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MARCIN LISAK

Formy Ŝycia małŜeńsko-rodzinnego wśród polskich
emigrantów w Dublinie – pomiędzy
rozłąką a kohabitacją

Mobilność przestrzenna, której popularną formą jest emigracja zagraniczna,
staje się codziennym doświadczeniem coraz szerszej części polskiego społeczeństwa. Zjawisko migracji moŜna badać z perspektywy makrostruktur społecznych
i makroekonomii. Jednak równie waŜnym aspektem „wędrówki ludów” u początku XXI wieku jest znaczenie rodzinne, psychologiczne czy moralnokulturowe, widziane w perspektywie mikrostruktur społecznych. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych wśród polskich
emigrantów mieszkających w Dublinie. Analiza wyników dotyczy trzech zasadniczych kwestii. Pierwszą jest róŜnorodność form Ŝycia partnerów, małŜonków i
rodzin w warunkach emigracyjnych. Drugie zagadnienie stanowi problem rozłąki, rozbicia i łączenia rodzin emigracyjnych. W wyniku badań w młodym pokoleniu polskich katolików ujawniła się szeroka skala Ŝycia w kohabitacji. Analiza
tego fenomenu jest trzecim tematem niniejszej pracy.

I. Irlandzkie uwarunkowania
W ostatnich kilkunastu latach Republika Irlandii przeszła transformację
ekonomiczną i demograficzną. Z tradycyjnego kraju emigracji zewnętrznej stała
się miejscem docelowym dla imigrantów1. W historii irlandzkich wyjazdów za
Marcin L I S A K OP, dr socjologii, professore invitato: Facoltà Scienze Sociali, Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino (Angelicum), Roma, e-mail: mlisakop@dominikanie.pl
1

Por. P. S h a r e, H. T o v e y: M. C o r c o r a n: A Sociology of Ireland. Dublin 2007 s.
152–157.
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chlebem czynnikiem wypychającym (push factor) była przede wszystkim ekonomia. Po gospodarczym skoku celtyckiego tygrysa na przełomie XX i XXI w.,
czynnik ekonomiczny stał się motorem przyciągającym (pull factor) migrantów2.
W dobie kryzysu ekonomicznego, który począwszy od 2008 r. mocno dotknął
gospodarkę Irlandii, ponownie odwrócił się kierunek strumienia migracyjnego3.
Szacunkowe dane demograficzne wskazują, Ŝe od 2009 r. mamy do czynienia z
ujemnym bilansem migracyjnym4. Znowu więcej osób emigruje z Irlandii niŜ do
niej imigruje5.
Jedną z najbardziej licznych grup etnicznych wśród imigrantów są Polacy.
W porównaniu z kulminacją fali emigracji do Irlandii w latach 2006–2007, w
ostatnich dwóch latach napływ migrantów z Polski zdecydowanie się zatrzymał6.
Nie oznacza to jednak, Ŝe migranci masowo wrócili do macierzystego kraju albo
przenieśli się z Irlandii w inne miejsce. Brakuje danych empirycznych, które
potwierdzałyby obiegowe opinie na temat exodusu większości imigrantów.
Wręcz przeciwnie, wyniki kilku fokusowych badań wskazują, Ŝe wielu imigrantów pozostaje na wyspie, kierując się strategią przeczekania kryzysu ekonomicznego7 oraz strategią „zamierzonej nieprzewidywalności”8. O kierunku i strategii
migracji decydują w przypadku poakcesyjnych przepływów ludności w Europie
2
Por. M. P h a d r a i g, B. H i l l i a r: Socio-economic Change in Ireland since the 1980s:
The Tiger, the Transnational Corporations and the Peace Dividend. W: B. H i l l i a r d, M. P h a d r a i g (red.): Changing Ireland in International Comparison. Dublin 2007 s. 1–22; A. B a r r e n,
A. B e r g i n: The economic contribution of immigrants in Ireland. W: B. F a n n i n g (red.):
Immigration and social change in the Republic of Ireland. Manchester 2007 s. 63–83.
3
Por. A. B a r r e t t, I. K e a r n e y, J. G o g g i n: Quarterly Economic Commentary: Spring
2009. Economic and Social Research Institute: Dublin 2009.
4
Por. E. R u h s, E. Q u i n n: Ireland: from Rapid Immigration to Recession. Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS) Oxford University, Economic and Social Research Institute, Dublin, wrzesień 2009 [dostępny w: http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cf
m?ID=740 (30.10.2010)].
5
W roku 2009 saldo migracyjne (ujemne) szacowane jest na – 7,8 tys., a w 2010 na – 34,5
tys. Tymczasem w latach 1996–2008 nieprzerwanie było ono dodatnie – por. Central Statistics
Office Ireland: Population and Migration Estimates April 2010. Dublin–Cork 21.09.2010 s. 1–2.
6
Od stycznia 2000 r. do września 2010 w Irlandii zarejestrowało się (otrzymało numer
socjalno-podatkowy) 338.285 polskich obywateli. Przy czym aŜ 82,4% procent spośród nich uczyniło to w ciągu 4 lat w okresie maj 2004–kwiecień 2008. W roku 2010 liczba rejestracji Polaków
znacznie spadła. Ale i tak w pierwszych 9 miesiącach roku uczyniło to blisko 7 tys. osób, co
stanowi najwyŜszą wartość wśród imigracyjnych nacji. Dane zostały opracowane na podstawie
wykazów statystycznych irlandzkiego ministerstwa do spraw społecznych [dostępne w:
http://www.welfare.ie/EN/Topics/PPSN/Pages/ppsstat.aspx (30.10.2010)].
7
Por. T. K r i n g s, A. B o b e k, E. M o r i a r t y, J. S a l a m o n s k a, J. W i c k h a m: Migration and Recession: Polish Migrants in Post-Celtic Tiger Ireland. „Sociological Research Online”.
R. 2009 nr 14(2/3).
8
Por. S. D r i n k w a t e r, J. E a d e , M. G a r a p i c h: Class and Ethnicity: Polish Migrants
in London. Economic and Social Research Council End of Award. Raport z badań. Surrey 2007.
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dalej głównie czynniki ekonomiczne. Jednak w niniejszym artykule zajmuję się
migracją w wymiarze mikrostruktur społecznych, poddając analizie formy Ŝycia
partnerskiego, małŜeńskiego i rodzinnego polskich emigrantów.

II. Metoda badawcza
W coraz szerszym zakresie mamy dziś do czynienia z masowym, szybkim i
właściwie niekontrolowanym przepływem ludności i informacji, co powoduje, Ŝe
demografowie są bezsilni wobec zagadnienia oszacowania rozmiarów i liczebności migrantów. Z socjologicznego punktu widzenia kohorta imigrantów w kraju,
w którym nie ma ścisłej kontroli granic, obowiązku rejestracji czy meldunku,
przybiera postać populacji półukrytej. Legalnie przebywających w Irlandii imigrantów moŜna spotkać niemal na kaŜdym kroku. Nie sposób jednak odnotować,
zarejestrować i ująć w miarodajne statystyki ich liczebności oraz miejsca pobytu.
Dodatkowo sprawę utrudnia mobilność: zmiana zamieszkania, poszukiwanie
pracy, zmiany na rynku pracy. Wobec półukrytego charakteru rozproszonej społeczności polskiej na terenie Irlandii zasadne wydaje się zastosowanie techniki
badawczej, pozwalającej przeprowadzić reprezentatywne badania kohorty polskich imigrantów. Chodzi o znaną w literaturze przedmiotu technikę respondent
driven sampling9. W celu przygotowania gruntu dla tego rodzaju badania naleŜy
jednak wpierw dokonać badań próbnych o charakterze pilotaŜowym. Za takie
naleŜy uznać niereprezentatywne badanie ilościowe przeprowadzone przez autora niniejszego artykułu na grupie fokusowej: kohorcie uczestników niedzielnych
naboŜeństw w języku polskim w kościele St. Saviour’s przy Dominick Street w
Dublinie.
W ramach dwóch etapów projektu przeprowadziłem dwa badanie ankietowe. Pod koniec maja 2008 r. (4 lata po akcesji Polski do Unii Europejskiej)
uczestnikom niedzielnych mszy odprawianych w języku polskim rozdano ankiety. W celu zachowania losowego doboru uczestników badania wręczono ją co
trzeciemu dorosłemu (nie wliczano dzieci pod opieką dorosłych) uczestnikowi
naboŜeństwa. ZałoŜone zadanie zostało wykonane w duŜym stopniu, choć wystąpiły trudności z równomierną dystrybucją ankiet. Ogółem rozdano 310 kwestionariuszy. Respondenci mieli w kolejną (bądź kolejne) niedzielę zwrócić wypełnione ankiety. Poziom zwrotów, po załoŜonych trzech tygodniach oczekiwania, osiągnął 44,2% (137 ankiet). Z uwagi na formę selekcji ankietowanych metoda badawcza preferowała zwroty wypełnionych ankiet przez osoby regularnie
uczestniczące w niedzielnych naboŜeństwach. Tym samym w załoŜeniu badana
9

M. S a l g a n i k, D. H e c k a t h o rn: Sampling and estimation in hidden populations using
respondent-driven sampling. „Sociological Methodology”. R. 2004 nr 34 s. 193–239.
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próba charakteryzuje się wysokim poziomem częstotliwości praktyk religijnych.
Dobór grupy fokusowej niesie jednak takŜe korzyści badawcze. Przede wszystkim moŜna zebrać cenny materiał dla badań religijności. Mamy bowiem do czynienia z respondentami, którzy nie tylko deklarują udział w praktykach religijnych, ale w nich dość regularnie, rzeczywiście uczestniczą. Poza tym, wobec
braku innych silniej rozwiniętych instytucji integrujących polską diasporę, asocjacje religijne są rzadkimi przypadkami luźno powiązanych subpopulacji o
pewnym wewnętrznym spoiwie. Społeczność polskich imigrantów gromadzi się
w kilkudziesięciu miejscach na terenie Irlandii podczas wspólnych, publicznych
naboŜeństw w języku polskim. Uczestnicy naboŜeństw prowadzonych w języku
polskim pozostają w dość regularnym choć powierzchownym kontakcie. Ośrodek duszpasterski i kościół parafialny posiadają potencjał gromadzenia stosunkowo licznej społeczności w obrębie słabo zintegrowanej etnicznej kohorty polskich imigrantów. Wybór tego rodzaju grupy fokusowej jest uzasadniony w rozproszonej i półukrytej populacji polskiej imigracji w Irlandii.
W kolejnym etapie badań w lipcu 2009 jako uczestników badania przyjęto
próbę całkowitą. Uczestnikom naboŜeństw w tym samym kościele, których było
w tym czasie 822, rozdano ankiety. Do badania wybierano osoby dorosłe, z których 605 przyjęło ankiety. Część respondentów w kolejne niedziele bądź drogą
pocztową zwróciła je wypełnione. Poziom zwrotów, po załoŜonych trzech tygodniach oczekiwania, osiągnął 37% (222 ankiet)10. Przyjęte problemy i hipotezy
badawcze dotyczyły węŜszej tematyki niŜ zakres badań z poprzedniego roku. W
niniejszym opracowaniu prezentuję i analizuję wyniki badań z zakresu określenia stanu cywilnego, formy Ŝycia małŜeńsko-rodzinnego, problemu rozbicia rodzin oraz sieci powiązań migracyjnych w obszarze najbliŜszej rodziny. Mimo, iŜ
efekty realizacji pierwotnej próby w obu badaniach nie były zbyt wysokie, za
zadowalającą naleŜy uznać liczbę respondentów, którzy wzięli udział w badaniu.
W świetle dotychczasowych prac badawczych w kwestii polskich imigrantów w
Irlandii są to próby bardzo liczne11. Szczególnie cennym aspektem badawczym
10

Więcej na temat załoŜeń, celów badawczych oraz metody w: M. L i s a k: Religiousness of
Polish Immigrants: Limits of the Secularization Thesis. University of Dublin Trinity College, Irish
School of Ecumenics, maszynopis. Dublin 2009 s. 54–59.
11
Por. E. D e b a e n e: Dialog międzykulturowy. Polska diaspora a społeczeństwo irlandzkie
po roku 2004. Analiza psychologiczno-socjologiczna. W: H. G r z y m a ł a - M o s z c z y ń s k a, A.
K w i a t k o w s k a, J. R o s z a k (red.): Drogi i rozdroŜa. Migracje Polaków w Unii Europejskiej
po 1 maja 2004 roku. Kraków 2010 s. 94; K. K r o p i w i e c, R. K i n g - O ’ R i a i n: Polish Migrant Workers In Ireland. National Consultive Commitee on Racism and Interculturalism Ireland.
Dublin 2006; A. R a d i u k i e w i c z: Emigracja zarobkowa Polaków do Irlandii. Raport z badań.
Związek Biur Porad Obywatelskich. Warszawa 2006 s. 6. W przypadku niektórych innych badań
brak precyzyjnych danych dotyczących zastosowanej metody, w tym takŜe wielkości próby
badawczej – por. N. G a l i c a - O r z e c h o w s k a, P. G i b b o n s: Proces integracji polskich
migrantów na obszarach wiejskich Republiki Irlandii. W: H. G r z y m a ł a - M o s z c z y ń s k a, A.
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jest natomiast realizacja badań w środowisku osób nie tylko deklarujących, ale
rzeczywiście regularnie i często biorących udział w kościelnych praktykach religijnych.

III. Profil socjodemograficzny badanych
Na początek zwięzła charakterystyka próby. Badanie ankietowe z 2008 r.
wskazało na wyraźną dominację osób młodych. W badaniu wzięły udział osoby
w przedziale wiekowym 21–57 lat. Dominowały osoby liczące 26–30 lat, które
stanowiły aŜ 51,2% ogółu. Dwie kolejne co do liczebności kategorie wiekowe to:
31–35 lat (15,8%) i 46–50 lat (9,8%). Ponad 2/3 badanych mieści się w przedziale wiekowym 26-35 lat. Średnia wieku ankietowanych to 33 lata (M=33). Młody
wiek uczestników naboŜeństw u polskich dominikanów w Dublinie jeszcze precyzyjniej oddaje mediana, która wynosi 29 lat (Me=29). Zdecydowanie dominowali imigranci poakcesyjni (96%), a średnia długość pobytu respondentów w
Irlandii wynosiła 26 miesięcy. TakŜe w 2009 roku dominowały osoby młode o
średniej wieku 31,1 lat i medianie 29 lat. Są to takŜe imigranci poakcesyjni
(95%), którzy zamieszkują na Zielonej Wyspie (w lipcu 2009) średnio 35,6 miesięcy (tabela1).
Tabela 1. Ogólna charakterystyka badań i respondentów
Czas badania

maj 2008

lipiec 2009

Liczba respondentów

N = 137

N = 222

44 %

37 %

21–57 lat

16–62 lata

Średnia wieku

33 lata

31,1 lat

Średnia wieku (mediana)

29 lat

29 lat

62% męŜczyźni
38% kobiety

42% męŜczyźni
58% kobiety

Poziom zwrotu (uczestnictwa)
Przedział wiekowy

Proporcja
męŜczyźni – kobiety

Źródło: badanie własne ( maj 2008 i lipiec 2009, Dublin)

W grupie badanych z 2008 r. zwraca takŜe uwagę znaczna przewaga męŜczyzn. Blisko 2/3 uczestników ankiety to męŜczyźni (62,4%). Kobiety stanowiły
37,6%. Musimy przy tym pamiętać, Ŝe mamy do czynienia z grupą o wysokim
K w i a t k o w s k a, J. R o s z a k (red.): Drogi i rozdroŜa. Migracje Polaków w Unii Europejskiej
po 1 maja 2004 roku. Kraków 2010 s. 300–316.
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profilu uczestnictwa w praktykach religijnych. Z badań socjologicznych w Polsce wynika, Ŝe kobiety częściej uczestniczą w praktykach religijnych. MoŜemy
się spodziewać nadreprezentacji kobiet w grupie fokusowej. A zatem, prawdopodobnie w całości populacji polskich imigrantów w Irlandii męŜczyźni przewaŜali w proporcji do kobiet w jeszcze większym stopniu. Podobna dysproporcja
moŜe dotyczyć wieku polskiej kohorty etnicznej w Irlandii. Z badań socjologicznych w Polsce wynika, Ŝe w praktykach religijnych częściej uczestniczą osoby
starsze. Liczba młodych uczestników polskich naboŜeństw powinna być mniejsza niŜ w całości populacji. Dlatego dominująca pozycja ludzi młodych w grupie
badanych moŜe wskazywać, Ŝe w całej populacji polskich imigrantów proporcje
wiekowe na korzyść osób młodych są jeszcze silniejsze.
Odmienne wyniki przynosi badanie z 2009 r., które wykazało przewagę kobiet – 58%. Nie moŜemy oczywiście dokonywać ekstrapolacji uzyskanych wyników na całą kohortę polskich imigrantów. Jednak znaczne przesunięcie w stronę
feminizacji badanej grupy moŜe potwierdzać zmiany w uwarunkowaniach migracyjnych. W 2008 r. do Irlandii dotarł kryzys ekonomiczny. Oprócz kluczowego wstrząsu w sektorze bankowym kryzys spowodował gwałtowny spadek zatrudnienia w sektorze budowlanym. Spadek zapotrzebowania na wysoko i niŜej
wykwalifikowaną siłę roboczą mógł spowodować odpływ imigrantów zatrudnionych w typowo zmaskulinizowanej branŜy gospodarki. Odpływ męŜczyzn wykonujących prace fizyczne i rzemieślników w nieco starszym wieku moŜe potwierdzać takŜe odmłodzenie w badanej grupie respondentów. Średnia wieku zmniejszyła się o 2 lata.
Dane dotyczące wieku i proporcji płci respondentów wynikające z tego badania na niereprezentatywnej próbie polskich imigrantów są zbieŜne z wynikami
spisu ludności z kwietnia 2006 r. Wedle opracowania irlandzkiego urzędu statystycznego średnia wieku w kohorcie 63 276 polskich imigrantów wynosiła 27,5
lat, a 70% mieściło się grupie wiekowej 20–34 lata. Zdecydowaną większość
stanowili męŜczyźni – 64% (kobiety – 36%). Blisko 90% polskich imigrantów
przybyło do Irlandii w roku 2004 i później12.

IV. śycie osobiste: związki nieformalne, małŜeństwo, single
Znaczące róŜnice pomiędzy badaną próbą a spisem ludności z 2006 r. wystąpiły natomiast przy określeniu stanu cywilnego, czy teŜ raczej form Ŝycia w

12

Central Statistics Office Ireland: Census 2006. Non-Irish Nationals Living in Ireland. Dublin 2008 s. 28–30.
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związkach interpersonalnych13. W celu adekwatnego określenia formy Ŝycia
samotnego bądź w związku badacz posłuŜył się bardziej precyzyjnymi kategoriami. Popularnie stosowane kategorie stanu cywilnego, takie jak: kawaler/panna, małŜeństwo, rozwiedziony/w separacji, wdowieństwo zostały poszerzone i doprecyzowane. WiąŜe się to z przemianami w zakresie form Ŝycia partnerskiego, małŜeńskiego i rodzinnego, które obserwowane są we współczesnej
ponowoczesnej kulturze14. Respondenci mieli za zadanie określić swą przynaleŜność do jednej z 8 kategorii. Kategoryzacja została dokonana z uwzględnieniem
specyfiki religijno-małŜeńskiej katolicyzmu oraz stanu Ŝycia w związku (m.in.
małŜeństwie) bądź bez trwałego związku z druga osobą. Kategorie: „małŜonek
(pierwsze małŜeństwo)”, „małŜonek (po raz kolejny)”, „w związku niemałŜeńskim (mieszkanie razem)”, „w związku niemałŜeńskim (nie mieszkający razem)”
określają róŜnorodne formy Ŝycia w aktualnym związku z drugą osobą. Pozostałe
kategorie określają formę Ŝycia bez partnera czy małŜonka, czyli oddają (w pewnym przybliŜeniu) zakres znaczeniowy pojęcia „singiel”. Są to: „singiel (bez
stałego związku)”, „singiel (wdowieństwo)”, „singiel (po rozwodzie albo po
uznaniu niewaŜności małŜeństwa kościelnego)”, „małŜonek (w separacji)”15.
Odpowiedzi respondentów są przedstawione w tabeli 2, która zestawia wyniki
badania z 2008 i 2009 r.
W obu badaniach uzyskano podobne profile form Ŝycia osobistego. Około
połowa respondentów (w 2009 r. jednak o blisko 5 pkt. procentowych więcej niŜ
w 2008) wskazała, Ŝe jest męŜem bądź Ŝoną w swoim pierwszym małŜeństwie.
Co najbardziej zastanawiające, w kohorcie katolików regularnie uczestniczących
w kościelnych naboŜeństwach aŜ 28% badanych w 2008 r. potwierdziło, Ŝe Ŝyje
w kohabitacji – w związku niemałŜeńskim, mieszkając razem. Odsetek ten okazał się niŜszy w 2009 r., ale dalej co piąta osoba badana (19,8%) określiła swoją
formę Ŝycia jako kohabitację. W obu latach co piąty badany wskazał, Ŝe jest
singlem, pozostającym bez stałego związku Ŝyciowego. Gdy do tej subpopulacji
dodamy singli-wdowców (4,1% w 2009), singli-rozwodników (1,8%) i małŜonków w separacji (1,4%), otrzymujemy skumulowany odsetek 27,1% osób Ŝyjących w 2009 r. poza aktualnym związkiem Ŝyciowym (samotnych, singli). Ta
sama zbiorcza kategoria obejmowała w 2008 roku 19,7% respondentów. Pozo13

Wedle spisu ludności z 2006 r. pośród polskich imigrantów 62% stanowili kawalerowie i panny, 34% osoby Ŝyjące w małŜeństwie, a 4% rozwiedzeni oraz Ŝyjący w separacji. Central Statistics Office Ireland: Census 2006. Non-Irish Nationals Living in Ireland.
Dublin 2008 s. 30.
14
Por. K. S l a n y: Alternatywne formy Ŝycia małŜeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym
świecie. Kraków 2002.
15
Umieszczenie tej kategorii w grupie singli jest dyskusyjne, ale na potrzeby niniejszej pracy
dokonujemy takiego uproszczenia.
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stała część badanej próby Ŝyje w małŜeństwie (pierwszym i ponownym) bądź w
związku z partnerem (kohabitacja albo stały związek bez wspólnego zamieszkiwania). W 2008 r. było to 77,3%, a w 2009 r. – 72,1%: przy czym spadł odsetek
kohabitacji a wzrósł odsetek Ŝyjących w pierwszym małŜeństwie.
Tabela 2. Społeczne formy Ŝycia (w procentach)
Rok badania
Forma Ŝycia osobistego

2008

2009

N = 137

N = 222

46,0

50,9

małŜonek (w separacji)

–

1,4

małŜonek (po raz kolejny)

–

1,4

singiel (wdowieństwo)

–

4,0

singiel (po rozwodzie albo po uznaniu niewaŜności małŜeństwa kościelnego)

–

1,8

singiel (bez stałego związku)

19,7

19,8

w związku niemałŜeńskim (mieszkanie razem)

27,7

19,8

w związku niemałŜeńskim (nie mieszkający razem)

3,7

–

brak odpowiedzi

2,9

0,9

100,0

100,0

małŜonek (pierwsze małŜeństwo)

Ogółem

Źródło: badanie własne ( maj 2008 i lipiec 2009, Dublin)

V. Emigracyjna rozłąka
Opierając się na danych wynikających z irlandzkiego spisu ludności, jako
problem badawczy postawiono pytanie o zakres rozłąki. Dane demograficzne z
2006 r. wskazywały, Ŝe w kohorcie polskich imigrantów 59% Ŝonatych męŜczyzn w dniu przeprowadzenia spisu nie mieszkało razem ze swoimi małŜonkami. W przypadku zamęŜnych kobiet blisko co piąta (19%) nie mieszkała ze swoim męŜem. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe odsetek małŜonków w całej badanej ko-
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horcie etnicznej wynosił 34%16. Dane te mogą wskazywać na niemały problem
rozbicia emigracyjnych małŜeństw i rodzin. Dodatkowo, niektóre z badań dotyczących polskiej emigracji zarobkowej w XXI wieku wskazują, Ŝe rzadko mamy
do czynienia z emigracją pełnych rodzin wraz z dziećmi. Wśród rodzin z dziećmi
uczestniczących w migracji, tylko co piąte małŜeństwo i co dziesiąta para decyduje się na wyjazd w całości. Zdecydowana większość rodzin uczestniczących w
migracji deleguje do pracy za granicą jednego lub dwoje członków a inni pozostają w kraju17. Wskaźniki te posłuŜyły do przyjęcia w badaniach z 2008 r. załoŜenia, Ŝe rozłączenie małŜeństw i rodzin jest powaŜnym problem dla polskich
imigrantów w Irlandii.
Dwie główne zbiorcze kategorie, oszacowane w poprzednim rozdziale na
podstawie przyjętych zmiennych, pozwalają określić o wiele dokładniej potencjalny problem samotności, rozłąki bądź rozbicia związku (np. separacja). Wśród
badanych w 2008 r. co piąta osoba Ŝyła bez stałego partnera Ŝyciowego, a w
2009 r. sytuacja taka dotyczyła co czwartego respondenta. Rozłąka moŜe jednak
dotyczyć takŜe małŜonków czy partnerów, którzy w wyniku migracji zostali czasowo rozdzieleni. Dlatego teŜ w badaniu z 2008 r. respondentów zapytano: czy
mieszkasz w Irlandii razem ze swoim współmałŜonkiem bądź stałym partnerem
(partnerką)? Zdecydowanie ponad połowa respondentów (57,7%) potwierdziła,
Ŝe mieszka razem18. Z kolei co piąty ankietowany (19%) stwierdził, Ŝe nie
mieszka ani z małŜonkiem, ani z nieformalnym partnerem, poniewaŜ jest singlem. Wedle pozostałych odpowiedzi, w 22,6% przypadków mamy jednak do
czynienia z małŜonkami mieszkającymi w Irlandii bez swoich współmałŜonków
czy Ŝyjącymi w stałych pozamałŜeńskich związkach a mieszkającymi na co dzień
bez partnerów.
W podsumowaniu naleŜy podkreślić, Ŝe w irlandzkim środowisku emigracyjnym (w 2008 r.), które moŜe często przysparzać doświadczenia wykorzenienia, zgubienia, osamotnienia, co piąty (19,7%) spośród badanych Ŝyje jako singiel bez stałego związku; a takŜe co piąty (22,6%) spośród badanych jest małŜonkiem bądź partnerem nieformalnym, Ŝyjącym w rozłące.
W dobie dobrowolnych i wymuszonych migracji bardzo istotnym problem
społecznym stała się nie tylko rozłąka czy rozpad związków i małŜeństw, ale
16
Por. Central Statistics Office Ireland: Census 2006. Non-Irish Nationals Living in Ireland.
Dublin 2008 s. 30.
17
Z. K a w c z y ń s k a - B u t r y m: Migracja: Perspektywa mikrospołeczna – indywidualne i
rodzinne zyski, koszty i straty. W: M. Z i ę b a (red.): Migracja – wyzwanie XXI wieku. Lublin 2008
s. 117.
18
Przy czym w tej subpopulacji aŜ 48% określiło swoją formę związku nie jako małŜeństwo,
ale jako związek nieformalny – kohabitację.
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takŜe szerzej rozumiane rozbicie rodzin19. W świetle polityki społecznej, w zakresie działań i badań prawnych oraz wielu dociekań socjologicznych i psychologicznych popularnym i palącym zagadnieniem migracyjnym stało się łączenie
rodzin (family reunification) rozbitych migracjami20. Zagadnienie to znalazło się
częściowo w zakresie przeprowadzonych badań. W tym obszarze tematycznym
ankietowani wpierw odpowiedzieli na pytanie o posiadanie dzieci i miejsce ich
zamieszkania (tabela 3).
Tabela 3. Miejsce zamieszkania dzieci (w procentach)
Moje dziecko/dzieci mieszka/-ją

Rok badania 2008
N = 137

w Polsce

20,4

w Irlandii

8,8

w Polsce i Irlandii

2,9

w innym kraju (krajach)

–

nie mam dzieci

67,9

brak odpowiedzi

–

Ogółem

100,0
Źródło: badanie własne ( maj 2008, Dublin)

Zdecydowana większość respondentów, ponad 2/3 nie posiada w ogóle
dzieci. NaleŜy pamiętać, Ŝe są to ludzie młodzi, spośród których tylko połowa
Ŝyje w małŜeństwie. W ich przypadku nie ma mowy o rozbiciu przez migrację
własnej najbliŜszej rodziny i „migracyjnym osieroceniu” dzieci (tzw. eurosierot). Ci młodzi ludzie, nawet jeŜeli są małŜeństwem, to jeszcze nie weszli w
fazę tworzenia rodziny prokreacyjnej. Jednak w przypadku co czwartego respondenta (23,3%) mamy do czynienia z rozłąką z dziećmi, bądź jednym z dzieci
19

Z. K a w c z y ń s k a - B u t r y m, dz. cyt., s. 109–111.
Por. R. C h o l e w i n s k i: Family Reunification and Conditions Placed on Family Members: Dismantling a Fundamental Human Right. „European Journal of Migration and Law”. R.
2002 nr 4 s.271–290; A. G e d d e s: The Politics of Migration and Immigration in Europe. London
2003; E. K o f m a n: Family Related Migration: a Critical Review of European Studies. „Journal
of Ethnic and Migration Studies”. R. 2004 nr 30(2) s. 243–262; J. L i t t e l l, J. S c h u e r m a n: A
synthesis of research on family preservation and family reunification programs. Chicago 1995; S.
Mullally: Children, citizenship and constitutional change. W: B. F a n n i n g (red.): Immigration
and social change in the Republic of Ireland, Manchester 2007 s. 27–46.
20
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(odpowiedzi: „w Polsce” i „w Polsce i Irlandii”). Z punktu widzenia obiektywnych warunków Ŝyciowych – mieszkania w oddzielnych państwach – oraz z
punktu widzenia rozłąki z partnerami Ŝyciowymi, problem rozłąki i rozbicia rodzin i związków, a zarazem potrzeba łączenia rodzin wydają się istotne21.
W kolejnym pytaniu badawczym respondenci mieli wskazać zakres spotkań
z członkami najbliŜszej rodziny. Ankietowanych zapytano o fakt i formę zaproszenia bądź sprowadzenia do Irlandii kogoś z najbliŜszej rodziny (tabela 4).
Tabela 4. Zakres sprowadzenia członków rodziny do Irlandii (w procentach)
W trakcie pobytu w Irlandii sprowadziłam/-em
kogoś z najbliŜszej rodziny

Rok badania 2008
N = 137

na stałe

4,4

na dłuŜej do opieki nad dzieckiem

–

na dłuŜej do pracy zarobkowej

19,7

na dłuŜej na wypoczynek

4,4

na krótko w odwiedziny

40,9

w innym celu

2,9

nie sprowadziłam/-em

38

brak odpowiedzi

–
Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ
respondenci mogli udzielić więcej niŜ jednej
odpowiedzi.
Źródło: badanie własne ( maj 2008, Dublin)

Bardzo mało osób sprowadziło członka swej najbliŜszej rodziny na stałe
(4%). Podobnie niewielki odsetek sprowadził kogoś z rodziny do pracy zarobkowej w Irlandii (co piąta osoba). Wskazuje to na dość mały zakres rodzinnych
sieci migracyjnych wśród badanych. Najczęściej członkowie najbliŜszej rodziny
przyjechali do polskich imigrantów w odwiedziny bądź na wypoczynek (razem
45%). Taka forma kontaktów jest ułatwiona dobrymi warunkami komunikacyjnymi. Silnie rozwinięta jest sieć połączeń lotniczych między trzema lotniskami w
21

Por. J. P l e w k o: Instytucjonalne formy opieki nad emigracją z ziem polskich. Zarys
problematyki. „Roczniki Nauk Społecznych KUL”. R. 2009 nr 1(37) s. 134.
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Irlandii i większością polskich portów lotniczych. Ceny biletów nie są wygórowane, a czas samego przelotu mieści się w 2–3 godzinach.
Zastanawiająca jest podgrupa 38% badanych, którzy nie sprowadzili nikogo
ze swojej najbliŜszej rodzin, nawet w odwiedziny. W tym miejscu trzeba przypomnieć, Ŝe średnio badani przebywają w Irlandii juŜ od 26 miesięcy. Brak spotkania z kimś z rodziny w Irlandii moŜna tłumaczyć tym, Ŝe respondenci sami
często podróŜują w odwiedziny. Zdecydowana większość ankietowanych
(89,8%) wskazała, Ŝe odwiedza Polskę co najmniej 2 razy w roku. Przy czym
jedna trzecia (32,9%) czyni tak 3 razy w roku, jeden na pięciu respondentów
(20,4%) podróŜuje 4 razy w roku, a 17,5% badanych wyjeŜdŜa 5 razy w roku i
częściej. Znikomy odsetek respondentów, tylko 2,2%, wskazał, Ŝe nie podróŜuje
do Polski kaŜdego roku.
Dane te, wraz z niewielkim odsetkiem sprowadzenia na stałe, mogą potwierdzać hipotezę o przejściowym i niepełnym charakterze polskiej emigracji
do Irlandii22. Zmienne takie jak posiadanie dzieci, rozłąka z małŜonkiem lub
partnerem, rozłąka z dzieckiem, nie róŜnicują odpowiedzi na pytanie o sprowadzenie do Irlandii kogoś z najbliŜszej rodziny.
Tabela 5. Samoocena relacji rodzinnych w warunkach emigracyjnych (w procentach)
Z powodu pobytu w
Irlandii twoje relacje
z najbliŜszą rodziną

pogorszyły się

poprawiły się

zdecydowanie nie

51,1

7,3

raczej nie

34,3

30,7

raczej tak

4,4

28,5

zdecydowanie tak

1,4

8,0

trudno powiedzieć

8,8

25,5

100,0

100,0

Ogółem

Źródło: badanie własne ( maj 2008, Dublin)

22

Taki przejściowy charakter wyjazdów – formę migracji niepełnej wskazują w swoich badaniach I. G r a b o w s k a - L u s i ń s k a i M. O k ó l s k i: Emigracja ostatnia?. Warszawa 2009 s.
37–61.
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Ostatnią fazą badania dotyczącego problemu rozłąki migracyjnej i rozbicia
rodzin była samoocena natury psychologicznej. Respondenci mieli za zadanie
dokonać samooceny stanu swoich relacji rodzinnych w warunkach migracji.
Badanych zapytano o poprawę i o pogorszenie relacji rodzinnych, konstruując
pytania na zasadzie awersu i rewersu (tabela 5).
W zdecydowanej większości respondenci zaprzeczyli pogorszeniu relacji z
najbliŜszą rodziną. Procent skumulowany dla odpowiedzi „zdecydowanie nie” i
„raczej nie” wynosi aŜ 85,4%. Tak zdecydowana odpowiedź wydaje się mieć
znacznie pozytywne: w samoocenie większości respondentów ich relacje rodzinne nie ulegają pogorszeniu. JednakŜe musimy pamiętać o skłonności do lepszej
samooceny i niechęci do przyznawania się do poraŜek. Być moŜe respondenci
nie zauwaŜają teŜ problemów związanych z migracją, rozłąką i osłabieniem kontaktów. W pytaniu o odwróconym zakresie juŜ tylko co trzeci badany (procent
skumulowany 36,5%) ocenił, Ŝe relacje rodzinne poprawiły się. Znaczna część
respondentów nie była w stanie odpowiedzieć na pytanie o poprawę relacji
(25,5%). Wobec tego, Ŝe w ocenie pozostałych 38% relacje nie poprawiły się,
moŜna stwierdzić, Ŝe migracja do Irlandii (która geograficznie i komunikacyjnie
jest bliska Polsce) nie wpłynęła ani negatywnie, ani pozytywnie na rodzinne
relacje respondentów. Nawet jeśli poszczególni imigranci Ŝyją w stanie rozłąki,
nie wpływa to, w ich subiektywnej ocenie, negatywnie na stan relacji rodzinnych, małŜeńskich czy partnerskich. Na podstawie takiej samooceny trudno wyciągnąć jednak silnie uzasadnione wnioski. Migranci mogą nie zdawać sobie
sprawy z przemian sytuacji rodzinnej i przemian związku z partnerem Ŝyciowym.
W kaŜdym razie wysoki poziom zaprzeczenia pogorszeniu relacji (deklarowany
zdecydowanie aŜ przez 51% badanych) potwierdzać moŜe, Ŝe w Ŝyciu większości respondentów nie nawarstwiają się problemy rozłąki i rozbicia Ŝycia rodzinnego. Zmienne takie, jak posiadanie dzieci, rozłąka z małŜonkiem lub partnerem,
rozłąka z dzieckiem nie róŜnicują odpowiedzi na pytanie o stan relacji w rodzinie.
Z uwagi na brak przeszkód prawnych polscy imigranci w Irlandii mogą
sprowadzić swoich najbliŜszych. O takim wyborze decydują więc, obok sfery
psychologicznej i wewnętrznej osobistej, głównie względy ekonomiczne oraz
całościowa strategia migracyjna. Jeśli emigrant nie jest przekonany do dalszego
pozostawania za granicą, albo jest to tylko czasowy wyjazd zarobkowy, trudno
spodziewać się podjęcia decyzji o sprowadzeniu pozostałej części rodzin. Poczucie przejściowego stanu migracji moŜe powodować, Ŝe sprawy rodzinne, w tym
takŜe trudności rozłąki czy rozbicia związków i rodzin, wydają się dla wielu
równieŜ tylko przejściowe. Niepełność i niepewność migracyjna niosą jednak za
sobą wiele negatywnych skutków. Jeszcze w dobie emigracji przedakcesyjnej o
tymczasowości migracji zarobkowej pisał M. Okólski: Migracja niepełna obej19

muje ludzi z reguły niezdolnych do […] uzyskania w kraju stabilnej pozycji zawodowej w głównym nurcie jego gospodarki, a jednocześnie osoby potrafiące
wykorzystać okazje do zdobycia dochodu w krajach docelowych, choć za cenę
pozostawania w nich w sytuacji tymczasowości, nielegalności i podwyŜszonego
ryzyka23. Po polskiej akcesji do Unii Europejskiej sytuacja pod względem prawnym i ekonomicznym uległa poprawie. Nie mamy do czynienia, zwłaszcza w
przypadku Irlandii, z nielegalnością pracy bądź z podwyŜszonym ryzykiem społecznym migracji. Niebezpieczeństwem trwania w „stanie zawieszenia” jest jednak marginalizacja społeczna i wyobcowanie, zarówno w Polsce jak i w krajach
docelowych. Marginalizacji łatwiej podlega osamotniona jednostka czy czasowo
osierocona mikrostruktura, jaką jest dotknięta rozłąką rodzina (pozostająca w
kraju pierwotnym).

VI. Popularność kohabitacji wśród polskich katolików
Jak zostało zaprezentowane wcześniej (w tabeli 2), obok problemu rozbicia
mikrostruktur społecznych, zastanawiający jest fakt bardzo częstych przypadków
kohabitacji. Wedle badania z 2008 r. aŜ 27,7% respondentów przyznało się do
nieformalnego (niemałŜeńskiego) stałego związku i zamieszkiwania z partnerem.
Ten odsetek naleŜy uznać za bardzo wysoki szczególnie dlatego, Ŝe badane osoby to katolicy regularnie uczestniczący w mszy w ośrodku duszpasterstwa emigrantów. Wyniki badań z 2008 r. spowodowały, Ŝe w zakresie form Ŝycia małŜeńsko-rodzinnego punktem zainteresowania w kolejnym etapie badań stały się
częste przypadki kohabitacji wśród uczestników naboŜeństw kościelnych. TakŜe
w badaniu z lipca 2009 r. uwidocznił się wysoki (jak na praktykujących katolików) odsetek osób Ŝyjących w kohabitacji – 19,8 %.
Ujawnione w badaniach zjawisko popularności kohabitacji jest przedmiotem
dalszych analiz. Trzeba jednak w tym miejscu poczynić waŜną uwagę metodologiczną. Badania socjologiczne nie rozstrzygają o naturze religii, ani o wewnętrznych przekonaniach i przeświadczeniach, którymi kierują się poszczególne jednostki. Istota religii oraz sens i treść osobistej religijności pozostają poza zasięgiem metody i poza aspiracjami badawczymi socjologii. Niemniej jednak socjologiczne ujęcie badawcze prowadzi do lepszego poznania społecznego wymiaru
zjawiska religijności. Opis społecznych uwarunkowań oraz wypracowane teorie
socjologiczne mogą być cennym materiałem dla nauk podejmujących temat reli-
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M. O k ó l s k i: Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepełnej. W: E.
J a d ź w i ń s k a, M. O k ó l s k i (red.): Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i
Zachodu. Warszawa 2001 s. 60.
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gii: filozofii czy teologii24. Zadaniem socjologii religii i socjologii moralności
nie jest w tym miejscu dokonywanie oceny czy przemiany nauczania religijnomoralnego. Dzięki badaniom i analizie socjologicznej zyskujemy jednak mocno
osadzony w empirii punkt odniesienia dla rozumienia społecznych postaw i interakcji.
W zakresie sposobu Ŝycia, a w szczególności form Ŝycia małŜeńskorodzinnego, katolickie instytucje posługują się przede wszystkim oficjalnym
nauczaniem Kościoła w zakresie moralności, sakramentów, zadań pastoralnych
(duszpasterskich). Kościół katolicki w swym nauczaniu formułuje wytyczne
moralne i określa pewien model (modele) dobrego, prawego Ŝycia. Odnośnie do
Ŝycia rodzinnego fundamentem jest zawarcie sakramentalnego związku małŜeńskiego. Kościół prezentuje szereg wymogów i zasad. Jedność i wzajemna odpowiedzialność małŜonków za siebie nawzajem ma charakter obligatoryjny. Jedność małŜeńska w swej dozgonnej nierozerwalności i wyłączności jest „uświęcona”, ustanowiona i zdefiniowana interwencją Boga. Przygotowanie do małŜeństwa powinno przebiegać w sposób stopniowy, jednakŜe bez tworzenia wspólnoty Ŝycia narzeczonych na wzór poŜycia małŜeńskiego. Dopiero wspólnota małŜeńska (męŜczyzny i kobiety), zapoczątkowana ślubem, powinna prowadzić
wspólne gospodarstwo domowe, zamieszkiwać razem, podejmować współŜycie
seksualne, które ukierunkowane jest na prokreację i wyraŜa jednoczącą więź.
Tymczasem problem przemiany stylu Ŝycia i modeli przygotowania do małŜeństwa nie jest bardziej gruntownie podejmowany w nauczaniu i praktyce pastoralnej Kościoła katolickiego. W sprawie konkubinatu czy kohabitacji wydaje się
dominować ton parenezy. Popularne stanowisko sprowadza się do konstatacji:
Kościół sprzeciwia się modelowi związków nieformalnych jako formie Ŝycia rodzinnego, oraz formie przygotowania do małŜeństwa25.
Ten model, który w świetle badań historyczno-doktrynalnych został wypracowany w ostatnich stuleciach, wydaje się być charakterystyczny i dopasowany
do tradycyjnych społeczności. UŜywając w tym kontekście słowa „tradycyjny”,
mam na myśli typ Ŝycia społecznego bliŜszy raczej Gemeinschaft Tönniesa: silnym wpływom środowiskowym, ścisłym więziom w małych społecznościach,
jednolitym wzorcom obyczajowo-kulturowym. W wysoce zurbanizowanym i
mobilnym społeczeństwie poczucie lokalnej przynaleŜności słabnie, podobnie
jak więzi społeczne, intensywne więzi lokalne, szczególnie grup pierwotnych,
ulegają rozpręŜeniu, indywidualizacji, anonimowości. Wzrastająca mobilność
24
Por. J. M a r i a ń s k i: Czy Kościół jest przeciwny badaniom socjologicznym? W: M. R u s e c k i (red.): Problemy współczesnego Kościoła. Lublin 1997 s. 246, 256.
25
A. K o ł k i e w i c z: Związki nieformalne jako współczesne wyzwanie dla działalności
formacyjnej Kościoła. „Studia Gdańskie”. T. 23: 2008 s. 264.
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przestrzenna osłabia społeczną presję płynącą ze strony grup pierwotnych.
Zwłaszcza kiedy młodzi ludzie przemieszczają się w środowisko odległe od
świata ich wczesnej socjalizacji, „tradycyjna” presja środowiskowa maleje.
Wraz z rozwojem sieci komunikacji społecznej do poszczególnych jednostek
dociera coraz więcej wzorców i modeli kulturowych, takŜe tych z zakresu sfery
Ŝycia małŜeńsko-rodzinnego26. Prowadzi to do detradycjonalizacji, poszerza
znajomość róŜnorodnych i często konkurencyjnych modeli dobrego Ŝycia, stanowi o wszechobejmującym pluralizmie form Ŝycia społecznego. Detradycjonalizacja i relatywizacja kulturowa sposobów Ŝycia jest jednym z aspektów procesów globalizacji27, w które przecieŜ w pełni wpisują się migracje zagraniczne.
Zakaz moralny, dotyczący Ŝycia w związkach przedmałŜeńskich (czy pozamałŜeńskich), dotyczy przede wszystkim sfery seksualności. Taki akcent w nauczaniu moralnym nie odnosi się jednak w pełni do wielu innych aspektów budowania relacji interpersonalnych. W obserwowanym przypadku polskich imigrantów–katolików w Dublinie moŜemy przypuszczać, Ŝe współzamieszkiwanie
par i narzeczonych nie sprowadza się do kwestii „próbowania” współŜycia seksualnego. Młodzi ludzie, często czujący się obco w warunkach emigracyjnych,
wybierają związek, który prowadzi do wspólnoty codziennego Ŝycia. Partnerzy
dają sobie poczucie wsparcia, bliskości, pomocy – co jest szczególnie cenne w
docelowym miejscu migracji. Niebagatelne znaczenie mają takŜe czynniki ekonomiczne. Mieszkanie razem, współwynajmowanie mieszkania jest znacznie
tańsze i bardziej praktyczne z uwagi na świadczoną sobie na co dzień pomoc. Na
emigracji, takŜe tej wewnątrzkrajowej, na przykład przy wyjeździe na studia, w
duŜych społecznościach ludzkich (duŜych miastach, gdzie Ŝycie jest bardziej
anonimowe) nawet osoby, które zostały wychowane wedle innych (bardziej „tradycyjnych”) zasad, przyjmują kohabitację jako nowy model rozwoju swojego
związku Ŝyciowego28.
Szeroka reprezentacja ludzi Ŝyjących w kohabitacji wśród polskich imigrantów w Dublinie jest przykładem powaŜnych przemian w zakresie moralności i
religijności. Zachodzą one nie tylko poza murami kościołów, ale takŜe w środowisku ludzi o wysokim poziomie religijności kościelnej. Analiza formy kohabitacji dokonana na podstawie badań w 2008 i 2009 r. prowadzi do wniosku, Ŝe
mamy do czynienia głównie z kohabitacją czasową, która najczęściej moŜe zakończyć się wraz z zawarciem małŜeństwa29. Jak juŜ zaznaczono wcześniej (ta26

K. S l a n y, dz. cyt., s. 183.
Por. E. W n u k - L i p i ń s k i: Świat międzyepoki. Kraków 2004 s. 37–40.
28
K. S l a n y, dz. cyt., 183–184.
29
Zaprezentowane wnioski mają swoją podstawę w badaniach i analizie dokonanej w M.
L i s a k: Religijność a poglądy moralne katolików Ŝyjących w kohabitacji: na przykładzie polskich
emigrantów w Dublinie. Referat na konferencji naukowej „Między nakazem a wyborem. Moralne
27
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bela 2), w drugim badaniu (2009) odsetek przyznających się do kohabitacji zmalał o 8 punktów procentowych. Jednocześnie obserwujemy wśród badanych z
2009 r. większy udział małŜonków w pierwszym małŜeństwie (wzrost o 5 punktów procentowych). Dane te mogą wskazywać, Ŝe część osób Ŝyjących jeszcze w
2008 roku w kohabitacji zawarła związek małŜeński i dalej uczęszcza do polskiego duszpasterstwa w kościele St. Saviour’s. Przy jednoczesnym załoŜeniu, Ŝe
liczebność polskiej społeczności w Irlandii nie przyrasta lecz raczej stopniowo
maleje30, potwierdzałoby to czasowy charakter kohabitacji. Dla wielu uczestników kościelnych naboŜeństw w języku polskim w Dublinie kohabitacja jest formą rozwoju związku interpersonalnego i fazą przygotowania do małŜeństwa.
Poza tym aŜ 98% spośród respondentów Ŝyjących w kohabitacji z badania w
2008 r. wskazało, Ŝe nie posiada dzieci. Są to więc młodzi ludzie, których wzajemne związki nie doprowadziły do utworzenia własnej rodziny prokreacyjnej.
Potwierdzenie dla tych obserwacji i wniosków znajdziemy teŜ w statystykach prowadzonych przez dominikańskie duszpasterstwo dla polskich imigrantów w Dublinie31. W tym samym kościele, gdzie przeprowadzono badania ankietowe w 2008 i 2009 r. ma miejsce stosunkowo duŜa liczba chrztów małych dzieci. Prowadzone są teŜ licznie uczęszczane kursy przedmałŜeńskie, które w Irlandii i w Polsce są elementem obowiązkowego przygotowania do zawarcia ślubu
kościelnego. W kilkunastu seriach kursów, od maja 2006 do czerwca 2010, wzięło udział w duszpasterstwie przy kościele St. Saviour’s aŜ 1860 osób, w tym 917
par.
W szczegółowych zestawieniach statystycznych obejmujących 8 serii kursów przedmałŜeńskich, prowadzonych w latach 2008–2010, odnotowano uczestnictwo 408 par. AŜ w 361 przypadkach (88,5 %) osoby (narzeczeni) zgłaszające
się na kurs podawały ten sam adres zamieszkania. Świadczy to, Ŝe zdecydowana
większość tych par (narzeczonych) katolików w warunkach imigracyjnych w
Dublinie przed ślubem pozostawała w związku o charakterze kohabitacji.
Wspólne zamieszkiwanie jest dla nich etapem Ŝycia przed zawarciem ślubu kościelnego – swoistym przygotowaniem do małŜeństwa.
Kohabitacja jest teŜ obserwowana przy okazji chrztów dzieci. Od powstania
duszpasterstwa w lutym 2000 aŜ do końca września 2010 r. udzielono 318
dylematy małŜeństw i rodzin w Polsce”, Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, 22 kwietnia 2010 (w przygotowaniu do druku).
30
Takie załoŜenia znajdują potwierdzenie w niepełnych danych statystycznodemograficznych irlandzkich urzędów.
31
Statystyki dostępne w raporcie – M. G r u b k a: Polish Chaplaincy in Dublin: „Dominicans for Poles”. Report 14.02.2006 –29.09.2010. Dublin 2010 [Archiwum Irlandzkiej Prowincji
Dominikanów].
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chrztów dzieciom polskich rodziców. W 158 przypadkach rodzice chrzczonych
dzieci byli małŜeństwem sakramentalnym w świetle przepisów Kościoła katolickiego. Jednak w tej subpopulacji nieznaczną większość stanowili rodzice, którzy
nie zawarli ze sobą ślubu kościelnego (160 chrztów). W tym przypadku brakuje
danych pozwalających na rozróŜnienie, kto z tych rodziców Ŝyje w kohabitacji
(konkubinacie), a kto w cywilnym związku małŜeńskim. Trudno zatem oszacować w tej grupie skalę kohabitacji. Jeśli jednak nawet mniejsza część wskazanych rodziców Ŝyje w bez formalnego związku małŜeńskiego, to w takim razie
mamy do czynienia z formą bardziej trwałej kohabitacji (kohabitujące pary posiadają wspólne potomstwo). W przypadku chrztów dzieci urodzonych poza
sakramentalnym związkiem małŜeńskim moŜemy mieć jednak do czynienia z
odrębną subpopulacją polskich imigrantów. Mam na uwadze odrębność wobec
regularnych uczestników mszy w języku polskim, którzy byli grupą fokusową
naszych badań. Rodzice, którzy sami nie Ŝyją w sakramentalnym związku małŜeńskim, mogą pojawiać się w kościele dość rzadko i wyjątkowo, na przykład
jedynie z okazji sakramentu chrztu własnych dzieci. MoŜemy zatem postawić
hipotezę o występowaniu dwóch subpopulacji Ŝyjących w kohabitacji. Zmienną
róŜnicującą jest w tym przypadku częstotliwość i regularność uczestniczenia w
kościelnych praktykach religijnych.
Z punktu widzenia socjologii religii sam fakt podjęcia kohabitacji, prawdopodobnie jako formy przygotowania do małŜeństwa, oraz inne cechy religijnomoralne świadczą, Ŝe znaczna cześć respondentów prezentuje religijność zindywidualizowaną, wybierając pewne praktyki religijne, a pomijając znaczenie systemu moralnego wypracowanego przez katolicyzm. Na poziomie statystycznie
istotnym Ŝyjący w kohabitacji opowiadają się częściej (niŜ małŜonkowie i single) za: dopuszczeniem do Komunii osób Ŝyjących w związkach niesakramentalnych, akceptacją moralną seksu przedmałŜeńskiego. Z kolei, na poziomie statystycznie istotnym, Ŝyjący w kohabitacji rzadziej wyraŜają aprobatę dla treści i
sposobu nauczania Kościoła na temat Ŝycia rodzinnego. Rzadziej takŜe modlą się
osobiście, rzadziej przystępują do Komunii i spowiedzi, rzadziej uczestniczą w
mszy. Co jednak ciekawe i sprzeczne z oficjalnym nauczaniem i praktyką Kościoła katolickiego, blisko połowa (47,6%) kohabitujących deklaruje przystępowanie do Komunii kilka razy w roku, co jest najbardziej popularną częstotliwością tej praktyki religijnej w całej badanej grupie32.

32

Szczegółowa analiza: M. L i s a k: Religijność a poglądy moralne katolików Ŝyjących w kohabitacji: na przykładzie polskich emigrantów w Dublinie, dz. cyt.
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W podsumowaniu musimy podkreślić, Ŝe migracja zagraniczna wywiera
znaczący wpływ na funkcjonowanie związków partnerów, małŜonków oraz rodzin. Wśród części polskich imigrantów w Dublinie obserwujemy doświadczenia
rozłąki małŜeńsko-rodzinnej. Diagnoza doświadczanej przez nich sytuacji rodzinnej i partnersko-małŜeńskiej wymaga dalszych oraz ciągle aktualizowanych
badań. Inny wniosek płynący z przeprowadzonych badań to stwierdzenie, Ŝe
duŜy odsetek respondentów Ŝyje w kohabitacji. Jest to zjawisko zastanawiające
zwłaszcza z uwagi na to, Ŝe występuje wśród praktykujących katolików. W tym
przypadku wysoki poziom popularności dla kohabitacji potwierdzać moŜe tezę,
Ŝe religijność dziedziczona i kulturowa przeobraŜa się w kierunku religijności
wyboru33. Proces ten jest dla samej religii ambiwalentny. Z jednej strony prowadzi do pogłębienia samoświadomości i osobistego zaangaŜowania w odkrywaniu
religijnego kodu świata. Jednak z drugiej strony swoboda wyboru prowadzi do
indywidualnej autokreacji religijności, która staje bardziej wybiórcza, synkretyczna, modalna i subiektywna. Z tej perspektywy powiązanie religijności i moralności rysuje się jako luźne i przygodne34.

33
34

Por. I. B o r o w i k, T. D o k t ó r: Pluralizm religijny i moralny w Polsce. Kraków 2001.
Por. M. O s s o w s k a: Socjologia moralności. Zarys zagadnień. Warszawa 2005 s. 79.
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Diagnoza i prognoza jako narzędzie dialogu
teologii pastoralnej z socjologią na przykładzie świętowania
niedzieli i starzenia się społeczeństwa w Polsce

Drugi Sobór Watykański, wskazując konieczność właściwego harmonizowania kultury ludzkiej i obywatelskiej z nauką chrześcijańską, podkreślił konieczność uznawania i stosowania w duszpasterstwie nie tylko zasad teologii, ale
takŜe nauk świeckich, zwłaszcza psychologii i socjologii (zob. KDK 62). Z kolei
Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio stwierdził, Ŝe Kościół docenia badania socjologiczne i statystyczne, o ile okazują się poŜyteczne
dla uchwycenia kontekstu historycznego, w którym ma on rozwijać działalność
pasterską i dla lepszego poznania prawdy (FC 5). Aby dobrze zrealizować to
nauczanie Magisterium, potrzeba współpracy całego Ludu BoŜego, który z pomocą Ducha Świętego będzie odczytywał, rozwaŜał i interpretował w świetle
słowa BoŜego znaki czasu (zob. KDK 4; 44). Podjęcie naukowego dialogu między osobami duchownymi i świeckimi przedstawicielami róŜnych nauk będzie
nie tylko słuŜyło lepszemu odczytaniu uwarunkowań pracy duszpasterskiej Kościoła, ale równieŜ ukaŜe w sposób czytelny Jego istotę. Kościół bowiem jest
wspólnotą, za urzeczywistnianie której odpowiadają zarówno duchowni, jak i
świeccy1.
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Celem artykułu jest teoretyczne, a takŜe praktyczne ukazanie sposobu, w jaki teologia moŜe nawiązać dialog z socjologią w słuŜbie realizacji zbawczego
działania Kościoła. Narzędziem tego dialogu ma być diagnoza dotycząca przeŜywania Dnia Pańskiego przez polskich katolików oraz prognoza dotycząca
przemian demograficznych w naszym kraju. Prowadzone rozwaŜania będą
umiejscowienie w szerszym kontekście relacji między teologią pastoralną i socjologią. Owocem tych relacji ma być zaproponowanie pewnych działań duszpasterskich słuŜących lepszemu wypełnianiu przez Kościół Jego zbawczej misji.

I. Relacja między teologią pastoralną a socjologią
Na uŜytek niniejszego artykułu wyjaśnienie, czym jest teologia pastoralna,
zostanie ograniczone do pierwszej części opisu zawartego w punkcie 57 posynodalnej adhortacji Pastores dabo vobis. Jest tam ona określona jako naukowa
refleksja o codziennym wzrastaniu Kościoła, w mocy Ducha Świętego, w kontekście historii (PDV 57). Analiza terminów zawartych w tej definicji wskazuje na
głębokie osadzenie teologii, którą potocznie nazywamy nauką o Bogu, w kontekście świata ujmowanego w określeniach codzienny i historia oraz nauk empirycznych, które ten świat opisują2.
Aby teologia pastoralna mogła dobrze realizować swoje zadanie podejmowania naukowej refleksji Kościoła nad samym sobą, potrzebuje ona równieŜ
wyników badań empirycznych. Zinterpretowane teologicznie wyniki tych badań
są sposobem odczytywania znaków czasu, wprowadzając myśl teologiczną do
społeczeństwa osadzonego w określonym kontekście kulturowym. Teologia pastoralna w sposób naukowy podejmuje krytyczną analizę nie tylko słuŜącą
sprawdzeniu zasadności i skuteczności prowadzonych działań duszpasterskich,
ale takŜe procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach. Nie pozostaje ona jedynie na etapie opisywania kairos, ale za pomocą teologicznosocjologicznej analizy konkretnej, teraźniejszej sytuacji Kościoła zmierza do
wypracowania aktualnych modeli teologicznych oraz odpowiadających im imperatywów i programów działania. Według nich Kościół aktualizuje własną istotę,
wypełniając misję pośrednictwa zbawczego3. Przyzwolenie na tę metodę pracy

1

Praktycznym wyrazem tej odpowiedzialności, a zarazem przykładem dialogu między
teologią a innymi naukami, jest niniejszy artykuł napisany wspólnie przez teologa–pastoralistę
i socjologa.
2
R. K a m i ń s k i: Wprowadzenie do teologii pastoralnej. W: Teologia pastoralna. T. 1.
Red. R. K a m i ń s k i. Lublin 2000 s. 19–21.
3
W. P i w o w a r s k i: Perspektywa teologiczna a perspektywa socjologiczna w duszpasterstwie. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 1973 nr 26 s. 30.
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dał II Sobór Watykański w przywoływanym juŜ fragmencie Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (KDK 62). Takie
ukierunkowanie teologii pastoralnej i pracy duszpasterskiej na wymiar antropologiczny dostrzec moŜna takŜe w cytowanej wyŜej posynodalnej adhortacji Pastores dabo vobis, gdzie wprost wskazano na to, Ŝe w głębszym zrozumieniu
człowieka oraz zjawisk i kierunków rozwoju społecznego bardzo pomocne mogą
być nauki o człowieku (zob. PDV 52).
ZłoŜoność współczesnego świata i sytuacji róŜnych kategorii wiernych, środowisk oraz instytucji religijnych nie pozwala na to, aby wspomniane sprawy
pozostawić tylko duszpasterskiej intuicji. Odpowiedzialność za powierzoną misję nie pozwala równieŜ na to, aby opierać swoją pracę na własnym oglądzie
świata. Akademickie ośrodki teologiczne winny dysponować narzędziami, które
pomogą poznać, zrozumieć i odnaleźć się w rzeczywistości zmieniającego się
społeczeństwa. Aby osiągnąć ten cel, konieczna jest ścisła współpraca pastoralistów z przedstawicielami nauk społecznych. Szczególnie istotną rolę w dyskursie
naukowym z teologią ma socjologia, która opisuje i diagnozuje rzeczywistość
społeczną. Aby zachować autonomiczność obydwóch dyscyplin, w prowadzonym dialogu powinny brać udział osoby będące przynajmniej po podstawowym
kursie z tych dziedzin, zwłaszcza w zakresie teologii pastoralnej i socjologii
religii. W ten sposób znacznie łatwiej będzie socjologowi zrozumieć na przykład
praktyczne kompetencje władzy hierarchicznej w duszpasterstwie, a teologowi
interpretację rzeczywistość przez weryfikację hipotez.
Uświadomienie róŜnic między tymi naukami pozwoli teologom i socjologom współpracować z pełnym wykorzystaniem dostępnych metod badawczych,
bez uszczerbku dla Ŝadnej z tych dziedzin. O ile teologia pastoralna ocenia zastany porządek, o tyle socjologia ogranicza się do jej opisu, porównania czy
klasyfikacji. Jest to szczególnie waŜne w dalszym procesie metodologicznym, w
którym obydwie nauki interpretują zastane fakty. Teologia dokonuje tego w
świetle Objawienia, socjologia zaś w świetle hipotez i empirii, nierzadko prezentowanych metodą ilościową, czyli przez liczby. Stosowana metoda to jedna z
głównych róŜnic między obu dziedzinami, a jednocześnie płaszczyzna, na której
najlepiej widać moŜliwości współpracy między obiema naukami.
Socjologia religii, będąca subdyscypliną socjologii ogólnej, zajmuje się
strukturami, funkcjami i procesami w społeczności Kościoła, poddając je badaniom ilościowym bądź jakościowym. Teologia pastoralna natomiast, jako metodą przy konstruowaniu modeli teologicznych, posługuje się sylogizmem praktycznym. Na jego pierwszym etapie tworzone są kryteria, według których jest
rozpatrywana podejmowana problematyka. Sięgniecie do owoców pracy teologii
dogmatycznej, biblijnej lub moralnej słuŜy tworzeniu podstaw teologicznych
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zagadnień będących przedmiotem poszukiwań pastoralnych. Następnie badacz
odwołuje się do zastanej rzeczywistości, korzystając między innymi właśnie z
analiz socjologicznych. Dokonujące się przemiany, ich impet i szybkość wymagają tego, aby pastoralista miał ciągle kontakt z rzeczywistością społeczną. Czyni to dzięki współpracy z socjologiem, który pomaga jemu stawiać diagnozę i
prognozę, wykrywa prawidłowości Ŝycia religijnego, pokazuje nowe tendencje,
czy teŜ słuŜy pomocą w rozwiązywaniu konkretnych zadań. Socjolog wskazuje
stan moralno-religijny i czynniki społeczne, historyczne oraz kulturowe wpływające na Ŝycie religijne. Innymi słowy, socjolog ukazuje pastoraliście prawidłowości, tendencje i teorie panujące w świecie społecznym. Teolog wykorzystuje
zdobytą wiedzę do tworzenia narzędzi słuŜących stawianiu diagnozy pastoralnej
i określaniu kierunków dalszej działalności eklezjalnej. Etap ten nazywany jest
prakseologicznym, gdyŜ to na nim budowane są modele pastoralne, które mają
być wykorzystywane w pracy duszpasterskiej. Zarówno na etapie kariologicznym, jak i prakseologicznym, niezastąpiona okazuje się więc współpraca teologii
pastoralnej z socjologią, zwłaszcza socjologią religii4.

II. Diagnoza dotycząca świętowania niedzieli i prognoza
starzenia się społeczeństwa w Polsce
Po wyjaśnieniu dialogicznych relacji między teologią pastoralną a socjologią, postaramy się teraz przedstawić, w oparciu o wyniki badań socjologicznych
przeprowadzonych przez róŜne instytuty badawcze, diagnozę dotyczącą świętowania niedzieli oraz prognozę mówiącą o starzeniu się społeczeństwa w Polsce.
Stawiana diagnoza oraz ukazywana prognoza zostaną pokazane w perspektywie
wskazań płynących z nauczania Magisterium Kościoła. Pozwoli to w konsekwencji na zaproponowanie pewnych kierunków działań dla Kościoła w Polsce.
Niedziela, nazywana w Piśmie Świętym pierwszym dniem tygodnia (Mt
28,1) i dniem Pańskim (Ap 1,10), jest najstarszym dniem świątecznym chrześcijan obchodzonym na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. II Sobór Watykański w Konstytucji o liturgii świętej Sacrosantum concilium uczy, Ŝe niedziela
jest świętowaniem zmartwychwstania Chrystusa oraz czasem radości i odpoczynku (zob. KL 106). Głównym elementem chrześcijańskiego świętowania
Dnia Pańskiego jest udział w Eucharystii, będącej sercem niedzieli i w szczególny sposób budującej wspólnotę z Chrystusem i innymi ludźmi (zob. DD 35).
Katechizm Kościoła katolickiego z 1992 r. mocno akcentuje obowiązek świętowania niedzieli jako przepisu moralnego w sposób naturalny wpisanego w serce
człowieka (zob. KKK 2176), zwracając uwagę na to, Ŝe wierni w tym dniu nie
4
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R. K a m i ń s k i: Wprowadzenie do teologii pastoralnej, dz. cyt., s. 27–29.

tylko powinni powstrzymać się od róŜnych prac, ale świętować go, spełniając
uczynki miłosierdzia, poświęcając czas rodzinie i bliskim oraz dbając o swój
wszechstronny rozwój. Mają oni teŜ domagać się uznania niedziel i świąt kościelnych za ustawowe dni świąteczne (zob. KKK 2184–2188).
Jan Paweł II w liście apostolskim Dies Domini z 1998 r. podkreśla, Ŝe w
wielu krajach świętowanie niedzieli przeŜywa kryzys, wyraŜający się zatraceniem pierwotnego sensu tego dnia i spadkiem liczby osób uczestniczących w
niedzielnej Eucharystii (DD 4–5). Czy do tych krajów moŜna równieŜ zaliczyć
Polskę? Próbując postawić właściwą diagnozę omawianego zjawiska, przyjrzyjmy się wybranym wynikom badań.
Jak na przestrzeni lat kształtuje się w Polsce praktyka niedzielnego udziału
w Eucharystii? Aby oddać faktyczny stan rzeczy, naleŜy odwołać się zarówno do
wyników badań religijności Polaków prowadzonych przez róŜne instytuty badawcze, jak równieŜ do wskaźników osób uczestniczących we mszy św. we
wszystkich polskich parafiach w wybraną niedzielę roku (dominicantes) i przyjmujących podczas niej Komunię świętą (communicnates)5.
Badania religijności Polaków prowadzone przez CBOS na przestrzeni 20 lat
(1989–2008) wskazują na to, Ŝe trwałą cechą Polaków jest, oprócz powszechnie
deklarowanej wiary w Boga (ok. 95,0% uwaŜa się za katolików), trwałe i stosunkowo silne przywiązanie do praktyk religijnych (msze św., naboŜeństwa,
spotkania religijne). Ponad połowa badanych (odsetek ten waha się od 55,0% do
60,0%) twierdzi, Ŝe bierze udział w praktykach religijnych przynajmniej raz w

5
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC prowadzi od 1979 r. w wybraną niedzielę roku we wszystkich polskich parafiach liczenie wiernych obecnych na mszy św., jak teŜ przystępujących do Komunii św. Wskaźnik dominicantes oblicza się dla kaŜdej parafii jako odsetek wiernych
uczęszczających na niedzielną mszę świętą w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych. Dla
wszystkich parafii przyjęto to samo załoŜenie, Ŝe zobowiązani do uczęszczania na niedzielną mszę
świętą stanowią 82,0% wiernych (18,0% to dzieci do lat siedmiu, chorzy, starsi, matki opiekujące
się małymi dziećmi itp.). Wskaźnik dominicantes nie pokrywa się z odsetkiem praktykujących w
ogóle, gdyŜ w zasadzie nie obejmuje on tych, którzy praktykują w wielkie święta lub tylko z okazji
chrztu dziecka, ślubu kościelnego czy pogrzebu bliskiej osoby. Z kolei termin communicantes jest
uŜywany na określenie proporcji między liczbą osób przystępujących do Komunii świętej w przeciętną niedzielę roku a liczbą osób obecnych w kościele w tę samą niedzielę. Wspomniane wskaźniki mają charakter obiektywny, gdyŜ są ustalane na podstawie przeliczenia wiernych obecnych w
kościele podczas spełniania obydwu praktyk [W. Z d a n i e w i c z, L. A d a m c z u k, Wstęp. W:
Kościół i religijność Polaków 1945–1999. Red. W. Z d a n i e w i c z, T. Z e m b r z u s k i. Warszawa 2000 s. 45–452].
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tygodniu, około jedna piąta dwa razy w miesiącu, podobny odsetek kilka razy w
roku, mniej więcej ośmiu na stu przyznaje się do niepraktykowania6.
Na wysoki poziom uczestnictwa we mszy św. niedzielnej wskazują takŜe
trzy ogólnopolskie sondaŜe realizowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. W 1991 r. 37,8% dorosłych Polaków deklarowało systematyczny
udział we mszy św. niedzielnej, prawie w kaŜdą niedzielę było na mszy św. niedzielnej 27,5% badanych, jeden lub dwa razy w miesiącu 17,1%, w wielkie święta 11,5%, rzadziej niŜ raz w roku 4,8% respondentów, nie udzieliło odpowiedzi
3,1% badanych7. Z kolei ogólnopolski sondaŜ ISKK SAC przeprowadzony w
1998 r. wykazał, Ŝe we mszy św. w kaŜdą niedzielę lub sobotę wieczorem i święta uczestniczyło 42,0%, prawie w kaŜdą niedzielę 22,9%, jeden lub dwa razy w
miesiącu 11,4%, tylko w wielkie święta 10,1%, tylko z okazji ślubu lub pogrzebu
itp. 4,5%, w ogóle nie uczestniczyło we mszy św. 4,8%, nie udzieliło odpowiedzi
8
1,2% . Badania przeprowadzone przez ten sam ośrodek badawczy w 2002 r.
wykazały, Ŝe w kaŜdą niedzielę albo w sobotę uczęszczało na mszę św. 44,6%
respondentów, prawie w kaŜdą niedzielę 20,6%, jeden lub dwa razy w miesiącu
14,3%, tylko w wielkie święta 11,1%, tylko z okazji ślubu lub pogrzebu itp.
3,6%, w ogóle nie uczestniczyło we mszy św. 5,0%, nie udzieliło odpowiedzi
0,7%9. Zestawiając ze sobą wyniki uzyskanych badań, moŜna stwierdzić, Ŝe
wskaźnik osób uczęszczających do kościoła na mszę św. w kaŜdą lub prawie
kaŜdą niedzielę utrzymywał się na przestrzeni 10 lat zasadniczo na tym samym
poziomie (65,3%, 68,0%, 65,2%).
Pamiętając o tym, Ŝe istnieje róŜnica między deklarowanymi zachowaniami
religijnymi a stanem faktycznym, naleŜy skonfrontować dane uzyskiwane drogą
badań ankietowych z bezpośrednimi badaniami dominicantes i communicantes.
Co prawda w tego typu badaniach nie moŜna zachować pełnego nadzoru nad
przebiegiem liczenia osób oraz wyegzekwować danych z niektórych parafii, ale
materiał empiryczny uzyskany taką drogą ma wiele cennych właściwości. Są one

6

R. B o g u s z e w s k i: Polak – na zawsze katolik? Polska religijność w latach 1998–2008
na podstawie badań CBOS. „Więź”. R. 51: 2008 nr 9 s. 7–8.
7
J. M a r i a ń s k i: Obowiązkowe praktyki religijne. W: Religijność Polaków 1991. Red. L.
A d a m c z u k, W. Z d a n i e w i c z. Warszawa 1993 s. 72–73.
8
J. M a r i a ń 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. Warszawa 2001 s. 86–87.
9
S. H. Z a r ę b a: Rytualistyczne zaangaŜowanie Polaków – regres czy stabilizacja? W: Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków. Red. W. Z d a n i e w i c z, S. H.
Z a r ę b a. Warszawa 2004 s. 66–67.
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niezaleŜne od subiektywnych deklaracji respondentów, powtarzając je cyklicznie, moŜna mówić o pewnych zaleŜnościach10.
Jak kształtował się wskaźnik dominicantes w Polsce na przestrzeni 30. lat?
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Wykres 1. Wskaźnik dominicantes w Polsce w latach 1980–2010. Dane w %.
Źródło: ISKK SAC

W oparciu o dane zbierane od 1979 r. przez ISKK SAC moŜemy wyróŜnić
trzy okresy przemian w uczestnictwie we mszy św. niedzielnej. Do 1990 r. liczba
uczestniczących w niedzielnych mszach św. wynosiła 50,0% i więcej (1987–
53,3%). Po 1990 roku liczba osób uczestniczących w niedzielnej Eucharystii
utrzymywała się na poziomie od 43,1% do 47,6%. Nowy okres rozpoczął się w
2008 r., kiedy średnia dominicantes spadła do 40,4%. ChociaŜ w 2009 r. wyniosła ona 41,5%, to są podstawy do mówienia o pewnym jej spadku w kolejnych
latach11. Nie jest to co prawda tak dramatyczny spadek uczestnictwa we mszy
św. jaki obserwujemy w krajach Europy Zachodniej, ale jednak uzyskane dane
powinny nas pobudzić do pewnej czujności, wyraŜającej się w podejmowaniu
odpowiednich działań duszpasterskich12.
10
G. G u d a s z e w s k i: Statystyka praktyk niedzielnych w diecezjach objętych badaniami
postaw religijnych, w: 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 r ę b a. Warszawa 2006 s. 142–143.
11
G. G u d a s z e w s k i: Statystyka dominicantes i communicantes jako metoda obserwacji i
analizy aktywności. W: Socjologia Ŝycia religijnego w Polsce. Red. S. H. Z a r ę b a. Warszawa
2009 s. 160–162; R. M o l e n d a: Statystycznie religijni. „Idziemy”. R. 2010 nr 22 s. 15–16; Dominicantes 2009 – 30 lat badań praktyk religijności w Polsce [www. iskk./pl/index.php?view=
article&catid=38%3Akosciol-wpolsce@id (data pobrania 29.09.2010)].
12
Przykładowo, badania na temat religijności Francuzów prowadzone przez Francuski Instytut Opinii Publicznej na zlecenie katolickiego dziennika „La Croix” prowadzone w 2009 r. wykaza-
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Na uwagę zasługuje bardzo duŜa rozpiętość dominicantes w poszczególnych
diecezjach. Najwięcej osób uczęszczających na niedzielną Eucharystię zamieszkuje południe Polski. W 2009 r. największy wskaźnik dominicantes zaobserwowano w diecezji tarnowskiej (70,9%), rzeszowskiej (65,3%), archidiecezji przemyskiej (60,6%) i krakowskiej (51,8%). Z kolei najniŜszy wskaźnik dominicantes obserwuje się w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (27,5%), diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej (28,3%), sosnowieckiej i łódzkiej (28,7%). Dla archidiecezji warszawskiej wskaźnik ten wyniósł 31,8%, a dla diecezji warszawsko13
praskiej 33,9%. . Tak zróŜnicowany wskaźnik dominicantes ma wiele uwarunkowań: historycznych, kulturowych, duszpasterskich. RównieŜ one powinny być
brane pod uwagę nie tylko przy wyjaśnianiu przyczyn istniejącego stanu rzeczy,
ale takŜe przy planowaniu działań duszpasterskich.
A jak wygląda w Polsce wskaźnik communicantes w ciągu 30. lat?
W odróŜnieniu od wskaźnika dominicantes, zauwaŜa się w Polsce systematyczny wzrost wskaźnika communicantes. Przyjmując okresy czasowe wyróŜnione przy omawianiu spadku dominicantes, przedstawia się on następująco: 7,8%–
10,7% (1980–1990); 10,8%–17,6% (1981–2007); 15,3%–16,7% (2008–2009)14.
Socjologowie próbują wyjaśniać wspomnianą tendencję wzrostową pracą duszpasterską polskich duchownych, akcentujących znaczenie przyjmowania Komunii św. w czasie udziału we mszy św. oraz zachęcających do korzystania z sakramentu pokuty15.

