten kierunek projektowania i działania jest dziś dla nas zobo-
wiązujący. Co więcej, wymaga wzmocnienia. To raczej szkolne nauczanie religii 
winno być traktowane jako działanie dopełniające katechezę inicjacyjną, dla 
której miejscem właściwym jest parafia. Przecież to ona stanowi podstawowe 
środowisko wtajemniczenia chrześcijańskiego (DOK, n. 257)28. Wypada przy 
tym myśleć o integracji środowisk wychowania katechetycznego. Rodzina ma 
dawać podstawy kontaktu z Bogiem, inicjować życie wiary. Parafia ma dawać 
wtajemniczenie w życie sakramentalne i wspólnotowe zarazem. Szkoła ma da-
wać dojrzałość rozumienia. Potrzebne jest wszystko, w tym zwłaszcza uwyraź-
nienie wspólnotowego charakteru sakramentów inicjacji. Potrzebny jest także – 
trudno ukryć – katecheta. Podejmując posługę towarzyszenia dziecku w jego 
sakramentalnym wtajemniczeniu winien sam, nigdy dość podkreślać, być świad-
kiem modlitwy i żyć sakramentami. Harmonia modlitwy, życia sakramentalnego 
i życia codziennego, którą katechizowani będą mogli dostrzec u katechety, sta-
nowi potężny środek, który może urzeczywistnić w nich takową postawę oraz 
wyzwolić pragnienie wewnętrznej przemiany. Osoby katechizowane mogą wzra-
stać w wierze tylko z katechetą, który sam idzie drogą wiary29. 

Obok dobrze znanego, wspaniałego, wielce obiecującego stwierdzenia, iż 
drogą Kościoła jest człowiek (niosącego wszak – dodajmy – pewne ryzyko apo-
teozowania człowieka) wypada postawić – to już w duchu Benedykta XVI – tezę, 
że drogą Kościoła jest miłość. Teza ta powinna być dla młodego pokolenia prze-
konująca; przekonująca tym bardziej, im w naszych rodzinach jest mniej miłości, 
mniej wychowawczego zatroskania. Na tej tezie wypada opierać pracę Kościoła 
z młodzieżą – także pracę katechetyczną. Tak Kościół ma szansę stać się dla 
wielu młodych swego rodzaju „rodziną zastępczą”. Trudno nie zaakcentować, że 
z projektem tym wprost koresponduje hasło na rok duszpasterski 2011–2012 

 
28 Zob. S. D z i e k oń s k i: Katecheza inicjacyjna w Polsce – rzeczywistość i oczekiwania. W: 

Funkcja inicjacyjna katechezy w Kościele współczesnym. Red. K. K a n t o w s k i. Szczecin 2007 s. 
101n.  

29 J. S z p e t: Inicjacyjna funkcja katechezy, dz. cyt., s. 63n.  
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„Kościół naszym domem”. Stawia to zwłaszcza przed parafią oczywiste zadania. 
Mocno w niej zakorzenieni katecheci winni młodemu pokoleniu ów dom z entu-
zjazmem swej wiary pokazywać. Jako katecheci już w owym  wygodnym dla 
nich domu mieszkający mają dzieci i młodzież do tego domu zapraszać. By mło-
de pokolenie żyło życiem Kościoła, zatem życiem wspólnotowym i życiem sa-
kramentalnym.  
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BOGUSŁAW WOLAŃSKI 

Niedziela dniem Pańskim i świętem rodziny 
 
 

W ramach przygotowania do przeżywania Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia 
chrześcijaństwa błogosławiony Jan Paweł II napisał list Dies Domini, który po-
święcony został świętowaniu niedzieli. Miało to miejsce w roku 1998. Ojciec 
Święty zauważył, że u progu trzeciego tysiąclecia świętowanie chrześcijańskiej 
niedzieli ze względu na zawarte w niej znaczenia i wymiary, powiązane z pod-
stawowymi prawdami wiary pozostaje kluczowym elementem chrześcijańskiej 
tożsamości1. Niedziela stanowi samo centrum chrześcijańskiego życia. Ponowne 
odkrycie sensu Dnia Pańskiego jest łaską, o którą należy prosić, by przede 
wszystkim dać odpowiedź na prawdziwe i głębokie pragnienia każdego człowie-
ka. Czas ofiarowany Chrystusowi jest zyskiem, poprzez który nadajemy głęboko 
ludzki charakter naszym relacjom z innymi  i naszemu życiu (por. DD 7). 

II Polski Synod Plenarny przypomniał, że niedziela jest dobrem kulturowym. 
To dobro tworzy naszą kulturę, kulturę narodu. Obserwacja codziennego życia 
przeciętnego Polaka pokazuje, że w zatrważającym tempie trwonimy dorobek 
wielu pokoleń Polaków. Wielu ludzi odrzuca dobro kulturowe, czyli świętowanie 
niedzieli2. Odrzucenie świętości niedzieli, a tym samym powierzchowne potrak-
towanie trzeciego przykazania Bożego, jest jednym z elementów zagrażającemu 
harmonijnemu rozwojowi człowieka. O desakralizacji niedzieli świadczy organi-
zowanie i podejmowanie w tym dniu dodatkowej pracy zarobkowej, wykonywa-
nie ciężkich prac w gospodarstwach rodzinnych, dokonywanie zakupów w su-
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1 J a n  P a w e ł  I I: List apostolski Dies Domini. Wrocław 2000 s. 10 nr 30 [dalej: DD]. 
2 List Pasterski Biskupa Legnickiego na Niedzielę Najświętszej Trójcy Niedziela jest święta 

(19.06.2011). W: Niedziela jest święta. Materiały duszpasterskie na uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa (23.06.2011). Red. B. W o l ań s k i. Legnica 2011 s. 10. 
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permarketach czy na giełdach samochodowych3. Stąd też konieczne wydaje się 
podjęcie różnych działań w diecezjach, parafiach i rodzinach polskich, by przy-
wrócić na nowo Boży porządek przeżywania tygodnia. 

  

I. Troska o niedzielę w rodzinie 

Ojcowie synodalni wyrazili oczekiwanie, że na nowo odżyje w społeczeń-
stwie hasło „Niedziela jest Boża i nasza”. Jest to dobro kulturowe, które wymaga 
ochrony prawnej. Potrzeba działań parlamentarzystów i władz samorządowych, 
ale istotne i oczekiwane jest świadectwo rodzin katolickich. Swoim przykładem 
powinny się przyczyniać do przywrócenia właściwego charakteru niedzieli4. To 
zadanie wynika z faktu, że rodzina jest pierwszą szkołą życia społecznego.  

Rodzina, według bł. Jana Pawła II, dana jest człowiekowi dla doskonałego 
rozwoju jego człowieczeństwa. W niej kształtują się postawy moralne i społecz-
no-polityczne dzieci. Ona uczy  postawy społecznej, uwrażliwiając na dobro 
drugiego człowieka. Ten ogromny potencjał etyczno-kulturowy tkwiący w rodzi-
nie winien być nie tylko dostrzeżony, lecz także dowartościowany w społeczno-
ści politycznej5. Społeczne zaangażowanie rodziny jest przede wszystkim nasta-
wione na roztropną troskę o dobro wspólne własnej rodziny oraz społeczeństwa, 
w którym ona żyje i funkcjonuje. Tego typu rozróżnienie pozwala lepiej zrozu-
mieć zaangażowanie rodziny chrześcijańskiej w sprawy społeczne, polityczne, 
ekonomiczne i kulturowe własnego narodu, państwa i społeczeństwa6. Aktywny 
udział rodziny w życiu społecznym jest ważnym elementem zabezpieczającym 
jej podstawowe uprawnienia, ponieważ aktywność społeczna prowadzi do kreo-
wania rzeczywistości politycznej i prawnej, dla dobra własnej i innych rodzin7. 

Skoro rodzina ma stawać się pierwszą szkołą życia społecznego, a przez to 
ma roztropnie troszczyć się o dobro wspólne, a także angażować się w m.in. 
sprawy kulturowe, to jest ona również zobowiązana do stania się szkołą święto-
wania Dnia Pańskiego – niedzieli. Niedziela jest naszym dobrem kulturowym, 
jak przypomniał II Synod Plenarny, a także dobrem wspólnym. Jej przeżywanie i 
świętowanie stanowi o tym jakim będziemy społeczeństwem i jaka będzie jakość 
naszego człowieczeństwa. 

 
3 Por. II Polski Synod Plenarny (1991–1999): Kościół wobec życia społeczno-gospodarczego. 

Poznań 2001 s. 74 nr 29 [dalej: DPSP]. 
4 Por. tamże, s. 78 nr 50.  
5 Por. J. K o p e r e k, A. K o p e r e k: Prawo rodziny jako Kościoła domowego do udziału w 

życiu społecznym. W: Rodzina jako Kościół domowy. Red. A. T o m k i e w i c z, W. W i e c z o -
r e k. Lublin 2010 s. 585. 

6 Por. tamże, s. 588. 
7 Por. tamże, s. 590. 
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Błogosławiony Jan Paweł II w Liście apostolskim Dies Domini zwrócił 
uwagę, że jako katolicy mamy obowiązek tak działać, aby każdy człowiek mógł 
zaznać wolności, odpoczynku i odprężenia, które są człowiekowi niezbędne ze 
względu na jego ludzką godność oraz związane z nią potrzeby religijne, rodzin-
ne, kulturowe i społeczne. Trudno je zaspokoić, jeśli nie jest zagwarantowany 
przynajmniej jeden dzień w tygodniu dający wszystkim możliwość wspólnego 
odpoczynku i świętowania (por. DD nr 66). Człowiek potrzebuje przeżyć czas 
wytchnienia w rodzinie i we wspólnocie parafialnej, by móc nabrać siły do 
owocnego działania. 

Obserwacja życia społeczeństwa polskiego pokazuje, że znacząco trwoniony 
jest dorobek naszych przodków. Istotnym błędem jest pozwolenie na handel w 
niedziele. Otwarcie sklepów, czy zakładów usługowych doprowadziło do tego, 
że niedziela stała się kolejnym powszednim dniem tygodnia. Taki stan rzeczy 
powoduje, że udanie się do marketu, czy popularnych ostatnimi czasy galerii, 
stało się sposobem rodzinnego spędzania wolnego czasu. Niepokojące jest, że w 
myśleniu Polaków coraz bardziej na znaczeniu traci niedzielna msza św. Zauwa-
żalny jest brak umiejętności odpoczywania, spędzania twórczo wolnego czasu. 
Taką sytuację dostrzegli ojcowie synodalni: jednym z elementów zagrażających 
harmonijnemu rozwojowi człowieka jest wynikające z laicyzacji życia społeczne-
go powszechne łamanie przykazania dotyczącego świętowania dnia Pańskiego. O 
poważnej desakralizacji niedzieli świadczy organizowanie i podejmowanie w tym 
dniu dodatkowej pracy zarobkowej, wykonywanie ciężkich prac w gospodar-
stwach rodzinnych, dokonywanie zakupów w supermarketach czy na giełdach 
samochodowych8. Socjologowie zwracają uwagę, że obecnie następuje również 
proces „makdonaldyzacji niedzieli”, czyli przeorganizowanie i maksymalne wy-
pełnienie tego wolnego dnia przez przemysł rozrywkowy. Niestety prowadzi to 
do wypaczenia prawdziwego sensu niedzieli9. 

Rodzina chrześcijańska ma stawać się „Kościołem domowym”, „małym Ko-
ściołem”. W ten sposób stanowi ona środowisko naturalne jego uobecniania się i 
jest powołana do budowania królestwa Bożego w dziejach ludzkości poprzez 
udział w życiu i posłudze Kościoła. Poprzez podjęcie tych zadań rodzina uczest-
niczy w potrójnej misji Jezusa Chrystusa: prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. 
Realizacja funkcji kapłańskiej, na którą szczególnie chcemy zwrócić uwagę, 
dokonuje się m.in. poprzez uczestnictwo w Eucharystii, w innych sakramentach, 
przez rozmaite formy modlitwy rodzinnej, świętowanie niedziel oraz uroczysto-
ści kościelnych i rodzinnych10. W wyniku niekorzystnych przemian kulturowych, 
które wykluczają świąteczny charakter niedzieli, wiele rodzin zatraciło zdolność 

 
8 Tamże, s. 74 nr 29. 
9 Por. A. D y l u s: Niedziela w epoce globalizacji gospodarki. W: Niedziela w społeczeństwie 

pluralistycznym. Red. E. M a t e j a, R. P i e r s k a ł a. Opole 2001 s. 39. 
10 Por. DPSP: Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie, dz. cyt., s. 33 nr 11. 
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świętowania. Nawet jeśli mają dzień wolny od pracy i czas spędzają w domu, 
często nie wiedzą jak go zorganizować. Wydaje im się, że najbardziej pożyteczne 
jest ciągłe robienie „czegoś”. Dlatego ważne jest, by na nowo przypominać ro-
dzinom, że niedziela to dzień święty i inny od pozostałych sześciu, które są po-
wszednie. W ramach twórczego spędzenia czasu każda rodzina katolicka może i 
powinna: pomyśleć o Bogu i wieczności, uczestniczyć we mszy św. i zadbać o 
wspólną modlitwę, przeżyć czas w gronie rodziny i przyjaciół, przeznaczyć czas 
na odpoczynek na łonie natury, pamiętać o lekturze Pisma świętego i literatury 
religijnej, znaleźć czas na rozmowy rodzinne, pamiętać o chorych i samotnych, 
odwiedzić groby zmarłych, zadbać o świąteczny posiłek przy rodzinnym stole 
oraz podkreślić dzień świąteczny odświętnym strojem11. Rodziny przeżywając 
niedzielę jako dzień Pana powinny przyczynić się do przywrócenia jej właściwe-
go charakteru12. 

Duże znaczenie w przeżywaniu dnia Pańskiego mają, organizowane przez 
środowiska parafialne wokół niedzielnej celebracji eucharystycznej, inne inicja-
tywy właściwe dla chrześcijańskiej wspólnoty: spotkania przyjacielskie, inicja-
tywy na rzecz formacji wiary dzieci, młodzieży oraz dorosłych, pielgrzymki, 
dzieła charytatywne oraz różne formy modlitwy13. Pozytywną rolę mogą w tym 
względzie odegrać lokalne ośrodki pielgrzymkowe i sanktuaria, do których wier-
ni mogą pielgrzymować w niedzielne popołudnia14. 

 

II. Inicjatywy społeczne 

W Polsce w XXI w. były już podejmowane różne inicjatywy, które stawały 
w obronie świętości niedzieli. W 2006 r. Ruch Światło–Życie zainaugurował 
ogólnopolską kampanię społeczną „Świętuję Niedzielę”. Jest ona adresowana do 
wszystkich ludzi dobrej woli, którzy pragną włączyć się w promowanie nowej 
kultury świętowania. Jednym z przejawów jest takie kształtowanie czasu niedzie-
li, który zapewni aktywny odpoczynek i umożliwi budowanie relacji międzyoso-
bowych. Organizatorzy tej akcji akcentują szczególnie jedną postawę: W niedzie-
lę nie kupuję, w niedzielę nie handluję15.  

 
11 Por. B. D r oż d ż, B. W o l ań s k i: Niedziela jest święta. Legnica 2011 s. 21–46. 
12 Por. DPSP: Kościół wobec życia społeczno-gospodarczego, dz. cyt., s. 78 nr 50. 
13 Por. B e n e d y k t  X V I: Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis. Watykan 207 s. 

92–94 nr 73.  
14 Por. H. S o b e c z k o: Świętowanie niedzieli w parafii. Wprowadzenie do dyskusji panelo-

wej. W: Niedziela w społeczeństwie pluralistycznym. Red. E. M a t e j a, R. P i e r s k a ł a. Opole 
2001 s. 158. 

15 B.  B i e l a: Pastoralne aspekty kształtowania świątecznego charakteru niedzieli w parafii. 
W: W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Red. T. B o r u t k a. Kraków 2008 s. 169. 
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Warto również zauważyć, że 1 lutego 2008 r. podczas konferencji „Wygraj-
my niedzielę” zostało podpisane porozumienie „Przymierze na rzecz wolnej nie-
dzieli” sygnowane przez 21 przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowa-
rzyszeń pracodawców, związków zawodowych oraz reprezentantów świata nauki 
i polityki. Jego celem jest także dążenie do zachowania świątecznego charakteru 
niedzieli16. Nie można też pominąć inicjatywy europejskiej, która zrodziła się 
niedawno, bo 20 czerwca 2011 r. Przedstawiciele 65 organizacji z całej Europy 
podpisali w Brukseli deklarację założycielską „Europejskiego Przymierza na 
rzecz Niedzieli”. Jednym z sygnatariuszy dokumentu był przewodniczący Sekre-
tariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Zarówno w Polsce, 
jak i w Europie został zatracony sens niedzieli, nie tylko w aspekcie religijnym, 
ale także jako prawo każdego człowieka do odpoczynku z rodziną. Podpisaniu 
deklaracji założycielskiej Przymierza towarzyszyła konferencja ekspercka, której 
uczestnicy dyskutowali o znaczeniu niedzieli, jako dnia wolnego od pracy, dla 
zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka, zachowania równowagi pomiędzy 
życiem prywatnym i zawodowym oraz dla uczestnictwa pracowników w kulturze 
oraz życiu religijnym17. 

Oprócz inicjatyw nastawionych na działanie, prowadzona jest również re-
fleksja naukowa nad sensem świętowania niedzieli. Temat ten został podjęty 
podczas XXII Wrocławskich Dni Duszpasterskich, które zorganizowano w 
dniach 27–29.06.1992 r. Owocem wygłoszonych prelekcji jest książka pt. „Nie-
dziela dzisiaj. Sacrum w życiu społecznym”. Wielu wybitnych teologów podzie-
liło się wówczas przemyśleniami na temat Dnia Pańskiego18. Dziewięć lat póź-
niej Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego w dniach 14–16.03.2001 r. 
zorganizował międzynarodową konferencję naukową nt. „Niedziela we współ-
czesnym społeczeństwie pluralistycznym”. Problem niedzieli zgłębili naukowcy, 
prezentując ten dzień nie tylko jako rzeczywistość religijną, ale także dobro kul-
turowe. Zastanawiano się nad biblijną i teologiczno-liturgiczną problematyką 
niedzielnego świętowania, a także wskazywano na konsekwencje pastoralne. 
Oprócz nauczycieli akademickich wydziałów teologicznych do wspólnej refleksji 
zaproszeni zostali również duszpasterze i katecheci. Owocem podjętych tematów 
jest publikacja książkowa19. 

 

 

 
16 Zob. http://www.wolnaniedziela.pl/ [19.08.2011]. 
17 Por. http://www.wolnaniedziela.pl/index.php?pokaz=przymierze2011 [19.08.2011]; http:// 

www.europeansundayalliance.eu/ [19.08.2011]. O innych inicjatywach broniących świętości nie-
dzieli. Zob. B. N a d o l s k i: Niedziela. Historia, znaczenie, symbolika. Kraków 2010 s. 74–83. 

18 Por. Niedziela dzisiaj. Sacrum w życiu społecznym. Red. J. K r u c i n a. Wrocław 1993. 
19 Por. Niedziela w społeczeństwie pluralistycznym. Red. E. M a t e j a, R. P i e r s k a ł a. Opo-

le 2001. 
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III. Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli 

11 marca 2011 r. swoją działalność rozpoczął Społeczny Ruch Świętowania 
Niedzieli20, który  zrodził się w środowisku legnickim. Zainspirowani progra-
mem duszpasterskim Kościoła w Polsce „Kościół domem i szkołą modlitwy” 
członkowie różnych grup społecznych postanowili skonkretyzować działania na  
rzecz niedzieli i pobudzenia polskich rodzin, by stawały się szkołą świętowania 
niedzieli. W trakcie planowania działań w kierunku obrony świętości niedzieli 
zrodziła się myśl, by zawrzeć sojusz między środowiskami katolickimi w diece-
zji legnickiej i wspólnie wypowiadać się na ten temat oraz razem działać. W 
ruchu uczestniczą członkowie NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenia Rodzin Ka-
tolickich, Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Duszpa-
sterstwa Ludzi Pracy ´90, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, 
reprezentanci diecezjalnych mediów katolickich oraz przedstawiciele wielu in-
nych instytucji i stowarzyszeń. Każdy z członków podpisał deklarację ideową 
ruchu. Planowane są spotkania z samorządowcami, parlamentarzystami, europar-
lamentarzystami, by odżyła myśl o ustawie zakazującej handlu w niedzielę. W 
głównej mierze podejmowane działania mają charakter formacyjny, oparte na 
liście apostolskim Jana Pawła II Dies Domini.  

W diecezji rozprowadzane są deklaracje poparcia Społecznego Ruchu Świę-
towania Niedzieli21. W znacznej ilości zostały rozdane wiernym po zakończeniu 
procesji Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a podczas procesji przy każdym 
ołtarzu odczytywano specjalne katechezy związane z tematyką świętowania nie-
dzieli: niedziela – pierwszy i najstarszy dzień świąteczny; niedziela – dzień Pana 
i odpoczynku po pracy; niedziela dniem solidarności; niedziela ósmym dniem 
tygodnia, zapowiedzią wieczności. Wcześniej w parafiach został odczytany list 
pasterski Biskupa Legnickiego „Niedziela jest święta”22. W ramach działalności 
ruchu została wydana  książka pt. „Niedziela jest święta”, w której m.in. propa-
gowany jest niedzielny dekalog katolika oraz list apostolski Jana Pawła II Dies 

 
20 Por. http://www.swietowanieniedzieli.pl/ [19.08.2011]. 
21 Deklaracja ma następującą treść: Zgodnie z zamysłem Boga Stworzyciela i Odkupiciela 

ludzkości oraz całego porządku świata, przypomnianym w Liście apostolskim Jana Pawła II »Dies 
Domini«, kierując się jednocześnie społecznym nauczaniem Kościoła, jak również w nawiązaniu do 
dążeń solidarnościowych i wolnościowych oraz postulatów strajkowych sierpnia 1980 i innych 
domagających się uznania słusznych praw pracowniczych uroczyście przyrzekam: dbać o świątecz-
ny charakter dnia Pańskiego – Niedzieli; szerzyć w przestrzeni społecznej wartość uroczystego 
charakteru Niedzieli; dbać o chrześcijański wypoczynek własnej rodziny w Niedzielę; dążyć do 
zmiany prawa i stylu życia, by nie czynić z Dnia Pańskiego jeszcze jednego dnia pracy; jako pra-
cownik walczyć o Niedzielę jako dzień wolny od pracy wszędzie tam, gdzie nie jest ona konieczna; z 
chciwości lub dla zaspokojenia nastawienia konsumpcyjnego nie zabiegać w Niedzielę o pracę 
zarobkową; jako pracodawca nie zmuszać ludzi do pracy w Niedzielę kosztem ich więzi z Bogiem, 
rodziną, wspólnotą, w której żyją; jako konsument nie robić zbędnych zakupów w Niedzielę.  

22 Zob. Niedziela jest święta. Materiały duszpasterskie na uroczystość Najświętszego Ciała i 
Krwi Chrystusa 23.06.2011. Red. B. W o l ań s k i. Legnica 2011 s. 8–19. 



 87

Domini23. Odbyła się akcja plakatowa pod hasłem – „Niedziela jest święta”. Tym 
tematem zostały również zainspirowane media katolickie i świeckie. Społeczny 
Ruch Świętowania Niedzieli ma wiele planów i nadzieję, że działania oparte na 
modlitwie przyniosą błogosławione owoce i przyczynią się do przywrócenia 
świątecznego charakteru niedzieli w rodzinach i wspólnotach parafialnych.  

 

IV. Wnioski pastoralne 

Nie ulega wątpliwości, że niedziela jako dobro kulturowe wymaga ochrony 
prawnej. Potrzeba starań parlamentarzystów i samorządowców, by odzyskała ona 
na nowo swój świąteczny charakter24. Jednak więcej wysiłku należy wkładać w 
pracę formacyjną, by zmieniać sposób myślenia wiernych. Od ich działania, spo-
sobu spędzania wolnego czasu i umiejętności świętowania zależy, jak będzie 
wyglądał w Polsce pierwszy dzień tygodnia. Polak współczesny, ulegając zbyt-
nio zachodnim trendom, zaniedbał to, co stanowi o jego tożsamości i poziomie 
kultury. Formacja do świętowania niedzieli powinna być prowadzona w rodzi-
nach, wspólnotach parafialnych, małych grupach religijnych, w szkole i w każ-
dym innym środowisku, któremu zależy na dobru człowieka i rodzin.  

Istotne jest, by temat świętości niedzieli pojawiał się w homiliach i kateche-
zie. W parafiach podejmowane są różne próby pracy formacyjnej z wiernymi w 
mniejszych wspólnotach. Jako przykład niech posłuży doświadczenie parafii 
Świętej Trójcy w Legnicy25. W 2009 r. duszpasterze podzielili wiernych według 
układu ulic, które wyznaczają terytorium parafii, na cztery mniejsze wspólnoty. 
Każda grupa otrzymała swojego patrona: św. Jana Marię Vianney’a, św. Joannę 
Beretta Molla, św. Teresę od Dzieciątka Jezus, św. Zygmunta Szczęsnego Feliń-
skiego. Podczas wizyty duszpasterskiej 2009/2010 rodziny z poszczególnych 
wspólnot otrzymały folder z wizerunkiem świętego, z treścią modlitwy za jego 
wstawiennictwem i zaproszeniem na dni skupienia do kościoła parafialnego. 
Duszpasterze w każdej rodzinie zostawiali także drugi identyczny obrazek z 
prośbą o przekazanie go rodzinie sąsiedzkiej, która z różnych powodów nie przy-
jęła księdza. W kościele podczas niedzielnych mszy świętych za pomocą prezen-
tacji multimedialnej została wiernym przedstawiona idea pracy formacyjnej w 
mniejszych wspólnotach. 

W 2010 r. poszczególne grupy zostały zaproszone na trzy dni skupienia, 
każda w innych terminach. Spotkania odbywały się w piątek popołudniu i obej-
mowały: adorację Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo do patrona wspólno-
ty, Eucharystię z homilią oraz katechezę. Podczas katechizacji zaproponowano 

 
23 Por. B. D r oż d ż, B. W o l ań s k i: Niedziela jest święta. Legnica 2011. 
24 Por. DPSP: Kościół wobec życia społeczno-gospodarczego, dz. cyt., s. 78 nr 50. 
25 Parafia miejska licząca ok. 6000 wiernych w diecezji legnickiej. 
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tematy: „Nasz święty patron”, „Eucharystia i kult Eucharystii poza mszą świętą”, 
„Życie, modlitwa, praca. Trzy nierozłączne elementy”. Poprzez pogłębianie du-
chowości duszpasterze starali się także ukierunkowywać wiernych na apostol-
stwo, by świadectwem życia i zaproszeniem skłaniali do powrotu na nabożeń-
stwa parafialne innych ludzi, zwłaszcza niepraktykujących. Podczas adoracji 
modlono się również za tych, którzy odeszli od wiary i odrzucili Boga i Ewange-
lię. 

W 2011 r. praca w grupach jest nadal kontynuowana, a zaproszenia znów w 
formie folderów zostały dostarczone wiernym podczas wizyty duszpasterskiej. 
Spotkania odbywają się w niedziele. Najpierw wobec Najświętszego Sakramentu 
odbywają się Nieszpory. Po czytaniu wygłaszana jest katecheza. W obecnym 
roku formacyjnym podejmowany jest temat dnia Pańskiego wokół następujących 
haseł: „Niedziela – dzień odpoczynku z rodziną”, „Niedziela – dzień świętowa-
nia”, „Niedziela – dzień Eucharystii”. Po zakończeniu Nieszporów odprawiana 
jest Eucharystia z homilią. Temat świętowania dnia Pańskiego został również 
podjęty z każdą rodziną podczas wizyty duszpasterskiej. Na obrazku został wy-
drukowany niedzielny dekalog katolika. 

Należy również wykorzystać w celach formacyjnych większe zgromadzenia 
wiernych, w których uczestniczą także wierni praktykujący nieregularnie lub 
sporadycznie. Taką okazją jest procesja w uroczystość Najświętszego Ciała i 
Krwi Chrystusa. Przy każdym ołtarzu po odczytaniu Ewangelii może być wygło-
szona krótka homilia lub komentarz. Można wówczas tematykę ukierunkować na 
troskę o świętowanie niedzieli. Taka inicjatywa została podjęta w parafiach die-
cezji legnickiej przez Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli w 2011 r., o czym 
wspomniano wcześniej. Można wówczas wiernym rozdawać deklaracje, które 
pozostawione w domach będą przypominały o obowiązkach i przywilejach kato-
lika w niedzielę26. 

Oprócz uroczystej niedzielnej Eucharystii w parafiach powinny być podej-
mowane inne inicjatywy właściwe dla chrześcijańskiej wspólnoty. Mogą to być 
różnego rodzaju spotkania przyjacielskie, dzieła charytatywne związane np. z 
organizacją festynów,  różne formy modlitwy, katechezy, spotkania formacyjne. 
Wierni chętnie uczestniczą np. w popołudniowej adoracji Najświętszego Sakra-
mentu w ramach przynależności do małej grupy formacyjnej. Przykładem może 
być wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego z parafii Świętej Trójcy w 
Legnicy. Członkowie grupy podjęli decyzję, że jako dodatkową formę modlitwy 
w intencji nienarodzonych i ich rodziców podejmą w każdą drugą niedzielę mie-
siąca adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 15.00. Po wspólnej modlitwie 

 
26 Treść deklaracji poparcia Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli można znaleźć na 

stronie: http://www.swietowanieniedzieli.pl/dokumenty/06.pdf [22.10.2011]. 
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jest też okazja, by wspólnie spotkać się przy stole, porozmawiać, obejrzeć film i 
w ten sposób spędzić jedno niedzielne popołudnie w miesiącu.  

Pomocą w propagowaniu właściwego zagospodarowania czasu w niedzielę 
mogą stać się media, zarówno katolickie jak również świeckie. W specjalnych 
artykułach mogą zostać wskazane miejsca, w które można udać się z rodziną w 
niedziele, by wspólnie spędzić chwile świętowania i odpoczynku. Niejednokrot-
nie wierni nie mają świadomości, że w pobliżu ich miejsca zamieszkania znajdu-
ją się różnego rodzaju obiekty czy miejsca atrakcyjne przyrodniczo, odbywają się 
imprezy, spotkania, z których można skorzystać i twórczo odpocząć, zachowując 
świąteczny charakter dnia Pańskiego. 

Wydaje się potrzebą chwili opracowanie przez Kościół w Polsce dokumentu 
podejmującego problematykę świętowania niedzieli w wielorakich aspektach. 
Byłby to dobry punkt wyjścia do zrealizowania planu zintegrowania różnych 
środowisk do dyskusji na temat troski o prawdziwe oblicze niedzieli i stworzenia 
koalicji podmiotów, którym zleży na dobrym przeżywaniu tego dnia27.  

 

 
27 Por. T. W i e l e b s k i: Troska Kościoła w Polsce o niedzielę jako czas budowania komunii. 

W: Kościół naszym domem. Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2011/2012. Red. S. S t u ł -
k o w s k i. Poznań 2011 s. 274.  
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MAREK KLUZ 

Współczesny kontekst refleksji 
nad chrześcijańską etyką małżeńską i rodziną 

 
 
 

Współczesna cywilizacja staje się często przyczyną głębokich schorzeń 
człowieka i prowadzi do zagubienia wartości małżeństwa i rodziny. Małżeństwo 
i rodzina staje przed różnego rodzaju pokusami zagubienia swej istoty i zafał-
szowania swoich fundamentalnych celów i zadań. Nasilają się też ataki na trady-
cyjne małżeństwo i rodzinę. Dokument Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopa-
tu Polski pt. Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie stwierdza wyraźnie:  W 
ostatnich latach obserwujemy z bólem mnożące się naciski zarówno na płasz-
czyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodawstwa, których celem jest zniszczyć 
tradycyjne małżeństwo i rodzinę, na których opiera się nasza cywilizacja, oraz 
promować rozwiązłość. Ubolewamy, że wiele z tych działań znajduje swą inspi-
rację bądź oparcie w niektórych organizacjach społecznych naszego Kraju, w 
polskim Parlamencie, w instytucjach ONZ oraz w Parlamencie Europejskim. 
Niektóre działania są tak trywialne, że wprost nieprawdopodobne, ale przecież 
niosą przerażające w skutkach spustoszenie1. 

Współczesne zjawisko kontestacji nauczania moralnego Kościoła na temat 
małżeństwa i rodziny wskazuje więc na potrzebę nie tylko dobrego zrozumienia i 
przedstawiania zasad etycznych w tej jakże ważnej dziedzinie, ale także na ko-
nieczność dobrego odczytania określonych uwarunkowań współczesności: pew-

 

Marek K L U Z, ks. dr, adiunkt Katedry Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego 
Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, sekretarz WTST. e-mail: 
mkluz@op.pl  

 
1 Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski: Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie. 

Warszawa 2009 nr 7. 
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nych tendencji i zjawisk, które przyczyniają się do takiego a nie innego podejścia 
do określonych problemów moralnych.  

Szczególne niebezpieczeństwo dla małżeństwa i rodziny płynie z szerzącego 
się permisywizmu moralnego, który preferuje różne sposoby destrukcji życia 
małżeńskiego i rodzinnego. Dlatego słusznie jest wołanie papieża Jana Pawła II: 
Żadne społeczeństwo ludzkie nie może ryzykować permisywizmu w sprawach tak 
podstawowych jak istota małżeństwa i rodziny! Tego typu permisywizm moralny 
w swych konsekwencjach musi szkodzić samemu społeczeństwu, jego autentycz-
nej spoistości społecznej i humanistycznej2. 

Z tej papieskiej wypowiedzi jasno wynika, że odpowiedź chrześcijańska na 
permisywizm moralny jest tylko jedna: jest to ewangelizacja małżeństwa i rodzi-
ny. Adhortacja Jana Pawła II Familiaris consortio mówi tak: Kościół oświecony 
wiarą, która pozwala mu poznać całą prawdę o wielkiej wartości małżeństwa i 
rodziny oraz o ich głębokim znaczeniu, czuje się przynaglony do  głoszenia 
Ewangelii – »dobrej nowiny« – wszystkim bez wyjątku, a zwłaszcza ludziom po-
wołanym do małżeństwa i przygotowującym się do niego, wszystkim małżonkom i 
rodzicom całego świata. Jest on głęboko przekonany, że jedynie przyjęcie Ewan-
gelii pozwala na spełnienie wszystkich nadziei, które człowiek słusznie pokłada w 
małżeństwie i rodzinie3.  

 
I. Permisywne tendencje w dziedzinie życia 

małżeńskiego i rodzinnego 

Zanim zostaną omówione pewne zjawiska i postawy permisywne w dziedzi-
nie moralności małżeńskiej i rodzinnej, należy najpierw wskazać na tendencje 
natury ogólniejszej, w których ujawnia się sytuacja moralna dzisiejszego świata. 
Można mówić  zarówno o pozytywnych, jak i negatywnych znakach czasu. Jeśli 
w prezentacji niniejszej zostały wyakcentowane bardziej sprawy i problemy na-
tury raczej negatywnej, to z tego względu, że to właśnie one wskazują na zasad-
nicze przyczyny niezrozumienia i odrzucenia zasad etycznych w dziedzinie mał-
żeństwa i rodziny oraz stanowią ważny wyznacznik dla pastoralnego oddziały-
wania Kościoła, który powinien umieć przeciwstawić się negatywnym tenden-
cjom współczesności.  

Odnosząc się do ogólnej sytuacji moralnej dzisiejszego świata można w za-
sadzie jedynie wspomnieć o pewnych istotnych zjawiskach i tendencjach (w tym 
miejscu nie sposób omawiać je szczegółowo). Najszerszą perspektywę wyznacza 

 
2 J a n  P a w e ł  I I: List do Rodzin. Rzym 1994 nr 7 (dalej: LdR). 
3 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Familiaris consortio. Watykan 1981 nr 3 (dalej: 

FC). 
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tu zapewne dość powszechne zjawisko zagubienia moralnego poszczególnych 
ludzi i całych społeczności. Cechą charakterystyczną tego zjawiska jest z jednej 
strony brak integralnej wizji życia ludzkiego, brak sensu i celu życia, a z drugiej 
– zachwiana lub nawet odrzucona obiektywna hierarchia wartości.  

Z tym zagubieniem moralnym wiąże się także taka koncepcja życia ludzkie-
go, w której dobro zostało utożsamione z tym, co łatwe i przyjemne. Na pierw-
szym miejscu wielu ludzi stawia to, co  przynosi egoistyczną przyjemność albo 
określoną korzyść, co prowadzi do postaw hedonistycznych i utylitarystycznych. 
Takie nastawienie życiowe prowadzi do społeczeństwa permisywnego, do zjawi-
ska permisywizmu moralnego, czyli do postaw łatwego zwalniania się z obo-
wiązków i odrzucanie zasad, które wymagają jakiegoś wysiłku i trudu. Można to 
nazwać „obniżaniem poprzeczki” wymagań moralnych w duchu rzekomego za-
gwarantowania „praw” człowieka. Prowadzi to w sposób oczywisty do relatywi-
zmu moralnego, a więc odrzucenia istnienia absolutnych norm moralnych. 
Wskazując na zmienność życia ludzkiego, chce się z tego wyprowadzić wniosek, 
że także wszelkie zasady moralne mają jedynie czasowy charakter4.  

Najbardziej objawia się to w tzw. sytuacjonizmie etycznym (etyce sytuacyj-
nej). Jedyną normą i wyznacznikiem życia ludzkiego staje się wówczas sytuacja 
życiowa danego człowieka. Zwolennicy tej tendencji w etyce nie przyjmują ist-
nienia powszechnie obowiązujących zasad moralnych, albo nie widzą potrzeby 
odwoływania się do nich, gdyż w samej sytuacji i we własnym rozeznaniu czło-
wiek ma znaleźć wyznaczniki swego zachowania moralnego. W sposób oczywi-
sty rodzi to skrajny subiektywizm moralny5. 

Można też mówić o postawie przesadnego zaufania i zawierzenia temu, co 
niesie ze sobą postęp techniczny i naukowy. Taka postawa prowadzi do swoistej 
supremacji mentalności technicznej. Charakteryzuje się ona przekonaniem, że 
najważniejsza jest skuteczność, najważniejsze jest osiągnięcie określonych ce-
lów, bez oglądania się na to, jakimi środkami się to dokonuje. Ten mit skutecz-
ności sprawia, że wielu ludzi nie zastanawia się nad godziwością użytych środ-
ków i sposobów, zakładając – nie zawsze do końca świadomie – że cel uświęca 
środki. Człowiek współczesny tak często dzisiaj gubi cel i sens życia. Bezradny 
w tej sytuacji tak łatwo chce zastąpić to, co istotne w życiu różnymi namiastka-
mi. Stąd tendencja, by więcej „mieć”, aniżeli bardziej „być” 6.  

Wszystkie te zjawiska i tendencje mają swoje odbicie we współczesnej sytu-
acji małżeństwa i rodziny. Encyklika Dives in misericordia  w punkcie 12 mówi 

 
4 Por. A. D r oż d ż: Permisywizm moralny. Kielce 2005 s. 81–97. 
5 Por. tamże, s. 57–75 i 135–151. 
6 Por. Sobór Watykański II: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 

Gaudium et spes. W: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznań 1968 nr 35 
(dalej: KDK). 
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wprost o permisywizmie moralnym, który godzi w najczulszą tkankę życia, jaką 
jest rodzina7. Godzi – jeśli tak można powiedzieć – poprzez destrukcję struktury 
rodziny i jej funkcjonowania. Permisywizm preferuje różne sposoby dzisiejszej 
destrukcji życia rodzinnego poprzez rozwody, małżeństwa na próbę, antykoncep-
cję, aborcję, sterylizację, eutanazję, sztuczne zapłodnienie,  zamęt w pojmowaniu 
autorytetu rodziców i dzieci itp. Należy dodać, że pewne szczególne trudności 
we współczesnej sytuacji małżeństwa i rodziny związane są nie tylko z określo-
nymi okolicznościami zewnętrznymi, ale także wynikają z odrzucenia doktryny 
Kościoła. 

U podstaw zagrożeń życia małżeńskiego i rodzinnego leży wypaczenie sa-
mego rozumienia tych wspólnot. Nauka chrześcijańska pojmuje małżeństwo 
i rodzinę jako „instytucje” naturalne, od Boga pochodzące, cieszące się wielką 
godnością i rządzone Bożym prawem. Tymczasem myśl permisywna chce spro-
wadzić małżeństwo i rodzinę do „instytucji” użycia, wyzwolonej od odpowie-
dzialności i od wszelkich norm moralnych. Jednym z elementów permisywnego 
myślenia jest wzrastająca liczba rozwodów. Rozwody niszczą  rodzinę i są za-
grożeniem dla młodego pokolenia. Wprowadzając destabilizację w życie małżeń-
skie i rodzinne, osłabiają same podstawy życia społecznego. Obok plagi rozwo-
dów coraz częstszym zjawiskiem stają się nowe związki cywilne, także wśród 
wierzących. Niekiedy poprzestaje się na zawieraniu jedynie cywilnych kontrak-
tów małżeńskich, wbrew powołaniu ochrzczonych do przyjmowania sakramentu 
małżeństwa8. 

Niemal sztandarowym przejawem permisywizmu, bardzo często spektaku-
larnym i głośnym medialnie jest dumne preferowanie antykoncepcji. Antykon-
cepcją nazywamy taką ingerencję w funkcjonowanie organizmu kobiety i męż-
czyzny, która zarówno w przewidywaniu zbliżenia płciowego, jak i podczas jego 
spełnienia czy w rozwoju jego naturalnych skutków miałaby za cel uniemożli-
wienie poczęcia lub stanowiła środek prowadzący do tego celu9. Permisywna 
mentalność preferująca antykoncepcję zaszczepiła w ludziach przekonanie, że 
można podejmować życie płciowe bez myśli o ewentualnym potomstwie. Ludzie 
zaczęli traktować seks w sposób utylitarny. Rozprzestrzenia się opinię uzasadnia-
jącą potrzebę antykoncepcji głosząc, że człowiek musi być zawsze seksualnie 
aktywny i że nie może się czuć bezradnym wobec swoich seksualnych potrzeb, 
których nie potrafi, czy nie chce połączyć z miłością i odpowiedzialnością10. 

 
7 J a n  P a w e ł  I I: Encyklika Dives in misericordia. Watykan 1983 nr 12.  
8 Por. J. P a ł y g a: Duszpasterstwo rodzin żyjących w nowych związkach. Częstochowa 2003 

s. 12–15. P. S a l u m: Żyjący w separacji, rozwiedzeni. Odnaleźć nadzieję. Tłum. M. P l e c iń -
s k a. Poznań 1997 s. 134–139.  

9 Por. P a w e ł  V I: Encyklika Humanae vitae. Watykan 1968 nr 14 (dalej: HV). 
10 Por. FC 32. Por. także: S. M o j e k: Antykoncepcja promocją czy degradacją małżeńskiej 

miłości. W: Problemy współczesnego Kościoła. Red. M. R u s e c k i. Lublin 1996 s. 465.  
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Kościół uczy, że antykoncepcja jest złem, ponieważ jest naruszeniem same-
go celu i natury aktu seksualnego, a tym samym godności osoby ludzkiej. Bóg 
zlecił małżonkom misję przekazywania życia. Antykoncepcja oznacza odmowę 
pełnienia tej misji; kto stosuje antykoncepcję pragnie „ekscytującego” fizycznego 
przeżycia, ale nie chce pozwolić Bogu na dokonanie aktu stwórczego. W takim 
akcie seksualnym występuje nadużycie daru ciała, polegające na podporządko-
waniu prawa Bożego ludzkiej manipulacji. Osobę i jej zdolność przekazywania 
życia traktuje się instrumentalnie i destrukcyjnie. Takie zbliżenie stoi w sprzecz-
ności z naturą i jest przykładem dominacji techniki nad etyką. Wszystkie techniki 
antykoncepcyjne są nieetyczne, są działaniem contra naturam, naruszają porzą-
dek moralny, który jest dziełem Boga11.  

Z tego samego powodu antykoncepcja prowadzi często do aborcji. Wśród 
wszystkich przestępstw skierowanych przeciw życiu, jakie człowiek może po-
pełnić, na pierwszy plan wysuwa się w ostatnim czasie właśnie przerywanie cią-
ży. Aborcja jest nie tylko problemem medycznym, ale przede wszystkim moral-
nym, podnoszonym przez całe rzesze filozofów, teologów i lekarzy. Dyskusja o 
aborcji nie daje chwili wytchnienia opinii publicznej wewnątrz i poza Kościo-
łem12. Encyklika Evangelium vitae mówi o niedopuszczalności aborcji w punk-
tach 57–63. Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty 
ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być do-
zwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu (...). Nikt i nic nie może 
dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, 
dziecko czy dorosły13. 

Z powyższych słów jasno wynika, że niedopuszczalna jest także praktyka 
zapłodnienia in vitro. Dyskusja wokół sztucznego zapłodnienia, której również – 
podobnie jak aborcja – jesteśmy świadkami obecnie w Polsce, ukazuje pewien 
sposób jej prowadzenia, który często ma niewiele wspólnego z rzeczową wymia-
ną argumentów. Zwolennicy nie tylko dążą do przedstawienia sztucznego za-
płodnienia w jak najlepszym świetle, ale jednocześnie dokonują licznych prze-
kłamań, z których najbardziej specyficznym jest próba narzucenia nowego mode-
lu etycznego, opierającego się na subiektywizmie, negującym istnienie obiek-
tywnych i uniwersalnych norm moralnych14.  

Zasadniczą perspektywę dla oceny tego typu działań wyznacza Jana Paweł II 
stwierdzając, że techniki sztucznej reprodukcji, które wydają się służyć życiu i 
często są stosowane z tą intencją, w rzeczywistości stwarzają możliwość nowych 

 
11 Por. A. J. K a t o l o: Bezdroża antykoncepcji. Lublin 2011 s. 29; K. K r a j w e s k i: Anty-

koncepcja – dlaczego nie?.W: Bezdroża antykoncepcji. Red. A. J. K a t o l o. Lublin 2001 s. 27. 
12 Por. szerzej – T. Ś l i p k o: Za czy przeciw życiu? Pokłosie dyskusji. Kraków 1992. 
13 J a n  P a w e ł  I I: Encyklika Evangelium vitae. Watykan 1995 nr 57 (dalej: EV). 
14 Por. T. K r a j: Wokół dyskusji na temat zapłodnienia in vitro. „Teologia i Moralność”. T. 4: 

2008 s. 116–117. 
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zamachów na życie. Są one nie do przyjęcia z punktu widzenia moralnego, po-
nieważ oddzielają prokreację od prawdziwie ludzkiego kontekstu aktu małżeń-
skiego, a ponadto stosujący te techniki do dziś notują wysoki procent niepowo-
dzeń: dotyczy to nie tyle samego momentu zapłodnienia, ile następnej fazy rozwo-
ju embrionu, wystawionego na ryzyko rychłej śmierci. Ponadto w wielu przypad-
kach wytwarza się większą liczbę embrionów, niż to jest konieczne dla przenie-
sienia któregoś z nich do łona matki, a następnie te tak zwane »embriony nad-
liczbowe« są zabijane lub wykorzystywane w badaniach naukowych, które rze-
komo służyć postępowi nauki i medycyny, a w rzeczywistości redukują życie ludz-
kie jedynie do roli »materiału biologicznego«, którym można swobodnie dyspo-
nować15. 

Permisywizm głosi także dopuszczalność eutanazji. Człowiek jest dzisiaj 
świadkiem prawdziwej wojny silnych przeciw słabym. Zmierza to do eliminacji 
osób stanowiących dla innych ciężar, albo po prostu ubogich 
i „bezużytecznych”16. Dodatkowo działania podjęte przeciw życiu, które zbliża 
się ku końcowi, tracą charakter „przestępstwa” i uzyskują status „prawa”. I co 
najgorsze, żądają uznania ich pełnej legalności przez państwo. Według Katechi-
zmu Kościoła katolickiego, eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i 
środków, polegająca na położeniu kresu życiu osób upośledzonych, chorych lub 
umierających i jest moralnie niedopuszczalna17. 

Narastająca praktyka legalizowania eutanazji jest niepokojącym i groźnym 
zjawiskiem. Nie tylko jest objawem degradacji moralnej współczesnych społe-
czeństw, ale również negatywnych skutków społecznych18.  Jan Paweł II w jed-
nym ze swoich przemówień stwierdził, że trzeba dzisiaj stawić czoła nowemu 
wyzwaniu, jakim jest legalizacja eutanazji. Nie wystarczy jednak przeciwstawić 
się tej śmiercionośnej tendencji na forum opinii publicznej. Konieczne jest jesz-
cze, aby społeczeństwo i struktury samego Kościoła aktywnie starały się zapew-
nić godziwą opiekę człowiekowi umierającemu. Bo żaden człowiek w chwili swo-
jej śmierci nie powinien zostać opuszczony, osamotniony i pozbawiony opieki19. 

 
15 EV 14. Por. także: Kongregacja Nauki Wiary: Instrukcja Donum vitae. Rzym 1987 nr 4 

(dalej: DV); Kongregacja Nauki Wiary: Instrukcja Dignitas personae. Rzym 2008 nr 12. 
16 Por. J. R a t z i n g e r: Problem zagrożeń życia ludzkiego. „L’Osservatore Romano”. Wyda-

nie polskie. R. 12: 1991 nr 7 s. 5.  
17 KKK 2277. Por. EV 65; Kongregacja Doktryny Wiary: Deklaracja o eutanazji (26 czerwca 

1980). W: Nauczanie Papieskie III, 1. Rok 1980. Poznań 1985 s. 822–823. 
18 Por. W. B o ł o z: Życie w ludzkich rękach. Podstawowe zagadnienia bioetyczne. Warszawa 

1997 s. 156. Por. także – M. K l u z: Starość i jej problemy we współczesnej cywilizacji. W: Prze-
strzenie pracy socjalnej. Red. J. S t a l a. Tarnów 2010 s. 96–100.  

19 J a n  P a w e ł  I I: »Godność człowieka umierającego«. Do uczestników zgromadzenia 
ogólnego Papieskiej Akademii „Pro Vita” (27 lutego 1999). W: Chrześcijanin wobec eutanazji. 
Red. K. G r y z, B. M i e l e c. Kraków 2001 s. 155.   
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Oprócz omówionych powyżej sposobów destrukcji życia małżeńskiego i ro-
dzinnego preferowanych przez permisywizm moralny warto jeszcze zwrócić 
uwagę na szkodliwość tego zjawiska w podejściu do wychowania. Permisywne 
podejście do wychowania upowszechniło się w drugiej połowie XX wieku. Ten-
dencje permisywne w pedagogice i psychologii były bardzo popularne w USA 
(B. Spock, twórca pedagogiki antyautorytarnej). Permisywne wychowanie miało 
być – w zamierzeniu propagatorów – drogą do przezwyciężenia wcześniejszego 
rygoryzmu i autorytaryzmu, ale faktycznie doprowadziło do zlekceważenia wy-
chowania, a w skrajnych przypadkach oznaczało kapitulację wobec wyzwań 
wychowawczych. Tak więc jedno skrajne podejście do wychowania, jakim był 
rygoryzm i autorytaryzm, zostało zastąpione drugą skrajnością, prowadzącą do 
zanegowania wychowania.  

Wielu rodziców wierzy, że ich permisywna tolerancja wobec dzieci jest je-
dyną szansą dla zachowania dobrych relacji w rodzinie. Chęć uniknięcia wszel-
kich konfliktów rodzi pokusę przyzwalania dziecku na wszystko. Rezygnacja z 
wymagań wychowawczych prowadzi do tego, że dzieci są pozostawione same 
sobie, a tym samym pozbawione poczucia bezpieczeństwa. Szkodliwość permi-
sywizmu wychowawczego trzeba oceniać po jego skutkach. Tego typu wycho-
wanie jest głęboko indywidualistyczne i egoistyczne, rodzi postawy narcystycz-
ne, nie uczy odpowiedzialności za siebie i innych. Rodzi przekonanie u młodych, 
że każde żądanie musi być zaspokojone i że nie ma żadnych ograniczeń w ich 
stawianiu20.  

W propagowaniu zachowań permisywnych mają swój udział też środki spo-
łecznego przekazu, w których „rozmywa się” i ośmiesza tradycyjne wartości i 
normy moralne, niszczy się prawdziwe autorytety propagując wzorce i postawy, 
które nie odpowiadają obiektywnej prawdzie o człowieku, usprawiedliwia się 
różne formy przemocy, a także hedonistyczne i utylitarne podejście do życia. 
Stąd rodzi się obowiązek przeciwdziałania permisywizmowi moralnemu i amo-
ralnej kulturze nie tylko w sferze teorii czy formacji specjalistycznej grupy dzia-
łaczy, ale powstaje obowiązek zbiorowego i solidarnego działania wszystkich 
rodzin w celu przywrócenia społeczeństwu ludzkiego i chrześcijańskiego charak-
teru21.  

Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio zwrócił uwagę 
na to, co leży u podstaw tych wszystkich negatywnych zjawisk. Chodzi tutaj o 
skażone pojęcie i przeżywanie wolności, rozumianej nie jako zdolność do reali-
zowania prawdziwego zamysłu Bożego wobec małżeństwa i rodziny, ale jako 
autonomiczna siła, utwierdzająca w dążeniu do osiągnięcia własnego egoistycz-

 
20 Por. M. K l u z: Ponowoczesność jako wyzwanie moralne dla chrześcijańskiego wychowa-

nia dzieci w rodzinie. „Studia Regionalne”. R. 1: 2007 s. 176–178. 
21 Por. A. D r oż d ż, dz. cyt., s. 181–194. 
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nego dobra, nierzadko przeciw innym22.  Niezbędne staje się zatem – pisze dalej 
papież – odzyskanie powszechnej świadomości prymatu wartości moralnych, 
które są wartościami osoby ludzkiej jako takiej. Uświadomienie sobie na nowo 
ostatecznego celu życia i jego podstawowych wartości jest wielkim zadaniem 
dnia dzisiejszego, mającym na celu odnowę społeczeństwa23.  

Ważne zadanie ma tu do spełnienia Kościół, który powinien znać te ludzkie 
pytania i problemy, aby na nie pełniej odpowiedzieć i odpowiednio ukierunko-
wać swoje przepowiadanie, tym bardziej, że wpływ pewnych tendencji i zjawisk, 
szczególnie poprzez środki społecznej komunikacji, utrudnia przyjęcie pełnego 
orędzia chrześcijańskiego na temat małżeństwa i rodziny. Nierzadko się zdarza, 
że mężczyźnie i kobiecie w ich szczerym i dogłębnym poszukiwaniu odpowiedzi 
na codzienne i trudne problemy życia małżeńskiego i rodzinnego przedkłada się 
wizje i kuszące propozycje, które w różny sposób zdradzają prawdę i godność 
osoby ludzkiej24. W dzisiejszym świecie, tak często nieprzychylnym, czy wręcz 
wrogim religii i krytycznie nastawionym do zasad moralnych, należy więc do-
pomóc małżeństwu i rodzinie w odkrywaniu piękna i wielkości powołania do 
miłości i służby życiu.  

 
II. Ewangelizacja małżeństwa i rodziny fundamentalnym 

wyzwaniem moralnym dla Kościoła 

W dialogu z myślą permisywną trzeba odwołać się do potrzeby ewangeliza-
cji rodziny. Jest to dla Kościoła jedno z najważniejszych celów nowej ewangeli-
zacji. Podjęcie przez Kościół dzieła głoszenia „ewangelii rodziny” ma na celu 
pogłębienie lub odnowienie poczucia odpowiedzialności każdej rodziny za dzieło 
ewangelizacji. Dzieło to obejmuje cztery podstawowe zadania: tworzenie wspól-
noty osób, służbę życiu i wychowanie, uczestnictwo w życiu i posłannictwie 
Kościoła oraz udział w rozwoju społeczeństwa. 

Nie ulega wątpliwości, że podstawą misji ewangelizacyjnej małżeństwa i ro-
dziny jest podejmowanie działań na rzecz rozwijania prawdziwej wspólnoty 
(communio) osób25. W adhortacji apostolskiej Familiaris consortio Jan Paweł II 
wśród zadań rodziny na pierwszym miejscu wymienia tworzenie komunii osób. 
Czynnikiem sprawiającym tę komunię jest miłość. Rodzina, założona i ożywiana 
przez miłość, jest wspólnotą osób: mężczyzny i kobiety jako małżonków, rodzi-

 
22 FC 6. 
23 Tamże, nr 8. 
24 Tamże, nr 4. 
25 J. N a g ó r n y: Małżeństwo i rodzina jako »communio personarum«. W: Człowiek. Miłość. 

Rodzina. »Humanae vitae« po 30 latach. Red. J. N a g ó r n y, K. J eż y n a. Lublin 1999 s. 109–
115. 
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ców, dzieci i krewnych. Pierwszym jej zadaniem jest wierne przeżywanie rzeczy-
wistości komunii w ciągłym działaniu na rzecz rozwijania prawdziwej wspólnoty 
osób26. W numerze 19 powyższego dokumentu można przeczytać, że podłożem 
wspólnoty rodzinnej jest przymierze miłości mężczyzny i kobiety. To przymierze 
opiera się na bezinteresownym darze. Jako pierwsza powstaje i rozwija się ko-
munia pomiędzy małżonkami; na mocy przymierza miłości małżeńskiej, mężczy-
zna i kobieta »już nie są dwoje, lecz jedno ciało« i powołani są do ciągłego wzro-
stu tej komunii poprzez codzienną wierność małżeńskiej obietnicy obopólnego 
całkowitego daru27. 

Adhortacja Familiaris consortio zwraca dalej uwagę na budowanie komunii 
małżeńskiej w oparciu o naturalne potrzeby osoby. Owa komunia małżeńska ma 
swoje korzenie w naturalnym uzupełnianiu się mężczyzny i kobiety i jest 
wzmacniana przez osobistą wolę małżonków dzielenia całego programu życia, 
tego co mają i tego czym są. Stąd taka komunia jest owocem i znakiem potrzeby 
głęboko ludzkiej28. Miłość i tworzenie communio personarum zostały wpisane w 
głębię natury mężczyzny i kobiety. Chrystus tę naturalną potrzebę wzmocni swo-
ją łaską sakramentalną i podniósł do godności sakramentalnej. 

Fundamentalne posłannictwo ewangelizacyjne małżeństwa i rodziny wyraża 
się następnie w jej uczestnictwie w służbie poczętemu życiu29. Zadanie to zwią-
zane jest z tworzeniem wspólnoty osób. Zjednoczenie sakramentalne małżonków 
nie ogranicza się więc tylko do nich samych, lecz obejmuje także ich dzieci30. 
Wbrew pesymizmowi i egoizmowi świata, Kościół wyraźnie opowiada się za 
życiem31. Uznając potomstwo za dar Boży, Kościół zdecydowanie twierdzi, że 
każde dziecko jest własnością Boga, jest darem Boga32. Małżonkowie mają więc 
moralny obowiązek być otwartymi na każde potomstwo i przyjąć je z miłością. 
Zabijanie dzieci nienarodzonych jest niedopuszczalne33. Ochrona poczętego ży-
cia jest zatem wielkim zobowiązaniem powołania chrześcijańskiego małżonków. 
Wszelkie poczynania, które zmierzają do ograniczenia w jakikolwiek sposób 

 
26 FC 18. 
27 Tamże nr 19. 
28 Por. tamże. 
29 Szeroko na temat służby poczętemu życiu – odwołując się do dokumentów Kościoła – pi-

sze w swojej publikacji – P. M o r c i n i e c: Służba poczętemu życiu służbą człowieczeństwu. Opole 
1993 s. 20–246 oraz W. G u b a ł a: Rodzina w służbie życia i miłości. Od »Humanae vitae« do 
»Evangelium vitae«. W: Człowiek drogą kościoła. Moralne aspekty nauczania Jana Pawła II. Red. 
K. G r y z. Kraków 2004 s. 149–176. 

30 Por. KDK 52. 
31 Por. DV 76-77. Por. także – EV 53; KKK 2258. 
32Mówił o tym wyraźnie J a n  P a w e ł  I I w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio: 

Życie ludzkie, nawet wtedy gdy jest słabe i cierpiące, jest zawsze wspaniałym darem Bożej dobroci 
(nr 30).  

33 Por. HV 14; EV 42,43. Por szerzej – Kongregacja Nauki Wiary: Deklaracja o przerywaniu 
ciąży Quaestio de abortu. Rzym 1975 nr 5–23. 
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wolności małżonków w podejmowaniu decyzji co do potomstwa stanowią ciężką 
obrazę godności człowieka. W związku z tym – jak już zostało wspomniane – 
Kościół oprócz aborcji zdecydowanie odrzuca też wszelkie działania antykon-
cepcyjne. Antykoncepcja niesie ze sobą urzeczowienie ciała i osoby. Kościół 
sprzeciwia się również sterylizacji, sztucznemu zapłodnieniu oraz manipulacjom 
genetycznym, które stanowią interwencję w Boży plan życia34. 

Małżonkowie winni zatem zadanie rodzenia dzieci realizować w sposób na-
turalny. Nie powinni korzystać ze sposobów i metod, które są sprzeczne z naturą 
aktu małżeńskiego, samego małżeństwa lub jego celem. Nie powinni więc po-
zbawiać aktów małżeńskich ich naturalnej siły rozrodczej, choć mogą korzystać 
z naturalnej niepłodności, jeśli nie ingerują w naturalny przebieg aktu małżeń-
skiego. Zawsze jednak powinni zachować pozytywne nastawienie do przyjęcia 
potomstwa35. Papież Paweł VI w encyklice Humanae vitae podkreślił, że chrze-
ścijańscy małżonkowie powinni przekazywać życie w sposób odpowiedzialny, a 
więc mają stać się rodzicami odpowiedzialnymi. Odpowiedzialne rodzicielstwo 
jako zasada moralna oznacza obowiązek takiego postępowania małżonków w 
dziedzinie przekazywania życia, które jest zgodne z zamysłem Stwórcy i Zbawi-
ciela, w odniesieniu do człowieka we wszystkich jego wymiarach. Prawdziwie 
odpowiedzialni rodzice są nastawieni pozytywnie na dar przekazywania życia, 
odrzucają więc negatywne i minimalistyczne nastawienie w podejmowaniu decy-
zji. Trzeba tutaj zaznaczyć, że postawa odpowiedzialności odniesiona do przeka-
zywania życia wpisuje się w całościową koncepcję życia chrześcijańskiego w 
duchu wiary, nadziei i miłości. Dlatego też tylko ludzie z poczuciem odpowie-
dzialności za wypełnienie powołania chrześcijańskiego będą zdolni jako małżon-
kowie do odpowiedzialnego przekazywania życia w duchu nauki Kościoła, który 
kontynuuje misję zbawczą Jezusa Chrystusa36.  

Z funkcją przekazywania życia jest integralnie złączona funkcja wychowaw-
cza rodziny. Jan Paweł II nauczał, że rodzice nie tylko mają prawo do wycho-
wywania swoich dzieci, lecz są do tego zobowiązani przez fakt rodzicielstwa: 
Zrodzenie co do ciała oznacza początek dalszego rodzenia, stopniowego i wielo-
stronnego rodzenia przez cały proces wychowania37. Z kolei innym razem 
stwierdził, że rodzić to znaczy zarazem wychowywać, a wychowywać znaczy 

 
34 Por. HV 14, 17. Por. także: EV 14, 63; DV IIA, 2 i 2B,4;  M. M a c h i n e k: Życie w dyspo-

zycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u początku ludzkiego życia. Olsztyn 2004 s. 118–139. 
35 Por. HV 14–17. Por. także: R. S z t y c h m i l e r : Obowiązek przekazywania życia w rodzi-

nie. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 20: 1988 nr 12 s. 15.  
36 Por. J. N a g ó r n y: Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa. W: Odpowiedzialni za życie i 

miłość. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Bielsko-
Żywieckiej. Red. E. B u r z y k. Bielsko-Biała 1994 s. 45. Por także: T e nż e: Teologiczne podstawy 
odpowiedzialnego rodzicielstwa. Na kanwie nauczania Jana Pawła II, W: Człowiek. Miłość. Ro-
dzina..., dz. cyt., s. 223–246.    

37 LdR 16. 
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rodzić. W człowieku, w którym to, co duchowe i co cielesne, wzajemnie się prze-
nikają, przenikają się też wzajemnie te dwie wielkie wymiary rodzicielstwa: ro-
dzenie i wychowanie38. 

Z tego wynika, że ewangelizacja rodziny nie może być oderwana od wy-
chowania. Wychowanie jest tą dziedziną, w której rola rodziny jest niezastąpio-
na. Rodzina poprzez wychowanie nie tylko wzrasta jako „Kościół domowy”, ale 
w obrębie Kościoła staje się podmiotem ewangelizacji i apostolstwa. Właściwe 
wychowanie powinno dotyczyć wszystkich dziedzin życia ludzkiego: biologicz-
nej, emocjonalnej, psychicznej, społecznej, a zwłaszcza sfery religijnej i moral-
nej39. Wydaje się jednak, że fundamentalne znaczenie w przeciwstawieniu się 
dzisiejszemu permisywizmowi moralnemu na płaszczyźnie wychowania ma wła-
ściwie ukształtowana sfera religijna i moralna40.  

Papież Jan Paweł II podkreślał istotne znaczenie wychowania religijnego w 
rozwoju osobowym człowieka. Rodzice chrześcijańscy mają obowiązek zatrosz-
czyć się, by pokazać dzieciom, do jakich głębin  prowadzi wiara i miłość Jezusa 
Chrystusa41. Wiara przekazywana przez rodziców swoim dzieciom jest pierw-
szym sposobem spotkania się Boga z człowiekiem w rodzinie i przez rodzinę. 
Rodzice mają być więc przekazicielami Dobrej Nowiny wobec dzieci przez mo-
dlitwę, uczestnictwo w sakramentach świętych, lekturę Pisma Świętego, książek i 
czasopism religijnych i śpiew pieśni kościelnych. Szczególne miejsce zajmuje 
wspólna modlitwa oraz liturgia rodzinna związana z przeżywaniem w kręgu ro-
dzinnym przyjęcia kolejnych sakramentów przez dzieci. To wszystko sprawia, że 
rodzice stają się dla swoich dzieci kapłanami ogniska domowego. W procesie 
wychowania religijnego duże znaczenie ma też wspólnotowe przeżywanie w 
rodzinie roku liturgicznego, jego okresów i świąt w duchu przepięknych tradycji 
przekazanych przez ojców. W ten sposób rodzina chrześcijańska staje się wspól-
notą wierzącą i ewangelizującą, staje się znakiem Boga na ziemi42.  

W dobie współczesnego kryzysu moralnego, wielorakich problemów i za-
grożeń współczesnego świata niezwykle ważnym zadaniem jest wychowanie do 

 
38 J a n  P a w e ł  I I: Przekażcie im to, co macie najlepszego. W: Dziecko w nauczaniu Jana 

Pawła II. Red. C. D rą ż e k, J. K a w e c k i. Kraków 1985 s. 63. 
39 Por. Sobór Watykański II: Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educa-

tionis. W:  Sobór Watykański II. Konstytucje..., dz. cyt., nr 1. Podobnie stwierdza Kodeks Prawa 
Kanonicznego: Rodzice mają najcięższy obowiązek i najpierwsze prawo troszczenia się zgodnie, 
według swoich możliwości, o wychowanie potomstwa  zarówno fizyczne, społeczne i kulturalne, jak 
i moralne oraz religijne (kan.1136). 

40 Por. M. K l u z: Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie w dobie permisywizmu moralnego. 
„Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”. R. 40: 2007 nr 2 s. 364–374. 

41 FC 39. 
42 Por. W. B o ł o z: Promocja osoby rodzinie. Warszawa 1998 s. 213–224. 
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wartości moralnych43. To wychowanie młodego człowieka do wartości moral-
nych najpełniej realizuje się w rodzinie, gdyż to ona wywiera zasadniczy wpływ 
na życie człowieka. We współczesnej cywilizacji wychowanie do wartości mo-
ralnych w rodzinie wymaga udzielania dzieciom podwójnego rodzaju pomocy 
wychowawczej. Należy, po pierwsze, demaskować błędne przekonania i postawy 
w odniesieniu do świata wartości, a po drugie, promować rzeczywiste, funda-
mentalne wartości moralne. Do najważniejszych wartości moralnych, należy 
zaliczyć: człowieczeństwo, sumienie, miłość, prawdę, wolność i odpowiedzial-
ność oraz ludzką płciowość. Wychowanie, które nie wprowadzałoby młodego 
człowieka w świat tych fundamentalnych wartości, byłoby wychowaniem szko-
dliwym, zarówno dla człowieka jak i społeczności44.  

W tej perspektywie jakże słuszne stają się słowa papieża Jana Pawła II: We 
współczesnym społeczeństwie wychowanie do wartości jest bez wątpienia najpo-
ważniejszym wyzwaniem45. W wychowaniu do wartości moralnych chodzi o to, 
by dzieci postępowały jak prawdziwi chrześcijanie, zdolni – przez wierność da-
rowi wiary – do oświecenia i kształtowania społeczeństwa po chrześcijańsku. 
Trzeba więc dopomóc im w ocenie wartości moralnych wedle prawego sumienia 
i do przyjmowania owych wartości przez osobisty wybór, jak również w dosko-
nalszym poznawaniu i miłowaniu Boga. To zadanie najlepiej może wypełnić 
zdrowa rodzina.  

Trzeba jednak przyznać, że dzieło wychowania do wartości religijno-
moralnych w rodzinie jest dzisiaj bardzo trudne, ze względu na obecne we 
współczesnym świecie – wspomniane już – zjawisko relatywizmu moralnego i 
wynikająca z niego postawa permisywizmu wychowawczego. Papież Benedykt 
XVI wzywa jednak do odważnego i zdecydowanego przeciwstawienia się naci-
skowi tej niszczącej ideologii. Do uczestników Kongresu Diecezji Rzymskiej w 
2005 r. mówił otwarcie: Jest jasne, że musimy nie tylko przezwyciężać relatywizm 
w naszej pracy formacyjnej z ludźmi, ale także przeciwstawiać się jego niszczy-
cielskiej dominacji w społeczeństwie i w kulturze. Dlatego bardzo ważną rolę 
odgrywa tutaj – obok słowa Kościoła – świadectwo i publiczne zaangażowanie 
chrześcijańskich rodzin, które przede wszystkim przypomina o nietykalności 
ludzkiego życia od poczęcia do naturalnego kresu, o wyjątkowej i niezastąpionej 
roli rodziny opartej na małżeństwie oraz o potrzebie działań legislacyjnych i 
administracyjnych wspierających rodzinę w jej misji wydawania na świat i wy-

 
43 Por. A. S a r m i e n t o: Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i ro-

dziny. Kraków 2002 s. 408–413. 
44 Por. M. K l u z: Wychowanie do fundamentalnych wartości moralnych w rodzinie wyzwa-

niem cywilizacji. „Tarnowskie Studia Teologiczne”. R.  26: 2007 s. 113–129. 
45 J a n  P a w e ł  I I: Wychowanie człowieka do wartości moralnych. „L’Osservatore Roma-

no”. Wydanie polskie. R. 15: 1994  nr 5 s. 17. 
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chowywania potomstwa –  misji o kluczowym znaczeniu dla naszej wspólnej 
przyszłości46.  

Posłannictwo ewangelizacyjne rodziny – obok tworzenia wspólnoty osób, 
służby życiu i dzieła wychowania – najpełniej wyraża jej uczestnictwo w życiu i 
misji Kościoła. Dla jego ukazania należy najpierw podkreślić szczególne więzi, 
jakie łączą Kościół z rodziną chrześcijańską: to nade wszystko Matka–Kościół 
rodzi, wychowuje, buduje rodzinę chrześcijańską, wypełniając wobec niej zbaw-
czą misję otrzymaną od Pana47. Ze swej strony rodzina chrześcijańska jest do 
tego stopnia wpisana w tajemnicę Kościoła, że staje się, na swój sposób, uczest-
nikiem zbawczego posłannictwa samego Kościoła. Wydaje się, że ową specy-
ficzną więź istniejącą pomiędzy rodziną a Kościołem może oddać rozumienie 
rodziny jako „domowego Kościoła”. Mówiąc zaś o wzajemnym oddziaływaniu, 
można powiedzieć, że Kościół ewangelizuje i uświęca rodzinę, a rodzina nawza-
jem buduje i uświęca Kościół. Natomiast specyfiką misji rodziny jest jej charak-
ter wspólnotowy, a więc wspólnie małżonkowie jako para, rodzice i dzieci jako 
rodzina winni przeżywać swoją służbę dla Kościoła i dla świata48. 

Rodzina chrześcijańska uczestniczy w misji ewangelizacyjnej poprzez od-
niesienie do potrójnej  misji Chrystusa: prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. 
Rodzina wypełnia swoje zadania prorockie przez przyjęcie i głoszenie Słowa 
Bożego. Staje się w ten sposób wspólnotą wierzącą i ewangelizującą, staje się 
znakiem Boga na ziemi.  

Rodzina chrześcijańska jako wspólnota wierząca i ewangelizująca na mocy 
chrztu i bierzmowania pełni też funkcje kapłańskie. Rodzice wypełniają swoje 
zadania kapłańskie poprzez wspólnotowe uczestnictwo w sakramentach, zwłasz-
cza Eucharystii, składanie w niej duchowych ofiar, jak też przez inne akty kultu. 
Szczególne miejsce zajmuje tu wspólna modlitwa oraz liturgia rodzinna związa-
na z przeżywaniem w kręgu rodzinnym przyjęcia kolejnych sakramentów przez 
dzieci. To wszystko sprawia, że rodzice stają się dla swoich dzieci kapłanami 
ogniska domowego49. 

Rodzina chrześcijańska powinna być również gotowa do królewskiej służby 
człowiekowi. Powinna żyć szacunkiem dla drugiego człowieka i dostrzegać w 
nim godność dziecka Bożego. Nie może nigdy zasklepiać się w sobie, odizolo-

 
46 B e n e d y k t  X V I: Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i wiary. Do uczestni-

ków Kongresu Diecezji Rzymskiej. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie.  R. 26: 2005 nr 9 s. 
33. 

47 FC 35. 
48 Tamże, nr 49. Por. Cz. M u r a w s k i: Rodzina domowym Kościołem. W: Ewangelizacja 

wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Red. E. S z c z o t o k, A. L i s k o w a c k a. Katowice 1993 s. 
92–101.  

49 Por. W. B o ł o z: Promocja osoby…, dz. cyt., s. 213–217. 
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wywać się od otaczających ją ludzi, ale stanowić żywą wspólnotę miłości otwartą 
na innych50. Rodzina chrześcijańska jest też powołana do świętości. To wezwa-
nie do świętości dotyczy wszystkich członków rodziny. Wszyscy w rodzinie 
mają więc obowiązek troszczyć się o wzajemne uświęcenie. Rodzina jest rów-
nież wezwana do uświęcania wspólnoty kościelnej i całego świata. Jest to zada-
nie, które rodzina może i powinna spełniać w wewnętrznej komunii z całym Ko-
ściołem. W ten sposób staje się uczestnikiem zbawczego posłannictwa Kościo-
ła51. 

Rodzina, która cieszy się duchowym zdrowiem, znajduje się także w cen-
trum uwagi Kościoła. Kościół ma świadomość ciążącej na nim odpowiedzialno-
ści za rodzinę i stara się jej przychodzić z pomocą. Kościół stale uświadamia 
rodzinie, czym jest i czym powinna być wedle zamysłu Boga. Umacnia i uświęca 
rodzinę przez sprawowanie sakramentów i przez głoszenie Słowa Bożego, za-
chęca ją do służby miłości52. Ale działanie Kościoła na rzecz rodziny nie ograni-
cza się tylko do głoszenia nauki. Kościół jest potrzebny rodzinie także w dzie-
dzinie wychowania. Troska Kościoła o rodziny ujawnia się również w jego dzia-
łalności duszpasterskiej53.  

Należy jednak pamiętać, że rodzina jest nie tylko cząstką Kościoła. Jawi się 
ona także jako podstawowa komórka społeczeństwa, a to dlatego, że Stwórca 
wszechrzeczy ustanowił związek małżeński początkiem i podstawą społeczności 
ludzkiej54. Z tego wynika, że posłannictwo ewangelizacyjne rodziny wyraża się w 
jej współdziałaniu ze społeczeństwem.  W rodzinie przecież rodzą się obywatele 
i w niej znajdują pierwszą szkołę cnót społecznych, które stanowią o życiu i roz-
woju samego społeczeństwa. W rodzinie i dzięki niej człowiek rozwija swoją 
naturę społeczną, uczy się żyć z drugimi i dla drugich. Rodzina więc jest jedyną i 
niezastąpioną wartością dla społeczeństwa. Doświadczenie wspólnoty rodzinnej 
stanowi pierwszy i podstawowy wkład na rzecz społeczeństwa. Można powie-
dzieć, że rodzina warunkuje właściwy rozwój i trwanie społeczeństwa. 

Ewangelizacyjne zadanie rodziny w życiu społecznym polega przede 
wszystkim na prokreacji i wychowaniu55. Rodzina jest najbardziej podstawową 
formą ludzkiego współżycia, odpowiadającą najważniejszym ludzkim potrze-
bom. Pozwala ona doświadczyć dziecku komunii i uczestnictwa, bezinteresownej 
akceptacji i poszanowania godności każdego człowieka. Rodzina stanowi pierw-

 
50 Por. FC 17; LdR 6, 13.  
51 Por. W. B o ł o z: Promocja osoby…, dz. cyt., s. 223–224. 
52 Por. KDK 52. 
53 Por. FC 65–84.  
54 Sobór Watykański II: Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem. W: Sobór 

Watykański II. Konstytucje..., dz. cyt., nr 11. 
55 Por. S. M o j e k: Powołanie do życia rodzinnego. W: Być chrześcijaninem dziś. Teologia 

dla szkół średnich. Red. M. R u s e c k i. Lublin 1992 s. 378.  
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szą wspólnotę, do której człowiek przynależy. W niej spotyka ludzi różnych po-
koleń, od których uczy się mądrości życiowej i podstawowych zachowań spo-
łecznych. Dlatego rodzina może i powinna przeciwdziałać depersonalizacji 
i innym wynaturzeniom społeczeństw. Ta zdolność rodziny do humanizowania 
życia społecznego nakłada na jej członków szczególną odpowiedzialność. Swoje 
wspólnototwórcze oddziaływanie rodzina powinna wypełniać w taki sposób, aby 
również osoby żyjące poza środowiskiem rodzinnym mogły doświadczyć wspól-
notowej atmosfery56. 

Każda rodzina powinna więc reagować i otwierać się na potrzeby społeczeń-
stwa, a zwłaszcza innych rodzin. Niestety, ta otwartość rodziny na inne wspólno-
ty rodzinne, na społeczeństwa jest niekiedy zagrożona przez ograniczenie się 
tylko do własnych spraw. Rodzina została powołana do bytu przez Boga nie po 
to, aby się zamykała w sobie, lecz przeciwnie, by otwierała się na drugich, na 
inne rodziny. Tak więc solidarność i społeczność rodziny nie może ograniczać 
się tylko do członków własnej rodziny. Ta rodzina, która zamyka się tylko na 
własne sprawy staje się miejscem kultu egoizmu grupowego, a nie tym, czym 
powinna być: szkołą życia społecznego57. 

Rodziny chrześcijańskie powinny chętnie podejmować różne dzieła służby 
społecznej, zwłaszcza na rzecz ubogich. Powinny otwierać się na ludzi samot-
nych, chorych, bezdomnych oraz przyczyniać się do umacniania sprawiedliwo-
ści, pojednania, braterstwa i pokoju między ludźmi. Rodzina bowiem jako „mały 
Kościół” jest powołana na podobieństwo „wielkiego Kościoła” do tego, aby być 
dla świata znakiem jedności58.  

Oczywiście nie tylko rodzina pozostaje na służbie społeczeństwa, także spo-
łeczeństwo winno przyjść z pomocą rodzinie. To właśnie ono winno uznać, że 
rodzina jest społecznością cieszącą się własnym pierwotnym prawem59, zwłasz-
cza prawem do istnienia i rozwoju oraz pełnienia swoich zadań wewnętrznych i 
zewnętrznych. Społeczeństwo nie powinno pozbawiać rodziny takich zadań, 
które sama czy też we wspólnocie z innymi rodzinami może spełniać. W sumie 
społeczeństwo powinno w stosunku do rodziny przestrzegać zasady pomocniczo-
ści. 

Społeczeństwo, a ściśle państwo, ma obowiązek czynić wszystko, co możli-
we w celu zapewnienia wszelkiej pomocy, niezbędnej do normalnego funkcjo-
nowania rodziny. Społeczność państwowa powinna stworzyć rodzinie warunki 

 
56 Por. W. B o ł o z: Promocja osoby..., dz. cyt., s. 186. 
57 Por. J. T r o s k a: Moralność  życia  płciowego,  małżeńskiego i  rodzinnego. Poznań 1994 

s. 109. 
58 Por. FC 48. 
59 Sobór Watykański II: Deklaracja o wolności religijnej Dignitas humanae. W: Sobór Waty-

kański II. Konstytucje..., dz. cyt., nr 5. 
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odpowiedniej egzystencji, zabezpieczać jej wartości i dobra, pomagać realizować 
podstawowe cele, nie naruszając jednak jej autonomii. Państwo powinno zapew-
nić rodzinie prawo do rodzenia dzieci i do ich wychowania. Rodzice mają prawo 
decydować w sposób odpowiedzialny o wydaniu na świat dzieci. Instytucja ro-
dziny powinna  być przez społeczeństwo chroniona. Społeczność państwowa 
powinna popierać rodzinę również dlatego, że ma ona na celu, podobnie jak ro-
dzina, ochronę i popieranie dobra osób w wymiarze indywidualnym 
i społecznym. Dwie instytucje, państwo i rodzina, są ze sobą związane organicz-
nie i wzajemnie się w tych funkcjach uzupełniają. Chroniąc i popierając rodzinę, 
państwo przyczynia się do osiągania swoich własnych celów60. 

 

W podsumowaniu trzeba powiedzieć, że nie od dziś wiadomo, iż poziom 
moralny społeczeństw zależy od poziomu życia poszczególnych małżeństw i 
rodzin.  Można stwierdzić, że jaki jest poziom życia moralno-duchowego w ro-
dzinach, takie też mamy społeczeństwo. Od losów rodziny zależą też losy świata. 
Przyszłość idzie więc przez rodzinę...  

Nic więc dziwnego, że pod koniec Listu do Rodzin Jan Paweł II napisał: Po-
przez rodzinę toczą się dzieje człowieka, dzieje zbawienia ludzkości (...) rodzina 
znajduje się pośrodku tego wielkiego zmagania pomiędzy dobrem i złem, między 
życiem a śmiercią, między miłością a wszystkim, co jest jej przeciwieństwem. 
Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim o to, ażeby wyzwolić 
siły dobra, których źródło znajduje się w Chrystusie, Odkupicielu człowieka, aby 
te siły uczynić własnością wszystkich rodzin, ażeby – jak to powiedziano w pol-
skim Milenium chrześcijaństwa –  rodzina była »Bogiem silna«61.  

A zatem rozwiązywanie wszelkich konkretnych problemów moralnych musi 
łączyć się z odnalezieniem na nowo tego fundamentu małżeństwa i rodziny, któ-
rym jest Chrystus. Wcale to nie znaczy, że nie trzeba bardziej szczegółowo opi-
sywać te współczesne problemy moralne małżeństwa i rodziny i jednocześnie 
ukazywać je jako swoiste zadania. Albowiem na problemy moralne trzeba zaw-
sze patrzeć – od strony pozytywnej – jako zadania do zrealizowania, jako wy-
zwania, w których zawiera się także odwieczny plan Bożej miłości względem 
małżeństwa i rodziny. Kościół, który dostrzega wiele negatywnych znaków czasu 
w odniesieniu do życia małżeńskiego i rodzinnego płynącego z permisywnego 
myślenia, nie zatrzymuje się na ich opisie i na ich krytyce, ale odczytuje je jako 
konkretyzację tych zadań, które stawia przed rodziną Boże powołanie.  

Oprócz więc jasnego przedstawiana chrześcijańskich zasad etycznych doty-
czących małżeństwa i rodziny, Kościół powinien także jasno mówić, że to, co po 

 
60 Por. W. B o ł o z: Promocja osoby..., dz. cyt., s. 196. 
61 LdR 23. 
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ludzku wydaje się niekiedy niemożliwe, jest możliwe u Boga, a więc możliwe 
jest do spełnienia dzięki Jego łasce, dzięki uczestnictwu już „tu i teraz” w Chry-
stusowym dziele zbawienia. I choć o nauce Kościoła –  wtedy, gdy stawia on 
wymagania – mówi się niekiedy dzisiaj tak, jak mówiono o nauczaniu Chrystusa: 
Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? (por. J 6,60), to jednak każdy kto 
czuje się powołany do życia z Chrystusem i obdarowany przybranym synostwem 
Bożym, powie za św. Piotrem: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia 
wiecznego (J 6, 68). 
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MARZENA CHROST 

Kształtowanie kompetencji emocjonalnych w procesie 
formacji świeckich konsekrowanych 

 

 

Proces formacji osób świeckich konsekrowanych jako całość jest bardzo 
złożony i może być rozpatrywany w wielu aspektach. Formacja powinna obej-
mować całego człowieka, czyli ma to być przede wszystkim głęboka formacja 
duchowa, dobra formacja psychologiczna, formacja do życia wspólnotowego i w 
samotności, do apostolstwa – a wszystko to powinno być zakotwiczone w chary-
zmacie danego Instytutu. W kontekście szeroko rozumianej problematyki doty-
czącej wpisywania się formacji w proces rozwoju człowieka przedstawię zagad-
nienie kształtowania kompetencji emocjonalnych w procesie formacji świeckich 
konsekrowanych. 

Sfera emocjonalna odgrywa podstawową rolę w życiu i działaniu każdego 
człowieka. Jest ona sferą najbardziej intymną, osobniczą, niewymierną, której nie 
można bezpośrednio czy też pośrednio zobiektywizować1. Podlega ona, tak jak i 
inne dziedziny funkcjonowania człowieka, ciągłemu rozwojowi. Dlatego też, 
obecnie w świecie, gdzie w zatrważającym tempie wzrasta brak poczucia sensu 
życia, a człowiek często staje się przedmiotem gry i manipulacji, niewątpliwie 
rodzi się potrzeba rozwijania kompetencji emocjonalnych. Zwrócenie uwagi na 
potrzebę kształtowania tych kompetencji w procesie formacyjnym jest ważne 
także w kontekście wyzwań, jakie stawia przed współczesnym człowiekiem cy-
wilizacja informacyjna, tym bardziej, że obserwacja rzeczywistości wskazuje na 
pewien brak wiedzy i umiejętności, który określany jest analfabetyzmem emo-

 

Marzena C H R O ST, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Kultu-
rowych i Chrześcijańskich Podstaw Edukacji Instytutu Nauk o Wychowaniu, Wydział Pedagogicz-
ny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. 

 
1 Por. W.  J a s iń s k i: Aby wychowanie mogło służyć rozwojowi. Katowice 1994 s. 89. 
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cjonalnym2. Bez właściwej edukacji analfabetą emocjonalnym może być każdy 
człowiek, dziecko i rodzic, uczeń i nauczyciel, pracodawca i pracownik, formator 
i formowany. Dlatego też każdy człowiek powinien rozwijać swoje emocjonalne 
kompetencje.  

W związku z tym, w pierwszej kolejności omówię pojęcie kompetencji emo-
cjonalnych, oraz przedstawię rozwojowe uwarunkowania ich kształtowania ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na osiąganie dojrzałości emocjonalnej przez 
człowieka. Następnie ukażę formację jako pomoc w rozwijaniu kompetencji 
emocjonalnych w odniesieniu do trzech płaszczyzn działania: inspiracji, stymu-
lacji i wsparcia. 

 
I. Kompetencje emocjonalne 

Pojęcie kompetencji emocjonalnych jest w literaturze różnie definiowane. 
Ludzkie kompetencje można traktować w trzech aspektach: psychologicznym, 
pedagogicznym, oraz socjologicznym3. W psychologicznym ujęciu są one wyra-
zem osobistych zdolności. Z punktu widzenia pedagogicznego są rezultatem 
edukacji, a socjologiczna ich charakterystyka wskazuje, że uzewnętrzniają się 
one w społecznych skutkach.  

Do opisu rozwoju sfery emocjonalnej używane są między innymi pojęcia 
„kompetencji emocjonalnej” i „inteligencji emocjonalnej”. Określenia te pojawi-
ły się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i nie zostały jeszcze jasno i precy-
zyjnie zdefiniowane, nie ma również wyraźnego rozgraniczenia między tymi 
pojęciami i bardzo często używane są one zamiennie4. 

Analizując literaturę dotyczącą pojęcia kompetencji emocjonalnych można 
zauważyć, że jest ono jeszcze w fazie dookreślania. Niektórzy autorzy nie 
posługują się ogólną definicją, lecz kompetencje emocjonalne określają, podając 
jej elementy składowe5. Porównując występujące w literaturze definicje pojęcia 
„kompetencji emocjonalnych”, można zauważyć wymiary wspólne, które 
koncentrują się między innymi na elementach: poznawczych, relacyjnych, 
rozwojowych, wychowawczych oraz umiejętności postępowania z emocjami.  

 
2 Por. U. L a m c z a k: Co to jest inteligencja emocjonalna?. „Edukacja i Dialog”. R. 2001 nr 

5(128) s. 45. 
3 Por. W. S r o c z yń s k i: Pedagogika społeczna a kompetencje społeczne. „Pedagogika Spo-

łeczna”. R. 2002 nr 4(6) s. 25. 
4 Por. A. Jasielska, M.A. L e o p o l d: Kompetencje a inteligencja emocjonalna – pojęcia toż-

same czy różne?. „Forum Oświatowe”. R. 2000 nr 2(23) s. 26. 
5 Por. tamże, s. 11. 
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W wymiarze poznawczym kompetencje emocjonalne określone są jako 
rozumienie przekazów emocjonalnych zawartych w kontekstach społecznych6, 
jako zdolność do rozumienia, nazywania, efektywnego postępowania z 
emocjami7, a także jako zdolność nabywania wiedzy i umiejętności posługiwania 
się emocjami zarówno własnymi, jak również innych osób8 . Na element 
relacyjności zwraca się uwagę w definicjach, w których kompetencje 
emocjonalne przedstawiane są jako centralna zdolność istotna w interakcjach i 
relacjach z innymi9 oraz skuteczność, czyli zdolność i umiejętność, która ujawnia 
się w relacjach społecznych wywołujących emocje10 . Natomiast element 
rozwojowy akcentowany jest w definicji zaproponowanej między innymi przez 
Annę Jasielską i Mirosławę Leopold. Autorki stwierdzają, że kompetencja 
emocjonalna odnosi się do nabytych w toku rozwoju umiejętności i sprawności 
emocjonalnych11 . Na aspekt wychowawczy zwracają uwagę Aleksandra 
Jaworowska i Anna Matczak. Uważają one kompetencje emocjonalne za 
konkretne umiejętności radzenia sobie z emocjonalnymi informacjami czy też 
problemami12. Podkreślają także, że nabywa się je dzięki posiadaniu bardziej 
ogólniejszych zdolności. Pojęcie to odnosi się zatem do wiedzy i umiejętności, 
które jednostka osiąga, by mogła funkcjonować w sposób adekwatny w różnych 
sytuacjach13.  

Wszystkie przedstawione powyżej wymiary kompetencji emocjonalnych 
odnoszą się do umiejętności postępowania z emocjami, które wyrażają się przede 
wszystkim w relacjach i są potrzebne człowiekowi do funkcjonowania w 
zmieniającym się środowisku. Terminem pokrewnym, bliskoznacznym, czy też 
w niektórych wypadkach tożsamym z kompetencjami emocjonalnymi jest 
pojęcie „inteligencji emocjonalnej”. Niemniej można stwierdzić, że kompetencje 

 
6 Tamże, s. 10. 
7 Por. R. B u c k: Social and emotional functions in facial expression and communication: the 

readout hypothesis, „Biological Psychology”. R. 1994 nr 38 s. 95–115, cyt. za A. J a s i e l s k a, M. 
A. L e o p o l d: Kompetencje a inteligencja emocjonalna – pojęcia tożsame czy różne?, art. cyt., s. 
7.  

8 Por. W. A n d r u k o w i c z: Edukacja integralna. Kraków 2001 s. 106. 
9 Por. A. J a s i e l s k a, M. A. L e o p o l d: Kompetencje a inteligencja emocjonalna – pojęcia 

tożsame czy różne?, art. cyt., s. 10; M. A. L e o p o l d: Rozumienie pojęcia kompetencja emocjo-
nalna. „Polskie Forum Psychologiczne”. R. 2001 nr 2 s. 155–182; M. A.  L e o p o l d : Kompeten-
cja emocjonalna. „Remedium”. R. 2007 nr 7 s. 24–25. 

10 Por. C. S a a r n i: Kompetencja emocjonalna i samoregulacja w dzieciństwie. W: Rozwój 
emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Problemy edukacyjne. Pod red. P. S a l o v e y a, D. J. 
S l u y t e r a. Poznań 1999 s. 75–125. 

11 A. J a s i e l s k a, M. A. L e o p o l d: Kompetencje a inteligencja emocjonalna – pojęcia 
tożsame czy różne?, art. cyt., s. 12. 

12 Por. A. J a w o r o w s k a, A. M a t c z a k: Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE. 
Podręcznik. Warszawa 2001 s. 11. 

13 A. J a s i e l s k a, M. A. L e o p o l d: Kompetencje a inteligencja emocjonalna – pojęcia 
tożsame czy różne?, art. cyt., s. 27. 
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emocjonalne odnoszą się do nabywanych w toku rozwoju umiejętności: 
spostrzegania i rozpoznawania emocji, ich rozumienia i nazywania oraz 
wyrażania i kierowania nimi, natomiast inteligencja emocjonalna zakłada 
istnienie pewnej wrodzonej zdolności, która stanowi podstawę dla rozwoju tych 
umiejętności emocjonalnych14. 

Praktyczny wymiar kompetencji emocjonalnych podkreśla Carolyn Saarni, 
która uważa, że osoba posiadająca kompetencje emocjonalne15: 

� jest świadoma własnych stanów emocjonalnych oraz wie, że czasami 
można być nieświadomym swoich uczuć; 

� umie równocześnie różnicować emocje przeżywane przez innych na pod-
stawie sytuacyjnych wskaźników oraz ekspresji mimicznej; 

� biegle używa słownictwa i wyrażeń opisujących stany emocjonalne, które 
obowiązują w danej kulturze; 

� rozumie, że wewnętrzny stan emocjonalny może nie odpowiadać ze-
wnętrznemu zachowaniu, zarówno u siebie samego jak i u innych oraz 
uwzględnia to w strategiach autoprezentacji; 

� potrafi w sposób empatyczny angażować się w doświadczenia emocjo-
nalne innych; 

� umiejętnie radzi sobie z emocjami awersyjnymi czy przykrymi za pomo-
cą odpowiednich strategii samoregulujących; 

� cechuje ją skuteczność emocjonalna wyrażana przez akceptację swoich 
doświadczeń emocjonalnych; 

� jest świadoma, że istota relacji międzyludzkich jest po części zdetermi-
nowana jakością zachodzącej w niej komunikacji emocjonalnej16. 

Przedstawione powyżej komponenty podlegają procesowi uczenia się, bo-
wiem w toku rozwoju osoba wykształca poszczególne sprawności, które ciągle 
może wzbogacać, będąc nawet na wyższym stadium rozwoju17. 

Rozwijający się człowiek musi sprostać wyzwaniom i zadaniom, jakie poja-
wiają się w określonych fazach jego życia, dlatego też podejmowanie różnych 
zadań życiowych jest szansą dla rozwoju nowych kompetencji emocjonalnych i 
doskonalenia tych, które wcześniej już zostały wykształcone. W kompetencje 
wpisana jest zdolność do ciągłej reorganizacji jej struktury, co sprawia, że naby-

 
14 Por. tamże, s. 12. 
15 Por. C. S a a r n i: The Development of Emotional Competence. New York 1999 s. 4; M. A. 

L e o p o l d: Kompetencja emocjonalna, art. cyt., s. 24–25. 
16 Por. C. S a a r n i: Kompetencja emocjonalna i samoregulacja w dzieciństwie. W: Rozwój 

emocjonalny a inteligencja emocjonalna, dz. cyt., s. 94–117; A. J a s i e l s k a, M. A. L e o p o l d: 
Kompetencje a inteligencja emocjonalna – pojęcia tożsame czy różne?, art. cyt., s. 10. 

17 A. J a s i e l s k a, M. A. L e o p o l d: Kompetencje a inteligencja emocjonalna – pojęcia 
tożsame czy różne?, art. cyt., s. 9. 
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wanie kompetencji nie jest nigdy procesem zamkniętym18. Należy zauważyć, że 
człowiek potrzebuje coraz wyższego poziomu kompetencji, aby optymalnie ra-
dzić sobie z wyzwaniami stawianymi mu przez życie. A chcąc również twórczo 
wpływać na okoliczności życia i kształtować je nie tylko na miarę swoich moż-
liwości, ale tak, by móc przekraczać własne ograniczenia i podejmować nowe 
wyzwania, powinien posiadać  coraz  to  wyższy poziom  kompetencji  emocjo-
nalnych.  

Podsumowując można stwierdzić, że kompetencje emocjonalne odnoszą się 
do wiedzy i umiejętności, które człowiek może osiągać w celu odpowiedniego 
funkcjonowania w różnorodnych sytuacjach. Na ich kształtowanie ma wpływ 
wrodzony charakter inteligencji emocjonalnej, środowisko zewnętrzne oraz 
własna aktywność człowieka. W wyniku tego jest się osobą kompetentną 
stosownie do wieku i etapu rozwoju, a efektem osiągnięcia wysokiego poziomu 
kompetencji jest skuteczność funkcjonowania w środowisku społecznym. 

 
II. Rozwojowe uwarunkowania kompetencji emocjonalnych 

Kształtowanie kompetencji emocjonalnych związane jest z rozwojem emo-
cjonalnym człowieka. Zdaniem Ireny Obuchowskiej rozwój emocjonalny, czyli 
emocjonalne stawanie się, polega najogólniej na ukierunkowanych zmianach w 
ustosunkowywaniu się do zjawisk zachodzących wewnątrz, w organizmie i psy-
chice dziecka oraz zachodzących wokół niego19.  

Rozwój emocjonalny powinien przebiegać w harmonii z rozwojem percep-
cyjnym, motorycznym i poznawczym20. Procesy poznawcze i emocje wzajemnie 
na siebie oddziałują, bowiem emocje wpływają na przebieg procesów poznaw-
czych. Jednocześnie w miarę rozwoju poznawczego następuje powiększanie się 
zakresów bodźców, które mogą wywoływać reakcje emocjonalne, a zarazem róż-
nicowanie się tych reakcji, prowadzące do jakościowego wzbogacenia sfery emo-
cjonalnej. W wyraźnym związku z doskonaleniem się poznania pozostają również 
zmiany dotyczące sposobu wyrażania emocji21.  

W emocjach wyraża się stosunek osoby do samej siebie i do innych, do swo-
ich celów życiowych, pracy, nauki. To właśnie emocje człowieka są reakcjami na 
jego własne zachowania i sytuacje życiowe, na osoby, sytuacje i wydarzenia 

 
18 Por. A. Mę c z k o w s k a: Kompetencja. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2. 

Warszawa 2003 s. 696. 
19 I. O b u c h o w s k a: Wspomaganie rozwoju emocjonalnego: refleksje i propozycje. W: 

Wspomaganie rozwoju.  Psychostymulacja  i  psychokorekcja.  Pod red. B. K a j i.  Bydgoszcz  
1997 s. 37. 

20 Por. H. R. S c h a f f e r: Rozwój społeczny dzieciństwo i młodość. Kraków 2006 s. 60. 
21 A. M a t c z a k: Zarys  psychologii  rozwoju.  Podręcznik  dla  nauczycieli.  Warszawa  

2003 s. 129. 
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zewnętrzne, które wpływają na jego los. W zależności od okoliczności reakcje te 
mogą wyrażać się poprzez radość, wzruszenie, satysfakcję, poczucie bezpieczeń-
stwa, zaufania, pewności siebie, albo poprzez niepokój, wstyd, poczucie winy, 
depresję, gniew, desperację, czy też nienawiść. Emocje pełnią główną rolę w 
regulacji zachowania zarówno na poziomie jednostkowym, jak i interpersonal-
nym. Stan emocjonalny na poziomie jednostkowym jest dominującym kompo-
nentem naszej świadomości, który mówi nam coś o naszej własnej psychofizjolo-
gicznej reakcji na wydarzenia życia22. Natomiast na poziomie interpersonalnym 
polega on na widocznych znakach towarzyszących emocjonalnym stanom innej 
osoby i choć możemy odwoływać się tu do gestów i głosu, najbardziej wiarygod-
nej informacji dostarcza nam wyraz twarzy23. Emocje mają także wartość adapta-
cyjną. Spełniają one z jednej strony funkcje biologiczne, przez co umożliwiają 
regulację zachowania. Z drugiej zaś strony służą komunikowaniu, czyli spełniają 
funkcje społeczne24. Dlatego też emocje mogą być rozpatrywane jako język, spo-
sób porozumiewania się. Rudolph H. Schaffer stwierdza, że okazywanie emocji 
jest jednym z pierwszych środków, poprzez które dziecko i jego opiekunowie po-
rozumiewają się z sobą, dzięki specyficznym wrodzonym sposobom komunikowa-
nia odczuć emocjonalnych25. Osoby dojrzałe emocjonalnie wyrażają swoje uczu-
cia słowem, zachowaniem, mimiką, gestem, milczeniem itp. - jest to nieodłączne 
od normalnego dojrzałego życia26. 

Jedną z charakterystycznych cech rozwoju emocjonalnego jest postępująca 
wraz z wiekiem zmiana warunków wzbudzających poszczególne emocje27. Jest 
wiele czynników wywołujących emocje, jednak należy podkreślić, że wiele emo-
cji powstaje w interakcjach z innymi ludźmi. Ogólnie można podzielić źródła 
reakcji emocjonalnych na pierwotne bądź wtórne bodźce emocjonalne. Pierwotne 
bodźce emocjonalne wywołują reakcje o charakterze bezwarunkowym. Należą 
do nich bodźce związane ze stanem zaspokojenia potrzeb fizjologicznych organi-
zmu, wszystkie doznania zmysłowe pochodzenia zewnętrznego (wzrokowe, słu-
chowe, dotykowe). Natomiast znaczenia wtórnych bodźców emocjonalnych 
człowiek uczy się w toku rozwoju. Zdaniem Anny Matczak są one początkowo 
neutralne i dopiero w wyniku powiązania z pierwotnymi (bezwarunkowymi) 
bodźcami (lub bodźcami, które wcześniej nabrały charakteru warunkowych) 
nabywają zdolności wywoływania emocji. Takie uczenie się emocji, zaczyna się 
już w pierwszych tygodniach po urodzeniu i trwa aż do końca życia. Następuje za 

 
22 H. R. S c h a f f e r: Rozwój społeczny dzieciństwo i młodość, dz. cyt., s. 57. 
23 Tamże, s. 57. 
24 Por. tamże, s. 60. 
25 Tamże, s. 61.  
26 A. A. T e r r u w e, C. W. B a a r s: Integracja emocjonalna. Jak uwierzyć, że jesteś kochany 

i potrafisz kochać. Poznań 2004 s. 24.  
27 H. H u r m e: Rozwój emocjonalny. W: Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psy-

chicznych. T. 3. Pod red. B. H a r w a s - N a p i e r a ł y, J. T r e m p a ł y. Warszawa 2006 s. 47.  
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pośrednictwem procesów warunkowania i generalizacji28. Należy jednak zauwa-
żyć, że obecnie emocje nie są już rozpatrywane jako proste konsekwencje sytua-
cji bodźcowych czy też reakcji na nie29. Natomiast coraz częściej rozpatrywane są 
one w relacjach ze środowiskiem materialnym i społecznym. Podstawą dla 
kształtowanie kompetencji emocjonalnych jest osiąganie dojrzałości emocjonal-
nej przez człowieka. 

 
III. Osi ąganie dojrzałości emocjonalnej 

Emocjonalność człowieka jest wykorzystywana w procesie rozwoju, który 
ma prowadzić do dojrzałej osobowości i samorealizacji. Jak stwierdza Wiesław 
Skrzyński, proces dojrzewania emocjonalnego nie jest łatwy, a jego osiągnięcie 
nie jest wcale udziałem wszystkich wraz z osiągnięciem takiego czy innego 
wieku30 , czyli sam poziom wieku nie jest jeszcze gwarantem dojrzałości 
człowieka, jako że dojrzałość emocjonalną uzyskuje się w różnym czasie i w 
różnym zakresie. Zatem kryteria dojrzałości uczuciowej są niejednolite i trudne 
do sprecyzowania.  

W procesie kształtowania kompetencji emocjonalnych ważne jest 
harmonijne realizowanie poszczególnych kryteriów rozwojowych. To zaś wiąże 
się z trudem nieustannego dorastania emocjonalnego. Dojrzałość emocjonalną w 
koncepcji Gordona Allporta31 charakteryzuje wiele zachowań, między innymi 
brak nadmiernej reakcji na bodźce wypływające z popędów, umiejętność 
rozwiązywania trudności, akceptowanie popędu seksualnego, umiejętność 
opanowania lub zaspokajania go w sposób społecznie akceptowany. Wyraża się 
ona także brakiem nadmiernej reakcji na sytuacje lękorodne, poprzez właściwe 
zachowanie się w sytuacjach zagrożenia. Inną właściwością dojrzałości 
emocjonalnej jest znalezienie jakiegoś wyjścia z trudnej sytuacji albo pogodzenie 
się z nią. Kolejne cechy takiej dojrzałości wyraża również akceptowanie swoich 
słabości i porażek bez poczucia klęski, umiejętność życia w zgodzie ze swoimi 
stanami emocjonalnymi, poczucie bezpieczeństwa psychicznego, zachowanie 
proporcji pomiędzy poczuciem zagrożenia i niepokojem oraz liczenie się z 
przekonaniami i uczuciami innych ludzi.  

 
28 A. M a t c z a k: Zarys psychologii rozwoju, dz. cyt., s. 130.  
29 H. Hurme: Rozwój emocjonalny, art. cyt., s. 66.  
30 W. S k r z yń s k i: Rozwój społeczno-emocjonalny. W: Wprowadzenie do psychologii roz-

woju człowieka. Pod red. J. S t y p u ł o w s k i e j, Warszawa 2001 s. 92. 
31 Koncepcję G o r d o n a  A l l p o r t a  przytaczam za: Z. P ł uż e k: Psychologia pastoral-

na. Kraków 1991 s. 54–55.  
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Inną koncepcję dojrzałej osobowości na poziomie emocjonalnym 
przedstawia William Menninger32. Wyróżnia on następujące kryteria dojrzałej 
osobowości, którą określa jako dojrzałość emocjonalną. Jako pierwsze kryterium 
podaje zdolność do funkcjonowania w sytuacjach trudnych. Uważa, że im lepiej 
człowiek potrafi funkcjonować pomimo trudności, przeciwności, tym jest 
bardziej dojrzały. Drugie kryterium – to zdolność do zmiany własnej 
osobowości, bo jak twierdzi, plastyczność jest lepsza od sztywności postaw. 
Polega ona na tym, by w każdej sytuacji umieć dostrzec swoją odpowiedzialność, 
a to wymaga umiejętności przewidywania. Kolejnym kryterium jest zdolność 
radzenia sobie z napięciami, lękami i niepokojami. Autor ten podkreśla, że 
człowiek dojrzały emocjonalnie nie jest wolny od różnych negatywnych emocji, 
ale umie sobie z nimi radzić. Za następne kryterium uznaje większą zdolność do 
dawania niż do brania. Bowiem zachęca to do podejmowania zadań bardzo 
trudnych, pozornie przerastających człowieka, przysparzających rozwój 
wspólnego dobra. Życie w zgodzie z innymi to kolejne wyróżnione przez autora 
kryterium. Wyraża się ono w tym, że człowiek emocjonalnie dojrzały umie 
dostrzec w sobie negatywne postawy, takie jak wnoszenie niepokoju w układy 
personalne, przeszkadzanie innym z pozycji niechęci i uprzedzeń 
międzyludzkich. Istotnym kryterium jest również relacja, jaka istnieje między 
nienawiścią a poczuciem winy.  Często nienawiść skierowana jest do wszystkich 
ludzi, do jakiejś grupy, do idei, do ludzi jakiejś klasy, wreszcie do siebie samego, 
a to prowadzi do poczucia winy. Potrzeba miłości jest ostatnim kryterium 
określającym dojrzałą osobowość. Miłości drugiej osoby trzeba się uczyć, a 
umiejętność życia zgodnie z potrzebą miłości odbieraną od innych i dawaną 
innym łączy się z dojrzałością społeczną. 

Dojrzałość emocjonalna powinna być zakorzeniona w pełni rozwiniętym 
życiu emocjonalnym, obejmującym wszystkie uczucia bez wyjątku, całkowicie 
zintegrowanym, przenikniętym przez kompetentny intelekt i życzliwą wolną 
wolę33. Wymaga ona również zdolności znoszenia napięcia, jakie wyzwala się w 
stanie pozbawienia, zagrożenia lub odmowy zaspokojenia w zakresie różnych 
potrzeb, bez ujawniania agresji lub burzliwych reakcji emocjonalnych34. Polega 
ona przede wszystkim na umiejętności opanowania emocji, ich zrównoważeniu, 
umiejętności przeżywania sytuacji trudnych oraz coraz wyższym poziomie uczuć 
wyższych35. Można zatem stwierdzić, że dojrzałość emocjonalna przejawia się 
więc przede wszystkim w adekwatności reakcji uczuciowych w stosunku do 
obiektywnej sytuacji, w stopniu uświadomienia sobie treści własnych uczuć i ich 

 
32 Koncepcję W i l l i a m a  M e n n i n g e r a przytaczam za: Z. P ł uż e k: Psychologia pa-

storalna, dz. cyt., s. 40–44.  
33 A. A. T e r r u w e, C. W. B a a r s: Integracja psychiczna. Poznań 1987 s. 273. 
34 E. S u j a k: Życie jako zadanie. Warszawa 1978 s. 155. 
35 W. S k r z yń s k i: Rozwój społeczno-emocjonalny, art. cyt., s. 84. 
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roli w motywowaniu określonych działań. Zdaniem Marii Błażejczyk za 
podstawowy przejaw dojrzałości emocjonalnej przyjmuje się zachowanie 
człowieka wyposażonego w optymalne parametry właściwego czasu, właściwej 
formy i właściwego natężenia36. Dojrzałość taka – według Elżbiety Sujak – 
manifestuje się między innymi niestawianiem własnych codziennych potrzeb na 
pierwszym miejscu i bez względu na potrzeby innych, ale zwłaszcza zdolnością do 
objęcia opieką, to znaczy działaniem na rzecz zaspokajania potrzeb innych, 
powierzonych lub powierzających się ludzi37. Dlatego też – jak zauważa Elżbieta 
Wójcik – uporządkowana, dojrzała uczuciowość jest wielkim bogactwem osoby. 
Jeżeli jest ona niedojrzała, chaotyczna, nie związana z rozumem, wówczas to, co 
się podoba, co budzi sympatię, wydaje się w danej chwili bezwzględnie 
najważniejsze38.  

Charakteryzując człowieka dążącego do osiągania dojrzałości emocjonalnej, 
można go określić jako kogoś, kto zdaje sobie sprawę z przeżywanych stanów 
emocjonalnych, nie poddaje się dramatycznym i bolesnym stanom i nie kieruje 
się nimi. Trudne emocje traktuje jako punkt wyjścia do refleksji nad własnym 
zachowaniem i życiem, natomiast w swoim postępowaniu kieruje się między 
innymi świadomością, miłością, odpowiedzialnością i wolnością. Jednocześnie 
dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że przeżywane przez niego emocje mogą 
sygnalizować nieuświadomione problemy. Ponieważ emocje informują 
człowieka o jego sytuacji życiowej, która nieustannie się zmienia, dlatego też 
dojrzałość emocjonalna nie oznacza, że przeżywane są tylko miłe nastroje, a brak 
jest doznań trudnych i bolesnych, takich jak: niepokój, lęk, gniew czy 
rozgoryczenie. Można stwierdzić, że osoba dojrzała emocjonalnie jest zdolna do 
spisywania własnych stanów emocjonalnych i nazywania rzeczy po imieniu39. 