ły, Ŝe chociaŜ 64,0% procent z nich uwaŜa się za katolików, regularnie na mszę św. w kaŜdą niedzielę uczęszcza 4,5% badanych – zob. Francuskie dominicantes, www.iskk.pl/index.php?view=
artickle@catid=3%3Anewsflash@id=96%3Afranc... [data pobrania 29.09.2010].
W Hiszpanii w 1982 r. praktykowało regularnie 41,0 % dorosłych mieszkańców, natomiast w
2006 r. tylko 18,0 %. Z kolei w Irlandii w 1982 r. praktykowało 83,0 % ogółu mieszkańców a w
2006 r. 46,0 %. JeŜeli chodzi o grupę osób z przedziału wiekowego 18–24 lata, to w Hiszpanii w
1990 r. praktykowało systematycznie 13,0 % z nich, a w 2006 r. tylko 4,0 %. Bardziej radykalny
spadek praktyk nastąpił w Irlandii. W 1990 r. praktykowało 70,0 % młodzieŜy, a w 2006 tylko 16,0
%. – zob. T. S z a w i e l: Religijna Polska, religijna Europa. „Więź”. R. 51: 2008 nr 9 s. 33–34.
13
Zob. Dominicantes 2009 – 30 lat badań praktyk religijności w Polsce, www.iskk./pl/index.
php?view=article&catid=38%3Akosciol-wpolsce@id, [data pobrania 29.09.2010].
14
TamŜe.
15
G. G u d a s z e w s k i: Statystyka dominicantes i communicantes jako metoda obserwacji i
analizy aktywności W: Socjologia Ŝycia religijnego w Polsce, dz. cyt., 164–165.
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Wykres 2. Rozkład przyjmujących Komunię św. podczas niedzielnej Eucharystii w Polsce w latach
1980–2009. Dane w %. Źródło: ISKK SAC
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Z sondaŜy badania opinii publicznej prowadzonych przez róŜne ośrodki badawcze (CBOS, ISKK SAC) wynika, Ŝe nie moŜna ostatecznie formułować tezy
o wyraźnym spadku praktyk religijnych, do których naleŜy takŜe msza św. W
świetle pozyskanych danych moŜna zaryzykować opinię, Ŝe pomimo krótkotrwałych wahań, w społeczeństwie polskim zauwaŜa się zasadniczą ciągłość praktyk
religijnych o charakterze obowiązkowym. Janusz Mariański przyjmuje, Ŝe
utrzymują się one w Polsce na wysokim poziomie – około 60,0% dorosłych Polaków praktykuje regularnie lub prawie regularnie (w kaŜdą lub prawie w kaŜdą
niedzielę), około 15,0% nieregularnie (raz lub dwa razy w miesiącu). Około
15,0% populacji ludzi wierzących w Polsce stanowią tzw. katolicy świąteczni
(praktykujący z okazji wielkich świąt lub uroczystości rodzinnych), natomiast
10,0% nie praktykuje w niedzielę lub realizuje jedynie tzw. praktyki jednorazo16
we (np. chrzest dziecka) .
Wyniki badań socjologicznych ukazujących uczestnictwo we mszy św. w
aspekcie ilościowym dostarczają okrojonej wiedzy na temat świadomości religijnej respondentów. Trzeba więc badać wymiary jakościowe uczestnictwa we
mszy św., związane między innymi ze świadomością religijną oraz motywacją.
Motywacja uczestnictwa w Eucharystii niedzielnej jest złoŜona i wieloaspektowa. Najogólniej moŜna ją podzielić na motywację religijną i społeczno16

J. M a r i a ń s k i: Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Kraków 2004 s. 192–193.
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kulturową. Motywacja religijna związana jest z poszukiwaniem przeŜyć religijnych, kontaktem z rzeczywistością transcendentną, spełnianiem nakazu sumienia, wypełnianiem obowiązku wobec Kościoła. Z kolei motywacja społecznokulturowa moŜe się wiązać z potrzebą manifestowania toŜsamości grupowej
określanej w odniesieniu do społeczeństwa polskiego jako religijność obywatelska, integracyjną funkcją obrzędów religijnych, potrzebą przynaleŜności do
17
struktur społecznych (Kościół, parafia) . Prowadzone przez róŜne ośrodki badania wykazały, Ŝe w większości motywy uczestnictwa we mszy św. niedzielnej
były dla badanych osób motywami religijnymi18.
Jan Paweł II w swoim liście Dies Domini podkreśla, Ŝe jednym z problemów
współczesnego świata jest zatracenie pierwotnego sensu niedzieli przez wielu
chrześcijan, związanego zarówno z brakiem uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, jak równieŜ nieumiejętnością świętowania, którego przejawem jest nie
powstrzymywanie się od prac i zajęć nie licujących z istotą tego dnia (zob. DD
4; 67). Uprawnionym wydaje się postawienie tezy, Ŝe zmienia się model świętowania w społeczeństwie polskim, na co ma wpływ kontekst gospodarczy i polityczny. Dyskusja nad modelem świętowania niedzieli obraca się często wokół
kwestii robienia w tym dniu zakupów oraz ustawowego zakazu handlu.
Jaki jest stosunek Polaków do robienia zakupów w niedzielę? Z badań przeprowadzonych we wrześniu 2004 r. przez OBOP wynika, Ŝe zakupy w niedzielę i
święta robiło bardzo często i często 16,0% respondentów, a rzadko 53,0% badanych. Nigdy nie robiło zakupów 30,0% respondentów. Wśród osób robiących
często oraz bardzo często zakupy w niedzielę i święta najwięcej było osób młodych (23,0% badanych w wieku 15–19 lat oraz 20–29 lat), z miast powyŜej 500
tyś. mieszkańców (34,0%), oceniających swoją sytuację materialną jako dobrą
(27,0%), określających się jako wierzący, lecz niepraktykujący (27,0%) oraz
niewierzący (41,0%), z wykształceniem wyŜszym lub średnim (po 21,0%). Nigdy nie robiły zakupów w niedzielę osoby starsze powyŜej 60 lat i więcej
(51,0%), określające się jako wierzące i regularnie praktykujące (58,0%). Z grupy osób określających się jako wierzące i regularnie praktykujące 54,0% robiło
rzadko zakupy w niedziele, 10,0% czyniło to często, a 34,0% tego nie czyniło19.
Z kolei badania prowadzone przez CBOS w maju 2008 r. wykazały, Ŝe w
odniesieniu do wyników wcześniejszych sondaŜy, od 2002 r. nie zmienia się
17

TamŜe, s. 204–205; I. B o r o w i k: Procesy instytucjonalizacji i prywatyzacji religii w
powojenne Polsce. Kraków 1997 s. 72.
18
J. M a r i a ń s k i: Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej, dz.
cyt., s. 205–208.
19
Ośrodek Badania Opinii Publicznej: Czy chcemy kupować w niedziele? Warszawa 2004.
www.tns-global.pl [data pobrania 24.09.2010] s. 3–11.
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zasadniczo liczba osób robiących dosyć często i czasami zakupy w niedzielę,
których wskaźnik procentowy wynosi 37,0% (1997 – 16,0%; 2002 – 37,0%;
2004 – 39,0%). Zwiększyła się natomiast o kilka punktów procentowych liczba
osób niezbyt często robiących zakupy w niedzielę, która wynosi 34,0% (1997 –
22,0%; 2002 – 28,0%; 2004 – 29,0%). Od 1997 r. zmniejsza się systematycznie
liczba osób nigdy nie robiących zakupów w niedzielę – wskaźnik procentowy
tych osób wyniósł w 2008 r. 29,0% (1997 – 62,0%; 2002 – 35,0%; 2004 –
32,0%). Relatywnie najczęściej zakupy robią osoby młodsze, mieszkające w
największych aglomeracjach miejskich, lepiej wykształcone, nie uczestniczące w
praktykach religijnych bądź praktykujące spontanicznie20.
Badania prowadzone przez Instytut Badania Rynku Pentor pokazują, Ŝe Polacy stosunkowo rzadko dokonują zakupów w niedzielę. W 2006 r. 39,0% respondentów deklarowało, Ŝe nigdy nie robiło zakupów w niedzielę, 45,0% przyznawało, Ŝe robiło je rzadko (raz na miesiąc lub rzadziej), a 15% respondentów
twierdziło, Ŝe robiło je zawsze w niedzielę lub 2–3 razy w miesiącu. Badania
pokazały, Ŝe odsetek osób nigdy nie robiących zakupów w niedzielę zwiększa się
wraz z wiekiem (26,0% respondentów w wieku do 29 lat nigdy nie robiło zakupów w niedzielę; przy osobach powyŜej 50 lat odsetek ten zwiększa się do
56,0%), a maleje wraz z wykształceniem (46,0% respondentów z wykształceniem podstawowym nigdy nie robiło zakupów w niedzielę; ten wskaźnik przy
osobach z wykształceniem wyŜszym wynosi 31,0%). Najwięcej osób odrzucających robienie zakupów w niedziele mieszka na wsi (47,0%), a najmniej w miastach do 50. tysięcy (27,0%) i w Warszawie (36,0%). Dla tych, którzy nie robili
zakupów w niedzielę, dzień ten jest przede wszystkim świętem, dniem świętym
(49,0%), w którym wypoczywają (47,0%). Osoby które dokonują zakupów w
niedzielę, za główny motyw swojego działania podają to, Ŝe nie mają na nie czasu w ciągu tygodnia (47,0%). Tylko 11,0% badanych twierdzi, Ŝe jest to dla nich
21
miły sposób spędzenia czasu w niedzielę . Badania prowadzone przez ten sam
Instytut w 2010 r. wykazały, Ŝe obecnie tylko 2,0% Polaków chodzi na wielkie
zakupy w niedzielę. Instytut podkreśla, Ŝe powyŜsza tendencja ta utrzymuje się
od trzech lat22.
A jaki jest stosunek Polaków do zakazu handlu w dni świąteczne i niedziele? Pojawiające się propozycje likwidacji handlu w te dni znajdują pewien od20
Zob. Centrum Badania Opinii Publicznej: Zachowania konsumenckie. Komunikat z badań.
Warszawa 2008. www.cbos.pl [data pobrania 24.09.2010] s. 11–12.
21
Instytut Badania Rynku Pentor: Stosunek Polaków do handlu w niedziele. Warszawa 2006.
www.pentor.pl/main.xml [data pobrania 28.09.2010].
22
Zakaz handlu w niedziele – projekt ustawy NSZZ „Solidarność”. www.eporady24pl/zakaz
handlu w niedzielę – projektustawynszzasolidarność-aktualności,1339.html; [data pobrania 24.09.
2010].
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zew w społeczeństwie. Z badań prowadzonych przez Pracownię Badań Społecznych w lutym 2002 r. wynika, Ŝe 45,4% respondentów jest przeciwna zniesieniu
handlu w niedzielę, raczej nie odpowiedziało 13,1%; jest to obojętne dla 14,3%
23
respondentów, raczej tak odpowiedziało 8,2%, nie ma zdania 1,7% .
Z kolei badania przeprowadzone przez CBOS w październiku 2004 r. wykazały, Ŝe wprawdzie tylko 22,0% respondentów opowiada się za całkowitym zamknięciem sklepów w niedzielę i święta, ale 38,0% uwaŜa, Ŝe naleŜy ograniczyć
godziny ich otwarcia Za swobodą działalności handlowej w dni świąteczne, tak
jak obecnie, jest 35,0% badanych. Im wyŜszy poziom wykształcenia, tym większy odsetek badanych jest za nie ograniczaniem handlu w niedzielę. Na poglądy
ma równieŜ wpływ, mierzona częstością praktyk, religijność badanych – ponad
50,0% praktykujących kilka razy w tygodniu jest przeciwna handlowi w dni
świąteczne, podczas gdy osoby nie uczestniczące w praktykach religijnych albo
biorący w nich udział tylko kilka razy w roku są za utrzymaniem obecnego stanu
rzeczy24.
Badania prowadzone we wrześniu 2004 r. przez OBOP pokazują, Ŝe 54,0%
respondentów jest przeciwna zakazowi handlu w niedzielę, natomiast za takim
zakazem dla wszystkich sklepów jest 26,0% respondentów. Za wprowadzeniem
zakazu tylko dla supermarketów i hipermarketów jest 13,0% badanych. W zdecydowanej większości jest przeciwna wprowadzaniu takiego zakazu grupa osób
określająca się jako wierząca, lecz niepraktykująca (77,0%) oraz niewierząca
(72,0%). Wśród osób określających się jako wierzący i regularnie praktykujący
33,0% respondentów jest za wprowadzeniem zakazu dla wszystkich sklepów, a
43,0% przeciw wprowadzaniu takiego zakazu. Z kolei 62,0% respondentów deklarujących się jako wierzący i nieregularnie praktykujący jest przeciw takiemu
zakazowi25. Najnowsze badania prowadzone przez Instytut Badania Rynku Pentor w styczniu 2010 r. pokazują, Ŝe 77,0% społeczeństwa sprzeciwia się niedzielnemu handlowi, co stanowi wzrost takich postaw od 2008 o 22,0%26.
Zestawienie przytoczonych wyników badań dotyczących robienia przez Polaków zakupów w niedziele i stosunku do zakazu handlu w tym dniu, przepro23

SondaŜ PBS: Zakupy w niedziele. Sopot 2002. www.wiadomości.polska.pl/spoleczentwo/
article,Sondaz,id,5779.htm [data pobrania 7.04.2009].
24
Centrum Badania Opinii Społecznej: Zakupy – gdzie i co kupujemy. Komunikat z badań.
Warszawa 2004. www.cbos.pl [data pobrania 20.03.2009] s. 9–10.
25
Ośrodek Badania Opinii Społecznej Omnias, Czy chcemy kupować w niedzielę? Warszawa
2004, www.tns-global.pl [data pobrania 20.03.2009] s. 4–5.
26
Zakaz handlu w niedziele – projekt ustawy NSZZ „Solidarność”/. www.eporady24pl/zakaz
handlu w niedzielę – projektustawynszzasolidarność-aktualności,1339.html; [data pobrania
24.09.2010].
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wadzonych przez róŜne instytuty badawcze, wskazuje na pewne róŜnice. Są one
szczególnie widoczne w wynikach badań prowadzonych przez CBOS i Instytut
Badania Rynku Pentor. Trudno znaleźć jednoznaczną przyczynę powstałych
rozbieŜności. NaleŜą do nich między innymi: zastosowana metoda badawcza,
dobór próby oraz sposób i forma zadanych pytań. Dla bardziej obiektywnego
spojrzenia na tego typu problemy, naleŜy zwracać uwagę na metodologię prowadzonych badań, wykorzystując i zestawiając materiał pozyskany z róŜnych źródeł.
Mimo pojawiającej się róŜnicy w wynikach uzyskanych badań, moŜna, odwołując się takŜe do obserwacji uczestniczącej, stwierdzić, Ŝe w świadomości i
postawie coraz większej liczby osób zanika sakralne znaczenie Dnia Pańskiego.
Następuje desakralizacja niedzieli jako dnia świętego przeznaczonego dla Boga i
na odpoczynek. Co prawda procentowy wskaźnik osób uczęszczających na mszę
św. pozostaje zasadniczo niezmienny, nie zadawala jednak fakt, Ŝe w społeczeństwie, w którym od 93,0% do 97,0% obywateli deklaruje się jako osoby wierzące27, tylko część z nich regularnie praktykuje. W świetle prowadzonych badań
moŜna teŜ stwierdzić, Ŝe łamane są zasady religijnego świętowania niedzieli
przez przeŜywanie jej w duchu świeckim, jak teŜ często nie ma przełoŜenia deklarowanej wiary i praktyk na postawy moralne28. Polacy nie zawsze właściwie
przestrzegają przykazanie Pamiętaj abyś dzień święty święcił, „pielgrzymując” w
niedziele do, będących współczesnymi świątyniami konsumpcjonizmu, centrów
29
handlowych i hipermarketów . Zachodzące w Polsce procesy sekularyzacyjne,

27

CBOS: Dwie dekady przemian religijności w Polsce. Warszawa 2009. www.cbos.pl [data
pobrania 2.10.2010].
28
J. B a n i a k wykazuje, Ŝe na przestrzeni lat zmienia się nastawienie polskich katolików,
szczególnie zamieszkujących środowiska miejskie, do niedzieli, widzących w niej jedynie zwykły
dzień, pozbawiając go charakteru sakralnego i świąteczno-religijnego. Przejawia się to nie tylko we
wzrastającym braku udziału w niedzielnej mszy św., ale równieŜ w laickim stylu spędzania niedzieli, który eliminuje sacrum z Ŝycia osobistego i rodzinnego. J. M a r i a ń s k i podkreśla, Ŝe chociaŜ
w Polsce nie moŜna mówić o wzroście czy spadku praktyk religijnych, zwłaszcza niedzielnych, to
jednak zauwaŜa się zachodzące zmiany w świadomości religijnej Polaków dotyczące osłabienia
motywacji ich praktyk religijnych oraz nie podzielania przez nich wartości głoszonych przez Kościół, szczególnie dotyczących postaw moralnych (rozdzielenie seksu i prokreacji, współŜycie
przedmałŜeńskie, zwiększająca się aprobata stosowania środków antykoncepcyjnych, rozwody,
aborcja). Widoczne jest przechodzenie od chrześcijańskiego systemu wartości i norm do bliŜej
nieokreślonego lub wręcz laickiego systemu wartości – zob. J. B a n i a k: Desakralizacja kultu
religijnego i świąt religijnych w Polsce. Studium socjologiczne. Kraków 2007 s. 37–63; J. M a r i a ń s k i: Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej, dz. cyt., s. 244–246;
372–378.
29
Warto zapoznać się z artykułem Weroniki Ś l ę z a k - T a z b i r ukazującym konsumpcję
jako rodzaj nowej religii w zsekularyzowanym świecie. Autorka w bardzo przemyślany sposób
ukazała, jak dotychczasowe funkcje religijne świątyń są obecnie realizowane przez hipermarkety i
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wyraŜające się między innymi w zatraceniu rozumienia istoty niedzieli i jej sakralnego charakteru, stają się przyczyną zmian modelu świętowania.
W świetle przeprowadzonych badań trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytania dotyczące rozmiarów kryzysu świętowanie niedzieli w Polsce.
Są dane socjologiczne świadczące o symptomach takiego kryzysu, inne z kolei
wprost go nie potwierdzają. Chyba jeszcze za wcześnie na stawianie tezy o powaŜnym kryzysie religijności społeczeństwa polskiego, w tym równieŜ świętowania niedzieli. Uzyskane dane moŜna interpretować jako pewne zwiastuny
zachodzących zmian. Faktem jest, iŜ religijność polskiego społeczeństwa podlega tym samym procesom przemian, co głęboko zsekularyzowane społeczeństwa
Europy Zachodniej. Nie moŜna jednak z całą pewnością twierdzić, Ŝe zachodzące obecnie procesy spowodują masowe odwrócenie się Polaków od religii oraz
Kościoła. Janusz Mariański, analizując zmieniającą się polską religijność i stawiając róŜne hipotezy dotyczące jej zmian, prognozuje, Ŝe dojdzie do wielokierunkowych jej przemian, które z jednej strony będą związane z silnie zachodzącymi procesami sekularyzacyjnymi i nieco słabszymi procesami indywidualizacyjnymi społeczeństwa, religii i rodziny, a z drugiej z szerokimi wpływami
ewangelizacyjnymi Kościoła30.
Teolog pastoralista, dialogując z socjologiem, nie tylko korzysta z diagnoz
pewnych zjawisk i postaw, ale takŜe sięga do prognoz stawianych przez nauki
społeczne. Wśród nich znajduje się demografia, która zajmuje się badaniem liczebności i struktur ludności oraz zmianami związanymi z ruchem naturalnym i
wędrówkowym społeczeństw. Jest to osobna dziedzina, która z socjologią dzieli
metodę statystyczną oraz przedmiot badań. To dzięki temu powiązaniu socjologia bez oporów metodologicznych moŜe i chętnie sięga do argumentów demograficznych, aby wyjaśniać zjawiska i procesy społeczne, zarówno dotyczące
rzeczywistości przeszłej, obecnej, jak i przyszłej31. Przyszłą rzeczywistość, co
istotne w podejmowanej problematyce, kształtuje się teoretycznie dzięki prognozom, których zadaniem jest przewidywanie najbardziej prawdopodobnego przebiegu zdarzeń. W sposób racjonalny i najbardziej dokładny moŜe ona dotyczyć
najbliŜszych 10–15 lat. W takiej sytuacji jest ona oparta na prognozie biologicznej i migracyjnej, które uwzględniają natęŜenie przyszłych urodzeń i zgonów
przy równoległym uwzględnieniu zmian warunków społeczno-gospodarczych, w
poziomie i dostępności słuŜby zdrowia, oświaty itp. Jest to najtrudniejsze zadacentra handlowe – zob. W. Ś l ę z a k - T a z b i r: Kupując sens Ŝycia. Konsumpcja jako nowa
religia w zsekularyzowanym świecie. „Socjologia Religii”. T. 4: 2006 s. 249–261.
30
J. M a r i a ń s k i: Katolicyzm polski w perspektywie europejskiej: misja czy przystosowanie, czyli z jaką religijnością do Europy. „Socjologia Religii”. T. 2: 2004 s. 63–69.
31
K. K l u z o w a: Demografia. W: Encyklopedia socjologii. T. 1 (A–J). Warszawa 1998 s.
115–119.
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nie w całym procesie prognozowania, zbliŜając je do drugiej metody – projekcji
studialnej. Ma ona czysto hipotetycznie ustalić kierunek zmian w stanie i strukturze ludności według płci i wieku.
Obiema metodami posługuje się Główny Urząd Statystyczny przygotowujący coroczne raporty na temat struktury społeczeństwa polskiego. Według ekspertów tego instytutu, wyniki badań nie są pocieszające i naleŜy szybko na nie reagować. Okazuje się bowiem, Ŝe w ciągu najbliŜszych 20. lat struktura ta będzie
się zmieniała w kierunku układu regresywnego, gdzie przy rosnącej liczbie osób
starszych, maleć będzie liczba urodzeń. W tym czasie bowiem przewiduje się
znaczny wzrost długości trwania Ŝycia. O ile w 2007 r. wynosił on w Polsce 71
lat dla męŜczyzn i 79 lat dla kobiet, to w 2030 r. osiągnie poziom odpowiednio
75,8 i 82,2. Nie jest to jednak optimum, jakie moŜe osiągnąć społeczeństwo polskie, skoro juŜ w 2007 r. na Islandii i w Szwajcarii współczynnik ten wynosił
79,5 – męŜczyźni i ponad 83 – kobiety32. Przeciętny Polak będzie Ŝył dłuŜej, ale
mimo tego nie zostanie zahamowane zmniejszanie się liczby ludności Polski.
Według przewidywań, spadnie ona w ciągu tych dwudziestu lat z 38.167 mln w
2010 r. do 36.796 mln w 2030 r.33.
Warto przyjrzeć się bardziej szczegółowo tym przewidywaniom. Analiza
biologicznych grup wieku wskazuje na to, Ŝe w 2030 r. wzrośnie liczba osób w
podeszłym wieku, zaś diametralnie zmniejszy się odsetek osób w wieku reproduktywnym i aktywnym zawodowo. Poszukiwanie odpowiedzi na te prognozy
pozwoli ukazać ogólne tendencje dotyczące kondycji demograficznej społeczeństwa polskiego i jej przyczyn.
Wiek

2010

2015

2020

2025

2030

0–14

15,0

15,2

15,6

15,0

13,7

15–64

71,4

69,2

66,0

64,1

64,0

65+

13,5

15,6

18,4

21,0

22,3

80+

3,5

3,9

4,1

4,1

5,5

Tab. 1. Prognozowany rozkład wieku w Polsce w latach 2010–2030. Źródło: GUS
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GUS: Rocznik Demograficzny 2009. Warszawa 2009 s. 500–503.
Warto zauwaŜyć, Ŝe według prognoz z 2007 r. ludność Polski w 2010 r. miała być mniejsza
od stanu faktycznego o 75 tysięcy. Prognozy te róŜnią się nieco w zaleŜności od ośrodka badawczego. Według Eurostatu ten spadek będzie nieco mniejszy, zaś ONZ wylicza, Ŝe Polaków
będzie 35.353 mln. Prognozy te róŜnią się takŜe przy innych współczynnikach. Analizy ONZ były
tworzone w 2004 r., kiedy pozytywna tendencja dzietności kobiet dopiero zaczęła być wyraźna –
zob. GUS: Prognoza ludności na lata 2008–2035. Warszawa 2009 s. 187–188; GUS: Rocznik
Demograficzny 2009, dz. cyt., s. 167.
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Pozostając przy rozkładzie wiekowym społeczeństwa polskiego, warto odnotować, Ŝe juŜ teraz duŜy udział statystyczny w społeczeństwie mają osoby
starsze. O wielkości tego udziału niech wskazuje fakt, Ŝe współczynnik feminizacji, który obecnie jest na poziomie mniej więcej 107 (nadwyŜka kobiet nad
męŜczyznami) i nie zmieni się znacząco do 2030 r., jest kształtowany przede
wszystkim przez ludzi starszych. Oto prawie do końca wieku produkcyjnego
więcej jest męŜczyzn niŜ kobiet. Dopiero po 45. roku Ŝycia tendencja się odwra34
ca, aby osiągnąć współczynnik feminizacji 240 dla osób powyŜej 80. lat .
Skoro tak znacznie wzrasta ilość osób starszych, nie moŜna liczyć na to, Ŝe
społeczeństwo będzie się chętnie przemieszczało na stałe, choćby w kraju, co w
demografii nazywane jest migracją wewnętrzną. O ile bowiem przewiduje się, Ŝe
w 2010 r. na stałe zmieni swe miejsce zamieszkania 533 tysięcy osób, to w 2030
r. będzie juŜ ich tylko 420 tysięcy, z czego 2/3 przeniesie się na stałe do miast.
Podobnie zmniejszać się będzie takŜe współczynnik migracji zagranicznych. W
2030 r. na stałe wyjedzie z Polski 20 tysięcy osób, to jest dwa razy mniej niŜ
obecnie. Według prognoz w tym samym roku powróci do kraju 30 tysięcy osób,
czyli o 1/3 więcej niŜ wraca obecnie. Ten ruch migracyjny znacznie intensywniej
odbywa się w miastach niŜ na wsi35. Zmniejszający się współczynnik migracji
jest efektem zmniejszania się ludności Polski, zwłaszcza osób w wieku mobilnym, czyli produkcyjnym. Oczywiście ruch ten zaleŜy przede wszystkim od sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, jego polityki migracyjnej i sytuacji na rynku pracy w całej Unii Europejskiej. Dlatego tak trudno przewidywać, jakie tendencje przyjmie ruch migracyjny w ciągu tych 20 lat w rzeczywistości. MoŜna
się spodziewać, Ŝe znacznie mniej osób chętnych będzie do wyjazdu, gdy będą
one miały stabilną sytuację rodzinną i materialną. A co istotne, przy migracjach
wewnętrznych dochodzi takŜe czynnik zawieranych małŜeństw, bowiem wielokrotnie wejście w związek wiąŜe się z przeprowadzką do innej miejscowości.
Zmieni się takŜe tendencja przyrostu naturalnego w Polsce, który mimo
obecnie dodatniego wyniku, za kilka lat z powrotem odwróci swój wskaźnik. O
ile obecnie jest na poziomie 13 tysięcy nadwyŜki urodzeń nad zgonami, za 20 lat
zgonów będzie juŜ 154 tysiące więcej niŜ urodzeń. Co ciekawe, wieś przez cały
powojenny czas ma przyrost naturalny dodatni. Zmieni się to jednak około 2020
r., kiedy więcej osób będzie umierało niŜ się rodziło.
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GUS: Prognoza ludności na lata 2008–2035, dz. cyt., s. 159.
TamŜe, tablica 4.

2010

2015

2020

2025

2030

13 002

– 10 006

– 56 092

– 109 916

– 154 803

Tab. 2. Prognozowany rozkład przyrostu naturalnego na lata 2010–2030. Źródło: GUS

Sygnalizowana tendencja wynika między innymi ze zmniejszania się liczebności kobiet w wieku rozrodczym, gdyŜ przyszłe matki pochodzą z pokolenia
niŜu demograficznego. Poza tym, wydłuŜa się dalsze trwanie Ŝycia i zmienia
proces umieralności społeczeństwa.
W obecnych latach takŜe, do 2012 r., rodzi się najwięcej dzieci, co wynika z
kilku głównych przesłanek. W poprzednich dekadach rodziło się znacznie mniej
dzieci, co jest związane z sytuacją transformacji, która zmniejsza w ogóle dzietność społeczeństw. Obecnie na rodzenie zdecydowały się kobiety z końca wyŜu
demograficznego. Odroczyły one bowiem moment zawarcia małŜeństwa na wiek
25–29 lat. PoniewaŜ wciąŜ najwięcej dzieci rodzi się w małŜeństwach, przesunął
się i podwyŜszył średni wiek ich rodzenia. Dlatego, o ile w 2010 r. kobieta w
mieście rodzi w wieku 29,13 a mieszkanka wsi w wieku 28,49, to za dwadzieścia
lat obie kobiety urodzą 1,5 roku później36. Za to, jak się wydaje, będą one miały
więcej dzieci, gdyŜ współczynnik dzietności powoli zwiększy się z 1,28 (miasto)
i 1,47 (wieś) do odpowiednio 1,43 i 1,47. Jak wskazują demografowie, współczynnik dzietności powinien się na tym poziomie ustabilizować37. Niepokojący
jest jednak fakt, Ŝe nieustannie rośnie liczba urodzeń pozamałŜeńskich. Łączy się
to z innym spostrzeŜeniem demografów, Ŝe od lat spada ogólna liczba zawartych
małŜeństw, a rośnie liczba rozwodów. Na marginesie naleŜy zauwaŜyć, Ŝe mimo
tego, na tle Europy, Polska pozostaje krajem o małej deinstytucjonalizacji rodziny i konwencjonalnym jej tworzeniu, a negatywne procesy nasiliły się dopiero w
fazie transformacji38. To zapewne między innymi dlatego współczesna młodzieŜ
odracza decyzje matrymonialne, a załoŜenie rodziny, jako cel Ŝyciowy, stawia na
trzecim miejscu, po wykształceniu i karierze zawodowej39.
Zaprezentowane powyŜej kwestie nie napawają zbytnim optymizmem,
zwłaszcza Ŝe obserwuje się ich znaczną intensywność na obszarze Polski. Wynika to przede wszystkim z sytuacji konfliktu kulturowego, przed którym stanęli
Polacy podczas przemian ustrojowych. Tradycyjne pojmowanie ról społecznych,
choćby kobiety, musiało został skonfrontowane z oczekiwanymi przez społeczeństwo europejskie nowymi wyzwaniami. Malejąca liczba zawieranych związ36

TamŜe, tablica 2.
TamŜe, tablica 1.
38
Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Red. M. B o n i. Warszawa 2009 s. 51–63.
39
K. P a w l i n a: MłodzieŜ szkolna o swoich problemach. Warszawa 2010 s. 37.
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ków, znaczny ich rozpad poprzez rozwód czy separację prowadzą do opóźniania
bądź zaniechania zakładania rodziny. Decyzje reprodukcyjne są odkładane w
czasie, co nie oznacza, Ŝe ich w ogóle nie ma. W tym okresie coraz większy
wpływ na decyzje młodych będzie miał rozwój gospodarczy, sytuacja materialna
rodzin oraz polityka rodzinna, która powinna rozwijać swój zakres usług społecznych.
NajbliŜsze lata postawią młodych przed nowym wyzwaniem, które takŜe
wynika ze zmian w strukturze demograficznej społeczeństwa. Prognozy o starzejącym się społeczeństwie wymagają nowego spojrzenia na miejsce osób starszych. Benedykt XVI w swoim wystąpieniu 18 września 2010 r. podczas wizyty
w Domu dla osób starszych pod wezwaniem św. Piotra w Londynie zauwaŜył, Ŝe
to zjawisko jest efektem wydłuŜania się Ŝycia ludzkiego, które jest podtrzymywane dzięki postępowi w medycynie. Fakt ten trzeba wykorzystać jak najlepiej
do kształtowania kolejnych pokoleń. Dla papieŜa osoby starsze są błogosławieństwem, gdyŜ mogą uczyć ze swych doświadczeń i mądrości40. Z taką opinią zgadza się 87,0% polskiego społeczeństwa, które w 2008 r. stwierdziło w badaniu
CBOS, Ŝe ludzie starsi są potrzebni społeczeństwu41. Zwraca się uwagę przede
wszystkim na pomoc w wychowaniu, jaką moŜna uzyskać od osób starszych42.
W wielu regionach to właśnie w środowisku ludzi starszych dokonuje się pierwotna socjalizacja religijna. To oni ze swym bogatym bagaŜem przeŜyć religijnych, przemyśleń, obserwacji, stanowią kapitał społeczny, którego nie moŜna
przecenić. Na ten aspekt wskazuje dokument Papieskiej Rady do Spraw Świeckich Godność i posłannictwo ludzi starszych w Kościele i świecie43. Dokument
ten stanowi kompendium nauczania Kościoła na temat osób starszych i ich duszpasterstwa. Duszpasterstwo osób w podeszłym wieku powinno między innymi
rozwijać się w oparciu o podstawowe zasady społeczne wypracowane przez katolicką naukę społeczną: solidarność, troskę o dobro wspólne i wzajemną pomoc.
Wszystkie prowadzone działania mają zmierzać do tego, by upodmiotowić i
zaktywizować osoby starsze w duszpasterstwie. Mają one wzbogacać proces
humanizacji społeczeństwa i kultury przez korzystanie z charyzmatu starości44.
Dla zapewnienia duszpasterskiej opieki nad ludźmi starszymi potrzeba odpo-

40

B e n e d y k t X V I: Wystąpienie podczas wizyty w Domu dla osób starszych pw. św. Piotra. Londyn, 18. września 2010 r. „Wiadomości KAI”. R. 2010 nr 38 s. 31.
41
CBOS: Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości. Warszawa 2009 s. 1.
42
97,0% respondentów uwaŜało, Ŝe mają czas dla wnuków, podczas gdy rodzice intensywnie
pracują, zaś 95,0%, Ŝe mają istotne doświadczenie i wiedzę, której brakuje ludziom młodszym –
zob. CBOS: Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości, dz. cyt., s. 3.
43
Papieska Rada do Spraw Świeckich: Godność i posłannictwo ludzi starszych w Kościele i
świecie. Watykan 1998.
44
TamŜe, s. 251.
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wiednio przygotowanych osób duchownych i świeckich , którzy będą między
innymi uwraŜliwiać środowiska parafii i społeczności lokalnych na los seniorów.
W tej kwestii szczególną rolę mają do odegrania media, które mogą zmieniać
nastawienie do okresu jesieni Ŝycia, zarówno społeczeństwa jak i samych osób
starszych. Jednym z głównych zadań Kościoła jest walka z propagowaniem eutanazji będącej powaŜnym naruszaniem prawa BoŜego (EV 65). Cechą cywilizacji ludzkiej jest szacunek i miłość do ludzi starych, dzięki którym mogą oni czuć
46
się, mimo słabnących sił, Ŝywą częścią społeczeństwa .

Postawy różnych środowisk wobec ludzi starszych
życzliwość

obojętność

trudno powiedzieć

82

w rodzinie

12

69

w parafii

ze strony młodych

niechęć

30

18

49

24

1 12

14

7

Wykres 3. Postrzeganie postaw róŜnych środowisk wobec ludzi starszych. Dane w %.
Źródło: CBOS
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TamŜe, s. 259.
J a n P a w e ł I I: List do ludzi w podeszłym wieku. Watykan 1999 pkt 12.

45

Czy to wskazanie Magisterium jest dostatecznie realizowane w społeczeństwie polskim? Jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS w listopadzie 2009 r. 64,0% respondentów uznało, Ŝe w polskim społeczeństwie szanuje
47
się starszych, podczas gdy aŜ 31,0% było odmiennego zdania . Z odpowiedzi
respondentów wynika, Ŝe postawa wobec ludzi starszych zaleŜy od danego środowiska.
Z przytoczonych wyników badań jasno wynika, Ŝe największą Ŝyczliwością
ludzie starzy cieszą się w rodzinach (82,0%) i w parafii (69,0 %), a z kolei z
największą obojętnością spotykają się ze strony młodzieŜy (49,0 %). Uzyskane
wyniki badań wskazują na konieczność podjęcia pewnych działań, które z jednej
strony umocnią tendencje pozytywne, a z drugiej wpłyną na zmianę stosunku
młodzieŜy do ludzi starych.
W trakcie dotychczasowych rozwaŜań przedstawiono wyniki badań socjologicznych dotyczących symptomów kryzysu świętowania niedzieli oraz starzenia
się społeczeństwa. Zostały one ukazane w łączności z zasygnalizowanymi w
sposób skrótowy wskazaniami Magisterium Kościoła dotyczącymi poruszanej
problematyki. Taki układ treści jest odzwierciedleniem jednego z paradygmatów
stosowanych w teologii pastoralnej. Został on ujęty w formie sylogizmu praktycznego, w którym przesłankę większą stanowi zasada objawiona, przesłanką
mniejszą są dane dostarczone przez badania socjologiczne, psychologiczne, a
wnioskiem postulaty odnoszące się do działalności pastoralnej48. W myśl tego
paradygmatu, czas teraz na zaproponowanie pewnych kierunków działań dla
Kościoła w Polsce.

III. Odpowiedź Kościoła w Polsce na zdiagnozowane
i prognozowane znaki czasu
Po przedstawieniu diagnozy dotyczącej świętowania niedzieli i prognozy
starzenia się społeczeństwa, pragniemy teraz przedstawić pewne propozycje
działań, które powinien podjąć w swojej pracy duszpasterskiej Kościół w Polsce.
Ich kierunek wyznacza z jednej strony wierność Objawieniu i Magisterium Kościoła, a z drugiej strony uwzględnienie uwarunkowań działalności duszpasterskiej, ukazanych z wykorzystaniem danych statystycznych. Nasze propozycje nie
wyczerpują całościowo poruszanej problematyki, ale mają tylko charakter kierunkowy, sygnalizując pewne zagadnienia. Pisząc o dialogu między teologią
pastoralną i socjologią, nie moŜe zabraknąć konkretnego owocu tego dialogu,
47

CBOS: Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości, dz. cyt., s. 4.
W. P r z y g o d a: Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej.
„Teologia Praktyczna”. T. 10: 2009 s. 36–39.
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którym będzie etap prakseologiczny, obejmujący wskazania i postulaty urzeczywistniania się Kościoła na przyszłość.
Z przywoływanych wyników badań dotyczących świętowania niedzieli w
Polsce wynika, Ŝe nie moŜna w sposób katastroficzny formułować tezy o głębokim kryzysie przeŜywania tego dnia. Dotyczy to zarówno uczestnictwa we mszy
św. niedzielnej, jak teŜ stosunku do robienia zakupów w niedzielę oraz ustawowego zakazu handlu. Prowadzone w dłuŜszej perspektywie przez róŜne ośrodki
badania dotyczące uczestnictwa we mszy św. niedzielnej pokazują, Ŝe pomimo
krótkotrwałych wahań, zauwaŜa się zasadniczą ciągłość tej praktyki religijnej w
polskim społeczeństwie. Niektórzy socjologowie uwaŜają, Ŝe proces sekularyzacji, rozumiany w jego wąskim znaczeniu jako „odkościelnienie” (zerwanie więzi
z Kościołem instytucjonalnym przez zaprzestanie lub wyraźne ograniczenie
uczestnictwa w praktykach religijnych), nie ma jeszcze miejsca w Polsce49.
Większy niepokój budzi sposób świętowania niedzieli przez Polaków, wśród
których spora grupa osób robi zakupy w niedzielę i jest przeciwna ustawowemu
zakazowi takiego handlu. Trudno w świetle przytoczonych wyników badań dokładnie określić zakres tych zjawisk, gdyŜ zauwaŜa się róŜnice w danych publikowanych przez róŜne ośrodki badawcze.
Patrząc całościowo na uzyskane wyniki badań, trzeba jednak odczytać je jako pewien sygnał ostrzegawczy, mówiący o postępującej zmianie sposobu świętowania niedzieli przez polskich katolików. Powinno to pobudzić do podejmowania inicjatyw duszpasterskich na płaszczyźnie wychowawczej, duchowej i
społecznej, pomagających przeŜywać niedzielę zgodnie z jej prawdziwym sensem, o co apelował Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa
(zob. EiE 81). Buduje fakt, Ŝe myśl zawarta w nauczaniu Kościoła Powszechnego znalazła swoje odzwierciedlenie w nowym Programie Duszpasterskim dla
Kościoła w Polsce na lata 2010–2013 KOŚCIÓŁ DOMEM I SZKOŁĄ KOMUNII. W
całym trzyletnim cyklu programu przewiduje się teŜ inspirowanie w róŜnych
środowiskach dyskusji na temat oblicza niedzieli. Twórcy programu zakładają
stworzenie w ciągu trzech lat koalicji podmiotów zatroskanych o to, aby niedziela przeŜywana jako Dzień Pański była dniem dla rodziny, wypoczynku i zaangaŜowania społecznego50.
49

R. B o g u s z e w s k i: Polak – na zawsze katolik? Polska religijność w latach 1998–2008
na podstawie badań CBOS, dz. cyt., s. 23–24.
50
Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski: W komunii z Bogiem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013 Red. Sz.
S t u ł k o w s k i. Poznań 2010 s. 17.
W Austrii działa Sojusz na rzecz wolnej niedzieli, będący organizacją pozarządową skupiającą
ugrupowania (kościoły, związki zawodowe, stowarzyszenia, izby gospodarcze, grupy interesu,
ruchy społeczne) podejmujące działania na rzecz prawnej obrony niedzieli i świąt. Zasadami okre-
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Jakie konkretne działania naleŜy podjąć w Polsce aby przywrócić sens niedzieli?
• Nieustanne propagowanie, z wykorzystaniem między innymi mass mediów
(rola Internetu!), treści zawartych w dokumentach Magisterium Kościoła dotyczących teologicznego znaczenia dnia Pańskiego, obejmujących zarówno jego
wymiar wertykalny, jak i horyzontalny.
• Pogłębianie motywacji postaw – uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii
nie moŜe być ukazywane jedynie jako konieczność jurydycznego wypełniania III
przykazania Dekalogu, ale jako konkretna odpowiedź na miłość Boga, która
najpełniej objawia się w tym sakramencie. Trzeba nieustannie ukazywać sens
odpoczynku, jak równieŜ pracy ludzkiej, podkreślając, Ŝe człowiek nie moŜe stać
się jej niewolnikiem, traktując ją w sposób bałwochwalczy51. Z przytoczonych
wyników badań wynika, Ŝe tego typu działania powinny być w sposób szczególny podejmowane wobec osób młodych, mieszkających w duŜych miastach, mających wyŜsze wykształcenie i niezbyt regularnie wypełniających praktyki religijne.
• Ars celebrandi – fundamentalne znaczenie w formowaniu postaw do właściwego przeŜywania niedzieli odgrywa dobre przygotowanie i celebrowanie
niedzielnej Eucharystii z udziałem odpowiednio uformowanego laikatu.
• Podejmowanie wysiłków prowadzących do tego, aby prawo państwowe
gwarantowało prawo człowieka do odpoczynku oraz propagowanie inicjatyw
zmierzających do ustawowego zakazu lub ograniczenia handlu w niedzielę. Do
ślającymi profil Sojuszu są ponadpartyjność, pluralizm światopoglądowy, niezaleŜność od instancji
państwowych. Jego regularne działania sprowadzają się do kształtowania świadomości społecznej
(działania medialne, kampanie społeczne, materiały informacyjne), lobbingu politycznego, zajmowania stanowiska wobec wspomnianej kwestii.
Warto w tym miejscu wspomnieć teŜ o dokumencie Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej z 6 września 2008 r. wzywającym Parlament Europejski do podjęcia debaty o pracy w
niedzielę i zawierającym postulat, aby w dyskutowanej obecnie nowej wersji Dyrektyw o czasie
pracy zapisać punkt, Ŝe czas cotygodniowego odpoczynku powinien obejmować niedzielę.
W Polsce 1 lutego 2008 r. podpisano Przymierze na rzecz wolnej niedzieli sygnowane przez
21. przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń pracodawców i związków zawodowych. NajwaŜniejszym celem przymierza jest dąŜenie do zachowanie świątecznego charakteru
niedzieli jako dnia wolnego od pracy. Zwolennicy idei wolnych niedzieli chcą przez kampanie
społeczne doprowadzić do uregulowań prawnych, w tym zapisu konstytucyjnego, określającego
niedzielę jako dzień wolny od pracy – zob. Ju: Podpisano »Przymierze na rzecz wolnej niedzieli«.
„Wiadomości KAI”. R. 2008 nr 7 s. 4.
51
Konstytucja duszpasterska o Kościele II Soboru Watykańskiego Gaudium et spes, mówiąc
o pracy, podkreśla, Ŝe wszyscy powinni cieszyć się wypoczynkiem i czasem wolnym wystarczającym
do prowadzenia Ŝycia rodzinnego, kulturalnego, społecznego i religijnego (KDK 67). Z kolei J a n
P a w e ł I I w encyklice o pracy ludzkiej Laborem exercens pisze, Ŝe człowiek jest podmiotem
pracy (LE 6). Według papieŜa człowiek ma naśladować Boga pracując i odpoczywając co siódmy
dzień (LE 25).
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tych działań trzeba włączać nie tylko katolików, ale ludzi innych wyznań oraz
niewierzących, wskazując, iŜ chodzi o niedzielę jako dobro publiczne i wartość
52
kulturową .
A jakie zadania powinien podjąć Kościół w Polsce w obliczu faktu starzenia
się społeczeństwa?
• Wyjaśnianie istoty IV przykazania Dekalogu, szczególnie w odniesieniu
do ludzi starszych, oraz propagowanie nauczania Magisterium dotyczącego szacunku wobec tej grupy osób (rola homilii, katechezy, propagowanie idei wolontariatu). Problematykę tę winien uwzględniać wieloletni program duszpasterski
konstruowany przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.
• Podkreślanie roli sakramentów w Ŝyciu ludzi starych, których długość Ŝycia się nieustannie zwiększa (zmiana świadomości dotyczącej roli sakramentu
namaszczenia chorych, umoŜliwianie korzystania z posługi nadzwyczajnych
szafarzy Komunii świętej).
• Podejmowanie działań zmierzających do zmiany świadomości społeczeństwa, w tym ludzi starych, na temat znaczenia starości w Ŝyciu Kościoła i innych
wspólnot. NaleŜy zwracać uwagę na wartość komunikacji międzypokoleniowej i
jej znaczenie w przekazie wartości, kultury, norm i obyczajów. Konieczne jest
przeciwstawianie się eutanazji.
• Wykorzystanie czasu, potencjału i doświadczenia ludzi starszych w duszpasterstwie, zwłaszcza w pracach róŜnego rodzaju rad i wspólnot.
• Przytoczone prognozy wskazują na zwiększającą się grupę osób w wieku
poprodukcyjnym, potrzebna więc będzie współpraca Kościoła i państwa w kreowaniu polityki prorodzinnej (podatki, stabilność ekonomiczna rodzin) oraz w
uwraŜliwianiu na wielorakie potrzeby ludzi starych (współpraca parafialnych
zespołów Caritas i ośrodków pomocy społecznej, funkcjonowanie klubów seniora i uniwersytetów III wieku, działalność poradni rodzinnych).
PowyŜsze wnioski i postulaty są efektem współpracy teologa pastoralisty z
socjologiem religii. Korzystając z diagnozy i prognozy przeprowadzanej w oparciu o wyniki badań socjologicznych ilustrujących pewne tendencje, naleŜy zwrócić uwagę na konieczność posługiwania się danymi wiarygodnymi, zarówno
merytorycznie, jak i metodologicznie. Teolog pastoralista pragnący zilustrować
odczytywane znaki czasu wynikami badań socjologicznych powinien sięgać do
materiału dostarczanego przez odznaczające się profesjonalizmem instytuty badawcze (ISKK SAC, OBOP, CBOS). W wypadku prowadzenia badań własnych,
potrzeba właściwie przeprowadzonego procesu badawczego, obejmującego mię52

Jej znacznie kulturowe obejmuje zarówno wymiar osobisty (moŜliwość świętowania stwarza przestrzeń do zachowania nie zdeterminowanej pracą zawodową wolności osobowej), jak i
wymiar społeczny (świętowanie pełni funkcję integracyjną).
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dzy innymi poprawne skonstruowanie kwestionariusza ankietowego, właściwe
dobranie próby badawczej, zgodne z zasadami przeprowadzenie badań, a takŜe
ich opracowanie. Uzyskane róŜną drogą wyniki badań socjologicznych powinny
później być właściwie zinterpretowane teologicznie. Potrzeba więc dobrego
przygotowania socjologicznego pastoralistów oraz teologicznego socjologów, a
takŜe ich wzajemnej i konsekwentnej współpracy. Przestrzenią takiego przygotowania i współpracy mogą być instytuty teologii pastoralnej, działające w ramach wydziałów teologicznych. Aby wypracowane wnioski i postulaty nie pozostały jedynie w sferze akademickiego dyskursu naukowego, konieczne jest
otwarcie się i współdziałanie hierarchii kościelnej w realizacji proponowanych
wskazań.
Na zakończenie warto podkreślić sugestie Jana Pawła II, który zwracał uwagę na konieczność uwzględnienia w planowaniu pastoralnym pierwszeństwa
łaski i modlitwy, gdyŜ bez tego przedsięwzięcia duszpasterskie kończą się niepowodzeniem (NMI 38), a takŜe przypomnieć jego przestrogę przed czysto statystycznym, ilościowym ujmowaniem wiary53. Ostatecznie chodzi o to, aby z pomocą róŜnych środowisk Ludu BoŜego z ufnością wytyczać etapy przyszłej drogi
Kościoła (zob. NMI 29). SłuŜyć ma temu współpraca teologów pastoralistów i
socjologów, którzy zachowując autonomię oraz poprawność metodologiczną
swoich dziedzin naukowych, prowadzić będą wzajemny dialog słuŜący jak najlepszemu urzeczywistnianiu i realizowaniu istoty i misji Kościoła.

53
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J a n P a w e ł I I: Przekroczyć próg nadziei. Lublin 1994 s. 89.
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Kulty publiczności w świetle badań maturzystów
z diecezji siedleckiej

Ojciec święty Benedykt XVI w encyklice Spe salvi przedstawia sytuację ludzi, którzy pozbawieni są nadziei, ale takŜe ukazuję sytuację tych, którzy posiedli nadzieję.
To, na ile świadomość pierwszych chrześcijan, Ŝe otrzymali w darze niezawodną nadzieję,
była decydująca, jest widoczne równieŜ tam, gdzie chrześcijańska egzystencja jest zestawiona z ich Ŝyciem zanim przyjęli wiarę, lub z sytuacją wyznawców innych religii. Paweł
przypomina Efezjanom, Ŝe zanim spotkali Chrystusa, byli jakby „nie mający nadziei ani
Boga na tym świecie” (Ef 2,12). Oczywiście wie, Ŝe mieli oni bogów, Ŝe mieli religię, ale
ich bogowie okazali się wątpliwi, a z ich pełnych sprzeczności mitów nie płynęła Ŝadna
nadzieja. Pomimo, Ŝe mieli bogów, „nie mieli Boga” i w konsekwencji Ŝyli w mrocznym
świecie, bez jasnej przyszłości1.

W podobnej sytuacji znajdują się współcześnie Ŝyjący ludzie, którzy tracąc
nadzieję poszukują sensu Ŝycia w tzw. kultach publiczności. Ich wiara religijna
załamuje się, bądź jest mało dojrzała, w takiej sytuacji wyzwalają się irracjonalne potrzeby związane z „wiedzą tajemną”, która staje się dla nich zastępczą formą religijności.
Ze względu na rodzaj zastępczych form religijności (kompensatorów zaspokajających potrzeby) wyróŜnia się trzy rodzaje kultów: 1) kulty publiczności –
oferujące niespecyficzne i słabe kompensatory (np. horoskopy, przepowiednie),
nie mające długotrwałych klientów ani stałych członków; 2) kulty grup o specyficznych potrzebach – oferta bardzo specyficznych kompensatorów (np. lekarMarian Z. S T E P U L A K, ks. prof. KUL dr hab., Katedra Psychoprofilaktyki Rodziny, Instytut
Nauk o Rodzinie KUL Jana Pawła II, Lublin, e-mail: mzstep@kul.lublin.pl
1

B e n e d y k t X V I: Encyklika Spe salvi. Watykan 2007 nr 2.
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stwa na określone choroby), posiadające stosunkową stałą klientelę, ale bez
uznawania jej za członków organizacji; 3) ruchy kultowe działające na podstawie wypracowanych systemów kompensatorów (np. Ruch Świadomości Kriszny) i mające zaangaŜowanych członków2.
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 takie zagadnienia,
związane z kultami publiczności, jak: horoskopy, amulety, przesądy i zabobony,
okultyzm, wróŜbiarstwo, medycyna niekonwencjonalna oraz demonologia. Zostanie takŜe przedstawione w sposób bardzo syntetyczny nauczanie Kościoła
katolickiego na temat kultów publiczności. W części drugiej zaś zostanie zaprezentowana strategia badań oraz prezentacja i analiza badań ankietowych młodzieŜy maturalnej. Całość artykułu zostanie zamknięta podsumowaniem i wnioskami.

I. Teoretyczne podstawy badań
Maturzyści, którzy zostali poddani badaniom z zaciekawieniem przystąpili
do udzielania pytań ankietowych. Wydaje się, iŜ przedstawiony im problem badawczy był dla nich bardzo interesujący od strony poznawczej. Odpowiedzi badanych były w większości bardzo dojrzałe i wskazywały na to, iŜ młodzieŜ potraktowała powaŜnie zlecone im zadanie. Z drugiej strony uzyskane wyniki stanowią duŜą wartość poznawczą w obszarze socjologii i psychologii religii. Warto dodać, iŜ takie badania prowadzone są juŜ od kilkunastu lat i stanowią przykład naukowego wyzwania dla alumnów WyŜszego Seminarium Duchownego w
Siedlcach.
1. Horoskopy
Horoskop (gr. hõroskópos), oznacza ułoŜenie ciał niebieskich na niebie w
danej chwili, moŜna równieŜ rozumieć to pojęcie jako podglądanie godziny czy
podpatrywanie. Horoskop wywodzi się takŜe od greckiego słowa widok godziny,
(hora – godzina). MoŜna w tym kontekście mówić o róŜnych znaczeniach horoskopu: 1) opis i przepowiednia astrologiczna sporządzona na podstawie układu
ciał niebieskich w danej chwili w odniesieniu do określonego miejsca na kuli
ziemskiej; 2) schemat (określany równieŜ jako kosmograf) przedstawiający dla
określonego momentu i miejsca połoŜenie Słońca, KsięŜyca i planet w znakach
Zodiaku oraz połoŜenie tego ostatniego względem horyzontu w rozpatrywaniu
2

I. N i e w i a d o m s k a, M. K a l i n o w s k i, D. S i k o r s k i: Kulty publiczności. Lublin
2005 s. 30.
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miejsca; 3) przepowiednia związana z połoŜeniem Słońca w znaku Zodiaku w
dniu urodzin, czyli przepowiednie wynikające z daty urodzenia3. Horoskop był
wykorzystywany przez astrologów do przewidywania przyszłości. Podobnie jak
inne metody wróŜbiarskie, horoskopy nie są uznawane przez współczesną naukę,
a ich krytycy często zauwaŜają, Ŝe wiele horoskopów wykorzystuje tendencyjność poznawczą i celowo ogólnikowe sformułowania, by stworzyć iluzję skuteczności. Większość spotykanych dzisiaj horoskopów ma charakter ogólny i
dotyczy znacznych grup populacji uszeregowanych według daty urodzenia
(zwykle w powiązaniu ze znakiem Zodiaku, to jest odcinkiem ekliptyki, w którym znajduje się w danym dniu Słońce).
Współcześnie istnieją horoskopy ogólne, tzw. gazetowe, które dotyczą grup
osób uszeregowanych według daty urodzenia, związanej z określonym znakiem
Zodiaku. Siłą rzeczy wypowiedzi tam zamieszczone są na tyle ogólnikowe, Ŝe
zainteresowane osoby przyjmują je zwykle jako odnoszące się do nich. Istnieją
równieŜ indywidualne horoskopy astrologiczne. Horoskop taki sporządza się
według układu Słońca, KsięŜyca i planet na dzień i godzinę urodzenia, rozpatrywanego w odniesieniu do miejsca urodzenia. Horoskop ustawiany jest w kontekście zamierzonych zdarzeń lub podejmowanych decyzji. Na podstawie tablic
astronomicznych określa się połoŜenie Słońca, KsięŜyca i planet w momencie
urodzenia w relacji do miejsca urodzenia. W związku z obiegiem planet wokół
Słońca, dla kaŜdego człowieka układ Słońca, KsięŜyca i planet na sferze niebieskiej wygląda inaczej. Doktryna astrologiczna głosi, Ŝe obraz nieba, obiegi Słońca, KsięŜyca i planet oraz gwiazd są powiązane z sytuacją na Ziemi, z losem
ludzi, narodów i państw. Pozycje ciał niebieskich tworzą w kaŜdej chwili odmienną konfigurację, a obliczone dla momentu i miejsca urodzenia człowieka,
przedstawiają jego indywidualny kosmograf urodzinowy. Współcześni astrologowie mniej zajmują się prognozowaniem – spełniają raczej rolę pewnego rodzaju doradców Ŝyciowych4. Astrologia zakłada, ze kosmogram indywidualny jest
odzwierciedleniem usposobienia człowieka, jego osobowości. Horoskop zatem
sporządzony na podstawie takiego kosmogramu określa kierunek Ŝycia, skłonności i pragnienia człowieka.
2. Amulety
Amulet to drobny przedmiot słuŜący do magicznej obrony przed złymi duchami lub nieszczęściami i róŜnymi chorobami. W przeszłości stanowił ochronę
zarówno Ŝywych, jak i umarłych. Siła oddziaływania amuletu tkwi w subiektywnym odbiorze osoby, która go nosi. Mechanizm ten ma następującą strukturę: 1)
3
4

J. T o k a r s k i: Słownik wyrazów obcych. Warszawa 1979 s. 287.
Zob. J. O l s z e w s k i: Oblicza astrologii. Toruń 2001.
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irracjonalne przekonanie; 2) określone przedmioty posiadają magiczną siłę, która; 3) chroni przed złem/lub prowadzi ku szczęściu (niskie poczucie kontroli nad
własnym Ŝyciem)5. W przypadku amuletów moŜna takŜe mówić o talizmanie,
który oznacza magiczny przedmiot, mający przynosić osobie szczęście. Często
oba te pojęcia są utoŜsamiane. NaleŜy równieŜ wspomnieć o fetyszu. Jest to
przedmiot naturalny (np. kamień, drzewo, zwierzę, strumień) lub wytworzony
(np. figurka, bransoleta, wisiorek), który był uwaŜany za wcielenie bóstwa. Fetyszowi przypisywano magiczną moc, z tego powodu był otaczany ogromną religijną czcią (fetyszyzm), mającą zjednać ludziom przychylność6.
Stosowanie i uŜywanie konkretnych przedmiotów w celach magicznej obrony ma bardzo długą tradycję. Pochodzenie amuletów bowiem wiąŜe się z kultami
uprawianymi przez ludy pierwotne. Spośród wielu fetyszów znajdowały się zarówno te, które miały pomagać człowiekowi, jak i te, które mogły mu szkodzić, a
nawet zabijać. Współcześnie równieŜ moŜna spotkać się z wiarą w magiczną
moc fetyszów. MoŜna bowiem zetknąć się z upominkiem w postaci słonia, koniecznie z podniesioną trąbą, który symbolizuje szczęście i dobrobyt7. UtoŜsamianie się z danym amuletem, który mobilizuje siły psychologiczne w dąŜeniu
do oczekiwanego przez nas efektu, moŜe stać się niebezpieczne, gdyŜ nasze Ŝycie zdominuje tzw. kult fetyszów. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest przekształcenie doświadczenia religijnego w zastępczą formę religijności – wiara w
„cudowną moc” przedmiotów martwych na nasze codzienne Ŝycie.
Fetysze jako amulety i talizmany spełniają często funkcję środków apotropeicznych8 (obrona przed złem) lub uŜywane są w praktykach czarowniczych,
sprowadzających zło na człowieka i na społeczność ludzką9.
Warto dodać, iŜ fetysz moŜe być zastosowany w obrzędach chrześcijańskich. Posługiwanie się fetyszem tj. magicznie naładowanym obiektem, być moŜe odpowiada posługiwaniu się wodą w czasie chrztu oraz chlebem i winem w
przypadku Mszy Świętej. Jakikolwiek przedmiot, który został poddany magicznemu zaklęciu i w ten sposób magicznie naładowany, moŜe być uŜyty jako fetysz10. W tym kontekście moŜna by powiedzieć, iŜ obecność amuletów jest obecna w naszym codziennym Ŝyciu. Obecność ta najczęściej jest mało poddawana
5

I. N i e w i a d o m s k a, M. K a l i n o w s k i, D. S i k o r s k i, dz. cyt., s. 34.
TamŜe, s. 35.
7
A. Z w o l i ń s k i: Daleko od raju. Z dziejów fascynacji złem. Kraków 2000 s. 11–16.
8
Apotropeje (gr. apotropaios) – odwracający nieszczęście) to według ludowych wierzeń rzeczy i zabiegi odwracające zło i broniące człowieka (oraz jego dobytek) przed szkodliwym działaniem magii, demonów, czarownic czy zmarłych.
9
A. P o s a c k i: Ezoteryzm i okultyzm. Formy dawne i nowe. Radom 2009 s. 311.
10
TamŜe, s. 310.
6
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refleksji, ale bardzo często z pełną świadomością akceptowana, co stwarza paradoksalną sytuację.
3. Przesądy i zabobony
Termin zabobon czy przesąd oznacza wiarę w to, Ŝe określone znaki lub
praktyki prowadzą do poŜądanych wydarzeń lub zapobiegają nieszczęściu. MoŜna zatem powiedzieć, iŜ zabobon oznacza niesłuszne przypisywanie komuś lub
czemuś nadnaturalnych właściwości wpływających na określone wydarzenia.
Przesąd oznacza przekonanie sprzeczne z faktami i trudne do usunięcia za pomocą racjonalnej argumentacji. Przesądy najczęściej dotyczą konsekwencji zdarzeń.
Mogą one być pozytywne, na przykład: zobaczenie przed południem pająka
przynosi szczęście, podobnie spotkanie kominiarza. Mogą być równieŜ negatywne: pecha przynosi przebiegnięcie drogi przez czarnego kota lub przejście pod
drabiną. Podobnie stłuczenie lustra to siedem lat nieszczęścia. Kolejny przykład
to trzymanie kciuków, które ma przynieść szczęście lub wsparcie dla siebie, bądź
dla innej osoby czy osób. Zabobony były tworzone przez ludzi od dawna, ale są
równieŜ obecne w naszym codziennym Ŝyciu. Niektórzy traktują przesądy i zabobony z dystansem i humorem. Inni zaś wierzą bezgranicznie w konieczność
ich przestrzegania, poniewaŜ w przeciwnym wypadku moŜe stać się nieszczęście. Największą zaś grupę tworzą osoby, które kierują się na co dzień zasadą:
„Lepiej tego przestrzegać na wszelki wypadek”11.
Niebezpieczeństwo wiary w zabobon jest z pozoru niewielkie, ale moŜe stać
się groźne, szczególnie w przypadku osób, które są podatne na irracjonalne sugestie. Podstawowy problem polega na tym, Ŝe człowiek zabobonny nie kieruje się
w swoich zachowaniach i podejmowanych decyzjach racjonalnymi przesłankami
i logicznym myśleniem, lecz irracjonalnymi uprzedzeniami12.
W aspekcie psychologicznym wiara w zabobony pomaga wielu osobom wyjaśnić i usprawiedliwić doznane poraŜki oraz obarczyć za doznane niepowodzenia czynniki niezaleŜne od jednostki, np. czarnego kota, majowe małŜeństwa,
stłuczone lusterko. Wiara w zabobony i przesądy pozwala o wiele częściej uruchamiać osobom mechanizmy obronne, chociaŜby racjonalizacji czy teŜ projekcji.
4. Okultyzm
Pojęcie „okultyzm” zostało uŜyte po raz pierwszy w 1545 r. Termin ten posiada kilka znaczeń. Okultyzm bowiem to ukierunkowane celowo praktyki, tech11
12
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niki lub sposoby: 1) czerpiące z ukrytych bądź tajemnych mocy Natury lub Kosmosu, jakich nie moŜna zmierzyć ani uchwycić narzędziami nowoczesnej nauki;
2) dają one ostatecznie jednak „rezultaty empiryczne, Ŝadne lub sprowokowane”,
odnoszące się juŜ do jakiejś wiedzy lub władzy; 3) umiejętności te „są nabywane
i przekazywane w sposób społecznie zorganizowany, rutynowy i zrytualizowany
(lecz niedostępny człowiekowi pierwszemu z brzegu) – moŜemy powiedzieć o
tych praktykach, Ŝe stanowią sztukę albo naukę okultystyczną”13.
Termin „okultyzm” pochodzi z języka łacińskiego – occultum – treść tego
terminu dotyczy tego, co jest w misteriach ukryte. Warto podkreślić, iŜ okultyzm
i parapsychologia nie są terminami zamiennymi. Zachodzi między nimi bardzo
istotna róŜnica. Parapsychologia bowiem usiłuje wyjaśnić fenomeny, które przekraczają naturalne zdolności zmysłowe i umysłowe, natomiast człowiek, który
praktykuje okultyzm, zabiega, aby tego, co czyni, nikt nie rozszyfrował14.
Na okultyzm składają się róŜne kulty, m.in.: magia, wróŜbiarstwo, spirytyzm, medycyna okultystyczna. Osoby praktykujące okultyzm mają niskie poczucie wpływu na wydarzenia we własnym Ŝyciu. Cała doktryna i praktyka okultyzmu opierają się na podstawowym załoŜeniu, Ŝe poza światem dostępnym na
drodze zmysłowej istnieją ukryte siły, które moŜna rozpoznać jedynie w sposób
intuicyjno – analogiczny. Celem okultyzmu jest nie tylko stopniowe poznanie
(gnoza) i osiągnięcie wiedzy tajemnej, lecz równieŜ wyjaśnianie (astrologia,
alchemia, jasnowidzenie), a nade wszystko przemiana człowieka, będąca wynikiem określonych praktyk (inicjacja, wróŜbiarstwo, uzdrawianie, czynności magiczne)15.W okultyzmie moŜna wyróŜnić następujące stanowiska:
• Postawa racjonalistyczno-demitologizacyjna, która określa światopogląd
okultystyczny jako niemoŜliwy do pogodzenia zarówno z nowoczesnym obrazem
świata, jak i z religią chrześcijańską.
• Demonizacja okultyzmu. W ujęciu zwolenników tej interpretacji w okultyzmie ujawniają się siły przeciwstawiające się Bogu, które prowadzą do zapanowania zła nad dobrem (civitas diaboli).
• Rozdzielność okultyzmu i transcendencji. Stanowisko to proponuje precyzyjne rozróŜnienie zjawisk okultystycznych (jako zjawisk dziejących się wewnątrz świata ziemskiego) od transcendentnego działania BoŜego. W tym aspekcie zjawiska okultystyczne mogą być tylko znakiem słuŜącym poznaniu tajemnicy świata16.
13
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Jednym ze znamion okultyzmu jest to, Ŝe stanowi on ogromną przeszkodę
do umiłowania Boga w kaŜdym, konkretnym człowieku. Okultyści są osobami
przegranymi dla miłości małŜeńskiej, społecznej, pracy dla dobra społecznego.
Wszelkie partie polityczne, którym nie są obce praktyki okultystyczne, poszukują w okultyzmie pomocy w wyborach, muszą działać szkodliwie dla dobra społecznego. Brakuje tutaj czegoś pośredniego pomiędzy prawdą i kłamstwem, dobrem i złem, miłością i nienawiścią. Wszelkie amulety, symbole, „nowoczesny
człowiek” akceptuje i przyjmuje17.
Okultyzm dysponuje licznymi systemami ćwiczeń i medytacji, które mają na
celu: 1) przekształcenie sfery biologicznej, społecznej i kulturowej człowieka,
czyli dezintegrację struktury osobowości człowieka, a takŜe przemianę sfery
sensu i wartości; 2) reintegrację na nowym i wyŜszym poziomie rozwoju, połączoną z indywidualną antycypacją przyszłego poziomu kolektywnego tj. zmianę
ontycznego statusu człowieka przez aktualizację nadbudowy duchowej, przemianę duszy i ciała, rozszerzenie i pogłębienie moŜliwości poznawczych, aksjologicznych i kulturotwórczych.
5. WróŜbiarstwo
WróŜenie (dywinacja lub onejromancja) oznacza zespół czynności związanych z próbami przepowiadania przyszłości za pomocą nadnaturalnych sił –
wróŜbita moŜe np. odpowiednio losować karty i układać je w określony sposób,
formułując przepowiednię. WróŜbiarstwo, mantyka (z gr. sztuka przewidywania)
– praktyka przepowiadania przyszłości, zwykle oparta o jakąś teorię światopoglądową. Praktyki wróŜbiarskie (zwane równieŜ dywinacyjnymi, od łac. divinus
– „wieszczy”, „niebiański”, „boski”) to rodzaj aktywności towarzyszącej człowiekowi od czasów prehistorycznych, związany z ludzką duchowością, a
zwłaszcza ze spirytyzmem, magią i innymi formami ezoteryzmu, okultyzmu czy
mediumizmu (nekromancja). WróŜbiarstwo od strony struktury doświadczenia
jest owocem stanu mediumicznego, który moŜe przybierać wiele form, jak np.
róŜdŜkarstwo (mniej znane jako wróŜbiarska technika zwana „rabdomancją”)
czy wahadlarstwo18.
Osoba korzystająca z usług wróŜbitów nosi w sobie irracjonalne przekonanie, Ŝe wróŜbita posiada tajemną wiedzę, która wskaŜe przyszłe wydarzenia. Ma
przy tym niskie poczucie kontroli nad własnym Ŝyciem19. StaroŜytny rzymski
uczony Warro (116–27 p.n.e.) ułoŜył róŜne typy wróŜbiarstwa według czterech
Ŝywiołów: ognia, wody, powietrza i ziemi:
17
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• piromancja (wróŜenie z ognia) – obserwacja płonącego stosu ofiarnego
albo spalanych przedmiotów;
• aeromancja (wróŜenie z powietrza) – badanie kierunku wiatru, kształtu
obłoków lub rodzaju błyskawic w czasie burzy;
• geomancja (wróŜenie z ziemi) – analiza ukształtowania powierzchni
ziemi lub figur geometrycznych wykreślanych na jej powierzchni;
• hydromancja (wróŜenie z wody) – obserwacja przypływów, odpływów,
prądów lub zmian zachodzących na powierzchni wody po wrzuceniu odpowiedniego przedmiotu20.
Współcześnie najczęściej stosowanymi technikami wróŜenia są: astrologia,
kartomancja (w tym karty tarota), spoglądanie w kryształową sferę, chiromancja
(czytanie z ręki), ching (wróŜenie z chińskiej Księgi Zmian), numerologia (wróŜenie z liczb), oglądanie wnętrzności zabitych zwierząt, rozrzucanie kości czy
ryŜu (Tybet), wróŜenie z fusów po kawie lub herbacie. MoŜna mówić o pewnych
psychologicznych efektach wróŜbiarstwa: 1) język wróŜb jest na tyle niejasny, Ŝe
trudno zweryfikować prawdziwość przepowiedni – pozostawia on duŜą moŜliwość interpretacji tego, co się ma właściwie wydarzyć zgodnie z wróŜbą; 2) ludzie wierzący we wróŜby mają skłonność do zapominania nieudanych przepowiedni, natomiast doskonale pamiętają te, które się sprawdziły; 3) wróŜbici są
dobrymi psychologami-praktykami i potrafią odgadywać oczekiwania klientów –
przepowiadają to, o czym klienci chcą usłyszeć, lub to, czego osoby nieświadomie obawiają się21.
Jedną z najbardziej popularnych form wróŜbiarstwa jest tarot. Tarot jest
symboliczno-filozoficzną teorią, opartą na 78 przedstawieniach, które znajdują
się na kartach tworzących talię. Od czasu powstania do chwili obecnej nie zmienia się budowa tarota – talia wciąŜ obejmuje 78 kart w dwóch podstawowych
grupach. Nowe talie róŜnią się jedynie zawartością symboli i techniką wykonania22.
Kolejną formą wróŜbiarstwa jest numerologia. Bazuje ona na przekonaniu,
Ŝe numer przyporządkowany określonemu obiektowi (np. numer domu, samochodu czy telefonu) ma związek z jego losem. Pogląd ten jest związany z wiarą
w „magiczne liczby” – poczucie, Ŝe pewne liczby są szczęśliwe, a inne fatalne.
Przedmiotem numerologii są nie tylko numery, lecz równieŜ nazwy, imiona i
nazwiska. W tym celu poszczególnym literom określonej nazwy przyporządkowuje się kolejne liczby, w wyniku czego powstaje szereg cyfr, któremu moŜna
nadać magiczne znaczenie. Wartości liczb w poszczególnych słowach sumuje się
20
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wielokrotnie, aŜ do uzyskania magicznej liczby. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe przyporządkowanie liczb określonym literom jest całkowicie przypadkowe oraz to, Ŝe
ten sam wyraz zapisany w róŜnych językach moŜe dawać inny magiczny numer23.
Warto równieŜ wspomnieć o chiromancji. Chiromancję naleŜy rozumieć jako dział parapsychologii, w którym chodzi o odczytanie danych z dłoni człowieka. Tego rodzaju zdolności nie sposób przebadać metodami psychologii akademickiej. Treści odczytane mogą dotyczyć zarówno przeszłości, teraźniejszości,
jaki i przyszłości – znaczyłoby to, ze chiromancja ma jakiś punkt zbieŜny z prekognicją24. Specjaliści od chiromancji zajmują się duchowością dłoni, psychoanalizą dłoni, linią dłoni, wzgórzami dłoni, spręŜystością dłoni i palców, nasadą
palców, paznokciami czy wreszcie dłonią jako „obrazem” ducha.
6. Medycyna niekonwencjonalna
W świecie nauki istnieje bardzo waŜny problem rozróŜniania pomiędzy medycyną naturalną a holistyczną (poniewaŜ istnieje wiele filozoficznych pojęć
„natury”), czy pomiędzy medycyną holistyczną a okultystyczną. „Medycyna
okultystyczna (niekonwencjonalna)” czy „leczenie ezoteryczne” są to działania
praktyczno – terapeutyczne, które wynikają bezpośrednio z okultystycznego czy
ezoterycznego obrazu świata i są przede wszystkim, na nim zbudowane. Medycynie niekonwencjonalnej towarzyszy optymizm, który pochodzi z mniej lub
bardziej świadomych następujących przekonań („optymistycznej” wizji świata):
1) wszystko we wszechświecie jest ostatecznie energią na róŜnych etapach emanacji i przeobraŜania się (jest to znana nam juŜ ideologia holizmu i panenergetyzmu; 2) człowiek potrafi, dzięki swemu „subtelnemu” ciału eterycznemu i astralnemu czerpać z kosmosu energię Ŝycia (ki, pranę), która przynosi uzdrowienie,
dobre samopoczucie i dzięki której moŜe on osiągać nawet stany oświecenia25.
Osoby korzystające z „cudownej metody leczenia” charakteryzuje: irracjonalne przekonanie, iŜ uzdrawiacz posiada tajemniczą siłę, która uleczy schorzenie. Osoby w ten sposób leczone mają niskie poczucie osobistego wpływu na
zmianę stanu własnego, subiektywnie pojętego zdrowia26.
Energia („bioenergia”, „fluid Ŝyciowy” czy „energia kosmiczna”) ujawniona
podczas działania uzdrowiciela, szczególnie podczas gestu nałoŜenia rąk moŜe
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mieć bardzo róŜne i niezaleŜne od siebie przyczyny. Natomiast skutek uzdrowicielski nie wskazuje na jej pochodzenie.
Za pierwszą przyczynę uzdrowienia, zupełnie niezaleŜną od ludzkiego działania, moŜna uznać działanie samego Boga. W takiej sytuacji występuje charyzmat uzdrawiania, którego obecność jest rozpoznawana po skutkach znacznie
szerszych niŜ sam fakt uzdrowienia.
Drugą przyczynę moŜna by określić jako hipotezę, naturalistyczną, która
odnosi się do obszaru sił natury, ciągle jeszcze nieznanych. Tego rodzaju poznaniem zajmuje się psychotronika, która z trudem poszukuje własnego statusu jako
dyscypliny naukowej.
Pozostaje jeszcze hipoteza spirytystyczna, która zakłada, Ŝe trzecią przyczynę uzdrowienia moŜe stanowić ingerencja sił demonicznych, które mogą posługiwać się równieŜ siłami natury27.
Aktualnie wielkie centra ezoteryczne i ośrodki medycyny holistycznej proponują róŜnorodne terapie – np. metody bazujące na siłach naturalnych, sposoby
odwołujące się do bóstw panteistycznych czy techniki korzystające z magii28.
Zdarza się, Ŝe niektórzy uzdrowiciele przyznają się do kontaktów ze spirytyzmem czy nawet do otrzymania swych darów od tzw. „duchów” – przewodników29. Klienci niekonwencjonalnych metod leczenia, powszechnie reklamowanych w środkach masowego przekazu, powinny przejawiać duŜą ostroŜność w
korzystaniu z proponowanych usług30.
Warto dodać, iŜ część metod leczenia zaliczanych do medycyny niekonwencjonalnej ma swoje źródło w wielowiekowej tradycji (np. akupunktura), a inne
powstały stosunkowo niedawno (np. homeopatia i bioenergoterapia). MoŜna
mówić o następujących metodach leczenia zaliczanych do medycyny niekonwencjonalnej: 1) akupresura – leczenie uciskiem określonych miejsc ciała: 2)
akupunktura – leczenie igłami wbijanymi w określone miejsca na ciele; 3) apiterapia – leczenie produktami pszczelimi; 4) aromaterapia – leczenie zapachami;
5) fitoterapia – leczenie ziołami (ziołolecznictwo); 6) hipnoterapia – leczenie
hipnozą; 7) homeopatia – leczenie „zdynamizowanymi roztworami wodnymi”,
czyli rzekomą formą energetyczną danej substancji, która jest najczęściej pochodzenia roślinnego lub mineralnego; 8) klawiterapia – leczenie pobudzające kla27
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niki na strefy, punkty i receptory biologiczne czynne; 9) kręgarstwo – manipulacja kręgosłupem; 10) urynoterpia – leczenie moczem.
7. Demonologia
Demonologia (gr. nauka o demonach). Jest to część doktryny religijnej traktująca o osobowych postaciach sacrum o statusie niŜszym od boskiego (duchy,
demony). Jest to takŜe dział religioznawstwa i etnografii zajmujący się gromadzeniem i analizą róŜnego rodzaju wyobraŜeń dotyczących demonów w róŜnych
religiach i kulturach. Jako dział teologii systematycznej traktujący o istnieniu,
naturze i działaniu szatana, stanowiący swoiste uzupełnieni angelologii. Szczególny nacisk kładzie na ukazanie właściwych sobie zagadnień w relacji do całości historii zbawienia, zwalczając ujęcie dualistyczne. Demony to istoty występujące w wielu wierzeniach ludowych, mitologiach i religiach. Zajmują one
pośrednią pozycję między bogami a ludźmi, między sferą ziemską (materialną) i
boską (duchową).
W demonologii rysuje się wyraźnie mechanizm błędnych przeświadczeń dotyczących interpretacji przyczyn zachodzących zdarzeń. Następuje najpierw
irracjonalne przekonanie, Ŝe demony wpływają na wydarzenia. U człowieka
zawładniętego przez demony pojawia się niskie poczucie osobistego wpływu na
zmiany otaczającej rzeczywistości31.
Pierwotnie pojęcie demonologii miało charakter ambiwalentny, stanowiło
bowiem zarówno pozytywne, jak i negatywne określenie nadludzkiej istoty –
demony bywały groźne, ale i dobrotliwe. JednakŜe rozwój koncepcji dualizmu
spowodował, Ŝe demony zaczęto utoŜsamiać nade wszystko ze złem. W religiach
politeistycznych demonami stawały się zdegradowane bóstwa, które zostały wyparte z panteonu bóstw32. W religiach monoteistycznych zaś demony zajmują
pośrednią pozycję między ludźmi a Bogiem. Sposoby przedstawiania demonów
ukazywały strach przed nimi. Czasami demony utoŜsamiane były z niebezpiecznymi impulsami, wypływającymi ze zwierzęcej natury człowieka, głównie z
agresją i popędem seksualnym. Przykładem moŜe być kozioł–diabeł jako symbol
nieokiełznanej seksualności33.
G. Amorth czołowy egzorcysta katolicki, wymienia następujące przyczyny
ingerencji diabelskich, wychodząc od własnego, praktycznego doświadczenia: 1)
sytuacja, gdy się padło ofiarą rzuconego uroku. Urok jest szkodzeniem innym za
31
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pośrednictwem ingerencji szatana. MoŜe być realizowany w róŜny sposób: rzucanie uroku, wiązanie, czary, przekleństwo; 2) uczęszczanie do miejsc i osób
zajmujących się diabelską praktyką. Warto wymienić tu: uczestniczenie w seansach spirytystycznych, czynienie czarów lub zasięganie porad u wróŜbitów, czarowników, niektórych kartomanów, praktykowanie okultyzmu, przynaleŜność do
sekt satanistycznych, mających swój szczyt w czarnych mszach34.
G. Amorth ostrzega czarowników i magów, ale takŜe ich klientów:
Kto uczęszcza do czarowników, zawiązuje związek diabelski tak z szatanem jak i z czarownikiem. Tak samo jak ten, kto uczęszcza na seanse satanistyczne do sekt satanistycznych. Cała Biblia, zwłaszcza Stary Testament, jest ciągłym zaproszeniem do zniszczenia
wszelkich związków z boŜkami do zniszczenia wszelkich związków z boŜkami i do zdecydowanego zwrócenia się ku jedynemu Bogu35.

Dodaje on jeszcze, Ŝe nie naleŜy nigdy obdarzać zaufaniem osób, które czyniły czary lub gusła, albo wypowiadały przekleństwa, nawet jeśli chodzi o bliskich krewnych. NaleŜy przebaczyć, ale trzymać się z daleka i nie liczyć na ich
nawrócenie36.
Odrębnym zjawiskiem w kontekście demonologii jest opętanie szatańskie.
Ludzie opętani często szukają pomocy w medycynie niekonwencjonalnej. Trafiają do bioenergoterapeutów, wróŜek czy jasnowidzów. Ci utwierdzają ich w
przekonaniu, Ŝe są ofiarami czarów, jakichś złowrogich sił. Obiecują im pomoc.
Kiedy ich działanie okazuje się nieskuteczne opętani udają się do kapłanów.
Szukają takŜe pomocy w charyzmatycznych grupach religijnych, rzadziej u psychologów lub psychiatrów. Czynią to, poniewaŜ szukają zdrowia i natychmiastowego rozwiązania swoich problemów37. Demonologia jest zatem dziedziną
bardzo bogatą, ale takŜe niesłychanie skomplikowana w sensie metodologicznym, a co za tym idzie wiąŜe się z trudnościami w podjęciu adekwatnej refleksji
naukowej.
8. Nauka Kościoła na temat kultów publiczności
Biblia w sposób bardzo stanowczy zakazuje jakichkolwiek praktyk związanych z magią i wróŜbiarstwem, widząc w tym sprzeniewierzenie się wierze w
jedynego Boga. W księdze Powtórzonego Prawa moŜna odnaleźć wyraźnie określony zakaz:

34

G. A m o r t h: Nowe wyzwania egzorcysty. Częstochowa 1998 s. 65–66.
TamŜe, s. 212.
36
TamŜe, s. 128–129.
37
M.Z. S t e p u l a k: Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej. Siedlce – Opole 2007
.s. 117.
35
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Gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój nie ucz się popełniania tych samych
obrzydliwości jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał
przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróŜby, gusła, przepowiednie i czary; nikt,
kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy
jest bowiem dla Pana kaŜdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan,
Bóg Twój, sprzed twego oblicza. Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu. Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróŜbitów i wywołujących umarłych.
Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój (Pwt 18,9–14; por. Kpł 19,31; 20,6.27; por.
Iz 43,11).

Od magii zdecydowanie odcinali się zarówno Ojcowie Kościoła, jak równieŜ chrześcijańscy teologowie, uwaŜając ją za grzech, który oddziela człowieka
od Boga. Zwolennicy magii nigdy nie ukrywali swojego antyreligijnego nastawienia, wręcz przeciwnie, np. A. Crowley, znany dwudziestowieczny okultysta,
twierdził, Ŝe Jezus i Allach to „niewolniczy bogowie”, władający ludzkością, ale
ich obalenie jest tylko kwestią czasu38
Katechizm Kościoła katolickiego (KKK) wyraźnie uczy nas w kwestii kultów publiczności:
Zabobon jest wypaczeniem kultu, który oddajemy prawdziwemu Bogu. Przejawia się on
w bałwochwalstwie, jak równieŜ w róŜnych formach wróŜbiarstwa i magii39.
Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąŜy się do pozyskania tajemnych sił,
by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – są w powaŜnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te naleŜy
potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Jest równieŜ naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróŜbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie do tak zwanych tradycyjnych
praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania
łatwowierności drugiego człowieka40.

Dla potrzeb tej – ograniczonej objętościowo – prezentacji nie da się przytoczyć pełnej nauki Kościoła na temat kultów publiczności. MoŜna jedynie zapewnić, Ŝe jest ona obszerna, ale równocześnie wyraźna i jednomyślna.

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

38

I. N i e w i a d o m s k a, M. K a l i n o w s k i, D. S i k o r s k i, dz. cyt., s. 63.
KKK, 2138.
40
KKK, 2117.
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1. Strategia badań
W badaniach uczestniczyło 788 osób, w tym 456 dziewcząt i 332 chłopców.
W przeliczeniu na dane procentowe stanowiło to 42,13% chłopców oraz 57,87%
dziewcząt41.
Badania przeprowadzali alumni II roku WyŜszego Seminarium Duchownego
w Siedlcach – Opolu pod moim kierunkiem naukowym42. W niniejszej prezentacji nie stawia się hipotezy głównej, ani hipotez szczegółowych, poniewaŜ sformułowane w metodzie pytania wyznaczają kierunek naukowych poszukiwań.
Metodę badań stanowiła ankieta psychologiczna w następującej formie:
Rola kultów publiczności
INSTRUKCJA: PoniŜsza ankieta ma charakter anonimowy. Prosimy u udzielenie szczerych i pełnych odpowiedzi na podane niŜej pytania. Kolejność udzielania odpowiedzi jest dowolna (naleŜy
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 niŜej kryteriów, rozumiejąc, iŜ
wyraŜają one zgodność Twojej deklarowanej wiary z praktyką codziennego Ŝycia (wybierz kategorię poprzez podkreślenie):
a. bardzo religijny;
b. religijny;
c. średnio religijny;
d. słabo religijny;
e. poszukujący;
f. niereligijny – obojętny;
g. niereligijny – walczący.
2. Jakie jest Twoje zdanie na temat horoskopów ?
3. Co sądzisz o magicznej mocy amuletów ?
4. Jaki jest Twój stosunek do zabobonów i przesądów ?
41

42

Badania odbywały się następujących szkołach średnich w diecezji siedleckiej:
1. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. S. Staszica w Miętnem.
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej.
3. I LO im. T. Kościuszki w Łukowie.
4. II LO im. Jana Pawła II w Łukowie.
5. II LO im. Królowej Jadwigi w Siedlcach.
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Siedlcach.
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Milanowie.
9. Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.

Kamil D u s z e k, Karol G o ł a w s k i, Michał K a ź m i e r u k, Kamil M a t e j c z y k,
Kamil M a z u r k i e w i c z, Adam P a ń c z u k, Paweł S u d n i k, Przemysław Ś w i d e r s k i,
Paweł W a s i l u k, Wojciech W o j c i e c h o w s k i.
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5. Co wiesz na temat okultyzmu ?
6. Wyraź Swoją opinię na temat wróŜbiarstwa ?
7. Jakie jest Twoje zdanie na temat medycyny niekonwencjonalnej ?
8. Co wiesz o demonologii ?
9. Jak jest Twoja wiedza na temat nauki Kościoła katolickiego wobec wymienionych powyŜej
kultów publiczności ?
Serdecznie dziękujemy za udział w badaniach. Dzięki Twojemu zaangaŜowaniu otrzymamy
informacje, które będą nam słuŜyły pomocą w przygotowywaniu nowych duszpasterskich metod w
pracy z młodzieŜą.

1. Deklarowana religijność maturzystów
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Religijność

Dz.(N)

%

Bardzo religijny
Religijny
Średnio religijny
Słabo religijny
Poszukujący
Niereligijny obojętny
Niereligijny walczący
Razem

9
195
200
39
7
6
–
456

1,97
42,76
43,76
8,55
1,54
1,33
–
100

Ch.(N)

1
118
154
36
12
11
–
332

%

Razem(N)

%

0,30
35,54
46,39
10,84
3,62
3,31
–
100

10
313
354
75
19
17
–
788

1,27
39,72
44,92
9,52
2,41
2,16
–
100

Zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią osoby o deklaracji średnio religijnych 44,92% chłopców i dziewcząt. Nie zauwaŜa się duŜej róŜnicy między
chłopcami a dziewczętami. 39, 72% stanowią osoby religijne w tym 42,76%
dziewcząt i 35,54% chłopców. W tym przypadku zauwaŜa się jednak mniejszy
odsetek osób religijnych w grupie badanych chłopców. Osoby bardzo religijne
stanowią tylko 1,27% osób badanych. Taka tendencja pojawia się w ostatnich
kilkunastu latach prowadzonych przeze mnie badań. Tylko 9,52% badanych
uwaŜa się za słabo religijnych, a 2,41% za poszukujących. Osoby niereligijne
obojętne, stanowią łącznie 2,16%. Nie notuje się osób niereligijnych walczących. W tym kontekście moŜna powiedzieć, iŜ generalnie badani maturzyści
deklarują dosyć wysoką religijność w sensie ilościowym, natomiast konkretne
ich wypowiedzi wskazują na ogromne róŜnice jakościowe w ich religijności.
2. Jakie jest Twoje zdanie na temat horoskopów?
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kategorie

Wierzę w horoskopy
Nie wierzę w horoskopy
Traktuję horoskopy
jako zabawę i ciekawość
poznawczą
Mam obojętny stosunek
do horoskopów
Brak odpowiedzi
Inne
Razem

Dz.(N)

Ch.(N)

%

Razem (N)

%

26
258

5,70
56,58

%

6
192

1,80
57,83

32
450

4,06
57,10

146

32,02

83

25,00

229

29,06

2

0,44

6

1,81

8

1.02

1
23
456

0,22
5,04
100.00

7
38
332

2,11
11,45
100.00

8
61
788

1,02
7,74
100.00
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Wyniki badań wyraźnie pokazują, iŜ młodzieŜ maturalna deklaruje w niewielkim stopniu swoją wiarę w horoskopy, razem stanowi to 4,06%. Bardziej
wyraźnie swoja postawę zaznaczają dziewczęta (5,70%) niŜ chłopcy (1,80%).
57,10% respondentów twierdzi, Ŝe nie wierzy w horoskopy. Wyniki uzyskane
zarówno od dziewcząt, jak i chłopców nie róŜnią się w tym aspekcie. Ciekawa
jest jednak inna kategoria odpowiedzi, która została nazwana: „Traktuję horoskopy jako zabawę i ciekawość poznawczą”. W taki sposób wypowiedziało się
29,06% młodzieŜy, w tym 32,02% dziewcząt i 25% chłopców. Taka deklaracja
wskazuje na fakt, iŜ młodzieŜ stosuje tutaj mechanizm obronny typu racjonalizacji. Wprawdzie nie wierzy w horoskopy, ale ma wszelki wypadek interesuje się
ich treścią. Wydaje się, Ŝe taki stan rzeczy nie odnosi się tylko do młodzieŜy, ale
równieŜ do osób starszych, którzy nie widzą w tym nic nagannego. Jako przykład
moŜna przytoczyć następujące wypowiedzi:
DZIEWCZYNA, lat 19: Moim zdaniem horoskopy to wymysł ludzki, poniewaŜ mimo róŜnych
wypowiedzi, opinii, Pan Bóg nie powierzył tak duŜej liczbie ludzi pewnych tajemnic, którzy niby
przewidują przyszłość, a juŜ nie pozwoliłby na rozpowszechnienie tego w mediach. Zdarza się
równieŜ tak, Ŝe czytając horoskop będzie on zgadzał się z naszą przyszłością lub jakimiś konkretnymi zdarzeniami, ale to jest tylko czysty przypadek lub nasza osobista interpretacja, czyli wiara w
to, co chcemy wierzyć.
CHŁOPIEC, lat 19: Ja obecnie nie wierzę w horoskopy, nie czytam ich, myślę, Ŝe wierzą w
nie ludzie, którzy bardzo rzadko uczęszczają do kościoła i chcą sobie jakoś urozmaicić swoje Ŝycie.
DZIEWCZYNA, lat 18: Horoskop to nic wartego uwagi. To jest głupota w którą jak ktoś się
wplącze, to nie moŜe przestać. Myśli, Ŝe pozna swoją przyszłość i moŜe będzie mu się „lepiej Ŝyło”.
CHŁOPIEC, lat 18: Nie biorę tego na powaŜnie (…) UwaŜam, Ŝe horoskopy są po to, aby
mącić ludziom w głowach, a szczególnie młodym.
DZIEWCZYNA, lat 19: Według mnie horoskopy są zupełnie niepotrzebne. Są napisane dość
ogólnie, przez co po ich przeczytaniu osoby, które w nie wierzą (sugerują się ich treścią, nawet
podświadomie) starają się doprowadzić do tego, aby się spełniły. Nie wierzę w horoskopy.
CHŁOPIEC, lat 19: Horoskopy są przepowiedniami zmyślonymi, dlatego powinno się do nich
podchodzić z dystansem i traktować jako rozrywkę. Traktowanie ich na powaŜnie moŜe być powodem nadmiernej pewności siebie lub przesadnej samokrytyki. Myślę, Ŝe horoskopy mogą niszczyć
wewnętrznie człowieka, więc nie jestem ich zwolennikiem.

3. Co sądzisz o magicznej mocy amuletów?
Bardzo ciekawe okazują się być wyniki odnoszące się do magicznej mocy
amuletów. Z obserwacji moŜna sądzić, iŜ młodzi ludzie noszą amulety. Wyniki
badań wskazują jednak na to, iŜ młodzi ludzie generalnie w nie nie wierzą
(89,96%), natomiast wiarę w magiczną moc amuletów deklaruje 4,31% respondentów. Bardziej taką wiarę deklaruję dziewczęta (5,48%), niŜ chłopcy (2,71%).
Mimo, Ŝe niektóre osoby noszą amulety, to twierdzą, Ŝe nie wierzą w ich magiczną moc. Pojedyncze osoby są przekonane, Ŝe przez amulety przejawia się
działanie szatana lub, Ŝe są one rezultatem sugestii.
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Lp.

Kategorie

Dz.(N)

%

Ch.(N)

%

Razem (N)

%

1.
2.

Wierzę
Nie wierzę
Brak mocy
amuletów
Działanie
szatana
Kwestia
sugestii
Obojętny
Brak
odpowiedzi
Inne
Razem

25
368

5,48
80,70

9
270

2,71
81,33

34
638

4,31
89,96

29

6,36

14

4,22

43

5,46

3

0,66

–

–

3

0,38

5

1,10

3

0,90

8

1,01

2

0,44

2

0,60

4

0,51

3

0,66

9

2,71

12

1,52

21
456

4,60
100,00

25
332

7,53
100,00

46
788

5,85
100,00

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oto niektóre wypowiedzi:
DZIEWCZYNA, lat 18: Nie sądzę by faktycznie miały one jakąś magiczną moc. To jedynie
ludzie wierzą, Ŝe przedmioty mogą decydować o szczęściu w Ŝyciu.
CHŁOPIEC, lat 19: Sądzę, Ŝe nie ma magicznej mocy amuletów, po prostu, w niektórych
amuletach, np. takich jak bursztyn jest duŜo pierwiastków jodu i wtedy taki amulet poprawia samopoczucie i zdrowotność.
DZIEWCZYNA, lata 18: Czasami dobrze jest wierzyć w amulet, który przynosi szczęście, daje to pewność siebie, ale myślę, Ŝe nie mają magicznej mocy.
CHŁOPIEC, lat 18: Nie wiem czy amulety mają moc magiczną, gdyŜ nie posiadam ich, ale
wiem, Ŝe nasza wiara jest prawdziwym amuletem. Amulety działają na podświadomość ludzi
wprowadzając ich w zakłamanie.
DZIEWCZYNA, lat 19: UwaŜam, Ŝe amulety nie posiadają Ŝadnej mocy. Wydaje mi się, Ŝe
Ŝaden przedmiot nie jest w stanie wpływać na nasze Ŝycie. Amulet sam w sobie nie ma Ŝadnej
mocy, tylko stan psychiczny (człowiek wierzący w amulet i w jego moce czuje się lepiej, gdy go
posiada).
CHŁOPIEC, lat 17: Pewnie są amulety, które mają magiczną moc (np. amulety szamańskie),
ale te amulety są „napełnione” złą mocą. Jednak większość amuletów jest produkowanych w
fabrykach oraz są dodawane do czasopism.

4. Jaki jest Twój stosunek do zabobonów i przesądów?
Lp.

Kategorie

Dz.(N)

%

Ch.(N)

%

Razem (N)

%

1.
2.
3.

Wierzę
Nie wierzę
Odczuwam lęk
Czasami się
sprawdzają
Brak
odpowiedzi
Inne
Razem

114
270
34

25,00
59,21
7,46

41
232
16

12,35
69,88
4,82

155
502
50

19,67
63,70
6,35

16

3,51

16

4,82

32

4,06

1

0,22

5

1,50

6

0,76

21
456

4,60
100,00

22
332

6,63
100,00

43
788

5,46
100,00

4.
5.
6.
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W przypadku powyŜszego pytania notuje się dosyć wysoki odsetek maturzystów deklarujących swoją wiarę w zabobony i przesądy. 25% dziewcząt i
12,35% chłopców wierzy w zabobony i przesądy, co daje w sumie 19,67% odpowiadających osób. Ciekawe są takŜe odpowiedzi opowiadające się za niewiarą
w zabobony i przesądy. Takie deklaracje złoŜyło 59,21% dziewcząt i 69,88%
chłopców, w sumie daje to 63,70% odpowiedzi. Mogłoby to sugerować, Ŝe bardziej zabobonne i przesądne są dziewczęta. 6,35% badanych odczuwa lęk przed
zabobonami i przesądami. WyŜszy lęk zauwaŜa się u dziewcząt (7,46%) niŜ u
chłopców (4,82%). 4,06% procent maturzystów jest przekonanych, Ŝe wiele
zabobonów i przesądów sprawdza się. Na potwierdzenie naleŜy powołać się na
następujące odpowiedzi:
DZIEWCZYNA, lat 19: O zabobonach i przesądach mówi duŜa liczba osób, a zwłaszcza
starszych. Zabobony i przesądy są bardzo powszechne na wsiach. Ludzie starsi, według mnie,
wierzą w takie rzeczy i kierują się nimi. Ja ogólnie staram się w nie nie wierzyć i uwaŜam je za
bezsensowne, choć niektóre dają duŜo do myślenia.
CHŁOPIEC, lat 19: Mnie zdarza się wierzyć w przesądy, ale wiem, Ŝe to jest niezgodne z
prawami Kościoła. Jestem człowiekiem wierzącym, modlę się, Ŝeby moja wiara była silna i wytrwała w dąŜeniu do poznania nauki Boga. Wierzę, Ŝe Nasz Ojciec w Niebie pomoŜe mi być człowiekiem
godnym naleŜenia do Kościoła.
DZIEWCZYNA, lat 19: Nie wierzę w to i nie będę wierzyć, bo to nie jest prawda, a tok zdarzeń nie zaleŜy od przestrzegania przesądów, lecz od woli Boga. Jednak ludzie wierząc w nie ulegają wpływowi szatana.
CHŁOPIEC, lat 18: Wierzę w przesądy i zabobony. Większość osób uwaŜa, Ŝe jest to śmieszne, jednak według mnie nie powinno się ich lekcewaŜyć.
DZIEWCZYNA, lat 17: KaŜdy w pewien sposób, jakoś nie wierzy, bo jest wiele przesądów,
ale uwaŜam, Ŝe nasze Ŝycie zaleŜy od Boga, a nie na przykład od tego czy przejdziemy pod słupem.
CHŁOPIEC, lat 19: Nie wierzę w zabobony, chociaŜ w niektóre przesądy tak. Staram się od
tego odzwyczaić. Ogólnie mój stosunek jest negatywny, chociaŜ w moim otoczeniu spotykam bardzo często osoby, które wierzą w przesądy.

5. Co wiesz na temat okultyzmu?
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Kategorie odpowiedzi

Mam wiedzę
o okultyzmie
Mam niepełną
wiedzę o okultyzmie
Nie mam wiedzy
Brak odpowiedzi
Inne
Razem

Dz.(N)

%

Ch.(N)

%

Razem (N)

%

42

9,21

24

7,23

66

8,38

108

23,68

84

25,31

192

24,37

286
10
10
456

62,73
2,19
2,19
100,00

217
2
5
332

65,36
0,60
1,50
100,00

503
12
15
788

63,83
1,52
1,90
100.00

Badana młodzieŜ maturalna deklaruje małą wiedzę na temat okultyzmu. Jedynie 8,38% twierdzi, Ŝe posiada taką wiedzę. 24,37% badanych twierdzi, Ŝe
posiadają niepełną wiedzę o okultyzmie. Znamienna jest jednak odpowiedź
świadcząca o tym, Ŝe 62,73% dziewcząt i 65,36% chłopców nie ma wiedzy na
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temat okultyzmu. Razem daje to 63,83% badanych maturzystów. NaleŜy zwrócić
uwagę na wybrane wypowiedzi maturzystów:
DZIEWCZYNA, lat 18: Są to praktyki związane z siłami demonicznymi. Często ludzie nieświadomie wchodzą w okultyzm. MoŜe stać się to przyczyną opętania, zniewolenia. Człowiek
otwierając się na działanie demonów otwiera się na działanie zła w sobie.
CHŁOPIEC, lat 19: Słyszałem cos na temat okultyzmu, ale nic na ten temat nie wiem.
DZIEWCZYNA, lat 18: Okultyzm jest rozwiniętą działalnością, przyciągającą wielu ludzi,
którzy potem nie mogą się z tego wydostać. Istnieje wiele rzeczy posiadających złe moce, jednakŜe
sądzę, Ŝe są dwie moce pochodzące od Boga i od szatana. Nie ma innych dróg posiadania nadzwyczajnych mocy.
CHŁOPIEC, lat 18: Demony są w głupich grach i ludzie grający w Tibie widzą je na co
dzień. Prawdopodobne jest, Ŝe w ciele człowieka jest dusza, niemoŜliwe jest, Ŝe same neutrony,
protony i elektrony kierują człowiekiem. Kiedyś kolega powiedział mi, jak zrobić, Ŝeby spać z
duchem.
DZIEWCZYNA, lat 19: Okultyzm, inaczej wiedza tajemna. MoŜna podciągnąć pod to magię,
wróŜbiarstwo, alchemię itp. To takie zbiorcze określenie na formy zainteresowań zjawiskami nadprzyrodzonymi inne niŜ religia, czyli np. wróŜenie, astrologia, wywoływanie duchów, bioenergoterapia i magia. Nie wiem czy satanizm moŜna podciągnąć. Trochę z reguły nawiązuje do dawnych
wierzeń, jednakŜe mocno zmienionych przez wieki. Nie wierzę w takie rzeczy, aczkolwiek czytanie
jest interesujące.
CHŁOPIEC, lat 17: Okultyzm jest dobrym narzędziem do manipulacji naiwnymi ludźmi, poniewaŜ chciałby dotknąć sfery „sacrum”, „pobawić się w Boga”, jednak w gruncie rzeczy jest to
złe i niezgodne z KKK.

6. Wyraź Swoją opinię na temat wróŜbiarstwa?
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Kategorie

Wierzę
Nie wierzę
WróŜbiarstwo
to grzech (oszustwo)
Nie mam zdania
Inne

Razem

Dz.(N)

%

Ch.(N)

%

51
250

11,18
54,82

18
207

5,42
62,35

Razem (N)

69
457

8,76
57,99

%

121

26,54

76

22,90

197

25,00

15
19
456

3,29
4,17
100,00

11
20
332

3,31
6,02
100,00

26
39
788

3,30
4,95
100,00

Uczniowie klas maturalnych (11,18% dziewcząt), (5,42% chłopców) deklarują wiarę w skuteczność wróŜbiarstwa. Wydaje się, iŜ bardziej podatne na
wróŜby są dziewczęta niŜ chłopcy. W sumie we wróŜbiarstwo wierzy 8,76%
respondentów. Ciekawą kategorię stanowi odpowiedzi, które moŜna by ująć w
twierdzenie, iŜ wróŜbiarstwo to grzech i oszustwo. Takie przekonanie wyraŜa
25% badanych osób. RóŜnice między dziewczętami i chłopcami są niewielkie.
Natomiast 57,99% badanych nie wierzy we wróŜbiarstwo. NaleŜy jednak dodać,
iŜ w tej grupie zauwaŜa się róŜnice. Swoją niewiarę bowiem deklaruje 54,82%
dziewcząt i 62,35% chłopców. A oto kilka wybranych wypowiedzi:
CHŁOPIEC, lat 19: WróŜbiarstwo jest bardzo ciekawe i zajmujące, ale od strony literackiej.
W literaturze często świetnie zabarwiony temat wróŜbiarstwa potrafi omamić, na moment. W Ŝyciu
nie wierzę we wróŜby, ale w ksiąŜkach miło jest o tym czytać.
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DZIEWCZYNA, lat 18: Wierzę w niektóre rzeczy powiedziane przez wróŜki lub wróŜbitów.
Według mnie ktoś zesłał na nich ten dar, jednakŜe niektóre rzeczy powiedziane przez nich się spełniają. Nigdy jeszcze nie korzystałam z usług wróŜbiarstwa, ale na pewno kiedyś z ciekawości skorzystam z tych usług.
CHŁOPIEC, lat 18: Nie wierzę w to, jest to wyciąganie pieniędzy z naiwnych ludzi.
DZIEWCZYNA, lat 18: WróŜbiarstwo jest dla mnie czymś interesującym. W Ŝyciu trzeba
wiedzieć co nas moŜe spotkać, więc musimy być na to przygotowani. Często bywa tak, Ŝe wróŜki
pomagają ludziom podjąć róŜne Ŝyciowe decyzje i wspierają ich w tym. WróŜbici potrafią wyznaczyć miejsce osób poszukiwanych, zaginionych. Podsumowując jestem za.
CHŁOPIEC, lat 18: Słyszałem o wróŜeniu z fusów. Jaki związek z moją przyszłością mają fusy ? To jest niepotrzebna strata czasu i pieniędzy. Dla osób, które głęboko w to wierzą wróŜenie
jest niebezpieczne.
DZIEWCZYNA, lat 17: Fajnie wybrać się do wróŜki i usłyszeć, Ŝe jutro wygra się milion w
totka. Ale po co ? Nawet jeśli miałoby się to okazać prawdą, to wolałabym po prostu wygrać i
skakać z radości. Ludzie koniecznie chcą wiedzieć co ich spotka, ale z kaŜdą chwila podejmują
setki decyzji, które zmieniają naszą przyszłość. To nie ma sensu.

7. Jakie jest Twoje zdanie na temat medycyny niekonwencjonalnej?
Lp.

Kategorie

1.
2.
3.
4.
5.

Pozytywne
Negatywne
Obojętne
Brak zdania
Inne
Razem

Dz.(N)

%

172
203
26
39
16
455

37,72
44,52
5,71
8,55
3,50
100,00

Ch.(N)

113
113
20
39
47
332

%

Razem(N)

%

34,03
34,03
6,03
11,75
14,16
100,00

285
316
46
78
63
788

36,17
40,10
5,84
9,90
7,99
100,00

Ankietowani maturzyści wyraŜają swoje opinie na temat medycyny niekonwencjonalnej w sposób mało jednoznaczny. 36,17% badanych wyraŜa pozytywną opinię o medycynie niekonwencjonalnej. Natomiast 40,10% wypowiada się
negatywnie na ten sam temat. Bardziej negatywne zdanie mają dziewczęta
(44,52%) niŜ chłopcy (34,03%). Obojętne zdanie na temat medycyny niekonwencjonalnej ma 5,84% badanych. Nie ma tutaj zasadniczych róŜnic między
chłopcami a dziewczętami. W tym kontekście waŜne są niektóre wypowiedzi
maturzystów:
DZIEWCZYNA, lat 19: Według mnie medycyna niekonwencjonalna dąŜy do głębszego poznania ludzi, pomocy im poprzez róŜne amulety, kamienie, prądy, przyrządy. Ludzie po wizycie na
takiej terapii wmawiają sobie, Ŝe są zdrowsi, lepiej się czują, Ŝe ona przynosi efekty, a tak naprawdę to tylko takie dziwne wmawianie ludziom dobrego stanu zdrowia. UwaŜam, Ŝe medycyna niekonwencjonalna moŜe i pomaga ludziom, ale nie wiem czy na pewno.
CHŁOPIEC, lat 19: Nie od dziś wiadomo, Ŝe w krajach Wschodu te praktyki są stosowane od
tysiącleci i skutkują. Wiele zaleŜy od wiary człowieka w terapię, bądź umiejętności „doktora”.
Niestety trafiają się równieŜ oszuści podający się za specjalistów.
DZIEWCZYNA, lat 18: Myślę, Ŝe w niektórych przypadkach mogą pomóc, ale większość ludzi wmawia sobie, Ŝe przynosi to jakieś skutki.
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CHŁOPIEC, lat 18: Myślę, Ŝe jest ona pomocna (…) Gdy zawodzi medycyna konwencjonalna, to trzeba się ratować medycyna niekonwencjonalną.
DZIEWCZYNA, lat 18: Wydaje mi się, Ŝe to zaleŜy od podejścia człowieka. To działa na
ludzką psychikę. Jeśli wybieramy się do takiego uzdrowiciela za załoŜeniem, Ŝe wyleczy nas w taki
sposób to działa wyłącznie na psychikę człowieka i od razu czujemy się lepiej. Osobiście tego
doświadczyłam.
CHŁOPIEC, lat 18: Kiedy zwykła medycyna nie pomaga, ludzie kierują się w stronę medycyny niekonwencjonalnej. Bioenergoterapeuci cieszą się duŜym zainteresowaniem, gdyŜ po takich
„sesjach” dolegliwości znacznie się zmniejszają albo ustępują. Nie jestem przekonany do takich
metod i uwaŜam, Ŝe energia, którą przekazują energoterapeuci pochodzi z „nieczystego” źródła.
Potem mogą wystąpić róŜne nieprzewidziane zdarzenia (typu opętanie, czy psychiczne uzaleŜnienie od „leczenia”).

8. Co wiesz o demonologii?
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Kategorie

Nauka o demonie/szatanie
Nie posiadam wiedzy
Nie interesuje mnie to
Brak odpowiedzi
Inne
Razem

Dz.(N)

%

157
227
28
29
15
456

34,42
49,78
6,14
6,37
3,29
100,00

Ch.(N)

91
210
12
9
10
332

%

Razem (N)

%

27,41
63,26
3,61
2,71
3,01
100,00

248
437
40
38
25
788

31,47
55,46
5,08
4,82
3,17
100,00

Pewnym zaskoczeniem dla badacza moŜe być to, iŜ respondenci deklarują
znajomość podstawowej wiedzy na temat demonologii. Stanowi to 31,47% badanych. ZauwaŜa się przy tym róŜnicę między dziewczętami a chłopcami.
Dziewczęta bowiem deklarują taką wiedzę w 34,42%, a chłopcy 27,41%. Warto
podkreślić, Ŝe 55,46% maturzystów nie posiada Ŝadnej wiedzy o demonologii.
Więcej braków wiedzy w tym obszarze zauwaŜa się u chłopców (63,26%), niŜ u
dziewcząt (49,78%). Dla 5,08% nie jest to zbyt interesujący temat (dziewczęta
6,14%, chłopcy 3,61%). A oto jak w tym aspekcie wypowiadają się niektórzy
respondenci:
DZIEWCZYNA, lat 19: Demonologia czyli działanie i rozprzestrzenianie się na całym świecie demonów. Demony działają na świecie, działają w Ŝyciu człowieka.
CHŁOPIEC, lat 19: Według mnie to zjawisko związane z pojawieniem się demonów, sił nadprzyrodzonych. Ludzie pod wpływem demonów często trafiają do róŜnego rodzaju sekt.
DZIEWCZYNA, lat 18: Demonologia dotyczy demonów. Sposób zwalczania i uwalniania się
od nich.
CHŁOPIEC, lat 18; Wiem, Ŝe jest to coś związanego z egzorcyzmami. Uczą się o tym egzorcyści. Kiedyś ksiądz na religii puścił nam film i to chyba coś związanego z tym tematem.
DZIEWCZYNA, lat 17: Demonologia to nauka i wiedza o demonach, egzorcyzmach. Osobiście boję się tego, poniewaŜ wiem na podstawie doświadczeń duchowych, Ŝe są osoby opętane.
Lękam się, gdyŜ duchy potrafią opętać nawet wierzące osoby i nie ma sposobu by się przed nimi
ustrzec.
CHŁOPIEC, lat 19: Trudno wypowiedzieć się na ten temat, lecz spotkałem kilku księŜy egzorcystów i słuchając ich opowieści o egzorcystach są naprawdę wstrząsające.
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9. Jak jest Twoja wiedza na temat nauki Kościoła katolickiego
wobec wymienionych powyŜej kultów publiczności?
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Kategorie

DuŜa wiedza
Cząstkowa wiedza
Brak wiedzy
Brak odpowiedzi
Inne
Razem

Dz.(N)

%

54
294
64
18
26
456

11,84
64,47
14,04
3,95
5,70
100,00

Ch.(N)

37
161
119
8
7
332

%

Razem (N)

%

11,14
48,50
35,85
2,40
2,11
100,00

91
455
183
26
33
788

11,55
57,74
23,22
3,30
4,19
100,00

Większość odpowiedzi respondentów wyraźnie wskazuje na to, iŜ ich wiedza na temat nauki Kościoła katolickiego wobec kultów publiczności jest cząstkowa (57,74%, w tym dziewczęta 64,47% oraz chłopcy 48,50%). TakŜe 23,22%
uwaŜa, Ŝe nie mają Ŝadnej wiedzy w tym obszarze (dziewczęta 14,04%, chłopcy
35,85%).
CHŁOPIEC, lat 19: Raczej te tematy są nie poruszane, więc na ten temat mało wiem. Chętnie
bym słuchał kazania, gdyby ten temat był czasem poruszany, po prostu księŜa o tym nie chcą mówić. Chciałbym poznać opinię Kościoła na ten temat.
DZIEWCZYNA, lat 18: Kościół często manipuluje ludźmi, więc nie uwaŜam jego nauki za
słuszną, ale nie dziwi mnie, Ŝe krytykuje okultyzm itp., chce w ten sposób odciągnąć ludzi od wiary
w inne rzeczy i przekonać, Ŝe Bóg jest jedyną religią. Jednak często Kościół jest przeciwny rzeczom, które nikomu nie szkodzą, nie są niemoralne i nie naruszają zasad i praw do Ŝycia. W ten
sposób wiara, religia dają przykład nietolerancji, zamiast akceptować, rozumieć, pozwalając
dąŜyć do szczęścia na swój sposób (nie krzywdząc przy tym innych). Nauka Jezusa róŜni się od
nauki Kościoła.
CHŁOPIEC, lat 18: Kościół jest przeciwny. Głosi, Ŝe Bóg jest głównym źródłem wszystkiego.
On tworzy naszą przyszłość i wszystko, co z nami związane. Moje zdanie jest podobne do nauki
Kościoła.
DZIEWCZYNA, lat 18: Nauka Kościoła głosi, Ŝeby nie wierzyć w takie rzeczy i ja się do tego
stosuję.
CHŁOPIEC, lat 19: Nauka Kościoła jest zagłuszana przez złych ludzi. Zbyt rzadko moŜna
usłyszeć o problemach takich jak te. Są źródła, które mówią o tym, ale to i tak za mało. PrzecieŜ to
wszystko moŜna spotkać na kaŜdym kroku, mimo to nie moŜna odczuć pomocy Kościołowi w walce
z takimi zjawiskami. Wszystko da się zrobić, jednak potrzebna jest współpraca Kościoła i waŜnych
wspólnot stworzonych przez ludzi.
DZIEWCZYNA, lat 19: Moja wiedza jest nieduŜa, powinno być więcej kazań na ten temat.

III. Podsumowanie i wnioski
W kontekście podejmowanych powyŜej naukowych analiz wydaje się, iŜ
człowiek zainteresowany kultami publiczności moŜe zatracić nie tylko religijną
toŜsamość, ale równieŜ osobową godność. W sytuacji uzaleŜnienia od kultów
publiczności osoba zatraca pewne cechy, który czynią z niej osobę egzystującą.

72

Warto podać sześć charakterystycznych zasad osoby egzystującej personalistycznie: 1) kaŜda osoba jest nakierowana na siebie i jakakolwiek próba naruszenia tego stanu rzeczy traktowana jest, jako zagroŜenie dla egzystencji; 2) kaŜda
osoba potrzebuje samoafirmacji, z czego wynika potrzeba zachowania toŜsamości i nienaruszalności, zaś odwaga jest szczególną formą rozwoju samoafirmacji;
3) wszystkie osoby realizując swoją egzystencję potrzebują, a jednocześnie mają
ku temu moŜliwości, przekroczenia siebie i wyjścia do innych, czyli uczestniczenia w Ŝyciu innych ludzi; 4) świadomość jest subiektywną formą nakierowania na siebie, co oznacza, Ŝe podkreśla się tutaj przede wszystkim świadomość
istnienia zagroŜenia dla osoby, a wskaźnikiem jest ujawniany niepokój w sytuacjach odbieranych, jako trudne i niebezpieczne dla własnej egzystencji; 5) osobę wyróŜnia samoświadomość, czyli zdolność do doświadczania samego siebie,
jako podmiotu, który posiada swój własny świat. Równocześnie daje szansę,
moŜliwość nawiązywania relacji z otaczającym światem i utrzymanie własnej
odrębności i wolności od świata; 6) człowiek jako osoba staje nieustannie wobec wyboru realizacji stawania się coraz bardziej człowiekiem lub odrzuceniem
tej moŜliwości43.
JeŜeli istnienie człowieka zaprzecza tym personalistycznym zasadom mamy
do czynienia z utratą poczucia bezpieczeństwa, kontroli siebie, samosterowności,
co w konsekwencji moŜe prowadzić do poszukiwania kompensatorów, jakimi są
kulty publiczności.
W tym kontekście warto przytoczyć fragment noty duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Toskanii na temat magii i demonologii:
Kto odkrył Jezusa Chrystusa, nie potrzebuje szukać zbawienia gdzie indziej. On jest jedynym i autentycznym Odkupicielem człowieka i świata. Tak więc jawi się jako orędzie nadziei i radości to, co chcieliśmy skierować do naszych wspólnot i w sposób specjalny do
tych, którzy doświadczeni przez ból i cierpienie w duchu i na ciele szukają ulgi, przebiegając drogi, które w rzeczywistości prowadzą tylko do innego cierpienia i innej beznadziejności, podczas, gdy równocześnie oddalają od Chrystusa44.

Niektóre kulty publiczności są bardzo popularne w ruchu New Age. Ruch
ten nawołuje bowiem m.in. do nawiązywania kontaktu z duchami, które są poza
ludzkim zasięgiem. Zwolennicy Ery Wodnika poszukując innego wymiaru świata niŜ materialny, biorą udział w seansach spirytystycznych, gdzie usiłują
kontaktować się z duchami zmarłych osób, chcąc uzyskać od nich informacje
niepoznawalne zwyczajną drogą45.

43

R. M a y: O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej. Poznań 1995 s. 28–39.
Nota duszpasterska Konferencji Episkopatu Toskanii. Florencja 1994.
45
P. M a z u r: Koncepcja człowieka w New Age. Lublin 2009 s. 35.
44
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Przeprowadzone badania empiryczne młodzieŜy maturalnej na próbie 788
osób pozwalają dostrzec pewne prawidłowości i wysunąć wnioski. Poziom deklarowanej religijności u młodzieŜy nie zmienia się zasadniczo od kilkunastu lat.
Ponad 80% badanych deklaruje się jako osoby bardzo religijne, religijne i średnio religijne.
Ciekawe wyniki zostały uzyskane w pytaniu ankietowych w odniesieniu do
horoskopów. Mimo tego, iŜ ponad 57% młodzieŜy twierdzi, Ŝe w nie nie wierzy,
to ponad 29% traktuje je jako zabawę i ciekawość. Wydaje się, iŜ pojawia się
tutaj pewna prawidłowość, poniewaŜ młodzieŜ, jak i osoby starsze stosują mechanizm racjonalizacji. Oznacza on, Ŝe osoby te nie wierzą w horoskopy, ale
chętnie oddają się ich lekturze, twierdząc, Ŝe to nie zmienia ich fundamentalnej
postawy.
Wprawdzie noszenie amuletów staje się współcześnie bardzo modne, to jednak młodzi ludzie wyraźnie deklarują, Ŝe w nie nie wierzą (89,96%). Wydaje się,
Ŝe i w tym przypadku, przynajmniej częściowo stosowane są mechanizmy
obronne. Mogą się przy tym ujawniać postawy pełne hipokryzji.
Zupełnie inna sytuacja rodzi się przy stosunku maturzystów do zabobonów i
przesądów. Prawie 20% badanych wierzy w zabobony i przesądy. Wydaje się, iŜ
w naszym katolickim społeczeństwa istnieje długa, pogańska tradycja wiary w
zabobony. Zadziwiające jest to, Ŝe ludzie, którzy korzystają z sakramentów świętych równocześnie pielęgnują wiarę w tajemne moce. Świadczy to o ogromnej
niedojrzałości religijnej tych osób i o pewnym religijnym rozdwojeniu.
Okultyzm jest dla badanych maturzystów problemem mało znanym. Wiedza
o tym zjawisku jest niepełna, albo bardzo mała. Kojarzy się młodzieŜy jako specyficzna, tajemna wiedza magiczna. MłodzieŜ bardziej zainteresowana jest
wróŜbiarstwem. Kwestia ta jest najbardziej interesująca dla dziewcząt. Generalnie jednak młodzieŜ w prawie 60% deklaruje swoją niewiarę we wróŜby, bądź
teŜ uwaŜa wróŜbiarstwo za grzech (25,00%).
Postawy pozytywne wobec medycyny niekonwencjonalnej przyjmuje ponad
36% respondentów, przy 40% postaw negatywnych. Być moŜe tak sytuacja spowodowana jest tym, Ŝe młodzieŜ zbyt mało korzysta z ofert takiej medycyny, a
wiedzę czerpie z pewnych stereotypów i mitów przekazywanych im przez osoby
starsze.
MłodzieŜ uwaŜa, Ŝe ma wiedzę na temat demonologii, co stanowi dosyć wysoki wskaźnik (31,47%). MoŜna sądzić, iŜ wiedza na ten temat dostępna jest
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w środkach społecznego przekazu, a przez to wzbudza ich większe zainteresowanie.
Reasumując warto postawić postulat pastoralny, odnoszący się do faktu, iŜ
młodzieŜ posiada cząstkową wiedzę o nauce Kościoła katolickiego na temat
kultów publiczności. Tę właśnie naukę naleŜy przekazywać młodzieŜy poprzez
kaznodziejstwo, spowiedź, a nade wszystko poprzez katechezę. Jest to tym bardziej waŜne, iŜ badani maturzyści takiej wiedzy pilnie oczekują.
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Kapłan sługą komunii. Od osobistej więzi
do posłannictwa jedności
Przyjęty przez Konferencję Episkopatu Polski Program duszpasterski dla
Kościoła w Polsce na lata 2010–2013 ukierunkowuje działania duszpasterskie
na czynienie Kościoła domem i szkołą komunii. Wskazany przez biskupów obszar zadań duszpasterskich nawiązuje do wypowiedzi Jana Pawła II z listu apostolskiego na nowe tysiąclecie chrześcijaństwa Novo millennio ineunte. PapieŜ
pisał: Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka
nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni BoŜemu
zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata (NMI
43). Przed Kościołem w Polsce otworzyła się moŜliwość wypracowania długoletniego programu, którego myślą przewodnią byłaby troska o to, aby kaŜdy
człowiek doświadczył głębokiej jedności z Bogiem, jedności uzdalniającej do
budowania dojrzałych i odpowiedzialnych relacji z bliźnimi. Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, pracująca pod kierownictwem abp. Stanisława Gądeckiego oraz we współpracy z pastoralistami z róŜnych ośrodków
teologicznych w Polsce, przygotowała zarys projektu Programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na okres 20 lat. Jak relacjonuje arcybiskup Gądecki:
(…) księŜa biskupi zebrani na Konferencji w dniach 6–7 października 2009 roku
nie przyjęli tego długofalowego projektu, zalecając skrócenie go do okresu 3 lat.
W związku z tym zespół pastoralistów wypracował szczegóły programu na 3
najbliŜsze lata. Tematem wiodącym pozostaje wybrany wcześniej: »Kościół domem i szkołą komunii«. Natomiast hasła na kolejne trzy lata brzmią: »W komunii
z Bogiem«, »Kościół naszym domem« oraz »Być solą ziemi«. Ten projekt proSzymon S T U Ł K O W S K I, ks. dr, adiunkt w Zakładzie Teologii Pastoralnej WT UAM w Poznaniu, sekretarz Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Poznań, e-mail:
szymons@amu.edu.pl
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gramu księŜa biskupi zatwierdzili na zebraniu plenarnym KEP dnia 26 listopada
2009 roku1. Szkoda, Ŝe pasterze Kościoła katolickiego w Polsce nie odwaŜyli się
pójść za proroczą wizją wskazaną przez Jana Pawła II, by zagadnieniu czynienia
Kościoła domem i szkołą komunii poświęcić przynajmniej drugą i trzecią dekadę
nowego tysiąclecia. JuŜ sam fakt sformułowania tematu inaczej niŜ proponował
to papieŜ wskazuje na brak gotowości przyznania się do faktu, Ŝe Kościół wciąŜ
na nowo musi się uczyć, jak stawać się komunią.

I. Centralny temat Vaticanum II
Eklezjologia communio to główny temat myślenia o Kościele, zawarty w
nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Dwadzieścia lat po zakończeniu Vaticanum
II Jan Paweł II zwołał Nadzwyczajny Synod Biskupów, który miał jeszcze raz
pochylić się nad dorobkiem ostatniego Soboru. W Relacji końcowej biskupi napisali, Ŝe: Pojęcie »koinonia – communio«, oparte na Piśmie Świętym, cieszyło
się w Kościele staroŜytnym i cieszy do dziś w Kościołach Wschodu wielką czcią.
Stąd Sobór Watykański II uczynił wiele, aby Kościół był wyraźniej rozumiany
jako »komunia« i bardziej konkretnie jako »komunia« urzeczywistniany2. Co
oznacza słowo »communio«? – pytają biskupi. W Relatio finalis czytamy: Podstawowy sens odnosi się do zjednoczenia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w
Duchu Świętym. To zjednoczenie dokonuje się w Słowie BoŜym i sakramentach
(Lumen gentium, 11). »Komunia« z Ciałem Chrystusa w Eucharystii oznacza i
sprawia, czyli buduje wewnętrzne zjednoczenie (»komunię«) wszystkich wiernych w ciele Chrystusa, którym jest Kościół (por. 1 Kor 10,16n)3. Kongregacja
Nauki Wiary opublikowała w 1992 r. list Communionis notio, w którym
podkreślono, Ŝe pojęcie kościelnej komunii musi być rozumiane w kontekście całego nauczania biblijnego i tradycji patrystycznej, gdzie »komunia« zakłada zawsze podwójne odniesienie: »wertykalne« (komunia z Bogiem) i »horyzontalne« (komunia między ludźmi)4. W adhortacji apostolskiej Christifideles
laici Jan Paweł II pokazał, jakie elementy składają się na rozumienie Kościoła jako komunii (por. ChL 18–31). W liście Novo millennio ineunte zaznaczył natomiast, Ŝe – wymagająca zdecydowanego podjęcia i planowania
1

S. G ą 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 dla
Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Poznań 2010 s. 9.
2
Relacja końcowa z Nadzwyczajnego Synodu Biskupów. „Przegląd Katolicki”. R. 74: 1986 nr
4 pkt II, C, 1.
3
TamŜe.
4
Kongregacja Nauki Wiary: List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach
Kościoła pojętego jako komunia »Communionis notio« (28 maja 1992). W: W trosce o pełnię
wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994. Tarnów 1995 nr 3 s. 391.
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na płaszczyźnie Kościoła powszechnego i Kościołów partykularnych – sprawa
aktualizacji kościelnej komunii jest ucieleśnieniem i objawieniem samej istoty
tajemnicy Kościoła (NMI 42).

II. Komunia darem i zadaniem
Sformułowanie tematu: Kapłan sługą komunii. Od osobistej więzi do posłannictwa jedności wymaga pewnego uszczegółowienia. Po pierwsze, kapłan na
mocy sakramentu święceń jest osobą szczególnie predestynowaną do tego, by
trwać w jedności z Bogiem oraz z braćmi na wzór Boga w Trójcy Świętej jedynego. Po drugie, kapłan został powołany, by pomagać ludziom budować ich osobistą więź z Panem Bogiem, a takŜe wyrastającą z tego doświadczenia jedność
pomiędzy ludźmi. Chodzi o komunię w podwójnym tego słowa znaczeniu. Najpierw o osobistą relację kapłana z Bogiem i z bliźnimi, potem o posługę na rzecz
komunii między człowiekiem a Bogiem oraz między braćmi. Komunia z Bogiem
jest dla człowieka niezasłuŜonym darem samego Stwórcy. To On w swoim Synu,
Jezusie Chrystusie, wychodzi do nas, by odbudować to, co zburzył grzech pierworodny. Przez sakramentalne zanurzenie w sakramencie chrztu świętego dokonuje się zjednoczenie z Chrystusem i włączenie w Jego potrójną misję: kapłańską, prorocką i królewską. Od tego momentu zjednoczenie z Bogiem, które jest
darem, staje się takŜe zadaniem; chrześcijanin zostaje powołany, by stawać się
ofiarą miłą Bogu, by dzielić się wiarą oraz słuŜyć Bogu i bliźnim. Owa komunia
z braćmi to owoc zakorzenienia w tajemnicy Boga. Im bardziej człowiek staje się
„mistyczny”, tym bardziej jest braterski i solidarny. Wspólnota z braćmi stanowi
takŜe konsekwencję przyjęcia eklezjologii komunii i Ŝycia nią na co dzień, czyli
jest równieŜ skutkiem duchowego i intelektualnego rozwoju osoby.

III. Więź kapłana z Bogiem
Jak zapisał ewangelista Marek: Jezus przywołał do siebie tych, których sam
chciał, ustanowił dwunastu, aby Mu towarzyszyli (Mk 3,14). Ten fragment, jak
pisze Andrzej Czaja, (…) daje najistotniejszą odpowiedź na pytanie: po co posługa kapłańska w Kościele Chrystusowym? Posługa ta jest po to, aby byli tacy,
którzy by Chrystusowi zawsze towarzyszyli. Być kapłanem, to być towarzyszem
Chrystusa, Jego giermkiem, który jeśli trzeba, to ma za Niego oddać Ŝycie5. Troska o rozwój własnej duchowości, o osobistą relację z Chrystusem, który zanurzył człowieka w swojej zbawczej śmierci, wybrał, powołał i ustanowił swoim
5

A. C z a j a: Kapłaństwo w Kościele katolickim. „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”. R.
2010 nr 4(109) s. 7.
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kapłanem, to przede wszystkim Ŝycie sakramentalne, sakrament pojednania i
pokuty, Eucharystia celebrowana i przeŜywana jako ofiara Chrystusa i uczta z
Mistrzem, to modlitwa osobista, medytacja, formacja permanentna: rekolekcje,
dni skupienia oraz studium. Jak przypomniał w swoim nauczaniu Jan Paweł II, w
relacji człowieka z Bogiem istnieje pierwszeństwo łaski (por. NMI 38). To Bóg
zawsze wychodzi pierwszy, to On inicjuje naszą wzajemną więź. Dlatego Ŝycie
kaŜdego chrześcijanina, a szczególności kapłana, winno mieć „responsoryjny
charakter”. Nie moŜna zbudować Ŝywej, osobowej więzi z Bogiem, jeśli On nie
wezwie człowieka do budowania tej relacji. Od kaŜdego człowieka z osobna
zaleŜy, czy podtrzymywanie i pielęgnowanie tej więzi to tylko obowiązek, czy
teŜ wynika ono z potrzeby serca. Jan Paweł II przestrzegał kapłanów: Istnieje
pewna pokusa, która od zawsze zagraŜa Ŝyciu duchowemu kaŜdego człowieka, a
takŜe działalności duszpasterskiej: jest nią przekonanie, Ŝe rezultaty zaleŜą od
naszej zdolności działania i planowania. To prawda, Ŝe Pan Bóg oczekuje od nas
konkretnej współpracy z Jego łaską, a zatem wzywa nas, byśmy w słuŜbie Jego
Królestwu wykorzystywali wszystkie zasoby naszej inteligencji i zdolności działania. Biada jednak, gdybyśmy zapomnieli, Ŝe bez Chrystusa »nic nie moŜemy
uczynić« [por. J 15,5] (NMI 38). Komunia kapłana z Bogiem staje się znakiem
dla świata. Pełniąc swoje podstawowe funkcje: nauczania, uświęcania i pasterzowania, kapłan winien mieć świadomość, Ŝe u podstaw jego udziału w kapłaństwie hierarchicznym leŜy Chrystusowe obdarowanie6. Jak pisze Henryk Witczyk, (…) podstawowym zadaniem, jakie mają do spełnienia kapłani, jest być
sakramentem Jezusa Chrystusa – Kapłana, Pośrednika między ludźmi (grzesznikami) i Bogiem (świętym). Mają być widzialnym znakiem niewidzialnej obecności Jezusa, o którym autor Listu do Hebrajczyków mówi: »Przeto i zbawić na
wieki moŜe całkowicie tych, którzy przez Niego zbliŜają się do Boga, bo zawsze
Ŝyje, aby się wstawiać za nami« (Hbr 7,25)7.

IV. Więź z braćmi
Fundamentem relacji kapłana z bliźnimi winna być najpierw duchowość
chrzcielna. Przez sakrament chrztu świętego – jak naucza Kościół – wszyscy
jesteśmy równi pod względem godności i działania. Równość w godności dotyczy bycia dzieckiem BoŜym; przez sakramentalne zanurzenie w śmierci Chrystusa, rodzimy się do nowego Ŝycia. Równość w działaniu dotyczy powołania do
szerzenia Królestwa BoŜego (w zaleŜności od stanu i powołania). Warto zastanowić się, czy nauczanie Kościoła opisuje rzeczywistość, w której Ŝyjemy i którą
6

TamŜe, s. 10.
H. W i t c z y k: Kapłan w świecie współczesnym (Hbr 5,1–10). „Zeszyty Odnowy w Duchu
Świętym”. R. 2010 nr 4(109) s. 13–14.
7
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współtworzymy, czy jest bardziej postulatem, który mamy zrealizować? Jak wygląda nasza duchowość chrzcielna? Wystarczy zapytać, czy ludzie znają datę
swojego chrztu, przyjrzeć się praktyce celebrowania w parafiach tego sakramentu oraz Wigilii Paschalnej, postawić pytanie o symbolikę paschału i praktykę
korzystania ze świecy w liturgii roku kościelnego.
Po doświadczeniu chrzcielnym fundamentem relacji między kapłanami winna być świadomość, Ŝe zostali oni wybrani i powołani przez NajwyŜszego Kapłana, Jezusa Chrystusa do pełnienia tej samej misji w Kościele i świecie. To
On, znając róŜnorodność i inność poszczególnych osób, zapragnął, aby stali się
Jego kapłanami. Takie spojrzenie otwiera moŜliwość współpracy z kaŜdym
współbratem, nawet jeśli – patrząc po ludzku – dzieli ich bardzo wiele (rok urodzenia, osobowość, talenty, wykształcenie…). W dekrecie Presbyterorum ordinis (8) Soboru Watykańskiego II czytamy: Wszyscy prezbiterzy, ustanowieni
przez święcenia w stanie kapłańskim, związani są z sobą najściślejszym braterstwem sakramentalnym; szczególnie zaś w diecezji, której słuŜbie są oddani pod
zwierzchnictwem własnego biskupa, tworzą jeden zespół prezbiterów. Natomiast
w Katechizmie Kościoła katolickiego podkreśla się, Ŝe: Jedność prezbiterium
wyraŜa się w liturgii poprzez zwyczaj, zgodnie z którym podczas obrzędu święceń po biskupie na nowo wyświęconego wkładają ręce takŜe kapłani (KKK
1568).
Benedykt XVI w Liście na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego pisał: Z komunii
między kapłanami (…) moŜe rzeczywiście wypływać »cenny impuls do odnowionego zaangaŜowania Kościoła w głoszenie Ewangelii nadziei i miłości i dawanie
jej świadectwa we wszystkich zakątkach świata«. Chciałbym teŜ dodać, odwołując się do adhortacji apostolskiej »Pastores dabo vobis« papieŜa Jana Pawła II,
Ŝe posługa kapłańska ma radykalną »formę wspólnotową« i moŜe być wypełniona tylko w komunii kapłanów ze swym biskupem. Trzeba, aby ta komunia między
kapłanami, a takŜe ze swym biskupem, mająca swe podstawy w sakramencie
święceń i przejawiająca się w koncelebracji eucharystycznej, wyraŜała się w
róŜnych konkretnych formach rzeczywistego i afektywnego braterstwa kapłańskiego. Tylko w ten sposób kapłani będą umieli Ŝyć w pełni darem celibatu i
będą zdolni do sprawiania, by rozkwitały wspólnoty chrześcijańskie, w których
powtarzane są cuda pierwszego przepowiadania Ewangelii.
Jedność kapłanów między sobą nie zamyka ich na komunię z wiernymi
świeckimi. Ciekawą myśl prezentuje Gisbert Greshake, wskazując na Chrystusa,
który nie „naruszał” ani nie „rozsadzał” communio swoich uczniów, ale ją – jako
Głowa – podtrzymywał w istnieniu8. RównieŜ ta szczególna, urzędowo8

Por. G. G r e s h a k e: Być kapłanem dzisiaj. Poznań 2010 s. 155–156.
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kapłańska misja nie odłącza nikogo od wspólnoty ochrzczonych, lecz głębiej
wprowadza w Ŝycie Kościoła. Utworzony przez Chrystusa urząd oraz napełniona
Duchem Świętym i wyposaŜona w Jego dary wspólnota pozostałych ochrzczonych przeŜywają we wzajemnych do siebie relacjach swą zaleŜność od jedynego
Pana i NajwyŜszego Kapłana9. G. Greshake wskazuje, Ŝe szczególny akcent w
posłudze urzędu połoŜono na działanie dośrodkowe. Kapłan, w imię Chrystusa i
mocą Jego władzy, ma przez nauczanie, uświęcanie i kierowanie gromadzić
wspólnotę i utrzymywać w jedności10. Zadaniem pozostałych chrześcijan jest
działanie odśrodkowe, czyli misja. Jako ochrzczony i bierzmowany oraz umacniany przez Eucharystię i istniejącą juŜ komunię, kaŜdy chrześcijanin jest powołany do przenikania duchem Ewangelii i włączania w wielki BoŜy dynamizm
jedności owej cząstki świata, powierzonej mu w rodzinie i zawodzie »w politycznej odpowiedzialności i w chwilach odpoczynku«11. Patrząc w ten sposób, widzimy, Ŝe misja świeckich nie jest mniej cenna niŜ misja kapłana. Jak zauwaŜa
H. J. Görtz, misja wiernych świeckich jest najbardziej pierwotną realizacją Kościoła12, poniewaŜ misją Kościoła jest działalność skierowana na świat13.

V. W słuŜbie jedności z Bogiem
Kapłan jest wezwany i powołany przez Boga, by być szczególnym pomocnikiem w procesie budowania przez człowieka komunii Bogiem. JuŜ samo łacińskie określenie kapłana – pontifex (budowniczy mostów) – wskazuje na jego
szczególną misję w relacjach między Bogiem a ludźmi, do których zostaje posłany. Most łączy dwa brzegi. Przypomnijmy jeszcze raz prawdę o pierwszeństwie łaski (por. NMI 38), by zaznaczyć, Ŝe inicjatywa komunii zawsze pochodzi
od Boga, jest Jego darem. Kapłan powinien dawać przykład swoim Ŝyciem,
świadczyć o osobistej relacji z Bogiem. Ciągle aktualne pozostają słowa Pawła
VI, do których odwołuje się on w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi
(EN 41): człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniŜeli nauczycieli;
a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, Ŝe są świadkami14. Przykład kapłana, emanującego osobistym doświadczeniem Boga i świętością, pozostaje zawsze znakiem dla ludzi wraŜliwych na Pana, który przychodzi w drugim człowieku. W
Kościele za pierwszy środek ewangelizowania naleŜy uwaŜać świadectwo Ŝycia
prawdziwie chrześcijańskiego, które trwa w nierozłącznej wspólnocie z Bogiem,
9

TamŜe, s. 156.
TamŜe.
11
TamŜe.
12
H.J. G ö r t z: Das kirchliche Handeln des Laien. ThPh. R. 1991 nr 66 s. 177–191.
13
Por. G. G r e s h a k e: Być kapłanem dzisiaj, dz. cyt., s. 157.
14
P a w e ł V I: Przemówienie do członków »Consilium de Laicis« (2.10.1974). AAS. R.
1974 nr 66 s. 568 oraz EN 41.
10
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a zarazem w nieograniczonej gorącości ducha poświęcania się dla innych (EN
41). Dosyć często dajemy się dzisiaj uwieść w Ŝyciu kapłańskim temu, Ŝe trzeba
działać aktywnie na rzecz zbawienia człowieka i w sytuacji, gdy jest mnóstwo
tych róŜnych działań, akcji, przedsięwzięć, obcina się czas dla Boga. A tymczasem pierwszą i podstawową posługą wobec wiernych jest nasza modlitwa15.
Chrystus ustanowił – wyposaŜonych we władzę świętą – szafarzy z myślą o dobru całego Kościoła, aby byli pasterzami ludu BoŜego i pomnaŜali go, dbając, by
kaŜdy osiągnął zbawienie (por. LG 8). W Katechizmie Kościoła katolickiego
czytamy, Ŝe nikt nie moŜe sam sobie głosić Ewangelii albo udzielić łaski (por.
KKK 875). Szczególnym narzędziem łaski w kapłańskiej słuŜbie jednania ludzi z
Bogiem są sakramenty, zwłaszcza chrztu, pojednania i pokuty oraz Eucharystii.
Kapłan, ustanowiony przez Boga mocą święceń, jest szafarzem tych sakramentów, odgrywa niezastąpioną rolę w budowaniu komunii Boga z ludźmi. Bez własnej zasługi – przez wybranie, powołanie i sakramentalne uświęcenie – staje się
współpracownikiem Boga w dziele włączania ludzi do wspólnoty Kościoła,
uwalniania ich od cięŜaru grzechów i budowania wspólnoty mocą ofiary i uczty
Jezusa Chrystusa, uobecniających się podczas mszy świętej. KaŜdy kapłan ma
naśladować Chrystusa, Dobrego Pasterza, który szuka zagubionych owiec, by je
znaleźć i przyprowadzić do stada. Pasterska miłość kapłana powinna być tak
wielka, by potrafił, jak Jezus, oddać Ŝycie za braci.

VI. Posługa na rzecz jedności z braćmi
Kapłańska posługa na rzecz jedności z Bogiem w oczywisty sposób przechodzi w słuŜbę jedności między ludźmi. Prawdziwa więź człowieka z Bogiem
owocuje tworzeniem się autentycznych relacji, opartych na fundamencie BoŜej
miłości. Kapłan jest powołany do tego, by łączyć, jednać ludzi ze sobą, a nie
dzielić ich ze względu na róŜnice, które przecieŜ w naturalny sposób rodzą się i
istnieją. Dotyczy to szczególnie sfery polityki i podziałów ze względu na przekonania. Kapłan winien stawać ponad podziałami, powinien być człowiekiem
otwartym na wszystkich, do których został posłany. Misją prezbitera jest Ŝycie
duchowością komunii i krzewienie jej wśród braci. Duchowość komunii to duchowość zrozumienia zamysłów BoŜych, solidarności międzyludzkiej, szukania
tego, co łączy, a nie tego, co dzieli, to duchowość przebaczenia, wzajemnego
upominania się, gdy błądzimy, dawania świadectwa. Duchowość komunii to
duchowość miłości i odpowiedzialności, troski o wzajemny rozwój. A wzrastać
moŜemy tylko razem, pobudzając w sobie wiarę, miłość i nadzieję (por. NMI
43). W izolacji człowiek marnieje. Wspólnota jest glebą, na której wyrasta ziarno ludzkiego Ŝycia. Tu zapuszcza korzenie. I tu owocuje. Program Chrystusa to
15

A. C z a j a: Kapłaństwo w Kościele katolickim, dz. cyt., s. 12.
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program jedności w Nim: Ja w nich – a Ty we Mnie; Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, Ŝeś Ty mnie posłał i Ŝeś Ty ich umiłował, tak jak mnie umiłowałeś (J 17,23). Tak zjednoczeni chrześcijanie stają się światłem świata i solą
tej ziemi. Tu dotykamy bardzo waŜnej kwestii: jedność uczniów Jezusa nie jest
celem samym w sobie. Nasza jedność ma słuŜyć ewangelizacji, aby świat poznał
Jezusa, swojego Zbawiciela. Zrozumienie tej dynamiki obliguje nas do podejmowania wysiłku, by być jedno. Nie dla własnej przyjemności, wygody, nie dla
tzw. „oka” ludzi, ale dla ewangelizacji. Takie spojrzenie pomaga zrozumieć, Ŝe
budowanie jedności między ludźmi, jeśli ma być drogą naśladowania Chrystusa,
nie moŜe być pozbawione wymiaru KrzyŜa.

VII. Implikacje pastoralne
Kościół posoborowy na nowo odkrył i podkreślił wartość Ŝycia we wspólnocie, w komunii z Bogiem i braćmi. To jest odkrycie, które moŜe wiele zmienić: nasz styl Ŝycia, duszpasterstwo (szczególnie, gdy myślimy o komunii w
szerszym kontekście aniŜeli tylko w wymiarze wspólnoty kapłanów), obraz parafii, w której posługujemy. Święty Paweł w czwartym rozdziale Listu do Efezjan
pisze, Ŝe: „Bóg działa we wszystkich i przez wszystkich”.
Kapłańska słuŜba komunii winna być owocem Ŝycia eklezjologią komunii
zarówno w wymiarze wewnętrznym – duchowym, jak i zewnętrznym – duszpasterskim. Jeśli nie zaistnieje duchowy fundament komunii z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym, to wszelkie formy zewnętrznej jedności nie ostoją się w
godzinie próby, będą tylko atrapą jedności!
Aby eklezjologia i duchowość komunii mogły prawdziwie zaistnieć i prawidłowo się rozwijać, wymaga to wsparcia w formie uczenia się współpracy między kapłanami, między kapłanami a wiernymi świeckimi oraz pracy w zespole.
Dotyczy to zarówno formacji w seminariach duchownych i na wydziałach teologicznych, jak i stałej formacji prezbiterów.
Duchowość komunii wymaga takŜe solidnego wsparcia w formie motywowania kapłanów do pracy w zespole. Warto dostrzec, nagłaśniać i doceniać sytuacje, w których kapłani potrafią owocnie i skutecznie współpracować zarówno
ze sobą, jak i ze świeckimi. Taką współpracę naleŜy podejmować w ramach parafii, dekanatu, miasta, diecezji, regionu i całej Ojczyzny.
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Powołaniowy wymiar nowej ewangelizacji
w duszpasterstwie zwyczajnym w parafii
Zasadność podjęcia powyŜszego zagadnienia, ukazującego powołaniowy
wymiar czy charakter nowej ewangelizacji, prowadzonej w ramach tzw. duszpasterstwa zwyczajnego w parafii wyznaczają co najmniej dwie przesłanki. Pierwsza odnosi się do znaczenia parafii dla prowadzonego współcześnie duszpasterstwa. Znaczenie to wyraŜa się w trzech wymiarach, teologicznym, socjologicznym i pastoralnym. W wymiarze teologicznym parafia stanowi ostateczne umiejscowienie Kościoła, niejako sam Kościół, zamieszkujący pośród swych synów i
córek, jak czytamy w Adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Christifideles laici:
ChociaŜ wspólnota kościelna zawsze posiada wymiar powszechny, to jednak
swój najbardziej bezpośredni i widzialny wyraz znajduje w Ŝyciu parafii. Parafia
jest niejako ostatecznym umiejscowieniem Kościoła, a poniekąd samym Kościołem zamieszkującym pośród swych synów i córek (ChL 26).
W wymiarze socjologicznym parafia stanowi podstawową religijną wspólnotę odniesienia dla zdecydowanej większości społeczeństwa, i to zarówno dla
uczestniczących w Ŝyciu Kościoła, jak i dla tych, którzy mają dość luźne z nim
związki, a takŜe dla dystansujących się pod wieloma względami od jego działalności. Czy się to podoba, czy nie, parafia jest w dalszym ciągu miejscem, w którym chrześcijanie, nawet niepraktykujący, złączeni są ścisłymi więzami (ChL
67). Swoje związki z parafią deklaruje średnio ok. 80% ankietowanych w róŜnych badaniach socjologicznych1. Parafia rzymskokatolicka jest nie tylko instyMieczysław P O L A K, ks. dr, adiunkt w Zakładzie Teologii Pastoralnej WT UAM, Poznań –
Gniezno, e-mail: mpolak@amu.edu.pl
1

Por. E. F i r l i t: Poczucie i przejawy więzi parafialnej w latach dziewięćdziesiątych. W: Religijność Polaków 1991–1998. Red. W. Z d a n i e w i c z. Warszawa 2001 s. 119; E. F i r l i t:
Parafia rzymskokatolicka w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Studium socjologiczne.
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tucją religijną i elementarną strukturą Kościoła, ale równieŜ waŜną instytucją
społeczną o szerokim spektrum oddziaływania w róŜnych obszarach Ŝycia lokalnych społeczności2.
W wymiarze pastoralnym parafia, pomimo róŜnorodnych przemian kulturowo-społecznych i religijnych stanowi podstawowe i niezastąpione miejsce duszpasterzowania. W Adhortacji apostolskiej Christifideles laici Jan Paweł II przypomniał wciąŜ aktualne słowa Pawła VI, skierowane w 1963 r. do rzymskiego
duchowieństwa: Myślę po prostu, Ŝe ta pradawna i czcigodna struktura, jaką jest
parafia, spełnia niezastąpioną i wielce aktualną misję. To ona zbiera chrześcijański lud w pierwszą wspólnotę; ona przysposabia go i przyzwyczaja do normalnej praktyki Ŝycia liturgicznego; ona podtrzymuje i oŜywia wiarę we współczesnych ludziach; ona zapewnia młodzieŜy szkolnej zbawczą naukę Chrystusa;
ona pobudza do odczuwania i praktykowania pokornej miłości przejawiającej
się w dobrych i braterskich uczynkach3.
Druga przesłanka uzasadniająca podjęcie tego zagadnienia odwołuje się do
roli i znaczenia w pastoralnej misji Kościoła tzw. duszpasterstwa zwyczajnego.
Celem duszpasterstwa jest prowadzenie ludzi, Ŝyjących w rozmaitych splotach
stosunków społecznych i podlegających oddziaływaniu róŜnych prądów społecznych i ideologicznych czasu, do spotkania z Bogiem w wierze i miłości. W realizacji tak rozumianego duszpasterstwa Kościół kieruje się zasadami zawartymi w
Objawieniu BoŜym. Wymagają one jednak ciągłej aktualizacji i nieustannej konfrontacji z teraźniejszością i znakami czasu (por. KDK 11). Główny trzon tak
rozumianego duszpasterstwa stanowi duszpasterstwo zwyczajne, które kierowane jest do wszystkich wiernych. Formy tego duszpasterstwa zmierzają bezpośrednio do osiągnięcia celów Kościoła i kaŜdej wspólnoty religijnej. Dzięki tym
formom duszpasterstwa Kościół staje się w diecezji, a jeszcze wyraźniej w parafii rzeczywistością konkretną i uchwytną4. W programie duszpasterskim dla Kościoła na nowe tysiąclecie Novo millennio ineunte Jan Paweł II ukazał duszpasterstwo zwyczajne jako priorytetową formę realizacji pastoralnej misji Kościoła. Stwierdził: Nie stoi bowiem przed nami Ŝaden doraźny cel, ale otwiera się
Warszawa 1998 s. 110–114; P. C i e c i e l ą g: Parafia w świadomości mieszkańców Archidiecezji
Poznańskiej. W: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC: Postawy społeczno-religijne archidiecezjan poznańskich. Poznań 2005 s. 175–200.
2
E. F i r l i t: Parafia rzymskokatolicka w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, dz. cyt.,
s. 293. Janusz M a r i a ń s k i określił parafię jako: ośrodek skupienia społecznego – por. J. M a r i a ń s k i: Parafia ośrodkiem skupienia społecznego. „Summarium”. T. 22–23: 1993–1994. Lublin 1997 s. 101–120.
3
P a w e ł V I: Przemówienie do kleru rzymskiego [24 czerwca 1963]. Cyt. za: ChL 26.
4
G. S i w e k: Duszpasterstwo zwyczajne. W: Teologia pastoralna. T. 2. Teologia pastoralna
szczegółowa. Red. R. K a m i ń s k i. Lublin 2002 s. 131.
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szersze i wymagające takiego samego wysiłku pole zwyczajnego duszpasterstwa
(NMI 29).
Duszpasterstwo zwyczajne realizuje się poprzez: posługę przepowiadania
słowa BoŜego, uobecnianie w misterium liturgii zbawczej Paschy Jezusa Chrystusa i diakonię miłości. Posługa nauczania obejmuje głównie przepowiadanie
homiletyczne i katechizację. Posługa uświęcania realizuje się głównie przez
sprawowanie sakramentów i sakramentaliów, przezywanie roku liturgicznego,
modlitwę liturgii godzin. Posługa pasterska związana jest z kierownictwem w
Kościele, które jest pokorną słuŜbą braciom (Mt 20, 26), a zawiera się w niej
takŜe posługa charytatywna wśród ubogich, opuszczonych, chorych, uzaleŜnionych, cierpiących, umierających i tych wszystkich, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach Ŝyciowych.

I. Nowa ewangelizacja w duszpasterstwie zwyczajnym
Prowadzenie nowej ewangelizacji w duszpasterstwie zwyczajnym uzasadnione jest co najmniej dwiema przesłankami. Pierwsza z nich odnosi się do rozumienia pojęcia „ewangelizacji”, zwłaszcza tzw. „globalnej wizji ewangelizacji”, a druga do adresatów i celu nowej ewangelizacji. Rozumienie pojęcia „nowej ewangelizacji” opiera się na znaczeniu samego terminu „ewangelizacja”.
Analizując przesłanie Adhortacji apostolskiej Pawła VI Evangelii nuntiandi, Jan
Krucina stwierdza, Ŝe ewangelizacja, to odnowione imię całej działalności Kościoła5. W ewangelizacji zatem, a takŜe w nowej ewangelizacji nie chodzi tylko
o posługę głoszenia Słowa, ale o całe posłannictwo Kościoła, realizowane w
podstawowy sposób w duszpasterstwie zwyczajnym. Kościół jest dla ewangelizacji, czyli po to, aby głosił i nauczał słowa BoŜego, aŜeby przez nie dochodził
do nas dar łaski, Ŝeby grzesznicy jednali się z Bogiem, a wreszcie Ŝeby uobecniał
nieustannie ofiarę Chrystusa w odprawianiu Mszy św., która jest pamiątką Jego
śmierci i chwalebnego Zmartwychwstania (por. EN 14). Ewangelizacja nie jest
zatem dodatkiem do działalności duszpasterskiej, nie jest działalnością uzupełniającą duszpasterstwo zwyczajne, ale stanowi ona istotę tego duszpasterstwa,
które zawiera w sobie równomierną realizację wszystkich podstawowych funkcji
urzeczywistniania się Kościoła.
Działalność Kościoła, wypełniającego swoją misję w świecie, Kościoła posłanego do świata z misją ewangelizacji jest procesem integralnym, obejmującym róŜne momenty. Tworzą one globalną wizję ewangelizacji (EN 24). Obej5

Por. J. K r u c i n a: Ewangelizacja – odnowione imię całej działalności Kościoła. W: Ewangelizacja. Red. J. K r u c i n a. Wrocław 1979 s. 55–76.
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muje ona: miłość, świadectwo, pierwsze głoszenie, katechezę, sakramenty wtajemniczenia, stałe wychowanie wiary poprzez homilię i inne formy posługi słowa, nową ewangelizację i misję. Nakaz misyjny Jezusa obejmuje róŜne aspekty,
wewnętrznie powiązane ze sobą: »głoście« (Mk 16,15), »czyńcie uczniami i nauczajcie« (por. Mt 28,19–20), »bądźcie moimi świadkami« (por. Dz 1,8), »czyńcie to na moją pamiątkę« (Łk 22,19), »miłujcie się wzajemnie« (J 15,12). Głoszenie, świadectwo, nauczanie, sakramenty, miłość bliźniego, czynienie uczniami
– wszystkie te aspekty są drogami i środkami przekazywania jedynej Ewangelii i
stanowią elementy ewangelizacji (DOK 46). Podobnie naucza teŜ Paweł VI,
wskazując na złoŜoność procesu ewangelizacji. Ewangelizacja jest procesem
wielowarstwowym, złoŜonym z róŜnych elementów, jakimi są: odnowa ludzkości,
dawanie świadectwa, otwarte przepowiadanie, przylgnięcie duchowe, wejście we
wspólnotę, przyjęcie znaków, dzieła apostolskie. MoŜe się wydawać, Ŝe te elementy nie zgadzają się ze sobą, a nawet, Ŝe się wykluczają. Jednak w rzeczy samej uzupełniają się one i wzajemnie doskonalą. Dlatego trzeba kaŜdy element
rozpatrywać w łączności z resztą innych. Było zasługą ostatniego Synodu Biskupów, Ŝe tak mocno zachęcił wszystkich do nie przeciwstawiania sobie tych elementów, ale do ich uzgadniania, Ŝeby w ten sposób dogłębnie zrozumieć całe
dzieło ewangelizacji, jakie Kościół prowadzi (EN 24).
Ewangelizacja jest zatem czymś więcej niŜ tylko jedną z form posługi słowa, której zadaniem jest zapoczątkowanie wiary. Jest ona chronologicznie
pierwszą, a zarazem najbardziej fundamentalną formą przepowiadania wiary, w
czasie którego dochodzi do pierwotnego zetknięcia się słuchaczy z orędziem
zbawienia. Ewangelizacja nie moŜe jednak zatrzymać się na tym etapie6. W pojęciu ewangelizacji moŜna zauwaŜyć bowiem pewne wewnętrzne napięcie. Z
jednej strony dotyczy ono Ewangelii, z drugiej procesu jej rozprzestrzeniania.
Ewangelizacja ma w sobie dwubiegunową relację: stałe odniesienie do Słowa i
do świata, jest zakorzeniona ontycznie w Bogu i ukierunkowana na przenikanie
otaczającej rzeczywistości. Łączy się teŜ ściśle ze świadectwem chrześcijańskim,
które jest nieodłącznym elementem jej skuteczności7. Ewangelizacja nie moŜe
być działalnością oddzieloną od innych form realizacji misji zbawczej Kościoła.
Powinna ona raczej wszystkie je przenikać, gdyŜ granice pomiędzy »opieką
duszpasterską, nową ewangelizacją i specyficzną działalnością misyjną« nie
dadzą się wyraźnie określić i nie jest do pomyślenia, by tworzyć między nimi
bariery czy zamknięte podziały. […] KaŜda z nich ma wpływ na inne, pobudza je
i wspomaga (RMs 33).