Ważnym warunkiem charakteryzującym dojrzałą postawę w sferze 
emocjonalnej jest również prawidłowe rozumienie relacji pomiędzy moralnością 
a emocjami. Trzeba bowiem podkreślić, że uczucia i emocje są moralnie 
neutralne, ponieważ są spontaniczną reakcją organizmu na określone osoby, 
sytuacje czy też wydarzenia40. Natomiast ocenie moralnej podlega postawa 
człowieka wobec tego, co dzieje się w jego sferze emocjonalnej, a także 
zachowania związane z przeżywanymi emocjami.  

 
36 M. B ł a ż e j c z y k: Wychowanie do dojrzałości emocjonalnej. „Edukacja i Dialog”. R. 

2005 nr 4(167) s. 17. 
37 E. S u j a k: Życie jako zadanie, dz. cyt., s. 155. 
38 E. W ó j c i k: Kobieta myśli sercem – czy to prawda i co to znaczy?. W: Świat ludzkich 

uczuć. Pod red. W. S z e w c z y k a. Tarnów 1997 s. 216. 
39 S. M o r g a l l a: Duchowość daru z siebie. Kraków 2010 s. 139–140.  
40 Por. M. D z i e w i e c k i: Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w praktyce. 

Kraków 2003 s. 88. 
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Elementem dojrzałości emocjonalnej jest także zdolność do uznawania 
odpowiedzialności za własne stany emocjonalne, która wyraża się w tym, że nie 
powinno obarczać się drugiego człowieka odpowiedzialnością za doznawane 
przeżycia. Ma to bardzo pozytywną konsekwencję, ponieważ oznacza, że 
człowiek posiada władzę modyfikowania swoich reakcji emocjonalnych. Może 
stać się kimś bardziej zrównoważonym i emocjonalnie zdystansowanym w 
obliczu danych osób, wydarzeń czy też sytuacji. Należy podkreślić, że przeżycia 
człowieka nie są nigdy czymś przypadkowym, a jego sfera psychiczna nie jest 
odizolowana od pozostałych jego wymiarów, dlatego też ważna jest świadomość, 
że nie można na trwałe poprawić przeżywanych uczuć i nastrojów bez 
pozytywnej modyfikacji własnego postępowania.  

Człowiek dojrzały emocjonalnie kształtuje również w sobie prawidłową 
relację między uczuciami a motywacją. Powinien zatem czynić to, co w danym 
momencie jest wartościowsze, a nie emocjonalnie przyjemniejsze, a 
podstawowym motywem jego działania winna być odpowiedzialność, prawda, 
miłość a nie potrzeby i stany uczuciowe. Dlatego też, jak podkreśla Maria 
Błażejczyk przejawem emocjonalnej dojrzałości jest więc skuteczność w 
funkcjonowaniu jednostki zarówno w sferze psychologicznej, jak i społecznej41. 
Wynika z tego, że fenomen osiągania emocjonalnej dojrzałości polega na 
świadomości celu własnego życia, stabilności zasadniczych dyspozycji, 
umiejętności selekcji niekorzystnych zmiennych, jak też ekspozycji pożądanych 
wzorców emocjonalnego reagowania. Zatem dojrzałość emocjonalną można 
określić jako sprawdzony mechanizm regulacji życia społecznego, stały punkt 
odniesienia w procesie osobistego wzrastania i kształtowania ludzkiej 
tożsamości42. Dążenie do osiągania dojrzałości w sferze emocjonalnej jest bardzo 
ważnym zadaniem w procesie formacji. 

 
IV. Formacja jako pomoc w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych 

Formacja jest ważnym elementem życia duchowego. W życiu człowieka nie 
chodzi o dążenie do doskonałości, ale do świętości. A powołanie do świętości, 
które jest wspólne wszystkim chrześcijanom, wymaga ciągłego rozwoju i dosko-
nalenia. Człowiek, w swojej wolności, wezwany jest przez Boga, by rósł, dojrze-
wał i przynosił owoc43. Wydaje się, że wezwanie to powinno w sposób szczegól-
ny odnosić się do osób świeckich konsekrowanych. 

Należy zauważyć, że formacja jest doniosłym procesem, dzięki któremu 
człowiek nawraca się w głębi swego istnienia ku Słowu Bożemu, a jednocześnie 

 
41 M. B ł a ż e j c z y k: Wychowanie do dojrzałości emocjonalnej. „Edukacja i Dialog”. R. 

2005 nr 4(167) s. 18. 
42 Por. tamże. 
43 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Christifideles laici. Watykan 1988 nr 57. 
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uczy się sztuki szukania Bożych znaków w rzeczywistości tego świata44. Stwier-
dzenie to jest ważne szczególnie w odniesieniu do osób świeckich konsekrowa-
nych, które starają się łączyć konsekrację ze świeckością oraz kontemplację z 
działaniem. Realizacja tego zadania wymaga najpierw dobrego przygotowania 
poprzez formację, która powinna być systematyczna, dostosowana do osoby, 
postępująca i integralna45.  

Warto podkreślić, że formacja w warunkach codzienności stawia duże wy-
magania, ponieważ trzeba pogodzić dotychczasowe zaangażowania z nowymi, 
należy znaleźć czas na modlitwę i na to wszystko, co służy formacji ogólnoludz-
kiej, duchowej i teologicznej. Trzeba umieć wybierać i również rezygnować z 
tego, co w hierarchii wartości jest mniej ważne. Oczywiście, jest program forma-
cyjny i pomoc ze strony osoby pełniącej funkcję odpowiedzialnej za formację, 
niemniej nawet najbardziej kompetentna pomoc, niestety nie zastąpi własnej 
inicjatywy i wysiłku jaki jest konieczny w okresie formacji. Ważne jest zatem, 
żeby osoba nie tylko świadomie poddawała się procesowi formacji, ale także aby 
angażowała się w nią, bo każdy sam jest odpowiedzialny za swoją formację.  

Zwykle na początku jakiejś drogi jest formacja początkowa. Ale na niej nie 
może się ona zakończyć, bowiem powinno to rozpoczynać formację ciągłą. To 
zmaganie formacyjne podejmowane jest do końca życia, bez przerwy aż do 
śmierci. Można stwierdzić, że formacja ciągła – to podjęcie decyzji, że chcę 
kształtować w sobie uczucia Syna, bowiem jeśli patrzę na Chrystusa, wtedy moje 
serce będzie upodabniało się do jego serca46. Formacja ustawiczna jest we-
wnętrznym wymogiem w rzeczywistości świeckiej konsekracji. Jest ona ciągłym 
naśladowaniem Chrystusa w świecie, a to nie dokonuje się raz na zawsze, ale 
ciągle chwila po chwili. 

Zasadniczym celem formacji w Instytucie Świeckim jest aby prawdziwie 
pomóc osobie, by mogła odpowiedzieć na swoje powołanie i wypełnić swoją mi-
sję w świecie zgodnie z planem Bożym, formacja w instytucie świeckim powinna 
sprzyjać rozwojowi całościowemu i jednolitemu tej osoby, według jej zdolności i 
warunków47. By realizować te cele, osoba powinna cechować się wielką dojrza-
łością, zarówno ludzką jak i chrześcijańską, emocjonalną równowagą, (...) oraz 
zdolnością przyjęcia zobowiązań płynących z przynależności do instytutu48. W 
związku z tym w procesie formacji ważne jest zwracanie uwagi na rozwój emo-

 
44 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Vita consecrata. Watykan 1996 nr 68.  
45 P. W a l k i e w i c z: Duchowość świeckich konsekrowanych. Lublin 2003 s. 109.  
46 J. M a u r e d e r: Wybierz własną drogę. Kraków 2008 s. 20. 
47 Kongregacja ds. Zakonów i Instytutów Świeckich: Formacja w instytutach świeckich. W: Z 

Chrystusem w świecie. Instytuty świeckie w 50-lecie Provida Mater Ecclesia. Pod red. M. 
C h m i e l e w s k i e g o, W. S ł o m k i, K. S t a w e c k i e j. Lublin 1997 s. 107.  

48 P. W a l k i e w i c z: Duchowość świeckich konsekrowanych, dz. cyt., s. 111.  
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cjonalny osoby, który wyraża się między innymi w kształtowaniu kompetencji 
emocjonalnych. 

Kompetencje emocjonalne są silniej związane z procesami edukacyjnymi niż 
ze zdolnościami psychicznymi49. Wynika stąd praktyczny wniosek, że celem 
oddziaływań edukacyjnych, formacyjnych powinno być nie tylko rozwijanie 
poszczególnych kompetencji emocjonalnych, ale także uczenie stosowania ich w 
realnych warunkach. Można zatem stwierdzić, że kompetencje emocjonalne 
wymagają przepracowania, rekonstrukcji czy też reedukacji w procesie uczenia 
się, w procesie formacji.  

Podstawą procesu formacji jest własne działanie osoby formowanej, dlatego 
też praca nad rozwijaniem kompetencji emocjonalnych zależy przede wszystkim 
od przekonania danej osoby, że doskonalenie tych umiejętności jest ważne i ko-
rzystne. Emocje podlegają prawom uczenia się, a poprzez odpowiednie oddzia-
ływania wychowawcze, formacyjne można je w zamierzony sposób kształtować, 
dlatego warto być szczerym wobec samego siebie, po to aby wychowywać uczu-
cia50. Należy zauważyć, że praca nad uczuciami polega na rozpoznawaniu i kon-
trolowaniu budzących się w nas odruchowo ‘nieuporządkowanych uczuć’ i pró-
bie życzliwego rozumienia, w swoich nieuporządkowanych uczuciach, siebie i 
bliźniego51. 

Kształtowanie kompetencji emocjonalnych w procesie formacji może prze-
biegać w bardzo zróżnicowany sposób, dlatego też omówię to zagadnienie w 
odniesieniu do trzech płaszczyzn oddziaływań formacyjnych: inspiracji, stymula-
cji oraz wspierania.  

 
V. Inspirowanie kształtowania kompetencji emocjonalnych 

Proces kształtowania kompetencji emocjonalnych dokonuje się w pewnej sy-
tuacji wychowawczej, to jest w sytuacji, w której oddziałują na siebie nawzajem 
formator i formowany. Formator w tym procesie odgrywa ważną rolę, ponieważ 
na jego barkach spoczywa obowiązek kierowania tym procesem i odpowiedzial-
ność za jego powodzenie. Nie można samemu rozeznać się w świecie swoich 
uczuć. Aby móc je obiektywnie ocenić, dostrzec ich źródła oraz wpływ na nasze 
wybory i decyzje, potrzebujemy pomocy człowieka doświadczonego52. Podstawo-

 
49 Por. J. D. M a y e r, P. S a l o v e y: Czym jest inteligencja emocjonalna? W: Rozwój emo-

cjonalny a inteligencja emocjonalna. Problemy edukacyjne. Pod red. P. S a l o v e y a, D. J. S l u y -
t e r a. Poznań 1999 s. 43–44. 

50 A. C e n c i n i: Synowskie uczucia. Droga formacyjna w życiu konsekrowanym. Kraków 
2005 s. 187. 

51 J. A u g u s t y n: Świat naszych uczuć. Mały przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu 
ludzkich uczuć. Kraków 2001 s. 18.  

52 Tamże, s. 39. 
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wym narzędziem formacji jest formator, dlatego też dobry formator powinien 
pełnić rolę inspiratora kształtowania kompetencji emocjonalnych.  

Inspirować do kształtowania kompetencji emocjonalnych może tylko ktoś, 
kto sam takie kompetencje posiada. Osiąganie przez osobę formowaną dojrzałe-
go poczucia emocjonalnych kompetencji w dużej mierze zależy od postawy, jaką 
reprezentuje formator bowiem wymagając posługiwania się określonymi kompe-
tencjami, musi najpierw sam je posiadać i stosować.  

Aby formator mógł pełnić rolę inspiratora, musi wykazywać się następują-
cymi podstawowymi umiejętnościami: nawiązywania i podtrzymywania relacji, 
tworzenia atmosfery podmiotowości i współpracy, aby powstały warunki do 
stymulowania i wspomagania rozwoju. Bez tych umiejętności, które stanowią w 
rzeczywistości warunek wstępny dla procesu rozwojowego, trudno wyobrazić 
sobie bycie dobrym formatorem. 

Podstawą interakcji formacyjnych jest komunikowanie się. Umożliwia ono 
tworzenie sytuacji edukacyjnych, współdziałanie i rozwiązywanie problemów w 
układzie wielopodmiotowym. W związku z tym, aby formacja była procesem 
porozumiewania się, konieczna jest zmiana interakcji opartych na wzajemnym 
spostrzeganiu na interakcje oparte na wzajemnym porozumiewaniu się53. Bo-
wiem tylko bezpośrednie spotkanie formatora i formowanego oraz postawa dia-
logu mogą sprawić, że formator zamiast być „mistrzem nauczania”, stanie się 
„mistrzem życia”.  

 
VI. Stymulowanie kształtowania kompetencji emocjonalnych 

Stymulowanie polega na dostarczaniu bodźców, które spowodują decyzje 
rozwojowe i chęć podejmowania wysiłku zmiany. Ma ono charakter bardziej 
aktywny niż inspirowanie, które oparte jest bardziej na budowaniu własnej spój-
nej postawy formatora, która miałaby siłę inspirującą. W stymulacji formator 
powinien podejmować konkretne działania, które mają pobudzać do rozwoju. 
Trzeba zauważyć, że rozwój kompetencji emocjonalnych zależy od tego, jak są 
rozpoznawane i zaspokajane potrzeby emocjonalne człowieka, dlatego głównym 
działaniem stymulującym będzie bezpośrednie i pośrednie zaspokajanie po-
trzeb54. Bezpośredni sposób będzie polegał na likwidowaniu poczucia zagrożenia 
i stwarzaniu poczucia bezpieczeństwa. Natomiast pośrednie zaspokajanie potrzeb 
będzie uwzględniało regulowanie dopływu stymulacji do poziomu optymalnego, 
czyli zaspokajanie potrzeb poznawczych. Dzieje się to przez dostarczanie opty-
malnej ilości informacji oraz organizowanie odpowiednich warunków i sytuacji, 

 
53 Por. W. A n d r u k o w i c z: Teoria kształcenia integralnego. Gorzów Wlkp. 2000 s. 134. 
54 Por. A. M a t c z a k: Rozwój osobowości. W: Wprowadzenie do psychologii. Pod red. Z. 

W ł o d a r s k i e g o, A. M a t c z a k. Warszawa 1996 s. 140. 
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które sprzyjają ich zaspokajaniu, a także przez proponowanie sposobów ich za-
spokajania.  

Stymulacja może dokonywać się także poprzez kształtowanie równowagi 
emocjonalnej, czyli uczenie właściwego reagowania emocjonalnego w sposób 
proporcjonalny do danej sytuacji, bodźca, wydarzenia czy też rodzaju spotkania z 
drugą osobą. Brak tej właściwej proporcji może wyrażać się między innymi w 
postaci nadwrażliwości emocjonalnej, jak również w postaci obojętności emo-
cjonalnej. Dzięki stymulowaniu właściwych zachowań możliwe będzie osiąganie 
w tej dziedzinie dojrzałości, która przejawia się w umiejętności przeżywania 
stanów emocjonalnych przez formowanego, proporcjonalnie do danej sytuacji, 
zachowań czy formy kontaktów międzyosobowych.  

W tym kontekście w procesie formacji powinno się zmierzać do wzrostu 
świadomości u osoby formowanej tego, co przeżywa oraz umiejętności dystan-
sowania się od własnych przeżyć i powiązań emocjonalnych. Można zatem 
stwierdzić, że jest to promowanie równowagi między emocjonalną więzią for-
mowanego z samym sobą, a jego więzią z innymi, między emocjonalną troską o 
siebie, a troską o innych.  

Stymulować rozwój kompetencji emocjonalnych to także pomagać w uświa-
domieniu i zrozumieniu problemów czy też aktualnie przeżywanych konfliktów. 
Bowiem rozmowy, dyskusje i analizowanie pewnych stanów uczuciowych i po-
staw, takich jak szacunek, wdzięczność, współczucie, przebaczenie, przyjaźń, 
miłość i odpowiedzialność, mogą uczyć właściwego rozumienia ich treści i prak-
tycznego ich realizowania w konkretnych sytuacjach życiowych55. 

Przyjmując, że kompetencje emocjonalne są umiejętnościami do przeżywa-
nia bogatego zróżnicowania świata uczuć, panowania nad swoimi emocjami, ich 
kontrolowania i wyrażania, należy stwierdzić, że w aspekcie formacyjnym bar-
dzo potrzebna jest mediacja świadomości, woli i wartości w zajęciu dojrzałej 
postawy wobec przeżywanych przez osobę uczuć. Bardzo ważne jest poznawanie 
własnych uczuć, gdyż one często pozwalają nam zrozumieć, co kryje się w głębi 
naszego serca56. Dobrze ukształtowana sfera emocjonalna osoby formowanej 
będzie wpływała pozytywnie i ułatwiała osiąganie przez nią dojrzałości emocjo-
nalnej. Natomiast należy zauważyć, że osoba unikająca kontaktu z tym, co dzieje 
się w jej sferze emocjonalnej, traci szansę na zrozumienie własnej sytuacji ży-
ciowej oraz ryzykuje, że nieuświadomione emocje zaczną kierować jej myśle-
niem, postępowaniem, a w konsekwencji także całym jej życiem.  

 
55 G. M a l c h e r: Znaczenie rodziny w rozwoju uczuć dzieci i młodzieży. W: Wychowanie w 

rodzinie. Pod red. F. A d a m s k i e g o. Kraków 1991 s. 89. 
56 A. C e n c i n i: Od wychowania do formacji. Kraków 2005 s. 29.  
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W kontekście powyższych stwierdzeń rolą stymulacji będzie pomoc w na-
bywaniu umiejętności rozumienia uczuć. Proces ten jest związany z wrażliwością 
na uczucia własne i innych, której można się nauczyć. A najlepszym sposobem 
jest uczenie się przez doświadczenie. Ten proces uczenia się przynosi najlepsze 
wyniki wtedy, kiedy przebiega w odpowiednich i bezpiecznych warunkach, gdy 
ludzie mogą ćwiczyć się w mówieniu wprost bez obawy, że inni wykorzystają 
ich słabe strony. 

Stymulowanie procesu kształtowania emocjonalnych kompetencji poprzez 
nabywanie umiejętności zrozumienia sensu ludzkiej sfery emocjonalnej winno 
odbywać się ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, że przeżywanie emocji 
nie jest przejawem niedojrzałości czy też słabości człowieka, lecz cennym źró-
dłem informacji na temat jego własnej sytuacji życiowej. Osoba znająca i wyra-
żająca własne uczucia może aktywniej kształtować kontakty z innymi i rozsądnie 
podejmować decyzje. Dzięki temu nie jest ona zależna od emocji, ale wykorzy-
stuje je jako siłę twórczą57. Udoskonalanie kompetencji emocjonalnych opartych 
między innymi na lepszym poznaniu siebie jest warunkiem zadowolenia z życia 
społecznego.  

Stymulowanie kształtowania kompetencji emocjonalnych polega również na 
rozpoznawaniu błędnych sposobów komunikowania się z innymi ludźmi. Można 
zaobserwować, że najbardziej bolesnymi i nieprawidłowymi sposobami są mię-
dzy innymi: posługiwanie się drugim człowiekiem jak rzeczą, manipulacja, szan-
tażowanie, zadawanie fizycznego, psychicznego czy moralnego bólu, rażąca 
niesprawiedliwość, agresja oraz przemoc58. Stymulacja jest tylko pewnym spo-
sobem pomocy bowiem ostatecznie o rozwoju człowieka decyduje przyjęcie na 
siebie odpowiedzialności za własny rozwój. 

 
VII. Wspieranie kształtowania kompetencji emocjonalnych 

O wsparciu można mówić wtedy, gdy osoba zainspirowana i odpowiednio 
stymulowana weszła już na drogę rozwoju, nabyła pewne kompetencje emocjo-
nalne i pragnie ten proces kontynuować. Potrzebuje wówczas wsparcia. Kształ-
towanie kompetencji emocjonalnych związane jest przede wszystkim z procesem 
zmiany, który polega między innymi na doskonaleniu umiejętności emocjonal-
nych, strategii działania i nawyków, dzięki którym człowiek może funkcjonować 
skuteczniej, bardziej adekwatnie do sytuacji oraz z większą satysfakcją59. Zmiany 
te obejmują stronę poznawczo-instrumentalną, która wiąże się z poznaniem rze-

 
57 Por. C. W e i s b a c h, U. D a c h s: Inteligencja emocjonalna. Uczucia. Intuicja. Sukces. 

Warszawa 2000 s. 15. 
58 Por. M. D z i e w i e c k i: Osoba i wychowanie, dz. cyt., s. 117. 
59 Por. P. S m ó ł k a: Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności 

interpersonalnych. Kraków 2008 s. 122.  
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czywistości i posługiwaniem się wiedzą w jej przetwarzaniu, a także stronę ak-
sjologiczną, która polega na kształtowaniu stosunku człowieka do innych ludzi, 
do świata, systemu wartości i celu życia, życiowych postaw i przekonań świato-
poglądowych. 

Ważnym działaniem jest kształtowanie poczucia kompetencji oraz pomaga-
nie w procesie zmiany, dlatego też dobrze rozwinięte poczucie kompetencji po-
winno być oparte na realistycznym postrzeganiu samego siebie, a równocześnie 
nie powinno pozbawiać człowieka nadziei na przyszłość  

Należy podkreślić, że kształtowanie kompetencji emocjonalnych wiąże się z 
poczuciem własnej tożsamości, dlatego też rozwijanie ich w procesie formacyj-
nym wymaga nie tylko zmiany na poziomie behawioralnym, ale także na pozio-
mie postrzegania samego siebie. Fakt ten ma kluczowe znaczenie i związany jest 
z przeprowadzeniem zmian w obszarach dotyczących strategii samorealizujących 
i zachowań społecznych oraz postrzegania samego siebie60. Pierwszy rodzaj 
zmiany może być wprowadzony w stosunkowo krótkim czasie, natomiast zmiana 
w zakresie postrzegania samego siebie wymaga długoterminowego wsparcia. 

Podsumowując można stwierdzić, że kompetencje emocjonalne człowiek 
może rozwijać każdego dnia, spotykając nowych ludzi oraz uczestnicząc w co-
dziennych wydarzeniach. Nabywane są one wraz z wiekiem, jednak sama wiedza 
teoretyczna dotycząca kompetencji jest niewystarczająca bez jej praktycznego 
zastosowania w sytuacjach doświadczeń społecznych, rodzinnych, rówieśniczych 
i wspólnotowych.  

Ważne jest zatem nieustanne uczenie się nowych umiejętności poprzez po-
dejmowanie, rozwijanie i utrzymywanie zadawalających i różnorodnych relacji 
międzyludzkich. Aby kształtowanie kompetencji emocjonalnych było efektywne, 
trzeba je po prostu rozwijać już od najmłodszych lat oraz skutecznie usprawniać 
w okresie adolescencji i dorosłości. Rozwijanie samokontroli, zapału, wytrwało-
ści, zdolności, motywacji czy empatii staje się edukacyjną koniecznością. Jest 
wiele sytuacji, gdzie emocje liczą się często bardziej niż intelekt. Emocje kierują 
nami wtedy, kiedy stajemy przed zadaniami zbyt ważnymi, aby zmierzenie ich 
pozostawić samemu rozumowi. Uczucia są ważne dla myśli, a myśli dla uczuć61. 
Oprócz ważnego wymiaru intelektualnego istnieje więc jeszcze coś, co powinno 
z nim współgrać, a są to emocje, które pełnią ważną, doniosłą i znaczącą rolę w 
życiu każdego człowieka. Emocje i wiedza na ich temat oraz kompetencje emo-

 
60 Por. M. A r g y l e: Nowe ustalenia w treningu umiejętności społecznych. W: Reguły życia 

społecznego. Oksfordzka psychologia społeczna. Pod red. W. D o m o c h o w s k i e g o, M. A r -
g y l e. Warszawa 1994 s. 197–208.  

61  A. Ć w i k l i ń s k i: O rozwój emocjonalno-wolicjonalnych aspektów edukacji. W: 
Dydaktyka ogólna wyzwania a rzeczywistość. Pod red. K. D e n k a, F. B e r eź n i c k i e g o, J. 
Ś w i r k o - F i l i p c z u k. Szczecin 2001 s. 151. 
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cjonalne są kluczowe dla wzajemnych stosunków interpersonalnych i bardzo 
ważne dla funkcjonowania jednostki. Umiejętności emocjonalne nabywane są 
stopniowo w procesie uczenia się i każdy człowiek może stawać się coraz bar-
dziej osobą kompetentną emocjonalnie.  

Formacja osób świeckich konsekrowanych z pewnością powinna pomagać w 
kształtowaniu kompetencji emocjonalnych, bowiem jest to bardzo ważna płasz-
czyzna rozwojowa każdego człowieka. A najdoskonalszym wzorem osiągania 
dojrzałości emocjonalnej jest sam Jezus, który potrafił świadomie przeżywać i 
wyrażać bardzo różne stany emocjonalne. Należy jednak zdawać sobie sprawę z 
tego, że rozwijanie kompetencji emocjonalnych wymaga świadomej pracy nad 
sobą od każdego formowanego. Niemniej kwestia ta wymaga w pierwszej kolej-
ności dobrego przygotowania wychowawców i formatorów, którzy pełnią bardzo 
ważną rolę w procesie formacji. Nie ma, niestety, jednej recepty na osiągnięcie 
sukcesu w rozwoju człowieka, jak nie ma również uniwersalnych metod, sku-
tecznych sposobów w każdym przypadku i reguł, które gwarantują sukces for-
macyjny. Są natomiast filary, bez których każde działanie wychowawcze, forma-
cyjne może zakończyć się porażką. Takimi ważnymi filarami w kształtowaniu 
emocjonalnych kompetencji są uwaga, czas oraz otwartość.  
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BOGDAN GIEMZA 

Życie konsekrowane znakiem kościelnej komunii. 
Uwagi do programu duszpasterskiego Kościoła 

w Polsce na lata 2010–2013 
 
 

Programy duszpasterskie są – przynajmniej w zamiarach autorów – istotnym 
narzędziem duszpasterstwa Kościoła w Polsce. Program przygotowany przez 
Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski na lata 2010–2013 jest 
realizowany pod hasłem „Kościół domem i szkołą komunii”. W niniejszych roz-
ważaniach, ujętych w trzech punktach, wskazuje się najpierw na główne założe-
nia aktualnego programu ze wskazaniem braku odniesienia do życia konsekro-
wanego. Następnie zostanie podkreślona rola życia konsekrowanego w życiu 
Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem eklezjologii komunii, wreszcie w 
trzeciej części omówione zostaną formy współpracy osób konsekrowanych, 
zwłaszcza w ramach diecezji.  

 
I. Program duszpasterski na lata 2010–2013 i niektóre jego braki 

Mówiąc o programach duszpasterskich Kościoła w Polsce trzeba zauważyć, 
że praktyka ich opracowywania sięga lat pięćdziesiątych XX wieku. Pierwszym 
całościowym programem była Wielka Nowenna, dzięki której podjęto przygoto-
wanie i odnowę religijno-moralną przed tysiącleciem Chrztu Polski (1957–1966). 
Głównym architektem programu był ks. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski1. 

 

Bogdan G I E M Z A SDS, ks. dr, adiunkt przy Katedrze Teologii Pastoralnej PWT we Wrocławiu, 
przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów w latach 1997–2003, redaktor „Studia Salvatoriana 
Polonica”, e-mail: bogdan@sds.pl 

 
1 Szerzej na temat założeń i zasad opracowywania programów duszpasterskich zob.: B. 

G i e m z a: Wobec programu duszpasterskiego na rok 2011/2012. „Homo Dei”. R. 80: 2011 nr 4 s. 
11–24. 
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Przygotowany przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski 
program na lata 2010–2013 trzeba widzieć w kontekście minionych doświadczeń 
pastoralnych i aktualnych wyzwań dla duszpasterstwa Kościoła w naszej Oj-
czyźnie. Realizacja obecnego programu pod hasłem „Kościół domem i szkołą 
komunii” jest przewidziana w ciągu trzech lat według następujących założeń 
hasłowych: 2010/2011 – „W komunii z Bogiem”, 2011/2012 – „Kościół naszym 
domem”, 2012/2013 – „Być solą ziemi”. 

Jak zaznacza we wprowadzeniu do pierwszego roku programu przewodni-
czący Komisji Duszpasterstwa KEP, ks. abp Stanisław Gądecki, celami ogólnymi 
tego trzyletniego programu będzie: odkrywanie i pogłębienie duchowości komu-
nii, odnowa i wzmocnienie struktur komunijnych Kościoła oraz krzewienie du-
chowości komunii. Program duszpasterski pragnie bronić atakowanej przez róż-
ne środowiska i zagrożonej w swoim istnieniu rodziny. Realizując trzyletni Pro-
gram, pragniemy także zaprosić różne środowiska (nie tylko kościelne) do roz-
mowy i działania na rzecz troski o prawdziwe oblicze niedzieli. Pragniemy, by 
rozważenie tematu »Kościół domem i szkołą komunii« wiązało się z ogólnopol-
skimi wydarzeniami, takimi jak Krajowy Kongres Diecezjalnych Rad Duszpaster-
skich (2011/2012) oraz Krajowy Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich 
(2012/2013)2. 

Hasło programu nawiązuje bezpośrednio do słów Jana Pawła II z listu apo-
stolskiego Novo millennio ineunte, w którym papież nakreślił  główne zadania 
dla Kościoła w trzecim tysiącleciu. Czynić Kościół domem i szkołą komunii – to 
zdaniem papieża – wielkie zadanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się ty-
siącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpo-
wiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata (NMI 43)3. Eklezjologia komunii 
(communio) została szczególnie rozwinięta podczas obrad Soboru Watykańskie-
go II i jest kontynuowana w nauczaniu posoborowym Kościoła. 

Przyjęcie programu duszpasterskiego jest ważnym krokiem w całościowej 
strategii działań Kościoła. Niemniej istotną sprawą jest świadomość uwarunko-
wań, kondycji Kościoła, w jakich przychodzi nam go realizować. Chyba nie 
przypadkiem sam Jan Paweł II przestrzegał przed pokusą rzucenia się w wir dzia-
łania i praktycznych inicjatyw. Zanim przystąpimy do programowania konkret-
nych przedsięwzięć – pisał papież – należy krzewić duchowość komunii, podkre-
ślając jej znaczenie jako zasady wychowawczej wszędzie tam, gdzie kształtuje się 

 
2 S. Gą d e c k i: Słowo wstępne. W: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski: 

Rok 2010/2011. W komunii z Bogiem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski na 
lata 2010–2013. Red. S. S t u ł k o w s k i. Poznań 2010 s. 9–10. 

3  J a n  P a w e ł  I I: List apostolski Novo millennio ineunte. Libreria Editrice Vaticana 
2001[cyt. dalej: NMI].  
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człowiek i chrześcijanin, gdzie formują się szafarze ołtarza, duszpasterze i osoby 
konsekrowane, gdzie powstają rodziny i wspólnoty (NMI 43)4. 

W relacjach prasowych ze spotkań różnych gremiów, których celem było 
wypracowanie szczegółów programu, często podkreślano, że jego istotą jest za-
trzymanie się na sprawie struktur komunijnych w Kościele, szczególnie na po-
ziomie diecezji i parafii. Te zamierzenia są również zawarte w programach wy-
danych w formie książkowej na lata 2010/2011 i 2011/20125. 

Eklezjologia komunii oprócz wymiaru refleksji teologicznej ma także swój 
wymiar praktyczny. Jak podkreślał Jan Paweł II, komunia powinna być wyraźnie 
widoczna w relacjach między biskupami, kapłanami i diakonami, między duszpa-
sterzami a całym Ludem Bożym, między duchowieństwem i zakonnikami, między 
stowarzyszeniami i ruchami kościelnymi (NMI 45). Realizacji tego postulatu 
może się dokonać według papieża przez lepsze wykorzystanie struktur duszpa-
sterskich przewidzianych przez prawo kanoniczne, jak rady kapłańskie czy rady 
duszpasterskie (por. tamże). Jest zatem konieczne – pisał papież – aby Kościół 
trzeciego tysiąclecia pobudzał wszystkich ochrzczonych i bierzmowanych do 
uświadomienia sobie obowiązku czynnego udziału w życiu kościelnym (NMI 46). 

Jaki jest stan realizacji struktur komunijnych w Polsce, wychowujących i ro-
dzących do odpowiedzialności za Kościół w naszej Ojczyźnie? Trudno jedno-
znacznie odpowiedzieć, bo nie ma prowadzonych całościowych badań w tym 
względzie, a sprawozdania dotyczące np. diecezjalnych i parafialnych rad dusz-
pasterskich są często fikcją. Wiele zależy w tym względzie od biskupów i są 
diecezje, w których te rady dobrze funkcjonują. Ale nie brak też takich obszarów 
w Polsce, gdzie parafialne rady duszpasterskie istnieją na papierze i zwoływane 
są jedynie przy okazji wizytacji kanonicznej przez biskupa. Stosownie do wy-
tycznych, gremia te mają charakter doradczy, a nie decyzyjny. Mimo tego pozo-
staje pytaniem, na ile ich głos jest brany pod uwagę w budowaniu komunii Ko-
ścioła, począwszy od płaszczyzny parafialnej przez dekanalną i diecezjalną aż do 
struktur ogólnopolskich. Czy obecny program duszpasterski wpłynie na zmianę 
takiego stanu rzeczy, okaże się w najbliższej przyszłości. 

Nie podejmując się całościowej oceny aktualnego programu, chciałbym 
zwrócić uwagę na wyraźny brak odniesienia do życia konsekrowanego. Skoro 

 
4 Niektóre uwagi na temat aktualnych zagrożeń Kościoła w Polsce i realizacji programu dusz-

pasterskiego można znaleźć w: B. G i e m z a: Pokusy wobec komunii Kościoła, „Życie Konsekro-
wane”. R. 2011nr 2(88) s. 40–61. 

5 Zob. Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski: Rok 2010/2011. W komunii z 
Bogiem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski na lata 2010–2013. Red. S. 
S t u ł k o w s k i. Poznań 2010; Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski: Rok 
2011/2012. Kościół naszym domem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski na 
lata 2010–2013. Red. S. S t u ł k o w s k i. Poznań 2011. 
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mowa o tworzeniu i rozwijaniu struktur komunijnych w Kościele, to życie kon-
sekrowane ma niewątpliwie nie tylko zasługi w tym względzie, ale też bogate 
doświadczenie zarówno w wymiarze praktycznym, jak i refleksji teologicznej, o 
czym w dalszej części rozważań. W przedkładanych materiałach programowych 
zostało to zupełnie pominięte. Zwracam uwagę na ten brak nie tylko dlatego, że 
jestem zakonnikiem, ale ponieważ taka sytuacja powtarza się nie po raz pierw-
szy. Gdy w latach dziewięćdziesiątych XX w. opracowywany był na nowo pro-
gram studiów dla wyższych seminariów duchownych w Polsce, osobiście inter-
weniowałem, by w ramach wykładów i ćwiczeń z teologii pastoralnej uwzględ-
niono problematykę apostolskiego wymiaru życia konsekrowanego. Trudno się 
oprzeć wrażeniu, że mimo kolejnych dokumentów i wzniosłych słów pod adre-
sem życia konsekrowanego, bywa ono niekiedy traktowane po macoszemu. 

 
II. Życie konsekrowane w komunii Kościoła 

Jan Paweł II w adhortacji Vita consecrata stwierdza, że życie konsekrowane 
nie jest rzeczywistością odosobnioną i drugorzędną, ale sprawą całego Kościoła. 
[…] Znajduje się [ono] w samym sercu Kościoła jako element o decydującym 
znaczeniu dla jego misji (VC 3)6. Znajduje się w samym sercu Kościoła, ponie-
waż wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego: jest radykalnym da-
rem z siebie złożonym Bogu. Natura eklezjalna życia konsekrowanego jest jego 
cechą nieodłączną, nie ogranicza się tylko do różnych pól działalności pastoral-
nej zakonników i zakonnic w Kościele. We wspomnianej adhortacji, Jan Paweł II 
wyróżnia trzy konstytutywne elementy posłannictwa osób konsekrowanych: 1) 
konsekrację, 2) życie braterskie / siostrzane we wspólnocie i 3) specyficzną misję 
instytutu lub wspólnoty (por. VC 72). Zwykle ograniczamy się i zatrzymujemy 
tylko nad trzecim elementem, konkretnymi dziełami apostolskimi jakie podejmu-
ją poszczególne rodziny zakonne. Tymczasem zapominamy o dwóch bardzo 
istotnych elementach, jakim jest świadectwo konsekracji i świadectwo życia 
wspólnotowego. 

Mając na uwadze perspektywę eklezjologii komunii, zatrzymajmy naszą 
uwagę na życiu wspólnotowym, jako jednej z istotnych cech życia konsekrowa-
nego. Giordano Cabra w jednym ze swoich rozważań nt. życia braterskiego napi-
sał: Życie braterskie jest tematem, na którym ciążą tu i tam, i to od dawna, 
mroczne cienie braku złudzeń i sceptycyzmu. Entuzjastycznemu wzrostowi opra-
cowań teologicznych dotyczących komunii eklezjalnej i życia braterskiego odpo-
wiada nierzadko rozczarowanie z powodu tylko nielicznych udanych realizacji. 
[…] Przejście od deklaracji do spełnienia, od diagnozy do terapii, od programu 

 
6 J a n  P a w e ł  I I: Posynodalna adhortacja apostolska o życiu konsekrowanym i jego misji 

w Kościele i w świecie Vita consecrata. W: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła. Kraków 
20032 s. 579–675 [cyt. dalej: VC]. 
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życia do codziennej rzeczywistości jest bardzo trudne, bardziej wymagające, niż 
to się wydawało. Oznacza to, nie chcąc bynajmniej zniechęcać, że życie brater-
skie to »poważny  przypadek«, centralna rzeczywistość chrześcijańska, węzłowy 
punkt naszej egzystencji jako chrześcijan i osób konsekrowanych7. Zmarły kard. 
Basil Hume (1923–1999) jako relator na Synodzie Biskupów w 1994 r. poświę-
conym życiu konsekrowanemu, określił osoby zakonne jako budowniczych ko-
munii8. Z kolei we wskazaniach dotyczących formacji w instytutach zakonnych 
stwierdza się, że zakonnicy, jako wspólnota eklezjalna, są powołani, by być w 
Kościele i w świecie ekspertami w dziedzinie komunii, świadkami i twórcami tej 
komunii (nr 25)9. Natomiast  adhortacja Vita consecrata stwierdza wprost, że od 
osób konsekrowanych oczekuje się, by były prawdziwymi mistrzami komunii i by 
żyły jej duchowością (VC 46). Pisząc o misji życia konsekrowanego, Jan Paweł II 
tak stwierdza: Jest jeszcze jeden szczególny i swoisty element życia zakonnego, 
który sprawia, że ma ono udział w misji Chrystusa: jest nim życie braterskie we 
wspólnocie dla misji. Życie zakonne będzie zatem tym bardziej apostolskie, im 
głębsze będzie jego oddanie się Panu Jezusowi, im bardziej życie wspólnotowe 
będzie przepojone duchem braterstwa i im gorliwiej zaangażowane w spełnianie 
szczególnej misji Instytutu (VC 72).  

Kiedy czytamy te słowa, to możemy wpaść w euforię i zadufanie albo w 
przerażenie z racji oczekiwań stawianych wobec życia konsekrowanego. W czym 
tkwi fenomen życia we wspólnocie zakonnej? Dlaczego zwraca się dziś tak wiel-
ką uwagę na jego znaczenie w kontekście życia Kościoła i świata? Co sprawia, 
że mimo trudności w realizacji życia we wspólnocie, mieni się ono różnorakimi 
barwami, fascynuje i odpycha, wzbudza podziw, uznanie u jednych, a brak zro-
zumienia u innych? 

Powołanie do życia konsekrowanego jest powołaniem nie tylko do osobistej 
zażyłości i jedności poszczególnego człowieka z Bogiem, ale jest powołaniem do 
tworzenia wspólnoty osób, która będzie zjednoczona więzią komunii z Bogiem i 
z innymi ludźmi, braćmi lub siostrami w danej rodzinie zakonnej. Tę więź prze-
żywają także osoby konsekrowane nie żyjące we wspólnotach: Wymiar brater-
skiej wspólnoty nie jest obcy ani Instytutom świeckim, ani też indywidualnym 
formom życia konsekrowanego. Pustelnicy pogrążeni w swojej samotności, nie 
tylko nie wyłamują się z kościelnej komunii, ale służą jej swoim specyficznym 
charyzmatem kontemplacyjnym; dziewice konsekrowane, żyjące w świecie, urze-
czywistniają swoją konsekrację przez szczególną więź komunii z Kościołem par-

 
7 P. G. C a b r a:  Profetyczny  wymiar  życia  braterskiego.  „Via  Consecrata”.  R. 4: 2001 nr 

5 s. 22. 
8 Zob. Życie konsekrowane i jego misja w Kościele i w świecie. »Relatio ante disceptationem« 

kard. B. Hume’a. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 16: 1995 nr 1 s. 20. 
9 Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego: 

Wskazania dotyczące formacji w instytutach zakonnych. Warszawa 1990. 
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tykularnym i powszechnym. To samo dotyczy konsekrowanych wdów i wdowców 
(VC 42). 

Trzeba jednak ciągle uświadamiać sobie, iż mówiąc o wspólnocie, mówimy 
o darze udzielanym przez Boga, a nie o „wspólnocie interesów” opartej na ludz-
kich układach. Podkreśla to mocno dokument Kongregacji Instytutów Życia 
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego pt. Życie braterskie we 
wspólnocie (1994)10 w rozdziale pierwszym. Czytamy m.in.: Wspólnota zakonna 
jest nie tylko dziełem ludzkim, lecz przede wszystkim darem Ducha Świętego. Z 
miłości Bożej rozlanej w sercach przez Ducha wspólnota zakonna bierze bowiem 
początek jako prawdziwa rodzina zgromadzona w imię Pana (ŻBW 8). W innym 
miejscu dokumentu podkreśla się, że wspólnota zakonna jest przede wszystkim 
tajemnicą, którą należy kontemplować i przyjmować (jako dar) z wdzięcznym 
sercem i w jasnej perspektywie wiary (ŻBW 12). W takiej perspektywie trzeba 
widzieć nie tylko powołanie osoby konsekrowanej, ale każdego człowieka: Stwa-
rzając istotę ludzką na swój obraz i podobieństwo, Bóg stworzył ją do komunii. 
Bóg Stwórca, który objawił się jako Miłość, Trójca, Komunia, powołał człowieka 
do głębokiej więzi z sobą i do komunii międzyosobowej, to jest do powszechnego 
braterstwa. Oto najwznioślejsze powołanie człowieka: zjednoczyć się więzią ko-
munii z Bogiem i z innymi ludźmi, swoimi braćmi (ŻBW 9). Inicjatywa należy 
zatem najpierw do Boga. Zapewne pozostanie dla nas tajemnicą, jak to się dzieje, 
że człowiek, istota wolna, może ten dar przyjąć lub go odrzucić, odpowiedzieć na 
wezwanie lub pominąć je milczeniem. Ujęcie to, jak widać, dalekie jest od mora-
lizatorstwa i woluntaryzmu, w atmosferze których nieraz kształtowało się życie 
chrześcijańskie i powołanie zakonne. Najpierw trzeba było zachowywać reguły, 
przykazania, a dopiero z tego wysiłku miało wzrastać życie wspólnotowe. O tym, 
że to Bóg sam jako pierwszy przejmuje inicjatywę obdarowywania nas swoją 
Miłością mówiło się mniej. A w każdym razie nie stawiało się tego na pierwszym 
miejscu. 

Zadanie związane z budowaniem komunii i uwzględnieniem duchowości 
komunii wynika z Bożego zamysłu wobec Kościoła i życia konsekrowanego. 
Kościół powierza wspólnotom życia konsekrowanego – czytamy w adhortacji 
Vita consecrata – szczególną troskę o wzrost duchowości komunii przede wszyst-
kim w łonie kościelnej wspólnoty i poza jej obrębem (VC 51). Kościół bardzo 
liczy na świadectwo takich wspólnot, najpierw ze względu na zachowanie i 
umocnienie własnej jedności, zwłaszcza w czasach dzisiejszych, gdy dochodzą 
do głosu szczególnie silne dążenia odśrodkowe i rozłamowe (por. VC 46). Klu-
czowym aspektem tej kościelnej komunii jest wierność umysłu i serca wobec nau-
czania Biskupów, którą wszystkie osoby konsekrowane powinny lojalnie realizo-
 

10 Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego: 
Życie braterskie we wspólnocie. »Congregavit nos in unum Christi amor«. Ząbki 1994 [cyt. dalej: 
ŻBW].  
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wać w życiu, dając o niej otwarcie świadectwo wobec Ludu Bożego; dotyczy to 
zwłaszcza osób zaangażowanych na polu badań teologicznych i nauczania, w 
dziedzinie wydawnictw, katechezy, środków społecznego przekazu (VC 46). 

Podkreślanie znaczenia komunii w życiu konsekrowanym wynika także z 
potrzeb współczesnego świata, tak często podzielonego i rozdartego oraz prze-
mian społecznych, dokonujących się we współczesnym świecie. Wspólnoty za-
konne ze względu na swój, często, międzynarodowy charakter stają się wymow-
nym znakiem przekraczania barier kontynentalnych, kulturowych, rasowych, 
etnicznych. W świecie pełnym konfliktów wspólnoty życia konsekrowanego, w 
których spotykają się jako bracia i siostry ludzie różnego wieku, języków i kultur, 
stają się znakiem zawsze możliwego dialogu oraz komunii (VC 51). Trzeba jed-
nakże przyznać, że nie jest to łatwe zadanie do realizacji na co dzień. 

Na znaczenie wspólnotowego wymiaru życia konsekrowanego w kontekście 
migracji i globalizacji wskazał Jan Paweł II w adhortacji o Kościele w Europie11. 
Czytamy w niej: Specyficzny wkład, jakim osoby konsekrowane mogą służyć 
Ewangelii nadziei, wynika z pewnych charakterystycznych aspektów obecnego 
oblicza kulturowego i społecznego Europy. […] W dzisiejszej sytuacji wielości 
kultur i religii nieodzowne jest świadectwo ewangelicznego braterstwa, które 
charakteryzuje życie konsekrowane, czyniąc je bodźcem do oczyszczania i inte-
gracji różnych wartości przez przezwyciężanie przeciwieństw (EiE 38). Z kolei o. 
Timothy Radcliffe OP, były generał dominikanów, podczas kongresu życia kon-
sekrowanego w 2004 r. stwierdził: W tym kryzysie, związanym z brakiem miejsca 
zamieszkania, życie zakonne stało się, oczywiście, naglącym wołaniem, aby być 
znakiem wielkiego zamieszkania w przestronnym domu Boga, szerokiego otwar-
cia Królestwa Bożego, w którym każdy może czuć się w domu i żyć spokojnie. 
Jeżeli jesteśmy w domu w przestronności Boga, to możemy czuć się w domu z 
kimkolwiek. Możemy to realizować na różne sposoby. Tysiące zakonników i za-
konnic, braci i sióstr, pozostawiło swoje domy, aby czuć się w domu pomiędzy 
cudzoziemcami. Małe wspólnoty sióstr powstają w wioskach muzułmańskich od 
Maroka aż po Indonezję, ucząc się dzielić obcy język, jedząc obce potrawy, włą-
czając się w tkankę innego sposobu bycia12. 

Kościół bardzo liczy na świadectwo takich wspólnot ze względu na świat, 
któremu chciałby ukazywać przykłady wspólnot, w których wzajemna troska 
pomaga przezwyciężyć samotność, więź braterska budzi we wszystkich poczucie 
współodpowiedzialności, a przebaczenie zabliźnia rany (por. VC 45). Aby ukazać 
światu swoje prawdziwe oblicze, Kościół pilnie potrzebuje takich wspólnot bra-

 
11 J a n  P a w e ł  I I:  Adhortacja  apostolska  Ecclesia  in  Europa.  Kraków  2003 [cyt. da-

lej: EiE]. 
12 T. R a d c l i f f e: Życie zakonne po 11 września. Jakie znaki ofiarujemy?. „Biuletyn Konfe-

rencji Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich”. R.  2005 nr 24 s. 63. 
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terskich, które samym swym istnieniem wnoszą wkład w nową ewangelizację, 
ponieważ w konkretny sposób ukazują owoce nowego przykazania (VC 45). 

Wkład doświadczenia życia wspólnotowego w życiu konsekrowanym, trze-
ba również widzieć w perspektywie tendencji zjednoczeniowych w Europie i w 
świecie. Kościół utrzymuje, że nie można budować Europy, wspólnoty ogólno-
światowej tylko na handlu, wielkich koncernach czy bankach, z pominięciem 
solidarności i wartości duchowych. Stąd wysuwany postulat, by przejść od 
wspólnoty handlowców do wspólnoty solidarności, podtrzymywanej i umacnia-
nej przez poczucie braterstwa. W tej dziedzinie życie konsekrowane posiada 
długą, prawie dwutysięczną historię. Jest to najdłuższe doświadczenie w realnej 
historii i efektywnej solidarności, opartej na wartościach Ewangelii i dzięki zako-
rzenieniu w Chrystusie13. 

 
III. Współpraca podmiotów życia konsekrowanego 

w Kościele partykularnym 

Nie do pomyślenia jest obecnie koncepcja pracy apostolskiej w izolacji, bez 
wzajemnych kontaktów i współpracy różnych gremiów na różnych szczeblach, 
począwszy od płaszczyzny ogólnokościelnej przez narodową, diecezjalną aż do 
parafialnej włącznie. Nasze uwagi ograniczymy do obecności i współpracy życia 
konsekrowanego w Kościele partykularnym. Warto w tym kontekście przypo-
mnieć słowa Jana Pawła II wygłoszone w czasie pierwszej audiencji udzielonej 
Unii Przełożonych Generalnych, w dniu 24 listopada 1978 r.: Gdziekolwiek jeste-
ście na świecie, poprzez Wasze powołanie istniejecie »dla Kościoła powszechne-
go«, ale przez swoje posłannictwo jesteście »w określonym Kościele lokalnym«. 
Tak więc Wasze powołanie dla Kościoła powszechnego urzeczywistnia się we-
wnątrz Kościoła lokalnego. Trzeba dołożyć wszystkich starań, ażeby »życie kon-
sekrowane« rozwijało się w poszczególnych Kościołach lokalnych, ażeby przy-
czyniało się do ich duchowej budowy, ażeby stanowiło ich szczególną siłę. Jed-
ność z Kościołem powszechnym poprzez Kościół lokalny jest waszą drogą14. 
Osobną kwestią jest problematyka współpracy zakonników ze świeckimi. 

Mimo bogatego nauczania Kościoła na temat eklezjalnego i komunijnego 
wymiaru życia konsekrowanego, rzeczywistość i praktyka wciąż nie nadążają za 
refleksją teologiczną i pozostawiają wiele do życzenia. Najczęściej występująca 
mentalność pasterzy i samych osób konsekrowanych optuje za łatwymi, bezpo-
średnimi i doraźnymi rozwiązaniami. Rzadko są brane pod uwagę zasady wyni-
kające z teologii życia konsekrowanego. Niestety, chodzenie na skróty nie uła-

 
13 G. C a b r a: Życie zakonne i nowa Europa. „Via Consecrata”. R. 6: 2003 nr 6 s. 19. 
14 J a n  P a w e ł  I I: Życie zakonne jako droga do świętości. W: J a n  P a w e ł  I I: Naucza-

nie papieskie 1978. Poznań 1987 s. 96. 
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twia wcielania w życie wzniosłych idei i trzeba przyznać, że współpraca instytu-
tów życia konsekrowanego z biskupami nie jest wolna od niedomówień i pro-
blemów. Pomocą we właściwym określeniu tej współpracy jest niewątpliwie 
dokument pt. Mutuae relatione” z 14 maja 1978 r., wydany przez ówczesną 
Kongregację Biskupów i Kongregację ds. Zakonników i Instytutów Świeckich15, 
któremu warto się przyjrzeć, odnosząc jego wskazania i sugestie do dzisiejszej 
sytuacji Kościoła w Polsce. Mimo upływu lat i promulgowania w międzyczasie 
nowego kodeksu prawa kanonicznego, dokument ten zachowuje swoją aktual-
ność i wciąż oczekuje na pełną realizację. Mówili o tym uczestnicy sympozjum 
wyższych przełożonych zakonnych, jakie odbyło się w dniach 10–12 październi-
ka 2006 r. na Jasnej Górze z udziałem ks. kard. Franca Rodé, ówczesnego pre-
fekta Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apo-
stolskiego16.  

Wspomniany dokument Mutuae relationes wyróżnia trzy płaszczyzny 
współpracy biskupów i zakonników: 1) w zakresie formacji, 2) działania i 3) 
koordynacji (por. MR 23). 

W zakresie formacji należy wskazać na potrzebę studium nauki Kościoła 
odnoszącej się do właściwego rozumienia Kościoła, w tym Kościoła partykular-
nego, następnie właściwego rozumienia powołania do życia zakonnego i właści-
wych relacji zachodzących między nimi (por. MR 29). Odpowiednia formacja 
intelektualna odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu dojrzałości powołania ka-
płańskiego i zakonnego (por. MR 31).  

Wśród pozytywnych inicjatyw trzeba wskazać m.in. dzień życia konsekro-
wanego obchodzony w Kościele z inicjatywy Jana Pawła II w dniu 2 lutego. 

 
15 Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich oraz Kongregacja Biskupów: Wytyczne dla 

wzajemnych stosunków między biskupami i zakonnikami w Kościele »Mutuae relationes«. W: Życie 
konsekrowane w dokumentach Kościoła. Kraków 20032 s. 157–188 [cyt. dalej MR].  

16 Podczas wspomnianego sympozjum o. K a z i m i e r z  L o r e k  CRSP wskazał na niektóre 
problemy, które sygnalizują wyżsi przełożeni (zakonów męskich i żeńskich) w Polsce we współ-
pracy z biskupami i księżmi diecezjalnymi: a) niewystarczającą znajomość ze strony biskupów 
specyficznych celów instytutów zakonnych i brak dialogu na ten temat; b) brak lub marginalizację 
zakonników w radach i organach doradczych istniejących w poszczególnych diecezjach; c)  braki 
w formacji kandydatów do kapłaństwa w seminariach diecezjalnych nt. życia konsekrowanego; d) 
nadmierne oczekiwania biskupów względem osób zakonnych z lekceważeniem fundamentalnych 
zasad życia zakonnego; e) instrumentalne traktowanie zakonników. Z kolei kard. R o d é zwrócił 
również uwagę na problemy we współpracy, które są sygnalizowane ze strony biskupów: a) odse-
parowywanie się zakonników od życia Kościoła lokalnego; b) nie podejmowanie lub porzucanie 
przez zakonników planów diecezjalnych; c) niedostateczna znajomość ze strony zakonników teolo-
gii Kościoła lokalnego; d) brak dialogu z biskupami przy tworzeniu nowych wspólnot zakonnych – 
zob. K.M. L o r e k: Eklezjologia wspólnoty między biskupami i zakonnikami w »Mutuae relatio-
nes«. „Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich”. R. 2006 nr 27 s. 64–73; 
F. R o d é: Osoby konsekrowane w Kościele według dokumentu »Mutuae relationes«. „Biuletyn 
Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich”. R. 2006 nr 27 s. 52–57. 
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Zwiastunem pozytywnych zmian jest również Rok Życia Konsekrowanego ogło-
szony w metropolii górnośląskiej, który trwa od 2 lutego 2011 do 2 lutego 2012 
r. Na rozpoczęcie obchodów roku, biskupi poszczególnych diecezji metropolii 
(katowickiej, opolskiej i gliwickiej) skierowali do diecezjan listy pasterskie, w 
których przedstawili racje ogłoszenia takiej inicjatywy. W realizację zamierzeń 
wpisuje się m.in. sympozjum zorganizowane na Wydziale Teologicznym Uni-
wersytetu Opolskiego pt. „Kościół naszym domem. Duchowość komunii we 
wspólnotach życia konsekrowanego” (19 listopada 2011 r.). Wyrazem dobrej 
współpracy w dziedzinie promocji powołań kapłańskich i zakonnych są nabożeń-
stwa i msze św. organizowane w katedrze wrocławskiej w każdy pierwszy 
czwartek miesiąca z udziałem wychowawców, alumnów diecezjalnych i zakon-
nych oraz sióstr juniorystek z terenu archidiecezji wrocławskiej. 