6

J. K o c h e l: Katecheza ewangelizacyjna. „Horyzonty Wiary”. R. 2001 nr 1 s. 27.
Por. W. L a n g e r: Nowa ewangelizacja? Problemy dotyczące pojęcia i programu. W: W
słuŜbie człowiekowi. Red. Z. M a r e k. Kraków 1991 s. 25.
7
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Uwzględniając zatem rozumienie ewangelizacji, a przez to i nowej ewangelizacji, zwłaszcza w kontekście jej „globalnej wizji” moŜna stwierdzić, Ŝe duszpasterstwo zwyczajne, prowadzone w we wspólnotach kościelnych, jakimi są
parafie jest podstawową formą realizacji postulatu nowej ewangelizacji. Postulat
ten będzie realizowany zwłaszcza wtedy, kiedy w duszpasterstwie tym zostanie
zrealizowana zasada nadania nowej jakości wypróbowanym środkom duszpasterskim. Chodzi w niej o postulowane przez Jana Pawła II zasady nowej ewangelizacji, mianowicie potrzebę nowej gorliwości, nowych metod i nowego sposobu głoszenia i dawania świadectwa Ewangelii (por. PDV 18).
Postrzeganie duszpasterstwa w kontekście ewangelizacji postulował juŜ
przed laty wybitny polski pastoralista i twórca ruchu „Światło−śycie”, Sługa
BoŜy ks. Franciszek Blachnicki. ZauwaŜał on jednak, Ŝe postulat ewangelizacyjnego charakteru duszpasterstwa pozostaje często w sferze intelektualnych rozwaŜań, dyskusji akademickich czy we wskazaniach pastoralnych. Z trudem dociera on do świadomości zarówno wiernych, jak i duchownych, zarówno wspólnot diecezjalnych, jak i parafialnych8. Nowa ewangelizacja w parafii powinna
zatem rozpoczynać się od podjęcia z nową gorliwością, nowymi metodami i w
odnowiony sposób duszpasterstwa zwyczajnego. Nie stoi bowiem przed nami
Ŝaden doraźny cel, ale otwiera się szersze i wymagające takiego samego wysiłku
pole zwyczajnego duszpasterstwa (NMI 29).
Prowadzenie nowej ewangelizacji w duszpasterstwie zwyczajnym w parafii
uzasadnione jest po drugie adresatami i celem nowej ewangelizacji. Jan Paweł II
podkreślając konieczność ewangelizacji odpowiedniej do uwarunkowań społeczno-kulturowych i religijnych kaŜdego czasu mówił o tzw. „nowej ewangelizacji”, albo o „ewangelizacji z nową jakością”, które dotyczą wspólnot chrześcijańskich, mających trwale ukształtowane struktury kościelne, ale ich członkowie
utracili w jakiejś mierze Ŝywotność wiary i nie stanowi ona istotnego punktu
odniesienia w ich Ŝyciu (por. RMs 33). Wydaje się, Ŝe spośród róŜnych współczesnych grup i wspólnot kościelnych, to właśnie parafia skupia najwięcej wiernych, którzy w jakiejś mierze utracili Ŝywotność wiary i nie stanowi ona w ich
Ŝyciu istotnego punktu odniesienia. Są oni zatem podstawowymi adresatami
nowej ewangelizacji. Do tych właśnie wiernych kierowane jest duszpasterstwo
zwyczajne. Oni są, wprawdzie niekiedy bardzo okazjonalnie, słuchaczami homilii, uczestnikami katechezy sakramentalnej, a takŜe uczestnikami sprawowanej
liturgii.

8

Por. F. B l a c h n i c k i: Rekolekcje dla Wspólnoty Kapłanów Chrystusa Sługi. Lublin
1991 s. 46.
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Nowa ewangelizacja w parafii uzasadniona jest takŜe stawianymi przed nią
celami. Jednym z głównych celów nowej ewangelizacji jest bowiem prowadzenie do odnowy wspólnot kościelnych, czyli takŜe parafii. Ta nowa ewangelizacja, skierowana nie tylko do jednostek, ale do całych grup ludzkich, Ŝyjących w
róŜnych sytuacjach, środowiskach i kulturach, ma na celu kształtowanie dojrzałych wspólnot kościelnych, w których wiara ujawnia się i urzeczywistnia w całym
swoim pierwotnym znaczeniu jako przylgnięcie do osoby Chrystusa i do Jego
Ewangelii, jako spotkanie i sakramentalna komunia z Chrystusem, jako Ŝycie w
duchu miłości i słuŜby (ChL 34).
Uwzględniając powyŜsze stwierdzenia, moŜna mówić o ewangelizacyjnym
wymiarze całej działalności wspólnoty parafialnej, o ewangelizacyjnym wymiarze duszpasterstwa czy ewangelizacyjnym wymiarze katechezy, szczególnie tam,
gdzie działalność parafii prowadzona jest w zróŜnicowanym religijnie środowisku, jakim z pewnością jest dzisiejsze społeczeństwo polskie. Określenie „ewangelizacyjny wymiar parafii” czy „wspólnota ewangelizacyjna” wskazuje zarówno na potrzebę ewangelizacji dla duszpasterstwa i katechezy, jak i na wzajemne i
dynamiczne powiązania wszystkich form kościelnej działalności9.

II. Powołaniowy wymiar nowej ewangelizacji
W ostatniej części przedstawionych zostanie kilka postulatów duszpasterskich, jakie jawią się w kontekście powołaniowego wymiaru nowej ewangelizacji w parafii, w jej zwyczajnym duszpasterstwie. Powołaniowy charakter duszpasterstwa zwyczajnego w parafii przejawia się głównie poprzez pomoc człowiekowi w doświadczeniu Miłości Boga. Podjęcie powołania, to odpowiedź człowieka na Miłość Boga. Bez doświadczenia bycia miłowanym przez Boga nie
moŜe być owocnego podjęcia i wypełnienia powołania. Z »pierwszeństwa« miłowania ze strony Boga moŜe, jako odpowiedź, narodzić się miłość równieŜ w
nas (DCE 17). Pomoc współczesnemu człowiekowi w doświadczeniu Boga poprzez świadectwo miłości kaŜdego chrześcijanina i chrześcijańskich wspólnot
uznał Jan Paweł II za jedno z najwaŜniejszych wyzwań stojących przed współczesnym Kościołem. Wyzwanie stojące dzisiaj przed Kościołem w Europie polega zatem na tym, by przez swoje świadectwo miłości, które samo w sobie ma
wewnętrzną moc ewangelizującą, pomóc współczesnemu człowiekowi doświadczyć miłości Boga Ojca i Chrystusa, w Duchu Świętym (EiE 84).
Podjęcie powołania, to świadectwo dane Miłości, to odpowiedź na Miłość
Boga. Podstawą tej odpowiedzi, co juŜ zaznaczono, jest doświadczenie Boga,
9
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Por. J. K o c h e l, dz. cyt., s. 31.

jego Miłości, poznanie i uwierzenie jej. Człowiek pozostaje dla siebie istotą
niezrozumiałą, jego Ŝycie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość,
jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób
swoją, jeśli nie znajdzie w niej Ŝywego uczestnictwa (RH 10). Doświadczenie
bycia miłowanym przez Boga, doświadczenie „miłującego spojrzenia Chrystusa”
jest najwaŜniejszym z doświadczeń egzystencjalnych chrześcijanina, podstawowym doświadczeniem człowieka wierzącego. Ta świadomość bycia kochanym
przez Boga jest konstytutywnym elementem wiary i Ŝycia chrześcijańskiego.
Człowiekowi koniecznie potrzebne jest to miłujące spojrzenie. Jest mu potrzebna
świadomość, Ŝe jest miłowany, Ŝe jest umiłowany odwiecznie i wybrany odwiecznie – a równocześnie ta odwieczna miłość BoŜego wybrania towarzyszy mu w
ciągu całego Ŝycia jako miłujące spojrzenie Chrystusa. I moŜe najbardziej w
chwili doświadczenia, upokorzenia, prześladowania, klęski – wtedy, gdy nasze
człowieczeństwo zostanie jakby przekreślone w oczach ludzkich, zniewaŜone i
podeptane – wtedy świadomość tego, Ŝe Ojciec umiłował nas odwiecznie w swoim Synu – tego, Ŝe Chrystus miłuje kaŜdego i zawsze, staje się mocnym punktem
oparcia dla całej naszej ludzkiej egzystencji. Gdy wszystko przemawia za tym,
aby zwątpić w siebie oraz w sens własnego Ŝycia, wówczas to spojrzenie Chrystusa, świadomość miłości, która w Nim okazała się potęŜniejsza od wszelkiego
zła i wyniszczenia – ta świadomość pozwala nam przetrwać10.
Zgodnie z nauczaniem Benedykta XVI doświadczenie Boga, który jest Miłością dokonuje się na róŜnorodne sposoby, z których większość naleŜy do duszpasterstwa zwyczajnego: słowo BoŜe, Sakramenty, a zwłaszcza Eucharystia,
liturgia Kościoła, modlitwa, Ŝywa wspólnota. RównieŜ w (…) historii Kościoła
Pan nie był nieobecny: zawsze na nowo wychodzi nam naprzeciw – poprzez ludzi, w których objawia swą obecność; poprzez Słowo, w Sakramentach, w sposób
szczególny w Eucharystii. W liturgii Kościoła, w jego modlitwie, w Ŝywej wspólnocie wierzących doświadczamy miłości Boga, odczuwamy Jego obecność i tym
samym uczymy się równieŜ rozpoznawać Go w naszej codzienności. On pierwszy
nas ukochał i nadal nas kocha jako pierwszy; dlatego my równieŜ moŜemy odpowiedzieć miłością (DCE 17).
Świadectwo miłości domaga się słowa. Powołanie to odpowiedź na Miłość
Boga, ale takŜe odpowiedź na słowo Boga. Powołaniowy charakter duszpasterstwa zwyczajnego w parafii przejawia się zatem takŜe poprzez przygotowanie do
komunii słowa BoŜego. „Nowa gorliwość” w parafialnej posłudze przepowiadania zbawczego orędzia w pierwszym rzędzie powinna wyrazić się w zrozumieniu
potrzeby i w zatroskaniu o wykształcenie w wiernych postawy słuchania Boga.
Koniecznym jest zwłaszcza, aby słuchanie słowa BoŜego stawało się Ŝywym spo10

J a n P a w e ł I I: List do Młodych całego świata. Watykan 1985 nr 7.
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tkaniem, zgodnie z wiekową i nadal aktualną tradycją »lectio divina«, pomagającą odnaleźć w biblijnym tekście Ŝywe słowo, które stawia pytania, wskazuje
kierunek, kształtuje Ŝycie (NMI 39). Parafia staje się „wspólnotą wiary” rodzącą
powołania nie tyle poprzez głoszenie słowa BoŜego, co raczej przez wsłuchiwanie się w jego przesłanie, bo „wiara rodzi się z tego, co się słyszy” (por. Rz
10,17). Dopiero wtedy, gdy człowiek słucha Słowa, staje w obliczu Boga, który
przenika jego sumienie i wzywa do decyzji, która nie polega tylko na intelektualnym przyjęciu pouczenia, ale na nawróceniu serca. Z tej racji powołaniowy
wymiar duszpasterstwa zwyczajnego wyraŜał się będzie w kształtowaniu świadomości, gotowości i umiejętności „przystępowania do komunii słowa BoŜego”.
Powołaniowy charakter duszpasterstwa zwyczajnego w parafii wyraŜa się
równieŜ poprzez umoŜliwienie we wspólnocie parafialnej realizacji odkrytego
powołania. Powołanie w parafii bywa rozumiane niekiedy bardzo powierzchownie. Przykładem mogą tu być wizytacje biskupie, podczas których zostają przedstawieni pasterzowi Kościoła ci, którzy są zaangaŜowani w Ŝycie parafii, poczynając od ministrantów i lektorów poprzez animatorów ruchów i stowarzyszeń
kościelnych do członków rad parafialnych. Nie deprecjonując znaczenia i poświęcenia tych osób naleŜy jednak stwierdzić, Ŝe nie tylko ci, którzy uznani
zostali za zaangaŜowanych w Ŝycie parafii i zaproszeni na spotkanie wizytacyjne, i nie przede wszystkim oni, wypełniają właściwe świeckim powołanie apostolskie. Nie mniej i nie gorzej zaangaŜowani w Ŝycie parafii są ci, którzy w tym
samym czasie dają świadectwo Ŝycia chrześcijańskiego pośród spraw tego świata: w miejscu pracy, w rodzinie czy gdziekolwiek indziej. Stąd mówiąc o parafii
jako o wspólnocie powołanych, naleŜy rozumieć to powołanie w taki sposób,
aby móc objąć nim wszystkich, których Bóg do wspólnoty przyłączył i kaŜdemu
pomóc doświadczyć, Ŝe dając, niekiedy w osamotnieniu, świadectwo Chrystusowi, przyczynia się do budowy i wzrostu całej wspólnoty parafialnej, do której
przynaleŜy, Ŝe jest w ten sposób w jej Ŝycie zaangaŜowany, Ŝe wypełnia swoje w
niej powołanie. Cokolwiek i w jakimkolwiek czasie i na jakimkolwiek miejscu
pełnione jest w Chrystusie, przez Chrystusa i zmierza do Chrystusa, słuŜy urzeczywistnieniu zbawczej misji Kościoła. Podmioty działania Kościoła wewnątrz i
na zewnątrz, a tym samym i podmioty apostolatu Kościoła, stanowią zawsze
całość Ludu BoŜego i wszystkich jego członków11.
Stworzenie praktycznych moŜliwości udziału w Ŝyciu wspólnoty jest bardzo
waŜne dla identyfikacji wiernych z parafią, poniewaŜ identyfikacja ze wspólnotą
wzrasta przez partycypację. Wspólnotowy charakter parafii wymaga zatem takŜe
promocji identyfikacji ze wspólnotą. Chodzi tutaj o podejmowanie wszelkich
11

A. J. S k o w r o n e k: Z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Czego oczekuję od Kościoła?
Włocławek 1999 s. 59.
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działań, które będą prowadziły do większego zakorzenienia się wiernych w parafię, do której przynaleŜą. Bardzo waŜne jest tu respektowanie zasady przyjmowania sakramentów we własnej parafii, czy uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii w parafii. Działalność katechetyczna Kościoła w szkole, same szkoły katolickie czy tzw. kościoły rektorskie nie mogą sprawiać wraŜenia, jakoby przynaleŜność do wspólnoty parafialnej nie miała znaczenia. Wręcz przeciwnie powinny w szczególny sposób promować identyfikację wiernych ze wspólnotą parafialną12.

Uwzględniając powyŜsze rozwaŜania moŜna stwierdzić, Ŝe duszpasterstwo
zwyczajne w parafii jest w zasadzie priorytetowym obszarem realizacji wezwania do nowej ewangelizacji. W tej to wspólnocie, która z wskazanych w artykule
racji jest podstawową wspólnotą kościelną, nowa ewangelizacja wyraŜa się
przede wszystkim poprzez nadanie nowej jakości róŜnym formom duszpasterstwa zwyczajnego. W ten sposób stworzy się warunki umoŜliwiające współczesnemu człowiekowi doświadczenie Boga, jego miłości i pomoŜe w podjęciu
odpowiedzi na tę miłość. To zaś stanowi istotę chrześcijańskiego powołania.
Stąd prowadzona w ramach duszpasterstwa zwyczajnego w parafii nowa ewangelizacja posiada takŜe głęboki wymiar powołaniowy.

12

Por. M. P o l a k: Parafia dzisiaj. Podstawy i kierunki duszpasterskiej odnowy. Poznań
2007 s. 60–61.
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DąŜenie do doskonałości – podstawowym wymogiem
kanonicznym kapłanów

W aktualnym Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy: Duchowni w swoim
Ŝyciu z szczególnej racji obowiązani są dąŜyć do świętości, zwłaszcza, Ŝe – będąc
konsekrowani Bogu z nowego tytułu przez przyjęcie święceń – stając się szafarzami BoŜych tajemnic dla słuŜenia Jego ludowi1. Benedykt XVI, podczas pielgrzymki do Polski, przemawiając do duchownych w archikatedrze św. Jana w
Warszawie, nazwał kapłana specjalistą od spotkania człowieka z Bogiem. Apelował do duchownych: Trwajcie mocni w wierze! RównieŜ wam powierzam to
motto mojej pielgrzymki. Bądźcie autentyczni w waszym Ŝyciu i posłudze. Wpatrzeni w Chrystusa, Ŝyjcie Ŝyciem skromnym, solidarni z wiernymi, do których
jesteście posłani. SłuŜcie wszystkim, czekając na nich w parafiach i konfesjonałach, towarzyszcie nowym ruchom i wspólnotom, wspierajcie rodziny, nie traćcie
więzi z młodzieŜą, pamiętajcie o ubogich i opuszczonych. Gdy będziecie Ŝyli
wiarą, Duch Święty wam podpowie, co macie mówić, jak macie słuŜyć. Będziecie
mogli zawsze liczyć na pomoc Tej, która przewodzi Kościołowi w wierze2. Świętość u kapłanów i u świeckich wyrasta wobec tego na tym samym gruncie: pierwotnego uświęcenia przez chrzest, które zostaje udoskonalone przez bierzmowanie. Na niniejszy artykuł składają się cztery rozdziały. Najpierw zostanie omóRobert K A N T O R, ks. dr, sędzią Sądu Diecezjalnego, wykładowca prawa kanonicznego i wyznaniowego na Wydziale Teologicznym w Tarnowie UPJPII w Krakowie i w Gródku Podolskim na
Ukrainie, e-mail: sad_diec5@diecezja.tarnow.pl
1

Kan. 276 § 1.
B e n e d y k t X V I: Wierzcie w moc waszego kapłaństwa. Przemówienie podczas spotkanie z duchowieństwem w archikatedrze św. Jana. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R.
27: 2006 nr 6–7 s. 16.
2
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wione powołanie kapłańskie do doskonałości jako to, które wypływa z powszechnego powołania wszystkich ochrzczonych do świętości. Następnie zostaną przedstawione główne rysy powołania kapłańskiego do świętości w dokumentach Soboru Watykańskiego II. W rozdziale trzecim zostanie przeanalizowana
kwestia powołania do świętości w Kodeksie Jana Pawła II. Wreszcie w ostatnim,
czwartym rozdziale zostanie wyeksponowana miłość i troska pasterska kapłana
jako wyraz jego dąŜeń ku doskonałości w oparciu o postanowienia Drugiego
Polskiego Synodu Plenarnego.

I. Kapłan – wezwany do świętości
Świętość nie jest przywilejem niewielu, lecz celem, który Bóg „po trzykroć
święty” i „źródło wszelkiej świętości” (II Modlitwa eucharystyczna) stawia
przed człowiekiem stworzonym na Jego obraz i podobieństwo. Wezwanie to,
zawarte w samym stwórczym akcie Boga, staje się przykazaniem: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty (Kpł 19,2). Świętość – BoŜy atrybut – staje się w ten
sposób powołaniem kaŜdego człowieka.
Bóg stworzył człowieka, aby osiągnął on swą pełnię, nie w sposób bierny,
lecz uczestnicząc w BoŜym dziele. Jej osiągniecie jest zatem ostatecznym celem
i zasadą jednoczącą cały rodzaj ludzki. Św. Augustyn mówi stanowczo: Stworzyłeś nas dla siebie, Panie, i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w
Tobie3. Słowa te są wspaniałym kompendium głębokiej, nadprzyrodzonej antropologii. W tym kontekście całkowicie zrozumiałe są słowa św. Pawła do Efezjan: W Nim bowiem wybrał nas przed załoŜeniem świata, abyśmy byli święci i
nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli4.
Skoro wszyscy ludzie są prawdziwie powołani do świętości, to dla chrześcijan jest ona autentyczną potrzebą. Do wszystkich skierowane zostało zaproszenie
Jezusa: Bądźcie wiec wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski5. Do
wszystkich teŜ odnoszą się słowa św. Pawła: Albowiem wolą BoŜą jest wasze
uświęcenie6.
Powołanie do świętości ma zatem charakter uniwersalny. Nikt nie jest z niego wyłączony. Wszyscy w Kościele, niezaleŜnie od tego, czy naleŜą do hierarchii,
czy są przedmiotem jej apostolskiego posługiwania, powołani są do świętości,
3

Św. A u g u s t y n: Wyznania, 1, 1.
Ef 1, 4–5.
5
Mt 5, 48; por. Mt 12, 30; J 13, 43; 15, 12.
6
1 Tes 4, 3; por. Ef 1, 4; 5, 3; Kol 3, 12; Gal 5, 22; Rz 6, 22.
4
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zgodnie ze słowami Apostoła: »Albowiem wolą BoŜą jest wasze uświęcenie« (1
Tes 4,3)7; i dla wszystkich jest jasne, Ŝe wierni kaŜdego stanu i zawodu powołani
są do pełni Ŝycia chrześcijańskiego oraz doskonałej miłości8.
Świętość, o której mówi Sobór Watykański II i do której wszyscy są powołani, nie jest rozumiana jako ideał czysto teoretyczny, wprawdzie piękny, lecz
nieosiągalny. TakŜe dąŜenie do niej nie powinno być czymś abstrakcyjnym,
ogólnym, lecz winno stać się autentycznym programem Ŝycia. Szukajcie świętości w codziennym Ŝyciu – mówił Jan Paweł II9, w zwyczajnym Ŝyciu. Nie polega
ona oczywiście na dokonywaniu rzeczy niezwykłych, lecz na niezwykłym podejściu do rzeczy zwykłych i codziennych. Nie naleŜy mylnie pojmować tego ideału
doskonałości jako swego rodzaju wizji Ŝycia nadzwyczajnego, dostępnego jedynie wybranym »geniuszom« świętości. Drogi świętości są wielorakie i dostosowane do kaŜdego powołania10.
Świętości chrześcijańskiej nie naleŜy postrzegać takŜe jako pewnego rodzaju wyobcowania człowieka, lecz raczej jako jego pełną realizację, zgodną z BoŜym planem zbawienia. Jest ona darem łaski, która doskonali naturę człowieka.
W rzeczywistości świętość nie jest zaprzeczeniem tego, co ludzkie, lecz pełnią
człowieczeństwa. Chrystus jest doskonałym człowiekiem właśnie dlatego, Ŝe jest
samą świętością wcieloną.
Mając na uwadze powyŜsze rozwaŜania o powszechnym powołaniu do świętości, lepiej zrozumiemy istotę kapłańskiego wezwania do świętości. Ojciec
Święty Jan Paweł II na spotkaniu z kapłanami Rzymu powiedział: Kapłaństwo
wymaga, aby kaŜdy z nas w wypełnianiu swej posługi i w całym swoim Ŝyciu był
naprawdę człowiekiem BoŜym. Nie tylko najbliŜsi nam wierni, ale równieŜ ci,
których wiara jest słaba czy chwiejna i oddalili się od praktyk chrześcijańskich,
nie pozostaną obojętni na obecność i świadectwo kapłana, który jest naprawdę
»człowiekiem BoŜym«; wręcz przeciwnie, im lepiej go poznają, tym bardziej
będą go szanować i zechcą się przed nim otworzyć. Dlatego właśnie jest tak
bardzo waŜne, abyśmy my, kapłani, jako pierwsi szczerze i wielkodusznie odpowiedzieli na to powołanie do świętości, które Bóg kieruje do wszystkich
ochrzczonych. Droga do świętości wiedzie przede wszystkim przez modlitwę i nic
nie zdoła jej zastąpić. Przebywając z Panem, stajemy się Jego przyjaciółmi, nasze spojrzenie przemienia się stopniowo w Jego spojrzenie, nasze serce upodabnia się do Jego Serca. Jeśli naprawdę chcemy, aby nasze wspólnoty stały się
7

Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 39.
TamŜe, 40.
9
J a n P a w e ł I I: Homilia w Mariborze [19 maja 1996 r.]. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 17: 1996 nr 7–8 s. 14.
10
J a n P a w e ł I I: List apostolski Novo millennio ineunte. Watykan 2001 s. 44 pkt 31.
8
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»szkołą modlitwy« (por. Novo millennio ineunte, 33), my jako pierwsi musimy
być ludźmi modlitwy, ucząc się od Jezusa, Maryi i świętych, którzy są mistrzami
modlitwy. Sercem modlitwy chrześcijańskiej i kluczem do tajemnicy naszego
kapłaństwa jest bez wątpienia Eucharystia. Dlatego odprawianie Mszy św. musi
być dla kaŜdego z nas centrum całego Ŝycia i najwaŜniejszą chwilą kaŜdego
dnia. Drodzy bracia, w rzeczywistości nie mamy wyboru! Jeśli nie będziemy
dąŜyć, z pokorą, ale wytrwale, do naszego uświęcenia, zaczniemy iść na małe
kompromisy, które z czasem staną się coraz większe i mogą doprowadzić do
zdradzenia, otwartego bądź ukrytego, tej oblubieńczej miłości, którą Bóg nas
umiłował, powołując nas do kapłaństwa11.
Według Magisterium Kościoła, sakramentalne upodobnienie się kapłana do
Jezusa Chrystusa skłania go do dąŜenia do świętości z racji powierzonej mu posługi, która jest święta ze swej natury12. Wprawdzie juŜ z racji chrztu świętego
do świętości wezwani są wszyscy chrześcijanie, ale prezbiter winien do niej
dąŜyć z nowej motywacji: by odpowiedzieć na nową łaskę, która go ukształtowała, aby uobecniał osobę Chrystusa, Głowy i Pasterza, aby był Ŝywym narzędziem
w dokonywaniu dzieła zbawienia. W pełnieniu swojej posługi ten, który jest »sacerdos in aeternum« winien się starać, aby we wszystkim naśladować przykład
Pana, łącząc się z Nim »w uznaniu woli Ojca i w składaniu siebie [samego] w
darze dla powierzonej [mu] trzody«. Na takiej podstawie umiłowania woli BoŜej
i pasterskiej miłości buduje się jedność Ŝycia, to znaczy wewnętrzna jedność
Ŝycia duchowego i działalności związanej z posługą. Pogłębianie się tej jedności
Ŝycia opiera się na pasterskiej miłości, którą z kolei podtrzymuje głębokie rozmodlenie, tak iŜ prezbiter jest nierozdzielnie świadkiem miłości i mistrzem Ŝycia
wewnętrznego13.

II. Ideał kapłański w dokumentach Soboru Watykańskiego II
NajwyŜszym ideałem kapłańskim jest i pozostanie na wszystkie czasy Jezus
Chrystus. PoniewaŜ Jego bogactwo Ŝycia jest niewyczerpane, stąd teŜ Kościół w
poszczególnych okresach historii ludzkości zwraca uwagę na te elementy ideału
kapłańskiego w Jezusie Chrystusie, które zawsze obowiązują i są aktualne. Sobór
watykański II w swoich dokumentach nakreślił ideał kapłański na czasy ówczesne, który do dziś nie stracił nic ze swej aktualności. Dokumenty soborowe
wskazują cechy, jakie winny charakteryzować księdza epoki posoborowej.
11

J a n P a w e ł I I: Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem diecezji rzymskiej.
Być kapłanami według Serca Jezusa. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 24: 2003 nr 5
s. 36–38.
12
Por. kan. 276 § 1 KPK.
13
Kongregacja ds. Duchowieństwa: Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej. Instrukcja. Watykan 2002 s. 19 pkt 10.
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PoniŜsze myśli ujmują ideał kapłański w odniesieniu do współczesnego
świata po to, by na jego tle w jasnym świetle ukazywać sens i wielkość
posługi kapłańskiej, w której tak wielkie cięŜary łączą się z tak wielką
radością i w które j przede wszystkim, jak uczą Ojcowie, moŜna dać Chrystusowi najwyŜszy dowód miłości14.
1. Kapłan współczesny ma się przybliŜać do świata
W powyŜszym postulacie mieści się konieczność dialogu ze światem, ze
wszystkimi ludźmi i ze wszystkimi ich trudnościami. Sobór zachęca kapłanów,
by się do tej pracy właściwie przygotowali: Niech przez ciągłe studiowanie
przygotowują się do odegrania swej roli w dialogu, jaki przyjdzie im prowadzić
ze światem i ludźmi jakichkolwiek zapatrywań15.
W Dekrecie o formacji kapłańskiej odnajdujemy wezwanie alumnów, by
ośrodkiem swego Ŝycia wewnętrznego uczynili Chrystusa: Mając przez święcenia upodobnić się do Chrystusa–Kapłana, niech takŜe trybem całego Ŝycia przyzwyczajają się przylgnąć do Niego najserdeczniej jako przyjaciele. Paschalną
Jego tajemnicę niech tak przeŜywają, aby umieli wtajemniczać w nią lud, który
ma być im powierzony. Niech nauczą się szukać Chrystusa w wiernym rozwaŜaniu słowa BoŜego, w czynnym uczestnictwie w świętych tajemnicach Kościoła, a
przede wszystkim w Eucharystii i w modlitwie brewiarzowej, niech Go szukają w
biskupie, który ich posyła, i w ludziach, do których są posyłani, szczególnie w
biednych, maluczkich, chorych, w grzesznikach i niewierzących16. PowyŜszy
Dekret wyraŜa myśl, Ŝe dziś juŜ nie wystarczy typ przeciętnego księdza, który w
pewnym sensie przyjaźni się ze światem, ale lęka się lub nie umie nawiązać z
nim dialogu na tematy wewnętrznego niepokoju, częstych konfliktów i rozterek
wewnętrznych tak obecnych we współczesnym świecie. Do ludzi naleŜy się zbliŜać, by im ułatwiać zrozumienie sensu ich istnienia i sensu ich dramatów oraz
cierpień.
Współczesny człowiek czeka na spotkanie z kapłanem. Wyrazem tego jest
współczesna publicystyka, literatura, podejmowane dyskusje. W Dekrecie o
posłudze i Ŝyciu kapłana moŜemy przeczytać o tym duszpasterskim zadaniu kapłanów: Prezbiterzy, wzięci z ludzi i postawieni dla ludzi w tych sprawach, które
wiodą do Boga, aby ofiarowali dary i ofiary za grzechy, Ŝyją z innymi ludźmi
jako z braćmi. Tak teŜ i Pan Jezus, Syn BoŜy, Człowiek posłany przez Ojca do
ludzi, mieszkał między nami i chciał we wszystkim upodobnić się do braci, z wyjątkiem jednak grzechu. JuŜ święci Apostołowie naśladowali Go, a św. Paweł,
14

Sobór Watykański II: Dekret o posłudze i Ŝyciu kapłanów Presbyterorum ordinis, 11.
Sobór Watykański II: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 43.
16
Sobór Watykański II: Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius, 8.
15
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Doktor narodów, »przeznaczony do Ewangelii BoŜej« (Rz 1,1), stwierdza Ŝe stał
się wszystkim dla wszystkich, aby zbawić wszystkich. Prezbiterzy Nowego Testamentu przez swe powołanie i wyświęcenie zostają wydzieleni w jakiś sposób z
Ludu BoŜego, jednak nie w celu odłączenia się od niego lub od jakiegokolwiek
człowieka, lecz by całkowicie poświęcili się dziełu, do którego powołuje ich Pan.
Nie mogliby być sługami Chrystusa, gdyby nie byli świadkami i szafarzami innego Ŝycia niŜ ziemskie; lecz nie potrafiliby teŜ słuŜyć ludziom, gdyby pozostali
obcymi w stosunku do ich Ŝycia i warunków17.
To wejście w świat nie jest łatwe, gdyŜ nastręcza wiele niebezpieczeństw.
Doświadczenie uczy, Ŝe spotkanie się ze światem, celem jego zbawienia, wymaga wiele samozaparcia, entuzjazmu dla sprawy BoŜej. Kapłan jest BoŜym człowiekiem, ale jednak człowiekiem. Stąd winien się tak uzbroić, by światu słuŜyć,
a nic nie utracić ze swego kapłaństwa, by stać się sługą świata a nie jego niewolnikiem. OręŜem kapłana mogą być tylko jego osobiste wewnętrzne wartości.
2. Kapłan ma oddziaływać na świat
Współczesny kapłan powinien pójść do świata i ukazywać mu doskonałość
ludzką i nadprzyrodzoną. Zatem do odnowy świata przyczyni się tylko ten kapłan, którego cechować będzie najpierw dąŜenie do ludzkiej doskonałości. W
osiągnięciu tego bardzo pomogą im zalety, które słusznie cieszą się uznaniem w
społeczności ludzkiej, jak dobroć serca, szczerość, siła i stałość ducha, ustawiczna troska o sprawiedliwość, ogłada towarzyska i inne18. WyposaŜenie w
naturalne cnoty – zdaniem Soboru – ułatwi kapłanowi zbawienie świata, gdyŜ
współczesny człowiek bardziej jest uwraŜliwiony na wartości naturalne niŜ nadprzyrodzone, stąd te pierwsze mogą stać się dobrym pomostem, poprzez który
kapłan łatwiej będzie mógł trafić do duszy dzisiejszego człowieka i przekazać
mu te drugie wartości, wyŜsze, nadprzyrodzone. Kapłan winien zatem, zgodnie z
nauką soborową, starać się o tę naturalną, ludzką doskonałość.
Człowiek potrzebuje takŜe wartości nadprzyrodzonych, które Kościół niesie
mu za pośrednictwem swoich kapłanów. Kapłani zaś będą mogli dawać te wartości nadprzyrodzone, jeśli sami będą je posiadali. Niech wszyscy duszpasterze
pamiętają, Ŝe swoim codziennym zachowaniem i zapobiegliwością pokazują
światu oblicze Kościoła, z którego ludzie wnoszą o mocy i prawdzie orędzia
chrześcijańskiego. Wraz z zakonnikami i swoimi wiernymi niech świadczą Ŝyciem i słowem, Ŝe Kościół przez samą swoją obecność ze wszystkimi darami,
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Presbyterorum ordinis, dz. cyt., 3.
TamŜe.

jakie w nim są zawarte, jest niewyczerpanym źródłem tych cnót, których dzisiejszy świat jak najbardziej potrzebuje19.
W Konstytucji dogmatycznej o Kościele Sobór Watykański II nawołuje: kapłani niechaj pamiętają, Ŝe swym codziennym zachowaniem i swą troskliwością
ukazują wiernym i niewiernym, katolikom i niekatolikom oblicze urzędu prawdziwie kapłańskiego i pasterskiego i Ŝe wszystkim dawać winni świadectwo
prawdy i Ŝycia, a jako dobrzy pasterze szukać tych takŜe (por. Łk 15,4–7), którzy,
choć ochrzczeni w Kościele katolickim, odeszli od praktykowania sakramentów
lub nawet od wiary20.
Zatem, na czym polega świętość kapłańska w dzisiejszych czasach?
 Na jedności i współpracy z biskupem:
Prezbiterzy zaś, mając przed oczyma pełnię sakramentu kapłaństwa, którą
cieszą się biskupi, niech czczą w nich władzę Chrystusa, najwyŜszego Pasterza. Niech zatem zwiąŜą się ze swoim biskupem szczerą miłością i posłuszeństwem. To posłuszeństwo kapłańskie, przepojone duchem współpracy, opiera się na samym uczestnictwie w posłudze biskupiej, które zostaje udzielone prezbiterom przez sakrament kapłaństwa i misję kanoniczną21. Prawdziwa świętość zawsze wiąŜe kapłana z biskupem. Stąd dąŜenia do doskonałości nie moŜna pogodzić z uchylaniem się czy wyłamywaniem spod władzy biskupiej.
 Na jedności i współpracy z kapłanami:
Wszyscy prezbiterzy, ustanowieni przez święcenia w stanie kapłańskim,
związani są ze sobą najściślejszym braterstwem sakramentalnym; szczególnie zaś w diecezji, której słuŜbie są oddani pod zwierzchnictwem własnego biskupa, tworzą jeden zespół prezbiterów. (…) Stąd teŜ jest rzeczą
waŜną, by wszyscy prezbiterzy, tak diecezjalni jak zakonni, wzajemnie się
wspomagali, Ŝeby być zawsze współpracownikami prawdy. (…) Z tego
powodu starsi wiekiem niech przyjmują młodszych jak braci i wspomagają
ich w pierwszych poczynaniach i cięŜarach posługiwania, a takŜe niech
się starają zrozumieć ich sposób myślenia, chociaŜ róŜny od własnego, i
niech z Ŝyczliwością śledzą ich inicjatywę. Młodsi równieŜ niech szanują
wiek i doświadczenie starszych, radzą się ich w sprawach dotyczących
duszpasterstwa i chętnie z nimi współpracują22. Sobór nawołuje, aby jed19

Gaudium et spes, dz. cyt., 43.
Lumen gentium, dz. cyt., 28.
21
Presbyterorum ordinis, dz. cyt., 7.
22
TamŜe, 8.
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ność i współpraca między kapłanami łączyła się z wzajemnym zrozumieniem się, solidarnością kapłańską, która dla wielu stanowi istotna podporę
w trudnościach. Sobór zachęca do wzajemnej gościnności, do gotowości w
słuŜeniu pomocą materialną i duchową.
 Na jedności i współpracy z wiernymi:
Prezbiterzy postawieni wśród świeckich, by prowadzili wszystkich do
zjednoczenia w miłości, »miłością braterską nawzajem się miłując, w okazywaniu czci jedni drugich uprzedzając« (Rz 12,10). (…) Prezbiterzy zatem tak winni przewodniczyć, by nie szukając swego, lecz tego, co naleŜy
do Jezusa Chrystusa, współpracowali z wiernymi świeckimi i zachowywali
się wśród nich na wzór Mistrza, który między lud, »nie przyszedł, aby mu
słuŜono, ale aby słuŜyć i duszę swą oddać na okup za wielu«23. Kapłani są
ludźmi i często kierują nimi ambicje, i chęć by im słuŜono. Jednak im bardziej zapominają o sobie, by słuŜyć bliźnim, tym skuteczniej pociągają innych do Chrystusa. Na tym m.in. polega świętość kapłańska.
3. Kapłan stojąc pośrodku świata, nie powinien ulegać światu
Święte Ŝycie kapłana ma być kwasem, zaczynem, fermentem dla świata. Rolą zaczynu jest, Ŝe ciasto rośnie w dzieŜy i czyni chleb smacznym. Kapłan ma
wnosić w świat BoŜy ferment. Współczesny świat, pełen tragicznych konfliktów,
niepokojów, ma przemienić się pod wpływem ewangelicznego zaczynu.
MoŜe zdarzyć się jednak i taka sytuacja, Ŝe kapłan znalazłszy się pośrodku
świata, nie tylko go nie przemieni, ale sam się w nim zatopi, upodobni się do
niego. Mając to na względzie Sobór ostrzega: Sama ich (prezbiterów) posługa
domaga się w szczególny sposób, by nie upodabniali się do tego świata; równocześnie jednak wymaga, by na tym świecie Ŝyli wśród ludzi i jako dobrzy pasterze znali swe owce i starali się doprowadzić takŜe te, które nie są z ich owczarni,
by i one usłyszały głos Chrystusa i by nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz24.
Przebywając w świecie, kapłan zawsze powinien zachowywać swój własny
kapłański wizerunek. Kościół przychodzi mu z pomocą zalecając odpowiednie
środki: Dlatego teŜ ten święty Sobór dla osiągnięcia swych duszpasterskich celów odnowy wewnętrznej Kościoła, rozprzestrzenienia Ewangelii na cały świat
oraz nawiązania dialogu ze światem współczesnym zachęca usilnie wszystkich
kapłanów, aby z pomocą odpowiednich środków zalecanych przez Kościół
zdąŜali do tej stale coraz wyŜszej świętości, dzięki której stawaliby się z kaŜdym
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Ŝali do tej stale coraz wyŜszej świętości, dzięki której stawaliby się z kaŜdym
dniem coraz lepszymi narzędziami w słuŜbie całego Ludu BoŜego25.
W posoborowej odnowie największą rolę do spełnienia mięli kapłani.
Stąd ukazywanie ideału kapłańskiego jest bardzo waŜne, zwłaszcza w
obecnym czasie.

III. Kodeksowe ujęciu świętości kapłańskiej
Obowiązek dąŜenia ku doskonałości zajmuje naczelne miejsce wśród
wszystkich powinności osób duchownych. Zasada ta ma swoje odbicie systematyce Dekretu soborowego o Ŝyciu i posłudze kapłanów Presbyterorum ordinis26.
Kan. 276 KPK ustanawia powinność, która ma wymiar prawny a nie tylko moralny. PowyŜszy kanon prezentuje wymiar zewnętrzny projektowany wobec
podmiotów prawnych, którymi są członkowie Ludu BoŜego, szczególnie zaś
wierni, którym kapłan posługuje. W taki to właśnie sposób przedstawia to Dyrektorium o posłudze i Ŝyciu kapłanów: Troska o Ŝycie duchowe powinna być
odczuwana jako radosny obowiązek ze strony samego kapłana, ale takŜe jako
prawo wiernych, którzy szukają w nim, świadomie czy nieświadomie, człowieka
BoŜego, doradcy, pośrednika pokoju, wiernego i roztropnego przyjaciela, pewnego przewodnika, któremu mogliby powierzyć się w najtrudniejszych chwilach
Ŝycia, by znaleźć umocnienie i pewność27. Temu stwierdzeniu nie sprzeciwia się
fakt, Ŝe skuteczność sakramentalna – jako konsekwencja upodobnienia do Chrystusa w sakramencie święceń – jest niezaleŜna od faktycznych rezultatów świętości kapłana. DąŜenie do świętości osobistej jest konieczne do realizacji tego,
co moglibyśmy nazwać pełną skutecznością posługi ministerialnej28.
W kan. 276 moŜemy dopatrzyć się echa teologicznego pogłębienia soborowego wokół powołania wszystkich wiernych do świętości w Kościele. Kan. 124
KPK 1917 zobowiązywał duchownych, by prowadzili Ŝycie bardziej święte od
wiernych świeckich, aby dać dobry przykład. Obecny ustawodawca – idąc za
wskazaniami Soboru Watykańskiego II – stoi na stanowisku, Ŝe wszyscy wierni
mają prowadzić Ŝycie święte, ale kapłani są zobowiązani do doskonałości ze
szczególnej racji poniewaŜ poświęceni Bogu nowym sposobem w momencie
25

TamŜe, 12.
Por. Presbyterorum ordinis, dz. cyt., rozdział III:
27
Kongregacja ds. Duchowieństwa: Dyrektorium o posłudze i Ŝyciu kapłanów. Watykan 1994
s. 40 pkt 39.
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Por. J. Otaduy: Comentario al can. 276 CIC. W: Comentario Exegético al Código de
Derecho Canónico. Vol. II/1. Red. A. M a r z o a, J. M i r a s, R. R o d r i g u e z - O c a ñ a.
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przyjęcia święceń, stają się Ŝywymi narzędziami Chrystusa Wiecznego Kapłana,
aby mogli kontynuować przez wieki Jego przedziwne dzieło, które skutecznością
z wysoka odnowiło cały rodzaj ludzki29.
Współczesne nauczanie papieskie o świętości kapłańskiej wyraŜa się bardzo
dobitnie zwłaszcza w n. 27 adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis, gdzie
czytamy: Duch Święty dany w sakramencie kapłaństwa jest źródłem świętości i
wezwaniem do uświęcenia nie tylko dlatego, Ŝe upodabnia kapłana do Chrystusa
Głowy i Pasterza Kościoła i powierza mu misję prorocką, kapłańską i królewską
do spełnienia w imieniu i w zastępstwie Chrystusa, lecz takŜe dlatego, Ŝe oŜywia
jego codzienną egzystencję, wzbogacając ją darami i wymaganiami, zaletami i
natchnieniami, które składają się na miłość pasterską30
Świętość kapłańska charakteryzuje się po pierwsze tym, Ŝe kapłani są powołani nie tylko jako ochrzczeni, lecz równieŜ i zwłaszcza jako kapłani31, czyli mamy tu do czynienia z nową godnością i właściwymi jej sposobami wypływającymi z sakramentu kapłaństwa. TakŜe sposób Ŝycia kapłana, jego naśladowanie
Chrystusa Głowy i Pasterza naleŜy zaliczyć do specyficznych i oryginalnych
zarazem. Charakterystyczny dla kapłanów radykalizm ewangeliczny jest wymogiem nie tylko dlatego, Ŝe są »w« Kościele, lecz takŜe dlatego, Ŝe są, »w odniesieniu« do Kościoła, poniewaŜ są upodobnieni do Chrystusa Głowy i Pasterza,
przygotowani do świętej posługi i zaangaŜowani w nią, oŜywiani miłością pasterską32.
W ramach tego radykalizmu i jego manifestacją jest rozkwit róŜnorakich
cnót i postaw etycznych, niezbędnych w Ŝyciu duszpasterskim i duchowym kapłana, takich jak wiara, pokora wobec tajemnicy Boga, miłosierdzie, roztropność33.
Radykalizm ewangeliczny, właściwy dla prezbiterów nie oznacza wyŜszości
w relacji do innych sposobów Ŝycia chrześcijańskiego, ani teŜ zasymilowania z
radykalizmem właściwym Ŝyciu konsekrowanemu. Rady ewangeliczne, jakie
powinien praktykować kapłan w swoim Ŝyciu, nie mogą się ograniczać do tych
trzech: ubóstwo, czystość i posłuszeństwo, chociaŜ powinien nimi Ŝyć34.
W tematyce dotyczącej duchowości kapłańskiej moŜna zauwaŜyć jasne odniesienia do świętości. Było to widoczne zwłaszcza w czasie debaty nad soboro29

Presbyterorum ordinis, dz. cyt.,12.
J a n P a w e ł I I: Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis. Watykan 1992 pkt 27.
31
TamŜe, 19.
32
TamŜe, 27.
33
TamŜe.
34
Por. TamŜe, 28–30.
30
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wym dokumentem Presbyterorum ordinis. Istnieje, moŜna powiedzieć podstawowa duchowość kapłańska oparta na konsekracji i misji, jakiej udziela sakrament święceń kapłańskich. To tworzy linię argumentacyjną Presbyterorum ordinis (n. 12–14).
Oprócz tego kapłan musi być świadomy, Ŝe jego »bycie w Kościele lokalnym« stanowi, ze swej natury, element pozwalający Ŝyć duchowością chrześcijańską. W tym sensie właśnie w przynaleŜności do Kościoła lokalnego i poświęceniu się mu prezbiter znajduje źródło wartości, kryteriów oceny i działania,
które kształtują tak jego misję pasterską, jak i Ŝycie duchowe35. W ten sposób
pozycja inkardynowanego jawi się jako wystarczająca, by uczynić z niej drogę
do świętości. Owa wystarczalność nie oznacza jednak wyłączności: Na
drodze do doskonałości mogą okazać się przydatne takŜe inne wzory lub
style wywodzące się z róŜnych tradycji duchowych, które wzbogacają Ŝycie
poszczególnych kapłanów i oŜywiają kapłaństwo cennymi darami duchowymi. Dzieje się tak w licznych zrzeszeniach kościelnych dawniejszych i nowych, które przyjmują do swego grona takŜe kapłanów: od stowarzyszeń
Ŝycia apostolskiego po świeckie instytuty kapłanów, od róŜnych form Ŝycia
wspólnotowego i duchowego po ruchy kościelne. Kapłani, którzy naleŜą do
zakonów i zgromadzeń zakonnych, stanowią duchowe bogactwo dla całego
presbyterium diecezji, do którego wnoszą specyficzny wkład w postaci
charyzmatów i specjalnych posług, pobudzają swą obecnością Kościół lokalny
do większego otwarcia na problemy Kościoła powszechnego36.

IV. Drugi Polski Synod Plenarny o świętości kapłana
w posłudze pasterskiej
Mówiąc o posłudze pasterskiej, trzeba mieć na uwadze, Ŝe kapłani nie są
działaczami społecznymi, są przede wszystkim na słuŜbie świętości – świętości
człowieka i społeczeństw, mającej swoje źródło w Chrystusie. Uświęcenie to
dokonuje się przez posługę kapłańską, której szczytowym momentem jest Eucharystia. Kapłan jest dla wszystkich chrześcijan świadkiem miłości i radości, pomaga wiernym iść za Jezusem i odpowiadać na Jego miłość a takŜe jednać ich w
sakramencie pokuty37. W adhortacji apostolskiej o formacji kapłanów Pastores
35

TamŜe, 31.
TamŜe.
37
Sobór Watykański II zaleca prezbiterom częste przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania. Jest sprawą oczywistą, Ŝe ten, kto spełnia posługę jednania chrześcijan z Bogiem za
pośrednictwem sakramentu przebaczenia, sam powinien z niego korzystać. Jako pierwszy powinien
uznać, Ŝe jest grzesznikiem i uwierzyć w BoŜe przebaczenie, wyraŜające się w sakramentalnym
rozgrzeszeniu. Świadomość bycia grzesznikiem pomoŜe mu w lepszym zrozumieniu grzeszników
36
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dabo vobis, Jan Paweł II zaleca, aby kapłan był człowiekiem dialogu i misji, by
pomagał szukać prawdy, pokoju i sprawiedliwości38. Ojciec Święty mówi takŜe o
gorliwości w wypełnianiu zadań duszpasterskich, chodzi przede wszystkim o
nowy sposób głoszenia i dawania świadectwa Ewangelii. Ta świętość w pracy
duszpasterskiej winna przejawiać się takŜe w poszanowaniu i rozwijaniu róŜnych
ról, charyzmatów i posług we wspólnocie kościelnej39.
Drugi Polski Synod Plenarny stwierdził, Ŝe: wewnętrzną zasadą i cnotą kierującą Ŝyciem duchowym prezbitera jest miłość pasterska: darmo otrzymany dar
Ducha Świętego, a jednocześnie zadanie i wezwanie do odpowiedzialnej i wolnej
odpowiedzi poprzez całkowity dar z siebie dla Kościoła, na obraz daru Chrystusa i we współudziale w nim. Jedynie podporządkowanie kaŜdej chwili i kaŜdego
czynu wiąŜącemu wyborowi »dawania Ŝycia za owce« moŜe zapewnić jedność
Ŝycia, konieczną dla harmonii i duchowej równowagi kapłana. Specyficzny etos
kapłański nie moŜe być zatem niczym innym, jak tylko Ŝyciem miłością pasterską40.
Świętość kapłana objawia się takŜe w Ŝarliwym zgłębianiu a następnie głoszeniu wszystkim Ewangelii o Królestwie BoŜym. Kapłan przyjmuje słowo BoŜe
w taki sposób, aby przeniknęło ono do głębi jego myśli, wolę i uczucia, a w konsekwencji zrodziło nowy sposób rozumienia i patrzenia, który św. Paweł nazywa
przystępujących do sakramentu przebaczenia – por. P. G a j d a: Wybrany, konsekrowany i posłany.
Kapłan w świetle dokumentów Nauczycielskiego Urzędu Kościoła. Tarnów 2006 s. 198.
38
Kapłan, będący w Kościele człowiekiem wspólnoty, w osobistych kontaktach z wszystkimi
ludźmi powinien być człowiekiem misji i dialogu. Głęboko przeŜywając prawdę i miłość Chrystusa,
pragnienie i potrzebę głoszenia wszystkim Jego zbawienia, powołany jest do zacieśniania z wszystkimi ludźmi więzów opierających się na braterstwie, słuŜbie, wspólnym poszukiwaniu prawdy,
szerzeniu sprawiedliwości i pokoju. W pierwszym rzędzie z braćmi naleŜącymi do innych Kościołów i wyznań chrześcijańskich, lecz równieŜ z wyznawcami innych religii; z ludźmi dobrej woli, a w
szczególny sposób z ubogimi i najsłabszymi, i z tymi wszystkimi, którzy – nawet jeśli tego nie wiedzą ani nie potrafią wyrazić – potrzebują prawdy i Chrystusowego zbawienia, według słów Jezusa,
który powiedział: »Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem
powołać sprawiedliwych, ale grzeszników« [J a n P a w e ł I I: Pastores dabo vobis, 18].
39
Realizacja naczelnego zadania duszpasterskiego, jakim jest nowa ewangelizacja, obejmująca cały Lud BoŜy i domagająca się nowej gorliwości, nowych metod i nowego sposobu głoszenia
i dawania świadectwa Ewangelii, dziś zwłaszcza potrzebuje kapłanów, którzy bezwzględnie i w
pełni przeŜywają tajemnicę Chrystusa i potrafią wypracować nowy styl Ŝycia duszpasterskiego, w
głębokiej jedności z papieŜem, biskupami i z innymi kapłanami oraz w owocnej współpracy z wiernymi świeckimi, szanując i rozwijając róŜne role, charyzmaty i posługi we wspólnocie kościelnej
[tamŜe].
40
Działanie »in persona Christi« najpełniej wyraŜa się w posłudze sakramentalnej: »związek
z Chrystusem, który zapewnia konsekracja i upodobnienie płynące z sakramentu kapłaństwa, ustanawia w kapłanie i wymaga od niego następnego związku, który opiera się na »intencji«, czyli
świadomej i wolnej woli czynienia, za pośrednictwem znaku sakramentalnego, tego, co pragnie
czynić Kościół«. II Polski Synod Plenarny (1991–1999). Pallottinum Poznań 2001 s. 161 n. 5.
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zamysłem Chrystusowym (1 Kor 2,16). Postawa ta rodzi świadomość, Ŝe słowa,
które głosi, nie są jego, lecz naleŜą do Tego, który go posłał. Z tej racji Kościół
od samego początku wzywa do troski, miłości i wraŜliwości wobec otrzymanego
depozytu, Ŝywej Tradycji i Magisterium Kościoła41.
Wreszcie, jak zauwaŜają Ojcowie II Polskiego Synodu Plenarnego, świętość
prezbitera objawia się szczególnie w posłudze prezbitera, polegającej na kierowaniu powierzoną mu przez biskupa wspólnotą kościelną. Delikatne i złoŜone
zadanie pasterzowania wymaga zdolności poświęcenia uwagi pojedynczym osobom i róŜnym powołaniom, umiejętności wykorzystywania wszystkich darów i
charyzmatów, które Duch wzbudza we wspólnocie, sprawdzania ich oraz ukazywania przydatności w budowie Kościoła w jedności z biskupem. Dlatego Ŝycie
duchowe sprawujących posługę kapłańską powinna cechować postawa słuŜby
Ludowi BoŜemu, w wolności od pychy i pragnienia, aby »panoszyć się« w powierzonej im owczarni (por. 1 P 5,2–3). »Starsi« wspólnoty, czyli prezbiterzy, pełniąc tę słuŜbę z oddaniem, chętnie i »po BoŜemu«, stają się wzorem dla chrześcijan świeckich, powołanych z kolei do przyjęcia na siebie, wobec całego świata,
kapłańskiej postawy słuŜby na rzecz realizacji pełni ludzkiego Ŝycia i jego pełnego wyzwolenia42.
KaŜdy chrześcijanin musi starać się, aby jego kondycja wyznawcy Jezusa
Chrystusa odzwierciedlała się w całym jego zachowaniu: w rodzinie, pracy zawodowej, działalności społecznej, publicznej, sportowej, itp. RównieŜ w konkretnym Ŝyciu kapłana, w jego Ŝyciu codziennym, musi objawiać się jego szczególna przynaleŜność do Chrystusa. Ze względu na niezatarte znamię, otrzymane
podczas święceń, kapłanem jest się dwadzieścia cztery godziny na dobę, a nie
tylko w chwilach sprawowania urzędu.
Ojciec Święty Benedykt XVI we wrześniu 2005 r. w Castel Gandolfo mówił
o tym, Ŝe kapłan, na mocy przyjętych święceń otrzymuje dar i zadanie sakramentalnego powtarzania gestów Jezusa, i przez jego ręce odnawiają się Jego gesty
miłości43.

Kapłan obcujący nieustannie z tą świętością Boga – pisał Jan Paweł II – wezwany jest, aby stać się świętym. RównieŜ jego posługa skłania go do wyboru

41

Por. TamŜe, IX, 6.
TamŜe, IX, 7.
43
B e n e d y k t X V I: Eucharystia i świętość [Anioł Pański, 18 września 2005 r.]
„L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 27: 2006 nr 1 s. 55.
42
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Ŝycia inspirowanego ewangelicznym radykalizmem44. I dodaje JeŜeli Sobór Watykański II mówi o powszechnym powołaniu do świętości, to w przypadku kapłana trzeba mówić o jakimś szczególnym powołaniu do świętości. Chrystus potrzebuje kapłanów świętych! Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych! Tylko kapłan święty moŜe stawać się dla ludzi przewodnikiem i nauczycielem na drodze
do świętości45. Kapłan został poświęcony Bogu dwukrotnie: w chrzcie jak wszyscy chrześcijanie oraz w sakramencie kapłaństwa. Dlatego, chociaŜ nie moŜna
mówić o świętości pierwszej czy drugiej kategorii, dlatego Ŝe wszyscy jesteśmy
wezwani do doskonałości, jak sam Ojciec niebieski jest doskonały (por. Mt
5,48), nie ulega wątpliwości, Ŝe na kapłanach ciąŜy szczególnie obowiązek dąŜenia do świętości. W sprawowaniu urzędu, do którego został wyświęcony, kapłan
znajduje pokarm swojego Ŝycia duchowego, materiał, który sprawia, Ŝe płonie
on BoŜą miłością. Dlatego byłby powaŜnym błędem, gdyby inne aspiracje albo
zadania zamazały w jego duszy to, co dla niego konkretyzuje się w czymś niezbędnym do osiągnięcia świętości: troskliwym i pełnym miłości sprawowaniu
Ofiary mszy świętej, głoszeniu Słowa BoŜego, udzielaniu sakramentów wiernym, a zwłaszcza sakramentu pokuty; Ŝyciu nieustającą modlitwą oraz radosną
pokutą; troską o powierzone dusze razem z tysiącem usług, jakich umie udzielać
czuwająca miłość.

44

J a n P a w e ł I I: Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich.
Kraków 1996 s. 85.
45
TamŜe, s. 86.
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Teologia Praktyczna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza • Wydział Teologiczny
Tom 11, 2010

EDWARD SIENKIEWICZ

Teologia uczestnictwa
Zjawiskiem zasługującym bez wątpienia na odnotowanie, a nawet jakąś
głębszą refleksję, jest pojawienie się w ostatnim czasie na kilku polskich uniwersytetach wydziałów teologicznych. Pomijając w tym miejscu geografię tego zagadnienia oraz dość naturalne pytanie o kondycję intelektualną, ale i materialną,
niektórych, dość szybko powstałych, nowych środowisk naukowych, trudno pominąć milczeniem coraz częściej powtarzane pytanie o miejsce i znaczenie teologii w wielkiej rodzinie nauk. Przed polskimi uniwersytetami pojawia się bowiem szansa odbudowania, a przynajmniej zweryfikowania swojej universitas.
Czy to je odróŜnia w jakiś sposób od uniwersytetów w innych częściach świata;
Zachodniej Europy i tych znajdujących się na innych kontynentach, takŜe w
innym kontekście kulturowym i społecznym, niŜ ten właściwy naszej rzeczywistości? Choć róŜnice są dość łatwo zauwaŜalne, nie muszą być aŜ tak bardzo
radykalne, jak starano się to do niedawna jeszcze pokazywać. Naturalnie o poziomie wiedzy na wielu znanych w świecie uniwersytetach, sposobie uprawiania
nauki, w duŜej mierze decydowały uwarunkowania historyczne, które zapewne
jeszcze przez jakiś czas będą stanowiły swoiste wytłumaczenie naszych moŜliwości w tym względzie. Z drugiej jednak strony, takŜe na tych uniwersytetach,
na których prawa do obecności w nich wydziałów teologicznych nikt nigdy powaŜnie nie kwestionował, od pewnego czasu daje się zauwaŜyć pewien, dość
charakterystyczny nurt kontestacji. I choć jest on dość złoŜony i róŜnorodny, w
róŜnych teŜ miejscach ujawniający się z róŜnym nasileniem; przebiegający na
nieco innym poziomie niŜ ten związany z przyczynami ekonomicznymi oraz
ideologicznymi, jest dość odczuwalny. Chodzi w nim o legitymację universitas
jako takiej, co w kontekście bardzo daleko idącej specjalizacji ludzkiej wiedzy i
obecności bardzo wielu dyscyplin naukowych, jest dość trudne. Podobnie jak
Edward S I E N K I E W I C Z, ks. prof. US dr hab., WT US w Szczecinie, Koszalin, e-mail:
E.Sienkiewicz@koszalin.opoka.org.pl
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trudne jest wskazanie jakiejkolwiek wspólnej płaszczyzny prowadzonych obecnie badań i stosowanych metod.
W jakim sensie odnosi się to do teologii i wydziałów teologicznych, takŜe
tych bardzo młodych, w ramach polskich uniwersytetów? Teologowie pojawiają
się w nich z dość charakterystycznym roszczeniem uniwersalistycznym. Czy
takie roszczenie, zwaŜywszy na rozproszenie ludzkiej wiedzy i jej specjalizację,
co widoczne jest równieŜ w strukturach uniwersyteckich, ma dziś jeszcze jakikolwiek sens? Odpowiedzi muszą udzielić sami teologowie, przez swoją obecność i pracę na uniwersytetach. I choć pytanie o naukowy charakter teologii, o
jej prawo istnienia wśród innych nauk, nie przestało być dziś aktualne, to nie
mniej aktualne – jak się wydaje – jest pytanie o podstawy owego uniwersalistycznego roszczenia. Zwłaszcza, Ŝe jest ono obecnie dość rzadko spotykane,
mimo istnienia i rozwoju wielkich uniwersytetów.
W problematykę tę wpisuje się zagadnienie tzw. teologii uczestnictwa. Mimo Ŝe samo sformułowanie pojawia się w refleksji wiary dość rzadko, odwołuje
się ono do dziedzictwa, które dla obrazu i kształtu, przynajmniej polskiej teologii, jest przesądzające. Czym jest wobec tego teologia uczestnictwa i jakie jest
jej znaczenie w sporze o uniwersalistyczne roszczenie teologii. Jakie jest owo
dziedzictwo, odnośne do polskiej refleksji wiary, posiadające równieŜ elementy
właściwe kaŜdej ludzkiej egzystencji; pod kaŜdą szerokością geograficzną, co
trzeba rozumieć jako doświadczenie nie tylko usprawiedliwiające takie roszczenie ale takŜe zobowiązujące do niego?

I. W czym problem?
Na początku wypada nadmienić, Ŝe uniwersalistyczny nie oznacza kompetentny w kaŜdej dziedzinie i kaŜdej dyscyplinie; pretendujący do roli przedstawiciela jakiejś super meta-nauki, obejmującej swoim zainteresowaniem wszystkie
dziedziny wiedzy i ich wyniki. Takie rozwiązanie, z wiadomych przyczyn, od
dawna jest nie do pomyślenia. MoŜna jednak wskazywać na pewną podstawę
ludzkiej wiedzy, zapobiegającą coraz bardziej upowszechniającemu się, bardzo
rozbitemu obrazowi świata, w którym człowiekowi coraz trudniej odnajdywać
sens swojego istnienia. Gdzie naleŜałoby jej szukać i jakie ostatecznie racje
przemawiają za potrzebą wskazania takiej podstawy?
Dość charakterystyczną cechą obrazu naszej wiedzy było łączenie przez
długie wieki teologii z filozofią (do św. Tomasza z Akwinu praktycznie ich nie
rozróŜniano). Ale jakie znaczenie ma w poruszanym tu zagadnieniu filozofia?
OtóŜ filozofowie juŜ dawno zrezygnowali z roszczenia uniwersalistycznego i od
dawna nie mogą przezwycięŜyć dość głębokiego kryzysu, poniewaŜ – jak tłuma-
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czą to znawcy problemu – filozofia utraciła swój charakter mądrościowy. Czy
jednak moŜliwy, a tym bardziej potrzebny jest mądrościowy charakter jakiejkolwiek wiedzy, kiedy kaŜda z nich dysponuje dziś, wprost trudnym do ogarnięcia
zbiorem danych, bitów. Tyle tylko, Ŝe bez charakteru mądrościowego w jakiejkolwiek dziedzinie wiedzy trudno jest o głębszy sens. A wiedza, która nie przybliŜa do sensu, nie daje takiego poczucia, tak naprawdę nie słuŜy człowiekowi.
MoŜe nawet człowiekowi bardzo zagraŜać, poniewaŜ – jak pokazuje doświadczenie – jest bardzo często wykorzystywana przeciw niemu. Stąd dość charakterystycznym znakiem naszych czasów jest pomijanie człowieka juŜ nie tylko w
ekonomii, nieumiarkowanym dąŜeniu do zysku, tworzonym prawie, ale takŜe w
nauce, co musi rodzić bardzo powaŜne konflikty etyczne1. Taka tendencja sprzyja dość powszechnie odczuwanej alienacji, której wcale nie zmniejsza, momentami do granic moŜliwości rozwinięta aktywność jednostek i całych społeczeństw. I to zjawisko alienacji oraz kontekst społeczny, którego nie da się uniknąć w sporze o człowieka, nie moŜe być obojętny teologii, usiłującej się wytłumaczyć i uwiarygodnić swoje roszczenie. Chodzi w gruncie rzeczy o sposób
dostarczenia człowiekowi argumentów, aby mógł przełamywać to groźne zjawisko alienacji; nie pozostawał wyobcowany w jakiejkolwiek społeczności, ale teŜ
nie został całkowicie zdeterminowany, wchłonięty przez jakąkolwiek społeczność; ani tę, rozumianą w sensie najszerszym, uniwersalnym, ani tę, uznawaną za
podstawową komórkę społeczną. Będą to równieŜ argumenty i zarazem rozwiązania pozwalające człowiekowi uczestniczyć w procesach społecznych, któremu
to uczestnictwu w równym stopniu przeszkadza nadmierne podkreślanie przez
człowieka własnej indywidualności, jak i rezygnacja z niej.
Wspomniana filozofia, choć dostarcza wielu argumentów, nie rozwiązuje
zarysowanego problemu w sposób zadawalający. Niemniej samej filozofii nie
sposób w tym projekcie pominąć. Dość wymownym przykładem jest tu twórczość polskiego teologa, Czesława S. Bartnika, który wszystkim, kurczowo
trzymającym się zasady rozdzielania za wszelką cenę teologii od filozofii, stawia
zarzut zatrzymania się na poziomie metodologicznym2. Ten natomiast nie rozwiązuje, ani nawet nie dotyka prawdziwych problemów człowieka. Do takich
tymczasem trzeba zaliczyć jego doświadczenie alienacji, z szeroko rozprzestrzeniającymi się tendencjami indywidualistycznymi, ale i nowymi formami zbyt
daleko idącej oraz wykorzystywanej socjalizacji. Poza tym to właśnie Cz. Bartnik jest twórcą i niestrudzonym kontynuatorem, mającym równieŜ swoich

1
J. R a t z i n g e r: Europa – dziedzictwo zobowiązujące chrześcijan. Kolekcja „Communio”. T. 5: 1990 s. 263.
2
Cz. S. B a r t n i k: Historia filozofii. Lublin 2000 s. 495; T e n Ŝ e: Krzak gorejący. Lublin
1991 s. 281.
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uczniów, personalizmu systemowego3. A bez zainteresowania osobą; bez jej
realizacji w społeczeństwie i bez prawdziwej międzyosobowej wspólnoty, jakiekolwiek uczestnictwo nie jest moŜliwe.
Zupełne przedstawienie problematyki, którą chcemy się tu zająć, domaga się
uwzględnienia jeszcze jednego aspektu. I tak, dość powszechne jest dziś wołanie
o bardzo konkretne zarysowanie kontekstu w refleksji wiary. KaŜda zatem teologia, która nie chce się rozminąć z człowiekiem, musi uwzględniać jego najbardziej egzystencjalne problemy, zajmujące go oraz określające odniesienia; związane z miejscem, czasem, a takŜe historią, uwarunkowania. Dość duŜo mówi się
ostatnio o pogłębiającym się od średniowiecza rozziewie między teologią a duchowością4. Czy jednak ten rozłam, który pojawił się między suchym traktatem
dogmatycznym, a zwykłą ludzką egzystencją, nie jest dziś równie niepokojący?
Jaki jest więc ów kontekst w naszym przypadku? Trzeba naturalnie mówić o
swoistej postaci teologii, która ma swój polski ‘rodowód’, wypływającej z polskiej modalności myślenia i polskiego profilu treściowego5. Z tego właśnie „polskiego rodowodu” wyłania się zarówno sposób uprawiania teologii w Polsce, jak
i jej najwaŜniejsze tematy. Przy czym pytanie o polską teologię i najbardziej
charakterystyczną problematykę, obecną w pracach polskich teologów, jest takŜe
pytaniem o bardzo istotny wymiar wiary i Ŝycia Polaków. Zagadnienia bowiem,
jakimi zajmują się teologowie, zaleŜne są od środowiska w jakim tworzą i z którego się wywodzą. Tego środowiska nie moŜna odrywać od najbardziej charakterystycznych dla tegoŜ procesów, tudzieŜ od historii i kształtujących to środowisko wydarzeń. KaŜdy bowiem naród i kaŜde społeczeństwo ma swoją własną
historię; moŜna powiedzieć swoją własną drogę odkrywania najgłębszego sensu
istnienia, aktualnej egzystencji i ostatecznego przeznaczenia. Jaki jest zatem ten
specyficzny kontekst polskiej teologii i co myśl rozwijana nad Wisłą moŜe przekazać innym? Tym zwłaszcza, którym wiele zawdzięcza i którym przez to samo
jest coś winna.
Przede wszystkim trzeba pamiętać o bardzo róŜnych uwarunkowaniach polskiej teologii i bardzo złoŜonych, od samych teologów niezaleŜnych, co niekoniecznie musi się ograniczać do ostatnich dziesięcioleci, poniewaŜ o kształcie
naszej refleksji i podejmowanych w niej najczęściej zagadnieniach, decydowały
całe pokolenia. I choć porównywanie polskiej teologii i polskich teologów z
3
Cz. S. B a r t n i k: Spotkanie personalistyczne. W: Ku mądrości teologii. Red. K. G ó ź d ź,
E. S i e n k i e w i c z. Szczecin 2008 s. 385–391; K. G ó ź d ź: Personalizm systemowy, tamŜe, s.
63–73.
4
K. R a h n e r: Modlitwy Ŝycia. Kraków 2001 s. 5; A. Š t r u k e l j: Teologia i świętość. Lublin 2010 s. 9–21.
5
Cz. S. B a r t n i k: Problem »teologii polskiej«. W: Teologia polska na XXI wiek. Red. K.
G ó ź d ź, K. K l a u z a. Lublin 2005 s. 279.
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innymi szkołami, np. zachodnimi, jest bardzo trudne do uniknięcia, to nie powinno ono unikać takŜe pewnej krytycznej nadbudowy. Zwłaszcza, Ŝe formacja
intelektualna wielu polskich autorów przebiegała pod wyraźnym wpływem teologów zachodnich, zajmujących się tematyką najbardziej właściwą ich rodzimym
ośrodkom; problemami pojawiającymi się przed chrześcijańską wiarą i będącymi
skutkiem procesów oraz wydarzeń właściwych ich środowisku. Niewątpliwie
stanowi to okazję do ubogacenia polskiej myśli teologicznej, a takŜe moŜliwość
przenikania się rozwiązań właściwych danej szerokości geograficznej, językowi,
kulturze, co jest podstawą bardziej uniwersalistycznych ujęć, poniewaŜ przedmiot teologii, nawet przy daleko idącej specyfice, jest zawsze taki sam6. Z drugiej jednak strony bezkrytyczne ich przenoszenie do środowisk, które określa
zupełnie inny kontekst społeczny i kulturowy, prowadzi do postrzegania teologii
jako mało przydatnej w konkretnym sporze o człowieka. A człowieka w teologii
nie moŜna pominąć. Mimo Ŝe jako takiej odpowiada jej rzeczywistość Boga7.
Przy czym kaŜdy spór o człowieka wpływa na osobę ludzką; zubaŜa ją lub ubogaca. Jaka jest wobec tego ta „polska droga”? Co jest w niej tak bardzo charakterystyczne, mniej lub w ogóle nieobecne u innych? Jakie rysują się przed polską
teologią perspektywy i co naleŜy uczynić, aby nie zaprzepaścić wielkiego dorobku (niedocenionego nie tylko przez innych, ale – jak się okazuje – takŜe przez
samych Polaków), właściwie odczytując znaki czasu?
Jak się wydaje polska refleksja wiary coraz lepiej broni się przed zarzutami
o jej „mało systematyczny” charakter. Niemniej trudno nie dostrzegać jej znaczenia na drodze kerygmatyzacji. Wzrost zainteresowania polską teologią w
ostatnich trzydziestu latach spowodowany jest wieloma róŜnymi czynnikami, do
których trzeba zaliczyć m.in. fenomen pontyfikatu Jana Pawła II, przemiany
społeczno-polityczne lat 80 („Solidarność” i transformacja systemowa), wspomniany wzrost liczby wydziałów teologicznych na polskich uniwersytetach oraz
swobodny przepływ myśli w jednoczącej się Europie – przynajmniej nie ograniczany administracyjnie. Wszystko to pozwala dostrzec i docenić wartość polskiej
tradycji personalistycznej w refleksji wiary. Dalej jej charakter narodowy, pozwalający uprawiać bardzo charakterystyczną i nie pozbawioną aspektów uniwersalistycznych teologię dziejów, czy teŜ teologię historii. I wreszcie duchowy
kryzys przełomu, dotykający takŜe nasze społeczeństwo i szukanie w tej perspektywie sposobów przekazywania doktryny współczesnym8.
6

H. J u r o s: Próba teologicznej i etycznej relektury współczesnych przemian kulturowych.
Interpretacja i perspektywy. W: Europa i Kościół. Red. H. J u r o s. Warszawa 1997 s. 52–53.
7
J a n P a w e ł I I: Przemówienie do teologów w Altötting [18 listopada 1980]. AAS 73
(1981) s. 104.
8
J. S z y m i k: Teologia w Polsce. ToŜsamość, intuicje, perspektywy. „Teologia w Polsce”.
R. 2: 2008 nr 1 s. 6–12.
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II. Alienacja w kontekście sporu jednostki ze społeczeństwem
Wróćmy jednak do owego, najbardziej podstawowego kontekstu w teologii,
którego Ŝadnej refleksji wiary, która nie chce się rozminąć z człowiekiem, nie
wolno pominąć. śadnej bowiem teologii, zainteresowanej Bogiem, nie moŜna
nie interesować się człowiekiem, gdyŜ Objawienie jest ze względu na człowieka.
Wspominaliśmy powyŜej o takim kontekście, który jest specyficznie polski, dotyczący najbardziej konkretnych odniesień, konkretnego człowieka, jakiego mamy na myśli mówiąc o Bogu. Dość charakterystycznym znakiem czasu jest w
ostatnich kilkunastu latach – szczególnie z polskiej perspektywy – przełamanie
wielu barier, które przez długi czas dzieliły świat na czytelnie zakreślone strefy
wpływów. Choć one nie zostały całkowicie przezwycięŜone takŜe dzisiaj, choćby pod względem ekonomicznym, a takŜe kulturowym i politycznym, to ów konkretny człowiek, Ŝyjący w Środkowej Europie, dziś bardziej czuje się obywatelem tego samego świata, do którego naleŜą jego sąsiedzi, takŜe ci dalecy, równieŜ ci, których trapią nieco inne problemy. Przesądzają o tym naturalnie procesy
globalizacyjne, ale coraz wyraźniej takŜe mentalność mieszkańców Europy i
innych części świata. Dlaczego o tym wspominamy? Chodzi o to, aby nie pomijać, z powodu np. dąŜenia do bardziej jasnego sformułowania wykładu, oczywistej złoŜoności, co moŜe się okazać szkodliwe dla rozwaŜanego przez nas problemu. ZłoŜoność ta polega na pewnym nakładaniu się na siebie i przenikaniu
tego, co musimy uznać za właściwe, naturalne dla człowieka ze względu na to,
Ŝe jest on „obywatelem świata” i ze względu na to, Ŝe Ŝyje w Środkowej Europie, konkretnym kraju, co jest przyczyną ściśle określonej specyfiki, jakiej w
imię rzetelności nie wolno nam pomijać.
I tak jeśli chodzi o te uwarunkowania, które określamy jako globalne, ściśle
związane, moŜe nie tyle ze zmianą obrazu świata i miejsca, jakie zajmuje w nim
człowiek, ile raczej z dość licznymi, nowymi relacjami oraz uzaleŜnieniami w
jakie wchodzi byt ludzki, charakteryzują się one dość widoczną ambiwalencją.
OtóŜ środki techniczne i moŜliwości jakie pojawiają się dziś przed człowiekiem,
chce on wykorzystać do powiększenia bezpieczeństwa własnego Ŝycia, uczynienia go bardziej niezaleŜnym i wygodnym. Tymczasem coraz trudniej człowiekowi odpowiedzieć na pytanie: Czy jest to Ŝycie lepsze? Jak się bowiem okazuje
większe moŜliwości niosą ze sobą większy niepokój, a coraz bardziej zorganizowane struktury społeczne – obejmująca niemalŜe całą ludzką rzeczywistość
socjalizacja, dość naturalnie staje się przyczyną swoistego odruchu obronnego,
w postaci podkreślania własnej indywidualności i prywatności w przestrzeni
świata, będącego coraz bardziej globalną wioską. Człowiek rozumie, Ŝe w pełni
moŜe się zrealizować tylko w społeczeństwie, w relacji z drugimi, ale jednocze-
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śnie dostrzega całą sieć krępujących go kompromisów. Doświadcza zatem swoistego sporu między jednostką a społecznością, który nie jest tylko problemem
teoretycznym, związanym z intelektualnym poszukiwaniem. Oba bowiem wymiary Ŝycia ludzkiego są nieodzowne, a nawet sobie przyporządkowane. Dlaczego zatem doświadczamy równieŜ wyraźnego napięcia między nimi i tak bardzo
dąŜymy do rozwiązania tegoŜ? Wspomniane, współczesne procesy globalizacyjne i integracyjne, tylko uzasadniają oraz podkreślają wagę tego problemu, stanowiąc jednocześnie swoisty znak czasu. I tak, z jednej strony uwydatniają one
potrzebę coraz lepszego rozumienia jednostki, wspólnoty; ich wzajemnych relacji, a z drugiej bardzo wyraźnie korygują wszelkiego rodzaju naduŜycia i błędy
w tym względzie.
Przy czym tak rozumiana socjalizacja nie jest tylko problemem minionej i
zarzuconej w Europie środkowej i wschodniej, kolektywistycznej wizji człowieka. Nie ulega wątpliwości, Ŝe opracowana przez marksistów i realizowana w
krajach „demokracji ludowej” doktryna, okazała się błędną i prowadziła do alienacji całych społeczności. Dziś próbuje się ją oceniać takŜe przez współczesne
doświadczenia, ale większość z tych ocen ogranicza się niestety jedynie do problematyki społecznej i ekonomicznej, a nierzadko teŜ, wyłącznie ekonomicznej.
Tylko nieliczni podejmują problematykę zniewolenia człowieka, jego rozminięcia się z prawdą, na głębszym i bardziej zasadniczym poziomie, to jest ontycznym, dotyczącym wewnętrznej struktury osoby. Wymiar społeczny, ekonomiczny i polityczny odgrywa niewątpliwie ogromną rolę w Ŝyciu ludzkim. Nie jest
jednak jedynym, a nawet podstawowym. Ostatecznie spór toczy się o człowieka,
a szczególnie o to, co jest w nim fundamentalne, niezbywalne i „nieprzekazywalne drugiemu”. Najbardziej niebezpiecznym owocem kolektywistycznego
„eksperymentu” było ograniczenie ludzkiej podmiotowości, przez co człowiek
popadał w najgłębszą z moŜliwych, alienację9.
Obok odrębności od wszystkiego co człowieka otacza i doświadczenia zaleŜności od siebie – własnego, wolnego działania – człowiek doświadcza równieŜ tego, Ŝe Ŝyje i działa wspólnie z innymi. Innymi słowy Ŝyje w społeczeństwie. Fakt ten jest tak oczywisty, Ŝe nie wymaga Ŝadnego dowodzenia10. Nie
9

K. W o j t y ł a: Osoba: podmiot i wspólnota. W: T e n Ŝ e: Osoba i czyn oraz inne studia
antropologiczne. Red. T. S t y c z e ń, W. C h u d y, J. W. G a ł k o w s k i, A. R o d z i ń s k i, A.
S z o s t e k. Lublin 1994 s. 393. Seria: Człowiek i Moralność. Vol. 4.
10
Odrywanie jednostki od społeczeństwa i wspólnej wszystkim jednostkom natury ludzkiej,
a tym bardziej przeciwstawianie, jest wysiłkiem zmierzającym do „rozbicia” i zagmatwania tego,
co człowiekowi dane jest wprost w doświadczeniu, prowadzącym tym samym do odporności na
poznawczy realizm. Nie doświadczamy bowiem i nie poznajemy jakiejś natury i jednostek. Stykamy się z ludźmi, wieloma osobami, wśród których przychodzimy na świat, doświadczamy
własnej indywidualności i odrębności, ale zawsze w odniesieniu do drugich.
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moŜna mu zaprzeczyć, podobnie jak trudno byłoby zaprzeczyć wielu utrudnieniom, ograniczeniom, uwarunkowaniom, ale i udogodnieniom jakie wiąŜą się z
Ŝyciem w społeczeństwie. Wszystko to niesie ze sobą dodatkowe związki – „relacje”, tworzy jak gdyby nową strukturę obok tej, której człowiek doświadcza w
ramach własnego, indywidualnego bytu, w związku z czym pojawiają się równieŜ nowe problemy. Po pierwsze jak naleŜy rozumieć społeczność, czym ona
tak naprawdę jest; wielkością dodaną, numerycznym powieleniem poszczególnych jednostek, czy teŜ stanowi coś bardzo właściwego bytowaniu ludzkiemu,
coś naturalnego, co tworzy dodatkowe, odrębne relacje pozaludzkie, z którymi
człowiek jest bardzo mocno związany? Po wtóre, jaki zachodzi związek między
osobą a społecznością, zwłaszcza przy spojrzeniu na osobę jako centrum wszelkich działań człowieka, tak indywidualnych, jak i społecznych? W tym kontekście pojawia się jeszcze jedno pytanie: czy przez swoje zaangaŜowanie w Ŝycie
społeczne (pro societate), osoba zmienia się, stając się kimś innym wewnętrznie? I wreszcie, po trzecie, czy społeczność, jako taka, moŜe być zagroŜeniem
(przyczyną alienacji) człowieka, czy teŜ jest podstawą wyzwolenia?
W tym miejscu nie moŜemy sobie pozwolić na szczegółową analizę tego
„eksperymentu” jakim była kolektywistyczna wizja marksizmu-leninizmu. Zatrzymajmy się jedynie na stwierdzeniu, Ŝe z punktu widzenia teologii uczestnictwa, która jest tematem naszej refleksji, doprowadziła ona do wycofania się wielu jednostek z szeroko rozumianego zaangaŜowania społecznego. Do tego bowiem musi prowadzić ograniczana przez całe dziesięciolecia podmiotowość
społeczeństwa i pozbawianie go doświadczenia realnego wpływu na swoje dzieje, na wybory decydujące o losie całych pokoleń. Nie moŜna się zatem dziwić, Ŝe
w polskim społeczeństwie tak trudno o zadawalające współdziałanie i współdecydowanie o kształcie społecznych struktur i instytucji. Daje się zaobserwować
jakaś bezradność oraz nieumiejętność radzenia sobie z własną wolnością, która
moŜe niekiedy stawać się prawdziwą udręką. Dochodzi do zrzekania się przez
poszczególne osoby i całe grupy społeczne „trudu stanowienia” na korzyść wąskich elit, wykazujących szczególną aktywność w tworzeniu nowego porządku i
nie koniecznie zainteresowanych dobrem wszystkich podmiotów, czy teŜ priorytetem wartości osobowych w rozwijanych przez siebie instytucjach i rządzących
nimi uwarunkowaniach11.
W takiej sytuacji, jako całkiem naturalne, pojawia się zafascynowanie inną
ideologią, skrzętnie ukrytą za nośnymi sloganami wolności, materialnego dobrobytu i zabezpieczeniem ludzkiej indywidualności. JuŜ sama przeszłość czyni ją
niezwykle atrakcyjną, a jej program i porządek przekształceń, wyjątkowo ła11

J. N a g ó r n y: Solidarność i sprzeciw u podstaw uczestnictwa w Ŝyciu społecznym.
„Roczniki Teologiczne”. T. 38–39: 1991–1992 s. 10.
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twym oraz bezkrytycznie przyjmowanym, poniewaŜ nie wymagającym trudu,
jaki zwykle związany jest z kształtowaniem struktur w oparciu o wartości osobowe. Według niej głównym elementem społeczeństwa jest jednostka (od łac.
individuum – „jednostka, coś niepodzielnego”), której uprawnienia i dobrobyt
materialny stanowią cel istnienia kaŜdego związku jednostek, a wszelkie normy i
dąŜenia zbiorowości są słuŜebne wobec tak zdefiniowanego celu12. Tendencje
tego typu, łączone są zwykle z liberalizmem, zawdzięczającym indywidualizmowi – jak pokazuje historia problemu – nie tylko swoje korzenie, ale takŜe
fundamenty13. Połączenie to nie jest przypadkowe, poniewaŜ to właśnie liberalizm gwarantuje im szereg bardzo znaczących i wpływających na obraz świata i
człowieka, odniesień. Ramy tego opracowania nie pozwalają na bardziej szczegółowe wyjaśnienie wzajemnych odniesień indywidualizmu i liberalizmu. Niemniej właśnie ten ostatni, roszczący sobie pretensje do tłumaczenia procesów
związanych z egzystencją ludzką, opiera się na dwóch fundamentalnych aksjomatach. Po pierwsze, większość z tych procesów, o ile nie wszystkie, moŜna
wyjaśnić przy pomocy zasad ekonomicznych. I po wtóre, właśnie porządek rynku jest ze wszystkich innych najlepszy i właśnie temu naleŜy podporządkować
całą rzeczywistość. Mamy więc do czynienia z najbardziej klasycznym pojęciem
ideologii, gdzie jednej sferze ludzkiego Ŝycia usiłuje się podporządkować
wszystkie inne14.
Gloryfikujący indywidualizm liberałowie, podchodzą do bardzo złoŜonej
struktury bytu ludzkiego wyłącznie od strony ekonomicznej, dokonując w ten
sposób daleko idącego okrojenia ludzkiej rzeczywistości. Jakiekolwiek ontyczne
ujęcie problemu człowieka w tej optyce zostaje pozbawione metodologicznych
12

B. S z l a c h t a: Indywidualizm. W: Słownik społeczny. Red. T e n Ŝ e. Kraków 2004 s.
412–46.
13
F. H a y k: Individualism: True and False. W: Individualism and Economic Order. A.
Gateway Edition. Chicago 1972 s. 4; T e n Ŝ e: Liberalism. W: New Studies in Philosophy, Politics, Economics and ten History of Ideas. „The University of Chicago Press”. Chicago 1978 s.
119.
14
J. K o c h a n o w i c z: Teologia Rynku. „Res Publica Nowa”. R. 2000 nr 10 s. 19; B.
S o b o l e w s k a, M. S o b o l e w s k i: Myśl polityczna XIX i XX w. Liberalizm. Warszawa 1978
s. 7; Z. P a w l a k: Współczesny liberalizm i jego filozoficzne fundamenty. „Ateneum Kapłańskie”. T. 133: 1999 s. 244; K. W o j t y ł a: Osoba i czyn, dz. cyt., s. 314; J. G r a y: Hayek on
Liberty. Red. B a s i l B l a c k w e l l. New York 1985 s. 109; H. B e c k e r, H. E. B a r n e s:
Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii. T. 2. Warszawa 1965 s. 140; J. L e w i ń s k i: Twórcy ekonomii politycznej. Lublin 1920 s. 56; A. L. K r o e b e r: Istota kultury.
Warszawa 1989 s. 53–122; J. P a j e s t k a: Prolegomena globalnej racjonalności człowieka.
Warszawa 1990 s. 121; A. S t a n o w s k i: Liberalistyczne teorie zniewolenia człowieka i koncepcje jego wyzwolenia. W: Problem wyzwolenia człowieka – Materiały z sesji zorganizowanej przez
Instytut Jana Pawła II KUL oraz Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej (Rzym) w dniach 16–17
maja 1986 r. w Kazimierzu nad Wisłą. Rzym 1987 s. 198–199; Cz. S. Bartnik: Walka o Kościół w
Polsce. Lublin 1995 s. 312.
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podstaw. Wszelkie analizy moŜna sprowadzić juŜ tylko do analiz psychologicznych, subiektywistycznych i utylitarystycznych. Klasyczny liberalizm jest zatem
aspołeczny. Przy braku trwałych i uniwersalnych wartości oraz norm Ŝycia społecznego, kontakty między poszczególnymi jednostkami muszą się ograniczać
tylko do gry interesów15, a przekonywanie innych o społeczeństwie lub umowie
społecznej, w takiej perspektywie, jest konwencjonalną fikcją16. Mechanizm
przechodzenia od indywidualizmu i demokracji, w której nie przestrzega się
wartości, do systemu totalitarnego, został bardzo dobrze rozpoznany i w wielu
miejscach ukazany m.in. przez Jana Pawła II17. KaŜdy system społeczny, równieŜ
ten demokratyczny, moŜe ulec wypaczeniu i wynaturzeniu; moŜe bardzo szybko
zwrócić się przeciwko samemu człowiekowi. Zwłaszcza kiedy w społeczeństwie
zabraknie uszanowania wolnych wyborów człowieka, zdolności do wyrzeczeń,
zobowiązań oraz uznania wartości obiektywnych i Boga18. Dokładna analiza
porządku społecznego, budowanego na liberalnych zasadach, podnoszonych
często do rangi absolutnych, nie respektujących nawet zasad moralnych, dobitnie
wykazuje, Ŝe problem człowieka, związany z jego własną podmiotowością, nie
jest tylko problemem minionej epoki, tak zwanego socjalizmu realnego. Nigdy i
w Ŝadnym systemie człowiek nie moŜe zrezygnować ze swojej podmiotowości i
sprawczości; nie moŜe przestać być świadomym, a wynikającego z jego wewnętrznej struktury zobowiązania, nie moŜe zrzucić na społeczeństwo. Doświadczenie zniewolenia i alienacji okazuje się więc niezaleŜne od tego, czy przyczyną
jest indywidualistyczna czy teŜ kolektywistyczna wizja człowieka i społeczeństwa19. Alienacja oznacza taką sytuację w której byt ludzki nie jest zdolny do
przeŜycia drugiego człowieka jako drugiego „ja”, poniewaŜ podstawą do takiego
odniesienia jest najpierw umiejętność przeŜycia własnej podmiotowości.
Wszystko to, co uniemoŜliwia człowiekowi przeŜycie własnej personalności w
działaniu, urzeczywistnienie wspólnoty działania i bytowania z drugimi, stoi u
podstaw zniewolenia bytu ludzkiego. Konsekwentnie zatem, obie ideologie:
kolektywizm i indywidualizm, wyrastają z tego samego podłoŜa. Ich wspólnym
korzeniem jest koncepcja człowieka jako jednostki mniej lub bardziej pozbawionej właściwości uczestnictwa.

15
Z. S a r e ł o: Miejsca aberracji liberalizmu i chrześcijaństwa, dz. cyt., s. 247–248; T.
H o b b e s: Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. Warszawa
1954 s. 147–150.
16
R. T o k a r c z y k: Współczesne doktryny polityczne. Kraków 1998 s. 48.
17
J a n P a w e ł I I: Encyklika Centesimus annus. Watykan 1991 n. 46.
18
Z. B a r c z y k: Z księdzem Franciszkiem Blachnickim o oazach, chrześcijaństwie konsekwentnym, polityce i o polskiej teologii wyzwolenia (fragment rozmowy nagranej na video-kasetę
w maju 1985 roku w Sztokholmie). Światło–śycie 1991 s. 14.
19
S. K o w a l c z y k: Alienacja. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M. R u s e c k i,
K. K a u c h a, I. S. L e d w o ń, J. M a s t e j. Lublin–Kraków 2002 s. 48–50.
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Zredukowaną wizję człowieka w indywidualizmie, a takŜe kolektywizmie,
krytykowali polscy personaliści. Zwłaszcza, Ŝe jako taka nie rozwiązuje ona
problemu alienacji. Nie poprzestawali jednak na samej krytyce, podejmując wyzwanie w postaci sporu między jednostką a społeczeństwem. Owocem podjętego
wyzwania zdaje się być chrześcijańska koncepcja uczestnictwa20. Zanim bliŜej
się nią zajmiemy i spróbujemy wyjaśnić na czym polega musimy wejść na drogę,
która prowadzi do jej zrozumienia.

III. Dlaczego personalizm?
Drogą do tego jest odkrycie rzeczywistości ludzkiej osoby. Naturalnie nie
moŜemy tego odkrycia, czy raczej odkrywania, zakreślić tylko do polskich autorów, jako Ŝe ma ono swoją bardzo bogatą tradycję. Pomijając w tym miejscu, ze
zrozumiałych względów, szczegóły tego problemu, wypada odnotować, Ŝe polska tradycja personalistyczna posiada swoje niekwestionowane osiągnięcia i
swoją specyfikę. Wynika to oczywiście ze wspomnianego powyŜej kontekstu
szczególnych uwarunkowań tego sporu, jaki toczy się między jednostką a społeczeństwem. Specyfika ta nie powinna nam jednak przysłaniać, obecnych w nim
elementów uniwersalistycznych i nadziei na ostateczne przezwycięŜenie alienacji.
Twórca uniwersalistycznego systemu personalistycznego, Cz. S. Bartnik,
mocno podkreśla, Ŝe koncepcja człowieka, wypracowana przez personalistów,
jest nader optymistyczna21. Personalizm bierze swój początek z zafascynowania
się człowiekiem, z jego z niczym nieporównywalnej wartości, jedynej w swoim
rodzaju w całym Wszechświecie, co staje się teŜ przedziwnym miejscem
„uwznioślenia”, całej materii. ToteŜ trudno oprzeć się wraŜeniu, Ŝe Stwórca tak
właśnie ukształtował Wszechświat, aby w nim w końcu umieścić człowieka22.
Osoba, jako najdoskonalszy z dotychczas znanych i badanych bytów, stanowi
swego rodzaju „uniwersalne miejsce”, w którym dochodzi do wzajemnego uzupełniania się i wyjaśniania – jej opisu przez pozaosobową rzeczywistość i odwrotnie, tejŜe rzeczywistości przez coraz głębsze rozumienie osoby23. W związku z tym rysuje się przed nami moŜliwość wskazania, na zarysowaną na początku tego artykułu podstawę uniwersalistycznych roszczeń teologów. Powołując
20
J. E w e r t o w s k a: Twórcze napięcia między osobą i społecznością (według polskich
personalistów w XX wieku). Kolekcja „Communio”. T. 16: 2004 s. 108–109.
21
Cz. S. B a r t n i k: Spotkanie personalistyczne. W: Ku mądrości teologii. Red. K.
G ó ź d ź, E. S i e n k i e w i c z. Szczecin 2008 s. 385–391.
22
W. G r a n a t: Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej. Poznań 1985 s. 15–
16.
23
Cz. S. B a r t n i k: Personalizm. Lublin 1995 s. 157.
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się na historię problemu, trzeba bowiem stwierdzić, Ŝe personalizm jest na
wskroś wizją chrześcijańską. Koncepcją moŜliwą tak naprawdę dzięki objawieniu chrześcijańskiemu, choć niejednokrotnie w dziejach ludzkiej myśli, w sporze
o obraz człowieka, chrześcijańskiej wizji człowieka nie szczędzono krytyki, a
nawet próbowano ją dyskredytować24. Ale tylko na tym gruncie dochodzi do
odniesienia obrazu człowieka do Boga osobowego, a bez kategorii osoby nie
byłoby ani dobra ani zła moralnego. Nie byłoby ludzkiego postępu, ani regresji25.
Centralna w doktrynie chrześcijańskiej prawda o Trójcy Świętej i Wcieleniu
pozwala nam zrozumieć, Ŝe osoba realizuje się, staje się sobą, spełnia się i wyjaśnia przez swoje odniesienie do innych osób, wtórnie takŜe do świata rzeczy.
Ujęcie to, moŜliwe dzięki chrześcijańskiemu objawieniu, wydaje się skutecznie
rozwiązywać spór między indywidualizmem a kolektywizmem. Ani bowiem
osoba nie istnieje bez innych osób, ani teŜ społeczność nie istnieje bez poszczególnych osób i bez rzeczy26.
Czy moŜna się zatem dziwić, Ŝe z czasem personalizm staje się swego rodzaju „pojęciem narzędziowym” w coraz lepszym rozumieniu ludzkiej rzeczywistości? Ten szeroki nurt, cieszący się zainteresowaniem róŜnych kierunków filozoficznych, przenikał do bardzo wielu dziedzin. Doczekał się teŜ bardzo róŜnorodnych prób opisu, jako bardzo mocno osadzony na niezdeterminowanym teore24

Źródłosłów terminu „osoba” (gr. prosopon, łac. persona), sięga czasów staroŜytnej kultury greckiej. Wyraz: prosopon oznaczał tam maskę, którą aktor wkładał na twarz, aby odegrać rolę
mitycznego bohatera. DuŜą rolę w dalszym kształtowaniu się pojęcia i jego znaczenia miały,
zwłaszcza dwie prawdy doktryny chrześcijańskiej: o Trójcy Świętej i o Wcieleniu. Poszukiwanie
istotnego i konstytutywnego elementu osoby, niejako wymusiło pierwszą w staroŜytności chrześcijańskiej definicję osoby. Chodzi tu oczywiście o sformułowanie: persona est naturae rationalis individua substantia, którego autorem jest B o e c j u s z. Osoba to substancja, a więc coś
jednostkowego, nie znajdującego się w rzeczach ogólnych – B o e c j u s z kładł nacisk przede
wszystkim na indywidualność. Wymuszało to niejako potrzebę ciągłego poszerzania i rozbudowywania boecjuszowej definicji (incommunicabilitas), która na długie wieki pozostanie trwałym
punktem odniesienia dla wielu myślicieli chrześcijańskich. Ta pierwsza definicja osoby przez
wielu autorów została uznana za rozwiązanie pozorne, bo nie ujawniające momentu najistotniejszego, wprowadzonego dopiero przez św. T o m a s z a z A k w i n u, mianowicie jednostkowego istnienia natury rozumnej24. Poza tym u B o e c j u s z a wyraźnie odczuwa się brak wypracowanej relacji do innych osób, zarówno stworzonych jak i tych ze świata nadprzyrodzonego24.
Trzeba jeszcze nawiązać do św. A u g u s t y n a przełamującego kategorie A r y s t o t e l e s a w
swojej nauce o Trójcy Świętej. Wraz ze św. T o m a s z e m tworzy on podstawę pod koncepcję
„relacji substancjalnej”, podczas gdy u A r y s t o t e l e s a bytem we właściwym znaczeniu jest
tylko substancja – M. K u r d z i a ł e k: Boecjusz. W: Encyklopedia katolicka. T. 2. Lublin 1989
kol. 704; M. A. K r ą p i e c: Ja – człowiek, dz. cyt., s. 366; Cz. S. B a r t n i k: Personalizm, dz.
cyt., s. 87; A. M. B o e c j u s z: Księga o osobie i dwóch naturach przeciwko Eutychesowi i Nestoriuszowi do Jana Diakona Kościoła Rzymskiego. W: T e n Ŝ e: O pociechach filozofii ksiąg
pięcioro oraz traktaty teologiczne. Tłum. T. J a c h i m o w s k i. Poznań 1926 s. 227–229.
25
Cz. S. B a r t n i k: Nauka społeczno-polityczna Kościoła. Lublin 2008 s. 32.
26
TamŜe, s. 34–35.
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tycznymi koncepcjami a priori doświadczeniu bytu ludzkiego. Poza tym przez
Objawienie, mówiące tym samym językiem, co sięgające antycznej spuścizny
doświadczenie27, personalizm stanowi solidną podstawę krytyki kaŜdej, redukcjonistycznej koncepcji bytu i działania człowieka28. Personalizm chrześcijański
jest więc bardzo konkretną i rzetelną propozycją pokonania pozornych oraz opierających się na fragmentarycznych ujęciach fenomenu ludzkiej osoby, antynomii, między jednostką a społeczeństwem29. Prawidłowe odczytanie relacji między osobą a społeczeństwem nie jest bowiem moŜliwe bez odwołania się do
integralnej wizji człowieka. Stąd wszelkie nieprawidłowości trzeba oceniać
przez szerzące się w ostatnim czasie, liczne odmiany redukcjonizmu antropologicznego, spowodowane niewątpliwie w duŜej mierze przez kryzys metafizyki30.
Nie wyłączając z tego równieŜ daleko idącej dziś specjalizacji i przez to rozbicia
obrazu ludzkiej wiedzy.
Jaki zatem zespół tematów dominuje w polskim personalizmie chrześcijańskim? Nie wolno w nim pominąć np. Wincentego Granata31, który podjął się
ambitnego zadania zbudowania integralnego opisu osoby32, dąŜąc jednocześnie
do sformułowania wyczerpującej definicji. Granat dąŜył do tego przez uwzględnienie w rzeczywistości osoby wymiaru „przeŜyciowości” (Scheler), jedności jej
poszczególnych elementów (Stern) oraz duchowości, jako obecności w człowieku pierwiastka Boskiego, wynoszącego go ponad cały materialny świat (Maritain). Dostrzegał takŜe coraz bardziej przenikające do personalizmu zagadnienia z
dziedziny społeczno-politycznej i gospodarczej, co tylko utrudniało sformułowanie integralnego obrazu osoby. Problemu tego nie rozwiązywały bowiem coraz
częstsze tendencje spirytualizujące, pojawiające się min. za sprawą filozofii
świadomości, orientującej ludzkie poznanie w kierunku podmiotu. Stąd człowiek
– zdaniem W. Granata – ujęty jako centrum moralno-duchowe, na tle antytezy
jednostka-społeczność, nie stanowi wytrzymującej krytykę, alternatywy33. Elementem ułatwiającym definiowanie osoby pozostaje więc dla niego substancjalna ludzka dusza34. Ale temu coraz częściej staje na drodze dość powszechna
27

T. Styczeń: Być sobą to przekraczać siebie – O antropologii Karola Wojtyły. Posłowie.
W: K. W o j t y ł a: Osoba i czyn, oraz inne... , dz. cyt., s. 524–525.
28
K. W o j t y ł a: Uczestnictwo czy alienacja. W: Osoba i czyn i inne... , dz. cyt., s. 460.
29
Cz. S. B a r t n i k: Personalizm, dz. cyt., s. 36.
30
S. K o w a l c z y k: Zarys filozofii człowieka. Sandomierz 1990 s. 7–15.
31
Cz. B a r t n i k uwaŜa np., Ŝe W. G r a n a t nie był personalistą w sensie systematycznym,
ale antropologicznym, tzn. nawiązującym do idei człowieka jako osoby złoŜonej z duszy i ciała
niejako w coś trzeciego, wyŜszego – Cz. S. B a r t n i k: Misterium człowieka. Lublin 2004 s. 120.
32
W. G r a n a t: Osoba ludzka. Sandomierz 1961 s. 264.
33
TamŜe, s. 119–121.
34
Wielu krytyków, którzy w swoich wypowiedziach nie oszczędzali takŜe W. G r a n a t a,
uwaŜa, Ŝe tomistyczne rozumienie substancji nie rozwiązuje do końca problemu osoby ludzkiej.
Stąd w ich dociekaniach, na które pozostawał otwarty równieŜ G r a n a t, nie chodziło to, aby
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niechęć do filozofii bytu. Granat dąŜył zatem do uzyskania jakiejś przeciwwagi
dla skrajnych ujęć idealistycznych. Świadomy był równieŜ tego, Ŝe zdobycze
scholastyki nie ułatwiają rozwiązywania wielu problemów35. Ostatecznie, po
zapoznaniu się ze składowymi elementami idei osoby ludzkiej, formułuje swoją
definicję: Integralna osoba ludzka jest to jednostkowy substancjalny i całkowity
podmiot cielesno-duchowy, zdolny działać w sposób rozumny, dobrowolny i
społeczny36, dodając do wszystkich, znanych dotąd ujęć, jej wymiar społeczny37.
W kontekst sporu o człowieka w Polsce wpisuje się takŜe, personalizm Stefana kardynała Wyszyńskiego, nawiązujący do myśli humanizmu integralnego J.
Maritaina i zawierający w sobie elementy znacząco proklamujące godność osoby
ludzkiej. Jego poglądy miały i ciągle mają znaczący wpływ na powstawanie oraz
rozwój polskiej teologii uczestnictwa, będącej głównym tematem naszych rozwaŜań. Wyszyński, stawiając zawsze w centrum poruszanych przez siebie zagadnień osobę ludzką i jej godność, postrzegał ją jako integralną część nauczania
Kościoła o człowieku, egzystującym w konkretnej rzeczywistości społecznogospodarczej i politycznej. Podlega ona rozwojowi, zmianom, przez co przed
osobą ludzką pojawiają się wciąŜ nowe problemy38. Osoby – jego zdaniem –
naleŜało bronić wszelkimi sposobami, chociaŜby z tego względu, Ŝe właśnie
przez nią przebiegają wszelkie procesy społeczne i w niej znajdują ostatecznie
potwierdzenie wartości chrześcijańskie39. Osoba jawi się w jego myśli jako
punkt wyjścia do zrozumienia społeczeństwa, rzeczywistości narodu, ojczyzny i
rodziny, szczególnie w refleksji teologicznej40. Charakterystyczne dla S. Wyszyńskiego było szukanie zabezpieczenia praw osoby w narodzie, który w jego
rozumieniu posiada własną świadomość skierowaną ku własnemu dobru, przez
obraz osoby komplikować, ale przy dotychczasowej ludzkiej wiedzy, gruntowniej go przeanalizować, włączając do tego niektóre, pomijane dotąd wymiary Ŝycia ludzkiego.
35
W G r a n a t: Osoba ludzka, dz. cyt., s. 214.
36
TamŜe, s. 244.
37
W. G r a n a t, w dyskusji z współczesnymi sobie personalistami, podkreślał równieŜ, wymiar nadprzyrodzony, bez którego człowiek nie moŜe być w pełni ujęty. Niestety mimo swojej
otwartości i wraŜliwości nie był jeszcze gotowy do uwzględnienia w prowadzonych przez siebie
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co jest jak poszczególny człowiek podmiotem praw i obowiązków, otwarty na
dobro i zło, mogący się doskonalić, wzrastać, ale i degradować, umierać i tracić
własną toŜsamość41. Tak rozumiany wzrost postrzegany był przez prymasa jako
stopniowy, wewnętrzny ruch od płaszczyzny rzeczy ku płaszczyźnie personalnej,
bardziej duchowej; dialog zbawczy, przemieniający i ukierunkowujący to co
doczesne w stronę eschatologii, ostatecznego spełnienia w Bogu42. Nauczanie to
było więc homocentryczne. Jego źródłem jest pragnienie szczęścia człowieka, o
które zabiega Bóg, czego wyrazem jest Wcielenie i Odkupienie Chrystusa43.
Personalistą był bez wątpienia takŜe K. Wojtyła44, myśliciel ukształtowany
na arystotelesowsko-tomaszowym obrazie rzeczywistości, posługujący się własną intuicją, która wyrastała przez dwa rodzaje doświadczeń: mistyczne oraz
fenomenologiczne, gdzie to mistyczne jest bardziej przez niego przeŜywane niŜ
opisywane tylko45. W swoich refleksjach Wojtyła sięgał do Arystotelesa i św.
Tomasza, pomijając to wszystko w ontologii, co stanowi niezbyt precyzyjną ich
interpretację. Doceniał takŜe przeŜycie, eksponowane przez wielu personalistów,
szczególnie przy dość niepopularnej dziś metafizyce i w zasadzie powszechnej
jej krytyce. Według Wojtyły doświadczenie nie jest li tylko czymś podmiotowym, subiektywnym i świadomościowym. Ma ono równieŜ charakter przedmiotowy. W doświadczeniu bowiem dana jest nam rzeczywistość istniejąca realnie i
niezaleŜnie od poznającego oraz przeŜywającego podmiotu46. Tradycja tomistyczna pozwala mu wiązać naturę z podłoŜem tego wszystkiego, co dzieje się w
41
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człowieku, a więc poszukiwać podstaw świadomości. I tu wskazuje jakby na
dwie płaszczyzny działania ludzkiego: świadomego i wszystkich nieświadomie
zachodzących w nim procesów. Mimo szczegółowych analiz nie przestaje uwaŜać osoby za „niewypowiedzianą tajemnicę”. Misterium podmiotu, w jego rozumieniu, wykracza poza naturę ludzką, która sama w sobie nie posiada samoistności bytowej47. Szeroko rozwijane przez Wojtyłę zagadnienie podmiotowości
posiada szczególne znaczenie dla odkrycia prawdy o człowieku, doświadczającym swojego „ja”, pozostającego niezmiennym, pomimo róŜnych działań i
zmian, zachodzących w samym człowieku. Doświadcza go jednak dwojako: z
jednej strony jest to doświadczenie własnego „ja”, jako przedmiotu, a z drugiej
jako podmiotu. Nasze „ja” jawi się nam jako doświadczane i doświadczające
zarazem48. Fundamentalnym – zdaniem Wojtyły – wymiarem w tym kontekście
są relacje osoby do wspólnoty. Przy czym problem podmiotowości człowieka,
który poszerzony o szczegółowe badania, umoŜliwiające wykorzystanie analiz
fenomenologicznych dla realistycznego obrazu osoby, moŜe mieć ogromne znaczenie49. Droga do prawdy musi więc prowadzić przez „doświadczenie własnej
epoki historycznej”, z uwzględnieniem wszystkich wartościowych zdobyczy
współczesnej filozofii oraz nauk szczegółowych, bez chęci zastępowania jednej
metodologii drugą50.
Mówiąc o misterium podmiotu, zwłaszcza w Polsce, nie moŜna pominąć
Czesława Stanisława Bartnika. Nawet jeśli jego personalizm rozwija się w kontekście „Osoby osób”51, to punkt wyjścia – jak twierdzi sam Bartnik – zarówno
dla teologii jak i filozofii jest zawsze ten sam. Jest nim „osoba jako taka”. ToteŜ
w twórczości Cz. Bartnika rzeczywistość osoby, rozpatrywana uniwersalistycznie, zajmuje centralne miejsce52. Personalizm Bartnik chce widzieć jako system
(„personalizm uniwersalistyczny”53). Dalej, jako „system otwarty”, będący ciągle systemem in fieri i jako taki nie wymagający rozwiązań raz na zawsze, albo
teŜ principiów całkowicie zamkniętych. Stąd personalizm – jego zdaniem – zawsze będzie się rozwijał i zawsze będzie aktualny, nawet jeśli będzie ulegał przekształceniom54. U Bartnika moŜna mówić o swoistego rodzaju personocentry47
Cz. S. B a r t n i k: Personalizm teologiczny według Kardynała Karola Wojtyly. „Zeszyty
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zmie, gdyŜ jego zdaniem Bóg tak ukształtował wszechświat, aby w końcu umieścić w nim człowieka55. Wszystko zaczyna się od osoby i ku osobie zmierza.
Bóg, powołujący wszystko ex nihilo i podtrzymujący w istnieniu, jawi się jako
Osoba. W przeciwnym bowiem razie, jako Bóg „nieosobowy” – utrzymuje Bartnik – pozostałby kimś od człowieka mniejszym i bytem pełnym sprzeczności56.
Osoba realna moŜe się pojawić tylko w podmiocie. Podmiotowość osiąga prymat
przed przedmiotowością – pisze Bartnik – jakkolwiek jedna nie moŜe istnieć bez
drugiej...57.
Bartnik odkrywa jakby na nowo świat, który jest najbliŜej człowieka; jest
poniekąd nim samym, bo tylko osoba poznaje, tworzy sens, kulturę i historię.
Personalizm – podkreśla Cz. Bartnik – potrzebuje dziś nowych ujęć, poniewaŜ
zupełnie nową jest sytuacja współczesnego człowieka. Potrzebuje nowej hermeneutyki i nowego języka, adekwatnego do tych rzeczywistości oraz wymiarów, które w takim tempie odsłaniają przed nami inne nauki zajmujące się człowiekiem. W takim procesie, pozytywne w swoich konsekwencjach mogą okazać
się nawet spory i konflikty, które rozwiązując, osoba rozwija się i ubogaca. Staje
się wewnętrznie nową jakością i jako taka, tworzy nowe społeczeństwo58.
Przy wszelkich próbach definiowania osoby trzeba pamiętać, Ŝe ma w niej
miejsce jedyne w swoim rodzaju zespolenie jaźni z istnieniem, jakby przedmiotu
z podmiotem, ciała z duszą, bytu z myślą59. Stąd Bartnik nie szczędzi krytycznych uwag tomizmowi, który – jego zdaniem – ukazuje osobę zbyt statycznie,
bez rozwoju, historii i dynamiki Ŝycia. Dlatego teŜ nie radzi sobie z pojęciem
osoby w kontekście współczesnej wiedzy o niej i z pojęciem społeczności. Za
znacznie lepszą uznaje koncepcję „relacjonistyczną”, nawiązującą do myśli św.
Augustyna60. „Osoba – w tym ujęciu – staje się sobą przez całkowite odniesienie
do innych osób (Trójca Święta). Wszystko to ma słuŜyć do jak najlepszego, „dialektycznego”, ujęcia osoby, gdzie jest ona „substancjalną relacją” lub „substancją relacyjną”, spełniającą się przez swoje odniesienie do drugich61.
Choć Cz. Bartnik uznaje osobę za misterium i byt „pra-pierwotny”, a więc w
sensie klasycznym nie dający się zdefiniować, stara się opisywać tę rzeczywi55
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stość, tak, aby znalazły się w tym opisie przynajmniej najwaŜniejsze elementy.
Dodać jednak trzeba, Ŝe nie rości sobie przy tym pretensji do sformułowania
ostatecznego i pod kaŜdym względem wyczerpującego. Od strony ontologicznej
zatem osoba – według Bartnika – to indywidualna substancja cielesno-duchowa,
uwewnętrzniająca się w swą jaźń i zarazem siebie transcendująca, aby się spełnić w innych osobach i bytach62.
Jakkolwiek personalizm teologiczny nie powstał w Polsce i ma swoich wybitnych przedstawicieli wśród teologów innych narodowości, trzeba – jak się
wydaje – przyznać, Ŝe w kraju nad Wisłą, przez szczególne doświadczenia i
świadectwo mieszkającego tu narodu, stanowi bardzo waŜną płaszczyznę refleksji nad człowiekiem. Zwłaszcza takiej refleksji, z której nie moŜna całkowicie
wykluczyć moŜliwości sporu. Poza tym refleksji, w której chodzi o pełną wizję
bytu ludzkiego, tzn. uwzględniającą wszystkie istotne wymiary ludzkiej egzystencji. Ale co chcemy tak naprawdę powiedzieć przez to, Ŝe „personalizm jest
waŜny”? Przez swoje dotychczasowe zdobycze i osiągnięcia, a takŜe w kontekście rysujących się przed tym kierunkiem moŜliwości oraz przestrzeni, niekiedy
w atmosferze dość ostrych sporów o człowieka, personalizm budzi nadzieję i
stanowi realną podstawę takiego rozwiązywania tych sporów, aby nie pominąć,
ani nie potraktować powierzchownie Ŝadnego z tych elementów, bez których nie
moŜna mówić o pełnym rozwoju istoty ludzkiej, takŜe sporów, które dotyczą
miejsca teologii w rodzinie nauk – sporu o jej universitas.

IV. Osoba ludzka realizuje się we wspólnocie
Przedstawione poglądy czołowych polskich personalistów pozwalają zauwaŜyć, Ŝe osoba ludzka to nie tylko złoŜona i ciągle zasłonięta pewnym wymiarem tajemnicy struktura. To takŜe rzeczywistość dynamiczna, Ŝywa, podlegająca
zmianom i dąŜąca do pełnego rozwoju; pozwalająca się badać, opisywać i definiować. Oczywiście tego rozwoju nie sposób sobie wyobrazić bez innych osób, z
którymi człowiek wchodzi w róŜne relacje, poniewaŜ jako indywiduum nie rozwija się, ani tematycznie, ani treściowo. Przekonuje nas o tym codzienne doświadczenie. To właśnie drudzy, inni, pozostający do nas w ciągłym odniesieniu
i przez to samo „wymuszający” niejako na nas podobne odniesienie, stanowią
dla kaŜdej jednostki cel i sens działań63. Obok jednak niewątpliwych korzyści
pojawiają się wówczas takŜe rozmaite zaleŜności, gdzie konieczne są liczne
kompromisy. Wszystko to moŜe być źródłem pewnego niepokoju człowieka,
świadomego z jednej strony obdarowania jakie zawdzięcza Ŝyciu społecznemu, a
62
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z drugiej próbującego się nie tylko odnaleźć w społeczeństwie, ale teŜ być poŜytecznym, spełnić swoje powołanie. Jedną z kategorii pozwalających ująć i opisać
społeczny wymiar osoby jest kategoria uczestnictwa64. Jak ją rozumieć i czego
moŜna od niej oczekiwać w refleksji teologicznej?
Wypada zauwaŜyć, Ŝe kategoria ta moŜliwa jest tylko na gruncie personalizmu chrześcijańskiego, gdzie zagwarantowane jest respektowanie praw kaŜdej
osoby, której nie moŜna podporządkowywać jakiejkolwiek ideologii65. Dlaczego
kategoria ta wydaje się szczególnie przydatna w refleksji wiary i jakie szczególne racje przemawiają za jej rozwojem w polskiej teologii? OtóŜ najnowsze dzieje polskiego narodu, których – ze zrozumiałych względów – nie moŜna pozostawić poza wymiarem chrześcijańskiej wiary, stwarzają wyjątkową okazję do zweryfikowania wielu personalistycznych tez. Obowiązująca przez kilkadziesiąt lat
kolektywistyczna wizja człowieka i jego rzeczywistości, a następnie, zdobywający sobie po transformacji systemowej coraz większą przestrzeń indywidualizm
oraz liberalizm, to bodajŜe najbardziej „klasyczne” przykłady fragmentarycznego ujęcia ludzkiej rzeczywistości. Autorzy zajmujący się w polskiej teologii
personalizmem nie mogli pozostawić tego faktu poza obszarem swoich zainteresowań. Chodzi bowiem o znalezienie właściwego ujęcia bytu ludzkiego, gdzie
nie będzie on postrzegany tylko jako wyizolowana, schematyczna struktura.
Chodzi równieŜ o takie dowartościowanie wymiaru społecznego, które nie spowoduje zbyt powierzchownego potraktowania całej jego wewnętrznej i bardzo
złoŜonej rzeczywistości. Prawidłowe odczytanie relacji między osobą a społeczeństwem nie jest bowiem moŜliwe bez odwołania się do integralnej wizji
człowieka.
Osoba ludzka, aby mogła się w pełni realizować, uaktywniając wszelkie,
drzemiące w niej moŜliwości, nie tylko potrzebuje drugich osób (co moŜna sobie
np. wyobrazić jako istnienie obok siebie wyizolowanych i nie wchodzących ze
sobą w relacje jednostek), ale teŜ zaangaŜowania wraz z innymi w słuŜbę dobru
wspólnemu, które właśnie przez realizację wszystkich zaangaŜowanych podmiotów, okazuje się podstawowym dobrem kaŜdego z osobna i wszystkich razem66.
Uczestnictwo tak rozumiane to – oprócz udziału człowieka w działaniu i Ŝyciu
innych ludzi – łączenie całego wewnętrznego bogactwa osoby z tym wszystkim,
co wynika ze wspólnoty działania. Bez tego „ku-społecznego” skierowania, kaŜdego podmiotowego działania człowieka, gdzie osobowe wartości nie są zaanga64
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Ŝowane, trudno nawet mówić o „personalistycznej” wartości ludzkich czynów67.
Trudno byłoby takŜe odkryć najgłębszy sens zachodzących między kaŜdą osobą
a społecznością relacji, sprowadzających się do międzyludzkiej solidarności i
sprzeciwu68.
Rzeczywistość „drugiego”, nie wynika bowiem z jakiegoś abstrakcyjnego
spojęciowania istoty człowiek, choćby najbardziej wnikliwego poznania drugiej
osoby, jako czegoś na zewnątrz poznającego podmiotu, ale z przeŜycia. Chodzi
raczej o umiejętność przeniesienia tego wszystkiego, czego doświadczam jako
mojego własnego „ja”, poza siebie, na tego drugiego, który właśnie dzięki temu
jawi się jako inne „ja”, jako bliźni, co wydaje się, tylko przez jakieś ogólne pojecie człowieczeństwa, znacznie trudniej uchwytne. Relacja „ja” – drugi jest zawsze czymś bardzo konkretnym69. Stąd uczestnictwo kształtuje się tylko na drodze
przybliŜenia świadomościowego, które wychodzi od przeŜycia własnego „ja”.
Uczestnictwo jest na wskroś właściwością wewnętrzną osoby, „homogenną” (K.
Wojtyła), decydującą o tym, Ŝe bytując i działając wspólnie z innymi, człowiek
bytuje i działa jako osoba. Najbardziej właściwym podmiotem działania jest
zawsze człowiek, a nie społeczność. Poza tym kategoria uczestnictwa – nie do
pomyślenia w zasadzie bez właściwie rozumianego i kształtowanego wymiaru
społecznego w ludzkim bycie – pozwala przełamać, upowszechniające się utoŜsamianie personalizmu z indywidualizmem. Ten ostatni natomiast nie tworzy
właściwej atmosfery do wyczerpującego opisu osoby ludzkiej.
O jaką jednak chodzi solidarność i o jaki sprzeciw? Zanim odpowiemy na to
pytanie na pewno dobrze będzie przyjrzeć się takim sytuacjom, w których
uczestnictwo staje się zagroŜone, przez co bardzo utrudniony jest takŜe pełny
rozwój osoby. MoŜna przecieŜ wyobrazić sobie i taką solidarność, która dotyczy
społecznego zaangaŜowania osoby po stronie nieprawidłowości. Wówczas aby
ocalić z niczym nieporównywalną godność osoby i personalistyczną wartość
społecznych odniesień człowieka, w imię odpowiedzialności bardzo często nieodzowna staje się postawa sprzeciwu wobec konformizmu i uniku, czyli rozumienia solidarności, które pozwala ją wyzuć i pozbawić „przywileju” sprzeciwu
lub rozumieć jako formę społecznego eskapizmu – zwalniania się z odpowiedzialności i tym samym rezygnacją z „trudu wolności”70. Konformista rezygnuje
ze spełnienia siebie w społeczności, ponosząc jednocześnie największą stratę i
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najpowaŜniejsze konsekwencje własnej niezdolności do sprzeciwu tam, gdzie
wymaga tego najwyŜsze dobro osoby. Nie spełnia się i nie realizuje jako osoba,
poniewaŜ świadomie rozmija się z prawdą, popadając tym samym w niewolę
zakłamania71.
Przez całe dziesięciolecia budowano w Polsce taki system społeczny, w którym nie było miejsca na jakikolwiek sprzeciw, a tym samym takŜe na prawdziwą
solidarność, czyli odpowiedzialność za osobowe wartości drugiego człowieka.
Za wszelką cenę natomiast tworzono warunki, w których „opłacał się” unik i
konformizm. Sprzeciwiać się tymczasem trzeba było temu wszystkiemu, co zagraŜało dobru osoby. Tak było, a jak jest teraz? Czy rzeczywiście, w nowych
uwarunkowaniach (nowym kontekście polskiej refleksji wiary) konformizm i
unik przestał być „opłacalny”? Niestety nadal urasta do podstawowego problemu, leŜącego na drodze kształtowania w Polsce sprawiedliwych struktur społecznych i właściwych relacji między osobami, poniewaŜ największym niebezpieczeństwem, sięgającym do podstaw bytowych osoby ludzkiej jest zło, które
na gruncie chrześcijańskiej wizji nazywamy grzechem. Solidarnym zatem, tak
jak w minionym okresie, podobnie i teraz trzeba być zwłaszcza z tym, któremu
zagraŜa zło, przez co otwiera się droga dla chrześcijańskiej teologii, gdyŜ jakakolwiek inna dziedzina ludzkiej wiedzy, nie wyłączając filozofii (pogrąŜonej
zresztą w głębokim kryzysie), w spotkaniu z tą rzeczywistością okazuje się bezradna. Nawet jeśli nasz sprzeciw skierujemy wobec struktur społecznych, których nigdy nie wolno odrywać od konkretnych osób, tworząc z nich jakiś trzeci
wymiar, socjologiczne tylko lub filozoficzne ujęcie tego zagadnienia okazuje się
niewystarczające72. Dopiero refleksja wiary okazuje się swoistym światłem, nadającym kierunek i głębszy sens poszukiwaniom pretendującym, jeśli nie do
ostatecznych, to przynajmniej wyczerpujących rozstrzygnięć, dotyczących ludzkiej osoby. Stąd dla kategorii uczestnictwa poszukujemy uzasadnienia teologicznego73. Dzięki perspektywie historiozbawczej, pozwala ono refleksję nad Ŝyciem
społecznym osoby odnieść do trynitarnego i chrystocentrycznego wymiaru Ŝycia
chrześcijańskiego. Osiągamy przez to nie tylko uwiarygodnienie i usprawiedliwienie zaangaŜowania Kościoła w Ŝycie społeczne, ale równieŜ ukazujemy moŜliwości takiego uczestnictwa w instytucjach społecznych, aby przekształcając je
poprzez wartości podmiotowe, moŜna było wypełniać chrześcijańskie powołanie, wynikające z miłości74. Z kolei ludzka miłość, poprzez chrystologiczną i
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trynitarną perspektywę, staje się uczestnictwem w miłości, łączącej w jedno
Ojca, Syna i Ducha Świętego (J 17,21), przez co odsłania się równieŜ cała głębia
uczestnictwa w znaczeniu teologicznym75. Chrystus zjednoczył się bowiem z
kaŜdym człowiekiem, przez co uczestniczy w kaŜdej społeczności, w której objawia siebie jako Emmanuela, solidarnego z ludźmi (Mt 1,23) i w której musi
być niejednokrotnie znakiem sprzeciwu (Łk 21,34)76.
Ale nie chodzi o uczestnictwo w jakiejkolwiek społeczności, tylko o uczestnictwo w człowieczeństwie drugiego, poniewaŜ ono pozwala najwyraźniej wyłonić się kategorii bliźniego. Kategoria bliźniego jest bowiem o wiele pierwotniejsza niŜ bycie członkiem jakiejkolwiek społeczności. Ta bowiem zawsze zawiera w sobie jakiś element wyłączności, odróŜnienia od kaŜdej innej grupy.
Przy czym najgłębsze nawet róŜnice i podziały społeczne, schodzą się na płaszczyźnie bytowej. Tam gdzie wszystkim osobom wspólne jest ich człowieczeństwo, a róŜne to tylko, co nie moŜe być z nim identyfikowane77. Kategoria bliźniego, odkryta w perspektywie chrześcijańskiego objawienia, okazuje się wyjątkową zdobyczą, chroniącą przed „zawęŜoną etyką”, która wprawdzie nakazuje
miłość bliźniego, ale pozwala nienawidzić wroga (Mt 5,43). Tym bardziej, kiedy
przeciwnik – rywal ucieka się do przemocy. Kościół Jezusa Chrystusa nie przestaje powtarzać: „Będziesz miłował!”, „korygując” sięgającą czasów Starego
Przymierza, propozycję zawęŜonej etyki: Będziesz miłował swego bliźniego, a
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nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził (Mt 5,43). Tego zatem, czego nie
mogę zaakceptować wobec mojego „ja”, z czym się nie zgadzam, przeciwko
czemu kieruję mój sprzeciw, tego mi równieŜ nie wolno, pod jakimkolwiek pozorem, wobec drugiego „ja”, choćby to było „ja” mojego prześladowcy. A Ja
wam powiadam: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was
prześladują: tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5,44–
45). Wystarczy, Ŝe potencjalny wróg okaŜe miłosierdzie (Łk 10,37), poniewaŜ
uzna za swoją odpowiedź Chrystusa na pytanie: A kto jest moim bliźnim? (Łk
10,29). Nie ma zatem ludzi, którzy nie są bliźnimi. Stąd nie ma teŜ ludzi, których
moŜna nie kochać, wobec, których moŜna uciekać się do przemocy. W Jezusie
Chrystusie kategoria bliźniego zostaje rozciągnięta w sposób przezwycięŜający
wszelkie podziały; poniewaŜ jej zasadą staje się przyjęte przez Słowo człowieczeństwo. Miłosierny Samarytanin z przypowieści Jezusa (Łk 10, 25–37) jest
odpowiedzią daną wszystkim tym, którzy chcieliby w kategorię międzyosobowych relacji ludzkich i w kategorię człowieczeństwa, wprowadzić inne kategorie, pozwalające na przykład ponad człowiekiem postawić jakiekolwiek, nieosobowe wartości78.
Chodzi więc o wskazanie takiego terminu i takiego sposobu bytowania oraz
współdziałania osób, który stanowiłby adekwatne odzwierciedlenie wszystkich
moŜliwych działań ludzkich i wszystkich sposobów przynaleŜności. Uprawomocnionego, wreszcie, na gruncie personalizmu chrześcijańskiego79. Tym terminem, posiadającym bogatą tradycję w refleksji wiary, jest termin wspólnota.
Wskazuje on na takie bycie osób obok siebie, które nie jest tylko sumą, niczym z
sobą nie związanych i samotnych absolutów. Nie wyczerpuje się teŜ tylko w
doraźnym i podejmowanym z osobistych motywów, współdziałaniu z innymi
osobami, kończącym się natychmiast po osiągnięciu celu. Wszystko, czym jestem dla samego siebie oraz kim jestem w swoich oczach; jakie posiadam prawa
i jakie zobowiązania, co sam wobec siebie powinienem, to powinienem takŜe
wobec drugiego „ja”. O prawdziwości wspólnoty, nie moŜe przesądzać jakakolwiek kategoria przynaleŜności. Przesądza o tym i decyduje bycie osobą. W tej
perspektywie moje uczestnictwo realizuje się najpełniej nie tylko w spełnianiu
się, doprowadzeniu do pełnego rozwoju mojego człowieczeństwa, ale równie
skutecznie w doprowadzeniu do pełnego rozwoju i zrealizowania drugiego „ja”,
które właśnie teraz wchodzi w relację z moim „ja”, to znaczy apeluje o mój sąd;
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moją afirmację lub mój sprzeciw. Człowiek staje się najbardziej podobny do
Boga przez to, co Boga skłoniło do upodobnienia się do człowieka i radykalnej
solidarności z człowiekiem, czyli przez bezinteresowny dar z siebie80. Fundamentalnym wymiarem wszelkich tworzonych przez człowieka wspólnot i nawiązywanych z drugimi relacji pozostaje więc wymiar ontologiczny.
Doświadczenie polskie – jak moŜna je nazwać i jak to wynika z powyŜszych
rozwaŜań – ujęte przez pryzmat chrześcijańskiej wiary, stanowi swoiste potwierdzenie słuszności niestrudzonego poszukiwania coraz głębszego rozumienia
wymiaru ontologicznego we wszelkich opisach i definicjach ludzkiej osoby. Po
epoce realnego socjalizmu, z której teologia osoby wychodzi bogatsza o róŜne,
bardzo waŜne doświadczenia, w której teŜ doszło do wyjątkowo bolesnego sporu
róŜnych wizji człowieka, gdzie rozwiązanie osiągano za cenę wielkich ofiar,
prawdziwym fenomenem okazuje się wydarzenie „Solidarności”. Nie chodzi tu
jednak o jakiekolwiek związkowe czy teŜ polityczne znaczenie tego fenomenu,
ale o postawę solidarności, będącą świadectwem prawdzie i tym samym świadectwem przynaleŜności wszystkich osób do tej samej wspólnoty, takŜe tych,
które uwaŜają, Ŝe moŜna kogokolwiek ze wspólnoty wykluczyć i Ŝe to wykluczenie usprawiedliwia uŜycie przemocy81. Solidarność obejmuje równieŜ tych
trwających w błędzie, poniewaŜ i oni, nawet jeśli o tym nie wiedzą, albo teŜ
temu na wszelkie moŜliwe sposoby zaprzeczają, naleŜą do tej samej wspólnoty, z
której chcieliby wykluczyć innych, np. inaczej myślących. Siłą najbardziej niszczącą wspólnotę okazuje się przemoc. Tak rozumiana postawa solidarności,
czerpiąca najbardziej istotne elementy swojego przesłania z Ewangelii, staje się
nie tylko protestem wobec zinstytucjonalizowanego kłamstwa, ale teŜ moŜliwością przekraczania siebie przez osoby we wspólnocie – autotranscendencji, budzącej się wolności społeczeństw, w stronę prawdy82. Mimo uwikłania „Solidarności” w spory polityczne i poniekąd odejścia od radykalizmu chrześcijańskiego
świadectwa, misja ta nie została w Polsce (ale nie tylko) zakończona. Nie wyczerpały się teŜ jej moŜliwości. Nie moŜna jej bowiem oderwać od wspólnoty,
która bez solidarności i uczestnictwa, przestałaby być równieŜ zdolna do sprzeciwu. Solidarność stała się więc w polskiej rzeczywistości drogą bezpośredniego, ewangelicznego świadectwa, przez co domaga się opracowania takŜe w refleksji wiary.

80

Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań 1994 p. 1878; K. W o j t y ł a: Objawienie Trójcy Świętej a świadomość zbawienia w świetle Vaticanum II. W: Z zagadnień kultury chrześcijańskiej. Lublin 1973 s. 16; J. N a g ó r n y: Posłannictwo chrześcijan w świecie. T. 1. Świat i wspólnota. Lublin 1997 s. 135.
81
TamŜe, s. 324.
82
T. S t y c z e ń: Solidarność wyzwala. Lublin 1993 s. 201.

132

Spór o solidarne społeczeństwo wciąŜ trwa. Wspólnota bowiem, w której
zabraknie solidarności przestaje być wspólnotą i tego braku nie zrekompensują
Ŝadne inne osiągnięcia, ani instytucje. Dlatego teŜ obok opracowań historycznych, filozoficznych, socjologicznych i politycznych, tego fenomenu jakim jest
solidarność, potrzebna nam jest równieŜ refleksja wiary na ten temat. Okazuje
się, Ŝe nasze, rodzime wydarzenia, ujmowane w refleksji wiary, tak dzisiaj, jak i
w minionych pokoleniach, bardzo dobrze korespondują z problemami obecnymi
w innych kręgach kulturowych i społecznych. Posiadają naturalnie swoją własną
specyfikę, innym mniej znane lub zupełnie obce uwarunkowania, niemniej bardzo wyraźnie wpisujące się w tematy, które są ogólnoludzkie i waŜne dla człowieka, jego ostatecznego przeznaczenia, pod kaŜdą szerokością geograficzną.
Stąd tak, jak potrzebna jest solidarność, doświadczenie wspólnoty – communio, zachowanie i jeśli pojawia się taka potrzeba, obrona tego wszystkiego, co
ją gwarantuje, potrzebna jest ambitna, dobrze opracowana teologia, która moŜe
skutecznie podjąć się zadania strzeŜenia tego, co zostało zdobyte i obrony tego,
co jest zagroŜone. A zagroŜona jest dziś, podobnie jak niegdyś, ludzka podmiotowość, w róŜnych, bardzo waŜnych momentach realizacji człowieka, spełniania
jego powołania. Jak się wydaje, powaŜnym brakiem i zarazem błędem byłoby
pozostawienie poza zainteresowaniem teologów tego „polskiego dziedzictwa”,
jakim był m.in. fenomen polskiego ruchu oporu – zarówno intelektualnego jak i
praktycznego (protestacyjnego) – czerpiącego swoje ideały oraz motywację z
tradycji chrześcijańskiej. Tym bardziej, Ŝe ideały te, choć dość skutecznie zagłuszane, ponownie z powodu bardzo konkretnych interesów, w których przedziwnie drogę do sukcesu zredukowano o samego człowieka, nie przestały być aktualne. Przede wszystkim nie zostały zrealizowane. Zdobycze, które były dzięki
nim moŜliwe, nie mogą być zaprzepaszczone. Zwłaszcza, Ŝe za tego rodzaju
„marnotrawstwo” trudno będzie się zwolnić z odpowiedzialności. I wreszcie, z
naszej, teologicznej perspektywy, w pełni zasługują – domagają się wręcz, poszerzenia o ten wymiar, bez którego pozostają niezupełne, jakby zawieszone w
próŜni. I co waŜniejsze, człowiek w tym, interesującym nas tutaj – w całej rozciągłości naszej dotychczasowej refleksji – kontekście, bez wymiaru religijnego i
chrześcijańskiego pozostanie okaleczony, zagubiony. W sporze teoretycznym,
określającym i wyznaczającym jego działanie oraz zaangaŜowanie, bez teologii
podejmującej zagadnienia uczestnictwa, pozostanie bezbronny i w ten sposób
zmuszony do wycofania się ze sporu, w którym zagroŜona jest jego wiara lub –
co jest nie mniej niebezpieczne – wycofania z tego sporu argumentów i świadectwa właściwego chrześcijańskiej wierze.
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Wkład dominikanów w rozwój modlitwy róŜańcowej
Jeszcze nie tak dawno powszechnie uwaŜano, ze św. Dominik Guzman był
twórcą modlitwy róŜańcowej a dominikanie jej gorliwymi propagatorami. Przekonanie to umacnia kilku wiekowa tradycja ikonograficzna, ukazująca, między
innymi św. Dominika i św. Katarzynę ze Sienny otrzymujących z rąk Matki Najświętszej koronę RóŜańca1. Niestety, odkrycie w ostatnich czasach wzmianek o
psałterzach maryjnych i róŜańcach, kultywowanych w środowiskach średniowiecznych kartuzów i cystersów, diametralnie zmieniło postawę uczonych odnośnie genezy i pochodzenia tego typu modlitwy. Jej początki zaczęli łączyć z kartuzami: Henrykiem z Kalkar, Adolfem z Essen i Dominikiem z Prus2. Jedną z
negatywnych konsekwencji tego odkrycia, było nadmierne podkreślenie roli
cystersów i kartuzów w rozwoju RóŜańca, zapominając, bądź pomijając wkład
Braci Kaznodziejów.
Pomimo, Ŝe Jan Paweł II w liście apostolskim o RóŜańcu przypomniał o
chlubnej roli dominikanów3, to jednak brakuje współczesnych badań, które w
wyczerpujący sposób, uwzględniając współczesne odkrycia, ukazywałyby jaki
jest rzeczywisty wkład synów św. Dominika w rozwój modlitwy róŜańcowej.
Bogusław K O C H A N I E W I C Z OP, prof. UAM dr hab., kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu, WT UAM, Poznań, e-mail: bogusk@amu.edu.pl
1

Niniejsze opracowanie opiera się na artykule autora zamieszczonym w czasopiśmie „Angelicum”. Por. B. K o c h a n i e w i c z: The Contribution of the Dominicans to the Development of the
Rosary. „Angelicum”. A. 81: 2004 fasc. 2 s. 377–403.
2
K. J. K l i n k h a m m e r: Adolf von Essen und seine Werke. Der Rosenkranz in der
geschichtlichen Situation seiner Enstehung und in seinem bleibendem Anliegen. Franfurt a. M.
1972: IDEM, Die Entstehung des Rosenkranzes und seine ursprüngliche Geistigkeit. W: 500 Jahre
Rosenkranz. Köln 1976 s. 30–50; R. S c h e r s c h e l: Der Rosenkranz – das Jesusgebet des
Westens. Freiburg in Br 1979.
3
J a n P a w e ł I I: List apostolski Rosarium Virginis Mariae (16 października 2002) n. 17.
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Prace dominikanów: Riccardo Barile4, Stefano Orlandiego5, Georga G. Meerssemana6, Alfonso D’Amato7 czy Andre Duvala8, przedstawiają pewne aspekty
zagadnienia, to jednak eksponują wkład Zakonu św. Dominika w sposób niewystarczający. Niniejsze opracowanie usiłuje przedstawić odpowiedzieć na postawione wcześniej pytanie, stając się przyczynkiem, wypełniającym lukę w badaniach nad historią RóŜańca.

I. Dominikanie – załoŜycielami pierwszych bractw maryjnych
Zanim przedstawiony zostanie rozwój bractw róŜańcowych, naleŜy podkreślić, Ŝe dominikanie od początków swojego istnienia zakładali przy swoich kościołach bractwa ku czci Najświętszej Maryi Panny9. Obrona wiary przed herezją
katarów negujących rzeczywistość Wcielenia10, a co za tym idzie prawdę o BoŜym macierzyństwie Maryi11, powodowała reakcję dominikanów, w postaci zakładania fraterni, zrzeszających osoby świeckie, umoŜliwiających im zgłębianie
najistotniejszych prawdy wiary. Jak zauwaŜa Meerssemann, z tego między innymi względu w kazaniach dominikanów XIII w. dominuje tajemnica Wcielenia
oraz prawda o BoŜym macierzyństwie Dziewicy Maryi12.

4

R. B a r i l e: Il Rosario – Salterio della Vergine. Bologna 1990.
S. O r l a n d i: Libro del Rosario della gloriosa Vergine Maria. Roma 1965.
6
G.G.M e e r s s e m a n : Ordo fraternitatis. Voll. I–III. Roma 1977.
7
A. D ’ A m a t o: La devozione a Maria nell’Ordine Domenicano. Bologna 1984.
8
A. D u v a l: Rosaire. W: Dictionnaire de Spiritualité. Vol. XIII. Paris 1988 s. 937–980 ;
IDEM, La dévotion mariale dans l’Ordre des Frères Prêcheurs. W: H . d u M a n o i r (ed.): Marie.
Etudes sur la sainte Vierge. Vol. II. Paris 1952 s. 739–782.
9
G.G M e e r s s e m a n: Ordo fraternitatis. Vol. II. Roma 1977 s. 922–926.
10
O anty-maryjnej doktrynie katarów moŜna znaleźć więcej informacji w pracy: G.
S c h m i t z - V a l c k e n b e r g : Grundlehren katharischer sekten des 13 Jahrhunderts. MunchenPaderborn–Wien 1971 s. 47–48 i 334–338.
11
„Circa quam periclinantur patareni miserabiliter, ipsam negantes feminam fuisse et per consequens matrem Dei minime recognoscunt; delirant nempe blasphemantes ipsam esse angelum
nomine Mariam… Sunt autem inter eos aliqui, qui dicunt ipsam mulierem fuisse, qui tamen negant,
sicut alii, Christum de ipsa carnem traxisse“. Cf. T. K a e p p e l i: Une somme contre les hérétiques
de s. Pierre Martyr ( ?). W: Archivum Fratrum Praedicatorum 17(1947) s. 323. „…opiniones
antiquas, quas omnes cathari et albanenses habebant in annis Domini correntibus MCC usque ad
annos MCCXXX….: Dei Filius non assumpsit humanam naturam in veritate sed eius similem ex
beata Virgine, quam dicunt fuisse angelum, nec vere comedit nec vere bibit nec vere passus, est nec
vere mortuus et sepultus nec eius resurrection fuit vera“. Cf. A. D o n d a i n e: Un traité néomanichéen du XII siècle: Le liber de duobus principiis. Rome 1939 s. 71. Por. takŜe G.
S c h m i t z - V a l c k e n b e r g : Grundlehren katharischer sekten, dz. cyt., s. 47–48.
12
G.G. M e e r s s e m a n: Ordo fraternitatis, dz. cyt., vol. II s. 929–930.
5
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Pomimo schyłku herezji pod koniec XIII w., maryjne bractwa, prowadzone
przez dominikanów, kontynuowały swoją aktywność13. Jednym z nich był Mikołaj z Mediolanu, który w swoich collationes, wygłoszonych w Imola i Mediolanie między 1273 i 1293 r. przedstawiał przywileje Błogosławionej Dziewicy,
kładąc nacisk na BoŜe macierzyństwo Maryi14.
Członkowie fraterni gromadzili się kościołach dominikanów na modlitwę.
Wierni naleŜący do bractwa Najświętszej Maryi Panny w Arezzo (1262), odmawiali codziennie jedno „Ojcze nasz” i jedno „Zdrowaś Maryjo” we własnej
intencji oraz za wszystkich Ŝyjących chrześcijan. Modlono się takŜe za zmarłych
członków bractwa oraz jego dobrodziejów15.
Laudesi z Pizy odmawiali codziennie trzy razy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” na cześć Trójcy świętej. Wierni, którzy nie mogli uczestniczyć we wspólnej modlitwie wieczornej, byli zobowiązani do odmówienia pięciu „Ojcze nasz”
i „Zdrowaś Maryjo”16. Godnym podkreślenia jest fakt, Ŝe modlitwy wspomnianego bractwa były wzorowane na liturgicznym Oficjum wspólnoty dominikańskiej. Ci spośród wiernych, którzy nie potrafili czytać, recytowali pięć razy „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” i „Chwała Ojcu” na matutinum oraz na nieszpory,
13

„Ad promerenda itaque huiusmodi gaudia causam dae fidelibus populis cupientes, omnibus
vere penitentibus et confessis, qui ad ecclesiam vestram semel in mense ad honorem beatae Marie
virginia, prout, secundum quod asseritis, habetur ex more., singulis mensibus devote convvenerint…” Alexander IV, Epistle of indulgency for the Congregation of Our Lady in Bologna, in: G.G.
M e e r s s e m a n: Ordo fraternitatis. Vol. II s. 1008.
„Cum itaque, sicut dilecti filii fratres de ordine praedicatorum Aretini nobis significae curarunt, fraternitas vestra in honorem beate Virginis facta esse noscatur, nos eam cupientes de bono in
melius augmentari, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius
auctoritate confisi, omnibus vere penitentibus et confessis, qui in eadem fraternitate colleges se
statuerint et confratres , ac venerint semel in mense ac diebus solemnibus ad congregationem vestram…”. ALEXANDER IV, Epistle of indulgency for the Congregation of Our Lady in Arezzo, in
G.G. M e e r s s e m a n: Ordo fraternitatis. Vol. II s. 1012.
14
G.G. M e e r s s e m a n: Ordo fraternitatis. Vol. II s. 941.
15
„Item qualibet die, sive in civitate presene extiterit, sive in alia provincia in aliqua ecclesia
sive extra ecclesiam, duas ad minus orationes facit: unam pro se et omnibus cristianis viventibus,
dicendo unum Pater noster et Ave Maria, et »In manus tuas Domine commendo spiritum meum«,
sive licteraliter sive vulgariter; aliam vero orationem faciat pro caris suis defunctis et omnibus aliis,
dicendo similiter Pater noster et Ave Maria, et »Requiem eternam dona eis Domine«”. Nuovo
statuto dei laudesi della Vergine di of Arezzo. Cap. XV. W: G.G. M e e r s s e m a n: Ordo fraternitatis, dz. cyt., vol. II s. 1023–1024.
16
„Item che ciascuno ad onore della sancta Trinità dica ogni dì III Pater nostri e III Ave
Maria…”. Nuovo statuto dei laudesi della Vergine di Pisa (1312). Cap. II. W: G.G. M e e r s s e m a n: Ordo fraternitatis, dz. cyt., vol. II s. 1056.
„Item che ogna sera dipo’ compieta ciascuno che giustamente puote, venga a cantare le laude
a sancta Patarina, e chi non può venire, dica V Pater nostri e V Ave Maria e abbia lo merito e lo
perdono come s’elli venisse”. Nuovo statuto dei laudesi della Vergine di Pisa (1312). Cap. IV. W:
G. G. M e e r s s e m a n: Ordo fraternitatis, dz. cyt., vol. s. 1056.
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natomiast trzy razy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” podczas mniejszych godzin Oficjum17.
Wierni, zbierając się w kościele dominikanów, na zakończenie dnia chwali
Matkę BoŜą, wykonując utwory (laudas) ku Jej czci. Poszczególne zwrotki wykonywali wierni o pięknym głosie, natomiast pozostali powtarzali jedynie refren18. Jak zauwaŜył G.G. Meersseman, wspomniane laudy, były echem liturgicznych śpiewów wykonywanych przez dominikanów19.
Przykładem takiego właśnie utworu jest La dona del pareyso, który został
zachowany w manuskrypcie napisanym przez anonimowego dominikanina,
ukrywającego się pod pseudonimem Kolumbana z Vinchio.
Refren śpiewany przez dwóch kantorów, był powtarzany przez wszystkich:
La dona del pareyso
No potrò tropo fir loàa
La soa verginitàa
La soa vrasa humilitàa
La soa dolce caritàa
Yhesu Crist!
La dona del pareyso ….
La soa alacritàa,
La soa iocunditàa,
la soa gram solempnità!
Yhesu Crist!
La dona del pareyso…..
A ti l’angel fo mandàa;
cum grande luse anunciàa.
Lo rey del cel te fu donà:
Yhesu Crist!
La dona del pareyso…..
La sancta stella à parturì,
17

„E chi comodamente far lo può, dicali in questo modo: Per lo mattutino V Pater nossi e V
Ave Maria cum Gloria Patri; per lo vespro simigliamente V Pater nossi e V Ave Maria cum Gloria
Patri; e per ciascuna dell’altre hore, cioè la prima et tertia, sexta e nona e compieta dica III Pater
nossi e tre Ave Maria cum Gloria Patri”. Regola di vita, comune ai disciplinati ai raccomandati e
ai laudesi di Pisa (1312), cap. IV, in: G.G. MEERSSEMAN, Ordo fraternitatis, vol. II, Roma 1977, s.
1051.
18
G.G. M e e r s s e m a n: Ordo fraternitatis, dz. cyt., vol. II s. 957.
19
G.G. M e e r s s e m a n: Ordo fraternitatis, dz. cyt.,vol. II s. 951.
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Lo rey del cel si t’aparì,
sancta virgena prega per mi.
Yhesu Crist!

Jedną z form poboŜności maryjnej XIII w. było naboŜeństwo do siedmiu radości Matki BoŜej. NaboŜeństwo to, sięgające swoimi korzeniami XII wieku,
było równieŜ znane dominikanom. Manuskrypt Kolumbana z Vinchio zawiera
tego typu kompozycje. Wśród radosnych wydarzeń, były rozwaŜane: Wcielenie,
BoŜe Narodzenie, Pokłon Trzech Królów, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego oraz Wniebowzięcie Maryi.
Incipiunt 7 Gaudia principalia beatae Virginis Marie.
Gaude, Virgo, mater Christi,
Que per aurem concepisti,
Gabriele nuntio.
Gaude, quia Deo plena,
peperisti sine pena,
cum pudoris lilio.
Gaude, quia magi dona
tuo nato ferunt bona,
quam tenes in genibus
Gaude, quia tui nati,
quem dolebas mortem pati,
fulget resurrectio.
Gaude, Christo ascendente,
et in celum te vidente,
motu fertur proprio.
Gaude, virgo quam commisit,
Servis suis quibus misit,
Dona Christi dilectio.
Gaude, quia post ipsum scandalis,
Et est honor tibi grandis,
In celi palatio.
Ubi fructus ventri tui,
per te nobis detur frui,
in perhenni gaudio. Amen20.

20

S. O r l a n d i: Libro del Rosario della gloriosa Vergine Maria, s. 11, nota 6. G.G.
M e e r s s e m a n: Der Hymnos Akathistos im Abendland. Freiburg 1958. Vol. II s. 39.
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Ślady wspomnianego naboŜeństwa moŜemy odnaleźć w Hiszpanii XIV–XV
wieku. Jedna z laud, napisana w języku starokatalońskim, której autorstwo przypisano św. Wincentemu Ferreriuszowi OP (†1419), wymienia podobne radosne
wydarzenia z Ŝycia Matki Najświętszej.
Vostres goigs amb gran placer
cantarem Verge Maria:
Puix la Vostra Senyoria
ès la Verge del Roser.
Deu plantà dins vos, Senyora,
Lo Roser molt excellent,
Quan vos feu mereixedora
de concebre ‘l purament,
donant fè al Missatger
que del cel vos trasmetia,
Deu lo Pare que volìa
fosseu Mare del Roser.
Del sant Ventre produida
La planta del Roser verd,
fou de àngels circuida
i servida amb gran concert,
i restà pur i sencer
vostre Còs amb alegria,
quam parìs en la establia
lo celestial Roser21.

Na uwagę zasługuje informacja zawarta w ostatniej zwrotce laudy, mówiąca, Ŝe hiszpańscy dominikanie ufundowali Bractwo RóŜańca Najświętszej Maryi
Panny.
Manà Vostra Senyorìa
als fraters Predicadors
que de vostra confrarìa
fossen instituidors,
i aixis ells la han fundada
obeint vostre voler,
dignament intitulada
Verge i Mare del Roser22.

W Bibliotece Narodowej w ParyŜu jest przechowywany dominikański
manuskrypt, pochodzący z 1328 r. Zawiera on poemat, złoŜony z trzech ksiąg.
KaŜda księga została podzielona na 50 rozdziałów. Podział ten nawiązuje do
21

V i n c e n t F e r r e r (?): Goigs del Roser. W: S. O r l a n d i: Il libro del Rosario della
gloriosa Vergine Maria. Roma 1965 s. 15.
22
V i n c e n t F e r r e r (?): Goigs del Roser, dz. cyt., s. 17.
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trzy-częściowej struktury Psałterza maryjnego. Jak zauwaŜa M. Gorce23, wspomniany utwór, ułoŜony na część Matki Chrystusa, przedstawia ją za pomocą
symbolu róŜy24.
Symbol róŜy jest związany ze słowami Pozdrowienia anielskiego. Tekst poematu zachęca wiernych do uhonorowania Maryi poprzez włoŜenie na Jej głowę
korony z róŜ25.
Pour se la vertuese rose
Chacun met en son chief et pose.
Met chapiau de rose en ton chief
La douleur oste et le meschief (…)
Marie en toute affliction
Nous est molt adjutorium.
Met ceste rose en ton chief
Ele t’osera tout mischief26.

Utwór wymienia pięć radości Maryi: Zwiastowanie, Narodzenie Jezusa,
Zmartwychwstanie Jezusa, Wniebowstąpienie Jezusa, Wniebowzięcie i ukoronowanie Maryi27.

II. Dominikańskie bractwa maryjne i Psalterium
Beatae Mariae Virginis
Kolejną formą średniowiecznego naboŜeństwa do Najświętszej Maryi Panny
był psałterz maryjny. RóŜnił się on od Psałterza Dawidowego tym, Ŝe zamiast
antyfon, poprzedzających psalmy, wprowadzono nowe kompozycje ku czci
Matki Najświętszej, posiadające budowę stroficzną. W psałterzu maryjnym,
kaŜdy psalm był poprzedzony antyfoną maryjną. Wśród najstarszych psałterzy
tego typu, naleŜy wymienić Psalterium Beatae Mariae Virginis z Pontigny28 oraz
Psalterium przypisywane św. Anzelmowi pochodzące z XII wieku29.
Wspomniane psałterze były często uŜywane przez trzynastowieczne bractwa. Potwierdza to manuskrypt, przechowywany w Biblioteca Capitolare w
23

M. G o r c e: Le Rosaire et ses antécédents historiques d’après le manuscript 12483, fond
français de la Bibliothéque Nationale. Paris 1931.
24
M. G o r c e: Le Rosaire et ses antécédents historiques, dz. cyt., s. 48–49.
25
M. G o r c e:Le Rosaire et ses antécédents historiques, dz. cyt., s. 57.
26
TamŜe, s. 57.
27
TamŜe, s. 61.
28
Psalterium Beatae Mariae (XII s). W : Analecta hymnica medii aevi (=AH), (ed. G.M.
Dreves).Vol. 35 s. 189.
29
P s e u d o - A n s e l m: Psalterium Beatae Virginis (XII s). AH 35 s. 254.
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Novara (Ms. 117). Zawiera on między innymi psałterz maryjny anonimowego
dominikanina. Sto pięćdziesiąt antyfon psałterza maryjnego, rozpoczyna się
pozdrowieniem Salve.
1. Salve, virgo, cathedra summe deitatis,
Arbor aromatica sancte trinitatis,
Tota nobis rorida fonte pietatis,
Cuius cuncta folia fructus honestatis.

2. Salve, virgo postulans in hereditatem
Nobis vitam, tribuens et felicitatem.
Ego nobis genui primam veritatem,
Sic vobis aperiam summam claritatem.
3. Salve, mater domini, olim tribulata,
Iuxta crucem lacrimis veris irrigata,
Cum surrexit dominus multum consolata,
Nunc stans super sydera mater onorata.
4. Salve, virgo dormiens sempre in idipsum,
Nos de morte suscitans, destruens abyssum,
In meis precordiis semper sit infixum,
Quod deploant omnia tuum crucifixum.
5. Salve, virgo iubilans ante deum patrem,
Qui te sui filii fecit veram matrem,
Sicque nobis omnibus se dedit in fratrem,
Qui tuam in omnibus implet voluntatem30.

NaleŜy podkreślić, Ŝe w XIII w. pojawił się nowy typ psałterza maryjnego,
który zamiast 150 psalmów Dawida, zawierał nowe kompozycje, ułoŜone na
wzór psalmów. Przykładem nowego psałterza jest przypisywany św. Bonawenturze Psalterium maius Beatae Mariae Virginis31. Podobny typ psałterza maryjnego odnajdujemy we wspomnianym dokumencie z Novara. Zamiast stu pięćdziesięciu psalmów, poprzedzonych antyfonami, wprowadzono nowe maryjne kompozycje. Psałterz rozpoczyna się w następujący sposób:
Incipit psalterium vel liber hymnorum glorie beate virginis
Antiphona: Miranda genitrix
Titulus: Psalmus columbe spiritus sancti, que super coronam beate virginis inextinguibiliter
ardet et lucet sopra omne tempus et colum.
30

G.G. M e e r s s e m a n: Der Hymnos Akathistos. Vol. II s. 105–106.
Por. F. J. M o n e: Lateinische Hymnen des Mittelalters. Vol. II. Freiburg im Br. 1854 s.
254; B o n a v e n t u r a: Opera omnia. Vol. X. Ad Claras Aquas 1902 s. 24.
31
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Ps 1,1: Beata virgo, que abuit conscienciam angelorum et vias celorum stravit, et ultra
cathedram luciferi gloriosa sedit32.

Jak moŜna zauwaŜyć, wersety nowych psalmów zostały podzielone na dwie
lub trzy części. Na początku manuskrypt notuje nowe „psalmy” do tygodniowego matutinum (1–25; 26–37, 52–67, 80–96, 97–108), natomiast końcowa część
zawiera kompozycje przeznaczone na nieszpory (109–150) 33. Wystarczy przytoczyć jeden z nich:
Psalm 25
Columba in spiritu psallit pre timore filiorum beatae virginis intransitu de
hoc mundo. Alleluia.
1.

Iudica me, deus, in mortem ea secundum misericordiam serenissime matris tue;
suspendat sententiam tuam super me intercessio gloriosa clementie et pietatis sue.
Tunc gaudens gaudebo in aspectu tuo et sub suo gloriosi pallio iubilabo;
Tunc cognoscet me mater sanctorum, et eam totis viribus in perpetuum collaudabo.
O virgo virginum sancta, tuo virtuosissimo cingulo me constringe,
Et per misericordiam tuam hoc demonum abominabile alliga et confringe.
Hec virgo nobilis supe omnes angelos candidior est, et ego corame a candidus apparebo.
Hec virgo sole splendior est, et coram ea splendidus apparebo.
Lave ergo me, humilis regina celi, que tot sordes peccatorum humiliter diluisti ;
Et indue me tua candida vestimenta, que nobis mater misericordie preparasti.
Propter hoc dilexit christus decorem domus tue, quam novem mensibus habitavit.
Ad hoc te, gloriam domus sue, super celorum flumina collocavit.
Sic per te, virgo benedica , regrediar ad ecclesiam beatorum,
et cum palma victorie in candore vestium iubilare lyris et citharis gaudiorum quorum34.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Antyfona:
Ave Maria, domino deo plena. Omnis Gloria paradise et tota summa trinitatis tecum. Benedicta tu super omnes beatissimas creaturas. Et benedictus gloriosus fructus gloriosi ventris
tui. Sancta Maria gloriosa, ora pro nobis, felix creatura. Tu caritas, tu puritas, tu pax et immortalitas, patris, nati, paracliti decore pollens perpeti35.