Wśród braków należałoby wskazać, że nadal w niewielu seminariach diece-
zjalnych są prowadzone wykłady z teologii życia konsekrowanego, co skutkuje 
brakiem zrozumienia dla specyfiki powołań zakonnych, zwłaszcza sióstr zakon-
nych. Należy w tym miejscu przypomnieć słowa Benedykta XVI skierowane 3 
grudnia 2005 r. do drugiej grupy polskich biskupów o współpracy biskupów z 
zakonami i ich odpowiedzialności za zakony w diecezjach: Bardzo zachęcam 
Was, Bracia, abyście otoczyli swą troską żeńskie wspólnoty zakonne, jakie znaj-
dują się w Waszych diecezjach. Siostry podejmujące różnorakie posługi w Ko-
ściele zasługują na najwyższy szacunek, a ich praca powinna być uznawana i 
właściwie doceniona. Nie powinny też być one pozbawione właściwej opieki du-
chowej oraz możliwości intelektualnego rozwoju i wzrastania w wierze17. Wiele 
również jest do zrobienia w zakresie wspólnych działań na rzecz promocji powo-
łań kapłańskich i zakonnych. Zaprzeczeniem eklezjologii komunii jest sytuacja w 
pewnych diecezjach polskich, w których czyni się utrudnienia kandydatom mają-
cym zamiar wstąpić do seminarium zakonnego.  

Drugi obszar współpracy, czyli płaszczyzna działania jest uwarunkowany 
potrzebami diecezji oraz charyzmatem poszczególnych rodzin zakonnych. We-
dług kard. B. Hume’a każdy biskup na terenie swojej diecezji, będąc w komunii z 
papieżem i kolegium, powinien uznać, docenić, chronić, promować, koordyno-
wać i rozeznać życie konsekrowane18. Dokument Mutuae relationes mówi o in-
stytucji wikariusza biskupiego dla osób zakonnych. Jego zadaniem jest niesienie 
pomocy biskupowi diecezjalnemu na różnych odcinkach pracy duszpasterskiej w 

 
17 B e n e d y k t  X V I: Do biskupów polskich. Przemówienie wygłoszone z okazji wizyty ad 

limina Apostolorum w roku 2005. Poznań 2005 s. 21. 
18 Życie konsekrowane i jego misja w Kościele i w świecie. »Relatio ante disceptationem« 

kard. B. Hume’a, dz. cyt., s. 16. 
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diecezji. Z tego względu wydaje się pożądane, by w sprawie wyboru kandydata 
biskup konsultował się z zakonnikami i zakonnicami (MR 54)19. 

Takie są wytyczne, a jak wygląda praktyka? W wielu diecezjach brak jest 
wikariusza biskupiego ds. życia konsekrowanego. Często są to referenci diece-
zjalni nie bardzo wiedzący czym jest ta forma powołania w Kościele. Podobnie 
często brakuje konsultacji z osobami konsekrowanymi przy mianowaniu wspo-
mnianego wikariusza. 

Gdy chodzi o apostolstwo instytutów życia konsekrowanego, to Kodeks 
Prawa Kanonicznego wprowadza rozróżnienie na dzieła własne i dzieła powie-
rzane zakonnikom (zob. kan. 677 i 681)20. Dla zapewnienia stałości w pasterskiej 
współpracy zaleca się zawieranie odpowiednich pisemnych umów między prze-
łożonymi zakonnymi a biskupem lub innymi kompetentnymi osobami (por. MR 
57)21. Niestety, również realizacja tych wskazań w praktyce pozostawia wiele do 
życzenia. Pełniąc obowiązki wyższego przełożonego zakonnego przez sześć lat 
nie zdołałem doprowadzić do podpisania stosownych umów w sprawie parafii w 
niektórych diecezjach, mimo usilnych zabiegów z mojej strony. 

Wreszcie trzecia płaszczyzna współpracy – koordynacji, również nie jest 
wolna od niedomówień i problemów. Dla ułatwienia dialogu – jak stwierdza 
adhortacja Vita consecrata – bardzo pożyteczne może być w tej perspektywie 
tworzenie – tam, gdzie dotąd nie istnieją – oraz ożywianie działalności krajowych 
komisji mieszanych Episkopatu i Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich i 
Żeńskich, które będą rozpatrywały problemy interesujące obie strony (VC 50). 
Jeśli chodzi o środki instytucjonalne na rzecz współpracy między biskupami i 
przełożonymi (rady, konferencje, komisje), dokument Mutuae relationes wyróż-
nia trzy poziomy: diecezjalny, krajowy i powszechny. 

Na szczeblu ogólnopolskim istnieje w ramach Konferencji Episkopatu Pol-
ski Komisja Mieszana: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni. Zadaniem tego 
gremium jest prowadzenie konsultacji, wspólne wypracowywanie propozycje 
rozwiązań do zastosowania w poszczególnych diecezjach i zakonach uwzględ-
niających specyfikę diecezji oraz zakonów. Na poziomie diecezji, daje się zau-
ważyć brak obecności albo obecność sporadyczną osób zakonnych w różnych 

 
19 Zob. G. B a r t o s z e w s k i: Rola i znaczenie wikariusza biskupiego dla instytutów życia 

konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego w diecezji. „Biuletyn Konferencji Wyższych 
Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce”. Warszawa X/’97 nr 36 s. 79–90. 

20 Wyjaśnienie tego rozróżnienia znajdziemy m.in. w komentarzu: B. W. Z u b e r t:  Komen-
tarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 2 cz. 2. Lublin 1990 s. 186–187. 

21 Zob. P. H. K o l v e n b a c h: Relacje między biskupami i przełożonymi generalnymi w kwe-
stiach dotyczących otwierania i zamykania dzieł. „Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych 
Zakonów Żeńskich”. R. 1998 nr 7 s. 102–105. 
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radach diecezjalnych. W niewielu polskich diecezjach istnieją rady ds. życia 
konsekrowanego. 

Widzimy więc, że sprawa właściwej współpracy osób konsekrowanych z 
Kościołem partykularnym wymaga wciąż jeszcze wiele poszukiwań dla wzajem-
nego dobra, ostatecznie dla dobra Kościoła i chwały Boga. 
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MONIKA M. PRZYBYSZ 

Wpływ kultury organizacji na proces komunikacji 
z otoczeniem w odniesieniu do instytucji 

Kościoła rzymskokatolickiego 
 
 

Truizmem byłoby stwierdzenie, że public relations zaczyna się „w domu”. 
Przesadą byłoby natomiast zdanie, że wszystko – każdy przejaw działalności 
organizacji  – z takim samym natężeniem decyduje o jej komunikacji z otocze-
niem. Jednak w public relations kultura organizacyjna (zwana często korporacyj-
ną) jest jednym z ważnych narzędzi kształtowania profesjonalnej i skutecznej 
komunikacji organizacji z otoczeniem.  

System wspólnych pojęć, w znacznym stopniu wyznaczający sposoby postę-
powania pracowników danej instytucji (tak najkrócej można zdefiniować kulturę 
organizacji), decyduje w dużym stopniu o „być albo nie być” komunikacyjnym 
współczesnych instytucji i firm, ponieważ to kultura organizacji decyduje kim 
one są. To zaś, kim są organizacje, wyznacza kierunek i sposób ich komunikacji.  

Podobnie, jak każdy człowiek ma swoją niepowtarzalną i wyjątkową oso-
bowość, zbiór stosunkowo trwałych i stabilnych cech go wyróżniających, tak 
również organizacje mają swoją unikalną osobowość, swoją kulturę1. I podobnie, 
jak każdy człowiek może komunikować się w różny sposób w zależności od 
swojej kultury, doświadczenia i umiejętności, tak również organizacja będzie 
komunikowała siebie, swoje wartości, swoją kulturę komunikacji. Mimo wystę-
powania pewnych podobieństw w kulturze organizacji, kultura konkretnej, danej 

 

Monika Marta P R Z Y B Y S Z, dr teologii w zakresie teologii środków społecznego przekazu; 
adiunkt w Katedrze Prakseologii Dziennikarskiej Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie, 
wykładowca w Instytucie Politologii UKSW oraz wykładowca WSD Diecezji Warszawskiej, spe-
cjalista public relations; e-mail: intellectus@wp.pl 

 
1 Por. S. P. R o b b i n s, D. A. D e C e n z o: Podstawy zarządzania. Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne. Warszawa 2002 s. 250–251.  
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organizacji będzie miała zawsze unikalny charakter. Indywidualne wartości, 
normy, postawy i wspólne cele określają sposób prowadzenia działalności danej 
instytucji, determinując kształtowanie się jej relacji z otoczeniem. Stąd specyfika 
kultury organizacyjnej instytucji Kościoła katolickiego będzie wyjątkowa i nie-
powtarzalna, a jednocześnie bogata rzeczywistość Kościoła jako instytucji będzie 
traktowana jako rzeczywistość nawiązująca do schematu firmy.  

 
I. Kultura organizacji 

Na początku najprościej więc będzie określić samo pojęcie kultury organiza-
cji poprzez wyjaśnienie, czym ona nie jest. Zdaniem Horsta Steinmanna i Georga 
Schreyögga nie jest ona osobliwą architekturą przemysłową, estetycznym wyglą-
dem wyrobów, plastycznym wystrojem budynków lub pięknymi obrazami w 
biurach2. Kultura przedsiębiorstwa to nie urządzanie pretensjonalnych bibliotek 
fabrycznych lub organizowanie wieczorków poetyckich w fabrycznym centrum 
szkoleniowym. Nie chodzi też o takie przedsięwzięcia w zakresie gospodarki ka-
drami, jak kółka jakości lub modele udziału w zysku. Są to wszystko możliwe 
części składowe kultury przedsiębiorstwa, ale to w żadnym wypadku nie znaczy, 
że kultura przedsiębiorstwa musi takie atrybuty posiadać3. Takich atrybutów w 
odniesieniu do Kościoła Katolickiego jednak nie brakuje. 

Kultura organizacji nie jest wreszcie również „klimatem”, jaki panuje w or-
ganizacji, choć są to pojęcia często mylone, bowiem klimat oznacza atmosferę 
panującą w danej jednostce w bieżącym okresie, a kultura jest czymś o wiele 
trwalszym, związanym głęboko z wartościami zakorzenionymi w organizacji. 
Kultura to rzeczywistość, a klimat to jej postrzeganie4. 

Kultura organizacji, najkrócej ją definiując, jest po prostu sposobem działa-
nia organizacji5. Wypływa ona zazwyczaj z misji i wizji założycieli, którzy usta-
nawiają początkową kulturę, tworząc obraz tego, czym powinna być ich organi-
zacja, bez ograniczeń wcześniejszych zwyczajów i zachowań lub ideologii, bazu-
jąc na niewielkiej liczbie osób, które początkowo tworzą organizację i w ten spo-
sób dość łatwo narzucając wszystkim pracownikom owe wartości i zasady. Kul-
tura organizacji staje się więc u początku istnienia organizacji wypadkową, wy-
nikiem interakcji, a więc komunikacji, między założeniami i poglądami założy-

 
2 Por. H. S t e i n m a n n, G. S c h r e y ö g g: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębior-

stwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 
19952 s. 417.  

3 Por. tamże.  
4 B. F r y z e ł: Kultura korporacyjna. Poglądy, teorie, zarządzani. Wydawnictwo Uniwersyte-

tu Jagiellońskiego. Kraków 2008 s. 77. 
5  Por. T. L a m b e r t: Problemy zarządzania. 50 praktycznych modeli rozwiązań. Dom 

Wydawniczy ABC. Warszawa 1999 s. 294.  
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cieli a tym, czego pierwsi pracownicy nauczą się na podstawie własnych do-
świadczeń, przekazując kolejnym zatrudnianym osobom nie tylko założenia i 
idee twórców, ale też swoje bogactwo twórczego wkładu6. Swoją „osobowość” 
organizacja zawdzięcza pokoleniom pracowników oraz minionym doświadcze-
niom, które skłaniają aktualnych zarządców do zachowywania się w pewien spo-
sób, niekiedy bez świadomości, że to robią7. 

Kulturę organizacja będzie posiadała niezależnie od tego, czy może sobie 
pozwolić na kształtowanie jej w sposób świadomy, gdy dochody organizacji są 
wysokie, czy też nie. Pojęcie to nie wskazuje też, jak się wydaje, jedynie na ze-
wnętrzne wpływy kulturowe. Kultura organizacji jest bowiem systemem wzor-
ców i orientacji, które charakteryzują postępowanie członków organizacji we-
wnątrz i na zewnątrz w sposób trwały8. Kultura organizacji wpływa więc w du-
żym stopniu na sposób zachowania i komunikowania się pracowników zarówno 
między sobą, a więc z otoczeniem wewnętrznym, jak i z otoczeniem zewnętrz-
nym. Wartości, symbole, rytuały, mity i praktyki postępowania będą w równym 
stopniu determinować sposób postrzegania świata przez pracowników i patrzenia 
nań poprzez okulary wewnętrznej lojalności wobec organizacji9 . Budowanie 
jednak tej lojalności nie należy do najłatwiejszych zadań w instytucjach kościel-
nych, związane jest to bowiem z prozaicznym czynnikiem często zbyt mało kon-
kurencyjnych zarobków w tych instytucjach.  

Kultura organizacji jest zespołem podstawowych założeń, które dana jed-
nostka ustanowiła w trakcie pokonywania problemów adaptacji do otoczenia i 
budowania wewnętrznej integracji10. Kultura organizacji powstaje więc jako 
proces komunikacji otoczenia wewnętrznego, pracowników, zdobywania do-
świadczenia grupy, ustalania, które z nich są godne zachowania i kontynuacji. To 
system ludzkich doświadczeń i mądrości, to „dusza”, „osobowość”, „tożsamość” 

 
6 Por. D. C. H a m b r i c k, S. F i n k e l s t e i n: Managerial Discretion: A Bridge over Polar 

Views of Organizational Outcomes. W: L. L. C u m m i n g s, B. M. S t a w (red.): Research in 
Organizational Behavio., JAI Press. Greenwich, CT  1987 s. 384–385. 

7 Por. R. K o c h: Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z. 
Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Kraków 1997 s. 120.  

8 Por. H. S t e i n m a n n, G. S c h r e y ö g g: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębior-
stwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, dz. cyt., s. 417.  

9 Por. A. M. S a p i e n z a: Believing is Seeing: How Culture Influences the Decisions Top 
Managers Make. W: R. H. K i l m a n n, M. J. S a x t o n, R. S e r p a, (red.): Gaining Control of the 
Corporate Culture. Jossey-Bass. San Francisco 1985, CA, s. 68; J. H. Sh e r i d a n: Culture-
Change Lessons. „Industry Week”. Vol. 17: 1997 s. 20; L. S m i r c i c h: Concepts of Culture and 
Organizational Analysis. „Administrative Science Quarterly”. Vol. 28: 1983 nr 3 s. 339–358. 

10 G. G i e r s z e w s k a, B. W a w r z y n i a k: Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania stra-
tegicznego. Poltext. Warszawa 2001 s. 159. 



 142

organizacji11, wyróżniająca go spośród innych organizacji, a więc kształtowana 
na drodze komunikacji, dialogu.  

Istnieją dwa różne podejścia do pojęcia kultura organizacji. W pierwszym 
wariancie traktowana jest ona jako część całości: kultura jest czymś, co organiza-
cja posiada. W drugim podejściu organizacja jako całość jest uważana za kulturę; 
to organizacja jest kulturą12.   

Niezależnie od tych koncepcji, istnieje jednak przynajmniej kilka elemen-
tów, łączonych z pojęciem kultury przedsiębiorstwa w obu koncepcjach13: jest 
ona w istocie zjawiskiem nieposiadającym oddzielnego bytu, bowiem są to 
wspólnie podzielane przekonania, które wyciskają piętno na pojmowaniu i iden-
tyfikacji własnej organizacji; kultura organizacji jest przeżywana, a oczywiste 
założenia jej tkwią w codziennej działalności, nie zaś w postaci autorefleksji nad 
tymi założeniami; poprzez odnoszenie się do wspólnych wartości, przekonań, 
kultura czyni działalność wszystkich członków, pracowników organizacji jako 
współgrającą całość, do pewnego stopnia jednolitą i spójną; jest ona efektem 
uczenia się zarządzania konfliktami i problemami z otoczeniem zewnętrznym i 
wewnętrznym, a więc posiada swoją historię rozwoju; wyraża ona sposób poj-
mowania świata przez członków organizacji, przekazuje orientację w złożonym 
świecie, wprowadzając wzorce dla selekcji i interpretacji programów działania; 
jest przekazywana w procesie społecznym, nie jest nauczana świadomie.  

Na podstawie analizy tych elementów nietrudno zauważyć, że sposób per-
cepcji kultury organizacji przez pracowników związany jest z wieloma mechani-
zmami komunikacji, które uzmysławiają nowemu pracownikowi, jak należy 
działać w rozumieniu kulturowej tradycji, a więc proces uczenia się kultury or-
ganizacji jest procesem wpływu otoczenia wewnętrznego na nowo zatrudnionego 
pracownika.  

 
II. Kryteria budowania 

Kultura organizacyjna spełnia jednak dwie podstawowe funkcje w organiza-
cji, a mianowicie umożliwia dostosowanie instytucji do otoczenia i zapewnia 
wewnętrzną integrację tej instytucji14. Kultura organizacji jest więc przekazywa-
na i wyrażana, komunikowana. U podstaw kultury leżą zbiory podstawowych 

 
11 Por. M. R o m a n o w s k a (red.): Podstawy organizacji i zarządzania. Difin. Warszawa 

2001 s. 120.  
12 Por. Y. A l l a i r e, M. E. F i r s i r o t u: Theories of Organizational Culture. „Organization 

Studies”. Vol. 5: 1984 nr 3 s. 193–226.  
13 Por. H. S t e i n m a n n, G. S c h r e y ö g g: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsię-

biorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, dz. cyt., s. 418–419.  
14 Por. A. K. K oźm i ń s k i, W. P i o t r o w s k i (red.): Zarządzanie. Teoria i praktyka. 

PWN. Warszawa 1995 s. 530.   
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wzorców orientacji i wyobrażenia (światopoglądy), kierujące postrzeganiem i 
działaniem. Chodzi tu o punkty orientacyjne, za którymi podąża się zwykle bez-
refleksyjnie, nie zastanawiając się nad tym, najczęściej nie znając ich w ogóle. 
Punkty te są uporządkowane według pięciu podstawowych problemów ludzkiej 
egzystencji15: założenia dotyczące otoczenia, pojmowanie prawdy, założenia 
dotyczące natury człowieka i ludzkiego działania oraz dotyczące stosunków mię-
dzyludzkich. Są to niezwykle ważne wyznaczniki budowania kultury organiza-
cyjnej w instytucjach kościelnych.  

Sposób, w jaki otoczenie jest postrzegane w organizacji – czy traktowane 
jest jako zagrożenie czy jako wyzwanie, wpływa na decyzję o wyborze strategii 
działania. Przykładem może być tu postrzeganie mediów przez niektóre środowi-
ska kościelne jako element wrogi Kościołowi, narzędzie manipulacji. W ten spo-
sób będą traktowani następnie pracownicy mediów, dziennikarzom nie będą 
udzielane informacje, a udzielenie odpowiedzi do mediów przez księdza może 
być zależne od deklaracji wstępnej odnośnie do medium, jakie dziennikarz repre-
zentuje. 

Każdy system społeczny tworzy określone wyobrażenia o tym, co stanowi 
podwalinę, a więc „instancję prawdy” – tradycja, autorytety, wiedza itp., a wybór 
ten będzie wpływał na sposób komunikacji w otoczeniu wewnętrznym, jak i ze-
wnętrznym. Także podejście do pracowników będzie determinowało reakcję w 
stosunku do przełożonych. Nie ma kultury organizacyjnej, która nie dotyczyłaby 
bowiem reguł współdziałania między pracownikami i dlatego prawidłowo zarzą-
dzana komunikacja wewnętrzna może zadecydować o działaniu organizacji, a 
także wpływać na kształtowanie się kultury organizacji. 

Sama również kultura podlega jednak zmianom. David Drennan wskazuje w 
swoich pracach dwanaście czynników kształtujących kulturę organizacji16 : 
wpływ dominujących liderów, przywódców; historia i tradycja organizacji; tech-
nologia, produkty i usługi; klienci; oczekiwania organizacji; systemy informacji i 
kontroli; ustawodawstwo i otoczenie organizacji; system nagród; organizacja i 
zasoby; cele, wartości i przekonania. Wśród wymienionych czynników są więc 
również komunikacja (i to zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna) oraz otocze-
nie organizacji. Stąd związek między kulturą organizacji a jej procesem komuni-
kacji z otoczeniem jest ścisły, gdyż z istniejącej kultury organizacji wypływa 
również sposób kształtowania relacji między organizacją a otoczeniem. 

 
15 Cyt. za: H. S t e i n m a n n, G. S c h r e y ö g g, dz. cyt., s. 420.  
16 Zob. więcej w: D. D r e n n a n: Transforming Company Culture: Getting Your Company 

from Where You are Now, to Where You Want to be. McGraw Hill. London-New York 1992.  
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Dojrzałość istniejącej kultury organizacji można diagnozować poprzez ana-
lizę stopnia występowania w danej jednostce dziesięciu następujących cech17: 
identyfikacji członkowskiej (stopień, w jakim pracownik identyfikuje się bardziej 
z organizacją jako całością niż z rodzajem wykonywanej pracy lub swoją spe-
cjalnością zawodową); akcentowanie grup (stopień, w jakim organizuje się czyn-
ności robocze z większym naciskiem wokół grup niż indywidualnych osób); 
koncentracja uwagi kadry zarządzającej na ludziach (stopień, w jakim w decy-
zjach kierowniczych uwzględnia się wpływ ich wyników na ludzi w organizacji); 
integracja jednostek (stopień, w jakim motywuje się jednostki organizacyjne do 
działania w sposób zintegrowany lub samodzielny); kontrola (stopień, w jakim 
wykorzystuje się prawo i nadzór kierowniczy do sprawowania kontroli nad za-
chowaniami pracowników); tolerancja względem ryzyka (stopień, w jakim pra-
cowników organizacji zachęca się do podejmowania ryzyka, wprowadzania in-
nowacji i postawy agresywnej); kryteria nagradzania (stopień, w jakim nagrody 
w formie podwyżki płac i awansu są przyznawane na podstawie efektywności 
pracownika, nie zaś na zasadzie starszeństwa, protekcji i czynników niezwiąza-
nych z efektywnością); tolerancja względem konfliktów (stopień, w jakim zachę-
ca się pracowników do otwartego omawiania konfliktów, wyrażania krytyki i 
zarządzania konfliktami); nastawienie na środki lub cele (stopień, w jakim kie-
rownictwo skupia uwagę raczej na wynikach niż procesach i technikach zastoso-
wanych do ich uzyskania); skupianie uwagi na otwartości systemu (stopień, w 
jakim organizacja monitoruje zmiany w otoczeniu i reaguje na nie, a więc działa 
proaktywnie poprzez zarządzanie problemowe). Należałoby więc przemyśleć 
kwestię podejmowania wysiłków na rzecz świadomego, nie zaś przypadkowego, 
budowania kultury korporacyjnej w instytucjach kościelnych.  

 
III. Rola w życiu organizacji 

Jakie są korzyści z istnienia silnej kultury organizacji? Prowadzi ona do 
pewnej przewidywalności, porządku, konsekwencji i ładu, bez konieczności sto-
sowania pisemnej dokumentacji, rozporządzeń, przepisów i reguł w sposób for-
malny18, a osoby zarządzające nią nie tracą czasu na ich opracowywanie. W taki 
sposób kultura organizacji, kształtując dominujące wartości wspólne, wpływa na 
strukturę organizacji i jej komunikację wewnętrzną. Zarówno bowiem specjali-
 

17 Por. między innymi: C. F. G r a y, E. W. L a r s o n: Project management: the managerial 
process. McGraw Hill Professional 20022 s. 79; C. A. O ’ R e i l l y III, J. C h a t m a n, D. F. 
C a l d w e l l: People and Organizational Culture: A Profile Comparision Approach to Assesing 
Person-Organization Fit. „Academy of Management Journal”. Vol. 34: 1991 nr 3 s. 487–516; G. 
H o f s t e d e, B. N e u i j e n, D. D. O h a y v, G. S a n d e r s: Measuring Organizational Culture: A 
Qualitative and Quantitative Study across Twenty Case. „Administrative Science Quarterly”. Vol. 
35: 1990 nr 2 s 286–316; A. M. P e t t e g r e w: On Studying  Organizational Culture. „Administra-
tive Science Quarterly”. Vol. 24: 1979 nr 4 s. 570–581. 

18 Por. P. M. S e n g e: Beyond the Bottleneck. „Executive Exellence”. R. 16: 1999 nr 5 s. 20.  
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zacja pracy (wykonywanie przez poszczególnych pracowników odrębnych frag-
mentów danego zadania, zamiast całości, a więc praca zespołowa), droga służ-
bowa (zasada zarządzania kadrami, według której każdy pracownik podlega tyl-
ko jednemu przełożonemu), rozpiętość kierowania (liczba pracowników, którymi 
może zarządzać dany kierownik w sposób skuteczny i sprawny), autorytet for-
malny (uprawnienia kierownika do wydawania poleceń i oczekiwania, że zostaną 
wykonane) wraz z odpowiedzialnością (zobowiązania do wykonywania przypi-
sanych działań), centralizacja (funkcja stopnia przekazywania uprawnień decy-
zyjnych na niższe szczeble) wraz z decentralizacją (przekazywanie uprawnień 
decyzyjnych na najniższe szczeble organizacji) oraz dzielenie czynności w orga-
nizacji według funkcji, produktu, klienta, miejsca lub procesu – wszystko to 
związane  jest  z kulturą  organizacji,  zarządzaniem  relacjami  międzyludzkimi,  
a  także  istniejącym  stylem  komunikacyjnym w  otoczeniu  wewnętrznym  
organizacji19. 

Istnieje szereg „pułapek” związanych z zarządzaniem kulturą organizacji, z 
przeprowadzaniem zmian w tym zakresie. Wymienia je Tom Lambert20: wpro-
wadzanie zmian w odpowiedzi na najnowsze mody i trendy, nie biorąc pod uwa-
gę realiów działalności gospodarczej; oczekiwania, że powierzchowna zmiana 
doprowadzi do szybkiego rozwiązania problemów organizacji; kierownictwo 
niezdolne do ustalenia precyzyjnych celów i poinformowania o nich pracowni-
ków i osoby zarządzające; ustalenie celów zbyt licznych lub zbyt sprzecznych; 
brak zaangażowania wszystkich pracowników w procesie zmiany; niestałość 
celów lub stałe ich przesuwanie; zmiana kultury oparta na przesłankach ideolo-
gicznych; przeciążenie programu zmiany kultury; próba osiągnięcia wielkiej 
zmiany za jednym razem; sytuacja, w której wartości organizacji nie docierają do 
wszystkich zainteresowanych; brak zaangażowania ze strony kierownictwa 
(zmiana jest postrzegana jako coś, co przynosi korzyści jednym z uszczerbkiem 
dla innych, a więc wymaga komunikacji i zaangażowania); brak monitoringu i 
nieumiejętność zarządzania procesem zmiany w zależności od wyników; poszu-
kiwanie szybkich rezultatów, zachowania kierownictwa niezgodne z pożądaną 
kulturą (na przykład w sytuacji kryzysowej, a więc wymaga szczególnego rodza-
ju komunikacji); przekazywanie uprawnień w sposób przekraczający możliwości 
pracowników; opór osób zarządzających średniego szczebla lub pracowników 
(trzeba wyjaśniać potrzebę zmiany, nowe role, uczyć postępowania w nowej 
kulturze, monitorować i kontrolować aż do osiągnięcia sukcesu); brak zmian 
struktury, które ułatwiałyby nowe zachowania. Wiedza ta może być przydatna 
dla instytucji kościelnych.  

 
19 Por. S. P. R o b b i n s, D. A. D e C e n z o: Podstawy zarządzania, dz. cyt., s. 253.  
20 Por. T. L a m b e r t:  Problemy  zarządzania.  50  praktycznych  modeli  rozwiązań,  dz. 

cyt., s. 307–309. 
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Kultura organizacji odgrywa ogromną rolę w osiąganiu przez nią sukcesu, 
jest podstawą przewagi konkurencyjnej, bowiem to właśnie kultura odzwiercie-
dla pewne elementy, które różnią instytucje między sobą, które decydują o tym, 
że dane przedsiębiorstwo jest rozpoznawalne, identyfikowalne z określoną ce-
chą21, w pewien sposób wyjątkowe, jak na przykład firma Volvo z bezpieczeń-
stwem. Ponieważ kultura w organizacji, jak w latach osiemdziesiątych poprzed-
niego wieku zdefiniował ją Geert Hofstede, jest procesem programowania za-
chowań członków organizacji, przedstawia wartości, które są ustalone przez 
wszystkich jej członków, z tymi zasadami powinni utożsamiać się wszyscy pra-
cownicy, postępując zgodnie z nimi przez cały czas. Dlatego kultura organizacji 
jest właśnie takim elementem, który musi być nieustannie komunikowany, po-
wtarzany, przypominany, uczony; powinna być nad nim w ogóle prowadzona 
refleksja.  

 
IV. Kultura organizacji sposobem prezentacji 
tożsamości i płaszczyzną przekazu wartości 

Kultura danego przedsiębiorstwa informuje osoby spoza organizacji o tym, 
kim ona jest, kształtuje obraz instytucji, często wymagając od pracowników iden-
tyfikacji z wartościami danej kultury22. Stąd nie jest dziwnym oczekiwanie, by w 
instytucjach kościelnych pracowały osoby wierzące, praktykujące, żyjące wiarą. 
To, jakimi wartościami przepojone są firmy japońskie, o których krążą już bizne-
sowe legendy, o rezygnacji przez pracowników tych instytucji nawet z urlopów 
wypoczynkowych, by bez wytchnienia służyć swoim pracodawcom, to właśnie 
świadczy o wartości kultury organizacji jako niezmiernie cennej wartości, cen-
niejszej nawet, niż cos tak ważnego, jak ludzki odpoczynek. Kultura wpływa 
więc na otoczenie wewnętrzne organizacji poprzez budowanie zaangażowania 
pracowników w osiąganie celu (misji, wizji, filozofii, wartości) danej instytucji, 
w ten sposób zapewniając niewielką rotację pracowników i zwiększając efek-
tywność pracy, a tym samym przyczyniając się do zwiększenia się wydajności i 
konkurencyjności organizacji, na jej wyniki. Ponadto daje również poczucie za-
dowolenia klientom oraz pracownikom.  

O podstawowych wartościach kultury organizacji, otoczeniu zewnętrznemu i 
wewnętrznemu określonych informacji dostarcza przede wszystkim sposób 
współdziałania instytucji z tym otoczeniem, wewnętrzne relacje pomiędzy pra-
cownikami różnego szczebla, a także inne czynniki, nie związane już z otocze-
niem. Kultura może być bowiem pojmowana również w wielu aspektach, które 
instytucja komunikuje otoczeniu, chociażby poprzez odwołania do historii zwią-
zane z założeniem danej instytucji kościelnej i / lub założycielami, używaną 

 
21 Por. P. B u h l e r: Zarządzanie. One Press. Gliwice 2007 s. 235.  
22 Por. tamże, s. 237.  
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symbolikę (widoczny aspekt kultury), różne ceremonie i rytuały, żargon, warto-
ści i przekonania.  

Najbardziej podstawową typologią kultur stała się koncepcja Deala-
Kennedy’ego23, wyłaniająca cztery typy kultur według dwóch cech: wielkości 
ryzyka i trwałości sprzężenia24. Kultura „wszystko lub nic”, w której rywalizacja 
jest podstawą istnienia i działania instytucji kształtuje specyficzną kulturę opartą 
na sukcesie, wyznaczanym przez poważanie, dochód i władzę. Błędy są w tej 
kulturze mocno piętnowane i trudno mówić w tej kulturze o dobrej komunikacji 
międzyludzkiej. Kultura „igrzysk i chleba” wykazuje silne powiązania z otocze-
niem, które jest pełne możliwości, istniejących przyjaznych relacji między pra-
cownikami, eksponowana jest w nim nieskomplikowana współpraca w zespole w 
komunikacji wewnętrznej, problemy stwarzają głównie klienci. Trzeci rodzaj 
organizacji to „analityczna kultura przedsięwzięć”, w której wszystko skoncen-
trowane jest na podjęciu właściwej decyzji, otoczenie jest traktowane przeważnie 
jako zagrożenie, poprzez analizy i długookresowe prognozowanie próbuje się 
nad nim zapanować, przy użyciu naukowo-technicznej racjonalności, ale nawet 
w tej sytuacji komunikacja z klientami i wewnątrz instytucji jest sformalizowana, 
uprzejma i nieemocjonalna. Ostatnim modelem jest „kultura procesu”, w której 
cel ogólny odgrywa rolę podrzędną, współżycie odbywa się drogą porządku hie-
rarchicznego, precyzyjnie określone są najdrobniejsze szczegóły, język jest po-
prawny i drobiazgowy, panujące ogólnie wzorce orientacji to nieufność i zabez-
pieczenie się, a najdrobniejszy zabieg jest precyzyjnie dokumentowany.  

Patricia Buhler przy pomocy dwóch zmiennych – współżycia społecznego i 
solidarności – wymienia natomiast nieco inne cztery rodzaje kultur organizacji: 
sieciową, interesu, podzieloną i społeczną25. Sieciowa kultura charakteryzuje się 
wysokim poziomem współżycia społecznego i niskim poziomem solidarności, 
kształtując relacje między pracownikami na poziomie życzliwości, przy skupie-
niu w przedsiębiorstwie bardziej na sprawach społecznych, niż ekonomicznych. 
Przeciwieństwem jej jest kultura interesu, z wysokim stopniem solidarności i 
niskim współżycia społecznego, sformalizowanych kontaktach międzypracowni-
czych, ale dużym stopniem zaangażowania w realizację celów przedsiębiorstwa. 
W kulturze podzielonej na niskim poziomie są obydwie zmienne, zarówno soli-
darność, jak i współżycie społeczne, pracownicy nie są zainteresowani osiąga-
niem celu przedsiębiorstwa, a komunikacja w instytucji jest ograniczona do mi-
nimum. Czwartym rodzajem jest kultura społeczna, gdzie dzięki wysokiemu 
poziomowi współżycia społecznego i solidarności przedsiębiorstwa są przyjazne 

 
23 Zob. więcej w: T. E. D e a l, A. A. K e n n e d y: Corporate cultures. The Rites and Rituals 

of Organizational Life, Addison-Wesley. Reading, MA 1982. 
24 Omówienie za: H. S t e i n m a n n, G. S c h r e y ö g g: Zarządzanie. Podstawy kierowania 

przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, dz. cyt., s. 423–425.  
25 Por. tamże, s. 242.  
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otoczeniu, a pracownicy zaangażowani i pełni poświęcenia. Komunikacja w or-
ganizacji i wobec otoczenia nie tylko jest więc owocem kultury organizacji, ale 
też wpływa na tę kulturę. Wpływ ten i wzajemna zależność są silne.   

 

Prezentowana typologia Deala-Kennedy’ego oraz Patricii Buhler, bądź inne 
znane w literaturze typologie (jak choćby Handy’ego, Cooke’a i Lafferty’ego, a 
także w Polsce Cz. Sikorskiego czy A. Sajkiewicz) są dużym uproszczeniem 
problematyki kultury organizacji, porządkującym jedynie pewne doświadczenia z 
tworzeniem jej i zarządzaniem nią. Jednak zrozumienie kultury przedsiębiorstwa, 
określenie jej unikalności i próba świadomego jej kształtowania wymaga wysił-
ku, umiejętności komunikacyjnych i precyzyjnie określonego celu. Typologie te 
pokazują jednak obrazowo, że wpływ kultury organizacji na komunikowanie się 
instytucji z otoczeniem jest wzajemnie zależny, bowiem aspekt komunikacyjny 
jest elementem kształtowania się tej kultury, szczególnie w procesie jej zmian. 
Zagadnienie to przekracza jednak zakres niniejszej krótkiej analizy wzajemnych 
relacji między otoczeniem a kulturą organizacji w odniesieniu do instytucji ko-
ścielnych i powinno być przedmiotem dalszych analiz. 
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MACIEJ SZCZEPANIAK 

Strona internetowa parafii narzędziem 
nowej ewangelizacji 

 
 

Należy uznać, że obecnie pośród nowych form masowej komunikacji wzrasta 
rola Internetu, stanowiącego nowe forum, na którym powinna być głoszona 
Ewangelia1. Przekonanie, wyrażone przez papieża Benedykta XVI w adhortacji 
apostolskiej Verbum Domini, stanowiącej zwieńczenie i podsumowanie XII 
Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w 2008 r., wydaje się 
być wołaniem Kościoła o nową ewangelizację poprzez mass media i nowe tech-
nologie. Wobec postępujących przemian kulturowych i swego rodzaju „change in 
act” – ciągle trwającej zmiany – w świecie środków społecznego przekazu2, war-
to podjąć temat wykorzystania parafialnej strony internetowej w dziele nowej 
ewangelizacji. Już bowiem instrukcja duszpasterska o środkach społecznego 
przekazu Communio et progressio z 1971 r. zwracała ordynariuszom uwagę, że 
ich zadaniem jest zorganizowanie działalności duszpasterskiej (sic!) za pośred-
nictwem środków społecznego przekazu w skali diecezjalnej i parafialnej3.  

 

Maciej S Z C Z E P A N I A K , ks. dr, adiunkt w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki, WT UAM,  
Poznań, rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, e-mail: ms@amu.edu.pl 
 

1 B e n e d y k t  X V I: Adhortacja apostolska Verbum Domini, n. 113.  
2 Por. E. A n t o n e l l i: I media: un don e una responsabilità per tutti, un impegno per le 

famiglie. W: Rodina a médiá. Family and media. Red. T. R o nč á k o v á. Presov 2009 s. 55. Przy-
spieszenie i stan ciągle trwającej zmiany w dziedzinie nowych technologii widać choćby w termi-
nologii dotyczącej środków przekazu, gdzie termin „nowe media” nie zdążył się jeszcze zdezaktua-
lizować, więc nowsze od nich środki nazwano „nowe media” –  por. P. L e v i n s o n: New New 
Media. Boston 2009; terminem tym P. L e v i n s o n określa media społecznościowe, w których 
każdy konsument jest jednocześnie producentem.  

3 Por. Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu: Instrukcja duszpasterska o środ-
kach społecznego przekazu Communio et progressio, n. 168.  
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Przekonanie o „ciągle trwającej zmianie” w świecie środków przekazu spo-
tyka się z pojęciem nowej ewangelizacji, pod którym kryje się umiejętność roz-
poczynania od nowa, przekraczania granic, poszerzania horyzontów4. Termin ten 
pojawił się w nauczaniu Kościoła podczas pontyfikatu Jana Pawła II. W 1979 r. – 
w trakcie pierwszej podróży apostolskiej do Polski – Papież mówił o krzyżu po-
stawionym w czasie obchodów milenijnych: Otrzymaliśmy znak, że na progu 
nowego tysiąclecia – w te nowe czasy i nowe warunki wchodzi na nowo Ewange-
lia. Że rozpoczęła się nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecież ta sama, 
co pierwsza5. W ten sposób termin „nowa ewangelizacja” stał się synonimem 
misji, nowego zainteresowania Kościoła swym podstawowym posłannictwem, 
swą tożsamością i racją bytu6. 

Program nowej ewangelizacji zakłada, że Kościół pragnie wprowadzić do 
współczesnego świata temat głoszenia królestwa Bożego także poprzez środki 
społecznego przekazu.  Celem  niniejszego  artykułu  jest refleksja nad kierun-
kami rozwoju stron internetowych i ich funkcjonowaniem we wspólnotach reli-
gijnych,  jakimi  są  parafie.  Interesuje  nas  zagadnienie  nowej ewangelizacji  
dla  przekazu  wiary  chrześcijańskiej za  pośrednictwem  strony  internetowej  
wspólnoty parafialnej.  

 
I. Parafia w świetle nauczania Kościoła 

po Soborze Watykańskim II 

W celu właściwego sformułowania zadań stawianych parafialnym stronom 
internetowym, warto przyjrzeć się teologii parafii w świetle współczesnego nau-
czania Kościoła. Eklezjologia Soboru Watykańskiego II każe nam dostrzec w 
parafii wspólnotę Kościoła lokalnego, w której urzeczywistniane i aktualizowane 
jest zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa7. Kościół lokalny staje się w ten sposób 
widzialnym znakiem zbawienia i wspólnotą ludzi zjednoczonych mocą Ducha 
Świętego. W oparciu o dokumenty Kościoła można wyróżnić następujące aspek-
ty składające się na charakterystykę parafii.  

1. Obecność Chrystusa 

Sensem gromadzenia się wspólnoty parafialnej jest obecność Chrystusa. We 
wspólnotach, choć nieraz są one szczupłe i ubogie albo żyją w rozproszeniu, 

 
4 XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów: Nowa ewangelizacja dla przeka-

zu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta 2011 [dalej: Lineamenta], n. 10.  
5 J a n  P a w e ł  I I: Homilia podczas Mszy św. w sanktuarium Świętego Krzyża w Mogile, 

9.6.1979.  
6 Por. Lineamenta, n. 10. W 2010 r. papież B e n e d y k t  X V I powołał Papieską Radę ds. 

Popierania Nowej Ewangelizacji – por. B e n e d y k t  X V I: List apostolski w formie »motu pro-
prio« Ubicumque et semper, 21.9.2010.  

7 Por. Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, n. 26. 
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obecny jest Chrystus, którego mocą zgromadza się jeden, święty, katolicki i apo-
stolski Kościół8. Obecność Chrystusa w sakramentach świętych, zwłaszcza w 
sakramencie Eucharystii, jest najwspanialszym wzorem »komunikowania«, jaki 
jest dostępny ludziom na ziemi, mianowicie, zjednoczenie, komunikowanie mię-
dzy Bogiem i człowiekiem, a przez to wzorem najściślejszego i najdoskonalszego 
zjednoczenia między ludźmi9. Dlatego też treścią przepowiadania we wspólnocie 
parafialnej powinno być głoszenie kerygmatu, czyli proklamacja orędzia o Jezu-
sie Chrystusie. Przekonanie to streszcza powiedzenie św. Augustyna: w Kościele, 
a więc także w parafii, Christus praedicat Christum10 – Chrystus przepowiada 
Chrystusa. Czytane i rozważane we wspólnocie parafialnej słowo Boże jest epi-
fanią Jezusa Chrystusa11.  

2. Związek z terytorium 

Parafię cechuje związek z miejscem, z terytorium12. Jeden i jedyny Kościół 
katolicki składa się z Kościołów partykularnych, czyli przede wszystkim z diece-
zji, a każda diecezja lub inny Kościół partykularny powinny być podzielone na 
odrębne części, czyli parafie13. Parafie są określoną częścią diecezji14, najważ-
niejszą lokalnie zorganizowaną grupą wiernych pod przewodnictwem duszpaste-
rza, znakiem widzialnego Kościoła ustanowionego na całej ziemi15. Sobór Waty-
kański II nazywa je podstawową komórką diecezji16. Stają się one podstawowym 
ogniwem codziennego życia diecezji17, a wspólnota kościelna właśnie w parafii 
znajduje swój najbardziej bezpośredni i widzialny wyraz18.  

Andrzej Żądło mówi o pojawianiu się parafii jako o procesie »biologicz-
nym«, polegającym na rodzeniu się nowych, mniejszych organizmów kościelnych, 
sprzyjających procesowi decentralizacji Kościoła, celem skutecznego docierania 
z Ewangelią, katechezą, sakramentami i opieką duszpasterską do wszystkich 
środowisk19. Warto jednak pamiętać, że Kościół powszechny nie jest sumą, fede-
racją czy związkiem Kościołów partykularnych. Sam Kościół powszechny w 
swym powołaniu i misji, skoro zapuszcza korzenie na terenach o różnych warun-

 
8 Tamże.  
9 Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu: Instrukcja duszpasterska o środkach 

społecznego przekazu Communio et progressio, n. 11. 
10 Św. A u g u s t y n: Sermones 354, 1; PL 39, 1563.  
11 Por. P i u s  P a r s c h: Le guide dans l'année liturgique. Paris 1944 s. 16.  
12 Por. Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, n. 28.  
13 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, 1983 r. (dalej: KPK), kan. 368, 374 § 1.  
14 Sobór Watykański II: Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Domi-

nus, n. 30.  
15 Sobór Watykański II: Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, n. 42.  
16 Sobór Watykański II: Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, n. 10.  
17 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Pastorem gregis, n. 45. 
18 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Christifideles laici, n. 26. 
19 A. Ż ą d ł o: Parafia w trzecim tysiącleciu. Kielce 1999 s. 29. 
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kach kulturowych, społecznych i ustrojowych, przybiera w każdej części globu 
inny wygląd zewnętrzny i odmienne rysy20. Dlatego można powiedzieć, że Ko-
ściół „wciela się” w poszczególne parafie, które składają się z konkretnych ludzi, 
posługują się określonym językiem, dziedziczą określoną kulturę, swoisty sposób 
odczuwania czy też pamięć odrębnej przeszłości. Wydaje się, że związek parafii 
z terytorium musi być dziś rozumiany nie tylko i nie nade wszystko w kontekście 
administracyjnym. Parafia to nie tylko ulice i domy w określonych i ściśle wy-
znaczonych granicach, ale to przede wszystkim ludzie. Człowiek wraz ze swoim 
sposobem bycia, życia i działania charakteryzuje terytorium, a nie terytorium 
znamionuje i określa człowieka21.  

3. Przewodnictwo prezbitera 

Biskup jest pierwszą osobą odpowiedzialną za wspólnotę parafialną i powi-
nien przede wszystkim jej poświęcić swą troskę22. W poszczególnych, lokalnych 
zgromadzeniach kapłani czynią obecnym samego biskupa23 i działają z nim w 
łączności. Stąd wspólnoty parafialne zorganizowane są pod przewodnictwem 
prezbitera, czyli proboszcza24. Kapłani uświęcają członków wspólnoty parafial-
nej, uwidaczniają Kościół powszechny na swoim terenie i przyczyniają się do 
budowania całego Ciała Chrystusowego (por. Ef 4,12). Do kierowania parafią 
konieczne jest odznaczanie się zdrową nauką i dobrymi obyczajami, gorliwością 
pasterską oraz innymi cnotami, jak również przymiotami25. Zadaniem proboszcza 
jest troska o proklamację słowa Bożego, zwłaszcza przez głoszenie homilii w 
niedziele i święta oraz przez nauczanie katechetyczne26. W sposób szczególny 
powinien on też zatroszczyć się o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży. 

4. Wspólnota 

Sobór nazywa parafię „kościelną rodziną”27 i dostrzega istotę duszpasterstwa 
parafialnego w budowaniu wspólnoty. Rozumienie parafii nie może więc być 
sprowadzone jedynie do struktury, terytorium czy budynków. Jest ona rodziną 
Bożą jako braci ożywionych duchem jedności28, domem rodzinnym, braterskim i 
gościnnym29 i wspólnotą wiernych30. Parafia dostarcza naocznego przykładu 

 
20 P a w e ł  V I: Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, n. 62.  
21 Por. A. F a l l i c o: La scelta del territorio [www.chiesa-mondo.it/cd_corso2007 – dostęp: 

10.9.2011].  
22 Por. J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Pastorem gregis, n. 45. 
23 Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, n. 28. 
24 Por. Sobór Watykański II: Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus 

Dominus, n. 30.  
25 KPK 521 § 2.  
26 KPK 528 § 1. 
27 Sobór Watykański II: Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, n. 9. 
28 Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, n. 28.  
29 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, n. 67.  
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apostolstwa wspólnotowego, ponieważ gromadzi w jedno różnych ludzi, z całym 
bogactwem ich osobowości, wszczepiając je w powszechność Kościoła31. Stąd na 
charakterystykę parafii składa się aspekt bezpośredniości. Powstała ona bowiem 
z troski o skuteczność działania ewangelizacyjnego w świecie i jest specyficznym 
terenem spotkania, swoistym »skrzyżowaniem« Kościoła ze światem32. Parafia 
jest też miejscem spotkania posłannictwa Kościoła z wiarą konkretnych ludzi, 
jest przestrzenią, gdzie kształtuje się człowiek i chrześcijanin33. 

Świeccy powinni przyzwyczaić się do działania w parafii w ścisłej jedności 
ze swoimi kapłanami34. Wspólnotę buduje dyskusja nad problemami osobistymi i 
całego świata. Jan Paweł II nazywał budowanie kościelnej rodziny „szkołą ko-
munii”35. Polega ona na krzewieniu duchowości komunii, odczuwaniu więzi z 
innymi i dostrzeganiu w nich „kogoś bliskiego”, odkrywaniu w drugim człowie-
ku tego, co jest w nim pozytywne, odrzucaniu pokus egoizmu, które rodzą rywa-
lizację i nieufność. Takie rozumienie istoty parafii znajduje swoje źródło w bi-
blijnej teologii pierwotnego Kościoła, który był nie tylko wspólnotą modlitwy, 
ale też miejscem świadectwa, miłości i wspólnoty dóbr materialnych (por. Dz 
4,32). Chodzi więc o budowanie wspólnoty zarówno w sensie religijnym, jak i 
psychologicznym, społecznym, a nawet ekonomicznym36.  

5. Miejsce sprawowania liturgii 

Tak rozumiana wspólnota parafialna jest przede wszystkim miejscem 
wspólnej modlitwy i sprawowania liturgii. Parafia jest przecież zbudowana na 
gruncie rzeczywistości teologicznej, jest wspólnotą eucharystyczną, czyli wspól-
notą zdolną do sprawowania Eucharystii, będącej żywym źródłem jej wzrostu i 
sakramentalnym węzłem doskonałej komunii z całym Kościołem37. Jan Paweł II 
mówił o potrzebie tworzenia w społecznościach parafialnych klimatu przeniknię-
tego modlitwą i wychowywania ludzi do udziału w liturgii38. To właśnie spra-
wowanie Eucharystii winno być centrum życia parafialnego39. Proboszcz wspól-
noty powinien także zatroszczyć się o to, by wierni często przystępowali do sa-
kramentów Najświętszej Eucharystii i pokuty oraz by czynnie uczestniczyli w 

 
30 KPK 515 § 1.  
31 Sobór Watykański II: Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, n. 9; por. 

A. P r z y b e c k i: Budować wspólnotę czy administrować? Pawłowa inspiracja dla polskiego 
duszpasterstwa. „Teologia Praktyczna”. T. 10: 2009 s. 77–83. 

32 A. Ż ą d ł o: Parafia w trzecim tysiącleciu. Kielce 1999 s. 35.  
33 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Pastorem gregis, n. 22.  
34 Sobór Watykański II: Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, n. 9. 
35 J a n  P a w e ł  I I: List apostolski  Novo millennio ineunte, n. 43.  
36 Por. M. N o w a k: Posoborowa odnowa parafii. „Homo Dei”. R. 55: 1986 nr 2 s. 118.  
37 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Christifideles laici, n. 26. 
38 Por. J a n  P a w e ł  I I: list apostolski Novo millennio ineunte, n. 34.  
39 Por. KPK 528 § 2.  
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liturgii. Parafia jest miejscem aktualizacji Kościoła, w niej rozwijane są chary-
zmaty, a rzeczywistość zbawienia staje się doświadczalna.  

6. Charakter misyjny wspólnoty parafialnej 

Zadaniem członków wspólnoty parafialnej, na czele z proboszczem, jest za-
angażowanie w głoszenie orędzia o zbawieniu tym, którzy jeszcze go nie znają 
lub o nim zapomnieli. Dlatego duszpasterstwo w parafii powinno promieniować 
zapałem misyjnym40. Kapłan powinien zabiegać, korzystając z pomocy świec-
kich, ażeby ewangeliczne orędzie dotarło również do tych, którzy przestali prak-
tykować albo nie wyznają prawdziwej wiary41. Świeccy zaś winni nabierać coraz 
głębszego przekonania o tym, jak bardzo istotne jest apostolskie zaangażowanie 
na terenie własnej parafii42. Można powiedzieć, że duszpasterstwo ogólne w 
parafii ze swej natury musi mieć charakter misyjny43. W ten sposób także wspól-
nota parafialna staje się miejscem nawiązywania dialogu ze społeczeństwem, w 
którym żyje, a Kościół przybiera postać słowa, orędzia i rozmowy44.  

Powyżej nakreślona charakterystyka parafii w świetle posoborowego nau-
czania Kościoła pozwala nam przejść do refleksji nad parafialną stroną interne-
tową w służbie nowej ewangelizacji.  

 
II. Strona internetowa parafii rozumiana 

jako „wspólnota duszpasterska” 

Racją istnienia Internetu są ludzie. Dlatego pytanie o rolę mass mediów we 
współczesnym świecie staje się dziś integralną częścią kwestii antropologicznej: 
Gdy komunikacja traci etyczny punkt odniesienia i wymyka się spod kontroli 
społecznej, przestaje się liczyć z centralnym miejscem człowieka i jego nienaru-
szalną godnością45. Tak jak w przypadku innych środków społecznego przekazu, 
osoba i wspólnota są kluczowe w ocenie Internetu46. 

 
40 Por. A. F a l l i c o: Parrocchia missionaria nel quartiere. Catania 1987 s. 12.  
41 Por. KPK 528 § 1. 
42 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Christifideles laici, n. 27. 
43 Por. Conferenza Episcopale Italiana: Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che 

cambia [www.chiesacattolica.it  – dostęp: 2.9.2011]. 
44 P a w e ł  V I: Encyklika Ecclesiam suam, 65: Iamvero Ecclesiae in colloquium veniendum 

est cum hominum societate, in qua vivit; ex quo fit, ut eadem veluti speciem et verbi, et nuntii, et 
colloquii induat. Misyjny charakter przesłania P a w ł a  V I z jego pierwszej encykliki dobrze 
wyraża angielski przekład tekstu, który podkreśla, że Kościół ma światu coś ważnego do powie-
dzenia, ma wiadomość do przekazania i prawdę do zakomunikowania: The Church must enter into 
dialogue with the world in which it lives. It has something to say, a message to give, a communica-
tion to make.  

45 B e n e d y k t  X V I: Orędzie na XLII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 
(2008 r.). 

46 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu: Etyka w Internecie. 2002 r., n. 3.  
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L. Cantoni w celu nakreślenia celów stawianych tworzonej stronie interne-
towej proponuje posługiwanie się metaforą restauracji47. Do jej zaistnienia ko-
nieczne są:  

1. infrastruktura: sala, stoły, krzesła, kuchnia z wyposażeniem, talerze i 
szklanki,  

2. osoby, które czynią restaurację realną: ludzie, którzy ją prowadzą, 
przygotowują i podają potrawy,  

3. menu: różnorodne dania i napoje, smaczne i świeże,  
4. goście, którzy chcą przyjść do restauracji na posiłek.  

Schemat Cantoniego przypomina, że wszystkie wymienione tu elementy są 
istotne i konieczne. Warto w oparciu o nie przyjrzeć się roli parafialnej strony 
internetowej w przekazie wiary chrześcijańskiej.  

1. Technika w przekazie wiary 

Za każdą stroną internetową kryje się sieć komputerów, komunikacyjne pro-
tokoły TCP/IP wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności i 
wymiany, złącza, pakiety danych, itd. Urządzenia techniczne stają się pośredni-
kiem w akcie komunikacji, co sprawia, że można mówić o komunikacji zapo-
średniczonej przez komputer (CMC – computer-mediated communication) 48. 
Internet staje się w ten sposób ogromnym zbiorem informacji, z którego korzy-
stają ludzie. Trzeba więc pamiętać, że Internet, podobnie jak inne narzędzia ko-
munikacji, jest środkiem, a nie celem samym w sobie49.  

W schemacie Cantoniego „infrastruktura” strony to oprogramowanie i grafi-
ka. Warto zrobić wszystko, by nasza strona nosiła znamiona nowoczesności i by 
nie bazowała na stosowaniu przestarzałych technologii. Trzeba pamiętać, że ab-
solutny brak elementów graficznych, a nawet ilustracji i zdjęć do artykułów po-
woduje, że całość staje się mdła i nieinteresująca. Z drugiej jednak strony przeła-
dowanie jakiegoś kanału przekazu informacji (na przykład posługiwanie się tylko 
i wyłącznie fotografią) może z czasem ograniczyć jego skuteczność.  