Manuskrypt z Novara jest świadectwem róŜnych form naboŜeństwa maryjnego, obecnych we wspólnotach i stowarzyszeniach osób świeckich, działających przy kościołach dominikanów. Wierni odwiedzający kościoły, nie ograniczali swoich modlitw do odmówienia „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”. Doku32

G. G. M e e r s s e m a n: Der Hymnos Akathistos. Vol. II s. 18.
TamŜe, s. 18.
34
C o l u m b a d a V i n c h i o: Psalmus 25. W: G. G. M e e r s s e m a n, dz. cyt., s. 126–
33

127.
35

C o l u m b a d a V i n c h i o Antiphona ad Psalmum 25. W: G. G. M e e r s s e m a n, dz.
cyt., s. 130.
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ment z Novara ukazuje, Ŝe członkowie bractw, począwszy od 1300 roku, posiadali własne formy matutinum i nieszporów.
W XIII i XIV w. członkowie bractw maryjnych posługiwali się takŜe psałterzem, w którym 150 psalmów Dawida zastąpiono przez 150 „Zdrowaś Maryjo”.
Ten prosty rodzaj psałterza maryjnego pozwalał członkom fraterni odmówić cały
psałterz w ciągu jednego dnia. Jednym z przykładów tego typu psałterza, jest
Psalterium Engelberta (†1331)36. Zawiera on antyfony maryjne, po których pojawia się jedno „Ave Maria”.
O psałterzu maryjnym wspomina takŜe dominikańska hagiografia. Jan z Mailly OP, przed wstąpieniem do Zakonu kaznodziejskiego stwierdził, Ŝe wiele
niewiast i dziewic, pozdrawia Maryję 150 razy, dodając Chwała Ojcu37. Ten
rodzaj modlitwy został określony przez francuskiego dominikanina mianem
Psalterium Beatae Mariae Virginis.
Odmawianie psałterza maryjnego miało takŜe prywatny charakter. Świadectwo takiej modlitwy odnajdujemy w „śywocie Małgorzaty z Ypris”, napisanego
przez dominikanina Tomasza z Cantimpré38. Autor podkreślił, Ŝe Małgorzata,
oprócz godzin kanonicznych, przepisanych przez zakonne konstytucje, odmawiała równieŜ inne modlitwy, wśród których wymienił 400 „Ojcze nasz” i „Zdrowaś
Maryjo”, oraz trzecią część psałterza maryjnego39. Ten sam autor, w innym ze
swoich dzieł, opowiedział historię pewnego młodzieńca, pochodzącego z regionu
Flandrii, który kaŜdego dnia recytował trzy razy po pięćdziesiąt „Zdrowaś Mary36

E n g e l b e r t u s A d m o n t e n s i s: Psalterium beatae Maria. W: Analecta Hymnica
Medii Aevi. Vol. 35 s. 123.
37
„Iste modus et numerus salutandi beatam Virginem teneri a plurimis consuevit, Multe etiam
matrone et cirgines centies et quinquagies hoc faciunt, et per singulas salutationes Gloria Patri
subiungunt, et sic Psalterium beatae Mariae cantare se dicunt propter eundem numerum psalmorum”. J e a n d e M a i l l y: Cod. Bern 379, f. 30. Cfr. G. G. M e e r s s e m a n: Les Congrégat
ons de la Vierge. W: Archivum Fratrum Praedicatorum, 22(1952) s. 44 nota 44.
38
T h o m a s d e C a n t i m p r é: Vita Margarete de Ypris. Cfr. G.G. M e e r s s e m a n: FF.
Prêcheurs et Mouvement Dévot en Flandre au XIII s. Appendice. W: Archivum Fratrum Praedicatorum, 18(1948) s. 106–130.
39
» Cotidie quadrigentas oraciones dominicas et tociens Ave Maria dicebat et hoc cum
flexionibus totidem, sed et de psalterio quinquagenam, et super hoc tamen diutissime in oracione
iacebat, et quidem, cum aviditate contemplacionis cotidie raperetur, difficulterque surgere posset
aliquando, pre debilitate corporis et labore, ut stando psalleret et persolveret solitas oraciones,
contrectabiliter eciam in corpore forinsecus senciebat, quod duo angeli dextra levaque eam per
cubitos elevabant, et cum sic beatam Mariam decies salutasset, ita recens efficiebatur et agilis, ut in
persolutione ceterarum oracionum nichil penitus laboraret«. T h o m a s d e C a n t i m p r é: Vita
Margarete de Ypris. Cap. XXI, cfr. G.G. M e e r s s e m a n: Les Frères Prêcheurs et Mouvement
Dévot en Flandre au XIII-è siècle. Appendice, in: Archivum Fratrum Praedicatorum, 18(1948) s.
117.
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jo”40. Wzmianki na temat psałterza odnajdziemy równieŜ w dziele Liber epilogorum de gesta sanctorum by Bartłomieja z Trydentu OP41.
Interesującą informację o bractwach działających przy kościołach dominikanów oraz o maryjnym charyzmacie Zakonu Dominikańskiego, przekazuje nam
dokument odkryty przez M. Gorce. Manuksrypt, przechowywany w Bibliotece
Narodowej w ParyŜu, wyjawia miedzy innymi opinię dominikanów XIV w., co
do natury ich maryjnego powołania. Dominikanie, będąc pod specjalną opieką
Matki BoŜej, zostali posłani dla zbawienia świata42. Świat nawróci się dzięki
naboŜeństwu do Matki BoŜej oraz poprzez radosne pozdrowienia symbolizowane
przez róŜe43. Dlatego teŜ, Zakon św. Dominika jest, według autora wspomnianego dokumentu, Zakonem Psałterza maryjnego. Anonimowy autor, powołując się
na opowiadania zawarte w Vitae fratrum Gerarda z Frachet OP, podkreślił, Ŝe
otrzymana przez św. Dominika misja zbawienia świata, miała się dokonać przez
głoszenie RóŜańca Matki BoŜej oraz poprzez jego popularyzację44. Bronią uŜytą
w walce o zbawienie dusz miało być powtarzanie słów Pozdrowienia anielskiego, któremu towarzyszyło maryjne kazanie45. Na końcu swojego utworu, autor
zachęca wiernych do gorliwego uczestniczenia w maryjnym apostolacie46.

III. Alan de la Roche OP i Bractwo Psałterza Maryjnego w Douai
Alan de la Roche (Alanus de Rupe) urodził się w 1428 roku w Bretanii. Po
wstąpieniu do Zakonu Dominikańskiego został wysłany do ParyŜa w celu odbycia formacji teologicznej. W latach 1460–1461 komentował Sentencje Piotra
Lombarda na Uniwersytecie Paryskim. W 1461 r. powrócił do konwentu w Lille. Po załoŜeniu kongregacji dominikanów reformowanych, przebywał w klasztorze w Douai do 1464 r. 47. Następnie został przeniesiony do Gand, gdzie pełnił
40

» Vidi et cognovi iuvenem in Brabantiae partibus generosum, qui quamvis esset totaliter
seculo deditus, beatae tamen virgini Mariae devotus, quotidie tres dictas quinquagenas in salutationibus exolvebat «. T h o m a s d e C a n t i m p r é OP: Bonum universale de apibus. Liber II cap.
XXIX § 8. Douai 1627 fol. 279.
41
„Deo dicate femine, que Mariam ter quinquagies cottidie salutabat, ipsa apparuit et iniunxit,
ut quia iam senuerat labori parceret et quinquagies eam cum devotione salutaret”. B a r t h o l o m e o d a T r e n t o: In nativitate gloriose virginis Mariae. W: Liber epilogorum de gesta
sanctorum. Cfr. D . G o b b i (ed.): Bartolomeo da Trento. Domenicano e agiografo medievale.
Trento 1990 s. 159.
42
S. O r l a n d i: Libro del Rosario della gloriosa Vergine Maria, dz. cyt., s. 33.
43
M. G o r c e: Le Rosaire et ses antécédents historiques d’apès le manuscript 12483, fond
francais de la Bibliotheque Nazionale. Paris 1931 s. 56.
44
M. G o r c e, dz. cyt., s. 75.
45
TamŜe, s. 53.
46
TamŜe, s. 74–75.
47
G.G. M e e r s s e m a n: Ordo fraternitatis, dz. cyt., vol. III s. 1150.

145

posługę do 1470 r. W roku 1475, jako mistrz teologii, rozpoczął w Douai rozpowszechnianie idei załoŜenia powszechnego bractwa psałterza maryjnego. Pomysł
ten powstał pod wpływem objawień, których miał doznać, w roku 1464, kiedy to
Matka Najświętsza miała go poprosić, aby poświęcił swoje Ŝycie głoszeniu i
popularyzowaniu psałterza maryjnego48. Zmarł 7 września 147549.
Bractwo Psałterza Maryjnego w Douai (1464–1475)
Pomimo istnienia w owym czasie wielu bractw maryjnych, prowadzonych
przez dominikanów, to idea zaproponowana przez Alana de la Roche wyróŜniała
się dwoma cechami. Jedną z nowości było wprowadzenie praktyki codziennego
odmawiania psałterza maryjnego50. Druga nowością był uniwersalny, powszechny charakter fraterni.
Synteza nauk bł. Alana została zawarta w ksiąŜeczce zredagowanej przez
jednego z członków fraterni w Douai. Po śmierci Alana, libellus, został wysłany
do miast, w których takie fraternie jeszcze nie istniały51. Potwierdzają to kopie
tego dokumentu, przechowywane w archiwach Tournay, ParyŜa, Lyonu, Berlina
i Londynu52.
W ksiąŜeczce zwrócono równieŜ uwagę na uniwersalny wymiar bractwa
psałterza maryjnego. Według dominikanina z Bretanii, powszechny charakter
bractwa był podkreślony poprzez duchową łączność wszystkich członków w
uczestnictwie w duchowych dobrach bractwa. NaleŜący do bractwa zobowiązywali się do codziennego odmawiania psałterza maryjnego. Ci, którzy zapomnieli
o swoim obowiązku, nie popełniali grzechu, lecz byli wykluczani z udziału w
duchowych dobrach fraterni. Zasady zawarte we wspomnianym libellus, stały się
podstawą dla wszystkich statutów bractw róŜańcowych.

IV. Alan de la Roche OP i Psalterium Beatae Virginis Mariae
Jak juŜ zostało powyŜej wspomniane, Psalterium Beatae Mariae Virginis,
nie było w XV w. czymś nowym. Posługiwały się nim zarówno środowiska
związane z franciszkanami, jak i z dominikanami w XIII stuleciu. W XV w. psałterzem posługują się równieŜ kartuzi. Ich modlitwa ta, obejmowała serię pięćdziesięciu lub stu pięćdziesięciu „Ave Maria”, do których dodawano krótkie
komentarze, odnoszące się do poszczególnych wydarzeń z ziemskiego Ŝycia
48

TamŜe, s. 1157.
TamŜe, s. 1151.
50
TamŜe, s. 1158.
51
TamŜe, s. 1159.
52
TamŜe, s. 1159.
49
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Jezusa, które zwano klauzulami (clausulae). Określenie Psalterium bądź Rosarium zaleŜało od ilości odmawianych „Ave Maria”. Kiedy „Pozdrowienie anielskie” powtarzano 150 razy, wówczas modlitwę tę nazywano Psalterium, jeŜeli
natomiast liczba „Zdrowaś Maryjo” nie przekraczała pięćdziesięciu, to wówczas
modlitwę taką określano mianem RóŜańca (Rosarium). Pierwszy typ modlitwy
był popularny na terytorium dzisiejszej Belgii i Holandii, natomiast drugi dominował w Niemczech53.
Henryk z Kalkar (†1408) ułoŜył Psalterium Beatae Virginis, zawierające
150 „Zdrowaś Maryjo”, podzielone na trzy serie po pięćdziesiąt „Ave”, zaopatrzonych w klauzule. Dołączone teksty stawiają w centrum medytacji osobę Jezusa Chrystusa. Postać Matki Najświętszej pojawia się w kontekście chrystocentrycznym. Dołączone klauzule podkreślają istotne miejsce Jezusa w Ŝyciu duchowym Maryi: On był źródłem Jej wszelkich łask, Jej cnót, Jej duchowego
piękna. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe psałterz Henryka z Kalkar zawiera juŜ wszystkie
tajemnice, które są obecne w klasycznym RóŜańcu.
RóŜańce Adolfa z Essen54 i Dominika z Prus55, złoŜone z 50 „Zdrowaś Maryjo”, równieŜ zawierały clausulae, które pozwalały kartuzom na kontemplacje
tajemnic Chrystusa.
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe wspomniane formy modlitwy, rozwinięte w środowiskach kartuskich, nie miały wpływu na psałterz zaproponowany przez Alana de
la Roche. Dominikanin po raz pierwszy podzielił 150 Zdrowaś na 15 dziesiątek,
zaczynających się od „Ojcze nasz”. Zamiast klauzul, dodał do kaŜdej dziesiątki
wybrane tajemnice z Ŝycia Jezusa.
1. Nazwa modlitwy: Rosarium czy Psalterium
Dominikanin z Bretanii określił proponowany przez siebie psałterz mianem
Psalterium Christi et Mariae. Wyjaśniając nazwę, wskazywał między innymi na
analogie z Psałterzem Dawida: seria 150 „Zdrowaś Maryjo”, przywołuje na myśl
150 Psalmów Dawida56. Dominikanin uwaŜał, Ŝe określenia Corona, Sertum,
Rosarium są nieodpowiednie, poniewaŜ posiadają świeckie konotacje57.
53
K. J. K l i n k h a m m e r:Adolph von Essen und seine Werke. Der Rosenkranz in der geschichtlischen Situation, seiner Enstehung und in seinem bleibendem Anliegen. Frankfurt am Main
1972 s. 102.
54
TamŜe, s. 168–169.
55
TamŜe, s. 198–200.
56
„Quare ist hic in salterio Jesu, et Mariae numerus veritatem,recte sui in Davidico continet
adumbratam”. A l a n u s d e R u p e: De ortu et progressu Ssmi Rosarii, addita anima totius
Alanaei operis pro memorabilibus inveniendis, V. Imolae 1847 s. 5.
57
„Vocabula: Corona, Rosarium, Sertum metaphorica sunt ex similitudine dicte, psalterium
vero a psallendis Deo laudibus nomen habens (....) Coronae, Rosaria, Serta geruntur a viris, foemi-
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2. Forma
Psałterz proponowany przez Alana de la Roche obejmował sto pięćdziesiąt
podzielonych na dziesiątki „Zdrowaś Maryjo”, które rozpoczynały się Modlitwą
Pańską. Nikt dotąd nie dokonał podobnego podziału psałterza.
3. Sposób modlitwy
Dominikanin znał co najmniej pięć sposobów modlitwy róŜańcowej. Pierwszy sposób polegał na modlitwie skierowanej do Chrystusa. Pierwsze 50 Zdrowaś odmawia się ku czci Słowa Wcielonego, drugą pięćdziesiątkę ku czci Męki
Chrystusa, a trzecią czci się Chrystusa Chwalebnego. Jak moŜna zauwaŜyć,
centrum psałterza maryjnego była nie postać Błogosławionej Dziewicy lecz osoba Chrystusa.
Drugi sposób modlitwy polegał na modlitwie zanoszonej do Chrystusa przez
wstawiennictwo świętych, szczególnie Najświętszej Maryi Panny. Chrystus był
kontemplowany poprzez Maryję, poprzez Jej oczy, które widziały Jezusa, przez
Jej usta, które Go całowały.
Trzeci sposób podkreślał aspekt moralny. Psałterz mógł być odmawiany w
intencji wzrostu cnót teologalnych: wiary, nadziei i miłości.
Inny sposób modlitwy podkreślał wymiar społeczny. Alan prosił, aby odmawiać psałterz za Kościół, za Ojca świętego, za duchowieństwo, za królów
oraz za zmarłych.
Ostatni sposób proponowany przez dominikanina, polegał na modlitwie w
intencji róŜnych obowiązków i zajęć, spełnianych przez kapłanów, Ŝołnierzy,
urzędników z magistratu.
4. Tajemnice psałterza maryjnego
Dzieło dominikanina w następujący sposób charakteryzuje tajemnice psałterza: pierwsze 50 Ave Maria odmawia się ku czci Wcielonego Chrystusa, drugie
pięćdziesiąt Zdrowaś Maryjo ku czci Męki Chrystusa natomiast trzecie pięćdziesiąt odmawia się ku czci Chrystusa, który zmartwychwstaje, wstępuje do nieba,
posyła Ducha Świętego, który zasiada po prawicy Ojca oraz ostatnia tajemnica
ku czci Chrystusa, który przyjdzie sądzić świat58.

nis, puellis juxta bonis ac malis : psalterium vero in s. Scriptura tantum in usu bonorum est”.
A l a n u s d e R u p e, tamŜe, III s. 3.
58
„Et sic Prima Quinquagena oretur ad honorem Christi incarnati, Seconda, Passi, tertia, Resurgentis, Ascendentis, Paracletum mittentis, ad dexteram Patris sedentis, et venturi ad judicium”.
A l a n u s d e R u p e, dz. cyt., XIV s. 20.
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Jak moŜna zauwaŜyć, zaproponowany podział odpowiadał trzem częściom
naszego RóŜańca (tajemnice radosne, bolesne i chwalebne). Ponadto naleŜy dodać, Ŝe Alan nie znał pojęcia tajemnica (mysterium). Określenie to, po raz pierwszy pojawiło się w statutach bractwa psałterza maryjnego w Wenecji w 1480 r.
Tajemnice chwalebne z psałterza Alana odnosiły się tylko i wyłącznie do
osoby Jezusa Chrystusa. O ile dzisiejszy RóŜaniec dwie ostatnie tajemnice chwalebne poświęca Wniebowzięciu i Ukoronowaniu Matki BoŜej, to w psałterzu
Alana, dwie ostatnie dziesiątki odnosiły się to Chrystusa zasiadającego po prawicy Ojca oraz Jego powtórnego przyjścia na sąd ostateczny. Dominikanin zaznaczał, Ŝe psałterz, pomimo trzyczęściowej struktury nie posiadał formy definitywnej. Części psałterza moŜna dodawać, redukować, dzielić według uznania59.

V. Dominikanie i ustanowienie bractw RóŜańca św.
Bractwo RóŜańca w Kolonii
Śmierć Alana de la Roche nie zastopowała realizacji projektu powołania do
Ŝycia powszechnego bractwa maryjnego psałterza. W roku 1475, Jakub Sprenger, przeor dominikańskiego klasztoru w Kolonii, ustanowił przy kościele dominikanów pierwsze bractwo RóŜańca św. ChociaŜ jego intencją była odnowa zapomnianego naboŜeństwa psałterza maryjnego60, to jednak zdawał sobie sprawę,
Ŝe dla zrealizowania idei uniwersalnego bractwa RóŜańca św. naleŜało ustanowić centrum, które mogłoby koordynować aktywność poszczególnych bractw.
W 1476 roku, bractwo kolońskie uzyskało aprobatę u legata papieskiego, biskupa Aleksandra Nanni Malatesty. Zatwierdzenie bractwa pozwoliło opublikować jego statuty61. O skali zainteresowania osób świeckich ideą bractwa moŜe
świadczyć fakt, Ŝe rok później zdecydowano się na kolejne wydanie statutów.
W roku 1478 przeor z Kolonii przybył do Rzymu, gdzie otrzymał bullę Pastor Aeterni, w której papieŜ Sykstus IV zatwierdzał statuty kolońskiego bractwa
oraz udzielał odpustów wszystkim jego członkom oraz wiernym naleŜącym do
fraterni załoŜonych w innych miastach62. Posiadając aprobatę papieŜa, dominikanin z Kolonii rozpoczął zakładanie nowych bractw róŜańcowych. W dniu 24
lutego 1480 r. napisał list do klasztoru dominikanów we Wrocławiu, informując

59

„addere, demere, dividere partes Psalterii ad placitum”. TamŜe, XIX, II s. 34.
M i c h a e l z L i l l e: Quodlibet. Cap. V n. 2. W: S. O r l a n d i: Il libro del Rosario, dz.
cyt., s. 155–156.
61
G.G. M e e r s s e m a n: Ordo fraternitatis, dz. cyt., vol. III s. 1172.
62
TamŜe, s. 1171.
60
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w nim o bractwie psałterza maryjnego63. PowyŜsza idea została zaakceptowana
przez wrocławskich kaznodziejów. W roku 1481 Jan z Chemnitz (†1490) dominikański lektor i kaznodzieja z Freiburga, załoŜył w tym mieście pierwsze bractwo róŜańcowe. Jak zauwaŜa C. Blasel, Jan z Chemnitz głosił naboŜeństwo psałterza Najświętszej Maryi Panny i załoŜył wiele innych fraterni na terenie Śląska i
Czech, wśród których naleŜy wymienić: Grotków (1481), Świdnica (1489),
Brzeg (1489)64.
W tym samym czasie powstało wiele bractw róŜańcowych w całej Europie:
w Lizbonie (1478), w Lipsku (1479), w Ulm (1483), w Kolmar (1485), we
Frankfurcie (1486), w Tuluzie (1492), w Puy (1492). Pierwsze bractwo we Włoszech zostało załoŜone w Wenecji w 1480 przez niemieckiego dominikanina
Jana z Erfurtu. Rok później, nowa fraternia powstała przy kościele św. Marka we
Florencji. W roku 1481 r. podobne bractwo powstało w Rzymie, przy kościele
Santa Maria sopra Minerva65.
Wielkie zainteresowanie dominikanów ideą powszechnego bractwa róŜańcowego oraz ich starania o pozwolenia na głoszenie, rozpowszechnianie nowego
naboŜeństwa oraz na zakładanie nowych bractw ukazuje nam, Ŝe kaznodzieje
uwaŜali RóŜaniec za świetne narzędzie ewangelizacji.

Dokonana prezentacja ukazuje, Ŝe od początku istnienia w kościołach dominikanów gromadziły się grupy świeckich, skupione w bractwach. Ich fascynacja
liturgią dominikańska wpłynęła na powstanie własnych, paralelnych modlitw,
form liturgicznych, równieŜ ku czci Matki BoŜej. Kaznodzieje rozpowszechniając róŜne formy poboŜności, starali się równieŜ o solidną formacje teologiczną
wiernych.
Przedstawione w niniejszym opracowaniu świadectwa ukazują, Ŝe w posłudze duszpasterskiej dominikanie adaptowali wiele z istniejących form poboŜności maryjnej. Psałterze maryjne są tego dobitnym przykładem. ChociaŜ nikt dzisiaj nie głosi, Ŝe św. Dominik (i pierwsi dominikanie) byli twórcami RóŜańca, to
jednak naleŜy pamiętać o wielkim wkładzie tego właśnie Zakonu w rozpowszechnianie psałterza maryjnego.

63
C. B l a s e l: Geschichte der Rosenkranzbruderschaft bei St. Albert in Breslau. Breslau
1912 s. 32.
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TamŜe, s. 50.
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B. K o c h a n i e w i c z : The Contribution of the Dominicans, dz. cyt., s. 394.
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Dzieło bł. Alana de la Roche oraz jego następców, naznaczyło tę formę modlitwy, szczególnym dominikańskim piętnem. Rozwój bractw róŜańcowych,
które były zakładane przy kościołach dominikanów, powiązał tę właśnie formę
modlitwy z Zakonem Kaznodziejskim.

151

Teologia Praktyczna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza • Wydział Teologiczny
Tom 11, 2010

STANISŁAW GŁAZ

Wychowanie młodego człowieka do Ŝycia modlitwy
Wychowanie człowieka jest waŜnym elementem ludzkiego Ŝycia. Obejmuje
ono takŜe jego wymiar religijny. Często pytamy się, na czym polega wychowanie
chrześcijańskie. Dokumenty Soboru Watykańskiego II dają nam tu odpowiedź:
Prawdziwe wychowanie zdąŜa do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej
celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest
członkiem i w obowiązkach, których, gdy dorośnie, będzie brał udział1. Niezmiernie istotne, wprost konieczne jest zdrowe środowisko rodzinne. Taką rzeczywistość zdolni są stworzyć przede wszystkim rodzice. To oni zostali powołani do tego, by spełniać własną, niezastąpioną rolę wychowawcy. Rodzina ma
równieŜ prawo i obowiązek wychowania religijnego swych dzieci. Rodzice
chrześcijańscy na podstawie przyjętego przez siebie chrztu i chrztu ich dziecka
włączeni są w wielką rodzinę chrześcijańską, jaką jest Kościół, i wraz z nim
mają spełniać zbawczą jego misję przekazaną przez Chrystusa2. W tej misji mieści się takŜe obowiązek religijnego wychowania dziecka. Rodzina jest – w myśl
określenia soborowego – „domowym Kościołem”, realizującym Królestwo
Chrystusa najpierw wśród swoich członków przez religijne wychowanie dziecka
drogą przekazywania mu prawd wiary i dawania przykładu Ŝycia religijnego,
czyli świadectwa wiary, a następnie w swoim otoczeniu, pełniąc wobec niego
apostolat zewnętrzny. W tym domowym Kościele, podkreśla dokument soborowy, rodzice za pomocą słowa i przykładu winni być dla swych dzieci pierwszymi
zwiastunami wiary i pielęgnować właściwe kaŜdemu z nich powołanie, polegaStanisław G Ł A Z SJ, dr hab., prof. WyŜszej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w
Krakowie, e-mail: zjglaz@cyf-kr.edu.pl
1
Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationes. W: Sobór Watykański
II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Paris 1967 nr 1.
2
Por. J. S t a l a: Profetyczny wymiar rodzicielstwa. „Polonia Sacra”. R. 1999 nr 4 s. 181–
196.
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jące między innymi, na tym, Ŝe mają być dla siebie nawzajem i dla swych dzieci
świadkami wiary i miłości Chrystusa.
WaŜnym etapem w formowaniu postawy religijnej dziecka jest wprowadzenie go w Ŝycie modlitwy. Potrzeby kształtowania tego rodzaju postawy potwierdza papieŜ w Liście do Rodzin, gdzie powie, Ŝe modlitwa słuŜy ugruntowaniu
spoistości rodziny, przyczyniając się do tego, Ŝe rodzina staje się silna Bogiem3.
Ufa Bogu i dzięki swojej wierze moŜe znosić trudy Ŝycia, jak i jego radości.
Bardzo istotnym elementem wychowania chrześcijańskiego jest wywołanie
relacji międzyosobowych między dzieckiem a Bogiem. Wraz z poznawaniem
wielkości i wszechmocy Boga dziecko winno odkryć Jego bliskość i miłość.
Formą wychowania tej postawy jest Ŝycie modlitwy jako dialogu. Ogromną rolę
odgrywa tu modlitwa rodzinna. Modlitwa nie jest nigdy ucieczką od ludzi ani od
świata. Jest po prostu wśród róŜnych spraw ciągłym przebywaniem człowieka z
Bogiem, z Osobą, którą się kocha. I chodzi o to, aby nastąpiła sytuacja, w której
człowiek jest przez modlitwę wciąŜ przy Bogu i z tego stanu wychodzi do załatwienia kaŜdej sprawy dnia, juŜ zresztą jako sprawy BoŜej4.
W wychowaniu do Ŝycia modlitwy ma udział wiele róŜnych czynników,
które moŜna podzielić na dwie grupy. Pierwsza to czynniki pierwotne: dom rodzinny, wspólnota wiary i środowisko. Druga to czynniki pomocnicze, do których naleŜy przede wszystkim katecheza. W rozwoju Ŝycia religijnego młodego
człowieka jest potrzeba czynników pierwotnych. Rodzina chrześcijańska jest
pierwszym miejscem wychowania do modlitwy. Zbudowana na sakramencie małŜeństwa jest Kościołem domowym, w którym dzieci BoŜe uczą się modlitwy oraz
wytrwałości w modlitwie. Szczególnie dla małych dzieci codzienna modlitwa
rodzinna jest pierwszym świadectwem Ŝywej pamięci Kościoła, cierpliwie pobudzanej przez Ducha Świętego5.
Obecna sytuacja wychowawcza dzieci ulega zmianie. Tylko niewielki procent dzieci moŜe wrastać w modlitwę w domu rodzinnym przez wspólnotę modlitwy z rodzicami. Jak twierdzi Muller: Wielu rodziców wytworzyło sobie obraz
Boga na ludzką miarę. Inni myślą natomiast: JeŜeli Bóg wszystko wie, jeŜeli jest
dobry i bliski, nie musimy sugerować, co chcemy osiągnąć, przez modlitwę.
Trudno by sobie wyobrazić, Ŝe Bóg, który za wszystkim stoi, który ma w swoich
rękach cały świat, miałby zainteresować się jednym pojedynczym człowiekiem.
Jeszcze inni wychodzą z załoŜenia, Ŝe modlitwa na nic się nie przyda, jeszcze
3

Por. J a n P a w e ł I I: List do Rodzin. Poznań 1994 s. 60–65.
M. G o g a c z: On ma wzrastać. Warszawa 1990 s. 46.
5
Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań 1994 nr 2685.
4
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nigdy nie pomogła6. W takich przypadkach nie jest moŜliwy kontakt pomiędzy
Bogiem a rodzicami. Tacy rodzice źle interpretujący potrzebę modlitwy, nie
mogą właściwie wychować do niej własnych dzieci.
RównieŜ środowisko ze względu na swoje niekorzystne przemiany wpływa
negatywnie na wychowanie dzieci do Ŝycia modlitwą. Ludzie dorośli bardzo
często zwracają większą uwagą na osiągnięcie przez dziecko odpowiedniego
poziomu wykształcenia i nabycia róŜnych innych umiejętności. Jeśli zaś chodzi o
Ŝycie religijne i jego rozwój, to często pozostawiają je przypadkowemu biegowi
rzeczy. Dzieci wówczas wprawdzie wynoszą pewne doświadczenie modlitwy z
domu rodzinnego, ale jest ono niepełne, a czasami wręcz niewłaściwe. Zdaniem
Hansemanna: W nauczaniu modlitwy popełnia się w domu podstawowe błędy. Ze
względu na formę modlenia się, dzieci znają często tylko niezrozumiałe teksty
wyuczone na pamięć, których nie mogą przyjąć za swoje, choćby tego bardzo
chciały7. Takie modlenie się jest bezmyślne oraz nudne i zniechęcające, dlatego
dzieci bronią się przed nim; a to z kolei często skłania rodziców do zmuszania
swych dzieci do modlitwy. Sytuacja taka grozi niebezpieczeństwem całkowitego
ustania Ŝycia religijnego z chwilą, gdy skończy się przymus. Dlatego to właśnie
rodzice powinni zwracać baczną uwagę na język modlitwy dzieci. Najlepszy
sposób przyswajania przez dziecko języka modlitwy, to otwarta, szczera rozmowa z rodzicami, która stopniowo wprowadza na poziom rozmowy z Bogiem.
PowaŜne błędy w domowym nauczaniu modlitwy popełnia się równieŜ ze
względu na treść. Najczęściej dziecko uczy się tylko takiej modlitwy, której treścią jest prośba i to w dodatku w owej formie magicznej, w której człowiek przez
swoją modlitwę błagalną chce Boga wprzęgnąć w słuŜbę swych własnych pragnień lub zachcianek8. Przedmiotem modlitwy powinny być codzienne małe i
wielkie przeŜycia całej rodziny. Zarówno jej radości, jak i kłopoty. Boga zaś
naleŜy pojmować jako Stwórcę i Obrońcę ludzi i rzeczy, który kocha kaŜdego
człowieka. W przeciwnym razie będzie On abstrakcyjnym Bogiem nieobecnym
w codziennym Ŝyciu.
Rozwój kultury technicznej, przemiany cywilizacyjne na skutek industrializacji i urbanizacji, przemiany społeczno-ustrojowe w naszym kraju doprowadziły nie tylko do zmian strukturalnych w rodzinie, w jej rolach i funkcjach, ale
wywierają teŜ swój wpływ na światopogląd rodziny. Rodzina, jako organizacja
Ŝycia, otwarta i poddana procesom kulturyzacji poprzez środki masowego przekazu, jak i na skutek kształcenia dzieci w instytucjach publicznych nie moŜe nie
6

J. M u l l e r: Modlimy się z dziećmi. Kraków 1992 s. 14.
G. H a n s e m a n n: Wychowanie religijne. Warszawa 1988 s. 147.
8
Por. tamŜe, s. 148.
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odczuć silnych wpływów laicyzujących, które utrudniają jej realizację funkcji
religijnej9. Znakiem głębokiego zainteresowania Kościoła problematyką rodziny
był ostatni synod biskupów, który odbył się w Rzymie w dniach od 26 września
do 25 października 1980 roku. Był on naturalną kontynuacją dwóch poprzednich
synodów. Przedstawione materiały i dyskusje obradujących biskupów stały się
podstawą opublikowanej adhortacji apostolskiej (Familiaris consortio), którą
Jan Paweł II ogłosił 22 listopada 1981 r. W adhortacji przypomina się duszpasterzom i wiernym o aktualnej nauce Kościoła na temat małŜeństwa i rodziny
chrześcijańskiej oraz jej roli we współczesnym świecie. Stąd autor artykułu zainteresowany problematyką Ŝycia rodziny i jej religijnością podjął próbę ukazania
procesu wychowania młodego człowieka do modlitwy chrześcijańskiej oraz nakreślenia jej przydatności w Ŝyciu osobistym i społecznym.

I. Co to znaczy wychowywać po chrześcijańsku?
Znaczenie określenia „wychowanie” ma duŜy zasięg. Wychowanie to całokształt zabiegów mających na celu uformowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym, religijnym i umysłowym oraz przygotowanie go do Ŝycia
pośród innych: w rodzinie, w ojczyźnie, w świecie. Jest więc procesem doprowadzenia kogoś do dojrzałości osobowej, do umiejętności Ŝycia w poszanowaniu
dziedzictwa ojców, do podejmowania w środowisku ludzkim odpowiedzialnych
zadań, decyzji, dzieł twórczych10. Z punktu widzenia religii wychowanie jest
pomocą udzielaną człowiekowi w realizacji jego człowieczeństwa, w nadaniu
Ŝyciu człowieka ostatecznego sensu rozumianego na ogół jako zjednoczenie
człowieka z Bogiem poprzez praktykowanie miłości bliźniego. Odwołując się do
dokumentów Soboru Watykańskiego II, moŜna określić wychowanie jako kształtowanie osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie dla
dobra społeczeństwa i Kościoła przez harmonijny rozwój wrodzonych właściwości fizycznych, moralnych i intelektualnych11. Tak więc moŜemy powiedzieć, Ŝe
religia ma duŜy wpływ na całe Ŝycie człowieka, na kształtowanie jego osobowości.
Celem wychowania jest ukształtowanie dobrego człowieka. Nigdy nie moŜna zrezygnować z osiągnięcia tego celu. Kto chce dobrze wychowywać, ten musi
objąć troską całego człowieka. Wychowywać to nie tylko rozwijać jego rozum,
lecz kształtować całego człowieka, a więc jego serce i jego charakter. Wychowywać to przekazywać z pokolenia na pokolenie wartości, które uznane po9

Por. J. S t a l a: Społeczno-kulturowy kontekst współczesnych zagroŜeń edukacji religijnej w
rodzinie. „Studia Pastoralne”. R. 2008 nr 4 s. 181–192.
10
Por. I. N i e w i a d o m s k a: Wychowanie. W: M. C h m i e l e w s k i (red.): Leksykon duchowości katolickiej. Lublin – Kraków 2002 s. 926–927.
11
Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, nr 1.
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wszechnie wypełniają treścią Ŝycie i nadają mu sens. Najłatwiej wychowywać
przez dobry przykład. KaŜdy więc, kto pragnie wychowywać swoje dziecko, nie
moŜe zadowolić się dawaniem dobrych wskazówek. Wymaga się od niego o
wiele więcej, mianowicie zaangaŜowania się w trud wychowawczy całym sobą.
Bo właśnie wychowanie dokonuje się niezauwaŜalnie, przede wszystkim poprzez
kontakt wychowanka z dojrzałymi wartościowymi ludźmi12.
Chrześcijańscy rodzice, którzy dbają o dobre wychowanie swego dziecka,
nie zostawiają go w pół drogi, ale widzą równocześnie jego ostateczne przeznaczenie. Pragną wychować go takŜe na dobrego chrześcijanina. Nie mogą zaniedbać niczego, by uformować dobrego człowieka, ale zdają sobie sprawę, Ŝe jest
to dopiero fundament, na którym wzrasta jego odwieczne powołanie. Ten najpiękniejszy cel człowiek moŜe osiągnąć jedynie we wspólnocie z Chrystusem13.
Rodzice powinni rozpocząć wychowanie od wtajemniczania dziecka od
wczesnego jego dzieciństwa w zagadnienia wiary. Chrześcijańskie wychowanie
będzie przede wszystkim wychowaniem religijnym obejmującym prawdy wiary.
Bez wiary w Boga wychowanie byłoby okaleczone, nędzne i szczątkowe. A jednak są rodzice, którzy swoje dzieci wychowują bez Boga. Nie proszą dla nich o
chrzest święty i w Ŝyciu rodzinnym dystansują się od Boga, od Jezusa Chrystusa
i od Kościoła. Rodzice, którzy tak postępują, skazują dziecko na niepełny rozwój. Często powiadają, Ŝe dziecko samo rozstrzygnie, gdy dorośnie, czy chce
wierzyć, czy nie, czy chce naleŜeć do Kościoła, czy nie. Wychowanie religijne
nie polega tylko na wyuczaniu modlitwy i mówieniu o Bogu. Jest ono ściśle
wmontowane w całość wychowania domowego, które odbywa się w rodzinie.
Człowiek wychowuje się do właściwych postaw nie tylko wobec Boga, lecz takŜe wobec ludzi, wobec świata przyrody, wobec pracy ludzkiej, sztuki i kultury14.
Właściwie przez te wszystkie sytuacje wprowadza się go stopniowo do kontaktu
i współŜycia z Bogiem.
Wychowywać dziecko to znaczy prowadzić je do pełni człowieczeństwa. A
człowieczeństwo to znaczy właśnie Ŝycie w słuŜbie najwyŜszych ludzkich wartości – dobra, prawdy, wolności, sprawiedliwości, pokoju. To znaczy wychowywać dziecko do słuŜby człowiekowi, do słuŜby społeczeństwu. PosłuŜyć wychowaniu moŜe przykład własny. Nie pomogą Ŝadne wzniosłe kazania ani wszystkie
uwagi serwowane dzieciom przy rozmaitych okazjach. Naprawdę liczy się przykład Ŝycia, tylko on jest brany pod uwagę.
12

Por. J. S t i m p f l e: Elementarz rodziny katolickiej. Opole 1989 s. 21–23.
Por. J a n P a w e ł I I: Adhortacja Apostolska Familiaris consocrtio. Kraków 1997 nr 55.
14
Por. S. D z i e k o ń s k i: Funkcje katechezy w wychowawczym posłannictwie rodziny
chrześcijańskiej. W: E. O s e w s k a, J. S t a l a (red.): Drogi katechezy rodzinnej. Poznań 2002 s.
70–83.
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Celem wychowawczym jest wyrobienie w dziecku wzrastającego poczucia
niezaleŜności, pragnienia zgodnego poŜycia z ludźmi, poczucia pewności siebie.
W Ŝyciu religijnym naleŜy prosto wyjaśniać znaczenie złoŜenia rąk, klęczenia i
innych postaw związanych z modlitwą. NaleŜy często uczestniczyć z dzieckiem
we Mszy Św. i naboŜeństwach liturgicznych. WaŜnym czynnikiem w wychowaniu religijnym są uroczystości i święta religijne15. Przygotowanie do uroczystości
stwarza wiele okazji do wyzwalania aktywności dziecięcej, radości i przyjemności. Dzięki swej niecodzienności i atrakcyjności święta stanowią waŜny czynnik
wychowawczy.
Kościół mówi o Ŝyciu BoŜym, a prawda, której strzeŜe, dotyczy „słowa Ŝycia wiecznego”. Znajduje to przede wszystkim swój wyraz w katechezie. „Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci, młodzieŜy i dorosłych, obejmuje
przede wszystkim wyjaśnienie nauki chrześcijańskiej, podawane na ogół w sposób systematyczny i całościowy w celu wprowadzenia wierzących w pełnię Ŝycia
chrześcijańskiego”16. Ta odpowiedzialność Kościoła za katechezę jest tak oczywista, Ŝe często uznaje się ją za jedyny wyraz chrześcijańskiego wychowania, za
jego synonim. Tymczasem takie ujęcie byłoby potraktowaniem Ewangelii jako
czegoś w rodzaju dodatku do humanizmu powstałego poza nią. Wiara wchodzi w
kaŜdą dziedzinę Ŝycia i opiera się, jak na fundamencie, na wszystkim, co się na
nie składa. Katecheza nie moŜe zatem mieć miejsca bez koniecznego i właściwego przygotowania.
W wychowaniu chrześcijańskim nie wystarczą wartości z zakresu humanizmu: otwarcie na powszechność, szacunek dla wolności, formacja sumienia,
wierność wobec dziedzictwa kultury. Specyfika wychowania chrześcijańskiego
polega na scentralizowaniu wszystkiego na Jezusie Chrystusie. Na powracaniu
wciąŜ jak do nieśmiertelnych źródeł. Spotkanie z Chrystusem w Ewangelii prowokuje stale do pytania: co mam czynić?, i prowadzi do przyobleczenia wiary w
konkretne postawy.

II. Czym jest modlitwa chrześcijańska?
Rodzice chcąc w sposób prawidłowy i skuteczny wprowadzić swoje dzieci
w Ŝycie modlitwy, powinni sami znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest modlitwa chrześcijańska. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: Modlitwa
chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem a człowiekiem. Jest
działaniem Boga i człowieka; wypływa z Ducha Św. i z nas, jest skierowana cał15
Por. M. T u n k i e w i c z: Podmiot i przestrzeń duchowa wczesnej formacji prorodzinnej.
W: W. N o w a k, M. T u n k i e w i c z (red.): Godność człowieka i rodziny. Olsztyn 2007 s. 95–
107.
16
Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 5.
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kowicie ku Ojcu w zjednoczeniu z ludzką wolą Syna BoŜego, który stał się człowiekiem17. Obok tej teologicznej definicji katechizm zamieszcza bardzo prostą
definicję znaną ze starych katechizmów. Modlitwa jest wzniesieniem duszy do
Boga18. Modlitwa, dzięki której dokonuje się nawiązanie kontaktu z samym Bogiem, jest jednym z najistotniejszych elementów w całym Ŝyciu religijnym człowieka.
Prawdziwa modlitwa nie jest tylko mechaniczną recytacją określonych formuł. Metody modlitwy mają swoją duŜą wartość, jednak nie mogą zmienić się w
„więzienie”, które przeszkadza w duchowej relacji z Bogiem w głębi osobowego
bycia19. Staniek mówiąc o modlitwie, porównuje ją do rozmowy człowieka z
Bogiem przez bezkablowy telefon, który umoŜliwia w kaŜdym momencie bezpośredni kontakt z Ojcem20. Najlepszym nauczycielem modlitwy jest sam Jezus
Chrystus, który przy róŜnych okazjach przekazywał pouczenia na ten temat. Gdy
apostołowie prosili: Panie naucz nas modlić się (Łk 11,2), Pan Jezus podjął dzieło wtajemniczenia swoich uczniów w świat modlitwy. Uczył uczniów, o jakiej
porze i w jakiej sytuacji najłatwiej nawiązać kontakt z Bogiem. Sam modlił się
nocą lub wcześnie rano. Najchętniej czynił to osobno, jeśli to było moŜliwe, to
na górze. Trwał zarazem na modlitwie i działał. Modlił się pozostając w tłumie,
przed i po jedzeniu, w godzinach cierpienia i radości, przed podjęciem trudnych
decyzji. Dał równieŜ piękny wzór modlitwy, którą znamy jako Modlitwę Pańską.
W modlitwie „Ojcze nasz” zawartych zostało aŜ sześć próśb o błogosławieństwa
i łaski duchowe, a tylko jedna o zaspokojenie naszych ziemskich potrzeb, potrzeb naszego ciała. Modlitwa Pańska jest w swej naturze aktem duchowym, ułoŜył ją sam Pan Jezus, stanowi ona najdoskonalszą i najbardziej esencjonalną
syntezę wszystkich poprzednio ułoŜonych modlitw21.
Chrześcijańskie Ŝycie jest wypadkową współpracy człowieka z Bogiem.
Modlitwa to nieodzowny warunek tej współpracy. Według nauki Soboru Watykańskiego II zadaniem duchowym chrześcijanina winna być obrona wiary i jej
rozszerzanie, co ma ścisły związek z modlitwą22. Konieczna jest intensywna
modlitwa, by zrozumieć problemy współczesnej epoki. JeŜeli jej zabraknie,
mniej zrozumiałe będą rzeczy i wydarzenia. Modlitwa bowiem uwraŜliwia na
Boga i na wartości religijne, jest źródłem radości i nadziei rozjaśniającej Ŝycie
17

TamŜe, nr 2567.
TamŜe, nr 2559.
19
Por. A. D z i u b a: Modlitwa jako relacja międzyosobowa. „Katecheta”. R. 1982 nr 5 s.
18

204.
20
Por. E. S t a n i e k: Pedagogiczne zasady Mistrza z Nazaretu. „Wychowawca”. R. 1994 nr
6 s. 6–8.
21
H. R i c h a r d s: Co mówił Jezus. Warszawa 1984 s. 30.
22
Por. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, nr 7.
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człowieka. Do takiej nieustannej modlitwy nakłania nas sam Pan Jezus słowami:
Czuwajcie i módlcie się (Mt 26,4). W innym miejscu Pisma Św. znajdujemy
równieŜ słowa, które zachęcają nas do czystej modlitwy: Zawsze powinni się
modlić i nie ustawać (Łk 18,1).
Jan Paweł II w ksiąŜce Przekroczyć próg nadziei powiedział: O modlitwie
napisano bardzo duŜo. Jeszcze więcej niŜ napisano doświadczono modlitwy w
dziejach rodzaju ludzkiego, a zwłaszcza w dziejach Izraela, a takŜe w dziejach
chrześcijaństwa. Pełnię modlitwy osiąga człowiek nie wtedy, kiedy najbardziej
wyraŜa siebie, ale wtedy, gdy w niej najpełniej staje się obecny sam Bóg23.

III. Proces wzrastania w modlitwie
Przyglądając się procesowi wychowania do Ŝycia modlitwą, okazuje się, iŜ
w większości przypadków dzieci potrafią bez trudu i bez niechęci przyswoić
sobie kaŜdy rodzaj modlitwy odpowiadającej ich wiekowi. Nie mogą być jednak
w tym pozostawiane samym sobie, lecz odpowiednio pokierowane. Rodzice powinni pamiętać teŜ o tym, Ŝe spotkania z Bogiem i religią wymagają regularności
i praktyki. Muller, obserwując ludzkie Ŝycie, podkreśla, Ŝe naleŜy modlić się
systematycznie. Nie wystarczy modlić się raz na kilka tygodni przy jakiejś szczególnej okazji24. Taka modlitwa nie wykształca jeszcze nawyku. Aby modlitwa
stała się bliska dziecku, naleŜy przyzwyczajać je do regularności. Dziecko potrzebuje systematycznego powtarzania. Wychowanie, równieŜ i wychowanie do
modlitwy nie dokonuje się z dnia na dzień, jest to długotrwały proces.
Wprowadzenie do umiejętności modlenia się moŜe dokonywać się na przykład na katechezie, czy w grupach modlitewnych. Jeśli chodzi zaś o codzienną
osobistą modlitwę, to takie wprowadzenie nie jest wystarczające, gdyŜ dziecku
potrzebny jest ciągły, bliski kontakt z osobą dorosłą, która w kaŜdej chwili jest
gotowa modlić się razem z nim. Zadanie to najlepiej mogą spełnić rodzice. Wiele
dobrego moŜe sprawić przyjęty w niektórych rodzinach zwyczaj wspólnej modlitwy wieczornej. Modlitwy, w której rodzice modlą się razem ze swoimi dziećmi,
a w rodzinach wielopokoleniowych do takiej modlitwy mogą przyłączyć się nawet dziadkowie. Jan Paweł II w Liście do Rodzin napisanym z okazji Roku Rodziny mówi: W kaŜdej postaci modlitwa rodzin ma z całą pewnością bardzo wiele do powiedzenia Bogu. Ma teŜ wiele do powiedzenia ludziom, przede wszystkim
we wzajemnej komunii osób związanych konkretną rodzinną więzią25.

23

J a n P a w e ł I I: Przekroczyć próg nadziei. Lublin 1994 s. 35.
J. M u l l e r: Módlmy się z dziećmi. Kraków 1992 s. 51.
25
J a n P a w e ł I I: List do rodzin, s. 10.
24
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Rodzice uczą dziecko stałego, osobowego kontaktu z Bogiem. Dokonuje się
to przez wprowadzenie i nauczenie róŜnych form modlitwy. Systematyczna modlitwa rodziców przyczynia się do wytworzenia w domu klimatu, który będzie
ułatwiał naukę osobistej rozmowy z Bogiem. Pamiętać naleŜy, Ŝe rozwój modlitwy dziecka dokonuje się stopniowo, powoli i jest uwarunkowany ogólnym rozwojem i moŜliwościami. Na rodzicach spoczywa obowiązek nauczenia dziecka
modlitwy dziękczynnej i pochwalnej. W róŜnych sytuacjach Ŝyciowych, w czasie
spaceru, zabawy, nauki trzeba uczyć dziecko modlitwy spontanicznej. Istotnym
obowiązkiem rodziców jest stworzenie odpowiednich warunków do modlitewnego skupienia. Dziecko musi uświadomić sobie, Ŝe modlitwa to rozmowa i spotkanie z Bogiem. Sposób, w jaki rodzice uczą dzieci modlić się, w duŜej mierze
ukształtuje na całe Ŝycie ich pojęcie modlitwy26. Zasadniczym i niezastąpionym
elementem wychowania do modlitwy jest konkretny przykład, Ŝywe świadectwo
rodziców, gdyŜ tylko modląc się wspólnie z dziećmi ojciec i matka zstępują w
głąb serc dzieci, pozostawiając ślady, których nie zdołają zatrzeć późniejsze
wydarzenia Ŝyciowe.
KaŜdy powinien zadawać sobie pytanie, ile czasu dziennie poświęca na modlitwę. JeŜeli bowiem Bóg jest dla człowieka kimś najbliŜszym, a Chrystus przyjął cierpienia za grzechy ludzkie, aby pojednać wszystkich z Ojcem, naleŜy poświęcić Bogu czas, aby okazać Mu wdzięczność. Modlitwa w Ŝyciu kaŜdego
człowieka powinna być zatem zrozumiana jako święty czas. Na to spotkanie z
Bogiem naleŜy wybrać odpowiednią porę, by oddać Bogu naleŜną cześć.
W modlitwie waŜne jest teŜ czuwanie nad sobą, aby być stale w stanie łaski
uświęcającej. Człowiek bowiem moŜe przedstawiać Bogu prośby, takŜe moŜe się
do Niego zwracać, gdy jest świadomy, Ŝe obraził Go cięŜkim grzechem. Powinien wtedy przystąpić do sakramentu pojednania, aby móc z powrotem powrócić
do kochającego Ojca27. Warunkiem dobrej modlitwy jest teŜ wytrwałość, mówi o
tym Pan Jezus: Proście a będzie wam dane, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a
otworzą wam (Łk 11,9). Przy modlitwie nie naleŜy teŜ wymuszać na Bogu zrealizowania próśb. Tego równieŜ uczy nas sam Chrystus, który będąc w Ogrójcu
mówi: Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie (Łk 22,42).
W procesie rozwoju modlitewnego dziecka moŜna wyróŜnić kilka etapów.
Niezmiernie waŜne są pierwsze doświadczenia dziecka. Wczesne dzieciństwo
poprzedzone jest okresem Ŝycia nieświadomego, które jednak moŜe być równieŜ
okresem pierwszych nieświadomych doświadczeń religijnych. Istniejące w
26

Por. K. W o j t a s i k: Modlitwa a osobowość, Kraków 2003; A. V e r g o t e: Modlitwa i
psychologia. „Znak”. R. 1997 nr 9 s. 61–76.
27
Por. M. K w i e k: Mały katechizm Ŝycia rodzinnego. Wrocław 1994.
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pierwszych dwóch latach nieświadome doświadczenia modlitwy pozostają niezniszczalne przez całe Ŝycie28.
Pierwszym doświadczeniem dla dziecka jest modlitewna postawa rodziców.
Cisza, wspólna obecność, zwrócenie się ku Komuś Innemu jest niewątpliwie
przeŜywane przez dziecko ze zdziwieniem i jest zarazem pierwszym śladem wskazującym na Boga29. Zanim dziecko zrozumie choćby słowo z tej modlitwy, widzi, Ŝe rodzice są skupieni, zamyśleni, nie mają ochoty na zabawę, Ŝe rozmowa z
tym Nieznajomym zajmuje waŜne miejsce w ich Ŝyciu30. Dziecko jest wraŜliwe
na modlitwę najbliŜszych. Ono jej jeszcze nie rozumie, ale ją odczuwa i po swojemu przeŜywa.
Dziecko przed ukończeniem pierwszego roku Ŝycia zaczyna rozróŜniać słowa i wychwytywać te, które powtarzają się w modlitwie: proszę, dziękuję, przepraszam. Rodzą się w nim czasem pytania: o co rodzice proszą, za co dziękują i
wreszcie za co przepraszają. Wtedy, kiedy przychodzi odróŜnienie siebie od
innych, Bóg dla dziecka staje się juŜ Osobą. Kiedy dziecko kończy dwa lata,
wchodzi w tzw. okres religijności „za matką”. Około trzeciego roku Ŝycia pojawia się juŜ w niewielkim stopniu religijność indywidualna31. Okazuje się, Ŝe
dzieci w tym okresie Ŝycia rozumieją na swój sposób modlitwę i wyróŜniają ją
spośród innych czynności.
Dla najmłodszych dzieci charakterystyczna jest modlitwa gestu, znaku krzyŜa i słowa. Z wiekiem wzrasta liczba przyswajanych na pamięć tekstów modlitw
i pieśni. PrzewaŜa jednak modlitwa spontaniczna objawiająca się w róŜnych
formach i rodzajach. Modlitwa dzieci kilkuletnich ma charakter antropomorficzny, gdyŜ dzieci w tym wieku wyobraŜają sobie Boga jako osobę o cechach ludzkich. Dzieci te często kierują do Boga modlitwy, prośby. Jednak między prośbami modlitewnymi a prośbami kierowanymi do rodziców nie stwierdzono korelacji. Dzieci nie odczuwają jeszcze potrzeby zwracania się do Boga w sprawach,
które zapewnić mogą rodzice. Wielu uwaŜa, Ŝe w wieku przedszkolnym budzi się
w dziecku świadome Ŝycie duchowe. Ten właśnie okres cechuje szczególna duchowa otwartość i gotowość religijna. Wiek przedszkolny jest teŜ optymalnym
okresem do formacji ducha modlitwy32.

28

G. H a n s e m a n n: Wychowanie religijne, dz. cyt., s. 148.
S. K u l p a c z y ń s k i: Katechetyczna dydaktyka modlitwy. Lublin 1989 s. 119.
30
M. L e i s t: Pierwsze kroki ku Bogu. Warszawa 1979 s. 7.
31
Por. J. E x l i n e, E. R o s e: Religious and spiritual struggles. W: R. P a l o u t z i a n, C.
P a r k (red.): Handbook of the psychology of religion and spirituality. New York 2005 s. 315–330.
32
E. W ó j c i k: O wychowaniu dzieci i młodzieŜy. Pelplin 1993 s. 56.
29
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Dzieci między 9 a 12 rokiem Ŝycia są obdarzone między innymi takimi cechami, jak: czujność, heroizm i gotowość do przywiązania się. Modlitwa przybiera formę wewnętrznej rozmowy z Bogiem33. Dziecko mówi wtedy Bogu o
sprawach, o których nie mówi się z ludźmi. Zaczyna odróŜniać myślenie od mówienia i jego modlitwa staje się czynnością duchową z coraz lepszym zrozumieniem sytuacji dialogu człowieka z Bogiem.
W początkowych modlitewnych kontaktach dziecka z Bogiem pierwszeństwo przyznaje się indywidualnej modlitwie spontanicznej. Jest ona formułowana bardzo swobodnie i dziecko bez Ŝadnego problemu moŜe wypowiedzieć w
niej wszystkie swoje przeŜycia, pytania i problemy. W tego typu modlitwie
dziecko zamyka cały swój dziecięcy świat. Jednak jest tutaj potrzebna pomoc
dorosłych, którzy będą zwracali uwagę na jego motywację i treści.
Przyznając pierwszeństwo modlitwie spontanicznej nie moŜna jednak w dydaktyce modlitwy zupełnie wyeliminować ustalonych formuł modlitewnych.
Odgrywają one w Ŝyciu religijnym duŜą rolę. Formułami tymi moŜna się modlić
wspólnie z innymi ludźmi. Poza tym większość tego typu modlitw czerpie swoje
źródło z Pisma Św. i jest wyrazem BoŜego objawienia. Obydwie formy modlitewne wydają się być słuszne i powinny się nawzajem uzupełniać34. W pewnych
okresach akcent moŜe być połoŜony na modlitwę spontaniczną, w innych przydatne mogą być gotowe formuły, np. w chwilach trudności.
Słusznie postuluje Hansemann, Ŝe nie wszystkie formuły modlitwy są jednak najlepsze dla dzieci najmłodszych35. Przykładem moŜe być: Modlitwa Pańska czy Pozdrowienie Anielskie. Treść i język tych modlitw są dla małego dziecka zbyt trudne. Istnieje niebezpieczeństwo bezmyślnego i mechanicznego odmawiania ich w przyszłości. Inną formą modlitwy proponowaną małym dzieciom są
modlitwy rymowane. Są one łatwe do zapamiętania i moŜna to, co trudne, wyrazić własnymi słowami.
W rozwoju modlitwy duŜą rolę moŜe odegrać modlitwa wspólnotowa. Powinna ona być juŜ od wczesnego dzieciństwa praktykowana w domu rodzinnym.
W późniejszym czasie z tą formą dziecko zetknie się równieŜ w Kościele czy
przedszkolu. Do tego celu nadaje się modlitwa rymowana lub pieśń religijna, lub
swobodnie sformułowane przez osobę dorosłą wezwanie, które dzieci uzupełniają na wzór modlitwy wiernych.
33

Por. Cz. W a l e s a: Rozwój religijności człowieka. W: S. G ł a z (red.): Podstawowe zagadnienia psychologii religii. Kraków 2006 s. 111–146.
34
Por. J. G i e l a s, S. G ł a z: Udział rodziców w kształtowaniu obrazu Boga u dzieci. W: S.
G ł a z (red.): Człowiek i jego Ŝycie religijne. Kraków 2009 s. 70–91.
35
Por. G. H a n s e m a n n: Wychowanie religijne, dz. cyt., s. 148–152.
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MoŜna jeszcze wymienić inną formę modlitwy – modlitwę przez działanie.
Ten rodzaj modlitwy moŜe wiązać się z odgrywaniem scen religijnych, na przykład dowolnych zdarzeń z Biblii. RównieŜ zwyczaje związane z rokiem liturgicznym, na przykład przystrajanie domowego ołtarzyka, zapalanie świecy pod
krzyŜem, sporządzanie i ustawianie wieńca adwentowego czy Ŝłobka itp., jeśli
towarzyszy im wyjaśnienie, są one autentycznym zwróceniem się do Boga.
Kościół zawsze zachęcał do podtrzymywania dobrych praktyk modlitewnych wypróbowanych przez pokolenia. Stąd w Konstytucji o Liturgii czytamy:
By rodziny nasze mogły w przeŜyciach roku kościelnego spotkać Chrystusa kroczącego drogą miłosierdzia, naleŜy zachować lub odnowić tradycyjne zwyczaje i
praktyki związane z okresami liturgicznymi tak, aby utrzymać pierwotny charakter tych okresów celem naleŜytego zasilenia poboŜności wiernych36.
Małe dziecko modli się całą swoją osobą, lubi ruch i dlatego angaŜuje do
modlitwy takŜe całe swoje ciało. W czasie modlitwy moŜe tańczyć, klaskać w
ręce, tupać nogami, wydawać radosne okrzyki. Nie moŜna wymagać od dzieci
tego, czego od siebie nie wymagamy. Klękanie będzie dla niego postawą niezrozumiałą, stanie w pozycji wyprostowanej równieŜ moŜe mu nie odpowiadać.
Małe dziecko powinno modlić się tak, Ŝeby mu było wygodnie. MoŜe więc modlić się w swoim łóŜeczku, czy na kolanach matki. Poczucie bezpieczeństwa i
dobre samopoczucie jest bowiem niezbędne do nawiązania kontaktu z Bogiem.
Formacja w duchu modlitwy jest waŜna nie tylko ze względu na formę, lecz
takŜe ze względu na treść37. NaleŜy tutaj wskazać na bardzo częsty błąd polegający na tym, Ŝe w świadomości i doświadczeniu dziecka modlitwa jest utoŜsamiana z prośbą. Jeśli jednak dziecko będzie wprowadzane w róŜnorodne wyŜej
podane formy modlitwy, prawdopodobnie uniknie takiej jednostronności, tym
bardziej Ŝe inne treści modlitwy, jak: pozdrowienie, podziękowanie i rozmowa
tak samo będą dziecku znane i zrozumiałe jak prośba54.
Modlitwa prośby powinna rozwijać się poprzez doświadczenie dziękczynienia, wzrastając na gruncie pełnego zaufania Bogu. Jeśli dzieci potrafią dziękować, odnajdą teŜ właściwy wymiar prośby. Dobro jakiego doświadczają, pozwala im wierzyć, Ŝe spełni się ich prośba. Modlitwa prośby osiąga swe apogeum w
prośbie o pojednanie. Gotowość do nawrócenia i pojednania to chrześcijańska
cecha, którą powinno się kształtować w dziecku od najmłodszych lat. Jeśli w
praktyce okazuje się, Ŝe podczas wieczornej modlitwy obok rzeczy dobrych,
36
Konstytucja o świętej liturgii Sacrosanctum concilium. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Paris 1967 nr 107.
37
Por. J. B a j d a: Rodzina miejscem Boga i człowieka, Łomianki 2005; K. T a m m i n e n:
Religious Devolopment in Childhood and Adolescence: An Empirical Study. Helsinki 1991.
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godnych dziękczynienia, zdarzyły się teŜ kłótnie i nieporozumienia, to najpierw
naleŜy przywrócić właściwą atmosferę rodzinną, a dopiero potem prosić Boga o
przebaczenie38.
Centralne miejsce w Ŝyciu modlitwy powinno zająć dziękczynienie39.
Wspólna modlitwa dziękczynna rodziców i dziecka sprawia, Ŝe mniej waŜna
staje się negatywna opinia innych. Rodzice i dzieci stwierdzają wspólnie, co
zawdzięczają swemu środowisku, dobrym ludziom i pracy innych. Daje to szansę
przyjęcia tego, co przeŜywają w ciągu dnia, jako daru. Dziękczynienie prowadzi
do uwielbienia. Wszak uwielbienie to wyraz podziwu nad wielkością i pięknem
stworzenia, nad ludzką dobrocią, nad wszystkimi dobrymi rzeczami, które stworzył Bóg. Istnieje wiele okazji do wspólnego wysławiania Boga wraz z dziećmi.
Sławimy Boga podziwiając zwierzęta, rośliny, gwiazdy. Uczucie radości, jakie
wywołuje widok kwiatu, sprawia radość Temu, który ten kwiat stworzył.
Jak wynika z powyŜszego tekstu, formy i treści dziecięcej modlitwy mogą
być bardzo róŜne. Na ogół nie jest trudno nauczyć dziecko modlitwy. Potrzebuje
ono jednak kogoś, kto by je w te formy i treści wprowadził. Ogromna i niezastąpiona jest tutaj rola rodziców jako pierwszych i najwaŜniejszych wychowawców.

Wychowanie dziecka to podstawowe prawo kaŜdego rodzica, ale teŜ i obowiązek wypływający z prawa naturalnego. Obowiązek religijnego wychowania
dziecka wynika z sakramentu chrztu świętego i z mocy sakramentu małŜeństwa.
W momencie poczęcia rodzice dają dziecku Ŝycie – naturalne, a w chwili chrztu
wprowadzają je do uczestnictwa w Ŝycie nadprzyrodzone. Rodzina pełni dla
dziecka wiele przydatnych funkcji. Jest początkiem i źródłem kontaktów z ludźmi, bycia dla innych i z innymi. Jest szkołą miłości przygotowującą dziecko do
realizowania głównych zadań Ŝyciowych. Przykład rodziców oraz modlitwa rodzinna torują dzieciom drogę do uczestnictwa w zbawieniu i świętości. Dzieci,
będąc Ŝywymi członkami rodziny, przyczyniają się do uświęcenia rodziców.
Kościół zdaje sobie sprawę, Ŝe wychowanie religijne młodego człowieka wymaga wielkiego wysiłku, jest to bowiem bardzo odpowiedzialne posłannictwo małŜonków. Zadanie odpowiedzialnego wychowania do Ŝycia w modlitwie nie naleŜy do łatwych, jednak poprzez uczestnictwo w miłosnym przymierzu Chrystusa
Zmartwychwstałego i Kościoła, zjednoczenie z Bogiem oraz poprzez Ŝycie sakramentalne jest moŜliwe do zrealizowania. PowyŜsza analiza zagadnienia sugeruje kilka wniosków:
38

Por. J. M u l l e r: Módlmy się z dziećmi, dz. cyt., s. 60–63.
Por. B. M i g u t: Wspólny udział małŜonków w Eucharystii. „Studia Pastoralne”. R. 2009
nr 5 s. 95–111.
39
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 osoba ludzka, obdarzona duchową i nieśmiertelną duszą, jest jedynym na
Ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, od chwili poczęcia
jest ona przeznaczona do szczęścia wiecznego, uczestniczy w świetle i mocy
Ducha BoŜego;
 rodzina chrześcijańska wierna Bogu i Jego przykazaniom odczytuje Jego
zamiary dotyczące jej przeznaczenia, a Jezus Chrystus udziela jej ostatecznej
odpowiedzi na kaŜde ludzkie pytanie, zwłaszcza o charakterze religijnym i moralnym;
 Eucharystia jest uprzywilejowanym miejscem spotkania człowieka z
Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym
tajemnicę Kościoła – wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego Ŝycia;
 proces wychowania młodego człowieka najlepiej przebiega w atmosferze
kształtowanej w duŜej mierze w kręgu postaw i wartości przekazywanych i realizowanych przez rodziców i wychowawców;
 wszelka inicjatywa chrześcijan świeckich jest szczególnie konieczna i poŜądana, gdy chodzi o odkrywanie i poszukiwanie sposobów, by rzeczywistość
ludzkiego Ŝycia stawała się bardziej ludzka i boska;
 w Chrystusie, „obrazie Boga niewidzialnego”, człowiek został stworzony
„na obraz i podobieństwo” Stwórcy, ale obraz BoŜy, zniekształcony w człowieku
przez grzech pierwszy, został odnowiony w swoim pierwotnym pięknie i uszlachetniony łaską BoŜą;
 modlitwa jest oddechem nowego Ŝycia, wielkim przywilejem i radością
nowego człowieka, źródłem mocy i działania Ducha Świętego w kaŜdym z nas;
 rodzice winni mówić dzieciom o miłości Boga do człowieka, który nie ma
miary w swojej dobroci, uczynił nas dziećmi BoŜymi, swoimi synami, którzy
mogą mówić do Niego „Ojcze”;
 ludzie wierzący wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud
BoŜy, zostali uczynieni na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i
królewskiego urzędu Chrystusa oraz sprawują w Kościele i w świecie posłannictwo właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu.
Ukazanie zagadnienia modlitwy i jej znaczenia w Ŝyciu rodziny w wyŜej
przedstawionym artykule nie wyczerpuje w całości podjętego problemu. Nasuwa
się pytanie, czy chrześcijański model małŜeństwa i rodziny moŜe być zrealizowany. Mając na uwadze wiele dostępnych środków w tym celu – uwaŜam, Ŝe
tak. W przygotowaniu młodych ludzi do rodzicielstwa i wychowania potomstwa,
a takŜe w działalności zmierzającej do łagodzenia trudności rozwojowych i edukacyjnych waŜne znaczenie musi mieć integralne wychowanie człowieka. Tego
rodzaju zagadnieniem w przyszłości naleŜałoby się zająć i ukazać jego zalety
Ŝycia indywidualnego i społecznego.
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Oziębłość duchowa a dąŜenie człowieka
do komunii z Bogiem
Chrześcijańskie Ŝycie duchowe jest rzeczywistością dynamiczną. Rozpoczyna się z chwilą przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Kiedy jednak ten sakrament przyjmuje niemowlę, to trudno mówić o świadomym Ŝyciu duchowym.
Stąd teŜ w teologii duchowości istnieje pojęcie personalizacji Ŝycia teologalnego, czyli przyjęcia w sposób świadomy i dobrowolny osobistej odpowiedzialności za swoje Ŝycie z Chrystusem. Zwykle owa personalizacja jest związana z
doświadczeniem nawrócenia. Świadome chrześcijańskie Ŝycie duchowe podlega
rozwojowi, dzieli się je na róŜne etapy, ale nie ulega wątpliwości, iŜ moŜe się
ono dokonywać w atmosferze lepszej lub gorszej. Najbardziej sprzyjający klimat
w dąŜeniu do komunii z Bogiem stwarza postawa gorliwości chrześcijańskiej,
natomiast przeszkodą niekiedy wręcz uniemoŜliwiającą to dąŜenie, jest tak zwana acedia, czyli letniość, oziębłość duchowa. Niniejsze opracowanie ma na celu
ukazanie znaczenia tegoŜ klimatu gorliwości bądź oziębłości duchowej w dąŜeniu do zjednoczenia z Bogiem. Do opracowania tematu wykorzystano nauczanie
ojców pustyni a takŜe literaturę przedmiotu1. Całość materiału podzielono na
kilka części. W pierwszej zajęto się problematyką gorliwości chrześcijańskiej, w
drugiej naturą oziębłości duchowej, w następnych jej przyczynami i wpływem na
Ŝycie duchowe, a w ostatniej środkami zaradczymi. W zakończeniu zamieszczono krótkie podsumowanie.
Jacek H A R Y Ś, ks. dr hab., adiunkt w Zakładzie Teologii Moralnej i Duchowości, WT UAM,
Poznań, e-mail: jacekh@amu. edu.pl
1
Skorzystano takŜe z – A. M o d l i ń s k a: Fenomen letniości zagroŜeniem Ŝycia duchowego
na podstawie literatury przedmiotu. Praca magisterska z teologii duchowości obroniona w 2010 r.
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w części dotyczącej
modlitwy z J. H a d r y ś: Aby lepiej modlić się. Poznań 2002.
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I. Gorliwość chrześcijańska
Gorliwość oznacza wytrwałe zaangaŜowanie się w realizację jakiegoś celu.
W sensie religijnym mówimy o niej wtedy, kiedy mamy do czynienia ze stanem
duszy charakteryzującym się intensywnym dąŜeniem do świętości. Nie chodzi
zatem o chwilowe pragnienie, ale o stałe nastawienie i dąŜenie w kierunku komunii z Bogiem. Gorliwość taką moŜna porównać do swoistej pasji, którą kojarzy się nawet z emocjonalnym zaangaŜowaniem, aczkolwiek nie jest od niego
zaleŜna i nie zawsze posiada taki charakter. Według świętego Tomasza jest ona
owocem miłości, skutkiem jej natęŜenia2. Święty Jan od KrzyŜa równieŜ wypowiada się o gorliwości w kontekście miłości o intensywnym charakterze3. Według Doktora Mistycznego gorliwość wynika z miłości BoŜej obecnej w głębi
duszy4.
Chrześcijańska gorliwość jest zatem efektem miłosnego działania Boga i
przyjęcia go przez człowieka. Naznacza ona postawę człowieka dąŜącego do
świętości z duchowym zapałem. Nie ulega wątpliwości, Ŝe kluczowe znaczenie
w podtrzymywaniu gorliwości i jej rozwijaniu ma modlitwa oraz dbanie o Ŝywą
świadomość BoŜej obecności w codzienności. Podczas modlitewnych spotkań z
Bogiem moŜna odkrywać przewyŜszającą wszystko wartość poznania Chrystusa
i bycia z Nim (por. Flp 3, 8–9). Takie wewnętrzne poznanie prowadzi do postawy porzucenia wszystkiego dla Chrystusa i Jego miłości, którą odkrywa się jako
drogocenną perłę czy skarb (por. Mt 13, 44–46). PowyŜsze nie oznacza natychmiastowej komunii z Bogiem, ale pragnienie porzucenia wszystkiego, aby być w
tejŜe komunii i silną motywację do podjęcia działań w tym kierunku. Taka postawa nie tylko otwiera na działanie BoŜej łaski, ale i uzdalnia do poświęceń
niezbędnych na drodze prowadzącej do zjednoczenia z Bogiem. Przejawia się w
podejmowaniu konkretnych działań słuŜących realizacji owego pragnienia komunii z Bogiem, a ich charakter jest związany z aktualnym poziomem Ŝycia du2
Gorliwość jest skutkiem natęŜenia miłości. Wszak siła tym mocniej odpiera i zwalcza to
wszystko, co się jej sprzeciwia, z im większym natęŜeniem dąŜy do czegoś. Skro zaś miłość jest
dąŜeniem ku istocie ukochanej, to jasne, Ŝe usilna miłość dąŜy do przezwycięŜania wszystkiego, co
się jej sprzeciwia – T o m a s z z A k w i n u: Suma teologiczna, 28, 4 W: Skrót zarysu teologii
(Sumy Teologicznej) św. Tomasza z Akwinu OP. Red. F. B e d n a r s k i. Warszawa 2000 s. 222.
3
Zdarza się niekiedy, Ŝe ta mistyczna i miłosna teologia, rozpłomieniając wolę, przenika
równocześnie drugą władzę, tj. rozum. Napełnia go poznaniem i światłem BoŜym, tak miłym i
subtelnym, Ŝe oświecona i wsparta nim wola nabiera w sposób przedziwny gorliwości. Płonie w
niej wówczas bez jej współdziałania ten boski ogień miłości tak Ŝywym płomieniem, iŜ zdaje się
duszy być Ŝywym ogniem, a to na skutek głębokiego zrozumienia, jakie jej się tu udziela – J a n
o d K r z y Ŝ a: Noc ciemna II, 12, 5, W: T e n Ŝ e: Dzieła. Kraków 1998 s. 481–482.
4
Tym płomieniem miłości jest (...) Duch Święty. Czuje Go dusza w sobie nie tylko jako ogień,
który ją ogarnął i przemienił w słodką miłość, lecz równieŜ jako ogień, który nadto płonie w niej
samej i czyni ją płomieniem – J a n o d K r z y Ŝ a: śywy płomień miłości I, 3. W: T e n Ŝ e: Dzieła, dz. cyt., s. 721.
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chowego. Początkujący w Ŝyciu duchowym będą przede wszystkim starali się
odrzucić to wszystko, co im przeszkadza w trwaniu przy Bogu, stąd ich gorliwość będzie się przejawiała przede wszystkim w podejmowaniu pracy nad sobą,
czynów pokutnych, codziennego rachunku sumienia, regularnego korzystania z
sakramentu pokuty. W miarę postępu w Ŝyciu duchowym gorliwość będzie pobudzała do coraz większego poznawania i naśladowania Chrystusa w celu
upodobnienia się do Niego i nabycia Jego mentalności. Będzie wtenczas
prowadziła do pogłębionego i systematycznego korzystania z sakramentów i
karmienia siebie Słowem BoŜym, a takŜe do rozwijania w sobie cnót oraz
charyzmatów i darów Ducha Świętego. Taka postawa będzie równieŜ prowadziła do zaangaŜowania się w Ŝycie Kościoła oraz jego ewangelizacyjną
działalność. W dalszym etapie Ŝycia duchowego da się zauwaŜyć determinację w dąŜeniu do modlitewnego trwania przy Bogu oraz wiernego podejmowania
natchnień Ducha Świętego.
Gorliwość stanowi wewnętrzne nastawienie, które w sposób optymalny
sprzyja dąŜeniu ku komunii z Bogiem. Z powyŜszego wynika, iŜ warto wiele
uczynić, aby ją osiągnąć i na róŜne sposoby w sobie rozwijać. Jak juŜ wspomniano, przede wszystkim moŜe w tym pomóc odkrywanie głębin BoŜej miłości
i jej kontemplowanie, gdyŜ gorliwość rodzi się z miłości i prowadzi do coraz
większej miłości5. Zachwyt miłością BoŜą i pragnienie udzielenia miłosnej odpowiedzi na nią moŜe motywować do podejmowania nawet wielkich wysiłków,
aby być jedno z Tym, który do końca umiłował (por. J 13, 1). Inne sposoby pobudzania siebie do postawy gorliwości, poza modlitwą i świadomością BoŜej
obecności w codzienności, są sprawą bardzo indywidualną i wymagają dobrej
znajomości siebie. Mogą takŜe zmieniać się w zaleŜności od osobistego duchowego rozwoju.

II. Natura letniości duchowej
Letniość, czyli acedia, lenistwo duchowe czy teŜ duchowa ocięŜałość jest
fenomenem, o którego definicję nie jest łatwo. Próbę określenia tego duchowego
stanu podejmowało wielu autorów. Jednym z nich był Ŝyjący w IV w. Ewagriusz
z Pontu. Według niego acedia jest osłabieniem duszy, która nie potrafi się sprzeciwiać pokusom6. Dusza przepełniona goryczą acedii cierpi i choruje, zachowując się tak jakby nie istniała juŜ Ŝadna nadzieja na pocieszenie7. Z kolei Jan Kasjan uwaŜał acedię za stan duchowej pustki, który zniewala człowieka do snu
5

J. G o g o l a: Teologia komunii z Bogiem. Kraków 2003 s. 125.
Por. E w a g r i u s z z P o n t u: Pisma ascetyczne. T. 1. Kraków 1998 s. 393.
7
A. K a n i a: Osiem przeszkód na drodze rozeznania duchowego. W: http://www.katolik.pl/
index1.php?st=artykuly&id=1340 [odczyt z dn. 13 lipca 2010 r.].
6
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albo wpędza w gwar działania. Grzegorz Wielki natomiast wskazywał na brak
wewnętrznej chęci do Ŝycia, który odznacza się między innymi poczuciem rozpaczy, zniechęcenia, osowiałości, zgorzknienia, roztargnienia, niestałości, gwałtowności8. Jan od KrzyŜa z pewnością nazwałby ją bierną nocą zmysłów, gdyŜ
kryzys ten jest znakiem łaski, a kto go przetrwa zaczyna nowy etap Ŝycia duchowego9.
W Leksykonie duchowości katolickiej Stanisław Urbański określi oziębłość
duchową mianem choroby woli, która pojawia się najczęściej na drodze oświecenia i polega na swego rodzaju wewnętrznym rozluźnieniu i osłabieniu Ŝycia
duchowego10. Według Adolfa Tanquerey’a jest to choroba, która polega na pewnego rodzaju duchowym rozluźnieniu, które odpręŜa siłę woli, budzi wstręt do
wysiłków i prowadzi tym sposobem do zwolnienia biegu Ŝycia chrześcijańskiego. Jest to pewnego rodzaju niemoc lub odrętwienie, które nie jest jeszcze śmiercią, lecz nieznacznie do niej prowadzi, osłabiając stopniowo nasze siły moralne.
Porównać ją moŜna do owych chorób przewlekłych, które jak na przykład suchoty, toczą powoli któryś z Ŝywotnych narządów11. Podobnie istotę oziębłości postrzega Antoni Słomkowski, zdaniem którego oziębłość rozwija się powoli i
niepostrzeŜenie, a jej skutki mogą być tragiczne i doprowadzić w efekcie do
stanu śmierci duchowej12.
Istotę letniości moŜna bardziej zrozumieć po jej znakach rozpoznawczych,
które da się sprowadzić do następujących: wielkiej łatwości w zwalnianiu się z
ćwiczeń duchowych, niedbalstwa w wykonywaniu praktyk duchowych, lekcewaŜenia codziennych sposobności do dobrego, bagatelizowania rzeczy drobnych,
wybiegania myślą raczej w przeszłość niŜ w przyszłość, zajmowania się bardziej
spełnionym niŜ opuszczonym dobrem, braku starania o rozwijanie cnót, działaniem bez jakiejkolwiek intencji, braku chęci poprawy wykrytych u siebie błędów, tendencji do szukania zmian w róŜnych dziedzinach Ŝycia13.

8

Por. TamŜe.
Por. TamŜe.
10
Por. S. U r b a ń s k i: Oziębłość duchowa. W: Leksykon duchowości katolickiej. Red. M.
C h m i e l e w s k i. Lublin–Kraków 2002 s. 618.
11
A. T a n q u e r e y: Zarys teologii ascetycznej i mitycznej. T. 2. Warszawa 2003 s. 375–376.
12
Por. A. S ł o m k o w s k i: Teologia Ŝycia duchowego. T. 1. Ząbki 2002 s. 303–304.
13
Por. J. G o g o l a, dz. cyt., s. 130. Die hauptsächlichsten Formen des „Mittagsdämons“ der
Acedia sind: Innere Instabilität und Bedarf nach Veränderung (gedankliches und geografisches
Vagabundieren); exzessive Sorge um die eigene Gesundheit (ständige Beschäftigung mit dem
Essen); Abneigung gegen manuelle Arbeit (Faulheit und Trägheit); unkontrollierter Aktivismus
(unter dem Mantel der Nächstenliebe); Vernachlässigung der monastischen Praktiken (Minimalismus der Observanzen); auffälliger Eifer in einigen asketischen Übungen (mit extremer Kritik am
anderen); allgemeine Mutlosigkeit (Beginn einer Depression). W: B. O l i v e r a: Eine Traurigkeit,
9
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W świetle powyŜszego nietrudno zauwaŜyć, iŜ choroba duszy zwana letniością stoi w jawnej opozycji wobec dąŜenia do komunii z Bogiem. Owszem,
człowiek dotknięty tym duchowym letargiem Ŝyje w łasce uświęcającej, uczęszcza na niedzielne i świąteczne Eucharystie, ale nie ma w sobie pragnienia dąŜenia do świętości, nie ma nawet specjalnych wyrzutów sumienia, jest zadowolony
z siebie samego. MoŜna go określić jako duchowego minimalistę wyzbytego z
jakichkolwiek wznioślejszych duchowych pragnień.

III. Przyczyny letniości
W celu prawidłowego leczenia danej choroby konieczne jest trafne określenie jej przyczyn. Teza ta tyczy się równieŜ choroby duszy zwanej letniością. U
jej źródeł leŜą róŜnego rodzaju namiętności. Acedia stanowi końcowy etap niŜszych i bardziej subtelnych namiętności14. Według Ewagriusza szczególny związek łączy acedię ze smutkiem15. Pokusy acedii pojawiają się podczas trwania
smutku jako wady duszy. Ewagriusz, tak jak inni Ojcowie Pustyni, mówił o
dwóch rodzajach smutku, do których zaliczał: poŜyteczny smutek – po BoŜemu
oraz smutek grzeszny – tego świata16. Smutek jest albo wynikiem niespełnionych
pragnień albo następstwem gniewu. Pojawienie się więc myśli smutku świadczy
o namiętnym przywiązaniu umysłu do materii, która sprawia nam przyjemność.
Smutek blokuje dobro i unieruchamia wolę. Dzieło smutku jest z kolei niczym
innym jak miejscem dla acedii. Głównymi cechami tego stanu są: zablokowana
wola, zachwiana nadzieja, wypaczony zmysł wartości i czasu. Jest to osłabienie,
znuŜenie i osamotnienie duszy17. Smutek stanowiący obciąŜenie dla duszy jest
niewątpliwie następstwem niedbalstwa, nonszalancji i małoduszności. Lenistwo
duchowe to wynik złego usposobienia woli i uczuciowości, w wyniku czego
człowiek obawia się wysiłku i uchyla się od niego, by uniknąć związanego z nim
trudu18.
Antoni Słomkowski za jedną z przyczyn zewnętrznych letniości podaje
wpływ otoczenia, które narzuca swój areligijny sposób myślenia i wartościowadie das Verlangen nach Gott zersetzt. „Monastische Informationen”. R. 2008 nr 135 s. 9–18
http://www.ocso.org/HTM/aglet2007-germ.htm [odczyt z dn. 13 lipca 2010 r.].
14
Por. G. B u n g e: Acedia-duchowa depresja. Kraków 2007 s. 63–65.
15
Die Traurigkeit ist die Zwillingsschwester der Acedia, sie sehen einander in gewisser Hinsicht ähnlich, aber sie sind nicht identisch. Der Traurige findet leichter ein Heilmittel für seinen
Zustand, wohingegen der Mensch mit Acedia total eingekreist ist. Die Traurigkeit ist eine vorübergehende und teilweise Erfahrung; die Acedia ist ein fortdauerndes und umfassendes Erlebnis, und
in diesem Sinn der menschlichen Natur entgegengesetzt. W: B. O l i v e r a, dz. cyt.
16
Por. L. M a c h e t a: Demon południa i zafałszowanie egzystencji. Kraków 2003 s. 29.
17
Por. TamŜe, s. 31–33.
18
Por. R. G a r r i g o u - L a g r a n g e: Trzy okresy Ŝycia wewnętrznego. Poznań 1960 s. 390–
391.
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nia. Osobom Ŝyjącym w gorliwym otoczeniu równieŜ moŜe grozić oziębłość. Ma
to miejsce zazwyczaj w początkowym okresie pracy nad sobą, gdy dana osoba
nie dostrzega jeszcze jej owoców i popada w zniechęcenie. Do letniości moŜe
przyczynić się takŜe zawód ze strony osoby, którą uwaŜaliśmy za gorliwą. Bezpośrednio do oziębłości duchowej prowadzi duchowe lenistwo19.
Jerzy Gogola do przyczyn letniości zalicza przede wszystkim stałą zgodę na
świadome grzechy powszednie, czyli swoiste przywiązanie się do nich. Człowiek, który zaakceptował w Ŝyciu popełnianie świadomych grzechów powszednich i nie chce z nimi zerwać, świadomie lub nieświadomie skazuje siebie na
duchową oziębłość. Chodzi zatem o wewnętrznie nastawienie, a nie o doświadczenie własnej słabości towarzyszące szczeremu pragnieniu komunii z Bogiem.
Popadnięciu w letniość sprzyja równieŜ zbyt wielkie przywiązanie do wygodnictwa i rzeczy światowych, gdyŜ koliduje ono z duchem ofiary i wspaniałomyślności, bez których dąŜenie do świętości nie jest moŜliwe. TakŜe szukanie ludzkich
pochwał i zbytnie liczenie się z opinią innych grozi popadnięciem w duchową
oziębłość, gdyŜ prowadzi do zafałszowania prawdy o swoim stanie duchowym
oraz przeczy postawie radykalizmu ewangelicznego i świadczy o szukaniu bardziej siebie, niŜ woli Boga20.
Jak z powyŜszego wynika, istnieje wiele przyczyn, które prowadzą do postawy oziębłości duchowej. Generalnie wszelkie odejścia od zasad ewangelicznych i infantylne próby łączenia Ŝycia chrześcijańskiego z zasadami głoszonymi
przez ludzi nie Ŝyjących Ewangelią naraŜają na popadnięcie w letniość. Styl
Ŝycia, który uniemoŜliwia głębszy modlitewny czy sakramentalny kontakt z Bogiem takŜe sprzyja oziębłości duchowej.

IV. Wpływ letniości na Ŝycie duchowe
Kiedy oziębłość trwa i rozwija się, to człowiek staje się coraz bardziej letni
duchowo. Obowiązki religijne spełnia jedynie z przyzwyczajenia i coraz bardziej
je zaniedbuje. Następuje u niego powolne zamykanie się na Boga21. Pierwszym
niebezpieczeństwem oziębłości jest pewnego rodzaju zaślepienie sumienia, kolejnym osłabienie woli, co prowadzi do stopniowego osłabiania sił duszy.
Jako pierwsze zaatakowane zostaje sumienie, które powinno być kształtowane cały czas tak, aby uwaŜało za dobre to co Bóg uwaŜa za dobre, a za złe to
co równieŜ Bóg uwaŜa za złe22. WyróŜnić moŜemy kilka form jego zniekształ19

Choć wielu innych autorów uwaŜa lenistwo duchowe za synonim oziębłości.
Por. J. G o g o l a, dz. cyt., s. 128.
21
A. T a n q u e r e y, dz. cyt., s. 378–379.
22
Por. TamŜe, s. 378.
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ceń. Pierwszą z nich jest sytuacja, w której sumienie wydaje błędny sąd co do
samej normy moralności, uwaŜając za dobre to co jest złe i odwrotnie. Inną formą wypaczonego sumienia jest tak zwane sumienie przewrotne, faryzejskie, przy
którym źle interpretuje się obowiązki wobec Boga, siebie i bliźnich, przywiązując nadmierną uwagę do spraw o drugorzędnym znaczeniu, zaniedbując przy tym
rzeczy istotne. MoŜe dojść takŜe do sytuacji, w której nie tylko sam osąd jest
błędny, ale zepsuciu ulega samo prasumienie, związane z wrodzoną zdolnością
poznania dobra i zła23. Generalnie do otępienia sumienia dochodzi wtenczas, gdy
człowiek poznaje co jest dobre a co złe, jednak trwale nie czyni dobra, które
poznał. Do takiej sytuacji doprowadza takŜe nieustanne powtarzanie tych samych grzechów, z których człowiek się spowiada, ale ich nie Ŝałuje i nie podejmuje postanowienia poprawy, co owocuje zanikiem tak zwanych wyrzutów sumienia24.
Według Garrigou-Lagrange lenistwo duchowe prowadzi do zaniedbywania
obowiązków religijnych, koniecznych dla naszego zbawienia. Przykładem moŜe
być opuszczanie Mszy świętej niedzielnej – początkowo wynikające z zaniedbania, w konsekwencji doprowadza do tak zwanego rozluźnienia duchowego. Jest
to stan, który jest rodzajem anemii duchowej, przygotowującej grunt dla cięŜkiej
choroby duszy25. Ciągła chęć do wynajdowania wymówek i pomniejszania grzechów doprowadza do spaczenia sądu, tak Ŝe grzechy cięŜkie są uznawane za
grzechy lekkie, a te drugie bagatelizowane. Człowiek w stanie rozluźnienia duchowego nie jest w stanie rozpoznać cięŜkości popełnianych czynów lub grzechów. Brak mu równieŜ nastawienia, by za nie Ŝałować26. W początkowej fazie
wyrzuty sumienia pojawiają się, ale są zagłuszane. W końcu sumienie przestaje
pracować w sposób prawidłowy27. Aby nie doprowadzić do tego typu zaburzeń,
naleŜy dbać o sumienie poprzez modlitwę, ofiarę i postawę pokory28.
Wypaczenie sumienia w sposób stopniowy doprowadza do osłabienia woli
w człowieku. Jest to kolejne niebezpieczeństwo wynikające ze stanu lenistwa
duchowego. Kiedy dusza zostaje dotknięta oziębłością duchową, wtenczas kaŜde
odniesienie do wartości będzie spełniane wyłącznie na sposób poŜądliwy i popędliwy. Oznacza to, Ŝe odczuwanie wartości nie będzie urzeczywistniane przez
akty woli ale przez aktywność popędów i poŜądań29. Acedia uderza w ten sposób

23

Por. A. S ł o m k o w s k i, dz. cyt., s. 166.
Por. TamŜe, s. 166.
25
Por. R. G a r r i g o u - L a g r a n g e, dz. cyt., s. 394.
26
Por. A. T a n q u e r e y, dz. cyt., s. 378–379.
27
Por. R. G a r r i g o u - L a g r a n g e, dz. cyt., s.394–395.
28
Por. A. S ł o m k o w s k i, dz. cyt., s. 166–167.
29
Por. L. M a c h e t a, dz. cyt., s. 53–54.
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w wartości podstawowe, niezbędne do osiągnięcia wartości absolutnych30.
Człowiek duchowo oziębły dąŜy do obranego celu uŜywając jednakŜe środków
oddalających od niego, gdyŜ kieruje się nie aktem woli, ale popędliwością i poŜądliwością. Wybiera wygodę oraz wartości słuŜące witalności. PoŜądliwość
staje się dla niego źródłem stagnacji, która prowadzi do zniechęcenia i zobojętnienia31. W gniewie człowiek oziębły chociaŜ sprzeciwia się temu co obecne, nie
dąŜy do wyeliminowania tego co mu przeszkadza, ale chcąc pozbyć się przedmiotu nieskutecznego, usuwa przedmiot niewygodny, który nie sprzyja jego witalności. Acedyczna poŜądliwość prowadzi do utraty czucia pozytywnych wartości, czyli do zaniku nadziei, z kolei acedyczna popędliwość jest przyczyną
wzmagania odczucia wartości negatywnych, czyli kieruje w stronę nienawiści
obecnego32. Acedia wprowadza wolę w stan przewlekłej stagnacji. Frustracja
potęguje uczucie smutku, który osłabia wolę, a poŜądliwość i popędliwość
przejmują funkcje woli. Poprzez bezczynność wola zostaje wprowadzona w stan
inercji. W rezultacie staje się ona niezdolna do działania. Z czasem następuje
swoiste odwrócenie się od dobra, a w konsekwencji radykalny zanik wymiaru
wolitywnego w człowieku33. Acedia poprzez sparaliŜowanie woli doprowadza
do spustoszenia w świecie ludzkich wartości. Staje się źródłem monotonii i nudy
egzystencjalnej. Blokując całkowicie wolę człowieka w stosunku do dobra unieruchamia dobrą wolę oraz cnoty, które mają w niej oparcie34. Poprzez częste
ustępstwa na rzecz zmysłowości i pychy w rzeczach drobnych doprowadza do
ustępstw w sprawach waŜniejszych.
Inną konsekwencją stanu oziębłości jest wstręt do wysiłku, uleganie skłonnościom natury i zamiłowaniu do przyjemności. Doprowadza to do naduŜywania
łaski i powoduje opór wobec natchnień Ducha Świętego. Człowiek w końcu
popada w grzech cięŜki chociaŜ łudzi samego siebie, Ŝe jest to grzech powszedni
fałszując tym samym swoje sumienie. Taka sytuacja prowadzi do destrukcji Ŝycia duchowego35.
Ponadto oziębłość duchowa powoduje opieszałość w modlitwie, mąci pokój
oraz powoduje takie same skutki jak występują przy przywiązaniu do grzechu
30

Por. TamŜe, s. 54.
Por. TamŜe, s. 55.
32
Por. TamŜe, s. 56. Die Acedia ist ein komplexes Gemisch aus Gedanken und Leidenschaft,
sie nährt sich von den Affekten der Jähzornigkeit und zugleich der Begehrlichkeit, und sie weckt
gewöhnlich alle anderen Laster. Das erklärt, warum ihre Erscheinungsformen extrem widersprüchlich sein können: Faulheit und Aktivismus, Lähmung und Raserei, Frustration und Aggressivität, Flucht vor dem Guten und Hingabe an das Schlechte. So erklärt sich, warum das Ergebnis
eine Art innere Desintegration ist. W: B. O l i v e r a, dz. cyt.
33
Por. L. M a c h e t a, dz. cyt., s. 56–57.
34
Por. TamŜe, s. 57.
35
Por. A. T a n q u e r e y, dz. cyt., s. 379.
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lekkiego36. Prowadzi takŜe do Ŝycia w iluzji dotyczącej stanu Ŝycia duchowego,
gdyŜ człowiek nią dotknięty nie dostrzega duchowych zagroŜeń. Zwykle uwaŜa
siebie za kogoś jak najbardziej normalnego, a ludzi gorliwych za przesadnie
poboŜnych. Aby usprawiedliwić siebie lubi porównywać siebie z mniej gorliwymi, gdyŜ na ich tle wypada lepiej. MoŜna traktować oziębłość duchową jako
stan gorszy od stanu grzechu cięŜkiego, gdyŜ w przypadku popełnienia grzechu
śmiertelnego, człowiek zauwaŜając swój czyn dąŜy do powrotu do Boga, natomiast w przypadku acedii nie dostrzega groŜącego mu niebezpieczeństwa37.

V. Środki zaradcze
Oziębłość duchowa jest chorobą duszy i warto uczynić wszystko, aby w nią
nie popaść. Do najwaŜniejszych środków zaradczych, które mogą pomóc w uniknięciu niebezpieczeństwa duchowej oziębłości, zalicza się ascezę, modlitwę
oraz kierownictwo duchowe.
Pojęcie ascezy w chrześcijaństwie łączy się ściśle z Ŝyciem duchowym. Z
jednej strony oznacza wysiłek zmierzający do usunięcia przeszkód na drodze
prowadzącej do zjednoczenia z Bogiem, z drugiej dąŜenie do urzeczywistnienia
komunii z Bogiem38. Święty Jan Apostoł wskazał na poŜądliwość ciała, oczu i
pychę Ŝycia (por. 1J 2, 17), co przyczyniło się to do wyodrębnienia trzech zasadniczych kierunków ascezy chrześcijańskiej: postu, jałmuŜny i modlitwy. Zrozumienie ascezy nie jest moŜliwe bez właściwego uporządkowania hierarchii wartości, która stanowi podstawę wielu ascetycznych praktyk religijnych. Cały
ludzki wysiłek, zwany chrześcijańską ascezą, zmierza do uświęcenia siebie i
świata. Chcąc uniknąć popadnięcia w letniość naleŜy zdać sobie sprawę z konieczności praktyk ascetycznych. Trzeba przy tym jednakŜe pamiętać, Ŝe asceza
zawsze musi być środkiem do celu, nigdy samym celem. Podejmując ascezę
powinno się przede wszystkim zadbać o zaprowadzenie i podtrzymywanie ładu
moralnego, o aktywizowanie cnót oraz o gotowość i zdolność do znoszenia sytuacji traumatycznych, a takŜe do podejmowania zadań mających stanowić pomoc
w duchowym rozwoju39. Wysiłek ascetyczny, podobnie jak fizyczny, początkowo moŜe być uciąŜliwy, z czasem jednak staje się łatwiejszy, a w osobie wyrabia
się gotowość do ponoszenia go. Wysiłek ten odnosić się moŜe do wielu dziedzin
Ŝycia, dlatego teŜ mówić moŜemy między innymi o ascezie Ŝycia religijnego,
ascezie pracy i odpoczynku, czy teŜ o ascezie stosunków międzyludzkich.
36

Św. J a n o d K r z y Ŝ a: Droga na Górę Karmel. I, 12. W: T e n Ŝ e: Dzieła, dz. cyt., s.
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Zob. A. S ł o m k o w s k i, dz. cyt., s. 305.
Por. J. G o g o l a, dz. cyt., s. 208–209.
39
Por. J. Z b i c i a k: Asceza w świeckim Ŝyciu poświęconym Bogu. W: Asceza odczłowieczenie czy uczłowieczenie. Red. W. S ł o m k a. Lublin 1985 s. 211–212.
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Wszelkie wyrzeczenia i wysiłki podejmowane na drodze ascezy mają na celu
zapanowanie rozumu i woli nad władzami zmysłowymi. Jest to o tyle waŜne, Ŝe
to właśnie sfera zmysłowa szczególnie jest naraŜona na wpływ negatywnych
czynników z zewnątrz. Czynniki te wpływają ujemnie na postawę człowieka
wobec duchowych wartości zwiększając w ten sposób niebezpieczeństwo popadnięcia w stan letniości40.
Nie tylko asceza, ale równieŜ modlitwa ma ogromne znaczenie dla Ŝycia
chrześcijańskiego i dla rozwoju duchowego. Jest ona równieŜ skutecznym środkiem zaradczym przeciwko oziębłości duchowej. W literaturze spotykamy się z
wieloma określeniami modlitwy. Ewagriusz nazwał ją obcowaniem umysłu z
Bogiem41. Generalnie moŜna powiedzieć, iŜ modlitwa jest spotkaniem dwóch
osób, Boga i człowieka, które się kochają i wzajemnie poszukują. Nie sposób
wymienić wszystkich słów Zbawiciela stanowiących zachętę do modlitwy.
Przede wszystkim jednak Jezus nauczył swoich uczniów modlitwy Ojcze nasz
(por. Mt 6,9–13), pochwalał poświęcanie czasu na osobisty kontakt z Nim (por.
Łk 10,42), usilnie zalecał ufność i wytrwałość w modlitwie (por. Mt 7,7–11; Łk
11,5–13; Łk 18,1–8). Nauczając o modlitwie Chrystus podkreślał potrzebę nawrócenia serca, które miało się realizować między innymi poprzez pojednanie z
bliźnimi (por. Mt 5,23–24), modlitwę za prześladowców i miłość do nieprzyjaciół (por. Mt 5,44–45). W kontekście modlitwy mówił Zbawiciel o potrzebie
pokory (por. Łk 18,9–14), wewnętrznej dyspozycyjności wobec woli BoŜej (por.
Mt 7,21), czujności w oczekiwaniu na Jego przyjście (por. Łk 21,34–36) , a takŜe w walce z pokusami (por. Łk 22,40). W świetle Chrystusowego nauczania
dotyczącego modlitwy trudno wyobrazić sobie chrześcijanina dąŜącego do komunii z Bogiem bez modlitwy. Modlitwa według słów Zbawiciela jest czymś
naturalnym, potrzebnym do wypełniania woli BoŜej. Nie moŜna oprzeć się pokusom bez czuwania na modlitwie, nie moŜna bez niej miłować nieprzyjaciół, nie
moŜna takŜe owocnie pomagać sobie i bliźnim. Z samej więc nauki Jezusa Chrystusa o modlitwie wynika jej niezbędność, wręcz konieczność dla duchowego
Ŝycia człowieka i przezwycięŜania pokusy letniości. Względy praktyczne potwierdzają jej waŜność na drodze do komunii z Bogiem, w tym równieŜ przy
pokonywaniu pokusy oziębłości duchowej. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Christifideles laici zauwaŜył niepokojące tendencje występujące w dzisiejszym świecie: rozszerzanie się zobojętnienia religijnego i ateizmu, deptanie godności ludzkiej, nasilanie się róŜnego rodzaju konfliktów (por. ChL 3–6). Zobojętnienie religijne i ateizm rozszerzają się uporczywie w rozmaitych formach.
Najczęściej spotykaną z tych form jest sekularyzm, który przejawia się przez
zapomnienie o Bogu, przekonanie, Ŝe nie ma On Ŝadnego znaczenia w Ŝyciu,
40
41
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Por. A. S ł o m k o w s k i, dz. cyt., s. 191–192.
E w a g r i u s z z P o n t u, dz. cyt., s. 252.

odrzucanie Boga, uwielbianie rozmaitych boŜków i dechrystianizację całych
społeczeństw (por. ChL 4). W encyklice Sollicitudo rei socialis zwrócił Jan Paweł II uwagę na występujące w świecie formy bałwochwalczego kultu pieniądza,
róŜnych ideologii, klasy, technologii (por. SRS 37). Swoistego rodzaju niebezpieczeństwo stanowi zagubienie właściwej hierarchii wartości i eliminowanie
bądź zastępowanie innymi wartościami Boga w codziennym Ŝyciu. Bardzo trudno jest w takiej sytuacji kroczyć przez Ŝycie drogą BoŜych przykazań i oprzeć się
pokusie letniości. By wytrwać przy Bogu trzeba być w bardzo bliskiej łączności
z Nim (por. J 15, 5). Chrystus mówił o konieczności trwania w Nim, aby przynosić owoc (por. J 15, 4). Ta łączność z Nim realizuje się szczególnie podczas spotkań w sakramentach świętych i na modlitwie. Modlitwa jest potrzebna, by w
czasach tak rozpowszechnionego neopogaństwa wytrwać w wierności Bogu i
postawie gorliwości.
Obok ascezy i modlitwy równieŜ kierownictwo duchowe jest jednym z podstawowych środków zaradczych przeciwko letniości. JuŜ św. Bazyli zaleca podjęcie wysiłku, aby znaleźć człowieka, który mógłby słuŜyć za kierownika bardzo
pewnego w pracy uświęcania42. TakŜe św. Hieronim poucza, Ŝe nie naleŜy
wchodzić na nieznaną drogę bez przewodnika, by nie zbłądzić. Św. Augustyn
pisze natomiast, Ŝe: jak niewidomy nie moŜe iść drogą bez przewodnika, tak nikt
nie moŜe postępować bez kierownika43. TakŜe Jan Kasjan w Rozmowach Ojców
stwierdza, Ŝe najlepszym środkiem dla przezwycięŜenia pokus jest wyjawienie
ich dobremu doradcy, który będzie w stanie człowieka oświecić. Podobnego
zdania są takŜe inni święci, między innymi Teresa z Avila, Jan od KrzyŜa czy
Franciszek Salezy44. Nietrudno zauwaŜyć, iŜ w przypadku acedii, która sama w
sobie jest częstokroć dla danej osoby rzeczywistością trudno uchwytną, obecność kierownika duchowego jest bardzo poŜądana. Zawsze potrzebne jest działanie prewencyjne, polegające w tym przypadku na inspirowaniu do Ŝycia w gorliwości. Konieczna jest wnikliwa obserwacja penitenta ze strony jego kierownika duchowego. Przede wszystkim nie naleŜy lekcewaŜyć pierwszych symptomów letniości, takich jak fizyczne i moralne zmęczenie monotonią Ŝycia, nieuzasadnione, a powtarzające się niewierności czy niedbałość w wypełnianiu obowiązków. Zadaniem kierownika jest uświadomienie danej osobie niebezpieczeństwa stanu, ku któremu zmierza i zmobilizowanie do przeciwstawienia się tej
sytuacji. W przypadku popadnięcia w letniość postawa kierownika duchowego
musi być bardzo zdecydowana. Powinien wyjaśnić penitentowi, Ŝe jego duchowe
Ŝycie jest w niebezpieczeństwie oraz podpowiedzieć konkretne działania, do
których zaliczyć naleŜy modlitwę, zarówno ze strony penitenta jak i kierownika,
42

Por. R. G a r r i g o u - L a g r a n g e, dz. cyt., s. 260.
TamŜe, s. 261.
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a takŜe codzienną Eucharystię, postawę skruchy, umartwienie, pokutę cielesną,
regularną spowiedź i uporządkowanie codziennego Ŝycia. Istnieje analogia między lenistwem duchowym, a snem. Aby kogoś obudzić ze snu naleŜy zburzyć
jego spokój, podobnie w przypadku omawianego fenomenu naleŜy zastosować
jakiś wstrząs. MoŜe nim być podjęcie jakiegoś nadzwyczajnego umartwienia,
gdyŜ nawet jeśli dotknie ono jedynie psychiki, to równieŜ spowoduje skutki duchowe. Po tej samej linii działa zazwyczaj Bóg, poprzez dopuszczanie róŜnych
wydarzeń czy okoliczności, takich jak choroba, publiczne upokorzenie czy wewnętrzny zawód45. WaŜne jest takŜe, aby kierownik duchowy starał się mobilizować penitenta do podjęcia tych działań i monitorował ich realizację pomagając
w przezwycięŜaniu pojawiającego się zniechęcenia.

Jak wykazano w niniejszym opracowaniu, na drodze do zjednoczenia z Bogiem niezwykle waŜną rolę posiada odpowiedni klimat towarzyszący procesowi
uświęcenia. Optymalna sytuacja ma miejsce wtenczas, kiedy w danej osobie
istnieje w sposób stały intensywne pragnienie komunii z Bogiem. Ów stan gorliwości chrześcijańskiej pomaga w dąŜeniu do Boga zgodnie ze specyfiką Ŝycia
duchowego na poszczególnych etapach jego rozwoju. Gorliwy chrześcijanin
pasjonuje się dąŜeniem do pełni Ŝycia w Bogu co owocuje większą motywacją
do podejmowania wymagań z tym związanych i nie pozwala na przeciętność.
Przeciwieństwem gorliwości jest acedia, czyli oziębłość duchowa czy letniość.
Oznacza ona swoisty duchowy letarg, który cechuje się postawą minimalistyczną
w Ŝyciu duchowym stanowiącą powaŜną przeszkodę na drodze do zjednoczenia z
Bogiem. Wśród przyczyn popadnięcia w ów letarg wymienia się przede wszystkim stałą zgodę na świadomie grzechy powszednie. Oziębłość duchowa destrukcyjnie działa przede wszystkim na sumienie i wolę danej osoby doprowadzając
ją do duchowej wegetacji. Poprzez podejmowanie ascezy oraz systematycznej i
pogłębionej modlitwy istnieje pod opieką kierownika duchowego moŜliwość
przeciwstawienia się tej duchowej chorobie i jej leczenia, a takŜe, co jest szczególnie waŜne, wczesnego wykrycia i zahamowania jej rozwoju.
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Posługa społeczna Kościoła – nowe wyzwanie
dla Kościoła w Polsce
W nowej sytuacji, w jakiej znalazł się Kościół w Europie i w Polsce po
przełomie 1989 r., a jeszcze bardziej po rozszerzeniu Unii Europejskiej o kolejne
10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej w 2004 r., zyskały na znaczeniu badania teologicznopastoralne. Jednym z celów tych badań jest teologiczna interpretacja rzeczywistości w celu wypracowania diagnozy aktualnej sytuacji społeczno-kulturowej, w której Kościół podejmuje działalność zbawczą. Dopiero na
podstawie tej diagnozy moŜna przejść do następnego etapu refleksji teologicznopastoralnej, której celem jest poszukiwanie terapii pastoralnej adekwatnej do
aktualnej sytuacji człowieka i społeczeństwa. ZwaŜywszy na fakt, iŜ człowiek
jest istotą społeczną z natury, jednym z waŜniejszych obszarów działalności
zbawczej Kościoła jest posługa społeczna. Składa się na nią duszpasterstwo społeczne i apostolat społeczny katolików świeckich. Warto zgłosić pod refleksję
pytanie, jaki jest stan badań teologicznopastoranych w tym zakresie tematycznym w Polsce? Miejmy nadzieję, Ŝe to pytanie zrodzi szerszą dyskusję na temat
posługi społecznej Kościoła w środowisku polskich pastoralistów.

I. Kontekst społeczno-kulturowy duszpasterstwa
Przyznać naleŜy, Ŝe w Polsce jest sporo opracowań socjograficznych i socjologicznych dotyczących stanu religijności Polaków1. Brakuje natomiast publikaWiesław P R Z Y G O D A, ks. prof. KUL dr hab., kierownik Katedry Teologii Charytatywnej
KUL, Lublin, e-mail: przygoda@kul.lublin.pl
1
Zob. Kościół i religijność Polaków 1945–1999. Red. W. Z d a n i e w i c z, T. Z e m b r z u s k i. Warszawa 2000; S. Z a r ę b a: Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieŜy w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988–1998). Warszawa 2003; J. M a r i a ń s k i: Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Kraków 2004; T e n Ŝ e: Katolicyzm
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cji teologicznopastoralnych na temat kontekstu społeczno-kulturowego działalności zbawczej Kościoła. WyróŜnia się w tej dziedzinie pośród innych niezbyt
obszernych publikacji ksiąŜka ks. R. Kamińskiego2, której pierwszy rozdział w
całości został poświęcony cechom społeczeństwa pluralistycznego (s. 13–56).
Dopiero po prezentacji pluralizmu w dymensji społecznej i kulturowej oraz naświetleniu istoty zmian co do miejsca i roli Kościoła w społeczeństwie pluralistycznym pastoralista lubelski ukazał kierunki odnowy wspólnoty parafialnej
oraz odnowy funkcji podstawowych duszpasterstwa parafialnego i ponadparafialnego. Taki kierunek myślenia w poszukiwaniach inspiracji do badań naukowych oraz w prowadzonych badaniach teologicznopastoralnych naleŜałoby dzisiaj preferować.
Warto przypomnieć, iŜ pluralizm społeczno-kulturowy zrodził się na gruzach monizmu społeczno-kulturowego, charakterystycznego dla jednorodnego
społeczeństwa tradycyjnego. Decydującą rolę w przekształceniu społeczeństwa
tradycyjnego w społeczeństwo pluralistyczne odegrały procesy sekularyzacji i
demokratyzacji. Sekularyzacja oznacza proces społeczno-kulturowy dokonujący
się w czasach nowoŜytnych, dzięki któremu róŜne sektory społeczeństwa i kultury stają się stopniowo niezaleŜne od instytucji i symboli religijnych. W jej wyniku róŜne segmenty Ŝycia ludzkiego przestają być przeŜywane w sposób sakralny,
a zaczynają być odczuwane w sposób autonomiczny w stosunku do norm i instytucji religijnych. Na skutek sekularyzacji, której początki sięgają późnego średniowiecza, rozpoczął się proces kształtowania róŜnorodnych światopoglądów i
filozofii Ŝycia. Konkurencja odmiennych poglądów na świat i istotne przejawy
Ŝycia ludzkiego stała się przyczyną pluralizmu kulturowego i w konsekwencji
takŜe społecznego3.
W społeczeństwie pluralistycznym chodzi o rywalizację dotyczącą światopoglądów, filozofii Ŝycia i systemów znaczeń, które obejmują codzienne doświadczenia człowieka i wszystkie zakresy jego aktywności, nadając im całościowy sens. W konsekwencji pluralizm rozciąga się na całą kulturę człowieka
oraz jej wytwory: literaturę, sztukę, film, środki społecznego komunikowania
(prasa, radio, telewizja, kino, teatr, Internet). Pluralizm kulturowy charakteryzuje
się wielością głoszonych ideologii, czyli zespołów poglądów na człowieka, społeczeństwo, gospodarkę i państwo, przyswojonych przez szersze masy społeczne

polski w perspektywie europejskiej: misja czy przystosowanie, czyli z jaką religijnością do Europy?
„Socjologia Religii”. T. 2: 2004 s. 61–69; Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w
opinii Polaków. Red. W. Z d a n i e w i c z, S.H. Z a r ę b a. Warszawa 2004.
2
Zob. R. K a m i ń s k i: Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym. Lublin 1997.
3
B. D r o Ŝ d Ŝ, W. P r z y g o d a: Pluralizm społeczno-kulturowy. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. K a m i ń 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. 623.
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i stanowiących podstawę do poszukiwania konkretnych rozwiązań społecznoustrojowych.
Społeczeństwo pluralistyczne absolutyzuje rozum, pracę i sukces, co często
prowadzi do manipulacji i wypaczenia sumień ludzkich. WraŜliwość dzisiejszego człowieka na sukces zawodowy i ekonomiczny nie tylko angaŜuje społecznie
i witalnie człowieka, ale takŜe pośrednio utrudnia mu dostęp do świata transcendentnego (zob. KDK 19). Stąd konieczna jest troska Kościoła o pogłębianie
świadomości religijnej i kształtowanie dojrzałych sumień chrześcijan. Narzędziem takiej formacji jest Objawienie BoŜe, a formą katecheza dzieci, młodzieŜy
i dorosłych, przepowiadanie słowa BoŜego, liturgia oraz kierownictwo duchowe.
Społeczeństwo pluralistyczne kształtuje inny profil religijności niŜ społeczeństwo tradycyjne. Zmniejsza się krąg osób ściśle związanych z Kościołem,
wzrasta zaś liczba tych, którzy tylko częściowo utoŜsamiają się z religią i Kościołem. Kościół nie moŜe jednak zamknąć się na potrzeby religijne niewierzących, wątpiących i zagubionych. Sytuacja ta zgłasza zapotrzebowanie na duszpasterstwo społeczne i misyjne, odwaŜniej poszukujące zagubionych ludzi i częściej sięgające po nowe środki, wskazywane przez Jana Pawła II i Benedykta
XVI w ramach projektu nowej ewangelizacji.
Jaka powinna być reakcja Kościoła w Polsce na wyzwania pastoralne wynikające z aktualnego kontekstu prowadzonej działalności zbawczej? Syntetycznie
ujął to ks. R. Kamiński: Podstawowym problemem, z którym musi spotkać się
Kościół w Polsce to konsekwencje wolnego rynku i etosu konsumpcyjnego stylu
Ŝycia. WspółŜycie religii z demokracją jest w obecnej sytuacji fundamentalnym
problemem, na który katolicy będą musieli odpowiedzieć. Na Zachodzie Kościół
nie wywiązał się z tego zadania, dlatego doznał poraŜki w starciu z nowoczesnym etosem wolnego rynku. Kościół w Polsce musi odnaleźć drogę szukania
Boga w demokracji i pluralizmie, w doświadczaniu konsumizmu i relatywizmu,
jaki przynosi ze sobą demokracja4.
Nie ulega wątpliwości, Ŝe w warunkach pluralizmu i demokracji Kościół w
Polsce stale musi umacniać swoją toŜsamość. Jej rozpoznawanie przez duchowieństwo, osoby konsekrowane i katolików świeckich jest niezbywalnym obowiązkiem. Tylko z ugruntowaną samoświadomością Kościół moŜe efektywnie w
społeczeństwie pluralistycznym stosować stare metody i środki oraz odpowiedzialnie otworzyć się na nowe. Dotarcie z orędziem zbawczym do ludzi Ŝyjących
w społeczeństwie pluralistycznym, zwłaszcza do ludzi zdystansowanych wobec
4

R. K a m i ń s k i: Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin
2007 s. 69.
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instytucji i przywódców duchowych Kościoła, wymaga zastosowania wielu metod i środków pastoralnych. Tradycyjny model duszpasterstwa nie jest w stanie
zaspokoić zróŜnicowanych potrzeb religijnych współczesnego człowieka. Dlatego jedynie wprzęgnięcie wielu metod i środków w strategię, plany i działalność
duszpasterską stwarza szansę dotarcia z orędziem zbawczym do kaŜdego człowieka. Wydaje się, Ŝe zarówno samo zjawisko pluralizmu społecznokulturowego, jak i formy reakcji pastoralnej na jego negatywne skutki w procesie zbawienia wiernych wymaga dalszych wnikliwych badań teologicznopastoralnych.

II. Duszpasterstwo społeczne Kościoła
Duszpasterstwo społeczne to działalność zbawcza Kościoła, akcentująca
wspólnotowy charakter zbawienia, realizowana w obszarach ubóstwa i marginalizacji społecznej, mająca na celu analizę problemów społecznych i poszukiwanie ich rozwiązań zgodnie ze wskazaniami katolickiej nauki społecznej. Ponadto
duszpasterstwo społeczne słuŜy integralnemu rozwojowi ludzkości, poprzez
podejmowanie róŜnych wyzwań społecznych, jakie przed Kościołem stawia
gruntowne rozpoznanie znaków czasu5. Pojęcie duszpasterstwa społecznego
(niem. Sozialpastoral) pojawiło się w niemieckiej literaturze pastoralnej w 1927
r. w kontekście poszukiwania nowych form pracy duszpasterskiej wśród odchodzących od wspólnoty Kościoła robotników i w społecznościach duŜych miast6.
We Francji wpływ na ukształtowanie się duszpasterstwa społecznego miał rozwój socjologii religii oraz lansowany w teologii pastoralnej w latach pięćdziesiątych XX w., głównie przez F. Boularda, model duszpasterstwa wspólnotowego
(fr. pastorale d’ensemble). Model ten przeszczepiony na kontynent latynoamerykański przyczynił się do rozwoju duszpasterstwa społecznego, określanego tam
równieŜ jako duszpasterstwo wyzwolenia lub duszpasterstwo diakonijne7.
W Polsce dotychczas ukazało się niewiele publikacji pastoralnoteologicznych na temat duszpasterstwa społecznego8. Wydaje się, Ŝe ten obszar badawczy
wymaga najpierw jeszcze szerszego rozpoznania w świecie, a następnie dopiero
5
J. W a l, W. P r z y g o d a: Społeczne duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej.
Red. R. K a m i ń 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. 808.
6
Zob. L.H. G e c k: Aufbruch zur sozialen Pastoral. T. 1–2. Essen 1969; H. S t e i n k a m p:
Sozialpastoral. Freiburg im Br. 1991.
7
Zob. D. D e f o i s: Les chretiens dans la societe. Le mystere du salut dans sa traduction sociale. Paris 1986.
8
Zob. J. W a l: Miejsce i rola posługi charytatywnej w całokształcie duszpasterstwa społecznego Kościoła. „Polonia Sacra”. R: 45: 1997 nr 1 s. 245–265; B. B i e l a: Duszpasterstwo społeczne Kościoła w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego. „Teologia Praktyczna”. T. 3: 2002 s. 243–
250.
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wielokierunkowych badań na gruncie polskim. W tym kontekście chociaŜ skierowany wprost do praktyków duszpasterstwa, zachowuje swoją aktualność równieŜ w odniesieniu do teoretyków teologii pastoralnej postulat nestora polskich
pastoralistów, ks. R. Kamińskiego: Kościół musi połoŜyć większy niŜ dotąd nacisk na kształtowanie społecznego wymiaru wiary katolickiej. Zachodzące w
Polsce przemiany wskazują na potrzebę jej stosowania w Ŝyciu społecznym, a to
nie moŜe nastąpić bez jej znajomości. W wychowaniu naleŜy kłaść większy nacisk na zinternalizowanie wartości i zasad etyczno-społecznych, czyli przyswojenie ich przez katolików, uczynienie ich własnymi i kierowanie się nimi w Ŝyciu
jednostkowym i społecznym. W sekularyzowanym świecie zaangaŜowanie w to,
co doczesne, winno objawić to, co Boskie (1 J 4, 20). Doświadczenie religijne,
jeśli ma być rozumiane i przeŜywane, musi umieć włączyć się w rytm codzienności istnienia jako sakrament i modlitwa9. Takie ukierunkowanie pracy duszpasterskiej wymaga jednak uprzedniego wypracowania polskiego modelu duszpasterstwa społecznego.

II. Apostolat społeczny katolików
Apostolat społeczny katolików to podstawowa forma własnego apostolstwa
świeckich, polegająca na zgodności Ŝycia z wiarą, w uczciwym wykonywaniu
obowiązków domowych, społecznych i zawodowych, dzięki czemu inni ludzie
pociągani są do umiłowania prawdy i dobra, a ostatecznie do Chrystusa i Kościoła10. Ze społecznej natury człowieka wynika potrzeba zaangaŜowania apostolskiego w Ŝyciu społecznym. RównieŜ chrześcijańskie powołanie do świętości
wymaga zaangaŜowania w róŜne dziedziny Ŝycia społecznego. Istotą apostolatu
społecznego katolików jest przepajanie wszystkich dziedzin spraw doczesnych
duchem i wartościami chrześcijańskimi z właściwą sobie kompetencją i na własną odpowiedzialność, kierując się światłem Ewangelii i miłością chrześcijańską
(zob. KK 36; DA 7). Nauczanie Kościoła współczesnego wskazuje katolikom
następujące dziedziny odnowy porządku doczesnego: rodzinę, kulturę i mass
media, Ŝycie społeczno-gospodarcze i ekologię, politykę i troskę o budowanie
pokoju w świecie (zob. DA 13–14; EN 70; ChL 40–44).
Dotychczasowe duszpasterstwo, w przekonaniu ks. R. Kamińskiego, bardziej akcentowało udział w Ŝyciu religijnym, aniŜeli aktywne uczestnictwo katolików w róŜnych dziedzinach Ŝycia społecznego11. Tymczasem społeczne na9

R. K a m i ń s k i: Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej, dz. cyt., s.

70–71.
10

W. P r z y g o d a: Apostolat społeczny. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. K a m i ń 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. 55.
11
R. K a m i ń s k i, dz. cyt., s. 71.
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uczanie Kościoła juŜ od dawna zachęcało katolików świeckich do podejmowania
działalności w świecie. Soborowa konstytucja Gaudium et spes wprowadziła
rozróŜnienie działalności w imieniu Kościoła i w „imieniu własnym” (KDK 76).
Pierwsza z nich wymaga misji Kościoła, druga moŜe być podejmowana we własnym zakresie, jednakŜe musi być oparta na Ewangelii oraz społecznym nauczaniu Kościoła. Celem apostolatu społecznego katolików jest przepajanie sfery
Ŝycia społeczno-politycznego chrześcijańskim systemem wartości. Do realizacji
tego potrzeba, aby katolicy świeccy w Polsce działalność społecznoekonomiczną, polityczną i kulturalną rozwijali we własnym imieniu jako obywatele kierujący się głosem sumienia chrześcijańskiego.
Nie moŜna stwierdzić, Ŝe problematyka apostolatu społecznego katolików
nie jest podejmowana przez polskich teologów12. Publikacje polskich autorów na
temat apostolatu społecznego mają zróŜnicowany charakter. Jedni ujmują apostolat społeczny w perspektywie teologicznomoralnej, inni bardziej akcentują
wskazania katolickiej nauki społecznej. Wydaje się, Ŝe wciąŜ pozostaje miejsce
do rozwijania refleksji teologicznopastoralnej na temat apostolatu społecznego,
tym bardziej Ŝe stan zaangaŜowania społecznego świeckich katolików w Polsce
jest powszechnie oceniany wciąŜ jako dosyć słaby13.

III. Posługa społeczna Kościoła
Dotychczasowe publikacje teologicznopastoralne na temat duszpasterstwa
społecznego i apostolatu społecznego miały charakter raczej wycinkowy, jednoaspektowy. Nikt nie odwaŜył się na dokonanie w tej dziedzinie jakiejkolwiek
syntezy. Dlatego z tym większą uwagą naleŜy odnotować dzieło ks. Bogusława
DroŜdŜa14 pt. Posługa społeczna Kościoła. Studium pastoralne w świetle na12

Zob. ZaangaŜowanie chrześcijan w Ŝyciu społecznym. Red. A. M a r c o l. Opole 1994; T.
B o r u t k a: Zadania społeczne laikatu. Bielsko-Biała 1996; J. N a g ó r n y: Posłannictwo chrześcijan w świecie. Lublin 1998; M. C z e k a ń s k i: Chrześcijanin wobec wyborów politycznych.
Przewodnik. Kraków 2000; M. F l o r c z y k: Teologiczne motywy zaangaŜowania świeckich w
Ŝycie polityczne. W: Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski: Program duszpasterski na rok
2000/2001. Katowice 2000 s. 369–377; P. M a z u r k i e w i c z: Kościół i demokracja. Warszawa
2001; W trzecie tysiąclecie. Komentarz pastoralny do dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego. Red. W. L e c h o w i c z. Tarnów 2002 s. 54–86; M. F i a ł k o w s k i, S. P a m u ł a [i in.]:
Apostolat społeczny katolików świeckich. W: Teologia pastoralna. Red. R. K a m i ń s k i. Lublin
2002 s. 507–598; J. G o c k o: Kościół obecny w świecie – posłany do świata. Lublin 2003.
13
Zob. Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich. W: II Polski Synod Plenarny (1991–
1999). Pallottinum. Poznań 2001 nr 18 s. 150.
14
Bogusław D r o Ŝ d Ŝ, ur. 1963, ksiądz diecezji legnickiej, dr hab. teologii pastoralnej, adiunkt w Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Duszpasterskiej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W latach 1991–1995 odbył studia specjalistyczne z teologii pastoralnej w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL, broniąc w 1995 r. doktorat z teologii pastoralnej pt.
Wychowawcza funkcja Kościoła w społeczeństwie pluralistycznym w nauczaniu papieŜa Jana
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uczania współczesnego Kościoła (Legnica 2009). Jest to opracowanie holistyczne szerokiej dziedziny posługi społecznej Kościoła w Polsce w perspektywie
teologicznopastoralnej i dlatego zasługuje na szczególne zainteresowanie
zwłaszcza w środowisku polskich pastoralistów.
Tematyka ksiąŜki, będącej rozprawą habilitacyjną ks. B. DroŜdŜa, organicznie wyrasta z jego dotychczasowych badań i jest ich swoistym zwieńczeniem. W
omawianej ksiąŜce posługa społeczna Kościoła została opracowana przede
wszystkim w aspekcie teoretycznych załoŜeń, chociaŜ pojawiają się wątki dotyczące praktycznej realizacji tejŜe posługi przez wspólnotę Ludu BoŜego, a nawet
postulaty jej udoskonalenia w przyszłości. Problem swojej rozprawy ks. B.
DroŜdŜ wyraził w formie pytania naukowego: jak nauczanie współczesnego Kościoła postrzega i interpretuje zagadnienie społecznej posługi aktualizowanej
przez wspólnotę Ludu BoŜego? (s. 11). W innym miejscu Autor jeszcze raz sprecyzował cel swojej rozprawy w formie indykatywnej, wskazując, Ŝe celem podjętego studium jest ukazanie modelu teologicznego społecznej posługi Kościoła
(s. 20). W kaŜdym razie Autor przeprowadził wnikliwą refleksję na temat posługi społecznej Kościoła w aspekcie podstaw teoretycznych oraz form jej realizacji
w róŜnych obszarach Ŝycia społecznego w kontekście uwarunkowań społeczeństwa polskiego.
W rozwiązaniu postawionego we wprowadzeniu ksiąŜki problemu ks. B.
DroŜdŜ korzystał przede wszystkim z nauczania Kościoła współczesnego oraz
aktualnych wyników badań nauk społecznych. KsiąŜka składa się z czterech
rozdziałów, z czego pierwszy traktuje o podstawach teologicznych posługi społecznej Kościoła. W ramach tego rozdziału zostały obszernie omówione antropologiczne, chrystologiczne i pneumatologiczne fundamenty duszpasterskoapostolskiego działania społecznego Kościoła. Kolejne trzy rozdziały omawianej
publikacji ukazują poszczególne dziedziny ludzkiego Ŝycia, w których urzeczywistniana jest posługa społeczna Kościoła. Rozdział drugi dotyczy posługi społecznej Kościoła w dziedzinie wychowawczej i obejmuje analizę aktywności
dydaktyczno-wychowawczej Kościoła, rolę środków społecznego przekazu w
wychowawczej misji Kościoła oraz wychowanie chrześcijan przez dialog z
ludźmi dobrej woli. W trzecim rozdziale ksiąŜki Autor przedstawia problematykę aktualizowania się społecznej posługi Kościoła w dziedzinie obyczajowoobrzędowej, w ramach której eksponuje promocję miłości rodzinnej, posługę
charytatywną Kościoła oraz tworzenie nowych chrześcijańskich wzorów kulturowych. Rozdział czwarty poświęcony jest posłudze społecznej Kościoła przez
Pawła II. Studium pastoralne. W 2010 r. przeprowadził kolokwium habilitacyjne na PWT we
Wrocławiu na podstawie dorobku naukowego i wspomnianej wyŜej ksiąŜki: Posługa społeczna
Kościoła. Studium pastoralne w świetle nauczania współczesnego Kościoła. Legnica 2009 ss. 576.
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promocję i budowę wspólnoty. Autor połoŜył szczególny akcent najpierw na
wspólnototwórczej roli Kościoła w społeczności globalnej, a następnie wyeksponował zadania społeczne Ludu BoŜego w dziedzinie polityki i Ŝycia społeczno-gospodarczego.
Na pochwałę Autora omawianej ksiąŜki zasługuje rzeczowość i zdolność
koncentrowania się na istotnych merytorycznie kwestiach podjętego tematu.
Układ rozdziałów, wzięty z klucza przedmiotowego dziedzin społecznej posługi
Kościoła, odpowiada duchowi Vaticanum II i nauczaniu Kościoła posoborowego. Wszystkie przeprowadzone analizy są zasadne i solidnie udokumentowane
źródłowo. Czasem jest to narracja utkana z tekstów dokumentów Kościoła. Autor róŜne wypowiedzi Magisterium Ecclesiae dopuszcza do głosu, umiejętnie je
systematyzując, cytując, parafrazując i komentując zarazem. Zasadniczy walor
ksiąŜki ks. B. DroŜdŜa polega na stworzeniu syntetycznego, wieloaspektowego i
dogłębnie uzasadnionego modelu teologiczno-normatywnego posługi społecznej
Kościoła. Jest to swoiste novum i wkład Autora w rozwój teologii pastoralnej,
gdyŜ nikt dotychczas takiej syntezy na gruncie tej dyscypliny teologicznej nie
wypracował. Autor przedstawił w pierwszym rozdziale swojej rozprawy naukowej istotę i teologiczne podstawy posługi społecznej Kościoła. Pozostałe trzy
rozdziały zawierają natomiast wykładnię Kościoła współczesnego odnośnie zadań społecznych poszczególnych grup Ludu BoŜego oraz przedmiotu działalności społecznej Kościoła. KsiąŜka ks. B. DroŜdŜa odznacza się dystansem naukowym, dzięki któremu Autor wyciąga wnioski w sposób zasadny i ostroŜny.
Wszystko to świadczy o jego dojrzałości naukowej i szerokiej wiedzy teologicznopastoralnej.
Zasadniczo pozytywną ocenę ksiąŜki ks. B. DroŜdŜa trzeba uzupełnić kilkoma uwagami krytycznymi. Chodzi tutaj o twórczą krytykę, która zmierza do
pogłębienia refleksji na temat posługi społecznej Kościoła i otwarcia jej na postulaty dzisiejsze i przyszłe. Tylko bowiem dobre opracowania rodzą pytania
szczegółowe. Podstawowym pojęciem omawianej publikacji jest „posługa społeczna”. Pojęcie to Autor mógł lepiej zoperacjonalizować we wprowadzeniu
ksiąŜki. Przydałaby się dokładniejsza analiza prakseologiczna tego złoŜonego
pojęcia i pokazanie nie tylko celu i przedmiotu posługi społecznej, lecz takŜe
dokładniejsze ukazanie juŜ we wstępie ksiąŜki zadań społecznych poszczególnych grup Ludu BoŜego oraz głównych metod i środków społecznego zaangaŜowania Kościoła. NaleŜałoby zwłaszcza rozróŜnić zadania hierarchii i zdania katolików świeckich w posłudze społecznej. Zasadne byłoby równieŜ wnikliwsze
ukazanie relacji posługi społecznej Kościoła do duszpasterstwa i apostolstwa, co
zostało wprawdzie zaznaczone, ale zbyt krótko i ogólnie. Ponadto zbyt wąsko ks.
B. DroŜdŜ ukazał rolę wolontariatu w posłudze społecznej Kościoła. Wprawdzie
poświęcił nieco miejsca wolontariatowi charytatywnemu (s. 335–339), ale nie
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moŜe to być satysfakcjonujące, gdyŜ wolontariat stanowi dzisiaj kluczową formę
zaangaŜowania społecznego katolików praktycznie we wszystkich omawianych
w rozprawie sferach Ŝycia społecznego, a to nie znalazło naleŜytego odbicia w
przeprowadzonej refleksji.
Rozprawa naukowa ks. B. DroŜdŜa ma charakter normatywny, co zostało
zapowiedziane we wprowadzeniu (s. 20), dlatego na końcu rozdziałów dopuszczalne jest jedynie zestawienie wniosków teologicznych, wypływających z analiz źródeł zastanych teologii pastoralnej. Postulaty zmian w działalności zbawczej Kościoła są uzasadnione na gruncie teologii pastoralnej tylko wówczas, gdy
faktyczna działalność zbawcza jest poddana własnym badaniom empirycznym
lub analizie wtórnej innych zastanych wyników badań empirycznych. PoniewaŜ
Autor nie przeprowadził własnych badań empirycznych ani nie miał dostępu do
wyników innych badań empirycznych posługi społecznej Kościoła w Polsce lub
nawet innym kraju, nie wydaje się uzasadnione formułowanie postulatów pastoralnych. Wnikliwe jednak studium paragrafów sumujących kaŜdy rozdział wykazuje, Ŝe Autorowi chodzi w nich właśnie tylko o wnioski pastoralne wynikające
z nauczania Kościoła współczesnego.
Mimo tych kilku krytycznych uwag, naleŜy stwierdzić, Ŝe ksiąŜka ks. B.
DroŜdŜa stanowi novum w dotychczasowych studiach pastoralnych nad problematyką posługi społecznej Kościoła. Weryfikuje ona poglądy prezentowane
przez róŜnych autorów na temat tej posługi. W dotychczasowych opracowaniach, zarówno krajowych jak i zagranicznych, podejmowano refleksję albo nad
duszpasterstwem społecznym, albo nad apostolatem społecznym katolików. Ks.
B. DroŜdŜ odwaŜył się ująć posługę społeczną Kościoła w sposób holistyczny i
trzeba przyznać, Ŝe uczynił to z duŜym powodzeniem, a zgłoszone wyŜej uwagi
krytyczne nie pomniejszają tego osiągnięcia, lecz wskazują jedynie kierunki
rozwoju i doskonalenia refleksji w tej interesującej dziedzinie wiedzy teologicznopastoralnej w przyszłości. Ks. B. DroŜdŜ z pełną konsekwencją wskazał na
chrześcijańskie podstawy posługi społecznej Kościoła, na obszary i formy jej
realizacji w aktualnych uwarunkowaniach Kościoła w Polsce, a takŜe na moŜliwości dostosowania jej do dzisiejszych znaków czasu. Wydaje się, Ŝe wiele jego
myśli prezentowanych w rozprawie z pewnością wejdzie na trwałe do literatury
przedmiotu zarówno polskiej, jak i międzynarodowej. Dodatkowym walorem
ocenianej ksiąŜki jest jej aktualność, gdyŜ wychodzi ona naprzeciw rosnącemu
zapotrzebowaniu na takie opracowania, tak ze strony duszpasterzy jak i ze strony
świeckich liderów grup, wspólnot i stowarzyszeń pragnących podejmować wielorakie zadania z zakresu posługi społecznej Kościoła.
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Ze względu na duŜą dynamikę zmian w zakresie preferowanych wartości,
przekonań i stylów Ŝycia współczesnych społeczeństw, zwłaszcza w kręgu kultury euroatlantyckiej, działalność pastoralną Kościoła powinna cechować wraŜliwość kairologiczna. Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis wskazuje, Ŝe
posługa duszpasterska powinna być dostosowana do epoki i środowiska, w których jest realizowana. Współczesny duszpasterz musi nauczyć się rozpoznawać,
dokąd zmierza dzisiejsze społeczeństwo, odkrywać jego głębokie potrzeby duchowe, określać konkretne i główne zadania oraz odpowiadające im metody
duszpasterskie, by stosownie odpowiedzieć ludzkim oczekiwaniom (PDV 5). Dzisiejsza posługa pastoralna domaga się badania postępu we wszystkich dziedzinach wiedzy i pragmatyki Ŝyciowej. Duszpasterz musi nauczyć się odczytywać i
teologicznie interpretować znaki czasu. Do tego nie wystarczy powierzchowna
obserwacja rzeczywistości, przytaczanie danych statystycznych lub wyników
często tendencyjnych sondaŜy prasowych. Potrzebne są gruntowne badania naukowe, zwłaszcza badania w zakresie nauk społecznych, ukazujące pełny obraz
rzeczywistości społeczno-kulturowej i kościelnej (zob. PDV 10). Wydaje się, Ŝe
rzeczywistość działalności społecznej Kościoła w Polsce domaga się gruntownych badań teologicznopastoralnych, zwłaszcza badań empiryczno-pastoralnych.
Ponadto rośnie zapotrzebowanie na nowe opracowania naukowe tej dynamicznej
rzeczywistości oraz praktyczne podręczniki dla duszpasterzy i świeckich animatorów posługi społecznej.
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TOMASZ GŁUSZAK

U początków katolickiej nauki społecznej

Przypadająca 15 maja 2011 r. stodwudziesta rocznica opublikowania przez
Leona XIII pierwszej encykliki społecznej Rerum novarum, która wraz z innymi
wypowiedziami tego papieŜa stanowi podwaliny nauki społecznej Kościoła1,
skłania nie tylko do jej relektury w kontekście obecnych czasów, ale takŜe do
przybliŜenia istotnych zagadnień katolickiej nauki społecznej. Z racji, Ŝe Rerum
novarum zawiera podstawowe zręby problematyki społecznej oraz kierunki rozwiązania ówczesnej kwestii robotniczej, a takŜe otwiera wielką tradycję encyklik
społecznych artykuł niniejszy omówi genezę katolickiej nauki społecznej z
uwzględnieniem perspektywy minionych studwudziestu lat.
Poszukiwanie genezy katolickiej nauki społecznej domaga się juŜ na samym
początku wyraźnego odróŜnienia myśli katolicko-społecznej od katolickiej nauki
społecznej jako odrębnej dyscypliny naukowej. Ta pierwsza była zawsze obecna
w historii i tradycji Kościoła katolickiego czerpiąc z biblijnych korzeni (por.
KNSK 87). JuŜ bowiem na pierwszych stronicach Pisma Świętego odnajdujemy
misję społeczną ludzkości, wyraŜającą się w trzech obowiązkach: Ŝycia społecznego, rozwoju populacyjnego i rozwoju gospodarczego (Rdz 1, 27-28)2. Biblijne
korzenie, jako fundament przekazany przez Apostołów Ojcom Kościoła (por.
CinV 12), stają się dla nich, a takŜe dla Doktorów Kościoła oraz staroŜytnych
Tomasz G Ł U S Z A K, ks. dr, adiunkt w Zakładzie Katolickiej Nauki Społecznej, WT UAM,
Poznań, e-mail: tomgluszak@wp.pl
1

B e n e d y k t X V I: Leon XIII i wielkie problemy współczesności. Msza św. z okazji 200lecia urodzin papieŜa Vincenza Gioacchina Pecciego (5.IX. 2010). „L’Osservatore Romano”.
Wydanie polskie. R. 31: 2010 nr 10 s. 22.
2
Szerzej na ten temat zobacz T. G ł u s z a k: Społeczna misja ludzkości na przykładzie Rdz
1,27–28. „Ateneum Kapłańskie”. T. 150: 2008 nr 593 s. 42–50.

189

pisarzy chrześcijańskich inspiracją do pogłębienia myśli społecznej. Myśl ta jest
następnie rozwijana w nauczaniu św. Augustyna, w średniowiecznej doktrynie
św. Tomasza, w refleksji teologicznej czasów nowoŜytnych, w dorobku przedstawicieli dziewiętnastowiecznych szkół reformy społecznej oraz w przemyśleniach uczonych, społeczników i działaczy katolickich czasów współczesnych.
Wspomniana myśl obecna jest takŜe w nauczaniu społecznym Kościoła zawartym w encyklikach społecznych, począwszy od pierwszej encykliki społecznej
Rerum novarum Leona XIII z 15 maja 1891 roku3.
Rozwijana w ciągu wieków chrześcijańska myśl społeczna stanowi pokaźny
dorobek refleksji Kościoła i jest niekwestionowanym świadectwem czerpania z
Ewangelii koniecznej inspiracji do kształtowania ludzkiego Ŝycia w zmieniających się historycznie warunkach społecznych. Uwzględniając powyŜsze uwagi
moŜna stwierdzić, Ŝe tak rozumiana w historycznym ujęciu myśl katolickospołeczna stanowi genezę nauki społecznej Kościoła w sensie szerokim.
Z kolei mówiąc o sensie ścisłym owej genezy, czy raczej o początkach nowoŜytnej formy nauki społecznej Kościoła, naleŜy mieć na uwadze wydanie
przez Leona XIII pierwszej encykliki społecznej Rerum novarum. Dokument ten
ukazał zaangaŜowanie Kościoła w rozwiązanie kwestii społecznej, zwanej kwestią robotniczą, i zarazem zapoczątkował oficjalny nurt nauczania społecznego
Kościoła katolickiego rozwijany w kolejnych encyklikach społecznych i urzędowych wypowiedziach papieŜy4. U genezy zatem katolickiej nauki społecznej
jest, z jednej strony, kwestia robotnicza, o której moŜna mówić tylko w łączności
z rewolucją przemysłową i rozwojem społeczeństwa industrialnego. Z drugiej
strony, geneza łączy się ściśle z ówczesnymi prądami umysłowymi. U ich podłoŜa znajduje się racjonalizm oświeceniowy, liberalizm i filozofia marksistowska.

I. Rewolucja przemysłowa
Rewolucją przemysłową nazywamy całokształt przemian technicznych,
ekonomicznych i społecznych, jakie zaszły w rezultacie mechanizacji przemysłu.
Proces ten zapoczątkowany został wynalazkiem maszyny parowej przez szkockiego inŜyniera Jamesa Watta (1769 – opatentowanie wynalazku, 1776 – pierwszy pokaz działania w kopalni Bloomfield). Wynalazek ten zastąpił z czasem
pracę ręczną pracą maszynową. Rozwój na niespotykaną dotąd skalę górnictwa,
hutnictwa, przemysłu włókienniczego oraz transportu (zastosowanie maszyny
parowej do budowy statku – 1806 i parowozu – 1825) zadecydował o dynamicz3

Por. W. P i w o w a r s k i: ABC katolickiej nauki społecznej. Pelplin 1993 s. 17.
Por. P. C h a r e n t e n a y: Vers la justice de l’Evangile. Introduction a la pensee sociale de
l’Eglise. Paris 2008 s. 34.
4
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nym rozwoju przemysłu maszynowego i fabrycznego. Rozpoczął się triumfalny
wiek siły Europy5. Dokonujący się proces uprzemysłowienia wraz z całokształtem towarzyszących mu zjawisk zaczęto nazywać industrializacją.
Modernizacja Europy i Stanów Zjednoczonych w XIX w. doprowadziła do
stopniowego przejścia od społeczeństwa rolniczego, opartego na klasie chłopskiej, w którym zdecydowana większość ludzi pracowała na roli i utrzymywała
się z wytworzonej przez siebie produkcji rolnej, do społeczeństwa uprzemysłowionego, w którym większość ludzi zarabiała na Ŝycie pracując w fabrykach
przemysłowych6.
Pojawienie się gospodarki kapitalistycznej w XIX wieku doprowadziło do
powstania nowej formy własności – kapitału, jak równieŜ nowej formy pracy –
pracy najemnej (por. CA 4). Dynamiczny w tym czasie rozwój kapitalizmu był
między innymi przyczyną ostrego konfliktu między dwiema przeciwstawnymi
klasami społecznymi, jakie się wówczas wyłoniły: nieliczną, o wysokiej stopie
Ŝyciowej, grupą właścicieli kapitału a liczebnie duŜą grupą nędznie Ŝyjących i
wyzyskiwanych pracowników najemnych, określanych mianem proletariatu.
Taki stan rzeczy rodził zazdrość, nienawiść, a nawet chęć zemsty. Ponadto robotnicy nie byli zorganizowani ani teŜ nie posiadali Ŝadnego ustawodawstwa
pracy. Tak więc konflikt między pracodawcą a pracobiorcą legł u podstawy wyłonienia się kwestii społecznej, w formie tzw. kwestii robotniczej7.
NaleŜy w tym miejscu podkreślić, Ŝe dla dokonującego się wówczas rozwoju gospodarczego oraz powstania kwestii społecznej dwa procesy społeczne były
decydujące:
● po pierwsze, rozwój gospodarczy dokonał się na tle ogromnego przyrostu ludności w drugiej połowie XVIII w. (eksplozja demograficzna). Ludność Europy wzrosła z ok. 120 mln w 1700 r. do ok. 190 mln w 1800 r. (o
58%)8. Wspomniany przyrost następował na szeroką skalę zwłaszcza w
niŜszych warstwach wiejskich;

5

Szerzej na ten temat zobacz H. O l s z a r: Rozwój przemysłu w XIX stuleciu i jego konsekwencje dla Europy. W: Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z Ŝycia gospodarczego. Red. J. K u p n y, S. F e l. Katowice 2003 s. 13–24.
6
W 1. połowie XIX w. na ok. 200 mln mieszkańców Europy przeszło 90% mieszkało na wsi, z
czego ok. 80 % zajmowało się rolnictwem (J. W i ś n i e w s k i: Historia społeczna Europy. Olsztyn
2009 s. 78).
7
Por. W. P i w o w a r s k i: Katolicka nauka społeczna. W: Encyklopedia socjologii. T. 2.
Warszawa 1999 s. 14.
8
J. W i ś n i e w s k i: Historia społeczna Europy…,dz. cyt., s. 65.
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● po drugie, rozwój gospodarczy doprowadził pod wpływem Rewolucji
Francuskiej do dwóch waŜnych i brzemiennych w skutki procesów liberalno-gospodarczych: wyzwolenia chłopów i wolności przemysłu9.

II. Prądy umysłowe
Kult oświeceniowego racjonalizmu w atmosferze Rewolucji Francuskiej
(1789) i jej haseł: wolności, równości i braterstwa oraz migracja ludności na
skutek rewolucji przemysłowej i poszukiwania nowych miejsc pracy przyczyniły
się znacznie do zmarginalizowania działalności Kościoła w Ŝyciu publicznym.
Pius IX w Syllabusie nie tylko potępił świeckie naukowe ówczesne prądy myślowe, ale zdecydowanie dał do zrozumienia, Ŝe Kościół nie podporządkuje się
myśli świeckiej10. Do wspomnianych trendów myślowych i zbudowanych na ich
podłoŜu teorii Ŝycia społecznego zalicza się dwie główne ideologie dziewiętnastego wieku: liberalizm i marksizm.
1. Liberalizm
Liberalizm, jako pojęcie wywodzi się od łacińskich słów: liber – wolny, liberalis – odnoszący się do wolności i wskazuje na dominującą rolę idei wolności. Nie będąc określeniem jednoznacznym liberalizm oznacza zarówno teorię
gloryfikującą indywidualną wolność osoby i jej praw w Ŝyciu społecznopolitycznym, jak równieŜ wolność ekonomiczną i rynkową w płaszczyźnie gospodarczej. W trzecim rozumieniu liberalizm odnosi się do zjawiska moralnego
rozprzęŜenia i kwestionowania etycznych zachowań w wielu płaszczyznach
ludzkiego Ŝycia11.
Dziewiętnastowieczny kapitalizm, jako ustrój społeczno-gospodarczy oparty
na liberalizmie w Ŝyciu gospodarczym, łączył się ze znaną w ekonomii teorią
laissez-faire (pozwolić robić, działać). Teoria ta wyraŜała podstawową zasadę
liberalizmu gospodarczego, postulując całkowitą swobodę działania gospodarczego, tzn. produkcji, zarobkowania, konkurencji i handlu. Jakakolwiek ingerencja państwa lub innych podmiotów, np. związków zawodowych, w sprawy
gospodarcze stanowiła naruszenie prawa własności prywatnej przedsiębiorcy.
Prawo to rozumiane było jako prawo absolutne i nieograniczone, a jego zachowanie miało gwarantować ekonomiczną kreatywność, rozwój inicjatywy oraz
9

Por. A. A n z e n b a c h e r: Wprowadzenie do chrześcijańskiej etyki społecznej. Tłum. L.
Ł y s i e ń. Kraków 2010 s. 142.
10
J. A. M e r k l e SNDdeN: Z serca Kościoła. Katolicka tradycja społeczna. Tłum. A. B i e l e c k a. Warszawa 2009 s. 108.
11
Por. S. K o w a l c z y k: Liberalizm i jego filozofia. Katowice 1995 s. 9.
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maksymalizację produkcji i zysków. Według zwolenników liberalizmu, w tym
liberalizmu gospodarczego, dobrym społeczeństwem jest takie, które obdarza
obywateli nieograniczoną wolnością w moŜliwie wielu dziedzinach Ŝycia. Dziewiętnastowieczny liberalny kapitalizm okazał się zatem korzystnym modelem
społecznym dla nielicznej wówczas grupy posiadaczy kapitału. Tymczasem zdecydowana większość ludzi, zwłaszcza proletariat, Ŝyła w dramatycznej nędzy12.
2. Marksizm
Reakcją na wyzysk proletariatu przez naduŜycia kapitalizmu w XIX wieku
było powstanie ruchów socjalistycznych wyrosłych na podłoŜu filozofii marksistowskiej. Sam marksizm, jako całokształt prądów filozoficznych, społecznych,
ekonomicznych i politycznych oraz światopoglądu ateistycznego, nie jest nurtem
jednolitym. Stanowi jednak podstawę socjalizmu. Do charakterystycznych jego
elementów zalicza się: materializm dialektyczny i historyczny jako filozofię,
krytykę kapitalizmu, zniesienie własności prywatnej i kolektywizację środków
produkcji, walkę klas, uznanie prymatu ekonomicznej bazy przed ideologiczna
nadbudową, konieczność zbudowania nowego, bezklasowego porządku społecznego i gospodarczego13. NaleŜy takŜe podkreślić, Ŝe z czasem wykształciły się
dwie odmiany socjalizmu:
● radykalny (komunizm), głosił ostrą walkę klas przeradzającą się w rewolucję oraz całkowitą likwidację instytucji własności prywatnej;
● umiarkowany (socjalizm), postulował walkę klas w sposób łagodniejszy
oraz dopuszczał moŜliwość istnienia innej formy własności obok własności wspólnej.
Zarówno liberalizm, jak i marksizm w załoŜeniach zaprzeczały tradycyjnym
wartościom chrześcijańskim głoszonym przez Kościół. Liberalizm, łącząc się z
dokonującymi procesami sekularyzacji, postulował, by religia jako sprawa prywatna człowieka nie znalazła miejsca w sferze publicznej, a jej normy nie miały
wpływu ani na politykę ani teŜ na gospodarkę. Z kolei marksizm odrzucał religię
z tej racji, Ŝe religia, rozbudzając w człowieku nadzieję na Ŝycie pozagrobowe i
wieczną sprawiedliwość, odciąga go tym samym od powinności angaŜowania się
12

Por. TamŜe, s. 160; J. A. M e r k l e SNDdeN: Z serca Kościoła…,dz. cyt., s. 109.
Por. C. F. M e y e r: Marxismus. W: Wörterbuch des Christentums. Dusseldorf 1988 s.
781–782; W. P i w o w a r s k i: ABC katolickiej nauki społecznej…, dz. cyt., s. 109; L. K a c z m a r e k: Katolicka nauka społeczna. Szkice katechez dla dorosłych. Katowice 1985 s. 46. Warto w
tym miejscu takŜe zacytować fragment listu apostolskiego Octogesima adveniens, w którym P a w e ł V I stwierdza, Ŝe doktryna marksizmu łączy się z ateistycznym materializmem i dialektyką,
która uznaje stosowanie przemocy, a wreszcie z tym jej sposobem, w jaki likwiduje wolność osoby
w społeczności; równocześnie doktryna ta zaprzecza wszelkiej transcendencji człowieka i jego
działalności czy to osobistej czy zbiorowej. (OA 26).
13
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w poprawę warunków bytowych. Taka postawa, zdaniem socjalistów, rodzi
bierność i daje przyzwolenie na ucisk klasowy14.
Odnośnie do prawdy o człowieku naleŜy stwierdzić, Ŝe liberalizm, opierając
się o filozofię indywidualizmu widzi jego wartość w wolności. Prawdziwie wolnym jest ten, kto ma moŜliwość uwyraźnienia indywidualnego „ja”. Tak rozumiana wolność, ujmowana w optyce egocentryzmu, jest wolnością „od czegoś”,
a nie wolnością „do czegoś”. Autentyczna wolność nie moŜe łączyć się z egocentryzmem, ale powinna być ujmowana w kontekście Ŝycia społecznego, jako wolność odpowiedzialna, mająca na względzie dobro innych15.
Socjalizm, lansując teorię socjoprioryzmu i socjocentryzmu, dostrzegał wartość jednostki ludzkiej jako siły produkcyjnej. Jednostka ludzka ma rację bytu
jako konstytutywny element kolektywu. Człowiek tymczasem to nie jakiś „trybik” w machinie społecznej, ale indywidualna osoba, posiadająca wrodzoną
godność, na straŜy której stoją prawa człowieka o charakterze uniwersalnym,
niezbywalnym i nienaruszalnym.

III. Rola szkół katolicko-społecznych
Powstanie społeczeństwa industrialnego, trudne warunki bytowe pracowników najemnych i ich rodzin, pauperyzacja, uwłaczające godności ludzkiej warunki pracy, silne oddziaływanie ideologii marksistowskiej oraz podatność na jej
wpływ proletariatu mobilizowało rozmaite środowiska katolickie do angaŜowania się w rozwiązanie powstałych problemów, które były źródłem destabilizacji
Ŝycia społecznego. Myśliciele, działacze i społecznicy katoliccy, zarówno duchowni jak i świeccy, postawili sobie za cel świadczenie pomocy zniewolonemu
warunkami pracy proletariatowi przez podjęcie próby opracowania realnych
programów wyzwolenia. Tę właśnie próbę podjęły środowiska katolickie w róŜnych krajach, tworząc tak zwane „szkoły katolicko-społeczne”.
Pod pojęciem wspomnianych szkół naleŜy rozumieć waŜne ośrodki myśli
społecznej powstałe w środowiskach katolickich w czasach nowoŜytnych,
zwłaszcza w XIX w., charakteryzujące się określonymi poglądami i mające na
celu rozwiązanie palących problemów społecznych na gruncie etyki chrześcijańskiej16.
14
15

Por. J. A. M e r k l e SNDdeN: Z serca Kościoła…, dz. cyt., s. 109.
Por. S. K o w a l c z y k: Człowieka a społeczność. Zarys filozofii społecznej. Lublin 1994 s.

65–67.
16

Por. K. M ą d e l: Szkoły i ruch katolicko-społeczne. W: Słownik społeczny. Red. B.
S z l a c h t a. Kraków 2004 s. 1389.
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Wraz z pojawieniem się prądów umysłowych w formie ideologii liberalnej i
socjalistycznej szkoły katolicko-społeczne przyjęły krytyczną postawę wobec
nich, podejmując zarazem teoretyczną refleksję natury moralnej zmierzającą do
reformy ówczesnych warunków pracy. ZaangaŜowanie myślicieli i działaczy
katolickich w ramach wspomnianych szkół miało na celu zapobieganie występującej na szeroką skalę nędzy i wyzysku pracowników najemnych oraz postępującej dechrystianizacji w ich szeregach.
Najbardziej znane szkoły powstały najpierw na terenach uprzemysłowionych Francji, Belgii i Niemiec, a następnie w innych krajach Europy, a takŜe w
Stanach Zjednoczonych. Zalicza się do nich „szkołę pokoju społecznego” (Frederik Le Play), „szkołę nauk społecznych” (H. de Tourville), „szkołę patronalizmu chrześcijańskiego” (Ch. Perin), „szkołę z Angers” (Ch. Frappel), „szkołę z
Liege” (R. de la Tour du Pin, A. de Mun) „szkołę niemiecką” (W. E. von Ketteler, H. Pesch)), „szkołę austriacką” (K. von Vogelsang, K.H. Lowenstein),
„szkołę włoską” (L. Taparelli d’Azeglio, G. Toniolo)17. Przedstawiciele wymienionych powyŜej szkół, pomimo daleko idących róŜnic opinii między sobą, podejmowali dyskusję w celu poszukiwania dróg rozwiązania powstałej kwestii
społecznej18. Ostatecznie postulowali:
● konieczność wypracowania przez państwo ustawodawstwa pracy,
● konieczność tworzenia w sposób oddolny związków zawodowych,
● konieczność zorganizowania Ŝycia gospodarczego w oparciu o zasadę
korporacjonizmu chrześcijańskiego,
● konieczność uwłaszczenia pracowników,
● konieczność dopuszczenia społeczeństwa w szerokim stopniu i zakresie
do sprawowania władzy.
Postulaty te znalazły częściowo potwierdzenie w wydanej przez Leona XIII
w 1891 r. encyklice społecznej Rerum novarum, która zapoczątkowała katolicką
naukę społeczną.