Benedykt XVI przypomina, że z relacją między słowem Bożym i kulturami 
wiąże się ważna kwestia uważnego i inteligentnego posługiwania się dawnymi i 
nowymi środkami społecznego przekazu50. Warto zatem wykorzystać wszystkie 
pozytywne strony techniki, by pomogły nam one w skutecznym przekazie fun-
 

47 L. C a n t o n i: Valutazione dei siti internet istituzionali. W: M. C a r r o g g i o, J. M. L a  
P o r t e: Gli uffici stampa delle diocesi e delle conferenze episcopali. Roma 2002 s. 70.  

48 Przegląd badań w dziedzinie CMC podaje: J.B. Walther, M.R. Parks: Cues filtered out, 
cues filtered in: Computer-mediated communication and relationships. W: Handbook of interper-
sonal communication. Red. M.L. Knapp, J.A. Daly. Thousand Oaks 2002 s. 529–563. 

49 Por. J a n  P a w e ł  I I: Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 
(2002 r.). 

50 B e n e d y k t  X V I: Adhortacja apostolska Verbum Domini, n. 113. 
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damentów wiary. Portal powinien nawiązywać wyglądem i strukturą do najczę-
ściej odwiedzanych serwisów internetowych, ponieważ to one kształtują przy-
zwyczajenia potencjalnych odbiorców. Powołując do życia stronę internetową 
warto też zadbać o sprawne narzędzia ułatwiające wyszukiwanie słów kluczo-
wych i archiwalnych wydarzeń.  

Postulat inteligentnego posługiwania się techniką powinien prowadzić nas 
do uatrakcyjnienia przekazu. Strona internetowa parafii – tylko dlatego, że doty-
czy wspólnoty kościelnej – nie musi być wcale „uboga” pod względem graficz-
nym, pozbawiona dynamicznych elementów i nacechowana bezbarwną kolory-
styką sprawiającą wrażenie „braku życia”. Język współczesnych mediów wyma-
ga stosowania wyróżnienia fragmentu tekstu, który zachęciłby do przeczytania 
większego fragmentu. Zawsze należy pamiętać, że technika powinna być podpo-
rządkowana przekazowi. W cyfrowym świecie łatwo bowiem uczynić z niej 
„nową religię”51, za którą nie stoi żadna istotna treść.  

2. Ewangelizacyjna pasja wierzących 

Elektroniczna sieć to przede wszystkim miliony użytkowników na całym 
świecie, którzy są twórcami przekazu i odbiorcami zamieszczanych tam treści52. 
Akt obustronnej komunikacji, w którym biorą udział, cechuje szybkość wysyła-
nia informacji, która daje się łatwo przechować i jest dostępna (bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów) dla nieograniczonej liczby użytkowników. Ludzie zaan-
gażowani w tworzenie parafialnej strony internetowej, a także ci, którzy są jej 
odbiorcami, powinni być przez nas postrzegani jako wspólnota, znak żywotności 
Kościoła, narzędzie formacji i ewangelizacji. Eklezjologia Soboru Watykańskie-
go II widzi przecież Kościół w kategoriach wspólnoty, służby i misji. Dlatego 
każda parafia, jako żywy organizm, powinna składać się z licznych małych 
wspólnot, które ją ożywiają53. Dzięki parafialnej stronie internetowej – której 
twórcy i odbiorcy stają się wspólnotą religijną – wierni mogą nawiązać kontakt 
między sobą oraz ze swoją parafią.  

Osoby redagujące stronę internetową można postrzegać jako jedną z grup 
duszpasterskich w parafii. To zespół ludzi, którzy regularnie poświęcają swój 
czas na prowadzenie strony, mają poczucie wspólnoty, którą tworzą i w której 
spotykają się nie tylko przy komputerze, ale przede wszystkim na wspólnej roz-
mowie i modlitwie. Wykonują różne zadania – redaktora naczelnego, redaktora 
technicznego, redaktora graficznego, redaktora tekstu, fotoreportera, specjalisty 
ds. promocji… Ważne, żeby były to osoby, dla których prowadzenie strony bę-

 
51 Lineamenta, n. 6.  
52 Por. M. R o b a k: Teologia cyberświata. W: Internet. Fenomen społeczeństwa informacyj-

nego. Red. T. Z a sę p a. Częstochowa 2001 s. 51.  
53 Por. J a n  P a w e ł  I I: Encyklika Redemptoris missio, n. 51; R. K a m iń s k i: Duszpa-

sterstwo w społeczeństwie pluralistycznym. Lublin 1997 s. 102. 
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dzie okazją do pogłębienia swojej wiedzy religijnej i formacji we wspólnocie, a 
jednocześnie, zgodnie z zachętą Benedykta XVI, aby wnosili w świat digitalny 
świadectwo swej wiary, wprowadzali w kulturę środowiska komunikacji i infor-
matycznej technologii wartości, na których opierają swe życie54. Ich aktywność 
w sieci nie powinna wynikać jedynie z pragnienia obecności, ale z przekonania, 
że Internet jest już integralną częścią ludzkiego życia55. Zespół twórców parafial-
nej strony internetowej nie powinien ograniczać się do bardzo małej grupy ludzi, 
bo głoszenie wiary nie jest zarezerwowane dla nielicznych wybranych, nie jest 
wyspecjalizowaną działalnością powierzoną jakiejś grupie czy jednostce – jest 
darem danym człowiekowi, który w ten sposób chce dać świadectwo swej praw-
dziwej chrześcijańskiej tożsamości56.  

Twórcy strony internetowej muszą działać we współpracy z duszpaste-
rzem57. Opieka kapłana jest konieczna, tak jak jest ona niezbędna w każdej innej 
grupie duszpasterskiej – przewodnictwo prezbitera jest przecież cechą charakte-
rystyczną parafii. Jest to przede wszystkim opieka duchowa – ksiądz nie musi 
znać się na informatyce, ale musi nadać wspólnocie ewangelizacyjny charakter58. 
Według Benedykta XVI kapłan powinien odgrywać rolę animatora wspólnoty 
wypowiadającej się w świecie cyfrowym59. Nowe media dają mu bowiem nieo-
graniczone możliwości z duszpasterskiego punktu widzenia, które pozwalają nie 
tylko docenić powszechny wymiar Kościoła, ale też budować szeroką i konkret-
ną wspólnotę. Zadaniem duszpasterza, lub innej osoby kierującej grupą, jest tak-
że rozdzielenie obowiązków, aby było wiadomo, kto za co odpowiada60.  

Grupę osób odpowiedzialnych za parafialną stronę internetową powinna ce-
chować kompetencja (authority). Internet daje doskonałe warunki do ewangeli-
zacji, pod warunkiem że korzystamy z niego w sposób kompetentny, z pełną 

 
54 B e n e d y k t  X V I: Orędzie na XLIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 

2009; por. M. H e t m ań s k i: Internet jako środek tworzenia i komunikowania wiedzy. W: Inter-
net. Fenomen społeczeństwa informacyjnego. Red. T. Z a sę p a . Częstochowa 2001 s. 67–88.  

55 Por. B e n e d y k t  X V I:  Orędzie na  XLV  Światowy Dzień Środków Społecznego Prze-
kazu (2011 r.). 

56 Por. Lineamenta, n. 12.  
57 Często wyrazem współpracy z duszpasterzem jest umieszczenie tekstu powitalnego na stro-

nie internetowej, podpisanego przez proboszcza, typu: Serdecznie witam i pozdrawiam. Ta współ-
czesna forma informacji i komunikacji ma nas wzajemnie zbliżać i napełniać ufnością, a droga 
nowej ewangelizacji ma prowadzić do spotkania z Miłującym, Żywym, Osobowym Bogiem. Szczęść 
Boże [www.betlejem.archpoznan.org.pl – dostęp: 7.11.2011].  

58 Dokumenty Soboru Watykańskiego II postulują w życiu kapłańskim zbliżenie się do świa-
ta, oddziaływanie na świat i nieuleganie światu – por. R. K a n t o r: Dążenie do doskonałości – 
podstawowym wymogiem kanonicznym kapłanów. „Teologia Praktyczna”. T. 11: 2010 s. 98–102.  

59 Por. B e n e d y k t  X V I: Orędzie na XLIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przeka-
zu (2010 r.). 

60 Por. A. K a l b a r c z y k: Kierowanie grupami parafialnymi. „Teologia Praktyczna” . T. 2: 
2001 s. 81–88. 
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świadomością jego zalet i wad61. Kompetentne zaangażowanie się w świat me-
diów oznacza, że obecność w sieci powinna być znacząca, a działanie rozległe i 
fachowe62. Przekazywanie Ewangelii za pomocą mediów oznacza nie tylko 
umieszczanie tam treści wyraźnie religijnych, ale również konsekwentne dawa-
nie świadectwa wyborów i osądów w pełni z nią zgodnych. Tworzenie strony 
internetowej stanowi wtedy wykorzystywanie nowych metod w przekazywaniu 
orędzia ewangelicznego i jest świadectwem ewangelizacyjnej pasji wierzących63. 
W ten sposób może zostać oddalona pokusa tworzenia wspólnoty parafialnej 
znużonej i przemęczonej64. 

Grupa duszpasterska tworząca stronę internetową powinna zachować obiek-
tywizm, wyrażający się w nieprzedkładaniu prywatnych opinii nad przekonanie 
wspólnoty. Ponieważ tworzone przez nią teksty muszą być zgodne z nauczaniem 
Kościoła, konieczna jest jej formacja teologiczna. Ludzi tych powinno cechować 
przekonanie o potrzebie budowania jedności parafii, która wyraża się na przykład 
w niewyróżnianiu tylko i wyłącznie jakiegoś jednego kierunku życia wspólnoty. 
Jedność wyraża także związek z Kościołem powszechnym i z diecezją. Nie bez 
znaczenia wydaje się na przykład umieszczenie w winiecie strony internetowej 
nazwy diecezji, w której parafia się znajduje65.  

Jedną z najważniejszych charakterystyk takiej grupy duszpasterskiej powin-
na być jej żywotność. Jak pokazuje doświadczenie, stosunkowo łatwo założyć 
stronę internetową na której nic się nie dzieje. Nie można więc poprzestać na 
stworzeniu strony, powinna być ona ciągle uaktualniana. Twórcy strony muszą 
ustalić harmonogram aktualizacji strony i sposób zbierania informacji. Jeśli zde-
cydujemy się na przykład na zamieszczanie ogłoszeń duszpasterskich, powinni-
śmy określić „ścieżkę” osób odpowiedzialnych za ich pojawienie się na stronie, 
najlepiej już w sobotę przed wieczorną mszą św.  

Zazwyczaj osoby, które podejmują się zadań związanych z prowadzeniem 
stron internetowych traktują to przedsięwzięcie jako rozwinięcie swoich osobi-
stych zainteresowań. Warto obudzić w nich zapał do dzielenia się swoimi pasja-
mi. Niekiedy ich zainteresowania są też wyrazem życia prawdziwie ewangelicz-

 
61 Por. J a n  P a w e ł  I I: Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 

(2002 r.). 
62 Por. B e n e d y k t  X V I: Adhortacja apostolska Verbum Domini, n. 113. 
63 Tamże.  
64 Lineamenta, n. 6.  
65 Taki postulat zawarto np. w zarządzeniu Kurii Metropolitalnej w Poznaniu skierowanym do 

proboszczów parafii w archidiecezji poznańskiej: Komunikat dotyczący stron internetowych para-
fii . „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”. R. 61: 2010 nr 7 s. 33–34. Z kolei strona 
diecezji powinna promować portale parafialne, choćby przez umieszczenie linków, np. w formie 
komponentu umożliwiającego wyświetlanie się różnych adresów stron parafialnych po każdym 
odświeżeniu strony – zob. zakładka „Parafia w Internecie” na www.archpoznan.pl [dostęp 
10.5.2011].  
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nego: wolontariat misyjny, działalność charytatywna, opieka nad starszymi oso-
bami, muzyka66. Dzielenie się z innymi swoją wizją świata, nadziejami i ideała-
mi, może stanowić chrześcijański styl obecności w świecie cyfrowym: przyjmuje 
on formę komunikacji szczerej i otwartej, odpowiedzialnej i szanującej innych67.  

Postrzeganie osób tworzących stronę internetową jako grupę duszpasterską 
sprzyja także rodzeniu przekonania, że są oni żywym organizmem, wspólnotą, 
która istnieje w świecie realnym. Benedykt XVI, idąc za głosem Synodu Bisku-
pów podejmującego refleksję nad przepowiadaniem słowa Bożego przypominał, 
że świat wirtualny nigdy nie będzie mógł zastąpić świata realnego, a ewangeliza-
cja może korzystać z dróg wirtualnych, jakie udostępniają nowe media, dla na-
wiązywania znaczących relacji jedynie pod warunkiem, że to doprowadzi do 
osobistego kontaktu, który jest niezastąpiony68. Dlatego warto tych ludzi zachęcić 
do włączenia się w sakramentalne życie parafii, na przykład w przygotowanie 
niedzielnej liturgii mszy św., czy też pomoc w akcjach charytatywnych. Dopiero 
wtedy, gdy internetowe więzi prowadzą do pozainternetowych spotkań, możemy 
mówić o socjalności69.  

3. Zainteresowanie odbiorcą 

Pojawienie się radia w latach dwudziestych ubiegłego wieku stawiało od-
biorcę mediów masowych wobec urządzenia technicznego, które dawało wybór: 
wystarczyło kręcić gałką radioodbiornika, by odkrywać nowe stacje. Nadawca 
mógł mieć jedynie nadzieję, że ktoś będzie zainteresowany odbiorem emitowa-
nych przez niego audycji. Zadanie odbiorcy sprowadzało się do rozwiązania pro-
blemu, jak rozróżnić poszczególne rozgłośnie.  

Jak piszą J. Gackenbach i E. Ellerman, pojawienie się Internetu w pewnym 
stopniu powtórzyło tę sytuację70. Mamy do czynienia z wieloma nadawcami, 
którzy liczą na spotkanie z odbiorcą. Jan Paweł II wyrażał tę cechę charaktery-
styczną Internetu za pomocą metafory forum rzymskiego: miejsca otwartego dla 

 
66 Na stronie parafii pw. św. Małgorzaty w Śmiłowie w diecezji bydgoskiej sam proboszcz 

dzieli się swoimi zainteresowaniami dotyczącymi opieką nad psami – na stronie internetowej znaj-
duje się nawet zakładka „psy”. Można dyskutować, czy strona internetowa parafii powinna służyć 
pokazywaniu zdjęć czworonogów biegających w jej granicach, ale z całą pewnością dzielenie się 
swoją pasją – życzliwością do psów i pragnieniem opieki nad zwierzętami – może mieć też ewan-
geliczny charakter, www.malgorzata.smilowo.parafia.info (dostęp: 20.9.2011).  

67 Benedykt XVI: Orędzie na XLV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (2011r.) – 
por. A. D z ię g a: Internet: problem czy szansa duszpasterska. W: Internet. Fenomen społeczeń-
stwa informacyjnego. Red. T. Z a sę p a. Częstochowa 2001 s. 55–57. 

68 B e n e d y k t  X V I: Adhortacja apostolska Verbum Domini, n. 113. 
69 M. G r a s z e w i c z, D. L e w iń s k i: Wstęp do systemowej teorii Internetu. W: M. J e -

z i ń s k i, A. S e k l e c k a, Ł. W o j t k o w s k i: Nowe media we współczesnym społeczeństwie. 
Toruń 2011 s. 22.  

70 J. G a c k e n b a c h, E. E l l e r m a n: Introduction to Psychological Aspects of Internet 
Use. W: J. G a c k e n b a c h: Psychology and the Internet. San Diego-London 1998 s. 1–26.  



 160

szerokiego ogółu obywateli, w którym toczyło się życie społeczne miasta i które 
tworzyło własną kulturę71.  

Nawet najlepiej opracowana parafialna strona internetowa bez odbiorców 
nie spełnia swojego zadania. Jeśli chcemy uczynić z niej narzędzie nowej ewan-
gelizacji, musimy się zastanowić, dla kogo tworzymy stronę i jakich treści poten-
cjalny odbiorca mógłby tam poszukiwać.  

Warto zacząć od nazwy witryny internetowej, która jest jak szyld nad wej-
ściem. Powinien być on czytelny i łatwy do zapamiętania. Domena, którą wybie-
ramy, jest – podobnie jak marka – rodzajem świadectwa: nie wstydzimy się swe-
go produktu i go podpisujemy. Nazwa strony internetowej jest także ważnym 
nośnikiem promocyjnym. Łatwiej wymówić i zapamiętać nazwę boromeusz.pl72 
niż adiec.czest.niedziela.pl73. Troska o odbiorcę wyraża się w promocji strony 
internetowej on-line (na przykład na innych portalach katolickich, na stronie 
diecezji czy innych, zaprzyjaźnionych parafii) i off-line (na przykład w ogłosze-
niach parafialnych74).  

Pytanie o odbiorów jest pytaniem o tożsamość wspólnoty parafialnej, którą 
jesteśmy. Trzeba zrobić wszystko, by grupy duszpasterskie obecne w naszej pa-
rafii miały swoje miejsce także na stronie internetowej. Ministranci i lektorzy, 
wspólnota żywego różańca, studium pogłębienia wiedzy religijnej, dzieło biblij-
ne, chór, oaza rodzin, katecheci, wspólnota neokatechumenalna, Caritas – mają 
prawo i obowiązek być tam obecne i aktywne. Ludzie najbardziej zaangażowani 
w życie parafii powinni widzieć w stronie internetowej miejsce upowszechniania 
ich ewangelizacyjnej działalności. W ten sposób wyraźnie zaznaczony zostanie 
związek parafii z terytorium i z konkretnymi ludźmi. Warto także uwidocznić ten 
„ludzki” aspekt parafii w winiecie strony internetowej: zamiast zazwyczaj poja-
wiającego się tam kościoła–budynku, może lepiej ukazać apostolskie zaangażo-
wanie Kościoła–wspólnoty75.  

Troska o odbiorcę musi być związana z poszukiwaniem tematów, którymi 
zainteresowani są nasi goście, wśród nich przede wszystkim parafianie. W ko-
munikacji społecznej podkreśla się wagę trafności przekazu (relevance)76. Tylko 
jeśli informacja efektywnie mnie dotyczy i interesuje, będzie w stanie mnie przy-

 
71 Por. J a n  P a w e ł  I I: Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 

(2002 r.). 
72 Adres strony internetowej parafii pw. św. Karola Boromeusza w Poznaniu.  
73 Taki adres posiadała do 2010 r. strona internetowa archidiecezji częstochowskiej.  
74 W których może pojawić się sformułowanie: Więcej na ten temat przeczytamy na naszej 

stronie internetowej grobla.info.  
75 Tak jak to zaproponowano np. w winiecie strony parafii de la Trinité w Paryżu: kilka zmie-

niających się fotografii ukazuje ludzi w rozmaitych sytuacjach z życia wspólnoty parafialnej 
[www.latriniteparis.com – dostęp: 4.11.2011].  

76 Por. D. S p e r b e r, D. W i l s o n : Relevance. Communication and cognition. Oxford 1995. 
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ciągnąć. Dotyczy to także zróżnicowania treści w zależności od upodobań i wie-
ku odbiorcy77.  

Warto przy tym pamiętać, że Internet może stać się okazją do pierwszego 
spotkania z chrześcijańskim przesłaniem, szczególnie dla młodych, którzy coraz 
częściej korzystają z cyberprzestrzeni, uważając ją za swe okno na świat78. Dla-
tego przekaz powinien być także „dostosowany” do pierwszego potencjalnego 
odbiorcy, charakteryzując się – podobnie jak homilia – językiem prostym, przej-
rzystym, bezpośrednim i przystosowanym79.  

Internet jest nie tylko medium masowym, ale także – dzięki wyróżniającej 
go interaktywności – medium. Oferując użytkownikom e-maile, fora, czaty, ko-
munikatory – staje się nową formą komunikacyjną. Nie musi być to koniecznie 
forum wymiany myśli, które zwykle sprzyja jednostronności i dominacji repre-
zentantów konkretnego środowiska, często „z zasady” w opozycji do głoszonych 
na stronie poglądów. Bardziej chodzi o możliwość kontaktu z duszpasterzem w 
formie e-mailowej czy też poprzez pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie 
internetowej, albo też poprzez możliwość wymiany myśli dla zalogowanych i 
nieanonimowych uczestników. Do takiej wymiany myśli na płaszczyźnie para-
fialnej zachęca zarówno Kodeks Prawa Kanonicznego80, jak i dokumenty Ko-
ścioła dotyczące mass mediów: Dwustronny przepływ informacji i poglądów 
między duszpasterzami i wiernymi, wolność wypowiadania się podporządkowana 
dobru wspólnoty i respektująca rolę Magisterium w ochronie tegoż dobra, 
wreszcie odpowiedzialna opinia publiczna – wszystko to jest ważnym przejawem 
»podstawowego prawa do dialogu i do informacji w ramach Kościoła«81. Wyda-
je się, że parafialna strona internetowa zapewnia skuteczne środki technologiczne 
do wypełnienia tej wizji82. 

 
77 Tak, jak to czyni np. portal parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Poznaniu, proponując krót-

kie filmy video dla dzieci [www.jakubapostol.org/index.php/dla-najmlodszych – dostęp: 
10.11.2011].  

78 J a n  P a w e ł  I I: Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 
(2002 r.). 

79 Por. P a w e ł  V I: Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, n. 43.  
80 Wiernym, stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i zdolności, jakie posiadają, przy-

sługuje prawo, a niekiedy nawet obowiązek wyjawiania swojego zdania świętym pasterzom w 
sprawach dotyczących dobra Kościoła –  KPK, kan. 212 § 3; por. kan. 227. 

81 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu: Etyka w Środkach Społecznego Przeka-
zu (2000 r.), n. 26. 

82 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu: Kościół a Internet (2002 r.), n. 6. 
Potrzeba wewnętrznego dialogu w Kościele jest konieczna: badania statystyczne na temat Kościoła 
w Polsce z 2011 r. przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej pokazują, że choć 
95% badanych stanowią zdeklarowani katolicy, to 84% z nich jest zdania, że nie ma wpływu na 
sprawy lokalnej parafii. Z drugiej strony jednak tylko 12% ankietowanych chciałoby współdecy-
dować o sprawach parafii, a 76% nie ma aspiracji w tym względzie. Coraz więcej osób zauważa 
zanik podmiotowości i odczuwa potrzebę współkształtowania środowiska parafialnego – por. W 
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Trzeba jednak pamiętać, że relacje nawiązywane drogą elektroniczną nie za-
stąpią nigdy bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem i osobistego świa-
dectwa wiary. Mogą niekiedy prowadzić do wyizolowania osób i zrywania real-
nej interakcji społecznej83. Taki rodzaj porozumiewania się może mieć też nie-
wiele wspólnego z tworzeniem wspólnoty, bo nacechowany jest brakiem ciągło-
ści i odpowiedzialności oraz anonimowością, czy też raczej wrażeniem anoni-
mowości, gdyż w sensie technicznym w Internecie rzadko kiedy jesteśmy ano-
nimowi. Dlatego parafialna strona internetowa powinna umieć wykorzystać 
szansę na kontakt z odbiorcą i prowadzić go do spotkania i rozmowy w świecie 
realnym: we wspólnocie duszpasterskiej, na nabożeństwie, w biurze parafialnym 
czy choćby w bibliotece parafialnej84.  

Portal powinien też przyciągnąć odbiorcę pragnącego zachować kontakt z 
parafią mimo fizycznego oddalenia czy to ze względu na zmianę miejsca za-
mieszkania, czy też z powodu dłuższego wyjazdu. Dotyczy to zwłaszcza osób 
traktujących parafię jako ziemię rodzinną – to właśnie dzięki internetowi mimo 
znacznego nieraz oddalenia mogą oni „uczestniczyć” w wydarzeniach wspólno-
ty, z którą się związali.  

Strona internetowa nie może więc zamknąć kręgu odbiorców tylko do grona 
mieszkańców parafii. Samo zresztą miejsce zamieszkania nie jest już dziś miej-
scem „zamkniętym”, bo człowiek żyje, pracuje i wypoczywa w wielu środowi-
skach85. Globalny charakter tego środka przekazu sprawia, że potencjalnie mo-
żemy kontaktować się z kim tylko zechcemy, a naszą stroną może być zaintere-
sowany każdy, niezależnie od jego lokalizacji – w Internecie odległość fizyczna 
kontaktujących się ze sobą osób nie ma znaczenia86. Nasza obecność w sieci staje 
się w ten sposób ważnym aspektem inkulturacji Ewangelii, jakiej wymaga nowa 
ewangelizacja87. W ten sposób parafialna strona internetowa wyrażać będzie 
misyjny charakter wspólnoty parafialnej. W przypadku ciekawych miejsc i świą-
tyń warto więc pomyśleć o stworzeniu wersji obcojęzycznych portalu, przynajm-
niej w zakresie materiałów statycznych. Może warto też zadbać w świecie real-

 

Polsce 95 proc. badanych deklaruje się jako katolicy – badania CBOS, depesza KAI z 9.11.2011 
[www.kai.pl – dostęp: 9.11.2011].  

83 Por. B e n e d y k t  X V I: Orędzie na XLIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przeka-
zu (2009 r.). 

84 Można np. umieścić na stronie parafialnej katalog książek dostępnych w „tradycyjnej” bi-
bliotece, zachęcając do ich wypożyczenia – zob. podstronę „Biblioteca parrocchiale” 
[www.parrocchiasanmichele.eu – dostęp: 8.11.2011].  

85 Por. R. K a m iń s k i: Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym, dz. cyt., s. 120.  
86 Por. K. M c K e n n a, J. B a r g h: Plan 9 from cyberspace: The implications of the Internet 

for personality and social psychology. „Personality and Social Psychology Review”. R. 4: 2000 nr 
1 s. 60–62.  

87 Por. J a n  P a w e ł  I I: Orędzie na XXXV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 
(2001 r.). 
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nym o „przyjaciół” z innych krajów, na przykład z parafii, z którymi prowadzimy 
wakacyjną wymianę, albo z miejscowości partnerskich. Jak zauważa w adhorta-
cji Verbum Domini Benedykt XVI, komunikacja obejmuje zasięgiem swej sieci 
kulę ziemską i nabiera nowego znaczenia wezwanie Chrystusa: »Co mówię wam 
w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na 
dachach« (Mt 10,27)88. Doświadczenie uczy, że właśnie strony parafialne mogą 
stać się skutecznym nośnikiem informacji o jakimś wydarzeniu, jako środek 
przekazu w sieci Kościołów lokalnych89.  

4. Przekaz, który służy człowiekowi 

Metafora zaproponowana przez L. Cantoniego podkreśla jakość przekazu. 
Wielość potraw w menu, ich różnorodność, sposób przygotowania i podania 
przypominają o konieczności zwrócenia należnej uwagi na treść proponowanych 
na parafialnej stronie internetowej informacji. Powinien to być przekaz społecz-
ny, który służy człowiekowi90.  

Struktura strony i sformułowanie poszczególnych podstron musi zostać 
przemyślane i nie może nosić znamion przypadkowości. Na stronie, jak w witry-
nie sklepowej, pewne tematy powinny zostać wyróżnione. Nie powinniśmy też 
przeładować strony startowej zbyt dużą ilością informacji.  

Dbałość o przekaz wyraża się w stosowaniu języka jasnego, bezpośredniego 
i dynamicznego – tekst musi cechować przejrzystość (clarity) i zwięzłość (conci-
seness). Komunikacja zapośredniczona przez komputer, w której pozbawieni 
jesteśmy kontekstu niewerbalnego, buduje klimat wypowiedzi przede wszystkim 
za pomocą słów i daje ogromne możliwości twórczego wykorzystania języka91. 
Zdania nie mogą być więc wielokrotnie złożone, akapity powinny być krótkie, 
czytaniu dłuższych tekstów pomagają śródtytuły. Warto zainteresować internautę 
linkami w tekście, które odsyłają do tekstów już wcześniej umieszczonych czy 
też pomagają lepiej zrozumieć temat przez odwołanie do materiałów statycznych. 

 
88 B e n e d y k t  X V I: Adhortacja apostolska Verbum Domini, n. 113. 
89  Doświadczenie uczestnictwa w Europejskim Spotkaniu Młodych Taizé w Poznaniu 

(28.12.2009–2.1.2010) znalazło na przykład swoje odzwierciedlenie na kilkuset parafialnych stro-
nach internetowych, gdzie prezentowano teksty przemówień, reportaże i fotoreportaże, a nawet 
filmy; wśród parafii relacjonujących wydarzenie znalazły się wspólnoty w Mantova, Legnano, 
Palestrinie, Castelnuovo, Kildare, Baltimore, Capelle aan den IJssel, Auderghem, Linzu, Wiedniu, 
St. Ingbert, Paryżu, Aveiro, Valladolid, Saragossie i w Wilnie – por. M. S z c z e p a n i a k: Biuro 
prasowe wydarzenia religijnego w ocenie dziennikarzy. W: Memoriale Domini. Red. M. O l c z y k, 
W. R a d e c k i. Gniezno 2010 s. 619–632.  

90 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu: Etyka w Środkach Społecznego 
Przekazu (2000 r.), n. 6.  

91 Por. K. B a r a n i: Rola więzi online w życiu społecznym człowieka. W: Psychologiczne kon-
teksty internetu, Red. B. Sz m i g i e l s k a. Kraków 2009 s. 110.  
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Trzeba wykorzystać potencjał hipertekstowości, interaktywności i hipermedial-
ności w sieci internetowej92.  

Skuteczność przekazu w dużej mierze zależy od dokładności i staranności 
przygotowanego tekstu (accuracy). Trzeba pamiętać, że Internet sprzyja powie-
laniu informacji. Raz zamieszczona przez nas wiadomość zaczyna żyć swoim 
życiem dzięki łatwości procedury kopiuj i wklej (copy & paste). Warto podjąć 
decyzje strategiczne: jakie tematy nas interesują i jakie wydarzenia będą musiały 
być przez nas „obsługiwane”. Podjęcie pewnych zobowiązań powinno skutko-
wać systematycznością przekazu. Strona nie może „zamierać” wówczas, gdy 
autor tekstów wyjedzie na wakacje, ogłoszenia parafialne nie mogą nagle zamie-
niać się w informacje sprzed miesiąca, propozycja obejrzenia zdjęć z Pierwszej 
Komunii świętej nie może kierować nas do fotogalerii sprzed trzech lat.  

Ważnym wyzwaniem pozostaje ukazywanie prawdziwego oblicza wydarzeń, 
ponieważ kościelna praktyka przekazu powinna być przykładna, odbijając w 
sobie najwyższe standardy prawdziwości, rzetelności, wrażliwości na prawa 
ludzkie i inne stosowne zasady i normy93. W świecie charakteryzującym się głę-
boką sekularyzacją należałoby pokazać słowa Ewangelii jako przesłanie żywe i 
dotyczące współczesnego człowieka. Parafia widziana oczyma internauty winna 
ukazywać Kościół wewnątrz aktualnych kontekstów społecznych i kulturowych, 
Kościół uczestniczący w codziennym życiu człowieka, który właśnie w sieci chce 
głosić przesłanie Ewangelii94. U źródeł nowej ewangelizacji leży przecież prze-
konanie, że życie codzienne chrześcijan zostało zdominowane przez mentalność, 
w której Bóg jest nieobecny w życiu i świadomości człowieka95.  

Parafialna strona internetowa powinna więc wyjść naprzeciw pragnieniu od-
rodzenia potrzeb religijnych i zapotrzebowaniu na duchowość96. Przekaz wiary w 
Internecie powinien umożliwi ć stworzenie warunków do wiary przemyślanej i 
rozważanej poprzez zaproponowanie tekstów mądrych i inspirujących. W okresie 
głębokich przemian, jakie ludzkość obecnie przeżywa, konieczna jest – zdaniem 
Benedykta XVI – intensyfikacja refleksji na temat wiary, by ożywić przywiąza-
nie ludzi do Ewangelii97. Chodzi o strukturę przekazu wiary zakorzenioną w tra-

 
92 Por. A. W. M i k o ł a j c z a k, K. D o m i n a s, M. K aźm i e r c z a k: W cyfrowym labi-

ryncie. Gniezno 2005 s. 91. Autorzy przypominają metaforę P. L e v i n s o n a, dla którego tekst 
online – dzięki hipertekstowości i wymianie informacji – jest nie tylko książką, ale i księgarnią.  

93 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu: Etyka w Środkach Społecznego Przeka-
zu (2000 r.), n. 26. 

94 Lineamenta, n. 9.  
95 Por. Tamże, n. 6.  
96 Dobrze wyraża tę ideę motto jednej z parafialnych stron internetowych: Parafia powinna 

być jak studnia wioski, przy której wszyscy mogliby ugasić swoje pragnienie, Jan XXIII 
[www.mbcz.poznan.pl – dostęp: 8.6.2011].  

97 Por. B e n e d y k t  X V I: List apostolski w formie »motu proprio« ogłaszający Rok Wiary 
Porta fidei (11.10.2011), n. 7–8.  
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dycji Kościoła, w nauczaniu patrystycznym, w wypowiedziach świętych – nie-
koniecznie w integralnej formie (na to jest miejsce na innych, bardziej specjali-
stycznych portalach), ale w formie dostosowanej do potrzeb parafialnej wspólno-
ty. W sieci powinno znaleźć się też miejsce na świadectwo wiary, czy – jak to 
określa D. Zdunkiewicz-Jedynak – „autobiografię duchową”98. Może ona przy-
bierać formę bloga duchowego, zawierającego przemyślenia i osobiste przeżycia.  

Zadaniem parafialnej strony internetowej jest także udzielenie niezbędnego 
wsparcia osobom pragnącym pogłębić swoją wiarę. Życie chrześcijańskie wy-
maga ciągłego nauczania i katechezy, a często po prostu inspiracji na drodze 
wiary99. Także w tej dziedzinie warto pomyśleć o tekstach stanowiących stałą 
formację odbiorców100. Materiały edukacyjne dotyczące Kościoła powinny po-
móc w poznaniu jego doktryny, a także w poszukiwaniu i przedstawianiu prawdy 
o człowieku – Benedykt XVI zadanie to określił najwyższym powołaniem ko-
munikacji społecznej101. Skoro sensem gromadzenia się wspólnoty parafialnej 
jest obecność Chrystusa, także parafialna strona internetowa powinna pomóc w 
lepszym rozpoznaniu tej obecności.  

Warto dostrzegać także walor dokumentacji wydarzeń i nie usuwać star-
szych wpisów, chyba że są one bezużyteczne. Parafialna strona internetowa może 
stać się swego rodzaju kroniką parafialną, w której przechowywane są informa-
cje na temat kalendarium życia wspólnoty i bogaty materiał faktograficzny. Jeśli 
będziemy umieli połączyć edycję strony internetowej z wydawaniem prasy para-
fialnej, taka współpraca może przynieść cenne owoce: wówczas mogą się poja-
wić na stronie teksty typowo dziennikarskie, jak na przykład wywiady, reportaże 
czy artykuły opiniujące.  

Ważnym elementem przekazu jest aktualność informacji. Dziś nie mają już 
w Internecie racji bytu stwierdzenia typu: strona internetowa uaktualniana jest 
raz w tygodniu, w piątek, o godz. 14:00, bo jeśli w parafii stanie się coś ważnego 
w piątek o 14:10, powinno to znaleźć natychmiast swoje odzwierciedlenie w 
Internecie. Tak jak nie kupujemy w kiosku dzienników sprzed tygodnia, tak stro-
na internetowa nie może sprawiać wrażenia martwej witryny, na której umieścili-

 
98 Por. D. Z d u n k i e w i c z - J e d y n a k: Surfując po Internecie w poszukiwaniu Boga…. 

Tarnów 2006 s. 133.  
99 Na stronie parafii Our Lady of the Rosary w Nowym Jorku umieszczono np. zakładkę „In-

spiracja” (Inspiration), w której opublikowano bogaty zbiór modlitw (Prayers), poezji (Poems), 
refleksji (Reflections), stacje drogi krzyżowej (Stations of the Cross), a także propozycje na Wielki 
Post [www.setonshrine.com – dostęp: 21.9.2011].  

100 W 2008 r. franciszkanie prowincji św. Franciszka z Asyżu w Poznaniu zapoczątkowali w 
sieci cykl rozmów o wierze pt. „Bez sloganu”, określając je właśnie mianem „katechez interneto-
wych” – por. J. W a s z k o w i a k, L. B i e l e c k i: Bez sloganu. O Bogu, Kościele i wielu innych 
sprawac. Kraków 2009.  

101 Por. B e n e d y k t  X V I: Orędzie na  XLII  Światowy  Dzień  Środków  Społecznego 
Przekazu (2008 r.). 
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śmy tylko informację o Bożym Narodzeniu, Wielkanocy i imieninach probosz-
cza. Nawet materiały statyczne trzeba aktualizować (porządek nabożeństw, oso-
by posługujące w parafii, historię).  

Jedno z ważnych zadań stawianych parafialnej stronie internetowej wyzna-
cza kontekst nowej ewangelizacji. Jan Paweł II, podejmując refleksję nad głosze-
niem Ewangelii w epoce globalnej komunikacji, zauważał, że przekaz medialny, 
w którym zazwyczaj istotna jest nie tyle prawda, co »wiadomość«: coś, co może 
wzbudzić zainteresowanie lub rozbawić odbiorców, często zniechęca chrześcijan: 
w rezultacie świat mediów może czasem jawić się jako środowisko równie nie-
przyjazne ewangelizacji jak pogański świat z czasów apostolskich102. Ale właśnie 
dlatego, podobnie jak pierwsi świadkowie Dobrej Nowiny, nie powinniśmy cofać 
się w obliczu przeszkód. Jeśli informacje medialne przynoszą dziś zagrożenie 
egocentryzmem, zatraceniem obiektywnej wartości ludzkiego doświadczenia czy 
wyobcowaniem etycznego i politycznego wymiaru życia, to właśnie strona inter-
netowa parafii może stać się rozumną odpowiedzią na to zjawisko. Każda nie-
prawda czy też wypowiedź balansująca na granicy manipulacji, dotycząca prawd 
wiary i życia Kościoła, może zostać przez nas zdemaskowana i przedstawiona we 
właściwym świetle. Nawet jeśli efektywnie dotrze ona do mniejszej liczby od-
biorców, nigdy nie da się przewidzieć skutków, które przyniesie. Dlatego można 
powiedzieć, że nowa ewangelizacja wymaga od chrześcijan odwagi, by zadomo-
wić się na tych »nowych areopagach«, znajdując środki i sposoby na to, by rów-
nież w tych ultranowoczesnych miejscach było obecne dziedzictwo edukacji i 
mądrości, które przechowuje tradycja chrześcijańska103.  

Jednym z atutów Internetu jest możliwość posługiwania się wielością „tek-
stów”. Słowo pisane, film, nagrania audio, zdjęcia, interaktywne mapy, webcam, 
dźwięk – dają niezmierzone wręcz możliwości uatrakcyjnienia przekazu. Ważne 
jest to, by wyrażały one tożsamość życia parafialnego. Skoro parafia jest związa-
na z terytorium – dlaczego nie pokazać na mapie miejsca, w którym żyjemy?104 
Skoro życie religijne w parafii koncentruje się wokół świątyni – dlaczego strona 
internetowa nie ma umożliwi ć jej wirtualnego „zwiedzania”, lepszego poznania 
zabytków, przyjrzenia się z bliska elementom wyposażenia wnętrza kościoła? 
Poznanie własnej świątyni z całą pewnością sprzyja głębszemu uczestnictwu w 
liturgii. Rolf Zerfass przypomina, że na długo zanim kaznodzieja otworzy usta, 
przemawia do słuchacza wnętrze kościoła105. Odwołanie się do miejsc świętych, 

 
102 J a n  P a w e ł  I I: Orędzie na XXXV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 

(2001 r.). 
103 Lineamenta, n. 6.  
104 Tym bardziej że pokazanie granic parafii ułatwiają dziś powszechnie dostępne w Interne-

cie mapy – zob. np. podstronę „Granice parafii pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu” 
[www.filipini.poznan.pl/granice.php – dostęp: 30.10.2011].  

105 Por. R.  Z e r f a s s: Od aforyzmu do kazania. Kraków 1995 s. 41.  
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do architektury i sztuki, jest odwołaniem się do pozasłownych rzeczywistości, do 
świata symbolu, do świata poetyki, który tak bliski jest przeżyciu religijnemu. 
Wirtualne „zwiedzanie” świątyni warto przy tym połączyć z przekazem wiary106.  

Tożsamość wspólnoty parafialnej z pewnością wyraża jej historia, tradycja, 
opowieść o ludziach zaangażowanych w życie parafii, także w różne sfery życia 
społecznego. Newsy powinny być budowane nie według klucza: „co akurat się 
dzieje”, ale jaki to ma związek z fundamentami mojej wiary. Parafialna strona 
internetowa ma przecież pozwolić odkryć fundamenty wiary chrześcijańskiej, a 
nie być tylko i wyłącznie serwisem informacyjnym. Strona ma być swego rodza-
ju laboratorium wiary i kultury – serwis powinien być pomocą w odkrywaniu 
fundamentów wiary. Jeśli w sieci pojawi się słowo Boga i twarz Chrystusa, In-
ternet stanie się prawdziwie ludzką przestrzenią. Tam, gdzie nie ma miejsca dla 
Chrystusa, nie ma go również dla człowieka107. 

Przekaz powinien wreszcie zachęcić odbiorcę do przejścia z wirtualnego 
świata cyberprzestrzeni do rzeczywistego świata wspólnoty chrześcijańskiej108. 
Nie może więc zabraknąć na stronie aktualnej informacji o życiu parafii i zapro-
szenia do wzięcia udziału w tym, co się w niej dzieje. Obecność parafii w sieci 
stanowi ważne uzupełnienie w przygotowaniu na spotkanie z Chrystusem we 
wspólnocie109, na przykład poprzez zachętę do zapoznania się z czytaniami litur-
gicznymi na najbliższą niedzielę. Strona internetowa powinna uwypuklić charak-
ter kultyczny świątyni jako miejsca sprawowania liturgii. To w sieci można wy-
chowywać ludzi do udziału w liturgii110 i pogłębiać w niech przekonanie, że 
sprawowanie Eucharystii jest centrum życia parafialnego. W ten sposób nasza 
obecność w Internecie będzie podkreślać potrzebę wiary świętowanej, przeżywa-
nej i przemodlonej111.  

 

Nowa ewangelizacja prowadzi Kościół do odbudowy chrześcijańskiej tkanki 
społeczeństwa poprzez odrodzenie tkanki samych wspólnot chrześcijańskich112. 
Oznacza ona adekwatną odpowiedź na znaki czasu i na nowe konteksty kształtu-
jące kulturę, poprzez którą wyrażamy naszą tożsamość113. Parafialna strona inter-

 
106 Tak jak to proponuje np. strona parafii katedralnej w Toledo, gdzie możliwości wirtualne-

go „zwiedzania” świątyni wzbogacono o zakładkę „Oczyma wiary” (Miradas de Fe) 
[www.catedralprimada.es – dostęp: 10.11.2011].  

107 J a n  P a w e ł  I I:  Orędzie  na  XXXVI  Światowy  Dzień  Środków  Społecznego  Przeka-
zu (2002 r.). 

108 Por. tamże.  
109 Por. tamże.  
110 J a n  P a w e ł  I I: List apostolski Novo millennio ineunte, n. 34.  
111 Por. Lineamenta, n. 12.  
112 Por. J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Christifideles laici, n. 34.  
113 Lineamenta, n. 23.  
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netowa ma szansę stać się miejscem promocji kultury zakorzenionej w Ewangelii 
i sposobem na ukazanie w sieci tożsamości wspólnoty, która jest kościelną rodzi-
ną i gościnnym domem. Różnych ludzi, których zaprosimy do jej tworzenia, z 
całym bogactwem ich osobowości i doświadczeń życiowych, trzeba zobaczyć w 
perspektywie grupy duszpasterskiej i wspólnoty ewangelizacyjnej. W ten sposób 
portal internetowy może stać się nowoczesnym miejscem spotkania posłannictwa 
Kościoła z wiarą konkretnych ludzi, przestrzenią, gdzie kształtować się będzie 
człowiek i chrześcijanin, który czasami jest też użytkownikiem Internetu. Trzeba 
mieć wizję przyszłości, w której także w środkach społecznego przekazu będzie 
miejsce na słowo Chrystusa.   
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 MATEUSZ J. TUTAK 

Analiza jako metoda współpracy teologii  
pastoralnej i socjologii na przykładzie badań  

ukazujących przeżywanie niedzieli przez młodzież 
 
 

Rozpoczęta we wcześniejszych rozważaniach1 dyskusja na temat wza-
jemnych relacji między teologią pastoralną i socjologią, domaga się kontynu-
acji. Należy wciąż poszukiwać właściwych sposobów wykorzystania dorob-
ku nauk społecznych przy tworzeniu modeli pastoralnych, który to proces nie 
może być oderwany od rzeczywistości. Jej poznawanie nie może ograniczać 
się jedynie do intuicji i subiektywnych odczuć, ale powinno czerpać 
z rzetelnej i poprawnie metodologicznie zdobytej wiedzy społecznej. Jednym 
ze źródeł, którymi dysponuje teolog, są badania społeczno-kulturowe ukazu-
jące uwarunkowania pracy duszpasterskiej Kościoła i specyfikę odbiorców 
przekazu ewangelicznego. 

 

Celem artykułu jest ukazanie metody analizy jako narzędzia służącego 
nawiązywaniu współpracy między teologią pastoralną i socjologią religii. 
Rozważania będą odwoływały się do badań prowadzonych przez różne 
ośrodki i autorów odnośnie świętowania niedzieli przez młodzież. Ich owo-

 
Tomasz W I E L E B S K I, ks. dr teologii pastoralnej; kierownik Sekcji Teologii Pastoralnej 
Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie oraz wykładowca Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej, Warszawa, e-mail: t.wielebski@wp.pl  
Mateusz Jakub T U T A K, mgr socjologii i teologii, doktorant w Sekcji Teologii Pastoralnej 
WT UKSW w Warszawie,  wychowawca w bursie salezjańskiej w Warszawie oraz nadzwy-
czajny szafarz Komunii świętej w archidiecezji łódzkiej, e-mail: matitux@gmail.com   

 
1 Zob. T. W i e l e b s k i, M. J. T u t a k:  Diagnoza i prognoza jako narzędzie dialogu 

teologii pastoralnej z socjologią na przykładzie świętowania niedzieli i starzenia się społe-
czeństwa w Polsce. „Teologia Praktyczna”. T. 11: 2010 s. 27–50.  

Teologia Praktyczna 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza • Wydział Teologiczny 
Tom 12, 2011 
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cem, oprócz ukazywania roli badań socjologicznych w refleksji teologiczno-
pastoralnej oraz sposobu ich analizowania, będą wnioski i postulaty dotyczą-
ce działań duszpasterskich dotyczących właściwego, zgodnego z duchem III 
przykazania, przeżywania różnych aspektów dnia Pańskiego przez młodzież.  

 
I. Młodzież i jej rozwój  

Do kategorii młodzieży zaliczyć należy wszystkie jednostki, które prze-
mieniają się w osoby dojrzałe. Takie ujęcie dotyczy osób, które zakończyły 
dzieciństwo i jeszcze nie uzyskały dojrzałości społecznej. Czas trwania okre-
su młodzieńczego rozpoczyna się wraz z dojrzewaniem płciowym i trwa do 
założenia rodziny lub podjęcia pracy zawodowej. Nie jest to więc okres iden-
tyczny dla każdej jednostki, ale na tyle długi, by objąć różne sytuacje z ich 
życia2 . Próbując jednak usystematyzować wiekowo kategorię młodzieży, 
Encyklopedia katolicka umieściła w niej wszystkie jednostki między 12 a 25 
rokiem życia3. Trudno jednak porównywać myślenie, potrzeby i zachowania 
gimnazjalisty z życiem studenta, dlatego okres ten podzielono na dwa etapy 
zbieżne z unormowaniami prawnymi. Według tego podziału, młodsza mło-
dość trwa do 17 roku, zaś starsza rozpoczyna się momentem wejścia 
w dorosłość4. 

Dla wychowawców, duszpasterzy a przede wszystkim rodziców istotne 
jest uświadomienie sobie ogromu przemian, które w tym czasie dokonują się 
w młodym człowieku. Dojrzewanie dotyczy bowiem rozwoju biotycznego 
(somatyczno-płciowego i anatomiczno-fizjologicznego), umysłowego (w 
jego aspekcie formalnym i treściowym), uczuciowego, motywacyjnego, spo-
łecznego, tożsamościowego, decyzyjnego, psychoseksualnego, estetycznego, 
moralnego a także religijnego5. 

Młodzież jednak to nie tylko kategoria wiekowa. To także układ cech 
specyficznych dla osób przeżywających czas intensywnego, i w jakieś mierze 
kontrolowanego, rozwoju poznawczego, społecznego, osobowościowego, 
moralnego, a także rozwoju światopoglądu i systemu wartości6. Cały ten 
 

2 Okres ten wciąż się wydłuża, gdyż obniża się wiek osiągania dojrzałości płciowej (od 
XIX wieku o 6 lat) oraz przesuwa się w czasie kształcenie i osiąganie materialnej samodziel-
ności. 

3 Cz. W a l e s a: Młodzież. W: Encyklopedia katolicka. T. 12. Lublin 2010 kol. 1394.  
4 W wieku 18 lat każda bowiem jednostka wkracza w pełną odpowiedzialność prawną, 

ma pełnię władzy obywatelskiej i otrzymuje szczegółowe przywileje, jak możliwość uzyskania 
prawa jazdy czy legalnego zakupu alkoholu. Zob. K. K o s e ł a: Młodzież. W: Encyklopedia 
socjologii. T. 2. Warszawa 1999 s. 252–259; W. Adamski: Młodzież w społeczeństwie. Kon-
frontacje polsko-amerykańskie. Warszawa 1980 s. 34–37.  

5 Zob. Cz. W a l e s a: Młodzież, dz. cyt., kol. 1393–1430. 
6 Por. M. C z e r w iń s k a - J a s i e w i c z: Rozwój psychiczny młodzieży a jej koncepcje 

dotyczące własnego życia.  Warszawa 2005 s. 18.  
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proces dokonuje się na wielu płaszczyznach, które stymulują i bezpośrednio 
przekształcają jednostkę w osobę dorosłą. Następuje wzrost cielesny, psy-
chiczny i społeczny, a co za tym idzie, intensyfikują się działania i przeżycia 
jednostki. 

Okres młodości jest ważnym czasem rozwoju intelektualnego, w którym 
człowiek przechodzi od myślenia konkretno-wyobrażeniowego do myślenia 
hipotetyczno-dedukcyjnego. Rozbudzony krytycyzm wobec światopoglądu 
narzuconego przez dorosłych może prowadzić nawet do odrzucenia dotych-
czasowej wizji świata i życia. Ponadto następuje rozwój psychiczny, który 
niesie ze sobą napięcia i konflikty. Te przemiany i burze narażają młodego 
człowieka na niebezpieczeństwo zagubienia się. Jak zauważa Roman Muraw-
ski, przejawia się to w swoistej niepewności i niestałości; młodzi są skłonni 
raz do entuzjazmu i angażowania się (…), ale nieraz szybko się zniechęcają i 
odchodzą z błahego powodu7. 

Takie zachowanie wynika z nowych ról socjalizacyjnych, w które wcho-
dzi młody człowiek. Począwszy od zamkniętej grupy, jaką jest rodzina po-
przez rówieśników i szkołę, w rezultacie przygotowuje się do współistnienia 
na rynku zawodowym. Skoro każda z tych grup wytwarza własne wzorce, 
młoda jednostka styka się z niekiedy bardzo odmiennymi wartościami, co 
powoduje pobudzenie jej krytycznego myślenia o otaczającej rzeczywistości. 
Staje się więc nieufna wobec tego, co jej się proponuje, zwłaszcza wobec 
zasad moralnych i wartości, jakimi kierują się inni, szczególnie dorośli.  

Młoda jednostka pozostaje w stanie dezorientacji i braku poczucia pew-
ności siebie. Jednocześnie pragnie podejmować poważne decyzje i dokony-
wać wyborów. Stąd też dążenie do odkrywania własnej tożsamości i samoi-
dentyfikacji. Wzrasta w niej poczucie indywidualnej podmiotowości, wolno-
ści i samowiedzy. Kształtuje się jej wola i odpowiedzialność za losy własne i 
innych. To skłania do, charakterystycznej dla ludzi młodych, orientacji tem-
poralnej skierowanej na przyszłość, gdzie intensyfikuje się kreatywność mło-
dzieży w tworzeniu siebie i nowego świata8. 

 
7 R. M u r a w s k i: Rozwój religijny. W: Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej. 

Red. R. Murawski. Warszawa 1989 s. 71–72. 
8 Por. B. G o łę b i o w s k i: Młode pokolenie przełomu wieków w Polsce: konformizm 

czy kontragresja. „Kultura i Społeczeństwo”. T. 44: 2000 nr 4 s. 219; M. K o z a k i e w i c z: 
Młodzież – teorie młodzieży. W: Encyklopedia psychologii. Red. W. S z e w c z u k. Warszawa 
1998 s. 258; R. D y o n i z i a k: Młodzieżowa „podkultura”. „Kultura i Społeczeństwo”. T. 6: 
1962 nr 2 s. 181; J. B a g r o w i c z: Edukacja religijna Edukacja religijna współczesnej mło-
dzieży. Toruń 2000 s. 49; K. W i l e c k i: Społeczne czynniki tożsamości pokoleniowej młodzie-
ży. „Studia Socjologiczne”. R. 1990 nr 1–2 s. 61–82; R. Ł a p iń s k a, M. Ż e b r o w s k a: 
Wiek dorastania. W: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Red. M. Ż e b r o w s k a. 
Warszawa 1986 s. 664–796. 
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Te poszczególne zmiany dokonują się według pewnego schematu, który 
wyznaczają kolejne etapy wzrostu młodzieńczego. Dopiero w tej perspekty-
wie można dostrzec intensywność doznań, jakie towarzyszą jednostce w dro-
dze ku dorosłości. Na początku dorastania, w pierwszej fazie, jednostka jest 
zafascynowana, a jednocześnie zaniepokojona szybkimi przemianami wła-
snego ciała. Dojrzewanie biologiczne częściowo poprzedza i przygotowuje 
procesy dojrzewania intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Pojawia 
się element krytycyzmu wobec obserwowanych zjawisk w otaczającym 
świecie. Młody człowiek coraz wyraźniej spostrzega rzeczywistość, dzięki 
temu rozwija się jego logiczna percepcja, która udoskonala procesy analizy, 
syntezy, porównywania, abstrahowania i uogólniania9. W wyniku tego zbu-
rzeniu ulega dotychczasowy sposób patrzenia na świat, co powoduje w nim 
rozchwianie emocjonalne, zmienność motywacji i nadmierną pobudliwość. 
Ten stan jednak szybko mija i jednostka koncentruje się, w sposób egocen-
tryczny, na budowaniu koncepcji własnej osoby10. W tym czasie aktywność 
przesuwa się z nauki szkolnej ku światu wewnętrznemu i zjawiskom spo-
łecznym11. 

  1. Aspekt religijny 

Wraz z rozwojem kolejnych płaszczyzn życia ludzkiego, zmienia się 
także postawa religijna młodego człowieka. Problemy egzystencjalne, z ja-
kimi się boryka, sprawiają, że staje się on bardziej podatny na wsłuchiwanie 
się w odpowiedź dawaną przez Boga. Szuka bowiem uspokojenia i stabiliza-
cji w intensywnej i osobistej z Nim relacji. To tutaj chce znaleźć odpowiedź 
na najważniejsze pytania o sens świata i zdarzeń życia. Tworzy w sobie prze-
konanie, że jest częścią planu ułożonego przez Boga, w którym Stwórca jest 
podstawą wszelkich doświadczanych zdarzeń, a autonomia jest człowiekowi 
narzucona, by Bóg nie wtrącał się do ludzkich spraw. W myśl tej deistycznej 
orientacji, młody człowiek twierdzi więc, że Bóg odseparował się od ludz-
kich działań i tylko człowiek decyduje o wszystkim. Zaś tylko te zdarzenia, 
na które człowiek nie ma wpływu, zależą od Boga. Nastolatek próbuje zatem 
autonomicznie nadać sens swoim czynom, przejmując odpowiedzialność za 
nie. Tutaj jednak młoda jednostka styka się ze swoją ograniczonością i słabo-
ścią. Doświadcza bowiem, że nie o wszystkim może sama decydować. Tra-
cąc tę pewność siebie, zaczyna dopuszczać myśl, że może być coś nadrzęd-
nego, co nie ogranicza się do znanej mu rzeczywistości. Z czasem jednak 

 
9 Por. H. L i b e r s k a: Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania. 

Poznań 2004 s. 51. 
10 Por. I. O b u c h o w s k a: Adolescencja. W: Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. Red. 

B. H a r w a s - N a p i e r a ł a, J. T r e m p a ł a. Warszawa 2000 s. 163–201. 
11 Por. M. T y s z k o w a: Aktywność i działalność dzieci i młodzieży. Warszawa 1990; B. 

I n h e l d e r, J. P i a g e t: Od logiki dziecka do logiki młodzieży. Warszawa 1970. 
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zmienia się ta perspektywa i Bóg przestaje być odgórnym nakazem życia. 
W przekonaniu młodego człowieka Stwórca zstępuje do ludzi, by realizować 
się w ich służbie. Zrozumiawszy to, nastolatek zaczyna tworzyć z Nim wła-
sne relacje. Otwiera się na pogłębienie osobistego kontaktu, zwłaszcza przez 
modlitwę, która jest coraz częściej spontaniczna i świadoma. To Bogu może 
powierzać swoje sprawy i wszelkie wątpliwości. Pomaga w tym kształtująca 
się właśnie zdolność myślenia abstrakcyjnego, która pozwala swobodnie 
formułować myśli przy użyciu symboli i terminów abstrakcyjnych12. Dzięki 
tym nowym inspiracjom, Bóg staje się bardziej symboliczny, a relacja du-
chowa coraz bardziej osobista i intymna. Przeżywanie tych kontaktów w 
samotności intensyfikuje świadomość nowych doznań religijnych, co pozwa-
la nastolatkowi spojrzeć z innej perspektywy na praktyki religijne. 

2. Aspekt moralny 

Na pewnym etapie rozwoju młoda jednostka pragnie tworzyć świat do-
skonały, na który ma swój pomysł i ogromną siłę motywacyjną (idealizm 
młodzieńczy) do jego realizacji. Młodzi poszukują wtedy swojego miejsca w 
społeczeństwie, własnego stylu i próbują wypracować koncepcję dotyczącą 
własnego życia – kim chcą być, w jaki sposób chcą żyć, co jest dla nich waż-
ne, jakie wartości chcą realizować13. Jednak ubogie doświadczenie życiowe 
i zderzenie z rzeczywistością powodują rozczarowanie. Młodzi więc kom-
pensują to niezadowolenie i mobilizują się do działań przekształcających 
zastaną rzeczywistość14. Następuje to normatywnie, poprzez zaangażowanie 
w działalność społeczno-polityczną, naukową, kulturalną oraz w ruchy i gru-
py nieformalne (sekty, grupy przestępcze, subkultury)15. Dzięki temu rozwi-
jają się uczucia wyższe, takie jak patriotyzm, estetyka czy moralność. Mimo 
tego pragmatyzmu i rygoryzmu moralnego, młody człowiek staje się coraz 
bardziej tolerancyjny wobec odmiennych poglądów16. Jednocześnie poszuku-
je wyjścia z chaosu przeżyć i działań, więc jego reakcje emocjonalne są coraz 
bardziej opanowane i odraczane. 

 
12 Por. P. J a b ł oń s k i: Duchowy rozwój człowieka jako rozwój rozumienia języka reli-

gijnego. Badania Ronalda Goldmana. W: Duchowy rozwój człowieka. Red. P. S o c h a. Kra-
ków 2000 s. 191–208. 

13 Por.  M. C z e r w iń s k a - J a s i e w i c z :  Rozwój  psychiczny  młodzieży….,  dz. 
cyt.., s. 41. 

14 Por. B. Z a z z o: Oblicza młodości. Psychologia różnicowa wieku dorastania. War-
szawa 1972; S. S z u m a n, J. Pi e t e r, H. W e r yń s k i: Psychologia światopoglądu młodzie-
ży. Lwów – Warszawa 1933. 

15 Por. H. L i b e r s k a: Perspektywy temporalne młodzieży…, dz. cyt., s. 52–53. 
16 Por. A. G o łą b: Wysokość standardów moralnych a moralne zachowanie się. W: Ba-

dania nad osobowością dzieci i młodzieży. Red. I. O b u c h o w s k a, O. W.  O w c z y n n i -
k o w a, J. R e y k o w s k i. Warszawa 1979. 
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Początkowa dojrzałość emocjonalna wskazuje na ukształtowanie się toż-
samości, ale jeszcze nie w ostatecznej formie17. Należy bowiem mieć na 
uwadze, że te postawy nie są czymś stałym, gdyż tworzą się w doświadczeniu 
życia indywidualnego i społecznego oraz pod jego wpływem ulegają zmia-
nie18. Stymulacją w tym procesie jest idealistyczna potrzeba czynienia dobra, 
gdzie cele, sposoby i środki realizacji są skrystalizowane19. Wymaga to od 
młodej jednostki konkretyzmu i realizmu. I wtedy to, gdy w myśleniu i po-
strzeganiu świata zaczyna przeważać realizm, kończy się okres dorastania. 
Młody człowiek odnajduje sens własnego istnienia, tworzy koncepcję przy-
szłości i wyznacza sobie odległe cele, na które ukierunkowuje swoją aktyw-
ność20. 

3. Aspekt społeczny 

W okresie dojrzewania zachodzą bardzo rozległe przemiany w życiu 
społecznym młodej jednostki. Wzrost krytycyzmu powoduje spadek autory-
tetu rodziców, dążenie do autonomii i uzyskania statusu wśród dorosłych. 
Dlatego nasilają się konflikty, osłabiają więzi emocjonalne z którymś z ro-
dziców, a w zamian powstaje więź oparta na partnerstwie21. Ten zmniejszają-
cy się wpływ rodziców jest zastępowany przez oddziaływania grup rówieśni-
czych, w których dorastający szuka przyjaciół i eksperymentuje z rolami 
zastrzeżonymi dla dorosłych22. W ten sposób grupa stabilizuje osobowość 
dorastającego, uczy go standardów zachowania i wzorów osobowych oraz, co 
bardzo ważne, podtrzymuje poczucie własnej wartości23. 

Przywołanie tych aspektów rozwojowych młodzieży ma ukazać zakres 
przemian, które dokonują się w młodej jednostce. Teolog pastoralista wyko-
rzystuje tę wiedzę w konstruowaniu modeli teologicznych pracy duszpaster-

 
17 Por. J. R o s t o w s k i: Specyfika kształtowania się tożsamości w okresie młodości. W: 

Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka. Red. J. R o s t o w s k i, T. R o s t o w s k a, J. 
J a n i c k a. Łódź 1997 s. 159–166; J. M i l u s k a: Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia. 
Poznań 1996. 

18 Por. J. M a r i ań s k i: Obraz polskiej młodzieży – analiza socjologiczna. W: Program 
duszpasterski na rok 1991/92. Sakrament bierzmowania. II Rok Nowenny przed rokiem 2000. 
Red. E. S z c z o t o k, A. L i s k o w a c k a. Katowice 1991 s. 91. 

19  Por. M. K o z a k i e w i c z: Paradoksy młodzieżowe. Warszawa 1970; I. O b u -
c h o w s k a: Adolescencja…, dz. cyt.,  s. 163–201. 

20 Por. H. L i b e r s k a: Perspektywy temporalne młodzieży…, dz. cyt., s. 53–54; M. 
C z e r w iń s k a - J a s i e w i c z: Rozwój psychiczny młodzieży…, dz. cyt., s. 56; I. O b u -
c h o w s k a: Adolescencja…, dz. cyt., s. 163–201; K. O b u c h o w s k i: Psychologia dążeń 
ludzkich. Warszawa 1983; K. O b u c h o w s k i: Galaktyka potrzeb. Poznań 2000.  

21 Por. I. O b u c h o w s k a: Adolescencja…, dz. cyt., s. 163–201. 
22 H. L i b e r s k a: Perspektywy temporalne młodzieży…, dz. cyt., s. 52 [za: H. Sak, A. 

Sommerfeld: Być dorosłym. Legnica 1990]. 
23 Por. J. S. T u r n e r, D. B. H e l m s: Rozwój człowieka. Warszawa 1999. 
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skiej z młodzieżą. Uzupełnia ją danymi empirycznymi pozyskanymi w pro-
cesie badań społecznych.  

 

      II. Współpraca między teologią pastoralną i socjologią 

Nauki społeczne, tak jak i Kościół, zajmują się zbiorowościami i społe-
czeństwami w ich różnych wymiarach: grupy religijne, parafie, narody, re-
giony, kategorie społeczne czy instytucje. Pierwszą zaś nauką, która zajmuje 
się społeczeństwem, a przede wszystkim człowiekiem jako istotą społeczną, 
jest socjologia. To z nią teologia pastoralna szuka dróg współpracy i rozwoju. 
Dzięki temu metoda teologii systematycznej czy historycznej, oparta na de-
dukcji (dochodzenie do wniosku na podstawie założonych wcześniej przesła-
nek), uzupełniona jest o metodę nauk empirycznych, dla których właściwą 
jest indukcja (wnioskowanie redukcyjne wyprowadzane z poszczególnych 
faktów, by stworzyć ogólny zarys problemu)24. 

Prócz różnych typów zbiorowości, socjologia interesuje się konkretnymi 
zjawiskami społecznymi (dlatego istnieje socjologia rodziny, socjologia wsi i 
miasta, socjologia wojska, socjologia kultury, socjologia prawa, socjologia 
wychowania, socjologia moralności czy socjologia religii). Wszystkie te sub-
dyscypliny łączą pojęcia, metody badań i teorie wypracowane na terenie so-
cjologii ogólnej. Pośród nich, dla teologii pastoralnej szczególnie ważne jest 
powiązanie z socjologią religii. Zajmuje się ona badaniem zjawisk religij-
nych, o ile mają one charakter społeczny, czyli są zbiorowe, ogólne i powta-
rzalne. Bada więc struktury, funkcje i procesy, to jest elementy charaktery-
styczne dla socjologii, ale w społeczności, jaką jest Kościół. Zajmuje się więc 
obserwowalnymi zachowaniami ludzkimi, które odnoszą się do zjawisk reli-
gijnych i da się je opisać jako zachowania społeczne25. 

Socjologia religii jako subdyscyplina socjologii posługuje się jej całym 
zapleczem metodologicznym: pojęciami, metodami i teoriami. Różni ją pro-
blematyka, którą podejmuje, a która zaczerpnięta jest z teologii pastoralnej. 
Metody socjologii dzielimy przede wszystkim na ilościowe i jakościowe. Te 
pierwsze posługują się wystandaryzowanym pomiarem, czyli na przykład 
ankietą bądź wywiadem ustrukturalizowanym. W drugich socjolog posługuje 
się wywiadem pogłębionym, bądź narracyjnym lub obserwacją niestandary-
zowaną26.  

 
24 Por. T. W i e l e b s k i, M. J. T u t a k: Diagnoza i prognoza…, dz. cyt., s. 28–30. 
25 Por. G. K e h r e r: Wprowadzenie do socjologii religii. Kraków 1996 s. 17. 
26 A. G r z e s i k: Metoda badań. W: Leksykon socjologii religii. Red. M. L i b i s z o w -

s k a -Ż ó ł t k o w s k a, J. M a r i ań s k i. Warszawa 2004 s. 238–240.  
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Dla teologa pastoralisty odpowiednią metodą, którą może posługiwać się 
przy opracowaniu interesujących go zjawisk, jest analiza. Trudno bowiem 
oczekiwać, że każdy pastoralista, zazwyczaj nie dysponując odpowiednim 
warsztatem metodologicznym, będzie prowadził własne badania empiryczne. 
Z drugiej strony, niektóre zagadnienia związane z życiem religijnym społe-
czeństw doczekały się tak wielu opracowań badawczych, że warto wykorzy-
stać ich bogactwo i powtarzalność do własnych projektów. Służy do tego 
metoda analizy, która jest formą badania niereaktywnego27. Wykorzystuje się 
ją, by skorzystać z istniejących już i opracowanych badań i na tej podstawie 
tworzyć własne interpretacje bądź ukazać je w świetle, którego badacz nie 
podjął we własnym projekcie28. 

Na początku omawiania zastosowania metody analizy niereaktywnej na-
leży zwrócić uwagę na kilka aspektów metodologicznych. Przede wszystkim 
dane zagregowane (opisujące skategoryzowane grupy), które otrzymuje ana-
lityk, niechybnie prowadziłyby do błędu ekologicznego (nieuzasadnionego 
uogólniania). Nie dysponując danymi pierwotnymi, nie jest on w stanie prze-
prowadzić własnych analiz statystycznych. Opiera się na źródłach zastanych, 
które zostały skategoryzowane według klucza pierwotnego badacza. Dlatego, 
by uniknąć błędu nieuzasadnionego uogólniania, musi swoje diagnozy ogra-
niczyć do umotywowanych wniosków. By jednak nie pozostać na płaszczyź-
nie trywialnych truizmów, czy tautologicznych konwenansów, dla pogłębio-
nej analizy może jednocześnie korzystać nie tylko z danych empirycznych, 
ale i wniosków czysto teoretycznych. Dla jeszcze większej trafności swych 
analiz, uważać jednak winien, by jego wnioskowanie było logiczne i dawało 
powtarzalne rezultaty w różnych aspektach. Idąc tym tokiem myślenia, jeżeli 
deklaracje uczestniczenia w niedzielnych nabożeństwach będą się powtarzały 
w różnych badaniach, a dodatkowo badacz przeanalizuje przystępowanie do 
spowiedzi i Komunii świętej, może potwierdzić hipotezę o praktykach reli-
gijnych badanej społeczności. Jednocześnie jednak musi być świadomy, że 
dysponując jedynie opublikowanymi wynikami badań, nie zna poziomu ich 
rzetelności. Dociekając, w jaki sposób były dane zbierane, jest w stanie osza-
cować, na ile dostępne wyniki, które opracowuje są wiarygodne i warte cy-
towania. 

Jednym z głównych postulatów i jednocześnie wnioskiem praktycznym 
jest wyjście pastoralistów naprzeciw naukom społecznym i otwarte zaintere-
sowanie się, co mają im one do zaproponowania. Paradoksalnie, wtedy moż-
na dostrzec działanie Ducha Świętego. Wszelkie bowiem działania, zarówno 

 
27 Wobec wielu badań stawiany jest zarzut reaktywności, czyli istnieją przesłanki, by 

twierdzić, że przeprowadzane badania wpływają na zachowanie badanych. Badania niereak-
tywne omijają ten problem, gdyż nie następuje w nich kontakt badacza z badanym. 

28 E. B a b b i e: Podstawy badań społecznych. Warszawa 2009 s. 370–375. 
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z dziedziny socjologii, psychologii, marketingu, czy jeszcze innych dyscy-
plin, w kwestiach religii nie mogą zapomnieć o pierwszorzędnej roli 
i obecności elementu nadprzyrodzonego, łaski, która zmienia. Skoro łaska 
bazuje na naturze, nie będziemy w stanie rozpoznać tej łaski, gdy nie bę-
dziemy potrafili opisać, co jest tylko naturą. Nie dostrzeżemy działania nad-
przyrodzonego, gdy nie rozpoznamy granic tego, co przyrodzone. 

 
III. Prze żywanie niedzieli w świetle nauczania Magisterium 

Dokumenty Magisterium ukazują przeżywanie niedzieli w dwóch aspek-
tach: wertykalnym i horyzontalnym29. Należy ukazać istotowo wspomniane 
nauczanie, aby w jego świetle spojrzeć na uzyskane wyniki badań mówiące o 
tym, jak młodzież w Polsce przeżywa niedzielę.  

Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Con-
cilium przypomniał, że niedziela jest świętowaniem zmartwychwstania Chry-
stusa oraz czasem radości i odpoczynku (zob. KL 106). Podkreślono trzy 
wymiary niedzielnego świętowania: wspomnienie działa zbawczego Boga, 
oczekiwanie pełnego zbawienia w powtórnym przyjściu Chrystusa, spotkanie 
z Chrystusem w Eucharystii. Sobór przypomniał też tradycję pierwszych 
wieków chrześcijaństwa mówiącą o tym, że podstawowym obowiązkiem 
chrześcijan w niedzielę jest udział we mszy świętej oraz odpoczynek od pra-
cy. W tym dniu wierni powinni się gromadzić, aby słuchając Bożego słowa i 
uczestnicząc w Eucharystii, wspominać mękę, zmartwychwstanie i uwielbie-
nie Pana Jezusa oraz składać dziękczynienie Bogu, który »przez powstanie z 
martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził ich do żywej nadziei« (1P 1,3). 
Do nauczania soboru nawiązuje Kodeks Prawa Kanonicznego, podkreślając, 
że wierni są zobowiązani do uczestnictwa w tym dniu we mszy św. oraz po-
wstrzymania się od zajęć i prac, które utrudniają oddawanie Bogu czci, prze-
żywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego 
odpoczynku duchowego i fizycznego (KPK 1247). Z kolei Katechizm Kościo-
ła katolickiego mocno akcentując obowiązek świętowania niedzieli jako 

 
29 Do najważniejszych dokumentów Magisterium poruszających problematykę przeży-

wania różnych aspektów niedzieli zaliczamy między innymi: nauczanie II Soboru Watykań-
skiego; bł. J a n a  P a w ł a  I I obejmujące encykliki: o Eucharystii w życiu Kościoła Ecclesia 
de Eucharystia vivit (2003) oraz o pracy ludzkiej Laborem exercens (1981); listy: o świętowa-
niu niedzieli Dies Domini (1998) i do biskupów, duchowieństwa i wiernych na rok Eucharystii 
Mane nobiscum Domine (2004); instrukcje Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów: Rok Eucharystii – sugestie i propozycje (2004) oraz o zachowaniu i unikaniu pew-
nych rzeczy dotyczących Najświętszej Eucharystii Redemptionis sacramentum (2004); adhor-
tacje apostolskie B e n e d y k t a  X V I: o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła 
Sacramentum cariatis (2007) i o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła Verbum Domini 
(2010).  
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przepisu moralnego wpisanego w serce człowieka (KKK 2176), zwraca uwa-
gę na to, że osoby, które dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają 
grzech ciężki (KKK 2176; 2182).  

 
Gromadząca wszystkich wiernych i budująca komunię Kościoła Eucha-

rystia jest sercem niedzieli (DD 32). Msza św. powinna być staranne przygo-
towana (DD 50; RE 8), a udział w niej wiernych ma być świadomy i czynny, 
tak aby uczestniczący w niej wierni byli kształtowani przez słowo Boże, posi-
lali się przy stole Ciała Pańskiego i składali Bogu dziękczynienie (…), uczyli 
się ofiarowywać samych siebie i za pośrednictwem Chrystusa z każdym 
dniem doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie ze sobą (KL 48; 
zob. KL 14; DD 51; SC 52). Wierni powinni być włączani w sprawowaną 
liturgię, dzieląc między sobą różne funkcje (KL 29; RS 53). Mają oni być 
dobrze do niej przygotowani przez różnego rodzaju katechezy oraz pracę 
grup biblijnych i liturgicznych (DD 40; 52; VD 73; SC 64), które pomogą w 
odkryciu nie tylko bogactwa Eucharystii, ale głębokich uzasadnień doktry-
nalnych ukazujących wartość niedzieli w życiu chrześcijanina (DD 6). Jeżeli 
pozwalają na to okoliczności, sprawowanie Eucharystii należy łączyć z jedną 
z godzin brewiarzowych (KL 100; DD 52; RE 12). Nie można również za-
pominać o łączności pomiędzy celebracją eucharystyczną a adoracją Naj-
świętszego Sakramentu (EdE 25; SC 66-68).   

 
Wierni uczestniczący we mszy św., wsłuchując się w dobrze przygoto-

wane, uaktualniające przesłanie Pisma Świętego homilie, mają uświadamiać 
sobie konieczność podejmowania swojej życiowej misji (SC 44; 46; VD 59). 
Mają oni też przyjmować Komunię św., a będąc świadomi popełnionych 
grzechów, korzystać z Bożego przebaczenia w sakramencie pojednania (DD 
44). Celebracja eucharystyczna nie kończy się z chwilą opuszczenia przez 
wiernych świątyni – mają oni być ewangelizatorami i świadkami 
w codziennym życiu (DD 45).  

Udział w Eucharystii nie wyczerpuje obowiązku świętowania niedzieli, 
który ma być przeniknięty wdzięczną i czynną pamięcią o zbawczych dzie-
łach Boga (DD 52). Jest ona dniem radości, odpoczynku od pracy i trudu 
codzienności oraz apostolstwa, działalności charytatywnej i solidarności z 
osobami cierpiącymi (DD 64–73).  

W ludzką naturę jest wpisany, zgodny z wolą Boga, cykl pracy i odpo-
czynku, który pozwala człowiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć i 
uświadomić mu, że wszystko jest dziełem Bożym (DD 65). Człowiek nie 
może być niewolnikiem pracy i traktować ją w sposób bałwochwalczy (SC 
74). Nieustannie trzeba pamiętać o tym, że praca jest »dla człowieka«, a nie 
człowiek dla »pracy« (LE 6). Powinien on w niedzielę oraz w inne dni świą-



 179

teczne powstrzymywać się od prac przeszkadzających oddawaniu czci Bogu, 
przeżywaniu radości (…) i koniecznemu odpoczynkowi duchowemu i fizycz-
nemu (KKK 2185; KPK 1247) wystarczającym do prowadzenia życia ro-
dzinnego, kulturalnego, społecznego i religijnego (KDK 67).  

Odpoczynek niedzielny, pozwalając sprowadzić do właściwych propor-
cji troski i codzienne zajęcia, nie może się stać wywołującą uczucie nudy 
jałową bezczynnością, ale musi być źródłem duchowego wzbogacenia, za-
pewniając większą wolność, umożliwiać kontemplację i sprzyjać braterskiej 
wspólnocie (DD 67-68). Ważną rzeczą jest rodzaj aktywności podejmowanej 
w niedzielę przez chrześcijan. Niedziela ma być czasem refleksji, ciszy, lektu-
ry i medytacji sprzyjających wzrostowi życia wewnętrznego (KKK 2186). 
Potrzeba popierać takie przeżywanie niedzieli, które będąc związane z udzia-
łem w różnych formach aktywności kulturalnej, politycznej lub sportowej, 
przyczynia się do rozwoju i postępu życia człowieka (DD 4). Niedziela może 
też stać się czasem odkrywania i zachwycania się pięknem przyrody (DD 
67). Spotkania w gronie rodziny, przyjaciół i różne formy rozrywki mają 
odznaczać się właściwym stylem wyrażającym pokój i radość Zmartwych-
wstałego, będąc sposobnością do otwarcia się na siebie, dialogu i wspólne 
refleksji (DD 52). Niedziela jest podstawowym dniem, w którym każdy 
wierny w swoim środowisku ma stać się głosicielem i strażnikiem sensu cza-
su (SC 73). Aby chrześcijanie mogli właściwie świętować niedzielę, powinni 
oni domagać się jej uznania za ustawowy dzień świąteczny przez prawodaw-
stwo cywilne (KPK 2187; DD 67). Trzeba bronić tego dnia przed wszelkimi 
atakami i dokładać starań, aby w organizacji pracy był postrzegany jako 
dzień dla człowieka, z pożytkiem dla całego społeczeństwa (EiE 82).  

Ważnym wymiarem horyzontalnego świętowania niedzieli, będącym 
konsekwencją udziału w niedzielnej Eucharystii, ma być pełnienie dzieł mi-
łosierdzia, działalności charytatywnej i apostolstwa (KL 9; DD 69). W po-
bożności chrześcijańskiej niedziela jest dniem tradycyjnie poświęconym na 
dobre uczynki i pokorne posługi względem ludzi chorych, kalekich i star-
szych, o których chrześcijanie mają zawsze pamiętać (KKK 2186). Z dnia 
Pańskiego trzeba uczynić dzień szczególnej solidarności z tymi wszystkimi, 
którzy właśnie w niedzielę boleśnie odczuwają swoją samotność, ubóstwo i 
cierpienie (DD 72). Przez posługę miłości (diakonia) wyraża się istota Ko-
ścioła, który nigdy nie może być uwolniony od czynienia Caritas jako upo-
rządkowanej działalności wierzących (DCE 25; 29). Udział we mszy św. 
niedzielnej ma promieniować na cały tydzień katolika, aby żył na sposób 
dnia Pańskiego (SC 72). 

Magisterium Kościoła wzywa do podejmowania inicjatyw duszpaster-
skiej na płaszczyźnie wychowawczej, duchowej i społecznej, które pomogą 
przeżywać niedzielę zgodnie z jej prawdziwym sensem (EiE 81). 



 180

IV. Wyniki bada ń ukazujących przeżywanie  
niedzieli przez młodzież 

Jak wygląda przeżywanie mszy świętej i czasu niedzielnego w ogóle, 
najlepiej pokażą statystyki. W ciągu ostatnich lat wielu autorów podjęło się 
opisania życia religijnego młodych ludzi. Najbardziej reprezentatywne i opi-
sujące młodzież wieloaspektowo jest badanie CBOS-u przeprowadzane już 
od wielu lat. Najnowszy raport z 2010 r. został sporządzony w ramach serii 
„Opinie i diagnozy” na zlecenie Krajowego Biura Przeciwdziałania Narko-
manii. O specyfice tych badań świadczy ich przedmiot (jest nim ściśle okre-
ślona grupa nastolatków w wieku 18–19 lat uczęszczających do wszystkich 
typów szkół ponadgimnazjalnych), problematyka (podejmuje kwestię postaw 
wobec różnych zjawisk życia społecznego) i powtarzalność (przeprowadzane 
są od roku 1990, tymi samymi narzędziami, wciąż powiększanymi o nowe 
zagadnienia). Są to badania o dużej próbie (w roku 2010 zostało przebada-
nych 1246 uczniów z 65 szkół w całym kraju), co podnosi walor ich repre-
zentatywności dla całego młodego społeczeństwa polskiego. Pozostałe bada-
nia, cytowane w niniejszym opracowaniu, prowadzone na mniejszą skalę, 
bądź w szerszym przedziale wiekowym, obrazują zaprezentowane wyniki i 
potwierdzają wnioski zawarte w ich analizie (Ryc. 1). Udział w praktykach 
religijnych przynajmniej raz w tygodniu bierze 45% młodych ludzi30. Odse-
tek ten zmniejszył się w ciągu 15 lat o 17%. Przyglądając się deklaracjom 
religijnym tych osób, należy stwierdzić, że regularnie praktykują nie tylko 
wierzący, ale i niezdecydowani. W obu kategoriach, zarówno tych uczestni-
czących w liturgii co niedziela, jak i częściej, stanowią oni po 7% responden-
tów. Interesująca jest różnica deklaracji poziomu intensywności wiary zależ-
nie od częstotliwości praktyk. Młodzi respondenci, którzy do kościoła chodzą 

 
30 Dla porównania, gimnazjaliści z regionu kaliskiego przebadani przez J ó z e f a  B a -

n i a k a, w 2008 r. deklarowali udział w niedzielnej mszy świętej na poziomie 52,3%. Badania 
uczniów ostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych, przeprowadzone w regionie świętokrzy-
skim w tym samym roku wskazują, że już tylko 35,3% dziewiętnastolatków praktykuje w 
każdą niedzielę i święto. Przy okazji tej kwestii zapytano, jak wyglądały praktyki niedzielne, 
gdy respondenci mieli 12 lat. Okazało się, że wtedy co tydzień praktykowało 60% badanych. 
Również w 2008 r. na Śląsku zapytano studentów o ich praktyki niedzielne i uzyskano aż 
43,2% deklaracji, że praktykują przynajmniej raz w tygodniu. Należy jednak pamiętać, że 
dobór tej próby badawczej był incydentalny, złożony z ochotników. Poza tym studentami 
zazwyczaj zostają osoby, które ukończyły szkoły maturalne, a te mają wyższy wskaźnik prak-
tyk religijnych niż szkoły zawodowe – zob. J. B a n i a k: Między buntem a potrzebą akceptacji 
i zrozumienia. Świadomość religijna i moralna a kryzys tożsamości osobowej młodzieży gim-
nazjalnej. Studium socjologiczne. Kraków 2008 s. 213; M. S r o c z yń s k a: Młodzież wobec 
rytuałów religijnych: konteksty tożsamościowe. W: W poszukiwaniu sensu. O religii, moralno-
ści i społeczeństwie. Red. J. B a n i a k. Kraków 2010 s. 119; E. W y s o c k a: Osobowościowe 
uwarunkowania indywidualnej religijności (na przykładzie młodzieży studenckiej). W: W 
poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie..., dz. cyt., s. 101. 
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co tydzień, w 85% określają samych siebie jako „wierzący”, a tylko 7% jako 
„głęboko wierzący”. Wśród tych, którzy praktykując kilka razy w tygodniu, 
66% to „wierzący”, a aż 26% „głęboko wierzący”. Wskazuje to na istotną 
zależność między częstotliwością praktyk a deklaracją wiary. 

Ryc. 1. Uczestnictwo w praktykach religijnych wśród młodzieży w latach 1998–2008. 
Źródło: Młodzież 201031. 

 

 

Potwierdzają ją badania jakościowe przeprowadzone wśród młodzieży w 
wieku 18–25 lat, w ramach wieloletniego projektu badawczego „Pokolenie 
JP II”. Przebadana młodzież w swych wypowiedziach podkreślała, że prakty-
ki obrzędowe są istotnym wymiarem religijności i wymagają osobistego za-
angażowania, związanego z przeżywaniem sacrum. Oto fragment wypowie-
dzi udzielonej przez młodą osobę podczas prowadzenia badania: Obserwuję 
moich znajomych z liceum, którzy są osobami zdecydowanie wierzącymi, to 
mam wrażenie, że dla nich najistotniejszym elementem jest na przykład wła-
śnie cotygodniowe uczestnictwo w mszy (…)32. Z drugiej strony, codzienne 
doświadczenia badanych wskazują także na pozareligijny wymiar niedziel-
nych praktyk. Jako motywację do uczestniczenia w nich podają: opinię śro-

 
31 CBOS: Opinie i diagnozy nr 13. Młodzież 2010. Warszawa 2011 s. 120. 
32 Tamże.  
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Czy bierzesz udział w takich praktykach religijnych jak msze,

nabożeństwa lub spotkania religijne?

Tak, kilka razy w tygodniu

Tak, raz w tygodniu
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Tak, kilka razy w roku
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dowiska, przymus rodziców, odpowiednie wychowanie czy po prostu trady-
cję: Jest jeszcze duża grupa młodych ludzi, którzy chodzą do kościoła tylko 
dlatego, że muszą, bo rodzice ich wysyłają co niedzielę. Idą tam, postoją 
pięćdziesiąt minut, wyjdą. Albo pójdą na bilard, a powiedzą, że byli w koście-
le33. Niemniej, zdaniem ludzi młodych, praktyki religijne spełniają także 
funkcję integracyjną. Pozwalają bowiem przyporządkować osoby z otoczenia 
do własnej kategorii społecznej, a to pozytywnie wpływa na relacje między-
ludzkie, które integruje świadomość wspólnie podzielanych wartości34. Mło-
dzi mszę świętą postrzegają przede wszystkim jako „wypełnienie nakazu 
sumienia”35. 

Deklaracje regularnych, przynajmniej cotygodniowych praktyk religij-
nych, najczęściej składają osoby z terenów wiejskich (54%). W pozostałych 
typach miasteczek i miast (do 500 tys. mieszkańców), współczynnik ten wa-
ha się między 39 a 32% z tendencją: im większa miejscowość zamieszkania, 
tym rzadsza deklaracja cotygodniowych praktyk religijnych. W wyniku cze-
go, najniższy poziom uczestnictwa osiąga młodzież największy miast, gdzie 
na liturgię przynajmniej raz w tygodniu przychodzi 28% młodych ludzi. Za-
leżność ulega zmianie także ze względu na typ szkoły pogimnazjalnej, do 
której uczęszczają respondenci. Równo połowa licealistów deklaruje cotygo-
dniowy udział w praktykach religijnych. Z każdym następnym typem szkoły 
(kolejno: technikum, liceum zawodowe, zasadnicza szkoła zawodowa), po-
ziom ten obniża się o około 5%36. 

Podsumowując te wyniki, należy zauważyć, że praktyki religijne wśród 
młodzieży stają się coraz mniej regularne. Niepokoi także fakt, że przy spad-
ku o 4% liczby młodzieży uczestniczącej w niedzielnej mszy świętej co ty-
dzień, o tyle samo wzrosła liczba niepraktykujących w ogóle. 

Inne ogólnopolskie badanie (Ryc. 2), które stawia sobie za cel ukazanie 
obrazu współczesnego społeczeństwa polskiego, „Diagnoza społeczna 2009”, 
wśród respondentów umieściła młodzież od 16 do 24 roku życia. Według 
tych analiz, udział procentowy w praktykach religijnych młodzieży rozkłada 
się podobnie jak w reszcie społeczeństwa. Prawie 40% młodych ludzi stwier-

 
33 Dla porównania, w badaniach ks. Zaręby, na pytanie o deklaracje, czym jest dla mło-

dych msza święta, odpowiedzi „dostosowaniem się do wymagań rodziny”, czy też „dostoso-
waniem się do ogólnego zwyczaju” zebrały łącznie 14,8%. Zob. S. H. Z a rę b a: W kierunku 
jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej młodzieży. Warszawa 2008 s. 194. 

34 P. M a t u s z e w s k i: Wspólnotowość a wiara religijna młodzieży. W: Dylematy świa-
topoglądowe młodzieży. Red. J. K o r a l e w i c z, P. R u s z k o w s k i,  J. B i e l iń s k i, A. 
Figiel. Warszawa 2009 s. 177–200. 

35 H. S. Z a rę b a: W kierunku jakiej religijności?.... dz. cyt., s. 194. 
36 CBOS: Opinie i diagnozy nr 19. Młodzież 2010. Warszawa 2011 s. 114–118.  
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dziło, że biorą udział w nabożeństwach 4 razy miesięcznie bądź częściej37. 
Niepokoi jednak fakt, że tych, którzy w ogóle nie praktykują jest już 1/3 
młodzieży. 

Ryc. 2. Udział młodzieży do 24 roku życia w kościelnych praktykach religijnych 
 w ciągu miesiąca w roku 2009. Źródło: Diagnoza społeczna 200938. 

 

Jak często przeciętnie w ciągu miesiąca bierze Pan(i) udział 
w nabożeństwach lub innych spotkaniach o charakterze religijnym? 

0 razy 31,2% 

1–3 razy 29.2% 

4 razy 27,9% 

Ponad 4 razy 11,7% 

RAZEM 100% 

 

Dla uzupełnienia tych wyników, należy zacytować badania ks. Zaręby, 
przeprowadzone w 2005 r. na młodych w wieku 16–26 lat (Ryc. 3).  

 

Ryc. 3. Uczestnictwo we mszy św. wśród młodzieży w wieku 16–26 lat w latach 1988, 
1998, 2005. Źródło: W kierunku jakiej religijności?39. 

 

 Jak często chodziłeś(aś) na mszę świętą w 
ciągu ostatniego roku? 

1988 1998 2005 

W każdą niedzielę 36,6% 23,6% 23,6% 

Prawie w każdą niedzielę 31,3% 30,1% 31,6% 

Około 1–2 razy w miesiącu 13,2% 14,0% 15,9% 

Tylko w wielkie święta 7,4% 14,7% 13,7% 

Tylko z okazji ślubu, pogrzebu 3,1% 6,2% 5,7% 

Wcale 4,5% 5,9% 6,5% 

Pozostałe deklaracje 3,9% 5,5% 3,0% 

RAZEM 100% 100% 100% 

W tych wynikach daje się zauważyć znaczną różnicę w częstotliwości 
praktyk niedzielnych między płciami, na korzyść dziewcząt. Wyraźnie widać 

 
37 Ogółem takich odpowiedzi było 43,7%. 
38 Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. C z a p l i c k i. T. 

P a n e k. Warszawa 2010 s. 201. 
39 Tamże, s. 190. 
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także, że im osoba starsza, tym jej praktyki są mniej regularne40. W ciągu 17 
lat, odsetek tych, którzy praktykują w każdą niedzielę zmniejszył się o 13%, 
zaś deklarujących uczestnictwo we mszy świętej „prawie w każdą niedzielę” 
utrzymał się na poziomie 31,6%. Pozostałe deklaracje zwiększyły się o kilka 
procent, zaś największy przyrost nastąpił w praktykach „tylko w wielkie 
święta”, co może świadczyć o pewnej wybiórczości praktyk i ich festyno-
wym, czy też familijnym charakterze. Zakładać można, że gdyby nie polska 
kultura i tradycja obchodzenia świąt i uroczystości rodzinnych, odsetek prak-
tykujących „w wielkie święta” i „z okazji ślubu, pogrzebu” zmniejszyłby się 
na rzecz nie praktykowania w ogóle. 

Gdyby zsumować wszystkich, którzy praktykują częściej niż w wielkie 
święta (71,1%), okaże się że podobny odsetek (73,3%) przystępuje w ciągu 
roku do spowiedzi (Ryc. 4). Wielkości te rozkładają się równo między tych, 
którzy spowiadają się raz w miesiącu i raz w roku. Warto zwrócić uwagę na 
tendencję, która ma miejsce od czasu przeprowadzenia pierwszych badań. 
Liczba spowiadających się raz w miesiącu i częściej zmniejszyła się o 6%, i o 
prawie tyle samo (7,6%) zwiększyła spowiadających raz w roku. 

 

Ryc. 4. Przystępowanie do spowiedzi wśród młodzieży w wieku 16–26 lat 
w latach 1988, 1998, 2005. Źródło: W kierunku jakiej religijności?41. 

 

 Jak często przystępujesz do spowiedzi? 1988 1998 2005 

Kilka razy w miesiącu 3,3% 2,3% 1,6% 

Raz w miesiącu 39,4% 40,7% 34,8% 

Raz w roku 29,3% 33,8% 36,9% 

Raz na kilka lat 7,3% 8,0% 10,0% 

Ani razu od wielu lat 2,5% 7,7% 6,5% 

Wcale nie przystępuję 4,4% 4,5% 4,6% 

Pozostałe deklaracje 13,8% 3,0% 5,6% 

RAZEM 100% 100% 100% 

Podobne tendencje widać w przystępowaniu do Komunii św. wśród 
młodzieży (Ryc. 5). W ciągu omawianych 17 lat radykalnie spadła ich liczba. 
O ile w 1988 r. ponad połowa deklarowała przystępowanie do Komunii św. 
w ostatnim tygodniu czy miesiącu (51,5%), o tyle 6 lat temu takich deklaracji 
było już tylko 32,3%. Więcej od nich przystąpiło do komunii świętej przed 

 
40 S. H. Z a rę b a: W kierunku jakiej religijności?..., dz. cyt., s. 188, 192. 
41 Tamże, s. 200. 
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paroma miesiącami (38,6%). Gdyby zestawić te wyniki z poprzednimi, gdzie 
pytanie dotyczyło przystępowania do spowiedzi, okazuje się, że więcej mło-
dych ludzi spowiada się w ciągu miesiąca (36,4%) niż przystępuje do Komu-
nii w tym samym czasie (32,3%). Może to świadczyć o dużej wrażliwości na 
zło bądź niewiedzy na temat istoty grzechu. 

 

Ryc. 5. Przystępowanie do komunii św. wśród młodzieży w wieku 16–26 lat 
w latach 1988, 1998, 2005. Źródło: W kierunku jakiej religijności?42. 

 

Kiedy ostatni raz przystąpiłeś(aś) do Komu-
nii świętej? 

1988 1998 2005 

W ostatnim tygodniu 17,7% 17,9% 13,0% 

W ostatnim miesiącu 33,8% 17,8% 19,3% 

Przed paroma miesiącami 27,4% 37,3% 38,6% 

Przed rokiem 6,7% 9,2% 8,2% 

Przed kilkoma laty 8,8% 9,6% 9,9% 

Ani razu od lat 2,5% 5,6% 5,5% 

Wcale nie przystępuję 1,9% 1,8% 2,0% 

Pozostałe deklaracje 1,2% 0,8% 3,5% 

RAZEM 100% 100% 100% 

Jak się okazuje, deklaracje te nie są takie same na całym obszarze Polski. 
Od 1996 r. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego prowadzi badania reli-
gijności w poszczególnych diecezjach (Ryc. 6). Z danych 12 diecezji przeba-
danych do 2006 roku udało się wyprowadzić średnią dla całego kraju, która 
niewiele odbiega od wyników badań ks. Zaręby. Uczestnictwo we mszy 
świętej w każdą oraz prawie każdą niedzielę deklaruje prawie 60% młodzie-
ży w przedziale wiekowym 18–24 lata. Nieco mniej (56%) przystępuje do 
spowiedzi z częstotliwością „kilka razy w roku”. Różnice między poszcze-
gólnymi diecezjami pokazują, jak różnorodne jest polskie społeczeństwo. Są 
bowiem diecezje, gdzie poziom regularnego (lub prawie regularnego) uczest-
nictwa we mszy świętej wynosi poniżej 40% (warszawska, szczecińsko-
kamieńska i łódzka), podobnie jak spowiedzi kilka razy w roku (warszawska 
i szczecińsko-kamieńska), ale i takie, gdzie te parametry są bliskie 70% 
(msza św. i spowiedź w łomżyńskiej), a nawet dochodzą do 90%, jak to jest 
w diecezji tarnowskiej. Co interesujące, w tej diecezji widoczna jest najwięk-
sza różnica między uczestniczącymi we mszy świętej w każdą oraz prawie 

 
42 Tamże, s. 205. 
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każdą niedzielę (88%), a przystępującymi do spowiedzi z częstotliwością 
„kilka razy w roku” (64%). 

 

Ryc. 6. Praktyki religijne wśród młodzieży w przedziale wiekowym 18–24 lata z 12 diecezji 
przebadanych w latach 1996–2006. Źródło: Religia, Kościół, Społeczeństwo43. 

 

 
Diecezja 

Uczestnictwo we mszy 
świętej w każdą i prawie 

każdą niedzielę 

Przystępowanie do spowiedzi z 
częstotliwością „kilka razy w 

roku” 
Częstochowska 51,0% 54,0% 

Gdańska 49,0% 40,0% 

Katowicka 64,0% 56,0% 

Lubelska 55,0% — 

Łomżyńska 72,0% 68,0% 

Łódzka 38,0% 46,0% 

Poznańska 42,0% 50,0% 

Sandomierska 54,0% 53,0% 

Szczecińsko-Kamieńska 35,0% 38,0% 

Tarnowska 88,0% 64,0% 

Warszawska 33,0% 35,0% 

Włocławska 47,0% 66,0% 

Polska 59,0% 56,0% 

W hierarchii przykazań przestrzeganych przez młodych ludzi, w badaniu 
ks. Zaręby, przykazanie III znalazło się na przedostatnim miejscu, jako naj-
mniej wiążące. Jak stwierdza autor, dzieje się tak dlatego, że przykazanie 
„Pamiętaj abyś dzień święty święcił” kojarzy się przede wszystkim pójściem 
na niedzielną mszę świętą44. 

Z badań dotyczących przeżywania niedzieli przez katolików w Polsce 
przeprowadzonych w 2009 r. przez T. Wielebskiego45 wynika, że 78,6% osób 
należących kategorii wiekowej 18–25 lat deklaruje systematyczne uczestnic-
two we mszy św. niedzielnej. Większość z nich traktuje udział w niedzielnej 

 
43 Religia, Kościół, Społeczeństwo. Wyniki badań socjologicznych w 12 diecezjach 1996–

2006. Red. W. Z d a n i e w i c z, S. H. Z a rę b a. Warszawa 2006 s. 120–123. 
44 S. H. Z a rę b a: W kierunku jakiej religijności?..., dz. cyt., s. 271. 
45 Zostały one przeprowadzone w 4 polskich diecezjach (szczecińsko-kamieńskiej; tar-

nowskiej, warszawskiej i warszawsko-praskiej) wśród katolików regularnie uczęszczających 
na mszę św. niedzielną.   
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Eucharystii jako przeżycie religijne (73%) i spełnienie nakazu sumienia 
(46,1%). Tylko 13,5% respondentów spostrzega swoje zachowanie jako 
ogólny zwyczaj, a 11,2% motywuje swoje postępowanie dostosowaniem się 
do wymagań rodziny. Wysoki wskaźnik uczestnictwa w niedzielnej Euchary-
stii nie przekłada się jednak na zaangażowanie respondentów we współtwo-
rzenie liturgii – tylko 38,2% z nich spełnia jakieś posługi w czasie mszy św., 
a 20,2% chciałoby to robić w przyszłości. Systematyczny udział we mszy św. 
niedzielnej nie ma także przełożenia na podejmowanie działań charytatyw-
nych. Tylko 2,2% osób z przywoływanej kategorii wiekowej podejmuje 
w niedziele działania charytatywne, a 12,4% od czasu do czasu.  

A jaka jest świadomość istoty niedzieli wśród badanej młodzieży? Zau-
waża się równowagę w traktowaniu tego dnia zarówno w aspekcie religijnym 
(dzień uczestnictwa we mszy św., dzień święty, dzień poświęcony Bogu), jak i 
pozareligijnym (dzień odpoczynku, dzień spotkań z rodziną). W tym kontek-
ście może nieco dziwić podejście respondentów do zakupów niedzielnych, do 
robienia których od czasu do czasu przyznaje się aż 77,6% badanych osób. 
Mimo tego, że robią zakupy w niedzielę, ponad połowa respondentów opo-
wiada się za ustawowym zakazem handlu niedzielnego, natomiast jest jemu 
przeciwne 31,5% respondentów, a 18% z nich nie ma zdania na ten temat.  

Respondentów pytano o sposób spędzania czasu wolnego w niedzielę. 
Ponad połowa przeważnie spotyka się z rodziną i przyjaciółmi (57,3%), spa-
ceruje (56,2%) bądź ogląda telewizję (51,7%). Prasę i książki czyta 1/3 re-
spondentów (34,8%), uprawia hobby (33,7%), a co czwarty odsypia zaległo-
ści (24,7%) lub wyjeżdża na wycieczki krajoznawcze (22,5%). Tylko 6,7% 
badanych z kategorii wiekowej do 25 lat chodzi do teatru, kina i na mecze. 
Czy parafie stwarzają badanym możliwość wspólnego przeżywania wolnego 
czasu? Przecząco na to pytanie odpowiedziało 56,2% respondentów. Warto 
przy tym zwrócić uwagę na ich oczekiwania wobec parafii w tym zakresie. 
Przedstawień teatralnych pragnie 48,3%, z kolei 46,1% oczekuje możliwości 
spotykania się w kawiarenkach, a 34,8% w klubach parafialnych, 37,1% wy-
staw i spotkań z ciekawymi ludźmi, 23,6% wypożyczania książek, 19,1% 
działania drużyn harcerskich, zaś 14,6% czytelni prasy.   

Według badania International Civic and Citizenship Education Study 
przeprowadzonego w 2009 r. w 38 krajach świata, Polska jest na drugim 
miejscu co do przynależności wyznaniowej wśród  czternastolatków (Cypr i 
Tajlandia – 99%, Polska i Malta – 97%). Polska jest także na drugim miejscu 
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co do praktyk religijnych dokonywanych poza domem raz w tygodniu (Malta 
– 57%, Polska – 56%)46. 

Nieprzypadkowo badania międzynarodowe zwracają uwagę na tę kohor-
tę (grupa badawcza wybrana ze względu na cechy społeczno-demograficzne), 
gdyż właśnie okolice wieku 14 lat mają decydujący wpływ na przeżywanie 
przemian okresu młodzieńczego, odkrywanie własnej tożsamości i przeży-
wanie dalszej socjalizacji. W tym momencie bowiem rodzina jako środowi-
sko wychowawcze ustępuje miejsca innym przestrzeniom życia, w których 
młody człowiek poznaje siebie, otaczający świat i wyznacza sobie cele ży-
ciowe. Wchodząc w okres buntu młody człowiek traci dotychczasowy kon-
takt z życiem religijnym. Do głosu dochodzą inne, racjonalne przesłanki, 
które wywierają na niego coraz większy wpływ. Krytyczne podejście do do-
tychczasowych ideałów i wzorców powoduje osłabienie rygoryzmu moralne-
go. W rezultacie, w wieku 18–24 lata młody człowiek prezentuje jeden z 
najwyższych wskaźników liberalizmu moralnego47. 

Ważna zatem sprawą w tym trudnym dla młodego człowieka okresie jest 
towarzyszenie mu w sposób właściwy, kontrolując treści, z którymi się styka, 
proponując nowe, atrakcyjne formy przeżywania codziennej rzeczywistości, 
by spodziewany rozwój miał wymiar pozytywny i twórczy. Będzie to istotne 
na dalszym etapie dojrzewania, kiedy młody człowiek rekonstruując swoją 
tożsamość po jej kryzysie, będzie przekonany do zaszczepionych wartości i 
świadomie je wybierze, na nowo kształtując swoją postawę religijną, moralną 
i społeczną. Dlatego warto zadbać także o odpowiednie propozycje duszpa-
sterskie, które w swym programie winny także zawrzeć pozytywną naukę 
przeżywania niedzielnego czasu. 

 
V. Wnioski i postulaty 

Po dokonaniu analizy wybranych wyników badań, ukazujących przeży-
wanie niedzieli przez młodzież oraz nauczania Magisterium dotyczącego tej 

 
46 Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „International association for the 

evaluation of Educational Achievement” w latach 2009–2010 na 140 tys. uczniów z 38 krajów 
świata. Według tych badań, 83% młodzieży słowackiej uważa się za religijnych. Co do prak-
tyk w Europie następna po Polsce jest Słowacja (36%) – zob. ICCS 2009 International Report: 
Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower secondary school students in 38 
countries. Red. W. S c h u l z, J. A i n l e y, J. F r a i l l o n, D. K e r r, B. Lo s i t o. Amsterdam 
2010 s. 111. 

47 Wskaźnik liberalizmu to uśredniona przez ośrodek badawczy ocena w skali 1–7 róż-
nych zachowań moralnych, takich jak: aborcja, rozwód, seks przed ślubem, łapówki, ściąganie 
itp. Wskaźnik liberalizmu dla kategorii wiekowej 18–24 lata w 2010 r. wyniósł 3,01 w sied-
miostopniowej skali i stanowił najwyższy po kategorii 25–26 lat wynik. Dane zaczerpnięte z 
badania CBOS: Co jest ważne, co można, a czego nie wolno – normy i wartości w życiu Pola-
ków. Warszawa 2010 s. 14. 
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problematyki, należy teraz zaproponować pewne kierunki pracy duszpaster-
skiej. Głównym celem działań Kościoła jest urzeczywistnianie zbawczego 
dzieła Chrystusa w kierunku wewnętrznej przemiany człowieka, tak w wymia-
rach indywidualnych, jak wspólnotowych. Wszelkie plany działania 
i szczegółowe dyrektywy muszą być dostosowane do wymagań realizacji 
tego zasadniczego celu. Cel główny (wzrost w wierze, nadziei i miłości) nie 
poddaje się bezpośredniemu planowaniu i nie jest prostym skutkiem działań 
duszpasterskich (zależy od łaski Boga)48. Można tylko planować cele pośred-
nie, czyli działania prowadzące do realizacji celu głównego.  

We wszelkich prowadzonych działaniach, uświadamiających rolę i zna-
czenie niedzieli oraz motywujących do jej dobrego przeżywania, trzeba pod-
kreślać, że ofiarowany w niedziele Chrystusowi czas nigdy nie jest czasem 
straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki 
charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu (DD 7). 

W naszej sytuacji ważnymi celami jest uświadomienie młodzieży warto-
ści niedzieli, co wiąże się z odkrywaniem uzasadnień doktrynalnych dotyczą-
cych świętowania tego dnia i budowaniem odpowiedniej motywacji postę-
powania. Ważną rolę powinno odgrywać pogłębianie motywacji postaw. 
Uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii i płynące z niego wielorakie zobo-
wiązanie, nie może być ukazywane jedynie jako jurydyczna konieczność 
wypełniania III przykazania Dekalogu, ale jako konkretna odpowiedź na 
miłość Boga, która najpełniej objawia się w tym sakramencie.  

Nie wystarczy jednak tylko kształtowanie intelektu i pogłębianie świa-
domości. Trzeba w konkretach pokazywać, jak pewne ogólne wskazania 
Magisterium mogą być realizowane w przeżywanej praktyce. Powinno to 
dotyczyć zarówno aspektu wertykalnego niedzieli, związanego bezpośrednio 
z oddawaniem czci Panu Bogu, jak też aspektu horyzontalnego, dotyczącego 
relacji z innymi ludźmi oraz z samym sobą.  

Dla wielu młodych ludzi istotnym przy wyborze miejsca uczestnictwa 
we mszy świętej są dwa aspekty: czas trwania liturgii i zainteresowanie ho-
milią. Wielokrotnie na twarzach młodych ludzi uczestniczących w niedziel-
nej Eucharystii widać zniecierpliwienie spowodowane albo przedłużającą się 
celebracją, która w ich rozumieniu nie ma żadnego znaczenia, albo niezro-
zumiałą treścią homilii, która wydaje się im zwykłym bełkotem. Aby uniknąć 
takich sytuacji, trzeba podjąć wiele wysiłków formacyjnych oraz autoforma-
cyjnych samych duszpasterzy.   

Nawiązując do Pisma Świętego i dokumentów Magisterium Kościoła, 
trzeba nieustannie ukazywać młodzieży bogatą treść kryjącą się za sformu-

 
48 J. M a r i ań s k i: Żyć parafią. Wrocław 1984 s. 32.  
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łowaniem przykazań: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił oraz W niedzielę i 
święta nakazane uczestniczyć we mszy św. i powstrzymywać się od prac nie-
koniecznych. Postulowana formacja powinna odbywać się w ramach lekcji 
religii i katechez prowadzonych w parafii, szczególnie przy okazji przygoto-
wania do sakramentu bierzmowania oraz życia w małżeństwie i rodzinie. Do 
systematycznych działań formujących świadomość i postawy młodzieży 
trzeba też włączyć krótkie katechezy wyjaśniające znaczenie i istotę mszy 
św. oraz płynące z niej zobowiązania, głoszone przed niedzielną Eucharystią, 
co przykładowo ma już miejsce w diecezji płockiej i radomskiej.  

Sama Eucharystia w różnych jej wymiarach może być traktowana jako 
źródło i przestrzeń w której dokonuje się wychowywanie do dobrego prze-
żywania niedzieli. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na staranne i pięk-
ne, zgodne z zachowaniem norm liturgicznych, jej sprawowanie. Swoje za-
dania ma do spełnienia zarówno kapłan celebrujący, jak też, spełniający 
określone posługi, wierni świeccy. Przewodnictwo liturgii ma dokonywać się 
całą osobą kapłana: ważna jest postawa ciała i wykonywane gesty, wyraz 
twarzy, modulacja głosu, poczucie piękna. Ważną rolę w uczeniu dobrego 
przeżywania niedzieli musi odgrywać głoszona przez niego homilia. Poru-
szana w trakcie niej problematyka powinny być dostosowane do oczekiwań 
młodzieży. Warto też zwrócić uwagę na konieczność mówienia autentyczne-
go, obrazowego, egzystencjalnego. W czasie liturgii eucharystycznej ważne 
znaczenie odgrywa też śpiew właściwie dobranych pieśni i wykonywanej 
podczas niej muzyki. Należy też zadbać o odpowiedni wystrój kościoła, 
schludne i zadbane szaty liturgiczne, dobrą akustykę, odpowiednią tempera-
turę świątyni, możliwość zajęcia miejsca w ławkach.  

Do współtworzenia Eucharystii mają być zaproszeni jej wszyscy uczest-
nicy, szczególnie lektorzy i kantorzy, akolici, ministranci, zbierający i przy-
noszący dary ofiarne, nadzwyczajni szafarze Komunii św. Aby młodzież 
bardziej angażowała się w współtworzenie liturgii, potrzeba jej odpowiedniej 
formacji, między innymi w ramach prac wielorakich grup (liturgicznych, 
biblijnych i innych). Realizując taką formację, warto wsłuchać się w opinie 
i oczekiwania młodzieży dotyczące zewnętrznych okoliczności sprawowanej 
liturgii 49. W trakcie spotkań należy nie tylko poruszać problematykę czynne-
go, połączonego z przyjęciem Komunii św. udziału w liturgii, ale także poka-
zywać i uczyć tego, jak można przeżywać niedziele. Ma to ważny wymiar w 
świetle dokonującej się we wspólnotach wielorakiej socjalizacji religijnej.  

Można postawić sobie pytanie, dlaczego wiele osób, w tym młodych, tak 
chętnie i tłumnie odwiedza w czasie wolnym centra handlowe? Każdy czło-

 
49 Jedną z dróg poznawanie opinii młodzieży może być przeprowadzenie mini-ankiety na 

lekcji religii bądź spotkaniu grupy. 
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wiek ma bowiem w swoją naturę wpisaną potrzebę kontaktu z sacrum, do 
realizacji której należy jemu stworzyć odpowiednie warunki. W tym kontek-
ście zrozumiałym wydaje się nazywanie centrów handlowych świątyniami 
konsumpcji. Stanowią bowiem symulakrum, czyli formę realnego zastąpienia 
innej rzeczywistości, w tym przypadku świątyni. Innymi słowy, pobyt w 
centrum handlowym, poprzez swoją architekturę, wykonywane w nim czyn-
ności, pobudzenie wrażeń odbiorcy, ma zastąpić to, co do tej pory wiązało się 
z miejscem sakralnym.  

Trzeba nieustannie pogłębiać u młodzieży świadomość, że świętowanie 
niedzieli nie ogranicza się tylko do czynnego uczestnictwa w niedzielnej 
Eucharystii, ale wyraża się również we właściwym, wypływającym z niej, 
charakteryzującym się pewnym stylem przeżywania tego dnia, a następnie 
całego tygodnia. Jednym z aspektów tego nowego stylu życia jest przemiana 
moralna. Nie może przecież być rozdźwięku między różnym i aktami kultu, a 
codziennymi wyborami moralnymi, co niestety ma w Polsce miejsce. Ze 
świadomego udziału w Eucharystii ma wynikać właściwa postawa chrześci-
janina, który całym swoim życiem, również przez dokonywanie właściwych 
wyborów moralnych, daje przykład konsekwentnie przeżywanej wiary.  

Aby właściwie dokonywała się przemiana moralna młodzieży, w tym 
również dotycząca przestrzegania III przykazania, potrzeba właściwego 
kształtowania jej sumień. Ważną rolę w tym procesie odgrywa sprawowanie 
sakramentu pokuty, m.in. przez stwarzanie okazji do jego spokojnego prze-
żywania w trakcie specjalnych dyżurów w konfesjonale. Do kształtowania 
sumień należy także wykorzystywać prowadzone misje i rekolekcje. Pamięta-
jąc o tym, że w ich centrum powinno być słowo i sakrament, należy zadbać o 
ich urozmaicenie, z wykorzystaniem bibliodramy, filmów ewangelizacyj-
nych, pantomimy itp. Szczególną uwagę należy przywiązywać do  sprawo-
wanych w ich ramach i łączonych, z prowadzonym rachunkiem sumienia, 
nabożeństw pokutnych, w którym powinny się znaleźć szczegółowe pytania 
o przestrzeganie norm Dekalogu. Trzeba też przygotowywać i rozprowadzać 
wśród młodzieży specjalnie przygotowywane rachunki sumienia. W trakcie 
misji i rekolekcji można jeden dzień poświęcić przeżywaniu niedzieli, ukazu-
jąc w formie składanego przez wybranych świeckich świadectwa, obejmują-
cego propozycje spędzania w tym dniu wolnego czasu.  

Uczestnicy niedzielnej Eucharystii są posłani do tego, aby być ewangeli-
zatorami i świadkami (Ite missa est). Dawanie takiego świadectwa może 
dokonywać się na różnych płaszczyznach i w wieloraki sposób. Trzeba bu-
dzić wśród młodzieży świadomość, że niedziela ma być dniem, w którym 
można realizować dzieła miłosierdzia i poświęcać się działalności charyta-
tywnej. Może się to wyrażać w odwiedzaniu przez nich osób chorych 
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i starych w domach oraz szpitalach, dzieci w domach dziecka, propagowaniu 
innych form wolontariatu.  

Ważną rolę w uczeniu przeżywania niedzieli mogą odegrać parafie, które 
powinny proponować różne formy spędzania wolnego czasu przez młodzież. 
Pozwoli to zarówno w przezwyciężaniu poczucia nudy, jak też może zapo-
biec odwiedzaniu w tym dniu współczesnych świątyń konsumpcjonizmu. Pa-
rafie mogą inicjować działalność różnego rodzaju klubów sportowych i dru-
żyn harcerskich, organizować występy artystów, pokazy filmów, wystawy. 
Można też zadbać o organizacje i prowadzenie kół teatralnych, zajęć pla-
stycznych, czytelni prasy, kursów komputerowych, uczyć języków, wypoży-
czać filmy na DVD i książki. Godnym propagowania jest pomysł tworzenia i 
prowadzenia przez młodzież kawiarenek parafialnych. Byłyby one dobrą 
przestrzenią do wzajemnych spotkań, a zarobione przez młodzież fundusze 
ze sprzedaży samodzielnie przygotowanych ciast mogą być przeznaczane na 
organizowanie wycieczek, pielgrzymek, obozów i wyjazdów na łono natury. 
Wszystkie proponowane inicjatywy mają służyć duchowemu wzbogacaniu 
się ludzi i budowaniu wzajemnych relacji, co w perspektywie zatomizowania 
społeczeństwa odgrywa bardzo ważną rolę.   

Właściwie i pięknie sprawowana Eucharystia oraz parafia oferująca 
młodzieży szereg propozycji twórczego przeżywania niedzieli, może ograni-
czyć zjawiska ukazane w przeprowadzonej wyżej analizie. Może to także 
ograniczyć pojawiające się na coraz większą skalę zjawisko churchingu. 
Churching (z j. ang. dosłownie „chodzenie po kościołach”, neologizm zapo-
życzony od słowa „clubbing” ), to odwiedzanie w każdą niedzielę do innego 
kościoła, w poszukiwaniu najlepszej dla siebie propozycji duchowej. Zamiast 
narzekać na złą młodzież, należy znaleźć przyczynę churchingu i podjąć takie 
działania, które mogą mu zapobiec. Wydaje się, że kiedy w parafii młodzież 
będzie miała  kontakt z dobrze i pięknie sprawowaną liturgią, spotka różne 
możliwości pogłębienia wiary, zaspokoi różne, w tym pozareligijne, potrze-
by, dozna szacunku ze strony księży, to poczuje się z nią związana i nie bę-
dzie z niej emigrować.  

Treści dotyczące teologicznego znaczenia dnia Pańskiego i jego przeży-
wania w różnych aspektach powinny być omawiane z szerokim wykorzysta-
niem mediów, które mają do spełnienia zarówno rolę wychowawczą, jak i 
formacyjną. Do tego typu działań można wykorzystywać gazetki parafialne, 
strony internetowe parafii oraz portale społecznościowe. W perspektywie 
warto doprowadzić do tego, aby właściwie uformowana młodzież, wykorzy-
stując zdobycze techniki, sama dawała świadectwo o swoim przeżywaniu 
niedzieli. Należy bowiem pamiętać, że dla młodego człowieka istotnym 
punktem odniesienia są jego rówieśnicy. Właściwie uformowani „liderzy 
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młodzieżowi” będą najlepszymi apostołami dobrego przeżywania czasu nie-
dzielnego. 

 

Teologia pastoralna jako nauka o działalności zbawczej Kościoła prowa-
dzi swoją refleksję zarówno na podstawie wyników badań teologicznych, jak 
i danych empirycznych. Wyników tych danych empirycznych dostarcza so-
cjologia, wskazując zarazem na zachodzące prawidłowości i tendencje. Uzy-
skane dane muszą być właściwie zanalizowane i następnie zinterpretowane 
teologicznie, co w perspektywie służyć będzie budowaniu modeli teologicz-
nych stanowiących podstawę działania duszpasterskiego. Nie wystarczy jed-
nak skonstruowanie modeli, ale potrzeba ich konsekwentnego realizowania i 
weryfikowania. Dotyczy to szczególnie pracy duszpasterskiej z młodzieżą i 
sposobów świętowania niedzieli. Duszpasterze muszą mieć bowiem świado-
mość, że także oni mają wpływ na postawy młodzieży pluralistycznego spo-
łeczeństwa dotyczące ich udziału w Eucharystii i sposobów przeżywania 
czasu świątecznego.  
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MAREK FIAŁKOWSKI 

Znaki czasu. Próba definicji w świetle 
polskich publikacji teologicznych 

po Soborze Watykańskim II 
 
 

Teologia znaków czasu jest nie tylko ważnym elementem pastoralnej i spo-
łecznej strategii Kościoła, ale także jedną z podstawowych kategorii teologicz-
nych związanych z odczytaniem wzajemnych relacji Kościoła ze światem. Jest 
ona również narzędziem dialogu i otwarcia Kościoła na świat współczesny1. Klu-
czową kwestią wspomnianej teologii jest określenie czym są znaki czasu, które 
zjawiska można za nie uznać i jak należy je interpretować. Zasadne zatem wyda-
je się pytanie, jaka definicja znaków czasu wyłania się z polskich publikacji teo-
logicznych po Soborze Watykańskim II? 

Poszukując odpowiedzi na tak postawione pytanie najpierw ukazane zostaną 
trudności na jakie napotyka się w procesie definiowania terminu znaki czasu. 
Następnie omówione zostaną istotne cechy znaków czasu i wreszcie zostanie 
podjęta próba zdefiniowania znaków czasu w świetle polskich publikacji teolo-
gicznych po Soborze Watykańskim II.  

 
I. Trudno ści w definiowaniu znaków czasu 

Jak zauważa Józef Majka, od czasu, kiedy Jan XXIII wykorzystał w swoim 
nauczaniu biblijny termin znaki czasu, nadając mu nowe znaczenie, termin ten 
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1 Por. J. G o c k o: Kościół obecny w świecie – posłany do świata. Teologiczno-społeczne 

aspekty posłannictwa Kościoła w świecie po Soborze Watykańskim II. Lublin 2003 s. 225.  
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zrobił niemałą karierę i przebył dość odległą drogę semantyczną2. Jednak do dziś 
nie doczekał się ścisłego i dokładnego sprecyzowania. Ani w nauczaniu ostatnich 
papieży, ani w dokumentach soborowych nie znajdziemy ścisłej definicji znaków 
czasu. Posoborowa teologia także nie wypracowała definicji interesującego nas 
pojęcia, które zadowoliłoby wszystkich. Wydaje się, że trudności z wypracowa-
niem właściwej definicji znaków czasu wynikają z konieczności uwzględnienia 
w niej dwóch aspektów: nadprzyrodzonego i doczesnego, które wzajemnie się 
nakładają i przenikają. Konieczność utrzymania właściwej równowagi pomiędzy 
nimi pozwala uniknąć niebezpieczeństwa redukcjonistycznego ujęcia terminu 
znaki czasu w teologii. Zarówno aspekt nadprzyrodzony jak i doczesny nie może 
być przeakcentowany. W przypadku dominacji aspektu doczesnego znaki czasu 
sprowadzałyby się do zwykłych wydarzeń historycznych z pominięciem obec-
nych w nich znaków innej rzeczywistości. Natomiast kiedy przeakcentowany 
zostaje  wymiar  nadprzyrodzony  może to prowadzić  do traktowania  znaków 
czasu  w  kategoriach  wydarzeń  cudownych  z  pominięciem  ich  naturalnego 
charakteru3.  

Z podobnymi trudnościami mamy do czynienia w procesie interpretacji zna-
ków czasu. Paweł VI zwraca uwagę na najważniejsze niebezpieczeństwa, które 
mogą wystąpić podczas ich interpretacji4. Pierwsze z nich to pseudoprofetyzm, 
który jest mistyfikacją, zrodzoną z pochopnego uciekania się do nadprzyrodzo-
nych czynników tam, gdzie ich w rzeczywistości nie ma. Przypadkowym zbież-
nościom, często nic nie znaczącym, nadaje się cudowne wyjaśnienia. Ponieważ 
obserwowane fakty dają możliwość dwuznacznej oceny, niezbędna jest pomoc 
Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, którego opina jest rozstrzygająca.  

Drugim niebezpieczeństwem jest socjologizm, który zakłada, że najbardziej 
miarodajnym źródłem i kryterium ocen wszelkich wydarzeń są ich społeczne 
skutki. Redukuje się wówczas interpretację znaków czasu wyłącznie do wymiaru 
zewnętrznego, zjawiskowego i społecznego. Pomija się zaś ich wymiar moralny i 
religijny. Socjologia jest niezbędna na etapie wstępnym interpretacji znaków 
czasu, ale na tym etapie nie można poprzestać. Konieczne jest także otwarcie na 
wymiar nadprzyrodzony znaków czasu.  

Trzecie niebezpieczeństwo to historycyzm, który przypisuje dominującą rolę 
aspektowi historycznemu znaków czasu. Nie należy oczywiście lekceważyć cza-
su i historii, gdyż poprzez Wcielenie obie te rzeczywistości wchodzą w ekonomię 

 
2 Por. J. M a j k a: Sens „znaków czasu”. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 5: 1973 nr 1 s. 3. 
3 Por. P. N i t e c k i: Rozpoznać znaki nowych czasów. Nad przesłaniem Jana Pawła II po 

Wielkim Jubileuszu chrześcijaństwa. Warszawa 2002 s. 137–138;  P. G ó r a l c z y k:  Chrześcija-
nin otwarty  na  znaki  czasu.  „Communio”  Międzynarodowy  Przegląd  Teologiczny.  R.  19: 
1999  nr 6 s. 4.  

4 Por. P a w e ł  V I: Przemówienie z 16.04.1969 r. o odczytywaniu znaków czasu. „Miesięcz-
nik Diecezji Gdańskiej”. R. 14:1970 nr 12 s. 381.  
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zbawczą, jako środki i narzędzia Bożego działania w uświęcaniu ludzi. Jednak 
niezmienny element Objawienia nie może podlegać zmienności czasów, w któ-
rych bywa umiejscowiony i w których ujawnia się poprzez znaki, które go nie 
zmieniają, ale ukazują pielgrzymującemu Ludowi Bożemu. Ważne jest także, 
aby konkretnych wydarzeń historycznych, zrozumiałych i aktualnych dla danej 
epoki nie wyabstrahowywać do rzędu zjawiska ogólnoludzkiego lub ponadcza-
sowego oraz aby tych historycznych wydarzeń nie interpretować według założeń 
jednej tylko ideologii5. 

Błąd każdego z wymienionych stanowisk polega na przewartościowaniu 
bądź to aspektu doczesnego, który interpretowany w świetle nadprzyrodzonym 
nabiera dopiero charakteru znaku czasu, bądź elementu nadprzyrodzonego w 
osądzie rzeczywistości. Pomiędzy tymi skrajnościami mieści się cała refleksja 
teologii znaków czasu, która musi zabiegać o precyzyjne rozróżnianie zjawisk 
doczesnych, ziemskich i historycznych, bez czego trudno mówić o zrozumieniu 
ich głębszego, symbolicznego znaczenia. Naturalna wrażliwość na obserwowane 
wydarzenia oraz widzenie w nich dzięki wierze elementu dialogu między Bo-
giem i człowiekiem, nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od siebie. Jest to 
bowiem jeden proces odczytywania doczesnych wydarzeń jako znaku treści nad-
przyrodzonych6. 

Biorąc to wszystko pod uwagę musimy zadowolić się opisowym określe-
niem pojęcia znaki czasu. Ponadto trzeba być przygotowanym na różnorodne 
próby definiowania interesującego nas terminu7. 

 
II. Cechy znaków czasu 

Znaki czasu charakteryzują się powszechnością i częstotliwością. Zdaniem 
Apoloniusza Żynela znaki czasu można traktować jako zjawiska powszechne w 
podwójnym znaczeniu. Najpierw w wymiarze rzeczowym, gdyż zjawiska te roz-
ciągają się na wiele dziedzin życia i obejmują różne formy ludzkiej aktywności. 
Nie mogą zatem być brane pod uwagę fakty odosobnione i wyizolowane, ponie-
waż nie mają wymowy głosów epoki. W drugim znaczeniu chodzi o powszech-
ność psychologiczną czyli o powszechne uświadomienie sobie pewnych potrzeb i 
dążeń charakterystycznych w danej epoce8.  

Stanisław Bielecki wylicza jeszcze sześć cech znaków czasu: zmienność, re-
latywność, powiązanie z życiem, wieloznaczność, wzajemne nakładanie się zna-
ków czasu oraz fakt, że znaki czasu nie są jedynym sposobem przymawiana Bo-

 
5 Por. A. Ż y n e l: Znaki czasu. „Znak”. R. 21: 1969 nr 186 s. 1591–1593 
6 Por. G o c k o: Kościół obecny w świecie – posłany do świata, dz. cyt., s. 222–223. 
7 Por. N i t e c k i, dz. cyt., s. 138.  
8 Por. A. Ż y n e l, dz. cyt., s. 1586–1587.  
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ga. Zmienność przypomina o powiązaniu znaków czasu ze zmieniającym się 
czasem i historią. Wraz z ich zmianą także znaki czasu podlegają przemianom, 
jedne tracą na znaczeniu lub zmieniają aspekt, albo też pojawiają się nowe. 

Z kolei relatywność wskazuje na fakt, że te same znaki czasu nie muszą po-
jawiać się we wszystkich miejscach i kulturach. Są zatem względne i co do czasu 
jaki i do przestrzeni, co każe pamiętać, że znaków czasu nie wolno absolutyzo-
wać czy przypisywać im jednakowe znaczenie w każdym czasie i przestrzeni. 

Cechą znaków czasu jest także ich powiązanie z życiem. Pozostają zatem 
aktualne i popularne w konkretnym czasie i przestrzeni, odnosząc się do spraw, 
którymi żyje i których doświadcza konkretny człowiek. Pozwala to lepiej do-
strzegać  Boga  obecnego  w  historii  oraz  ułatwia  przezwyciężanie  dualizmu 
zasad głoszonych przez chrześcijańską wiarę, a praktyki codziennego życia wie-
rzących. 

Wieloznaczność, jako kolejna cecha znaków czasu, przypomina, że zjawiska 
te mają wymiar historyczny, socjologiczny oraz teologiczny. Wymiary te trzeba 
uwzględniać, unikając pomijania jednych kosztem drugich lub ich utożsamiania. 
Biorąc pod uwagę obecność zła w świece, jak i wielowymiarowość znaków cza-
su trzeba zwrócić szczególną uwagę na proces właściwej ich interpretacji. Nie 
jest to łatwe, jeśli uświadomimy sobie kolejną ich cechę, to znaczy wzajemne 
nakładanie się znaków czasu. Przypomina ona, że znaki czasu wyrażają różno-
rodność ludzkich aspiracji, wartości i natchnień Bożych, które wzajemnie się 
nakładają i splatają. Utrudnia to także klasyfikacje znaków czasu oraz sporzą-
dzanie pełnego i trwałego ich katalogu9. 

I wreszcie cecha przypominająca, że znaki czasu nie są jedynym sposobem 
przemawiania  Pana  Boga  do  współczesnych  ludzi.  Znaków  czasu  nie  moż-
na bowiem rozumieć w oderwaniu od Objawienia. Jeśli istotnie mają być one 
rozumiane jako źródło poznania woli Bożej muszą być zatem interpretowane w 
kontekście Objawienia10. 

 
III. Próba definicji znaków czasu 

W sensie socjologicznym znaki czasu są to zjawiska, które z racji swego 
upowszechnienia i częstotliwości charakteryzują epokę i za pośrednictwem któ-
rych wyrażają się potrzeby i aspiracje dzisiejszych ludzi11. Socjologiczne spoj-

 
9  Por. S. B i e l e c k i: Teologia znaków czasu. Kielce 2006 s. 187–188.  
10 Por. N i t e c k i, dz. cyt., s. 152.  
11 Definicja wypracowana podczas Soboru Watykańskiego przez K. D e l a h a y e i F. H o u -

t a r t a [cyt. za M. D. C h e n u: Znaki czasu refleksja teologa. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 1: 
1969 nr 1 s. 50]; zob. W. L e s z c z yń s k i: Posoborowa teologia znaków czasu. „Życie i Myśl”. 
R. 22: 1972 nr 10 s. 44. 
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rzenie na rzeczywistość pozwala dostrzec w znakach czasu pewne zjawiska czy 
tendencje pojawiające się czy to z jakąś określoną częstotliwością, czy utrzymu-
jące się przez dłuższy czas i uzyskujące jakiś szczególny zasięg12.  

Znaki czasu są rzeczywistością społeczno-historyczną i plasują się w dzie-
dzinie kultury13. Dotyczą zatem życia ludzi i są zjawiskami o charakterze huma-
nistycznym, nie zaś przyrodniczym. Można uznać, że znaki czasu, będące zjawi-
skami, wydarzeniami i przemianami wytworzonymi przez człowieka, nie są prze-
jawami jakiejś bezpośredniej interwencji Bożej. Jeśli jest w nich obecne działa-
nie Ducha Świętego, to w taki sposób, że działa on poprzez swoje natchnienia i 
oświecenie wewnętrzne w stosunku do człowieka, a nie przez jakąś interwencję 
zewnętrzną. Odnosząc się do spraw historycznych, społeczno-gospodarczych i 
kulturowych prowokują, a nawet zmuszają do zajęcia stanowiska. Są zatem zja-
wiskami sięgającymi głęboko w sprawy ludzkiego życia, na różnych jego pozio-
mach i płaszczyznach. W takim ujęciu znaki czasu nie zawsze są zjawiskami 
pozytywnymi, ale w każdym wypadku stawiają człowiekowi trudne i głębokie 
pytania dotyczące sensu życia14.  

Przy definiowaniu terminu znaki czasu trzeba uwzględniać dwa elementy: 
czasowo-kulturowy i moralno-religijny. Pierwszy wyznacza szeroki zakres naj-
ważniejszych dla współczesnego świata zjawisk, które można uznać za znaki 
czasu. Wydaje się, że należy szukać znaków czasu w nowych sytuacjach i proce-
sach dokonujących się w strukturach społeczeństwa, w życiu politycznym, w 
systemie wartości, w pozycjach jednostki wobec społeczeństwa, których w po-
przednich okresach nie było i które ostro wyróżniają współczesność od czasów 
przeszłych, a spośród nich te zjawiska, które mają wymiar moralny i odnoszą się 
w jakiś sposób do sytuacji Kościoła15. Znaki czasu byłyby zatem pewnymi zjawi-
skami, tendencjami rozwojowymi czy stanami świadomości, charakterystyczny-
mi dla rzeczywistości społecznej danego okresu, znamionującymi swego rodzaju 
wychylenie tej rzeczywistości w przyszłość i stanowiącymi zapowiedź przyszłe-
go jej oblicza. Można uznać je za zapowiedź i początek narastających procesów 
przemian, które są już dziś wyraźnie dostrzegalne i do których trzeba się usto-
sunkować16. 

 
12  Por. S. T. Z a r z y c k i: Znaki czasu. W: Leksykon duchowości katolickiej. Red. M. 

C h m i e l e w s k i. Lublin-Kraków 2002 s. 960.  
13 Por. A. Z u b e r b i e r: Materiały do teorii teologii praktycznej. Skrypt dla studentów. War-

szawa 1974 s. 71; B. P r z y b y l s k i: Znaki czasu. „Ateneum Kapłańskie”. T. 62: 1970 nr 366 s. 
133–141.  

14 Por. M a j k a: Sens „znaków czasu”, dz. cyt., s. 10. Nie wszyscy podzielają pogląd, że 
„znaki czasu” mogą być zjawiskami negatywnymi. 

15 Por. S. K u r o w s k i: Sesja ODISS na temat „znaków czasu”. „Chrześcijanin w Świecie”. 
R. 1: 1969 nr 1 s. 71.  

16 Por. J. M a j k a: Jaka Polska? Węzłowe problemy katolickiej nauki społecznej. Wrocław 
1991 s. 9.  
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Jak zauważa Leszek Kuc, dokumenty Soboru Watykańskiego II używają 
zamiennie na określenie znaki czasu wyrażania znaki obecności Bożej (KDK 11). 
Te drugi termin można potraktować jako interpretację wyrażenia znaki czasu. W 
ten sposób znaki czasu przypisane zostałyby do porządku zbawienia i traktowane 
jako znaki nadziei. Ukazuje to niezbędność teologicznego określenia interesują-
cego nas terminu17. 

W świetle nauczania Soboru Watykańskiego II znaki czasu to zjawiska, wy-
darzenia i procesy, w których przejawia się działanie Ducha Świętego, ingerujące 
w dzieje ludzkości przez pobudzanie i oświecanie ludzkich serc (zob. KDK 11). 
Jan Paweł II podkreślał, że znaki czasu Sobór Watykański II określa jako [...] 
znaczące przejawy obecności i działania Ducha Bożego w dziejach18. Zjawiska te 
wymagają konfrontacji z nauką ewangeliczną i zaangażowaniem chrześcijan w 
kierunku poszerzania tych zjawisk lub ich przemiany. Kościół nie może być obo-
jętny wobec tych wydarzeń, zjawisk i procesów gdyż albo z nich samych, albo z 
Ewangelii z nimi skonfrontowanej wynika wezwanie do działania19. Znaki czasu 
można zatem uznać za stale aktualizowane ze strony Boga wezwanie kierowane 
do człowieka, poszczególnych ludzi i całych społeczeństw w konkretnym mo-
mencie historii i w określonych okolicznościach20. 

Według Pawła VI znaki czasu stanowią wyodrębnione, zindywidualizowane 
w czasie, to znaczy w biegu wydarzeń, znaki, które mogą nam dać wiadomość o 
wiecznej Opatrzności lub mogą być objawem jakiegoś stosunku do Królestwa 
Bożego w jego tajemniczej działalności; czy też objawem możliwości, dyspozy-
cji, wymaganiami stawianymi działalności apostolskiej. Znaki czasu według tego 
ujęcia byłyby teologiczną interpretacja współczesnej historii, wykrywaniem za-
mysłu Bożego i ekonomii transcendentnej w toku wydarzeń, które do Jezusa 
Chrystusa prowadzą i od Chrystusa dochodzą21. 

Znaki czasu tworzą na swój sposób miejsce teologiczne, w którym należy 
szukać wezwań i podszeptów Ducha Świętego. Przejawia się w nich zatem wola 
Boża w stosunku do ludzkości. Znaki czasu są obok Objawienia jeszcze jednym 
źródłem poznania woli Bożej w stosunku do człowieka oraz Jego obecności 
wśród ludzi. Oba te źródła muszą być pojmowane i interpretowane we wzajem-

 
17 Tamże, s. 72.  
18  J a n  P a w e ł  I I: Duch a „znaki czasu”. Przemówienie na audiencji generalnej 

23.09.1998 r. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 20: 1999 nr 1 s. 46. 
19 Por. M a j k a: Sens „znaków czasu”, dz. cyt., s. 9.  
20 Por. N i t e c k i, dz. cyt., s. 135; A. Z u b e r b i e r: Znaki czasu. W: Słownik teologiczny. 

Red. A. Z u b e r b i e r. Katowice 19982 s. 691. 
21 Por. P a w e ł  V I: Przemówienie z 16.04.1969 r. o odczytywaniu znaków czasu, dz. cyt., s. 

380;  G. P o t a r z yń s k i: „Znaki czasu” w  Kościele  soborowym.  „Życie  Katolickie”.  R. 4: 
1985 nr 6 s. 95. 
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nym odniesieniu22. Stanisław C. Napiórkowski zalicza znaki czasu do nie zobiek-
tywizowanych źródeł teologii23. Znaki czasu, będąc wezwaniami Bożymi i ape-
lem skierowanym do człowieka, prowadzą go do uświadomienia właściwego 
kierunku rozwoju świata oraz skłaniają go, aby swoje życie dostroił do tego kie-
runku, gdyż na tej drodze może włączyć się w Boże plany. Stefan Moysa traktuje 
znaki czasu jako miejsce przygotowania do głoszenia Ewangelii. Nie są bezpo-
średnio objawieniem ani słowem Bożym, pozostają najczęściej ukryte i trudne do 
rozpoznania wśród mnóstwa innych faktów i wydarzeń. Wskazują jednak na 
kierunek, w którym należy postępować, aby rozwój świata był zgodny z myślą 
Bożą, oraz ukazują na jakim gruncie Ewangelia będzie przyjmować się szczegól-
nie pomyślnie24. 

Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na polskie tłumaczenie wyrażenia znaki cza-
su. Termin ten w Biblii występuje w liczbie mnogiej (gr. ta semeia tôn kairôn; 
łac. signa autem temporum) jednak większość polskich przekładów Pisma Świę-
tego używa wyrażenia znaki czasu, zamiast znaki czasów. Podobnie jest w pol-
skiej literaturze teologicznej. Zdaniem Bronisława Mierzwińskiego poprawna 
forma w języku polskim to znaki czasu, a nie znaki czasów. To ostatnie wyraże-
nie jest, zdaniem wspomnianego autora, niewolniczym tłumaczeniem łacińskiego 
terminu signa temporum25. Z drugiej strony trzeba zauważyć, że w oficjalnym 
tłumaczeniu dokumentów soborowych na język polski znalazła się druga forma 
czyli znaki czasów26.  

Marian Filipiak uważa, że drobna zmiana w wyrażeniu znaki czasu, to zna-
czy użycie słowa „czas” w liczbie pojedynczej, wskazuje, że język teologiczny 
rozszerzył sens biblijnej formuły mające znaczenie mesjańskie i eschatologiczne 
(Mt 16, 1–4), na każdy czas. Problem znaków czasu w publikacjach teologicz-
nych jest łączony z problemem przemian współczesnego świata, zaś za znaki 
czasu uważa się zjawiska, wydarzenia i procesy mieszczące się w historycznym i 
społecznym rozwoju społeczeństw ludzkich. Po nich poznaje się problemy i dą-
żenia współczesnych ludzi, ich rozmiar i ukierunkowanie. Należy je bacznie 
 

22 Por. C h e n u, dz. cyt., s. 50; J. M a j k a: Metodologia nauk teologicznych. Wrocław 1981 
s. 244.  

23 S. C. N a p i ó r k o w s k i: Jak uprawiać teologię. Wrocław 19942 s. 39–41; zob. N i t e c -
k i, dz. cyt., s. 140.  

24 Por. S. M o y s a: Rozeznawanie znaków czasu w Duchu Świętym. W: Napełnieni Duchem 
Świętym. Poznań 1982 s. 134–135.  

25 Por. B. M i e r z w iń s k i: Specyfika polskich znaków czasu. W: Duszpasterstwo a wyzwa-
nia XXI wieku. Materiały z Sympozjum Pastoralistów Polskich. 22–24 kwietnia 2001 r. Kielce. 
Kielce 2001 s. 65; zob. Ż y n e l, dz. cyt., s. 1581. 

26 Jest tak w tekście pierwszego tłumaczenia na język polski dokumentów Soboru Watykań-
skiego II (1967 r.). W tłumaczeniu z 2002 r. w „Skorowidzu rzeczowym” jest „znaki czasów”, zaś 
w najważniejszym fragmencie KDK nr 4 odnoszącym się do wspomnianego wyrażenia mamy 
(pewnie przez przeoczenie?) „czas” w liczbie pojedynczej. Inne teksty mają już formę liczby mno-
giej, np. DE 4; DP 9. 
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obserwować i umiejętnie interpretować, bo są objawieniami i manifestacjami 
kryjących się za nimi, czy po nich następujących zmian w mentalności ludzi. W 
takim ujęciu nie traktuje się znaków czasu jako zdarzeń nadzwyczajnych, jak to 
ma miejsce w rozumieniu biblijnym, ani jako kryterium rozpoznawania praw-
dziwości misji Chrystusa, lecz jako wskazówki orientujące w jakim kierunku 
powinna pójść nauka Kościoła, by nie rozminęła się z rzeczywistością człowieka. 
Według M. Filipiaka znaki czasu w teologii nie są tym samym co w Biblii. W 
Biblii formuła znaki czasu odnosiła się do rzeczywistości historycznej, związanej 
z życiem i działalnością Jezusa Chrystusa i mówiła o spełnianych przez Niego 
nadzwyczajnych czynach, które miały służyć do rozpoznawania prawdziwości 
Jego nauki czy autoryzacji misji (Mt 16, 1–4). Język teologiczny rozszerzył za-
kres pojęcia znaki czasu oraz zmienił jego sens. Odnosi się ono nie do jednej 
epoki, lecz do czasów obecnych i przyszłych. Przez znaki czasu rozumie się nie 
jakieś czyny nadzwyczajne mające uwierzytelnić czyjeś posłannictwo, lecz cha-
rakterystyczne zjawiska i procesy historyczne, będące symptomami nowych po-
trzeb i aspiracji ludzkich. Nadzwyczajnym czynom Jezusa w Biblii – znakom 
czasu, w języku teologicznym odpowiadają zdarzenia i procesy historyczne cza-
sów obecnych. Czyny Jezusa miały uwierzytelniać Jego misję; zdarzenia i proce-
sy mają być wskazówkami orientującymi, w jakim kierunku powinna pójść nau-
ka Kościoła, aby sprostać nowemu światu. M. Filipiak widzi w odniesieniu bi-
blijnej formuły znaków czasu do innej sytuacji historycznej niż w Biblii i nadania 
jej innego znaczenia zabieg stosowany w teologii i liturgii Kościoła zwany ako-
modacją lub tzw. sensem przystosowanym27.  

Stanowisko to przywołuje wątpliwości zgłaszane przez katolickich biblistów 
i protestanckich obserwatorów na Soborze Watykańskim II, którzy podkreślali, 
że wyrażenie semeia ton kairon odnosi się do epoki mesjańskiej i nie ma nic 
wspólnego z czasem w rozumieniu chronos. Biblia pod synonimem znaków cza-
su rozumiała rzeczy najświętsze, sferę sakralną, osobę Mesjasza i nadejście Kró-
lestwa Bożego. Współczesne wydarzenia, procesy historyczne czy społeczne są 
często wynikiem działania ślepych sił przyrody, efektami zamiarów ludzkich, a 
nie Bożych. Uważano, że papieże używali tego pojęcia w znaczeniu przedteolo-
giczny, a nie biblijnym28. 

Powyższe rozważania pozwalają stwierdzić, że w literaturze polskiej defini-
cją znaków czasu, która stara się uwzględnić większość wspomnianych wyżej 
kwestii  jest  definicja  Józefa  Majki.  Określa  on  znaki czasu jako  szczególne 
wydarzenia w historii ludzkości, w życiu społecznym lub nawet w życiu poszcze-
gólnych jednostek. Pozostają one w ścisłym związku asocjacyjnym ze zbawczą 
inicjatywą  Boga  w  stosunku  do  człowieka,  która  rozwija  się  w  czasie,  jak 
 

27 Por. M. F i l i p i a k: Fenomen „teologii znaków czasu”. „Euhemer”. R. 31: 1987 nr 1 s. 
174–177;  zob. Ż y n e l, dz. cyt., s. 1580. 

28 P o t u r z yń s k i, dz. cyt., s. 91.  
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również z działaniem Ducha Świętego w historii ludzkiej, tak iż pozwalają one na 
odczytanie tego, czego Bóg od nas w danym czasie, w określonych okoliczno-
ściach oczekuje29.  

Na uwagę zasługuje również próba zdefiniowania znaków czasu dokonana 
przez Stanisława Bieleckiego, który określa je jako zjawiska, wydarzenia, proce-
sy, w których przejawia się działanie Ducha Świętego, ingerującego w dzieje 
ludzkości przez pobudzanie i oświecanie ludzkich serc,  które  wymagają kon-
frontacji  z  nauką  ewangeliczną  i  zaangażowania  chrześcijan;  wobec  tych 
zjawisk  Kościół  i  poszczególni  chrześcijanie  nie  mogą  być  obojętni,  gdyż 
albo z nich samych,  albo z Ewangelii z nimi skonfrontowanej wynika wezwanie 
do działania30. 

 

Pojęcie znaki czasu przyczyniło się do ożywienia teologicznej refleksji nad 
Kościołem i światem, a także nad ich wzajemnymi odniesieniami. Z jednej stro-
ny w znakach czasu możemy odkryć syntezę epoki, ze wszystkimi jej trwałymi 
tendencjami, wydarzeniami, pragnieniami, a nieraz także dramatami. Z drugiej 
strony pojęcie znaki czasu, poprzez odniesienie do historii zbawienia, objawia 
ostateczny sens danej epoki, który zawarty jest w zamiarze i woli Boga. W ten 
sposób znaki czasu stają się wskaźnikami ewolucji dziejów zabawienia w ludz-
kiej historii i stanowią, obok Objawienia, źródło poznania i oceny ludzkiej rze-
czywistości31. Znaki czasu są płaszczyzną prawdziwego dialogu pomiędzy Ko-
ściołem i światem.  Dzięki  nim  świat  „przemawia”  do  Kościoła  i  inspiruje  
go  do  wnikliwych  badań  teologicznych  oraz  wypracowywania  nowych  spo-
sobów  ewangelizacji  i  propozycji  rozwiązywania  rozmaitych  problemów 
ludzkości i świata32. 

Wydaje się, że w polskich publikacjach teologicznych po Soborze Watykań-
skim II problematyce znaków czasu poświęcono dużo miejsca. Tematyka współ-
czesnych znaków czasu jest chętnie podejmowana, a to pociąga konieczność 
precyzowania, co rozumie się pod pojęciem znaki czasu. Można powiedzieć, że 
we wspomnianych publikacjach znajdujemy ciekawe próby definiowania i opisu 
znaków czasu w oparciu o nauczanie Kościoła współczesnego i dorobek polskiej 
i zagranicznej myśli teologicznej. Poszukiwaniom tym towarzyszy świadomość 
trudności napotykanych przy definiowaniu tak złożonego zjawiska, jakim są 
znaki czasu. Pomimo tych trudności należy mieć nadzieję, że Kościół w Polsce 

 
29 M a j k a: Metodologia nauk teologicznych, dz. cyt., s. 242.  
30 S. B i e l e c k i: Znaki czasu. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. K a m iń s k i, W. 

P r z y g o d a, M. F i a ł k o w s k i. Lublin 2006 s. 923.  
31 Por. S. P a w iń s k i: Święci jako „znaki czasu” dla Kościoła w Polsce. Nauczanie Jana 

Pawła II w czasie jego pielgrzymek do Polski. Opole 2003 s. 28. 
32 Por. G o c k o, dz. cyt., s. 398.  
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posłuszny poleceniom Soboru Watykańskiego II będzie kontynuował zadanie 
badania i interpretowania znaków czasu w świetle Ewangelii (KDK 4), aby ludzi 
naszych czasów doprowadzić do zbawienia. 
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ROBERT LEŻOHUPSKI 

Wokół idei „universitas”.  
Tożsamość współczesnego uniwersytetu 

 
 

Tłem i inspiracją prezentowanego szkicu jest odwołanie się do dziedzictwa 
glossatorów z Bolonii, szkoły prostych not wyjaśniających poszczególne frag-
menty corpus iuris1. Zresztą, nie trzeba udowadniać znaczenia prawa dla kształ-
towania uniwersyteckiej kultury średniowiecza, wyliczyć tu moglibyśmy przy-
kładowo choćby: fakt powiązania pierwszego uniwersytetu w Bolonii z prawem 
rzymskim i kanonicznym; wpływ kanonistów na rozwój scholastyki wraz z 
kształtowaniem i stosowaniem aparatu naukowego (glossa, apparatus glossarum, 
notabilia, brocarda, distinctio, summa), w końcu ideę i praktykę questiones zro-
dzonych z uniwersyteckich dysput w obronie założonej tezy2 . Niewątpliwie 
świadomość początków korporacji szkół prawniczych z których rodzą się śre-
dniowieczne uniwersytety, może być wiatrem w żagle poruszającym wodze idei i 
rodzącym nostalgię za pewną określoną wizją „universitas”, zrodzoną z pragnie-
nia mistrzów i uczniów by jak najlepiej się zorganizować dla dobra studiów i 
wspólnych interesów3, tęsknotę za uniwersytetem zrodzonym, jak podkreśla Be-
nedykt XVI,  z umiłowania wiedzy i poszukiwania prawdy, prowadzącej osta-
tecznie ku miłości:  

Instytucje uniwersyteckie cechowały się zawsze umiłowaniem wiedzy i po-
szukiwaniem prawdy, które jest rzeczywistym celem istnienia uniwersytetu, przy 

 

Robert  L EŻO H U P S K I OFMConv., dr prawa kanonicznego, adiunkt w Zakładzie Prawa 
Kanonicznego Wydziału Teologicznego UAM, Poznań, e-mail: peritus@amu.edu.pl 

 
1 Por. J. M. K e l l y: Historia zachodniej teorii prawa. Kraków 2006 s. 143. 
2 Por. A. Dę b i ń s k i: Znaczenie prawa dla rozwoju nauki w średniowieczu. W: W. S a j -

d e k: Czasy katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy. Lublin 2005 s. 23–38. 
3 A. P r z y b e c k i: Kościół w spotkaniu z Uniwersytetem. W: Od Akademii Lubrańskiego do 

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tradycja wyższych studiów teolo-
gicznych w Poznaniu. Red. J. S z p e t. Poznań 2009 s. 164. 

Teologia Praktyczna 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza • Wydział Teologiczny 
Tom 12, 2011 
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czym zawsze odwoływały się do wizji chrześcijańskiej, która postrzega człowieka 
jako arcydzieło stworzenia – albowiem ukształtowanego na Boży obraz i podo-
bieństwo (por. Rdz 1, 26–27). Charakterystycznym elementem tej wizji było zaw-
sze przekonanie, że istnieje głębokie powiązanie między prawdą a dobrem, mię-
dzy spojrzeniem rozumu i spojrzeniem serca: »Ubi amor, ibi oculos« mawiał 
Ryszard od Świętego Wiktora (por. Beniamin minor, n. 13) – to miłość sprawia, 
że widzimy. Uniwersytet narodził się z umiłowania wiedzy, z ciekawości, która 
pragnie poznawać, chce wiedzieć, czym jest świat i człowiek. Ale także z wiedzy, 
która prowadzi do działania, a ostatecznie do miłości4. 

Wśród odniesień źródłowych prezentowanych rozważań nie może zatem za-
braknąć odniesień do dokumentów soborowych i do nauczania papieskiego w 
różnych jego formach. Należy niewątpliwie sięgnąć po konstytucje apostolskie: 
»Sapientia christiana« o uniwersytetach i wydziałach kościelnych5 i »Ex corde 
Ecclesiae« o uniwersytetach katolickich6, jak również po instrukcję Stolicy Apo-
stolskiej, Obecność Kościoła na uniwersytecie i w kulturze uniwersyteckiej7. W 
systematyce Kodeksu Prawa Kanonicznego8 odniesienia do zagadnienia będące-
go przedmiotem rozważań odnajdziemy zwłaszcza w księdze poświęconej nau-
czycielskiemu zadaniu Kościoła, a ściślej w tytule dotyczącym wychowania ka-
tolickiego w rozdziałach odnoszących się do uniwersytetów katolickich oraz 
innych instytutów wyższych studiów (kann. 807–814) jak również do uniwersy-
tetów i fakultetów katolickich (kan. 815–821). Analogicznie w Kodeksie Kano-
nów Kościołów Wschodnich9 odnajdujemy odniesienia źródłowe przede wszyst-
kim w tytule dotyczącym Magisterium Kościoła w rozdziale poświęconym wy-
chowaniu katolickiemu, w artykułach o uniwersytetach katolickich (kan. 640–
645) oraz o uniwersytetach i wydziałach kościelnych (kan. 646–650).  

 
4 B e n e d y k t  X V I: Przemówienie do uczestników seminarium zorganizowanego przez 

Kongregację Edukacji Katolickiej (1.06.2006). „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 27: 
2006 nr 8 (285) s. 21. 

5 Zob. J a n  P a w e ł  I I: Konstytucja apostolska »Sapientia christiana« o uniwersytetach i 
wydziałach kościelnych. W: J a n  P a w e ł  I I: Dzieła zebrane. T. IV. Konstytucje apostolskie. 
Listy motu proprio i bulle. Orędzia na światowe dni. Kraków 2007 s. 15–31. 

6 Zob. J a n  P a w e ł  I I: Konstytucja apostolska »Ex corde Ecclesiae« o uniwersytetach ka-
tolickich. W: J a n  P a w e ł  I I: Dzieła zebrane. T. IV. Konstytucje apostolskie. Listy motu pro-
prio i bulle. Orędzia na światowe dni. Kraków 2007 s. 86–104. 

7 Por. CONGREGAZIONE PER L’ EDUCAZIONE CATTOLICA – PONTIFICIO CONSIGLIO PER I LAICI – 

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA: Instrukcja Presenza della Chiesa nell’Università e  nel 
cultura universitaria (22.05.1994) nr I.6. W: D. A n d r é s  G u t i é r r e z: Leges Ecclesiae post 
CIC (1917) editae. Vol. VIII (1986–1995). Roma 1998, lex 5571, coll. 13187–13199. 

8 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulgatus (25 stycznia 1983). W: 
AAS 75(1983–II), XXX+1–317. 

9 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulgatus. W: 
AAS 11(1990–X), 1033–1363. 
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Mowa o analogii w czerpaniu ze źródeł, bowiem pojętym zadaniem nie bę-
dzie tutaj koncentracja refleksji na zdefiniowaniu przesłanek prawno-etycznych 
katolickości uniwersytetu ani refleksja historyczna dotyczącą idei narodzin uni-
wersytetu jako korporacyjnego skupienia ekspertów, związku ludzi pracy umy-
słowej, rodzącego się równolegle do organizacji rzemieślniczych i kupieckich10, 
a temat dotyczący pytania o samą istotę uniwersytetu, biorącego swoją nazwę od 
Universitas magistrorum et scholarium Parisiensium11. 

 
I. Introductio terminorum 

Słownikowo  »universitas« oznaczać będzie: „1) ogół, całość; 2) cały mają-
tek; 3) ogół obywateli; 4) uniwersytet; 5) przen.: świat, wszechświat; 6) średn.: 
cech, ~iuristarum: uniwersytecką korporację prawników; ~personarum: korpora-
cję, stowarzyszenie, ogół osób należących do pewnej korporacji, ~rerum a) rzecz 
zbiorową, b) fundację, osobę prawną stanowiąca wydzielony majątek o trwałym 
przeznaczeniu”12. Za Janem Pawłem II zatrzymajmy się tutaj nad wyrażeniem 
„ogół/całość”: »Wszystko» to pojęcie bliskie temu, co mieści się w wyrażeniu 
universitas. Universitas to szczególne środowisko nastawione na poznanie 
»wszystkiego«. Podmiotowej universitas odpowiada przedmiotowe universum13.  

W tym samym przemówieniu na dziedzińcu KUL, 9 czerwca 1987 r. Ojciec 
Święty powiedział, iż bycie przez uniwersytet wszechnicą mówi o szczególnym 
»zadłużeniu« człowieka wobec całej zróżnicowanej rzeczywistości. Jest to zadłu-
żenie przez prawdę. Człowiek winien jest światu prawdę. Przez poznanie prawdy 
o świecie, o rzeczywistości, o Stwórcy i o stworzeniu, człowiek spłaca ten dług, a 
równocześnie urzeczywistnia samego siebie. Usprawiedliwia swoją »rozumność« 
w całym wszechświecie14. W Louvain-la-Neuve, mówiąc do środowisk akade-
mickich o wolności do służby całej prawdzie, Jan Paweł II porównał ową do 
fascynującej góry, której szczyt spowity jest świetlistą mgłą tajemnicy Boga15.  

 
 

 
10 Zob. L. N o w a k: Scholar, student, bakałarz, magister – edukacja w średniowieczu. W: W. 

S a j d e k: Czasy katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy. Lublin 2005 s. 
115–132. 

11 Por. A. P r z y b e c k i, dz. cyt., s. 165. 
12 J. S o n d e l: Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków. Kraków 1997 kol. 968. 
13 J a n  P a w e ł  I I: Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do środowiska Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego (9.06.1987) nr 2. W: J a n  P a w e ł  I I: Dzieła zebrane. T. IX. Homilie i 
przemówienia z pielgrzymek: Europa. Cz. 1. Polska. Kraków 2008 s. 322. 

14 Tamże. 
15 J a n  P a w e ł  I I: Przemówienie na uniwersytecie Louvain-la-Neuve (21.05.1985) nr 4. 

W: J a n  P a w e ł  I I: Dzieła zebrane. T. X. Homilie i przemówienia z pielgrzymek: Europa. Cz. 
2. Francja, Hiszpania, Portugalia, kraje Beneluksu. Kraków 2008 s. 900. 
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II. Gaudium de veritate 

Intryguje prowokacja J. M. Bocheńskiego: Uniwersytet jest instytucją para-
doksalną. Jest wielką, ale czysto duchową potęgą. Pod pewnym względem jest 
nawet bardziej duchową potęgą niż Kościół, bo ten rozporządza przynajmniej 
mocą słowa, umie ludźmi powodować przez słowa. Uniwersytet umie tylko jedno: 
prowadzić badania naukowe i podawać do wiadomości wyniki tych badań16.  

Poszukiwanie prawdy i służba prawdzie jest zatem pierwszym z elementów 
definiowanego pojęcia. Tak o misji uniwersytetu piszą sami naukowcy: Przysię-
ga doktorska, którą składaliśmy, wspólna dla całego Uniwersytetu, w zasadzie 
mówi tylko o Prawdzie: »nie dla czczej chwały, ale by jaśniej błyszczało światło 
Prawdy, od którego dobro rodzaju ludzkiego zależy«. Każdy więc z doktorów 
Uniwersytetu wyrażał przekonanie, że Prawda istnieje i jego celem będzie dąże-
nie do niej. Możemy mieć kłopoty z jej znalezieniem, ale jest do czego dążyć i 
trzeba to robić, a Uniwersytet jest tutaj szczególnym miejscem. Gdyby Uniwersy-
tet kiedykolwiek zrezygnował z poszukiwania Prawdy, to stalibyśmy się tylko 
zbiorowiskiem przebierańców w togach17.  

Służba prawdzie to nic innego jak „posługa myślenia” – bycie sumieniem 
krytycznym wobec zagrożeń dla człowieczeństwa. Temat ten niezwykle mocno 
wybrzmiewa w nauczaniu Jana Pawła II: […] dialog Kościoła z ludźmi nauki i 
twórcami kultury jest nie tyle wymogiem chwili, ile raczej wyrazem swoistego 
przymierza na korzyść człowieka w imię prawdy, piękna i dobra, bez których 
życiu ludzkiemu zagraża pustka i bezsens. Odpowiedzialność ludzi, którzy repre-
zentują naukę i kulturę jest ogromna ze względu na to, że mają oni wielki wpływ 
na opinię publiczną. Od nich bowiem w dużej mierze zależy, czy nauka będzie 
służyć kulturze człowieka i jego rozwojowi, czy też obróci się przeciw człowieko-
wi i jego godności, czy nawet przeciw jego egzystencji18. 

Jak podkreśla abp Stanisław Gądecki, misja katedry uniwersyteckiej wyraża 
się w tryptyku: poznawania prawdy prowadzącej do pytania o dobro człowieka; 
wierności prawdzie, zawsze i wszędzie bez względu na programy, zarządzenia, 
instytucje; w końcu, przekazywania prawdy, czyli wdrażania do myślenia kiero-
wanego przez prawdę19. Niech wybrzmią słowa Wielkiego Kanclerza Wydziału 
Teologicznego UAM w Poznaniu: Profesor, który postawił sobie jakieś inne cele 
ponad prawdą, w sensie moralnym przestaje być profesorem wyższej uczelni, 
choćby posiadał uprawniające go do tego dyplomy. Gdy profesorowie nie odno-

 
16 J. M. B o c h eń s k i: Sens życia i inne eseje. Kraków 1993 s. 70. 
17 W obronie prawdy. „Rzeczpospolita”. R. 2011 nr 32 (9.02.2011) s. A12. 
18 J a n  P a w e ł  I I: Przemówienie Ojca Świętego do III grupy biskupów (14.02.1998). 

„L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 19: 1998 nr 3 (201) s. 44. 
19 S. Gą d e c k i: Prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką. Święto Katedry św. Piotra Apo-

stoła (22.02.2011). „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”. R. 62: 2011 nr 4 s. 13–22. 
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szą się do prawdy jako najgłębszej potrzeby własnego intelektu i gdy ta prawda 
ich nie przemienia, uniwersytet przestaje być uniwersytetem. (…) Miłość bez 
prawdy jest ślepa. Prawda bez miłości jest okrutna20.  

 
III. We wspólnocie poszukiwań 

Uniwersytecka miłość prawdy ma się dokonać w służbie człowieczeństwa: 
uniwersytet to odcinek walki o człowieczeństwo człowieka w jedności prawdy i 
życia. Jak czytamy w materiale ustawodawczym Synodu Archidiecezji Poznań-
skiej  2004–2008, nabiera ona dzisiaj szczególnego zabarwienia walki o przenik-
nięcie etyką modelu odczytywania i kształtowania rzeczywistości przez środowi-
sko akademickie: Erozji wymiaru etycznego w życiu społeczności akademickiej 
sprzyja fakt, że dość szybko okazało się, iż wykształcenie wyższe nie gwarantuje 
znalezienia w przyszłości miejsca pracy. Wobec braku jasnych perspektyw zawo-
dowych wielu studentów zaczęło popadać w pesymizm i uległo pokusie ucieczki 
od twardych wymogów rzeczywistości przez używanie alkoholu i narkotyków. 
Powoduje to osłabienie autentycznych więzi międzyludzkich, w dalszej zaś konse-
kwencji – osłabienie życia religijnego i poczucia przynależności do Kościoła. 
[…] Powszechnie panujące hasło tolerancji staje się łatwym usprawiedliwieniem 
postawy obojętności wobec zła, niekiedy nawet wręcz przyzwalania na ewidentne 
zło21. 

Definiując kolejny element idei „universitas” – wspólnotę, raz jeszcze przy-
wołajmy słowa Jana Pawła II: […] prawdziwa wspólnota łącząca profesorów, 
pracowników administracyjnych i fizycznych, wspólnota studentów, autentyczna 
katolicka rodzina uniwersytecka jest miejscem nie tylko »prawdy naukowej«, ale 
i »prawdy życia« przez przełamywanie różnych form słabości i zła, różnych form 
przeczenia prawdzie w życiu osobistym, we wzajemnym odnoszeniu się do innych, 
jak i w powierzchowności badań, lub podejmowaniu przedmiotów dociekań nie 
według kryteriów poszukiwania prawdy, ale wedle pozanaukowych motywów 
koniunkturalnych22.  Jak zauważa kard. Zenon Grocholewski, świadectwo życia 
we wszystkich dziedzinach wiedzy, które mają formować postawy życiowe, jest 
wymogiem należnej metodologii nauczania23. 

 
20 Tamże, s. 19–21. 
21 Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004–2008. T. I. Dokumenty. Poznań 2008 nr 374 s. 245. 
22 J a n  P a w e ł  I I: Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do środowiska Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego (9.06.1987) nr 2. W: J a n  P a w e ł  I I: Dzieła zebrane. T. IX. Homilie i 
przemówienia z pielgrzymek: Europa. Cz. 1. Polska. Kraków 2008 s. 322. 

23 Por. Z. G r o c h o l e w s ki: Wydział teologiczny na uniwersytecie państwowym. W: Od 
Akademii Lubrańskiego do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Trady-
cja wyższych studiów teologicznych w Poznaniu. Red. J. S z p e t. Poznań 2009 s. 47. 
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Prawdziwa wspólnota tworzy się poprzez kształtowanie relacji. Trudności, 
jakie w ostatnich czasach w relacjach profesor – student przyniosła  masowość 
nauczania, jeszcze bardziej potwierdziły zapotrzebowanie na wzorce osobowe, to 
znaczy na profesorów, którzy są dla studentów prawdziwymi »mistrzami i prze-
wodnikami« (…) dla kształtowania osobowości jest nieodzowne spotkanie mię-
dzyosobowe. Tylko w takich warunkach jest możliwe spotkanie i duchowa kon-
frontacja prowadzona w pokorze, ale i z odwagą24. Relacje profesor – student, 
aby były twórcze i inspirujące, muszą być osobowe, partnerskie i demokratyczne, 
wszak ugruntowane są we wspólnym celu, któremu obydwaj podporządkowują 
swoje działania: w poszukiwaniu pełnej prawdy; wobec niej są sobie równi i 
mogą tworzyć wspólnoty25. 

 
IV. „ Dzi ś” to żsamości uniwersyteckiej 

Założone elementy definicyjne universitas magistrorum et scholarium nale-
ży nieustannie wcielać w historię, w saeculum – ducha naszych czasów. Ko-
nieczna przy tym staje się diagnoza współczesnej sytuacji akademickiej po 
pierwsze z punktu widzenia idei wpisanej w program dydaktyczno wychowaw-
czy. Niezwykle istotne jest uniknięcie w tej części analizy pokusy subiektywi-
zmu i uproszczeń, sięgnijmy zatem po intrygujące tezy wypracowane w toku 
wspólnych poszukiwań i debat przez zespół ekspertów przygotowujących mate-
riał ustawodawczy Synodu Archidiecezji Poznańskiej.  

 

Masowy charakter studiów nałożył się na kryzys, który od lat trawi środowi-
ska uczelniane nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. We współczesnej kultu-
rze uniwersyteckiej mamy do czynienia z niezwykle rozwiniętym duchem krytycy-
zmu, sceptycyzmu i relatywizmu poznawczego. Wiedza w czasie studiów jest czę-
sto podawana wycinkowo, brakuje natomiast tak niezbędnej syntezy. Ponadto w 
procesie kształcenia nie przyznaje się centralnego miejsca formacji wychowaw-
czej studentów. Ponieważ przemysł żąda od wyższych uczelni szybkich efektów i 
niezawodnych wyników, w kształceniu studentów zaniedbuje się lub niekiedy 
całkowicie pomija wymiar etyczny. W konsekwencji tak zwana profesjonalizacja 
nie zawsze łączy się z autentyczną formacją uniwersytecką. Co więcej, wiele wy-
działów (zwłaszcza o profilu humanistycznym, takich jak socjologia, nauki poli-
tyczne, filozofia, literatura) nie troszczy się w ogóle (lub prawie wcale) o przy-
szłość zawodową swoich studentów. Ogólnie rzecz biorąc, większości szkół wyż-
szych brakuje dzisiaj jakiejś naczelnej idei wpisanej w program dydaktyczno-

 
24 S. Gą d e c k i, dz. cyt., s. 21. 
25 A. L e k k a - K o w a l i k :  Uniwersytet na rynku usług edukacyjnych – szansa czy klęska? 

„Ethos”. R. 22: 2009 nr 85–86 s. 62–63. 
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wychowawczy. Tutaj też należy upatrywać głównej przyczyny aktualnego kryzysu 
tożsamości wyższej uczelni jako instytucji, której celem – zgodnie z jej naturą – 
powinno być poszukiwanie i przekazywanie prawdy26. 

 

W analizę „tu i teraz” uniwersytetu wpisać także należy rozluźnianie więzi 
nauczycieli akademickich i studentów z rodzimymi uczelniami oraz, pamiętając 
iż mistrz to ten, który w chaosie informacji wskazuje drogę27, naruszanie relacji 
mistrz – uczeń. Raz jeszcze przywołajmy cytowany dokument synodalny dotyka-
jący w prezentowanej analizie kwestię wieloetatowości oraz mobilności nauczy-
cieli akademickich, co prowokuje w konsekwencji zagrożenie relacjom persona-
listycznym w procesie edukacyjnym. 

 

Kryzysu tożsamości wyższej uczelni nie pomniejsza bynajmniej zjawisko tak 
zwanej mobilności nauczycieli akademickich i studentów, którzy w coraz większej 
liczbie wykładają lub studiują na różnych uczelniach w różnych krajach. Z jednej 
strony daje im to możność poznania nowych krajów i uczelni oraz nauki języków 
obcych, niekiedy nawet uczestniczenia w programach badawczych prowadzonych 
w ośrodkach naukowych i uczelniach innych krajów, z drugiej natomiast strony 
przyczynia się do rozluźniania więzi zarówno z rodzimą uczelnią, jak i z krajem 
pochodzenia, a przede wszystkim z Kościołem. Owa mobilność często wpływa też 
– wbrew pierwotnym założeniom – na obniżenie poziomu przekazywanej i zdo-
bywanej wiedzy. Problem ten dotyczy również niektórych studentów zagranicz-
nych studiujących w Polsce. W Polsce nie nastąpił proporcjonalny do wzrostu 
liczby uczelni i studentów przyrost kadry akademickiej, zwłaszcza profesorskiej. 
Na skutek tego powstało zjawisko tzw. wieloetatowości nauczycieli akademickich, 
czyli podejmowania przez nich pracy w kilku uczelniach jednocześnie. W wielu 
przypadkach prowadzi to do nierzetelnego wypełniania nadmiernych obowiąz-
ków dydaktycznych. Niekiedy wręcz uniemożliwia to pracę badawczą i naukową. 
W konsekwencji ulegają naruszeniu charakterystyczne i cenne dla środowiska 
uczelnianego relacje mistrz – uczeń. Zatracają one charakter personalny, a stają 
się relacjami bardziej formalnymi. U znacznej liczby studentów sytuacja ta po-
głębia poczucie anonimowości, niekiedy wręcz osamotnienia, a na pewno rodzi 
poczucie braku duchowego wsparcia. Tym łatwiej ulegają oni koncepcji absolut-
nej wolności (także gdy chodzi o badania i eksperymenty naukowe) 
oraz propagandzie liberalizmu relatywistycznego i pozytywizmu naukowego28.  

 
26 Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004–2008, dz. cyt., nr 371 s. 243. 
27 J. Z i e m iń s k i: Sumienie nauki. O roli mistrza w kształceniu uniwersyteckim. „Ethos”. R. 

22: 2009 nr 85–86 s. 73. 
28 Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004–2008, dz. cyt., nr 371 s. 243. 
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H.-G. Gadamer definiuje przedstawione zjawiska jako potrójne wyobcowa-
nie: załamanie relacji mistrz – uczeń (ograniczenie bezpośredniego kontaktu); 
wzajemne wyobcowanie nauk (parcelacja, prowadząca do rozpadu uniwersytetu 
na wzajemnie od siebie izolowane szkoły zawodowe); w końcu, wyobcowanie 
społeczne studentów (kryzys relacji wobec jednostki i wobec społeczeństwa)29. 

Do rangi zagadnienia fundamentalnego w kształceniu uniwersyteckim urasta 
kwestia antropologiczna, odpowiedź na pytanie, jaka wizja człowieka leży u 
podłoża projektów edukacyjnych i wybór jakiej wizji człowieka (materialistycz-
nej, skoncentrowanej na swoich potrzebach czy też otwartej na solidarność z 
innymi i na poszukiwanie sensu swego istnienia) ma służyć uniwersytet. 

 
V. Przygotowując przyszłość 

Uniwersytet jest wspólnotą („universitas”) skierowaną ku prawdzie nauko-
wej (w poszukiwaniach, badaniach, metodyce i dydaktyce) i ku prawdzie życia, 
które nie mogą nigdy ustąpić miejsca rynkowi i zyskowi. Paradoksy istnienia 
uniwersytetu to jego funkcjonowanie pomiędzy krańcowymi biegunami takimi 
jak: egalitaryzm – elitaryzm, kształcenie ogólne – zawodowe; globalizm – regio-
nalizm (lokalizm); relatywizm (względność) – bezwzględność; teoretyzm – utyli-
tarność; holizm – częściowość; jednolitość – zróżnicowanie; masowość – nie-
liczność30. Pozostawiając opracowaniom historycznym analizę ukształtowanych 
w Niemczech, Anglii, USA i Francji koncepcji uniwersytetu, różnie akcentują-
cym strukturę, cele, zadania i charakter owej wszechnicy, możemy za K. Den-
kiem31 sformułować punkty kardynalne współczesnej wizji universitas magistro-
rum et scholarium: 

� uniwersytet to wspólnota, którego źródłem jest prawda, nie jest on zatem 
przedsiębiorstwem świadczącym usługi edukacyjne, gdzie źródłem etosu 
dla usługodawcy i usługobiorcy miałby być rynek; 

 

� wiedza jest wartością, a nie tylko narzędziem praktycznym, co oznacza ab-
solutny brak zgody na przeciętność kształcenia li tylko w łatwości, lekko-
ści, powierzchowności i upraszczaniu. Nie wolno nam odchodzić od ideału 
doskonałości na rzecz akceptowanej przez większość przeciętności32; 

 

 
29 Por. H.-G. G a d a m e r: Idea uniwersytetu – wczoraj, dziś, jutro. W: H.-G. G a d a m e r: 

Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane.  Warszawa 2008 s. 247–249. 
30 Por. K. D e n e k: W oczekiwaniu na systemową reformę uniwersytetu. „Lider”. R. 2009 nr 

12 (227) s. 7. 
31 Por. T e nż e: Podnieść jakość pracy uniwersytetu. „ Lider”. R. 2010 nr 6 (233) s. 4–6. 
32 J. Z i e m iń s k i: Sumienie nauki. O roli mistrza w kształceniu uniwersyteckim. „Ethos”. R. 

22: 2009 nr 85–86 s. 71. 
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� fundamentalną kwestią jest kształtowanie relacji profesor – student, gdzie 
nauczyciel akademicki, będąc autorytetem dla studenta, będzie występo-
wał w roli twórcy, mistrza, opiniodawcy, eksperta, przewodnika po świe-
cie wiedzy i wartości dla studenta będącego osobą współtworzącą i 
uczestniczącą w rozwoju własnej osobowości; 

 

� społeczność akademicka, pełniąc swoją misję badania, kształcenia, służby 
publicznej, funkcje kulturotwórcze i kształtowania elit stoi na straży tryp-
tyku prawdy, dobra i piękna, szacunku dla innych, wzajemnego zaufania i 
bezinteresownej współpracy; 

 

� uniwersytet na współczesne czasy to instytucja zdolna do rozwoju i kształ-
cąca efektywnie, to zaś dokonać się może tylko poprzez skuteczny dialog 
uczestników procesu kształcenia, poszanowanie wzajemnej godności i 
podmiotowości, sprzyjanie rozwojowi twórczej i krytycznej postawy33.  

 
 
 

Reasumując, jak podkreśla się w instrukcji Stolicy Apostolskiej, Obecność 
Kościoła na uniwersytecie i w kulturze uniwersyteckiej, uniwersytet to wspólnota 
studentów i profesorów w poszukiwaniu prawdy,  a  nie zwykłe  narzędzie  w 
ręku państwa i dominujących  sił  ekonomicznych  w  wyłącznym  celu  zabez-
pieczenia przygotowania technicznego i zawodowego specjalistów. Formacji 
wychowawczej  osoby  należy  się  centralne  miejsce  w  strukturze  kształcenia,  
tak  by uczęszczający  na  uniwersytet  znajdywali  tam  formację  ludzką  zdolną  
pomóc  im  w  niezbędnym  rozpoznaniu  sensu  życia,  podstaw  i konkretnych 
wartości oraz ideałów34.  

 
VI. Synteza wiary i nauki – sine qua non… 

Wykracza poza ramy tego szkicu dodatkowa rozbudowana analiza elemen-
tów twórczego wkładu wydziału teologicznego i w obrębie uniwersytetu, obej-
mującego choćby: refleksję nad idącym w parze z postępem techniki postępem 
moralno-etycznym człowieka; refleksję nad prymatem etyki nad techniką, osoby 
nad rzeczą, ducha nad materią; rolą teologii w poszukiwaniu sensu czyli syntezy 
wiedzy; akcentowaniem przez teologię bezinteresowności w poszukiwaniu 
prawdy i teologicznym dążeniu do integracji poznania, czyli prowadzenia dialo-

 
33 Por. K. D e n e k: W oczekiwaniu na systemową reformę uniwersytetu. „Lider”. R. 2009 nr 

12 (227) s. 7–10. 
34 Por. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA – PONTIFICIO CONSIGLIO PER I LAICI – 

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA: Instrukcja Presenza della Chiesa nell’Università e  nel 
cultura universitaria, dz. cyt., col. 13190. 
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gu dotyczącego relacji wiara – rozum35. Nie trzeba też bronić miejsca Kościoła w 
spotkaniu z uniwersytetem, raczej rozpaczliwie muszą falsyfikować prawdę ci, 
którzy daremnie chcieliby umieścić religię w obrębie świata irracjonalnego36. 
Historycznie uniwersytety w średniowieczu były instytucjami prawa kanonicz-
nego od samego początku poddanymi władzy papieży i rządzącymi się przepisa-
mi prawa kanonicznego37. Akcentujemy przymierze nauki i kultury jako fascynu-
jącą przestrzeń odnowy i rozwoju człowieczeństwa: Ludzie nauki, środowiska 
naukowe, uniwersyteckie, ludzie pióra i twórcy kultury, doświadczając swoistej 
transcendencji prawdy, piękna i dobra, stają się naturalnymi sługami tajemnicy 
Boga, która się przed nimi odsłania i której powinni być wierni38. 

Więź Kościoła z Uniwersytetem wyznaczają dwa zasadnicze punkty odnie-
sienia: „obecność” wynikająca ze wspólnej misji poszukiwania prawdy i „posła-
nie” w aspekcie podmiotowym (dialog i ewangelizacja) i przedmiotowym (od-
niesienie do różnorakich dyscyplin wiedzy)39. W ten sposób, w nauczaniu Jana 
Pawła II, uniwersytet staje się przestrzenią wynikającego z wiary humanizmu 
głęboko zakorzenionego w chrześcijaństwie: 

Szanowni ludzie nauki, starajcie się dążyć do tego, aby uniwersytety stawały 
się »laboratoriami kulturowymi«, w których prowadzony będzie konstruktywny 
dialog między teologią, filozofią, naukami o człowieku i naukami przyrodniczymi, 
kierujący się normą moralną jako zasadą wpisaną w samą naturę badań nauko-
wych i stanowiącą warunek ich pełnej skuteczności w przybliżaniu się do prawdy. 
Wiedza oświecona przez rozum nie stroni bynajmniej od sfery życia codziennego, 
ale wnosi w nią moc nadziei i proroctwa. Humanizm, jakiego pragniemy, głosi 
wizję społeczeństwa skupioną wokół człowieka i jego niezbywalnych praw, wokół 
wartości sprawiedliwości i pokoju, wokół prawidłowych relacji między jednost-
kami, społeczeństwem i państwem, kierujących się logiką solidarności i pomoc-
niczości. Taki humanizm jest w stanie tchnąć ducha nawet w postęp gospodarczy, 
tak aby zmierzał on do »rozwoju każdego człowieka i całego człowieka« (Popu-
lorum progressio, 14; Sollicitudo rei socialis, 30)40.  

 
35 Por. Z. G r o c h o l e w s k i: Wydział teologiczny na uniwersytecie państwowym, dz. cyt., s. 

50–58. 
36 Zob. J a n  P a w e ł  I I: Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do środowiska Kato-

lickiego Uniwersytetu Lubelskiego (9.06.1987) nr 7, dz. cyt., s. 324. 
37 Por. A. Dę b i ń s k i, dz. cyt., s. 37 przyp. 22. 
38 J a n  P a w e ł  I I: Przemówienie Ojca Świętego do III grupy Biskupów, dz. cyt., s. 44. 
39 Por. M. G r u b k a:  Między  uczelnią  a  świątynią.  Rola  kapłana  w  polskim  duszpaster-

stwie akademickim  na  przykładzie ośrodka  dominikańskiego  w  Gdańsku.  Kraków-Poznań-
Dublin  2011 s. 33. 

40 J a n  P a w e ł  I I: Przemówienie na Jubileusz Nauczycieli Akademickich (9.09.2000). 
„L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R.  21: 2000 nr 11–12 (228) s. 7–8. 
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Chodzi tutaj o nowy dialog wiary i rozumu na bazie aktualnej konkretnej sy-
tuacji człowieka, dialog filozofii z teologią i innymi dyscyplinami, tworząc syn-
tezę wiary i kultury zdolną ukierunkować rozwój społeczeństwa.  

 

W tej perspektywie Kościół wchodzi w dialog z konkretnymi osobami – męż-
czyznami i kobietami, profesorami, studentami, urzędnikami – a przez nie, choć 
nie wyłącznie, z prądami kulturowymi, które charakteryzują to środowisko. Nie 
można później zapomnieć aspektu przedmiotowego, czyli dialogu między wiarą a 
różnymi dyscyplinami wiedzy. Istotnie, w kontekście Uniwersytetu pojawienie się 
nowych prądów kulturowych jest ściśle związane z wielkimi pytaniami człowieka 
o jego wartość, o sens jego istnienia i działania, o jego sumienie i wolność. Na 
tym poziomie pierwszorzędnym zadaniem intelektualistów katolickich jest popie-
ranie nowej i żywotnej syntezy wiary i kultury41. 

 

Znamienne, iż w kontekście owej syntezy, Benedykt XVI, mówiąc o uniwer-
syteckim poszukiwaniu prawdy, przedstawia teologię i filozofię  przywołując 
jedyną w swoim rodzaju „parę bliźniąt”: nigdy całkowicie odrębnych, realizują-
cych własne zadania a jednocześnie zachowujących własną tożsamość:  

 

[…] filozofia i teologia winny pozostawać w relacji ze sobą »bez zmiesza-
nia« i »bez rozłączania«. »Bez zmieszania« oznacza, że każda z nich musi za-
chować własną tożsamość. Filozofia musi pozostać naprawdę poszukiwaniem 
rozumu w zakresie własnej wolności i własnej odpowiedzialności; winna znać 
swoje granice i podobnie również swoją wielkość i rozległość. Teologia winna 
nadal czerpać ze skarbca poznania, który nie jest jej dziełem, który zawsze ją 
przewyższa i nie dając się nigdy całkowicie zgłębić drogą refleksji, właśnie dla-
tego wciąż na nowo pobudza do myślenia. Wraz z zasadą »bez zmieszania« obo-
wiązuje również zasada i »bez rozłączania«: filozofia nie wychodzi za każdym 
razem od punktu zerowego podmiotu myślącego w sposób wyizolowany, lecz jest 
osadzona w wielkim dialogu mądrości historycznej, którą w sposób krytyczny i 
zarazem ulegle wciąż na nowo przyswaja i rozwija; lecz nie powinna też zamykać 
się na to, co religie, a w szczególności wiara chrześcijańska, otrzymały i ofiaro-
wały ludzkości jako wskazanie kierunku drogi42.  

 
41  CONGREGAZIONE PER L’ EDUCAZIONE CATTOLICA – PONTIFICIO CONSIGLIO PER I LAICI – 

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA: Instrukcja Presenza della Chiesa nell’Università e nel 
cultura universitaria, dz. cyt., col. 13192. 

42 B e n e d y k t  X VI: Niewygłoszone przemówienie Benedykta XVI do społeczności rzym-
skiego uniwersytetu La Sapienza (17.01.2008). „Ethos”. R. 22: 2009 nr 85–86 s. 128. 
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Niech już na zakończenie prowadzonej refleksji wybrzmią słowa Biedaczy-
ny z Asyżu, który po długich namowach, modlitwach i postach, tak napisał do 
św. Antoniego, pierwszego nauczyciela teologii w Zakonie Franciszkańskim, 
otwierając drogę dla nauki w konwentach Zakonu, doceniania wartości wykształ-
cenia braci i włączania ich w środowiska akademickie43: 

 

Bratu Antoniemu, biskupowi memu, brat Franciszek [przesyła] pozdrowie-
nie. Podoba mi się to, że wykładasz świętą teologię braciom, byle byś tylko nie 
gasił podczas tego studium ducha modlitwy i pobożności, jak to jest sformułowa-
ne w regule44. 

 

 
43 Por. Pisma św. Franciszka z Asyżu. Teksty łacińskie i starowłoskie w polskim przekładzie. 

Kraków 2009 s. 412. 
44 Św. F r a n c i s z e k  z  A s yż u:  List do św. Antoniego. W: Pisma św. Franciszka z Asy-

żu. Teksty łacińskie i starowłoskie w polskim przekładzie. Kraków 2009 s. 412. 
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PAWEŁ WYGRALAK 

Sposoby udzielania Komunii św. 
w starożytnych wspólnotach chrześcijańskich. 

Nauczanie Ojców Kościoła i wskazania synodalne (II–VIII w.) 
 

 

Kongregacja ds. Dyscypliny Sakramentów wydała w 1973 roku instrukcję 
Immensae caritatis, w której przypomniano, że w Kościele katolickim obowiązu-
je zasada przyjmowania Komunii św. „do ust”. Udzielanie Komunii „na rękę” 
jest możliwe, ale po otrzymaniu zezwolenia Stolicy Apostolskiej1. Takie pozwo-
lenia były wydawana na prośbę Konferencji Episkopatów wielu krajów, co po-
twierdza Jan Pawła II w  Liście apostolskim Dominicae Cenae z 24 lutego 1980 
r. (nr 11)2. W watykańskiej instrukcji Redemptionis sacramentum, z dnia 23 
kwietnia 2004 r. dopuszcza się możliwość udzielania Komunii św. „na rękę”. W 
punkcie 92 czytamy: Chociaż każdy wierny zawsze ma prawo według swego 
uznania przyjąć Komunię świętą do ust, jeśli ktoś chce ją przyjąć na rękę, w re-
gionach, gdzie Konferencja Biskupów, za zgodą Stolicy Apostolskiej, na to ze-
zwala, należy mu podać konsekrowaną Hostię. Ze szczególną troską trzeba jed-
nak czuwać, aby natychmiast na oczach szafarza ją spożył, aby nikt nie odszedł, 
niosąc w ręku postacie eucharystyczne. Jeśli mogłoby zachodzić niebezpieczeń-
stwo profanacji, nie należy udzielać wiernym Komunii świętej na rękę3. 

W Polsce problemem sposobu udzielania Komunii św. zajął się II Synod 
Plenarny w 1999 r., którego dokumenty zostały zatwierdzone przez Stolicę Apo-

 

Paweł W Y G R A L A K , ks. dr hab., adiunkt w Zakładzie Teologii Patrystycznej, WT UAM,  
Poznań, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duuchownego w Poznaniu, e-mail: pawel-
wyg@amu.edu.pl 

 
1 Por. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Instrukcja Immensae caritatis 

4. AAS 65 (1973), 270. 
2 Por. J a n  P a w e ł  I I: List apostolski Dominicae Cenae. AAS 72 (1980), 141. 
3 Por. Kongregacja do spraw Dyscypliny Sakramentów: Instrukcja Redemptionis sacramen-

tum. AAS 96 (2004), 577. 
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stolską w 2001 r. Ojcowie synodalni w dokumencie Liturgia Kościoła po Sobo-
rze Watykańskim II w punkcie 92 ustalili: Synod Plenarny potwierdza i wyraża 
szacunek dla zwyczaju przyjmowania Komunii św. »do ust« w postawie zarówno 
klęczącej, jak i stojącej, nie wykluczając jednak innych form przyjmowania Ko-
munii św., z zachowaniem najwyższej czci dla Eucharystii4. Mimo to w wielu 
wypowiedziach ciągle jeszcze zgłasza się wątpliwość co do dopuszczalności 
przyjmowania Komunii św. „na rękę”. Niejednokrotnie przeciwnicy tej formy 
komunikowania powołują się na wielowiekową tradycję Kościoła udzielania 
Komunii św. „do ust”.  

Zatem przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza wypowiedzi Ojców 
Kościoła i uchwał synodów starożytności chrześcijańskiej omawiających sposo-
by udzielania wiernym Komunii św.  

 
I. Komunia św. „na r ękę” w pouczeniach Ojców Kościoła 

Arcybiskup Stanisław Gądecki w Liście pasterskim o  sposobach  przyjmo-
wania  Komunii  świętej: Eucharystia tworzy komunię i wychowuje do komunii z 
dnia 13 marca 2005 r. stwierdził, że praktyka podawania Komunii na rękę nawią-
zuje w pierwszym rzędzie do przekazu ewangelicznego opisującego ustanowie-
nie Eucharystii przez Jezusa Chrystusa: […] wziął chleb, odmówiwszy dziękczy-
nienie połamał go i podał mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wy-
dane: to czyńcie na moją pamiątkę! (Łk 22,19)5. Zatem to sam Chrystus gestem 
podania Swego Ciała do rąk apostołów zainicjował praktykę udzielania Komunii 
św. „na rękę”.  

Najprawdopodobniej w taki sam sposób postępowały pierwotne wspólnoty 
chrześcijańskie. Niestety, w jednym z najstarszych i najszerszych opisów staro-
żytnej celebracji Eucharystii, który pozostawił św. Justyn († 167), brak jest in-
formacji na temat. Autor skoncentrował się na opisie przebiegu całej Eucharystii, 
zaznaczając jedynie, że wszystkim nieobecnym Komunia św. jest zanoszona 
przez diakonów6. Jednak pochodząca z tego samego wieku inskrypcja Pektoriu-
sza z Autun7  przynosi już informację o sposobie przyjmowania Eucharystii: 
Przyjmij strawę słodką jak miód, od Zbawiciela świętych. Trzymasz Rybę (Chry-

 
4 II Polski Synod Plenarny (1991–1999). Poznań 2001 s. 206. 
5 Arcybiskup Stanisław Gądecki: List pasterski o sposobach przyjmowania Komunii Świętej. 

Eucharystia tworzy komunię i wychowuje do komunii. „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Po-
znańskiej”. R. 55: 2005 nr 3 s. 16–19. 

6 Por. J u s t y n: 1 Apologia 66.  
7 Inskrypcja napisana w języku greckim została odkryta w 1839 r. na starożytnym cmentarzy 

w pobliżu Autun (Francja). Zapis składa się z jedenastu linii, spośród których siedem pierwszych 
ma charakter doktrynalny i dotyczy chrztu i Eucharystii. Pozostałe mają charakter osobisty – 
modlitwa. Por.  L. J. J o h n s o n: Worship in the Early Church. Vol. I: An Anthology of Historical 
Sources. Collegeville 2009 s. 216–217. 
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stusa) w twych dłoniach. Nakarm nas o Panie i Zbawicielu, ciałem Ryby8. Bez 
żadnej wątpliwości możemy zatem stwierdzić, że w II w. wierni przyjmują Ko-
munię na rękę. W tym bardzo krótkim tekście autor akcentuje konieczność głę-
bokiego przeżycia momentu przyjęcia eucharystycznego Chrystusa, natomiast 
opis obrzędu komunikowania został ograniczony do stwierdzenia, że wierny 
trzyma Rybę (Chrystusa) w dłoniach.  

O praktyce przyjmowania Komunii św. „na rękę” w kościołach afrykańskich 
II i III w. pisze Tertulian († ok. 220) w traktacie O bławochwalstwie wypomina-
jąc chrześcijanom, że niektórzy z nich ośmielają się te same ręce wznosić w kul-
cie bałwanów, i te same ręce zbliżać potem do Ciała Pańskiego9. Również Cy-
prian z Kartaginy († 258) kilkakrotnie potwierdza praktykę udzielania Komunii 
św. „na rękę”. Pisze o tym w różnych kontekstach, jednak zawsze jako o prakty-
ce powszechnie stosowanej, np., kiedy potępia postawę lapsi, którzy chcieliby 
nie odbywając pokuty, przyjmować do zbezczeszczonych rąk Ciało Pańskie, albo 
skalanymi ustami pić Krew Pańską10, lub innym razem, kiedy zachęca chrześci-
jan do odwagi wobec prześladowców. Pisze wówczas, że prawica chrześcijanina, 
dzięki temu, iż obejmuje Ciało Pana jest odpowiednio uzbrojona do duchowej 
walki11. Ponadto Cyprian wspomina o zanoszeniu przez świeckich Komunii św. 
do domów12. Także Orygenes († 256) nakazując wiernym przyjmującym Ciało 
Pańskie szczególną ostrożność, aby nawet najmniejsza okruszyna nie spadła na 
ziemię, wyraża w ten sposób nie tylko wiarę w realną obecność Chrystusa pod 
postacią chleba, ale jednoznacznie wskazuje, iż wierni otrzymywali Komunię św. 
„na rękę” 13. 

Świadectwa obu Kartagińczyków i Orygenesa są ważne dla potwierdzenia 
powszechności przyjmowania Ciała Pańskiego „na rękę”, jednak dopiero póź-
niejsze świadectwa przynoszą dokładniejsze opisy zasad udzielania Eucharystii 
wiernym. Najczęściej cytowany jest fragment katechezy Cyryla, biskupa Jerozo-
limy († 386)14. Omawiając z neofitami liturgię Eucharystii Cyryl wprowadzał ich 
w zasady przyjmowania Ciała i Krwi Pańskiej (Komunii udzielano pod dwoma 
postaciami). Otóż biskup odwołując się do Psalmu 33,9: Skosztujcie i zobaczcie, 
jak słodki jest Pan!, poucza: Nie podniebieniem należy o tym sąd wydawać, nie, 

 
8  Por. A. H a m m a n: Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna. War-

szawa 1989 s. 251; R. M i l b u r n: Early Christian art and architecture. Los Angeles 1988 s. 30.  
9  Por. T e r t u l i a n: De idololatria 7.  
10 C y p r i a n  z Kartaginy: De lapsis 22. Tłum. pol. J. C z u j. POK 19. Poznań 1937 s. 213. 
11 Por. C y p r i a n z Kartaginy: Epistula 58, 9. PSP I, 174. Por. także A. V i l l i e n: History 

and Liturgy of the Sacraments. New York 1932 s. 102. 
12 Por. C y p r i a n z Kartaginy:  De lapsis 26.  Tłum. pol. J. C z u j.  POK  19.  Poznań 1937 

s. 216. 
13 Por. O r y g e n e s: In Exodum homilia  XIII, 3. Por. A. S z a f r ań s k i: Teologia liturgii 

Eucharystycznej. Lublin 1978 s. 119; J. S ł o m k a: Pokarm i ofiara. Łódź 2000 s. 92–93.  
14 Por. X. B a s u r k o: Historia de la liturgia. Barcelona 2006 s. 262. 
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ale wiarą wykluczającą wszelkie wątpliwości. Ci, którzy kosztują, mają koszto-
wać nie chleba i wina, ale znak Ciała i Krwi Chrystusowej15. Dopiero po tym tak 
wyraźnym pouczeniu, jak chrześcijanin powinien rozumieć wskazaną przez 
Psalmistę słodycz Pana, że jest to Jego prawdziwe Ciało i Krew, katecheta prze-
chodzi do omówienia obrzędu udzielania i przyjmowania Eucharystii.  

Zgodnie z zaleceniem Cyryla Komunię św. przyjmowano „na rękę”. Biskup 
dokładnie pouczył, w jaki sposób należy przygotować swoje dłonie do przyjęcia 
konsekrowanej hostii: Nie wyciągaj przy tym płasko ręki i nie rozłączaj palców. 
Podstaw dłoń lewą pod prawą czyniąc z nich niby tron, gdyż masz przyjąć Króla. 
Do wklęsłej ręki przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz: »Amen«. Uświęć też ostroż-
nie oczy swoje przez zetknięcie ich ze świętym Ciałem, bacząc, byś zeń nic nie 
uronił16. A zatem ważny jest każdy gest człowieka przyjmującego na swe dłonie 
Ciało Chrystusowe. Ułożenie rąk, to nie tylko „technika” sprawnego przyjmowa-
nia świętego pokarmu, ale to symbolika. Wymagane ułożenie dłoni jest wyrazem 
wiary chrześcijanina. Wie, że prawdziwie przyjmuje Króla, więc ze swoich dłoni 
przygotowuje Mu tron. Ta chwila jest okazją do adoracji eucharystycznego Jezu-
sa. Trzymając w swoich dłoniach Ciało Pańskie, należy na nie spojrzeć z wiarą, 
zatrzymać swój wzrok, który w tym momencie doznaje także uświęcenia. Cyryl 
zaprasza do jak najpełniejszego przeżycia osobistego spotkania z żywym Jezu-
sem. Wzrok utkwiony w Chlebie eucharystycznym trzymanym w dłoniach, nie 
pozwala na rozproszenia. Dzięki temu cały człowiek, z duszą i ciałem, jest skon-
centrowany na tym niezwykłym wydarzeniu przyjmowania Ciała Pańskiego. 

O konieczności skupienia w tej chwili świadczą kolejne rady biskupa Jero-
zolimy. Wierni mają uważać, aby nic nie uronić z trzymanego w dłoniach konse-
krowanego Chleba, który jest droższy od złota i innych szlachetnych kamieni17. 
Akcent całej katechezy został zatem postawiony na akcie wiary w rzeczywistą 
obecność Chrystusa w widzialnych postaciach chleba i wina ze strony osoby, 
która uczestniczy we mszy świętej. Taka wiara nie pozwala przystąpić i przeżyć 
obrzędu Komunii św. w sposób niegodny i bezrefleksyjny. Przyjęcie euchary-
stycznego Chrystusa „na ręce” pozwala ponadto na dodatkowe skupienie i chwilę 
adoracji. Biskup Jerozolimy poucza także o sposobie przyjęcia Krwi Pańskiej. 
Spożywać ją mają z kielicha, a potem – to bardzo ciekawa zachęta katechety – 
powinni wilgotnych jeszcze warg dotknąć rękoma i uświęcić nimi oczy, czoło i 

 
15 C y r y l  J e r o z o l i m s k i: Catechesis  23, 20. Tłum. pol. W. K a n i a. BOK 14. Kraków 

2000 s. 343–344. 
16 C y r y l  J e r o z o l i m s k i: Catechesis 23, 21. Tłum. pol. W. K a n i a. BOK 14. Kraków 

2000 s. 344. 
17 Tamże. Por. A. S z a f r ań s k i, dz. cyt., s. 180. 
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inne zmysły18. Na koniec Cyryl zachęca do postawy dziękczynienia Bogu za ła-
skę udziału w tak wielkich tajemnicach19. 

Także Bazyli Wielki († 379), w liście z ok. 372 r. adresowanym do patry-
cjuszki Cezarii,  wyjaśnia zasady nie tylko przyjmowania, ale także przechowy-
wania Najświętszego Sakramentu przez osoby świeckie. Jednak, podobnie jak 
inni duszpasterze starożytni, podejmując temat sposobu przyjmowania Komunii 
św. – koncentruje się na konieczności wyznania wiary chrześcijanina w Euchary-
stię jako pokarmu na życie wieczne. W tym celu biskup Cezarei przytacza frag-
ment ewangelii wg św. Jana: Kto pożywa ciało moje i pije moją krew, ma żywot 
wieczny (J 6,54)20 i wskazuje swojej adresatce, że w Kościele od dawna jest prak-
tykowany zwyczaj przyjmowania Komunii św. nie tylko „na ręce”, ale w przy-
padku braku szafarza nawet „z własnych rąk”. Ponadto osoby świeckie mogły 
przechowywać Najświętszy Sakrament w swoich prywatnych domach. Jak wyni-
ka z treści listu, tradycja ta była owocem zaistniałych zewnętrznych okoliczno-
ści: celebracja Eucharystii tylko w cztery dni tygodnia (Dzień Pański, czwartek, 
piątek i sobota), czas prześladowań, fizyczna niemożność uczestniczenia w co-
dziennej mszy św. Pisze biskup Cezarei, że należący do ludu niemal zawsze ma 
Żertwę u siebie w domu i przyjmuje ją, kiedy chce, z rąk własnych. Kiedy bowiem 
kapłan dopełnił już raz ofiarowania i przekazał wiernemu Żertwę, ten, kto ją 
otrzymał jako zupełną, gdy przyjmuje ją codziennie, winien być przeświadczony, 
że godziwie ją otrzymał i przyjmuje21. Z zasady w domach udzielano sobie Ko-
munii św. przed głównym posiłkiem22. Dla Bazylego praktyka ta, jak wynika z 
treści listu, stosowna dość powszechnie, była czymś całkowicie normalnym w 
ówczesnym Kościele, a autor listu nie widzi w niej żadnej niestosowności i za-
grożenia do świętości przechowywanego Ciała Pańskiego23. Świadectwo to po-
twierdza również wiarę wczesnego Kościoła w realną obecność Chrystusa w 
postaciach Eucharystycznych nie tylko w czasie celebracji Ofiary, ale także póź-
niej, w konsekrowanych hostiach przechowanych np. w domach24.     

 
18 C y r y l  J e r o z o l i m s k i: Catechesis 23, 22. Tłum. pol. W. K a n i a. BOK 14. Kraków 

2000 s. 344. 
19 Por. tamże.  
20 Por. B a z y l i  W i e l k i:  Epistula  93.  Tłum. pol.  Wł. K r z yż a n i a k.  Warszawa  

1972 s. 132. 
21 B a z y l i  W i e l k i: Epistula 93. Tłum. pol. Wł. K r z yż a n i a k. Warszawa 1972 s. 133. 
22 Por. A. S z a f r ań s k i, dz. cyt., s. 86.  
23 Por. B a z y l i  W i e l k i: Epistula 93.  
24 Zwyczaj przechowywania Eucharystii w domach prywatnych zanika w Kościele Rzymskim 

w V w., natomiast dłużej był praktykowany w Syrii i Egipcie. Ostatecznie praktyka ta zanika w 
VIII w. W niektórych Kościołach wobec zakazu zabierania konsekrowanych Postaci do domów, 
wierni otrzymują w to miejsce poświęcony chleb, tzw. eulogia. Por. ks. W. S c h e n k: Udział ludu 
w ofierze Mszy świętej. Zarys historyczny. Lublin 1960 s. 8–9; A. S z a f r ań s k i: Teologia liturgii 
Eucharystycznej. Lublin 1978 s. 181.  
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Teodor z Mopsuestii († 428), w jednej ze swoich homilii, wspomina także o 
praktyce udzielania Komunii „na rękę”. W swojej relacji na ten temat podkreśla, 
że cześć dla przyjmowanej Eucharystii wyraża się już w samej procesji. Oczy 
podchodzących są spuszczone, zaś dłonie, lewa pod prawą, wyrażają wielki sza-
cunek dla przyjmowanego Ciała Chrystusa25.  

Teodoret z Cyru  († ok. 457/466) w swojej Historii Kościoła wspomni o 
praktyce udzielania Eucharystii „na rękę” mimochodem, relacjonując znane wy-
darzenia o radykalnej postawie św. Ambrożego († 397) wobec cesarza Teodozju-
sza († 395) po krwawych zajściach w Tesalonikach. Według relacji historyka z 
Cyru,  biskup Mediolanu miał z wyrzutem zapytać cesarza, jak teraz zamierza 
wyciągnąć splamione krwią ręce i przyjmować nimi Ciało Pańskie?26 Również w 
Hipponie biskup Augustyn udzielał Komunii św. do rąk27. Św. Augustyn zachę-
cał do adorowania Eucharystii w czasie Jej przyjmowania28. W ten sposób zosta-
ła potwierdzona praktyka udzielania Komunii św. „na rękę” w Kościele zachod-
nim w IV i V w.    

Znacznie więcej uwagi sposobowi przyjmowania Komunii św. przez wier-
nych poświęcił duszpasterz późnej starożytności chrześcijańskiej, Cezary z Arles 
(† 542). Zanim przedstawił swoim słuchaczom pouczenie  – podobnie jak wielu 
jego poprzedników – wygłosił katechezę o koniecznym przygotowaniu duszy na 
ten, tak ważny dla chrześcijanina moment. I on wskazuje na Eucharystię jako 
pokarm dający życie wieczne. Poucza więc swoich wiernych, aby przystępowali 
do ołtarza Pańskiego z czystym ciałem i sercem, ze spokojnym i czystym sumie-
niem. (...) wtedy dojdzie szczęśliwym przejściem od owego ołtarza, który jest w 
niebie29. Zwraca uwagę, aby w czasie przyjmowania Komunii św. tak bardzo się 
skupili, aby wtedy, gdy udzielane jest nam ciało Chrystusa, nic z niego nie upa-
dło z naszych rąk na ziemię30.  

Kaznodzieja galijski zwraca też uwagę na konieczność zewnętrznego przy-
gotowania się do godnego przyjęcia Eucharystii. Mężczyźni powinni więc umyć 
ręce, aby w ten sposób  wyrazić czystość serca. Czynność tę należało wykonać 
albo w domach, albo też w naczyniach z wodą umieszczonych specjalnie w tym 
celu przy wejściu do kościoła31. Natomiast kobiety miały przygotować jaśniejąco 

 
25 Por. T e o d o r  z  M o p s u e s t i i: Homilia 16. 
26 Por. T o d o r e t  z  C y r u:  Historia  ecclesiastica V, 24.  Por. także A. V i l l i e n,  dz. 

cyt., s. 104. 
27 Por. A. H a m m a n, dz. cyt., s. 251.  Por. św. A u g u s t y n: Contra Epist. Parmen., II, 13.  
28 Por. A u g u s t y n: Enarratio in Ps. 98, 9.  
29 C e z a r y  z  A r l e s: Sermo 227, 5. Tłum. pol. A. Ż u r e k. Cezary z Arles. OŻ 17. Kra-

ków 2002 s. 157–158. 
30 C e z a r y  z  A r l e s:  Sermo 78, 2.  Tłum.  pol. J. P o c h w a t.  ŹMT 57.  Kraków 2011  

s. 404. 
31 Por. B. N a d o l s k i: Komunia święta »na rękę«. Kraków 2005 s. 18. 
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czyste lniane chusty, na które – zgodnie z obowiązującym zwyczajem – otrzy-
mywały Komunię św.32. Podobny zwyczaj przyjmowania przez kobiety Komunii 
św. na specjalne chusty znany był również w Turynie. Potwierdzają to wypowie-
dzi Maksyma z Turynu33. Zwyczaj ten najprawdopodobniej ma swoje źródło w 
staroperskim ceremoniale dworskim, zgodnie z którym podwładni stawali przed 
władcą z okrytymi rękami. Ponadto wszystko, co podawano władcy lub też od 
niego przyjmowano,  czyniono rękoma okrytymi odpowiednim welonem34. Sto-
sowanie takiej praktyki wobec kobiet w obrzędzie udzielania Komunii św. nie 
zmieniało faktu, że następnie już własnymi rękoma, zapewne przykrytymi welo-
nem, podawały sobie konsekrowaną hostię do ust35. 

 Zwyczaj podawania Komunii św. „na rękę” praktykowany był jeszcze tak w 
Kościele Zachodnim jak i Wschodnim w wieku VIII. Beda Wielebny († 735) w 
swoim dziele Historia kościelna narodu angielskiego, opowiadając o chwalebnej 
śmierci mnicha Cedemona, wspomina, że przyjął on Wiatyk „na rękę” 36. Jan 
Damasceński († 754) pisze również o takiej praktyce udzielania Komunii św. w 
kontekście rozbudowanej katechezy nt. znaczenia Eucharystii w życiu chrześci-
janina. Przekonuje wiernych, że Chleb i wino [po przeistoczeniu] nie są jednie 
symbolami (typos) Ciała i Krwi Chrystusa – uchowaj nas Boże od takiej myśli! – 
lecz samym przebóstwionym Ciałem Pana, skoro On sam powiedział: »To jest 
(nie: symbol mego ciała, lecz:) moje ciało«, (i nie symbol mojej krwi, lecz:) »mo-
ja krew«37. Dopiero po takim wyznaniu wiary i po przypomnieniu wiernym o 
konieczności godnego przyjmowania Komunii św. – czego wyrazem jest bojaźń 
Boża, czyste sumienie i dojrzała wiara – omawia sposób w jaki należy przyjąć 
Ciało Pańskie. Wskazany układ dłoni jest identyczny do tego, jaki wcześniej 
wskazywał Cyryl Jerozolimski: dłonie ułożone na kształt krzyża. I podobnie jak 
biskup Jerozolimy, tak i Jan zachęca do adoracji trzymanej na ręku Hostii: a 
zwracając ku Niemu oczy, usta i czoło, przyjmujemy Boski ten węgiel38. W ten 
sposób nawiązuje do proroctwa Izajasza (Iz 6, 6), a w dalszej części katechezy do 
innych znanych i używanych przez Ojców obrazów Eucharystii, np. ognia39. 

 
32 Por. C e z a r y  z  A r l e s: Sermo 227, 5; A. V i l l i e n,  dz. cyt., s. 104. 
33 Por. M a k s y m  z  T u r y n u: Sermo 46. 
34 Por. B. N a d o l s k i, dz. cyt., s. 18. 
35 Por. także M. R i g h e t t i: Storia liturgica. Vol. III. La Messa. Commento storico-liturgico 

alla luce del Concilio Vaticano II. Milano 1966 s. 514–515. 
36 Por. B e d a  W i e l e b n y: Historia ecclesiastica gentis Anglorum IV, 24. Por. także A. 

V i l l i e n, dz. cyt., s. 104. 
37 J a n  D a m a s c eń s k i :  De fide ortodoxa IV, 1148–1149. Tłum. pol. B. W o j k o w s k i. 

Warszawa 1969 s. 219–220.  
38 J a n  D a m a s c eń s k i: De fide ortodoxa IV, 1149. Tłum. pol. B. W o j k o w s k i. War-

szawa 1969 s. 220.  
39 Obraz Eucharystii jako ognia znany był przede wszystkim w teologii syryjskiej. Używa go 

w swojej poezji św. E f r e m. Por. Hymni de fide X. Tłum. pol. W. K a n i a. Pieśń o Eucharystii. 
PSP 11. Warszawa 1973 s. 42–48. 
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Damasceńczyk wyraźnie zaprasza do przeżyć niemal mistycznych. W takim kli-
macie wiary, Eucharystia przyjęta na rękę, doznawała najwyższej czci.  

A zatem Ojcowie, choć duszpasterzujący w znacznej od siebie odległości 
geograficznej i czasowej, to jednak w katechezach omawiających zasady przyj-
mowania Komunii św. „na rękę”, wiele uwagi poświęcają odpowiedniemu przy-
gotowaniu i skoncentrowaniu wiernych na przeżywanym misterium wiary40. Ich 
katecheza nie jest więc jedynie formą przygotowania technicznego: postawa ca-
łego ciała, układ rąk. Akcent położony jest na przeżycie tego momentu jako spo-
tkania z żywym Chrystusem obecnym pod postaciami chleba i wina.  

Niestety mimo, tak gruntownej katechezy, nie wszyscy wierni przyjmowali 
godnie Eucharystię. Wspomina o tym Jan Chryzostom, który także poświadcza 
istniejącą praktykę przyjmowania Komunii św. „na rękę”, gani jednak swoich 
słuchaczy, że przystępują do sakramentów św. nieprzygotowani wewnętrznie. 
Pyta zatem swoich słuchaczy: Jakże staniesz przed trybunałem Chrystusa ty, 
który ośmielasz zbliżyć się do Jego Ciała ze splamionymi rękami i wargami?41 
Ufa, że nikt nie zbliży się do stołu Pańskiego z brudnymi rękoma. Wynika stąd, 
że niektórzy wierni dbali o zewnętrzną czystość, zaniedbując jednocześnie we-
wnętrzne przygotowanie, dużo ważniejsze dla owocnego przyjęcia Komunii św. 

  
II. Problem Komunii św. „na r ękę” w uchwałach synodów 

Należy podkreślić, że problematyka sposobu udzielania Komunii św. wier-
nym nie była częstym przedmiotem dyskusji synodów starożytności chrześcijań-
skiej, zatem udzielanie Komunii św. na „rękę” było powszechnie przyjęte i nie 
budziło żadnych poważnych wątpliwości ani tym bardziej sporów.  

Pośrednio o przyjmowaniu Komunii św. „na rękę” pouczają biskupi zebrani 
na synodzie w Saragossie w 380 r. W kanonie 3 przyjęto następującą zasadę: Kto 
przyjmuje w Kościele Eucharystię, ale jej nie spożywa, ma być wyłączony42. Po-
dobną uchwałę przyjmie zgromadzony w 397 r. I synod w Toledo43. Z tekstu 
kanonów obu tych synodów można wnioskować, że w Hiszpanii w IV w. udzie-
lano również Komunii św. „na rękę”, skoro istniało niebezpieczeństwo, iż ktoś 
nie spożywając Jej, mógł Ją wynieść poza Kościół. Przepis ten należy rozumieć 
w kontekście uchwał całego synodu, który w dużej części poświęcono pryscylia-
nizmowi oskarżanemu także o magię. Z lęku więc o profanację Eucharystii zaka-

 
40 Por. P. F a r n é s  S c h e r e r: Pastoral de Eucaristía. Barcelona 1991 s. 142. 
41 J a n  C h r y z o s t o m: In epistulam ad Ephesios 3, 3–5. Tłum. Pol. T. S i n k o: Euchary-

stia pierwszych chrześcijan. OŻ 7. Kraków 1987 s. 227. 
42 Synod w Saragossie: Kanon 3. Tłum. pol. A. B o b e r W: H. P i e t r a s: Dzień święty. Kra-

ków 1992 s. 132.  
43 Por. I Synod w Toledo: Kanon 14. 
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zywano zabierania Jej do domu, mimo że w Kościele starożytnym było to prak-
tyką dość powszechną44.  

Natomiast synod w galijskim Auxerre (ok. 581 r.) precyzuje sposób przyj-
mowania Komunii św. przez kobiety, co wcześniej omawiali już w swoich kaza-
niach Maksym z Turynu i Cezary, biskup Arles45. W kanonie 42 synodu Ojcowie 
zapisali: Każda kobieta, gdy przystępuje do komunii, ma mieć własne »dominica-
le«. Gdyby któraś go nie miała, nie może przystąpić do komunii, aż do innego 
dnia Pańskiego46. Dominicale to welon wykonany z płótna, na który kobiety 
przyjmowały Komunię47. Przez welon także, nie dotykając gołymi dłońmi posta-
ci Eucharystycznej, kobiety same udzielały sobie Komunii. Była więc to bez 
wątpienia również forma przyjmowania Komunii św. „na ręce”.  

Spośród wszystkich synodów odbytych w starożytności najbardziej otwarcie 
o praktyce udzielania Komunii św. „na rękę” wypowiada się II synod Trullański 
(692 r.). Ojcowie synodalni nie tylko potwierdzają taką praktykę komunikowa-
nia, ale nawet nakazują ją, sprzeciwiając się przyjmowaniu przez wiernych Eu-
charystii do naczyń (patena?) wykonanych ze złota lub innego równie drogocen-
nego materiału. Bardzo interesująca wydaje się motywacja takiego postanowie-
nia, przedstawiona przez ojców synodalnych. Wskazują oni na wielką godność 
człowieka, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Godność czło-
wieka została podkreślona przed wszystkim w wywyższeniu go ponad wszelkie 
stworzenia dzięki zbawczej męce Chrystusa. Zatem ręce człowieka uczynione na 
obraz Boży, złożone na kształt krzyża są godne, aby przyjąć Ciało Pańskie. Nie 
jest natomiast godne przyjmowanie Komunii na ręką ludzką uczynione bezdusz-
ne naczynie48. Jednocześnie kanon wskazuje, iż przyjmujący ciało i krew Chry-
stusa, bezustannie przeobraża się dla życia wiecznego, duszę i ciało uświęcając 
przyjmowaniem Bożej łaski49. Ojcowie synodalni musieli do tego przepisu przy-
wiązywać wielkie znaczenie, skoro jego wypełnienie obwarowują karą  eksko-
muniki na każdego duchownego, który udzieliłby wiernym Komunii św. do na-
czynia, a nie na ręce. Kanon nie wspomina natomiast ani słowem o jakichkol-
wiek konsekwencjach wobec wiernych, którzy w taki sposób chcieliby przyjąć 
Eucharystię. Być może dla ojców ważne było wskazanie konieczności przyjmo-

 
44 Por. H. P i e t r a s: Dzień święty. Kraków 1992 s. 132; O. N u s s b a u m: Geschichte und 

Reform des Gottesdienstes. Paderborn 1996 s. 160. 
45 Por. M a k s y m  z  T u r y n u: Sermo 46; C e z a r y  z  A r l e s: Sermo 227, 5.  
46 Synod w Auxerre: Kanon 42. Tłum. pol. H. P i e t r a s: Dzień święty. Kraków 1992 s. 137. 
47  Por. B. N a d o l s k i: Leksykon liturgii. Poznań 2006 s. 335. Poenitentiale Pseudo-

Cummaeani XIV, 9 z VIII wieku zezwalała kobietom na przyjmowanie Komunii w czarnym welo-
nie. Por. Libri poenitentiales. Kraków 2011 s. 113–113*.  

48 Por. II Synod Trullański: Kanon 101.   
49 II Synod Trullański: Kanon 101. Tłum. pol. ks. A. N o s k o: Kanony Kościoła Prawosław-

nego. Hajnówka 2000 s. 106. Por. O. N u s s b a u m, dz. cyt., s. 158. 
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wania Eucharystii na rękę, a nie do naczynia, aby w ten sposób podkreślić mo-
ment uświęcenia ciała poprzez kontakt dłoni z najświętszymi postaciami.  

 
III. Świadectwa praktyki udzielania Komunii św. „do ust” 

Choć uważa się, że praktyka przyjmowania Komunii św. „na rękę” była po-
wszechnie stosowana w Kościele starożytnym, to można jednak odnaleźć rów-
nież dowody udzielania Komunii św. „do ust”. Grzegorz Wielki opisuje historię 
uzdrowienia pewnego człowieka, niemego i chromego przez papieża Agapita 
(535–536)50. Biskup Rzymu odprawił mszę św. przy chorym i jego rodzinie, a 
następnie podając mu rękę postawił go na nogi. Kiedy zaś podał mu do ust Ko-
munię św. – niemy odzyskał zdrowie51. Tekst ten choć jednoznacznie wskazuje 
na udzielenie choremu Ciała Pańskiego do ust, to jednak okoliczności udzielenia 
Go w taki sposób były wyjątkowe. Jest bowiem możliwe, że Agapit udzielił Ko-
munii św. do ust, nie dlatego, że taka była praktyka Kościoła, ale dlatego, aby w 
ten sposób poprzez cudowne działanie Eucharystii uzdrowić niemego człowieka. 
Trudno więc uznać wypowiedź Grzegorza Wielkiego jako dowód istnienia w 
Kościele rzymskim VI wieku praktyki udzielania Komunii św. „do ust”.  

Niezaprzeczalnym natomiast potwierdzeniem istnienia praktyki udzielania 
Komunii św. „do ust” na terenach Galii jest treść kanonu 3, przyjętego w 650 r. 
na synodzie w Rouen. Ustalono wówczas, że nie wolno udzielać Komunii św. 
„na rękę” żadnej osobie świeckiej. Wierni mogą przyjmować Eucharystię jedynie 
do ust52. Uważa się, że przepis ten jest wyrazem zmieniającej się struktury Ko-
ścioła. Zdaniem X. Basurko, w późnej starożytności chrześcijańskiej dochodzi do 
głosu przekonanie o wyjątkowej świętości duchownych, którzy jako jedyni są 
godni dotykać świętych postaci eucharystycznych53.  

 
IV. Wnioski 

1. Dostępne źródła pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że w starożytności 
chrześcijańskiej powszechną praktyką Kościoła było udzielania Komunii 
św. „na rękę”. 

2. Ojcowie Kościoła w swoich katechezach nt. sposobu przyjmowania Ko-
munii św. akcentowali przede wszystkim duchowe przeżycie tego istot-
nego dla wiernych momentu. Dopiero potem zajmowali się omówieniem 

 
50 Por. A. V i l l i e n, dz. cyt., s. 106. 
51 Por. G r z e g o r z  W i e l k i: Dialogi III, 3. Tłum. pol. Wł. S z o ł d r s k i. PSP 2. War-

szawa 1969 s. 101. 
52 Por. Synod w Rouen: Kanon 3. 
53 Por. X. B a s u r k o, dz. cyt., s. 263. Por. także E. P a l a z z o: Liturgie et société au Moyen 

Âge. Paris 2000 s. 26. 
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układu dłoni w chwili przyjmowania Komunii św. Starali się też uwraż-
liwi ć wiernych na uważne przyjmowanie Eucharystii, aby nawet naj-
mniejsza cząstka świętych postaci nie upadła na ziemię. 

3. Sposób przyjmowania Eucharystii przez wiernych nie musiał być sprawą 
kontrowersyjną, nie musiało też być w tej materii żadnych poważniej-
szych wykroczeń, skoro problematykę tę podjęło zaledwie kilka syno-
dów. i to przeważnie w kontekście zagrożeń związanych z konkretną he-
rezją.  

4. Kwestię Komunii św. podawanej „do ust” podejmuje dopiero synod w 
Rouen  
w 650 r., a więc u schyłku starożytności chrześcijańskiej, kiedy to doko-
nują się zmiany w pojmowaniu urzędu kapłańskiego i roli świeckich w 
życiu Kościoła.    
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