IV. Encyklika Rerum novarum – urzędowym głosem Kościoła
Zaostrzające się konflikty wokół kwestii robotniczej, której wymownym
znakiem były niewolnicze wręcz warunki w świecie pracy, realne wpływy ide17

Szerzej na ten temat zobacz Cz. S k r z e s z e w s k i: Ewolucja katolickiej nauki społecznej.
Warszawa 1978 s. 49–69; A. A n z e n b a c h e r: Wprowadzenie do chrześcijańskiej etyki społecznej…, dz. cyt., s. 145–151; K. M ą d e l: Szkoły i ruch katolicko-społeczne…, dz. cyt., s. 1390–
1397.
18
Por. J. S c h a s c h i n g: Tło kulturowe i aktualne zagadnienia encykliki »Rerum novarum«.
„Colloquium Salutis”. T. 14: 1984 s. 13.
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ologii marksistowskiej na proletariat i jego podatność na nią, a takŜe głos działaczy katolickich zrzeszonych w szkołach katolicko-społecznych, domagających
się reformy ówczesnych warunków panujących w świecie uprzemysłowionym
sprawiły, Ŝe na ten temat wypowiedział się oficjalnie Urzędu Nauczycielskiego
Kościoła wydając encyklikę Rerum novarum. Leon XIII odrzucił w tym dokumencie propozycję rozwiązania kwestii robotniczej drogą wyznaczoną przez
socjalizm, uznając ją za rozwiązanie fałszywe. Opowiedział się za ewolucyjną
przemianą kapitalizmu, jednocześnie odrzucając teorię leseferyzmu, Ŝe państwo
nie ma prawa ingerować w Ŝycie gospodarcze19. PapieŜ wskazał takŜe trzy podmioty odpowiedzialne za rozwiązanie kwestii robotniczej, tzn.: Kościół, państwo
i klasę robotniczą. Wymienione podmioty mogą przezwycięŜyć narosły konflikt
społeczny na drodze zgodnego współdziałania. Kościół poprzez działalność formacyjno-wychowawczą i charytatywną, państwo poprzez interwencjonizm w
Ŝycie społeczno-gospodarcze metodą wypracowania silnego i skutecznego ustawodawstwa pracy, robotnicy poprzez samoorganizację w związki zawodowe,
broniące własnych interesów20.
Encyklika Rerum novarum ze swoją wykładnią problematyki społecznej, zasadami etyczno-społecznymi i kierunkami rozwiązania ówczesnej kwestii robotniczej znajduje się u podstaw genezy katolickiej nauki społecznej, jako odrębnej
kościelnej dyscypliny naukowej21. Leon XIII ukazał wizję i odwagę potrzebną do
wykorzystania energii Kościoła do angaŜowania się w palące kwestie społeczne,
które zaczęły pojawiać się od XIX wieku22. Stąd nie moŜna się dziwić, Ŝe encyklika Rerum novarum przez przedstawicieli katolicyzmu społecznego – jak
stwierdza A. Anzenbacher – została przyjęta wręcz entuzjastycznie23.
PowyŜsze prawdy zostały wyraźnie dostrzeŜone w nauczaniu społecznym
kolejnych papieŜy. JuŜ Pius XI w encyklice Quadragesimo anno ukazał niekwestionowany wkład Leona XIII w zapoczątkowanie i rozwój nauki społecznej
Kościoła. PapieŜ wyraził to nader dobitnie, pisząc następująco: na podstawie
drogowskazów i światła encykliki Leona XIII powstała odrębna społeczna nauka
katolicka, która z kaŜdym dniem rozrasta się i pogłębia (QA 20). Podobne
19
Por. J. A. M e r k l e SNDdeN: Z serca Kościoła…, dz. cyt., s. 118; W. P i w o w a r s k i:
Katolicka nauka społeczna…, dz. cyt., s. 14; F. B o e d e c, H. M a d e l i n: L’evangile social.
Guide pour une lecture des encycliques sociales. Paris 1999 s. 19–21.
20
Por. J. M a j k a: Kwestia społeczna i próby jej rozwiązania: od »Rerum novarum« do
»Sollicitudo rei socialis«. „Ateneum Kapłańskie”. T. 83: 1991 nr 116 s. 205; A.
A n z e n b a c h e r: Wprowadzenie do chrześcijańskiej etyki społecznej…, dz. cyt., s. 152–153.
21
Por. J. Y. D u c o u r n e a u: Jesus, l’Eglise et les pauvres. Burtin 2010 s. 150.
22
Por. J. A. M e r k l e SNDdeN: Z serca Kościoła…, dz. cyt., s. 119.
23
Por. A. A n z e n b a c h e r: Wprowadzenie do chrześcijańskiej etyki społecznej…, dz. cyt.,
s. 154.
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stwierdzenie spotykamy w przemówieniu Piusa XII wygłoszonym 1 czerwca
1941 roku z racji pięćdziesiątej rocznicy opublikowania Rerum novarum. Właśnie My – napisał papieŜ – postanowiliśmy skierować do was Nasze słowa, aby
złoŜyć Bogu Wszechmocnemu z głębi Naszego serca pokorne dzięki za dar, który
właśnie przed pięćdziesięciu laty dał Kościołowi przez tę encyklikę (…). JuŜ
Nasz Poprzednik Pius XI wysławiał (…) wspaniały i owocny plon, jaki przyniosło wydanie Rerum novarum, owo płodne ziarno, z którego rozwinęła się katolicka nauka społeczna, która podała (…) wskazówki i środki do przebudowy
społecznej24. Nieco dalej zauwaŜył, Ŝe dokument Leona XIII stanowi w pewnym
sensie Magna Carta chrześcijańskiej działalności społecznej25. Z kolei Jan XXIII
nazwał Rerum novarum nieśmiertelną encykliką (MM 7).
Upamiętniając stulecie opublikowania Rerum novarum Jan Paweł II w encyklice Centesimu annus podkreślił, Ŝe Leon XIII dał Kościołowi trwały wzór
postępowania (CA 5). Kościół bowiem formułuje prawdziwy corpus doktrynalny, który pozwala mu analizować zjawiska społeczne, wypowiadać się na ich
temat i wskazywać kierunki właściwego rozwiązywania problemów, które z nich
wynikają (CA 5). Ponadto Jan Paweł II zaznaczył, Ŝe obecnie równieŜ nie ma
moŜliwości rozwiązania problemów społecznych poza Ewangelią, dlatego nowa
ewangelizacja – jego zdaniem – musi uczynić jednym ze swych istotnych elementów głoszenie nauki społecznej Kościoła (CA 5).
Fakt łączenia początków katolickiej nauki społecznej z wydaniem pierwszej
encykliki społecznej podkreślił równieŜ Benedykt XVI w encyklice Deus caritas
est. PapieŜ stwierdził, Ŝe wraz z opublikowaniem Rerum novarum, problem
sprawiedliwej struktury społeczeństwa znalazł odzwierciedlenie w magisterium
papieskim (DCE 27). Od tego czasu – napisał Benedykt XVI – rozwijała się
katolicka doktryna społeczna, która w 2004 roku została zaprezentowana w sposób całościowy w Kompendium nauki społecznej Kościoła (DCE 27). W przywołanym przez obecnego papieŜa dokumencie Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”
czytamy bowiem: Troska o sprawy społeczne nie zaczęła się oczywiście wraz z
tym dokumentem, poniewaŜ Kościół nie przestawał nigdy interesować się społeczeństwem; jednakŜe encyklika »Rerum novarum« zapoczątkowała nowa drogę:
wpisując się w wielowiekową tradycję, wyznacza ona nowy początek i istotny
rozwój nauczania o tematyce społecznej (KNSK 87).

24

P i u s X I I: Przemówienie na uczczenie pięćdziesiątej rocznicy ogłoszenia encykliki »Rerum novarum«, papieŜa Leona XIII na temat kwestii społecznej. W: Dokumenty nauki społecznej
Kościoła. Cz. 1. Red. M. R a d w a n, L. D y c z e w s k i, A. S t a n o w s k i. Rzym – Lublin 1987 s.
161.
25
TamŜe, s. 162.
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W przywołanym juŜ na początku tego opracowania przemówieniu Benedykta XVI wygłoszonym podczas mszy św. z okazji dwusetnej rocznicy urodzin
Leona XIII spotkamy się z waŜnym papieskim stwierdzeniem, Ŝe Rerum novarum jest dokumentem słynnym i wciąŜ aktualnym, który znajduje się u podwalin
nauki społecznej Kościoła. Nieco dalej zauwaŜa, Ŝe Leon XIII jako papieŜ był
wówczas jeszcze politycznie i fizycznie »więźniem« Watykanu, ale w rzeczywistości przez swoje nauczanie reprezentował Kościół zdolny bez kompleksów stawić czoło wielkim problemom współczesności26.

Podsumowując niniejszy artykuł wypada przedstawić kilka wniosków, które
nasuwają się po przeprowadzonej analizie nauczania społecznego Kościoła na
temat genezy katolickiej nauki społecznej.
Po pierwsze, genezę katolickiej nauki społecznej w sensie ścisłym naleŜy
odróŜnić od myśli katolicko-społecznej, która sięga biblijnych korzeni i jest
obecna w ciągu całej historii Kościoła.
Po drugie, wspomniana geneza łączy się integralnie z opublikowaniem przez
Leona XIII encykliki Rerum novarum w dniu 15 maja 1891 r.
Po trzecie, ogłoszenie pierwszej encykliki społecznej ma związek z powstaniem dziewiętnastowiecznej kwestii robotniczej, którą moŜna zrozumieć tylko w
kontekście rewolucji przemysłowej oraz dwóch dominujących wówczas ideologii: liberalizmu i marksizmu.
Po czwarte, łączenie genezy katolickiej nauki społecznej z opublikowaniem
Leonowego dokumentu znajduje jednoznaczne potwierdzenie w licznych enuncjacjach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w minionych studwudziestu latach.

26
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B e n e d y k t X V I: Leon XIII i wielkie problemy współczesności…, dz. cyt., s. 23.
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WIESŁAW ŚMIGIEL

Synod diecezjalny jako wyraz kolegialności Kościoła
i szansa na oŜywienie duszpasterstwa

Synod diecezjalny jest waŜnym wydarzeniem w Ŝyciu Kościoła lokalnego i
moŜe mieć pozytywny wpływ na duszpasterstwo. Znacznie zyskał na znaczeniu
w związku z uwydatnieniem w nauczaniu Kościoła roli diecezji, w której jest
obecny i działa Kościół Chrystusowy (DB 11; EI 171). Diecezja nie jest tylko
okręgiem administracyjnym i częścią Kościoła powszechnego, ale jest konkretnym jego uobecnieniem i jako część przedstawia całość1. W tak rozumianą diecezję wpisuje się synod diecezjalny jako jedna z form docenienia autonomii
diecezji i realizacji zasady kolegialności (KK 22–23).
JuŜ sama etymologia terminu synod (od gr. synodeuein – czyli odbywać razem drogę) sugeruje wspólnotowy i duszpasterski wymiar tej instytucji2. Najogólniej synod definiuje się jako zebranie wybranych kapłanów, przedstawicieli
Ŝycia konsekrowanego oraz wiernych świeckich, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu, zgodnie z przepisami
prawa (KPK kan. 460).
W historii idea synodu i jego główne zadania były niezmienne, ale modyfikacji ulegały jego przebieg, kształt i znaczenie. Sama instytucja synodów, mimo

Wiesław Ś M I G I E L, ks. dr hab., adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej Ogólnej KUL, Lublin,
e-mail: smigiel@kul.lublin.pl
1
R. K a m i ń s k i: Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin
2007 s. 111.
2
W. G ó r a l s k i: Synod diecezjalny. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. K a m i ń 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. 826.
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róŜnych kryzysów, trwa od Soboru Jerozolimskiego do czasów współczesnych3.
W opinii niektórych teologów i kanonistów synod jest częścią tradycji normatywnej, stąd nie moŜna go zmarginalizować w Ŝyciu diecezji, bez powaŜnych
konsekwencji teologicznych4. Współcześnie wyraźnie widać przesunięcie akcentu z kanonicznego na duszpasterski charakter synodu. Nie jest on juŜ tylko sposobnością do wypracowania norm prawnych, choć ten aspekt nie moŜe zostać
zlekcewaŜony lub pominięty, ale jest równieŜ okazją do aktywizacji pastoralnej
wszystkich stanów i środowisk w diecezji.
Niestety w Polsce, podobnie jak i w innych krajach europejskich, po dwóch
okresach wzmoŜonej aktywności synodalnej (po Soborze Watykańskim II oraz
po promulgowaniu Kodeksu Prawa Kanonicznego w 1983 r.), nastąpił stopniowy
zastój tej instytucji. Poza tym nawet II Polski Synod Plenarny (1991–1999) pozostaje w jakimś zakresie niedoceniony, gdyŜ współcześnie rzadko pojawią się
odwołania do jego dokumentów końcowych5.

I. Zarys historii instytucji synodu diecezjalnego
Po raz pierwszy synody diecezjalne pojawiły się w III–IV w. na Wschodzie i
VI w. na Zachodzie. Ich powstanie było głównie związane z tworzenie nowych
ośrodków duszpasterskich w terenie, które z czasem zamieniły się w diecezje i
parafie w naszym rozumieniu6. Historycy twierdzą, Ŝe pierwszym synodem, który wydał ustawy, a jego akta zachowały się, był synod w Auxerre (między 561 a
605)7. Natomiast pierwszą ustawę powszechną o synodzie diecezjalnym wydał
Sobór Laterański IV (1215), została ona włączona do „Dekretałów” Grzegorza
IX (1234). Ustawa podkreślała, Ŝe synod w diecezji powinien odbywać się kaŜdego roku, aby w ten sposób zagwarantować aplikację norm synodów prowincjonalnych8.

3

Instytucja synodów przez długi czas nie była w Kościele odróŜniania od soborów powszechnych (ekumenicznych).
4
J. P e r s z o n: Ecclesia semper reformanda? Kolegialność Kościoła w posoborowej
eklezjologii amerykańskiej. Toruń 2009 s. 383.
5
Zob. II Polski Synod Plenarny (1991–1999). Pallottinum. Poznań. 2001.
6
Początkowo synody oznaczały zebranie biskupów sąsiadujących ze sobą, bądź naleŜących
do jednej prowincji. Źródła historyczne poświadczają takie zebrania juŜ w połowie II w. Do czasów G r z e g o r z a W i e l k i e g o potwierdzono ponad 400 synodów. Zajmowały się one problemami doktrynalnymi i pastoralnymi. Jednak od czasów C y p r i a n a z Kartaginy podstawowym
zadaniem synodów było osiągnięcie konsensusu w wierze i praktyce pastoralnej, co uznawano za
działanie Ducha Świętego.
7
Brało w nim udział 7 opatów, 34 prezbiterów i 3 diakonów z diecezji Auxerre. Ogłoszono
tam 45 kanonów.
8
W. G ó r a l s k i: Synod diecezjalny, dz. cyt., s. 826.
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Zasadniczo w średniowieczu synody diecezjalne były zwoływane raz lub
nawet dwa razy w roku i trwały od jednego do trzech dni. Uczestniczyli w nich
wszyscy duszpasterze lub ich delegaci. Za absencję na synodzie stosowano kary.
Niektórzy, jak np. cystersi i mendykanci mieli przywilej nieobecności na synodzie. Sporadycznie na synodzie pojawiali się świeccy, głównie wpływowi i zamoŜni dygnitarze. JednakŜe nie mieli oni prawa głosu, a w większości przypadków traktowano ich instrumentalnie, chodziło głównie o osiągnięcie konkretnych
korzyści lub wyraŜenie wdzięczności za juŜ okazaną pomoc9.
Natomiast Sobór Trydencki wskazał na synod diecezjalny jako na podstawowe narzędzie urzeczywistniania soborowej reformy i odnowy na poziomie
lokalnym. Ze zrozumiałych względów szczególnie często organizowano synody
we wczesnym okresie wprowadzania w Ŝycie postanowień Soboru Trydenckiego. W późniejszym czasie uchylono normę o corocznym odbywaniu synodu, a o
częstotliwości odbywania tych zgromadzeń decydowały wewnętrzne potrzeby
diecezji. Poczynając od połowy XVIII w. rola synodu zaczęła stopniowo maleć,
aŜ prawie zupełnie stracił on na znaczeniu10.
Synody diecezjalne powróciły wraz z promulgowaniem w 1917 r. Kodeksu
Prawa Kanonicznego, który polecił zwoływanie takiego synodu przynajmniej raz
na 10 lat. Poza tym postanowienia zawarte w Kodeksie wymagały kodyfikowania prawa partykularnego w poszczególnych diecezjach. Jednak synody pokodeksowe równieŜ dość szybko wyczerpały swoje moŜliwości. Tym bardziej, Ŝe
kontakt biskupa diecezjalnego z duchowieństwem stawał się coraz łatwiejszy, a
sprawy omawiane na synodzie mogły stać się przedmiotem zainteresowania konferencji pastoralnych duchowieństwa11.

II. Synod diecezjalny dzisiaj
Zmierzch tradycyjnego modelu synodu diecezjalnego zwiastował Sobór Watykański II, rozpoczynając nową epokę w dziejach tej instytucji12. Jednak trzeba
pamiętać, Ŝe status teologiczny i prawny synodów jest ciągle dyskutowany13.
Posoborowe próby większej demokratyzacji synodów diecezjalnych nie zawsze
9

W. W ó j c i k: Synod diecezjalny w Nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego. „Prawo Kanoniczne” R. 29: 1986 nr 1–2 s. 99.
10
W. G ó r a l s k i, dz. cyt., s. 826.
11
W. W ó j c i k, dz. cyt., s. 109–110.
12
Ojcowie Soboru Watykańskiego II wyrazili Ŝyczenie, aby synod odŜył z nową mocą, by
tym lepiej i skuteczniej moŜna się było przyczynić do wzrostu wiary i zachowania dyscypliny w
róŜnych Kościołach, zaleŜnie od okoliczności czasu (DB 36).
13
Zob. E. S z t a f r o w s k i: Synod diecezjalny w doktrynie soborowej i jej wyraz w posoborowych synodach polskich. „Prawo Kanoniczne”. R. 30: 1987 nr 1–2 s. 61–75.
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kończyły się sukcesem, podobnie jak chybione okazały się postulaty przekształcenia synodów w ciała w jakimś zakresie współrządzące Kościołem14. Trwająca
dyskusja i nierozwiązane problemy nie zmienią faktu, Ŝe współcześnie synod
diecezjalny zyskał na znaczeniu głównie ze względu na zaangaŜowanie wiernych
świeckich i nastawienie pastoralne15.
Po 1965 r. w wielu krajach, poczynając od Holandii, zainicjowano synody o
charakterze duszpasterskim, nawiązujące w swoich uchwałach nie tyle do norm
prawa powszechnego, ile raczej do nauki i wskazań Soboru. Aspekt czysto normatywny, dominujący w dawnych statutach, został zredukowany, tym bardziej,
Ŝe obowiązujący wówczas kodeks z 1917 r. w wielu sytuacjach duszpasterskich
był anachroniczny16.
Charakterystyczny dla nowego typu synodu stawał się teŜ coraz szerszy
udział w obradach synodalnych wiernych świeckich. Duszpasterska orientacja
synodu zaczęła się coraz bardziej wyraŜać w aktywizowaniu całej wspólnoty
kościelnej oraz w poszukiwaniu skutecznych dróg ewangelizacji, co wiązało się
nie tylko z treścią uchwał końcowych, lecz równieŜ z odmienną niŜ dotąd formą
ich przygotowania, sposobem oddziaływania na opinię publiczną oraz czasem
trwania synodu. Synod rozciągnął swoje działanie na pracę zespołów synodalnych, nawet na poziomie parafialnym, co jednocześnie wpłynęło na wydłuŜenie
czasu trwania synodu, nawet do kilku lat. W ten sposób synod diecezjalny zaczął
stawać się znaczącym narzędziem pogłębiania wiary wspólnoty diecezjalnej i
okazją do oŜywienia duszpasterstwa17. Diecezja przeŜywająca synod stała się
szkołą komunii, uwraŜliwiając wiernych na to, Ŝe są podmiotem duszpasterstwa.
Promulgowanie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego w 1983 r. sprawiło,
Ŝe odnowione w duchu Soboru Watykańskiego II prawo powszechne, szeroko
uwzględniające nowe potrzeby duszpasterskie, nie mogło pozostawać bez wpływu na dalszy bieg aktywności synodalnej w Kościołach partykularnych. Zaczęła
się ona wyraŜać w coraz powszechniejszym nawiązywaniu w uchwałach końcowych synodów do norm kodyfikacji nowego Kodeksu, co bynajmniej nie pozbawiło tych zgromadzeń charakteru duszpasterskiego. Nowe regulacje prawne
Kodeksu stały się czynnikiem pomagającym w odnowie całokształtu dziedzin
Ŝycia diecezjalnego, m.in. struktur duszpasterskich18.

14

J. P e r s z o n, dz. cyt., s. 383.
W. W ó j c i k, dz. cyt., s. 117.
16
W. G ó r a l s k i: Synod diecezjalny, dz. cyt., s. 826.
17
TamŜe, s. 826–827.
18
TamŜe, s. 827.
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Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. ukształtował strukturę synodu diecezjalnego, czyniąc z tej instytucji formę współpracy biskupa diecezjalnego z prezbiterami, diakonami oraz pozostałymi kategoriami wiernych diecezji (KPK kan.
460–468)19. Zwołanie synodu całkowicie uzaleŜnił od decyzji biskupa diecezjalnego, ilekroć jego zdaniem i po wysłuchaniu rady kapłańskiej, przemawiają za
tym okoliczności. Kodeks stwierdził równieŜ, Ŝe biskup diecezjalny jest przewodniczącym synodu i jako jedyny ustawodawca na synodzie, poniewaŜ wszyscy inni uczestnicy mają tylko głos doradczy, podpisuje deklaracje i dekrety
synodalne, promulgując je własnym autorytetem. Do biskupa diecezjalnego naleŜy takŜe przekazywanie do wiadomości treści tychŜe deklaracji i dekretów
metropolicie i lokalnej konferencji episkopatu20.
Wśród uczestników synodu wyróŜnia się pochodzących z urzędu, czyli biskup koadiutor, biskupi pomocniczy, wikariusze generalni, wikariusze biskupi,
wikariusz sądowy, członkowie kapituły katedralnej, członkowie rady kapłańskiej, rektor wyŜszego seminarium duchownego oraz dziekani. Drugą grupę stanowią uczestnicy z wyboru – wśród nich są wierni świeccy oraz członkowie
instytutów Ŝycia konsekrowanego wybrani przez radę duszpasterską w liczbie
określonej przez biskupa diecezjalnego, kapłani wybrani w poszczególnych dekanatach, przełoŜeni zakonni, liderzy stowarzyszeń Ŝycia apostolskiego, które
posiadają dom w diecezji, wybrani w liczbie określonej przez biskupa diecezjalnego. Trzecią grupę stanowią uczestnicy z nominacji biskupa diecezjalnego,
którzy mogą rekrutować się spośród duchownych, jak i wiernych świeckich oraz
członków instytutów Ŝycia konsekrowanego. Ponadto, biskup diecezjalny moŜe
powołać na synod – w charakterze obserwatorów – niektórych wyznawców Kościołów lub wspólnot kościelnych, które nie pozostają w pełnej wspólnocie z
Kościołem katolickim21.
Tematy obrad synodalnych powinny być poddane swobodnemu omówieniu
przez członków synodu podczas sesji synodalnych. Poza tym biskup diecezjalny
ma duŜą swobodę w sposobie przygotowania obrad synodalnych i samym przebiegu synodu. W kwestiach tych obowiązują ogólne wskazania instrukcji duszpasterskiej Ecclesiae imago z 1973 r. (nr 164–165). Według tego dokumentu
przewiduje się powołanie komisji przygotowawczych, złoŜonych z duchownych,
świeckich oraz członków instytutów Ŝycia konsekrowanego i stowarzyszeń Ŝycia
19
Zob. L. J. J e n n i n g s: A renewed Understanding of the Diocesan Synod. „Studia Canonica”. T. 20: 1986 s. 319–354.
20
W. G ó r a l s k i: Synod diecezjalny, dz. cyt., s. 827.
21
Sobór Watykański II dostrzegł i dowartościował wiernych świeckich w Kościele, jednak nie
mogli oni uczestniczyć w synodach bez pozwolenia Stolicy Apostolskiej. Dopiero Kodeks Prawa
Kanonicznego z 1983 r. wprowadził taką moŜliwość, czyniąc z synodu forum dialogu biskupa
diecezjalnego z przedstawicielami róŜnych stanów w diecezji.
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apostolskiego. Zadaniem tych komisji jest przestudiowania zagadnień, które
mają być przedmiotem debaty synodalnej i dla przygotowania projektów dokumentów, które po zaaprobowaniu przez biskupa diecezjalnego będą dyskutowane
podczas sesji synodalnych. W praktyce synodalnej spotyka się róŜnorodne formy
aplikacji wskazań instrukcji duszpasterskiej Ecclesiae imago – w zaleŜności od
decyzji biskupa diecezjalnego22.
Gdy chodzi o profil uchwał końcowych synodu diecezjalnego to instrukcja
De Synodis dioecesanis agendis z 1997 r. zwraca uwagę na potrzebę stanowienia
na synodzie norm prawnych, które jednak nie wyczerpują zakresu moŜliwości
synodu23. Synod kończy się promulgowaniem statutów, które najczęściej dotyczą
realizacji w diecezji funkcji nauczycielskiej, liturgicznej i pasterskiej. Ze względów praktycznych statutach moŜe znajdować się takŜe dokumentacja synodu
(powołanie, skład komisji, przebieg prac itp.) oraz aneksy, zawierające wzory
róŜnych pism wykorzystywanych w duszpasterstwie.

III. Duszpasterski wymiar synodu diecezjalnego
Analizując działanie i owocność róŜnych synodów moŜna dojść do wniosku,
Ŝe współcześnie kształtują się trzy formuły odbywania synodów: kanoniczna,
konsultacyjna oraz wspólnotowa. Formuła kanoniczna polega na dokładnej aplikacji norm Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Celem synodu, w takiej
konwencji, jest wypracowanie zwięzłych statutów, które będą regulować działalność pastoralną. W praktyce jeden zespół redakcyjny lub kilka komisji tematycznych, złoŜonych głównie z duchownych, przygotowuje projekt statutów.
Jeśli następuje etap konsultacyjny, to przewaŜnie niewiele on wnosi24. Ta formuła była potrzebna w pierwszych latach po promulgowaniu nowego Kodeksu
Prawa Kanonicznego.
W ramach formuły konsultacyjnej synod jest rozumiany jako sposobność do
pogłębienia świadomości eklezjalnej oraz ewangelizacji. Dlatego teŜ punkt cięŜkości spoczywa na fazie konsultacji, która w praktyce polega na powoływaniu
licznych grup synodalnych. Dzięki nim istnieje moŜliwość dotarcia do róŜnych
środowisk, poznania prawdziwych problemów oraz sformułowania konkretnych
wniosków i postulatów25.

22

W. G ó r a l s k i: Synod diecezjalny, dz. cyt., s. 827.
TamŜe, s. 828.
24
W. Ś m i g i e l: Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła–Wspólnoty. Studium teologicznopastoralne w świetle nauczania Kościoła (1961–2009). Lublin 2010 s. 83.
25
TamŜe.
23
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Formuła wspólnotowa natomiast dąŜy do przebudzenia wszystkich środowisk wiernych i oŜywienia Kościoła. Kładzie się tutaj nacisk na fazę przygotowawczą, która polega na spotkaniu poszczególnych zrzeszeń laikatu, reprezentantów wszystkich stanów i grup społecznych. Opracowywanie dokumentów
synodalnych w takiej formule na znaczenie drugoplanowe26. Głównym zadaniem
synodu staje się wyjście rozmaitych wspólnot z izolacji, pokonanie antagonizmów i przeŜycie mocy Ducha Świętego przez tych, którzy utracili odwagę bycia
Kościołem27.
Formuła druga i trzecia mają największe nachylenie duszpasterskie. Poza
tym takie rozumienie synodu lepiej realizuje postulaty rzeczywistej odnowy
Kościoła, włączenia świeckich w działalność synodów oraz wykorzystania moŜliwości pastoralnych tej instytucji i właściwego odczytania jej semantyki teologicznej. W takim ujęciu synod to przede wszystkim święto Kościoła w drodze, a
nie tylko wyraz kolegialności28.
Statuty synodalne i konkretne postanowienia prawne nie są najwaŜniejszym
celem synodu, ale samo przygotowanie i trwanie synodu ma szczególne znaczenie. W trakcie prac poszczególnych komisji synodalnych, moŜe dojść do spotkania i wymiany doświadczeń przez róŜne środowiska w diecezji. Jednak synodu o
wymiarze wspólnotowym i duszpasterskim nie naleŜy traktować jako przeciwstawienie dla synodu kanonicznego. Problem leŜy tylko w przesunięciu akcentu
na duszpasterstwo, a nie całkowitej rezygnacji z normatywnego wymiaru synodu.
W związku z synodem warto równieŜ pomyśleć o duszpasterstwie synodalnym29. U podstaw takiego duszpasterstwa leŜą wysiłki zmierzające do pogłębienia wiary oraz zachęta do świadectwa w Ŝyciu codziennym, tak w wymiarze
jednostkowym, jak i wspólnotowym. Synod jako doniosłe wydarzenie eklezjalne
powinien mieć odzwierciedlenie w przepowiadaniu słowa, liturgii i diakonii.
Chodzi tutaj o homilie, kazania i katechezy związane z tematami podejmowanymi na synodzie; chodzi równieŜ o naboŜeństwa w intencji synodu, jak równieŜ o
diakonię, która juŜ w trakcie trwania synodu będzie przepojona jego wspólnotowym duchem i troską o potrzebujących. W takim ujęciu synod staje się wyzwaniem dla biskupa diecezjalnego, duszpasterzy i wiernych świeckich. Najpełniejszy wyraz synod diecezjalny znajduje w pełnym zaangaŜowaniu wszystkich stanów w diecezji.
26

H. S e w e r y n i a k: Święty Kościół powszedni. Warszawa 1996 s. 229–230.
TamŜe, s. 230–231.
28
TamŜe, s. 233.
29
Por. E. S z t a f r o w s k i: Synod diecezjalny w doktrynie soborowej i jej wyraz w posoborowych synodach polskich, dz. cyt., s. 64.
27
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Synod jest teŜ okazją do pogłębienia wiedzy i eklezjalnej świadomości diecezji. Dlatego na spotkania synodalne moŜna zapraszać ekspertów, którzy pogłębią intelektualnie poszczególne zagadnienia.
Na wszystkich etapach pracy synodu niezwykle waŜna jest komunikacja,
aby synod nie był tylko wydarzeniem dla elit diecezjalnych. Na tę komunikację
składają się listy, odezwy, wystąpienia biskupa, jak równieŜ aktywność informacyjna wszystkich zaangaŜowanych w synod. W komunikacji synodalnej nie bez
znaczenia jest teŜ udział katolickich środków społecznego przekazu, które powinny zaangaŜować się w aktywizację diecezji.

IV. Wybrane schematy pomocne w organizacji synodu diecezjalnego
Cel duszpasterstwa został wyznaczony przez Jezusa Chrystusa i pozostaje
niezmienny od powstania Kościoła. Natomiast zmieniają się uwarunkowania
historyczne i społeczno-kulturowe, co nieustannie zmusza do refleksji nad aktualnym kształtem duszpasterstwa. Synod diecezjalny jest właśnie jednym ze sposobów poszukiwania działalności zbawczej, która jest adekwatna do wyzwań
współczesności.
Nie ma jednego sprecyzowanego schematu synodu diecezjalnego, gdyŜ jest
on uzaleŜniony od wielu czynników m.in. od przyjętej koncepcji synodu, celów i
uwarunkowań. KaŜda diecezja musi w pewnym sensie nastawić się na szukanie
własnych środków, które pozwolą najlepiej zrealizować cele duszpasterskie30.
Jednak moŜna wskazać na pewne ogólne schematy postępowania, które mogą
znaleźć zastosowanie w organizacji synodu.
Jednym z takich schematów, który po pewnych modyfikacjach moŜe okazać
się pomocny jest paradygmat wypracowany przez kard. J. Cardijna (1882–
1967)31. Schemat ten znalazł szerokie zastosowanie jako metoda konfrontacji
Ŝycia z Ewangelią w róŜnych zrzeszeniach religijnych m.in. w francuskim
związku Chrześcijańskiej MłodzieŜy Robotniczej (Jeunesse Ouvrière Chrétien
e) oraz w Akcji Katolickiej. Na gruncie polskim odwołał się do niego ks. Franciszek Blachnicki wprowadzając ewangeliczną rewizję Ŝycia do formacji Ruchu
„Światło–śycie” 32. Jego istotę wyraŜa triada: widzieć, ocenić, działać33. Taki

30

TamŜe, s. 64.
Zob. W. P r z y g o d a: Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej.
„Teologia Praktyczna”. T. 10: 2009 s. 33–36.
32
R. K a m i ń s k i: Biblia w Ŝyciu parafii i małych wspólnot religijnych. W: Biblia w nauczaniu chrześcijańskim. Red. J. K u d a s i e w i c z. Lublin 1991 s. 157–158.
31
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sposób postępowania badawczego poparł papieŜ Jan XXIII w encyklice Mater et
Magistra (nr 236) i z powodzeniem stosował w całym swoim nauczaniu społecznym. Paradygmat trzech kroków (widzieć – ocenić – działać) został zastosowany
równieŜ podczas obrad Soboru Watykańskiego II, a szczególnie w czasie prac
nad kształtem Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes. Punktem wyjścia w tej konstytucji jest opis i analiza problemów współczesnego świata, następnie od pytań egzystencjalnych przechodzi się
do teologicznej refleksji nad nimi i próby wskazania kierunków działania Kościoła34.
Według paradygmatu J. Cardijna trzeba najpierw rozpoznać poprawnie zjawisko, które się analizuje, następnie dokonać oceny tego zjawiska w świetle
kryteriów teologicznych, aby w końcu wyprowadzić z konfrontacji opisu zjawiska i jego oceny wnioski dla aktualnej działalności zbawczej Kościoła35. Element
kairologiczny występujący w paradygmacie Cardijna zobowiązuje do sięgnięcia
po wyniki badań empirycznych, które pozwalają w miarę moŜliwości obiektywnie rozpoznać zjawisko36. Ten proces został określony przez Sobór Watykański
II jako odczytywanie znaków czasu (zob. KDK 4)37. Następnie następuje refleksja nad rozpoznanym zjawiskiem, a właściwie jego teologiczna interpretacja.
Dopiero po etapie kryteriologicznym następuje konstruowanie konkretnych
wniosków, postulatów i norm, które dotyczą działania Kościoła.
Synod diecezjalny zorganizowany według paradygmatu J. Cardina zaczyna
się od badań empirycznych, które pozwalają lepiej rozeznać sytuację religijną i
społeczną w diecezji38. W ten schemat wpisują się równieŜ synody, które poszukiwały tematyki obrad wśród wiernych. W tym celu posługiwano się ankietą
skierowaną reprezentacyjnie do wiernych diecezji: duchownych, przedstawicieli
33

Niemiecki pastoralista J. M ü l l e r opisuje paradygmat trzech kroków słowami: diagnoza –
refleksja – akcja [zob. J. M ü l l e r: Pastoraltheologie. Ein Handbuch für Studium und Seelsorge.
Graz – Wien – Köln 1993 s. 94].
34
W. P r z y g o d a, dz. cyt., s. 35.
35
B. M i e r z w i ń s k i: Teologia pastoralna czy teologia praktyczna. Spór o nazwę czy o
koncepcję? „Ateneum Kapłańskie”. T. 144: 2005 nr 576 s. 230–231; zob. J. H o c h s t a f f l: Die
Konzeption von Praxis. W: Handbuch Praktische Theologie. Hg. H. H a s l i n g e r. Bd 1. Grundlegungen. Mainz 1999 s. 324–332.
36
W. P r z y g o d a, dz. cyt., s. 34.
37
Sobór docenił znaczenie nauk społecznych: W duszpasterstwie naleŜy uznać i stosować w
dostatecznej mierze nie tylko zasady teologiczne, lecz takŜe zdobycze nauk świeckich, zwłaszcza
psychologii i socjologii, tak aby prowadzić wiernych do czystszego i dojrzalszego Ŝycia wiary
(KDK 62).
38
Taki schemat przyjęła diecezja płocka – zob. Postawy religijno-społeczne mieszkańców
diecezji płockiej. Raport z badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego
SAC. Red. L. A d a m c z y k, W. Z d a n i e w i c z. Płock 2010.
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Ŝycia konsekrowanego i świeckich. Celem takich badań było zdobycie materiału
do układania schematów i podjęcia decyzji synodalnych39.
W organizacji synodu moŜna równieŜ zastosować pewne elementy paradygmatu analizy teologii pastoralnej, w którym punktem wyjścia jest etap kryteriologiczny, potem następuje etap kariologiczno-socjologiczny, a punktem dojścia jest etap prakseologiczny40. Jednak w takim schemacie postępowania synodalnego najczęściej etap kariologiczno-socjologiczny jest mniej rozbudowany,
czasem nawet lekcewaŜony. Jego słabością jest brak odwołania do wyników
badań socjologicznych. Rozpoznanie sytuacji ogranicza się do dyskusji nad proponowanymi schematami w poszczególnych zespołach synodalnych. Jest to pewien rodzaj weryfikacji tego jak być powinno (normy) z tym jak jest (głos
członków zespołów np. parafialnych). Taki schemat znajduje zastosowanie w
synodach diecezjalnych, które wpisują się w formułę kanoniczną.

V. Dialog jako podstawowa metoda pracy synodalnej
Idea kolegialności, w którą wpisuje się synod diecezjalny, dowartościowana
w teorii pastoralnej, w praktyce moŜe pozostać martwa, jeśli nie zostanie wsparta przez dialog. Kościół nie ma struktury demokratycznej, ale hierarchiczną.
Jednak eklezjologia wypracowana na Soborze Watykańskim II a rozwijana w
nauczaniu posoborowym daje wyraźne podstawy do stworzenia płaszczyzny
dialogu i współodpowiedzialności wszystkich członków Ludu BoŜego w budowaniu wspólnoty eklezjalnej, takŜe w wymiarze diecezjalnym. Nie naleŜy dzisiaj
przeprowadzać ostrej linii demarkacyjnej pomiędzy ustrojem demokratycznym a
strukturą Kościoła41.
Demokrację w Kościele zastępuje idea kolegialności i zasada dialogu42. W
praktyce udaje się to zrealizować przez budowanie braterskiej wspólnoty oraz
sprawowanie władzy w duchu słuŜby i miłości. DąŜąc do współodpowiedzialności i współuczestnictwa wszystkich członków Ludu BoŜego, równieŜ katolików
świeckich, w misji Chrystusa, biskupi powinni promować instytucję synodów
39

Por. W. W ó j c i k: Synod diecezjalny w Nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego, dz. cyt., s.
116–117.
40
R. K a m i ń s k i: Wprowadzenie do teologii pastoralnej. Kraków 2001 s. 118–120.
41
Kościół–Wspólnota w pewnym sensie jest demokracją. Nie stanowi przecieŜ zrzeszenia pasterzy dla obsługi słuchających i nawróconych świeckich, ale jeden lud, który wsłuchuje się w to
samo słowo BoŜe. Podstawą przynaleŜności do niego oraz wszystkich posłannictw i godności w
nim jest ten sam chrzest. Duch Święty daruje się wszystkim uczniom Chrystusowym – kaŜdy moŜe
cieszyć się zmysłem wiary i kaŜdemu moŜe być dany charyzmat dla zbudowania wspólnot [H.
S e w e r y n i a k: Święty Kościół powszedni, dz. cyt., s. 72].
42
Zob. J. W a l: Rola dialogu w Ŝyciu Kościoła. W: Teologia pastoralna. Red. R. K a m i ń s k i. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Lublin 2000 s. 188–203.
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diecezjalnych. Na hierarchii kościelnej, z racji jest szczególnej roli w budowaniu
Kościoła, spoczywa obowiązek wykorzystywania sprawdzonych mechanizmów
demokratycznych43. NaleŜy podkreślić, Ŝe prawo wyznacza pewne ramy działania, natomiast nie reguluje całego Ŝycia Kościoła. Stwarza podstawy do dalszego
rozwoju zasady współodpowiedzialności. Na synodach zawsze poszukiwano
zgody zarówno w zwyczajnych relacjach wspólnotowych, jak teŜ konkretnych
rozwiązań pastoralnych44.
Trzeba jednak zaznaczyć, Ŝe głosowań na synodach nie moŜna porównywać
do znanych współcześnie głosowań demokratycznych, w których arytmetyczna
większość decyduje o waŜności decyzji. Głosowania synodalne mają na celu
jedynie zweryfikowanie wspólnej tradycji. Takie działanie jest porównywalne do
badania świadectw przed trybunałem, albowiem zgodność tych świadectw zapewnia prawdziwość danego stwierdzenia lub wydarzenia. Zgodność Kościołów
i ich pasterzy stanowi kryterium autentycznej tradycji, ale nie podstawę jej waŜności45. Warto pamiętać, Ŝe juŜ staroŜytne prawo kościele przejęło następujący
aksjomat ze świeckiego prawa rzymskiego: Quod omnes tangit, ab omnibus
tractari et approbari debet46.
Dowartościowanie dialogu, a tym samym powrót po praktyki pierwotnego
Kościoła, przyniosła nauka Soboru Watykańskiego II. Soborowa wizja Kościoła–Wspólnoty, w którym wola autentycznego braterstwa winna cechować wszelkie relacje z ludźmi, odpowiada dialogicznej formie komunikacji47. Pojęcie „dialogu”, stosowane czasem zamiennie z colloquium, stało się dla Soboru kluczowym. PapieŜ Paweł VI w swojej pierwszej encyklice Ecclesiam suam
(06.08.1964) uczynił z tego pojęcia program działania dla Kościoła. PapieŜ zachęcał nie tylko do dialogu z wyznawcami innych religii i niewierzącymi, ale
postulował dialog wewnątrzkościelny.
Dialog (od gr. dialegein – rozmawiać, dyskutować, dociekać) naleŜy rozumieć jako proces wzajemnej wymiany myśli, dawania świadectwa i komunikacji
miłości, zachodzący w trakcie interpersonalnego spotkania ludzi prawego umysłu, dobrej woli i szczerych uczuć, którzy poprzez społeczne odkrywanie prawdy,
obronę wartości ogólnoludzkich oraz poszukiwanie moŜliwości współpracy w
realizacji dobra wspólnego, zmierzają do integralnego rozwoju osobowości,
43

TamŜe.
H. H. P o t t m e y e r: Dialog jako wzorzec komunikacji eklezjalnej. W: Osoba we wspólnocie. Kościół Chrystusowy. Kolekcja „Communio”. T. 16. Red. L. B a l t e r, S. D u s z a, A. P i ę t k a. Poznań. Pallotinnum 2004 s. 276.
45
TamŜe, s. 276–277.
46
Wszyscy winni omawiać i aprobować to, co dotyczy wszystkich.
47
H. H. P o t t m e y e r, dz. cyt., s. 273.
44
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budowania wspólnoty oraz odnowy i doskonalenia rzeczywistości48. Zakłada on
uznanie godności i wolności kaŜdego człowieka i jego prawo do wyraŜania własnych poglądów. W soborowej Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie
współczesnym Gaudium et spes znalazło się stwierdzenie, Ŝe Kościół ma być
znakiem tego braterstwa, które umoŜliwia i umacnia szczery dialog. Wymaga to
jednak postawy wzajemnego szacunku poszukiwania zgody, uznając wszelkie
uprawnione zróŜnicowanie w celu utrwalania coraz owocniejszego dialogu między wszystkimi, którzy tworzą Lud BoŜy. Silniejsze jest bowiem to, co wiernych
łączy, niŜ to, co ich dzieli: niechaj w sprawach koniecznych panuje jedność, w
wątpliwych – wolność, we wszystkich zaś miłość (KDK 92). Z nauczania kościelnego wynika, Ŝe dialog jest takim komunikowaniem się międzyosobowym,
w którym partnerzy szanuję się nawzajem w swojej wolności i niepowtarzalności. Poza tym czują się zobowiązani do mówienia prawdy oraz traktują powaŜnie
wiedzę i doświadczenie partnera dialogu49.
Jest wiele przeszkód na drodze dialogu, jednak nie powinny one zniechęcać
do stosowania tej metody50. Skoro wszyscy wierni uczestniczą we właściwy sobie sposób w budowaniu Kościoła istnieje potrzeba nieustannego dialogu hierarchii kościelnej z przedstawicielami Ŝycia konsekrowanego i wiernymi świeckimi
(por. KK 37, DA 24)51. Niewątpliwie okazją do tak pojętego dialogu jest synod
diecezjalny52.

48

J. W a l: Dialog. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. K a m i ń 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. 175.
49
H. H. P o t t m e y e r, dz. cyt., s. 274.
50
PapieŜ P a w e ł V I wskazał na irenizm i synkretyzm, jako na zagroŜenia dialogu (ES 88).
Irenizm w imię źle pojętej tolerancji dla rozmówcy nie podejmuje trudnych tematów, lecz tylko
sprawy drugorzędne i zastępcze. W synkretycznym dialogu poprzestaje się na powierzchownej
zgodności, nie docierając do meritum problemu. Osiągana na tej drodze jedność jest pozorna.
Przeszkodą w dialogu moŜe być takŜe neognostycyzm, który polega na absolutyzacji dialogu i
naiwnym przekonaniu, Ŝe przy jego pomocy uda się rozwiązać wszystkie problemy. Wśród zagroŜeń dialogu niektórzy autorzy wymieniają nadto instrumentalizm, który prowadzi do urzeczowienia
partnera dialogu i posługiwania się nim dla realizacji własnych, często ukrytych celów. Podobnie
postawa utylitarna, polega na szukaniu tylko własnej korzyści. PapieŜ Jan Paweł II wskazuje na
niebezpieczeństwo spektakularyzmu w dialogu. Dialog prowadzony w świetle reflektorów i kamer
często traci swój pozytywny walor, bo na pierwszy plan wysuwa się dbałość o wizerunek i chęć
zwycięstwa, a nie słuŜba prawdzie – zob. Z. K a t a: Dialog wewnątrzkościelny w nauczaniu Jana
Pawła II. Zarys problematyki. „Studia Sandomierskie”. T. 9: 2002 s. 135–159.
51
A. L. S z a f r a ń s k i: Kariologia. Zarys nauki w Kościele w świecie współczesnym. Lublin
1990 s. 256.
52
Po Soborze Watykańskim II powołano do Ŝycia róŜne struktury, które mają ułatwić prowadzenie dialogu. Jednak trzeba pamiętać, Ŝe kolegialność iure divino odnosi się jedynie do biskupów
zebranych z papieŜem na Soborze Powszechnym. Wszystkie inne formy kolegialności są zastosowaniem tej zasady w Ŝyciu Kościoła i oparte są na prawie kościelnym.
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Dominikańska Szkoła Wiary dziesięć lat później
Cykl wykładów Dominikańska Szkoła Wiary zapoczątkowany został w
Gdańsku, w klasztorze św. Mikołaja na jesieni 2000 r., w trakcie trwającego
roku jubileuszowego1. Przeznaczony był dla dorosłych poszukujących dla siebie
prostej formacji, która stałaby się umocnieniem dla ich wiary nie tylko w aspekcie duchowym, ale równieŜ w wymiarze intelektualnym. Właśnie minęło 10 lat
od powołania tej szkoły. Jest to właściwy czas, tak się wydaje, na podjęcie krótkiej refleksji i poszukanie odpowiedzi na pytanie o sensowność tego typu działalności. Wydaje się, Ŝe istotne równieŜ moŜe być krótkie zastanowienie
się nad przyszłością takiej idei formacyjnej w perspektywie długoletniego
projektu intelektualnego przeznaczonego jako pomoc dorosłym, poszukującym w Kościele formacji stałej.
W liście zatwierdzającym Akta Kapituły Prowincjalnej Dominikanów w
Polsce, generał zakonu o. Carlos Azpiroz Costa OP wskazuje Dominikańską
Szkołę Wiary, jako jedno z kilku ciekawych dzieł apostolskich ostatnich lat.
Pisze o tym następująco: Wasza Prowincja zaangaŜowana jest juŜ w wiele roŜnych działań, które są zgodne z naszym charyzmatem. Trzeba was pochwalić za
twórcze inicjatywy, takie jak Dominikańska Szkoła Wiary, Studium Chrześcijańskiego Wschodu, Dominikańska Szkoła Współczesności, FilozoficznoTeologiczna Szkoła św. Jacka itd. Wszystko to jest przejawem kreatywności braci
w zaradzaniu autentycznym potrzebom katechetycznym i jasną odpowiedzią na
potrzebę intelektualnej i duchowej formacji Polaków. [...] Wszystkie te przed-

Marek G R U B K A OP, mgr, doktorant WT UAM, Dublin, e-mail: grubkins@dominikanie.pl
1

Pomysłodawcami tego projektu wykładowego byli dwaj dominikanie, autor artykułu oraz
ówczesny przeor gdańskiego klasztoru, o. K r z y s z t o f P o p ł a w s k i.
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sięwzięcia apostolskie świadczą o Ŝywotności waszej Prowincji2. WaŜne są to
słowa, które z jednej strony dowartościowują podjęte działania, a przy tym osadzają je równieŜ w tradycji zakonu dominikanów. Słowa najwyŜszego przełoŜonego, kolejnego następcy św. Dominika zachęcają do podjęcia refleksji o doświadczeniu, płynącym z tych zaangaŜowań. Poza tym wypowiedź generała zakonu skłania równieŜ do autorefleksji, aby nie popaść w samozadowolenie z
osiągniętych sukcesów.

I. Formacja ludzi świeckich
Nauczanie Soboru Watykańskiego II mocno dowartościowało rolę świeckich
chrześcijan w Kościele. Będąc jedną z istotnych części Kościoła, współtworzą
go, a takŜe mają w nim swoje zadania do spełnienia. Swoje powołanie realizują
poprzez misję spełnianą w Kościele oraz uświęcanie świata (KK 31). Mają równieŜ swój udział w powołaniu do apostolstwa, co znalazło swoje podkreślenie w
soborowym Dekrecie o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, poprzez stwierdzenie, Ŝe obowiązek i prawo do apostolstwa otrzymują świeccy na
mocy swojego zjednoczenia z Chrystusem–Głową. Wszczepieni bowiem przez
chrzest w Ciało Mistyczne Chrystusa, utwierdzeni mocą Ducha Świętego przez
bierzmowanie, są oni przeznaczeni przez samego Pana do apostolstwa (DA 3).
Podejmowanie zadań apostolskich domaga się dobrego i wielostronnego
przygotowania. Jednym z wymiarów takiego przygotowania, podanych przez
dekret soborowy jest formacja doktrynalna z zakresu teologii, etyki i filozofii,
zaleŜnie od róŜnicy wieku, warunków Ŝycia i zdolności i zdolności (DA 29).
Uzupełnia ona przygotowanie duchowe i wprowadza harmonię w relacjach między fides i ratio3.
Formacja ludzi świeckich jest ciekawym zagadnieniem w duszpasterskiej
działalności Kościoła. Przesłanie o potrzebie formacji katolików świeckich jest
równieŜ zawarte w adhortacji apostolskiej Christifideles laici Jana Pawła II.
PapieŜ, wraz z ojcami synodalnymi, podkreślił, Ŝe formacja świeckich powinna
się znaleźć wśród zadań priorytetowych diecezji i wejść do programów duszpasterskich tak, aby ku niej zmierzały wszystkie wysiłki wspólnoty (kapłanów,

2

Por. C. A z p i r o z C o s t a: Do naszego Brata Krzysztofa Popławskiego, prowincjała, i do
Braci Prowincji Polskiej. List Generała Zakonu. W: Akta zwyczajne Kapituły Prowincjalnej Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego 2010. Warszawa 2010 s. 6.
3
Por. J a n P a w e ł I I: Encyklika Fides et ratio. Libreria Editrice Vaticana. Watykan 1998;
J. P r z y b y ł o w s k i: Apostolat ewangelizacyjny szansą odnowy duszpasterstwa młodzieŜy. W:
„Ateneum Kapłańskie”. R. 2002 nr 2(558) s. 341.
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świeckich i osób zakonnych)4. Formacja ludzi świeckich, zatem ma być działaniem pomagającym ludziom świeckim w odkrywaniu ich powołania oraz by
mogli podejmować swoją własną misję. Jednak nie chodzi o to, aby przeciwstawiać Ŝycie duchowe prowadzonemu Ŝyciu świeckiemu. WaŜne jest by pomóc tak
ukształtować poszczególnych świeckich wiernych, by w ramach integralnej formacji mogli podjąć realizację własnego powołania i misji w Kościele, jako
członków Kościoła a zarazem obywateli ludzkiego społeczeństwa5.
Wspomniana adhortacja wskazuje na kilka aspektów formacji ludzi świeckich, która w swym załoŜeniu powinna być całościowa. Po pierwsze, formacja
powinna być kształtowaniem ku pełni wiary i pogłębieniem zaŜyłości z Jezusem
Chrystusem. Dalej dokument wskazuje na potrzebę doktrynalnej formacji świeckich katolików, którzy mają być zdolni do uzasadniania swej nadziei we współczesnym świecie (1P 3,15). WaŜna rolę w takim procesie wzrastania pełni
wszelkiego rodzaju katechetyczna działalności w duszpasterstwie. Niezbędnym
wymiarem takiego nauczania winno być wprowadzenie w znajomość nauki społecznej Kościoła, szczególnie pomocną wszystkim, angaŜującym się w sprawy
społeczne i polityczne. Rozwój wartości ludzkich jest kolejnym elementem takiej formacji. Podkreślono zarazem potrzebę formacji tych, którzy mają formować innych. WaŜne jest tutaj zakładanie róŜnego rodzaju szkół i prowadzenia
specjalnych kursów. Skuteczność w dotarciu do szerokiej rzeszy świeckich
chrześcijan uzaleŜniona jest od przygotowanych osób, którzy będą mogli słuŜyć
w Kościele w róŜnych miejscach i stowarzyszeniach, w szczególny sposób zaś
przy parafiach6.
Jedną z form przygotowanie doktrynalne w formacji świeckich do podejmowania róŜnych posług w Kościele i w świecie jest katecheza dorosłych. W
powszechnej opinii jest to działalność edukacyjna przeznaczona dla dorosłych
chrześcijan, która ma dopełnić ich rozwój do dojrzałości wiary oraz odpowiedzialności w podejmowaniu apostolatu7.

4

J a n P a w e ł I I: Adhortacja apostolska Christifideles laici. Libreria Editrice Vaticana.
Watykan 1988 s. 165.
5
TamŜe, s. 166–169.
6
TamŜe, s. 170–172.
7
R. N i p a r k o: Dorosłych katecheza. W: Leksykon teologii pastoralnej. Lublin 2006 s.
183–187; Por. A. P r z y b e c k i: Duszpasterstwo akademickie. W: Teologia pastoralna. T. 2.
Teologia pastoralna szczegółowa. Lublin 2002 s. 355–357; J. P r z y b y ł o w s k i: Wychowanie i
formacja chrześcijańska ludzi dorosłych a misja duszpasterska Kościoła. „Studia Gdańskie”. T. 23:
2008 s. 227.
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II. Doświadczenia w prowadzeniu szkoły wiary przez polskich
dominikanów
1. Gdańskie początki Dominikańskiej Szkoły Wiary w 2000 roku
Wielokrotnie podczas rozmów z współbraćmi dominikanami czy teŜ z osobami świeckimi pojawiało się pytanie o początki Dominikańskiej Szkoły Wiary8.
Zdarzało się, Ŝe wiele osób było przekonanych, Ŝe ta inicjatywa miała swój początek w Warszawie albo w Krakowie. Zdziwienie wywołuje komunikat, Ŝe jednak nie tam, a w Gdańsku i to w 2000 r. wszystko, co związane z DSW miało
swój początek.
Inicjatywa powstała dość banalnie i była związana ze szczególnym momentem dziejowym w Ŝyciu Kościoła, jakim był Jubileusz Roku 2000. U początku
pomysłu stały dwie osoby, które zaproponowały gdańskiej wspólnocie, aby taki
cykl wykładów włączyć w program jubileuszowy, który był dość naprędce przygotowany przez gdańską wspólnotę klasztoru dominikanów. Idea cyklu wykładowego nazwanego „Dominikańska Szkoła Wiary” zrodziła się z potrzeby zaproponowania jakiejś drogi dalszej formacji osobom dorosłym. A wszystko za
sprawą wspólnych rozmów w klasztorze gdańskim, dotyczących programów na
rok Jubileuszu 2000. W tym czasie arcybiskup Tadeusz Gocłowski zaproponował dominikanom, aby kościół św. Mikołaja w Gdańsku włączyć do kościołów
stacyjnych, czyli pielgrzymkowych, w obchody roku jubileuszowego w archidiecezji gdańskiej9. Stało się to z małym opóźnieniem, bowiem dopiero od uroczystości św. Dominika Była ona dla wspólnoty klasztornej okazją do podjęcia
wspólnego myślenia i inicjatyw duszpasterskich. Na przełomie sierpnia i września 2000 r. odbyła się specjalna kapituła klasztorna. Rozmowa zainicjowana
przez ówczesnego przeora klasztoru dotyczyła ustalenia propozycji skierowanej
dla osób przychodzących do bazyliki św. Mikołaja10. Po przyjęciu prostego programu na okres od października do końca grudnia tegoŜ roku, podjęto konkretne
działania, aby równieŜ taki cykl wykładowy został wprowadzony w Ŝycie. Przygotowano specjalny plakat ogłoszeniowy dla spotkań DSW, który w zainicjowanej wówczas formie towarzyszy gdańskim spotkaniom do dnia dzisiejszego.
Postać św. Dominika zachęcała do poszukiwań i refleksji. Plakat był przygotowywany raz na semestr, zarówno jesienny jak i wiosenny11. Bo sam pomysł
8

Dalej uŜywa się skrótu DSW.
Stało się to z pewnym opóźnieniem. Bowiem z niewiadomego powodu w Trójmieście wyznaczono jedynie kilka kościołów stacyjnych. Nie było w tym zestawie ani jednego kościoła zakonnego. W centrum starego Gdańska takim kościołem była jedynie Bazylika Mariacka.
10
Wspomniany juŜ o. K r z y s z t o f P o p ł a w s k i był w tym czasie przeorem gdańskiej
wspólnoty.
11
Pierwszy plakat. Autorem plakatu był A r k a d i u s z R a f l e w s k i, który w owym czasie
był współwłaścicielem „Yellow Factory”, małej firmy reklamowej, która bardzo pomagała i zasłu9
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szkoły zakładał poinformowanie o wykładach z duŜym wyprzedzeniem, aby ci,
którzy chcieliby w nich uczestniczyć mogli zaplanować sobie czas na konkretne
spotkania. Podobnie dotyczyło to wykładowców, których umawiało się wcześniej. Planowanie wykładów było powiązane z powziętym załoŜeniem ogłaszania wykładów na cały semestr, zarówno jesienny jak i wiosenny.
Plan wykładów przewidywał, Ŝe spotkania będą odbywały się w piątek wieczorem o g. 19.00–21.00 oraz w sobotę do południa w g. 9.00–11.30. Całość
miała kończyć się w sobotnie przedpołudnie przed g. 12.00, aby ci, którzy zechcą, skorzystali z zaproszenia do wspólnej mszy świętej. ChociaŜ projekt szkoły
rościł sobie prawa do bycia małym programem wykładowym, to jednak w istocie
swojej był to projekt duszpasterski. Skierowany był do grupy osób, która mogła
się zmieniać, co miesiąc, w zaleŜności od zaproponowanych tematów i wykładowców. Równie dobrze mogło się zdarzyć, Ŝe grupy uczestników mogły się
zmienić ze względu na róŜnorodność proponowanych tematów. Wszystko zaleŜało od sposobu ułoŜenia programu, a więc doboru tematów i wykładowców.
Po wszystkich ustaleniach szkoła wystartowała. Plakat został powieszony w
kościele i w wielu miejscach poza klasztorem. Pierwszy wykład w ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary miał miejsce w Gdańsku 21 października 2000 r.
Spotkanie poprowadził ojciec Jacek Salij, dominikański profesor teologii dogmatycznej z Warszawy, który zaproponował temat „Wokół dokumentu Dominus
Iesus”12. I tak przez 10 lat proponowano róŜne spotkania13. Dotychczas odbyło
się 81 wykładów14. Wygłosili je tylko dominikanie. Bardzo szybko daje się jednak zauwaŜyć brak osób świeckich w zestawie proponowanych wykładowców.
Szeroka tematyka wykładów obejmuje wiele róŜnych zagadnień i sprawia,
Ŝe trudno znaleźć jednolity układ programu. Niektóre z tematów są podejmowane ze względu na aktualnie toczące się dyskusje społeczno-polityczne. Wiele z
tematów dotyczy waŜnych zagadnień z filozofii i teologii oraz teologii duchowości. Dobór wykładowców i tematów wydaje się przypadkowy.

Ŝyła się przy tworzeniu tego projektu – por. http://www.szkolawiary.dominikanie.pl/gdansk/; Archiwum firmy reklamowej „Yellow Factory” Gdańsk.
12
Por. Ogłoszenia parafialne. Bazylika św. Mikołaja OO. Dominikanów w Gdańsku X 1999.
Archiwum klasztoru św. Mikołaja w Gdańsku.
13
Dokładny program wykładów za lata 2000–2010 jest podany w aneksie jedynie dla gdańskiego ośrodka. Nie podaje się tutaj programów z innych miejsc, bowiem wiele z tych tematów
zostało przez wykładowców powtórzonych w innych ośrodkach. Jednak naleŜy zaznaczyć, Ŝe stopniowo kaŜde z innych miejsc proponowało równieŜ swoje tematy i osoby wykładowców, które nie
miały odwzorowania w innych programach. Wszystko zaleŜało od indywidualnego rozeznania
osoby, która odpowiadała za tworzenie programu albo od grupy osób współtworzących te wykłady.
14
Czyli w okresie 10 lat, licząc od października 2000 r. do 1 czerwca 2010 r.
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Plan wykładów był tak ogłaszany, Ŝe w cyklu jesiennym oraz wiosennym
łącznie moŜna było zaprezentować 8–9 tematów. Zasadniczo w pierwotnym
układzie wykłady rozpoczynały się w piątek wieczorem i były kontynuowane w
sobotnie przedpołudnie. Począwszy od lutego 2003 r., zmieniła się godzina sobotnich wykładów, mianowicie z dziewiątej na dziesiątą. I taki układ pozostał do
dnia dzisiejszego15. Podobnie ugruntowała się nazwa własna cyklu wykładów.
Na jeden sezon pojawiało się rozszerzenie w formie Dominikańska Szkoła Wiary
i Duchowości. Potem jednak wrócono do pierwotnej nazwy16.
Pierwsze dwa lata wykłady DSW były organizowane i koordynowane przez
przeora klasztoru o. Krzysztofa Popławskiego. Jego następca, o. Jacek Krzysztofowicz, podjął się prowadzenia tego cyklu. Znamienny jest fakt, Ŝe w Gdańsku
osoby świeckie nigdy nie współuczestniczyły w przygotowaniu i koordynacji
spotkań szkoły wiary17. Tylko przeor gdańskiego klasztoru był za to odpowiedzialny. On sam uzgadniał prelegentów i proponował terminy spotkań. Oprócz
tego zajmował się zleceniem przygotowania plakatów ogłoszeniowych i biuletynu informacyjnego o spotkaniach18.
Osobną inicjatywą gdańskiej wspólnoty były wykłady środowe w ramach
cyklu nazwanego Katechezy dla dorosłych. Pierwsze spotkanie odbyło się 7 października 2001 r. Taki typ spotkań rozpoznany był, jako uzupełnienie duŜych
wykładów w ramach DSW. Katechezy odbywać się miały, jako małe spotkania,
co tydzień w środę. W załoŜeniu mieli je prowadzić wykładowcy dostępni na
miejscu, czyli w klasztorze lub w Trójmieście. Ten cykl wykładowy był prowadzony aŜ do stycznia 2003 r. i samoczynnie został zawieszony. Wykłady środowe były uzupełniającą propozycją dla Dominikańskiej Szkoły Wiary i prowadzono je własnymi, skromnymi siłami gdańskiego klasztoru. Ta kolejna, choć
krótka inicjatywa, wskazuje na kolejny sposób poszukiwania pewnej formy wykładowej (formacyjnej) przeznaczonej dla ludzi dorosłych.

15

Por. Ogłoszenia parafialne. Bazylika św. Mikołaja OO. Dominikanów w Gdańsku II 2000.
Archiwum klasztoru św. Mikołaja w Gdańsku.
16
Dotyczyło to sezonu w latach 2002/2003. Ówczesny, nowy przeor klasztoru, o. J a c e k
K r z y s z t o f o w i c z chciał rozszerzyć zastaną formułę DSW. Jednak proponowana przez niego
nazwa nie przyjęła się.
17
Jest to o tyle istotne, ze w innych ośrodkach klasztornych osoby świeckie bądź świeccy
dominikanie współtworzyli to zaangaŜowanie. Tak się działo między innymi w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.
18
Autorem pierwszego plakatu był A r k a d i u s z R a f l e w s k i, który w owym czasie był
współwłaścicielem „Yellow Factory”, małej firmy reklamowej, pomagającej w przygotowaniu
materiałów informacyjnych. Firma miała swój wkład przy tworzeniu tego projektu – por.
http://www.szkolawiary.dominikanie.pl/gdansk/; Archiwum firmy reklamowej „Yellow Factory”
Gdańsk.
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2. Wykłady w innych klasztorach
Gdańscy pomysłodawcy DSW nie zakładali wielkiego, ogólnopolskiego
programu dla tej inicjatywy. Nie spodziewano się, Ŝe taki cykl wykładowy będzie miał kontynuację w wielu innych dominikańskich klasztorach. Dobre pomysły same się jednak rozprzestrzeniają i nie trzeba specjalnej reklamy, aby rozwijały się i były podejmowane przez innych. Do rozszerzenia cyklu szkoły wiary
na kolejne klasztory dominikańskie w Polsce doszło dość szybko i samorzutnie.
Nikt tego nie uzgadniał z ośrodkiem gdańskim. Warto krótko przedstawić, jak
inicjatywy DSW mają się w innych ośrodkach dominikańskich.
W klasztorze dominikanów w Szczecinie wykłady rozpoczęto rok później19.
Pierwszy odbył się 13 października 2001 r. i wygłosił go o. Jacek Salij. Temat
brzmiał: „Co to znaczy wierzyć? Co to znaczy wierzyć w Jezusa Chrystusa?”20.
Ówczesny przeor o. Witold Słabig zainicjował w ten sposób cały cykl spotkań.
W parafialnym piśmie „Dominik” napisano o Dominikańskiej Szkole Wiary, Ŝe
przyczyni się ona do wzbogacenia wiedzy wszystkich jej uczestników i będzie
stanowić stały element formacji religijnej ludzi dorosłych21. W okresie dziewięciu lata działalności DSW w Szczecinie odbyło się 68 wykładów, z czego 57
wygłosili dominikanie. Sześć wykładów było podjętych przez świeckich wykładowców, w tym była jedna kobieta22. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w pierwszych latach
XXI w. DSW była jedyną tego rodzaju inicjatywą formacyjną w tym mieście.
Obecnie istnieje równieŜ Akademia Rodzinna, oferująca interesującą propozycję
wykładów specjalistycznych dla małŜonków.
Warszawski klasztor dominikanów, połoŜony przy ulicy Freta 10, był kolejnym ośrodkiem, gdzie zainaugurowano cykl DSW spotkania w październiku
2002 r. Trudno ustalić, w jaki sposób gdańska idea została przeniesiona do warszawskiego klasztoru. Pierwszy wykład odbył się w drugiej połowie października
2002 r. Poprowadził go ówczesny prowincjał polskich dominikanów o. Maciej
Zięba, a temat brzmiał: „O wielbłądzie i uchu igielnym, czyli o pieniądzach,
gospodarce i przedsiębiorczości”. Wykłady odbywają się do dnia dzisiejszego,
jednak w latach 2008–2009 nastąpiła przerwa. Dotychczas odbyło się ponad 50
wykładów. Obok dominikanów pojawiły się trzy osoby świeckie, w tym jedna

19

Dokładne archiwum z przeprowadzonych przez 9 lat wykładów moŜna znaleźć na stronie
szczecińskiego klasztoru – por. http://szkolawiary.szczecin.pl/archiwum.html.
20
Podobnie było rok wcześniej w Gdańsku. Ojciec Jacek Salij był jednym z tych prelegentów,
którego było warto zaprosić na początek. Gwarantował dobrą jakość wykładu oraz frekwencję
uczestników.
21
Por. Pismo parafialne „Dominik” wydawane przy klasztorze OO. Dominikanów w Szczecinie [Adwent 2001] s. 5.
22
Dane obejmują okres 2001–2010.
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świecka teoloŜka ElŜbieta Adamiak23. Jedno wydaje się pewne, Ŝe klasztor warszawski przysłuŜył się w zasadniczy sposób do rozwoju tego pomysłu i spowodował jego rozprzestrzenienie się na inne miasta. Dwa fakty były decydujące. Po
pierwsze, załoŜenie specjalnej strony internetowej, informującej o spotkaniach24.
Stopniowo inne miasta zostały podpięte do tej sieci informacyjnej. Po drugie,
zostało wypromowane logo nawiązujące do dziewięciu sposobów modlitwy św.
Dominika. Znak graficzny bardzo szybko został zaadoptowany przez inne ośrodki, organizujące wykłady. Logo jest umieszczane na wszelkiego rodzaju plakatach i folderach informacyjnych, zapowiadających kolejne tematy spotkań.
We wrocławskim klasztorze dominikanów, podobnie jak w Warszawie, wykłady rozpoczęto w październiku 2002 r. Inicjatorem był ówczesny przeor klasztoru o. Przemysław Ciesielski. Po zmianie przeora klasztoru nastąpiła kilkuletnia
przerwa w wykładach. Wznowienie spotkań nastąpiło na jesieni 2009 r. O.
Przemysław Dymowski wraz z grupą kilku osób świeckich podjęli się kierowania cyklem wykładów25.
Klasztor poznańskich dominikanów zainicjował wykłady szkoły wiary w
2003 r. W organizacji cykli rocznych współpracowały trzy osoby świeckie. Spotkania były układane takŜe w ciekawe w cykle tematyczne, z których najwaŜniejsze dotyczyły sakramentów świętych, grzechów współczesnych oraz wiary szukającej zrozumienia. Dotychczas odbyło się 47 wykładów. Wśród prelegentów
pojawiło się trzech świeckich wykładowców26.
Początek spotkań w klasztorze w Lublinie datowany jest na jesień 2007 r. Z
informacji na stronie internetowej moŜna się dowiedzieć, Ŝe wykłady te są odpowiedzią naszego zakonu na potrzebę pogłębionej katechezy dorosłych. Dotychczas odbyło się około 19 wykładów. W większości byli to dominikanie z
innych klasztorów w Polsce27.
Klasztor dominikanów w Łodzi powstał stosunkowo niedawno, bo dopiero
w 2004 r. Jednak od dwóch lat odbywają się takŜe w nim wykłady szkoły wiary.
Dotychczas odbyło się 11 spotkań, które są organizowane przez wspólnotę laikatu dominikańskiego28.

23

Por. http://freta.szkolawiary.dominikanie.pl/.
Por. http://www.szkolawiary.dominikanie.pl/index.html.
25
Niestety archiwum spotkań DSW w Wrocławiu jest niekompletne. Trudno ustalić liczbę
spotkań i dane wykładowców – por. http://www.szkolawiary.pl/.
26
Por. http://www.szkolawiary.dominikanie.pl/poznan/.
27
Niestety dane są bardzo niedokładne – por. http://www.szkolawiary.dominikanie.pl/lublin/.
28
Por. http://www.szkolawiary.dominikanie.pl/lodz/plan.htm.
24
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W krakowskim klasztorze wykłady mają miejsce od 4 lub 5 lat. Nie da się
tego dokładnie ustalić. Ciekawostką jest to, Ŝe istnieją one w ramach propozycji
duszpasterstwa akademickiego „Beczka. Akademicka grupa inicjatywna składa
się z duszpasterza i dwóch studentów. Wykłady odbywają się w środy i mają
inny charakter niŜ w główny nurt DSW w innych polskich klasztorach29.
Po przyjeździe dominikanów do stolicy Irlandii w lutym 2006 r., od razu zainicjowano Dominikańską Szkołę Wiary. Było to przeniesienie dobrego doświadczenia z Polski. W warunkach imigracyjnych organizacja cyklu wykładów
jest bardzo utrudniona. Niemniej dotychczas zorganizowano 31 spotkań30.
Zupełną nowością i jakimś fenomenem jest zainaugurowanie na jesieni 2009
r. wykładów DSW w Piotrkowie Trybunalskim31. Nie ma tam klasztoru dominikanów, natomiast jest bardzo aktywna grupa osób świeckich, tworząca środowisko laikatu dominikańskiego. To ona właśnie podjęła się koordynowania wykładów w mieście, gdzie tradycje dominikańskie są obecne od wieków, pomimo
braku wspólnoty braci dominikanów. MoŜe to teŜ jest bardzo dobry przykład,
który udowadnia, jak wiele w tego typu działalności intelektualnej mogą znaczyć
osoby świeckie.

III. Quo vadis DSW? Wnioski i postulaty pastoralne
1. Sytuacja po dziesięciu latach działalności
Jubileusze są waŜne i potrzebne, jednak nie najwaŜniejsze. Są okazją do
świętowania i pozwalają na pewne podsumowania. Nie powinny prowadzić do
samozadowolenia. Natomiast mogą być zaproszeniem do refleksji, co moŜna
zrobić lepiej, w oparciu o nabyte juŜ doświadczenia. Dominikańska Szkoła Wiary ma juŜ dziesięcioletnią historię. Stała się pewnego rodzaju propozycją dla
ludzi dorosłych, ale teŜ i wizerunkiem wykładów organizowanych przez wspólnoty dominikanów. Wielkim dobrem wspólnym są dominikańscy oraz świeccy
wykładowcy, którzy uczestniczyli w tym projekcie. Poza tym cennym jest kapitał
róŜnych przemyśleń związany z układaniem i prowadzeniem programów wykładów przez te lata. Wartością jest równieŜ bank części wykładów w wersji audio
dostępnych w formie elektronicznej.
29

Por. http://www.szkolawiary.dominikanie.pl/krakow/.
Dane pochodzą z raportu sporządzonego dla diecezji dublińskiej w sierpniu 2010 r. – por.
Polish Chaplaincy in Dublin: „Dominicans for Poles”. Short report: 14th February 2006 – 26th
August 2010. Dublin 2010; M. G r u b k a: Dominikanie dla Polaków w Dublinie. Posługa duszpasterska w przestrzeni irlandzkiego doświadczenia wiary. „Teologia Praktyczna”. T. 8: 2007 s. 28;
Por. M. L i s a k: Polscy emigranci w Irlandii na przykładzie grupy osób religijnych. „Teologia
Praktyczna”. T. 9: 2008 s. 7–18.
31
Por. http://dominikanie.pl/aktualnosci/news/archiwum/news_id,2192,y,2009.
30
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W nawiązaniu do słów generała zakonu, przywołanych u początku tekstu,
znajdują się słowa o. Krzysztofa Popławskiego OP, prowincjała Polskiej Prowincji Dominikanów, pochodzące z wywiadu, udzielonego zaraz po wyborze na
drugą kadencję. Stwierdził on, Ŝe Dominikańskie Szkoły Wiary, które zaczęły się
dziesięć lat temu, przeŜywają juŜ swój zmierzch, ta formuła powoli się wyczerpuje, nie jest juŜ tak inspirująca jak dawniej. Być moŜe tworzenie innych zinstytucjonalizowanych formuł formacji intelektualnej jest kierunkiem wartym przemyślenia i zagospodarowania32. Ciekawa jest to refleksja, tym bardziej, Ŝe
wypowiedziana przez jednego z pierwszych realizatorów tych wykładów i warta
jest chwili zastanowienia. Pokazuje ona, Ŝe być moŜe prowincjał widzi sens w
rozwijaniu innych formuł wykładowych, natomiast nie ma juŜ przekonania, Ŝe
wykłady w ramach szkoły wiary moŜna ukierunkować i rozwinąć, jako
długoletnią propozycję formacji dla dorosłych w ramach działania całej
prowincji.
W niedalekiej przeszłości pojawiało się w działaniach polskich dominikanów wiele róŜnych i moŜe w jakimś sensie podobnych inicjatyw. Niewiele z nich
przetrwało dłuŜszy okres czasu. MoŜna wspomnieć o kilku z nich: „Szkoła św.
Tomasza w Gdańsku” (1968–1972)33, „Studium Wiedzy Chrześcijańskiej” w
Beczce (1971–1975), „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii” w Warszawie (2002–2006)34, czy teŜ „Filozoficzo-Teologiczna Szkoła św. Jacka” w Rzeszowie (2009–2010)35. Była teŜ próba otwarcia w 2005 r. w Gdańsku dominikańskiego „Kolegium Nauk Społecznych”, które docelowo nazwano „Collegium
Dominicanum”36. Równocześnie warto zauwaŜyć, Ŝe w tym roku rozpoczyna
działalność Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii w Krakowie, które stawia sobie za cel zapoznanie przyszłych słuchaczy z myślą chrześcijańską w filo32

Na księŜyc, czy do Wieliczki? – z prowincjałem polskich dominikanów o. K r z y s z t o f e m
P o p ł a w s k i m rozmawiali R o m a n B i e l e c k i OP i D o m i n i k J u r c z a k OP. „W Drodze”. R. 2010 nr 3(439).
33
Projekt zainicjowany przez o. L u d w i k a W i ś n i e w s k i e g o, ówczesnego duszpasterza akademickiego gdańskiej „Górki”. To był bardzo śmiały pomysł formacyjny dla studentów i
dorosłych.
34
Projekt powstał z inicjatywy ludzi świeckich i o. T a d e u s z a B a r t o s i a, wówczas dominikanina w klasztorze warszawskim. Trwał w tej formie cztery lata. Następnie został przekształcony w Warszawskie Studium Filozofii i Teologii. Prowadzony jest do dzisiaj.
35
Szkoła ta nawiązuje do Studium Filozofii i Teologii istniejącego przed kilku laty w Warszawie. Warto wspomnieć, Ŝe w latach 1998–2002 istniała juŜ próba prowadzenia Szkoły św.
Jacka, którą podjął swego czasu ówczesny duszpasterz akademicki „Szopki” o. M a r e k
G r z e l c z a k. Szkoła zakończyła działalność wraz z jego odejściem z Rzeszowa – por.
http://www.rzeszow.dominikanie.pl/szkola_sw_jacka.php.
36
Szkoła została załoŜona we współpracy z WyŜszą Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni.
W 2005 r. uzyskano pozwolenie Ministerstwa Szkolnictwa WyŜszego na rozpoczęcie działalności i
uruchomienie wykładów na kierunku filozofia. Jednak Kapituła Prowincjalna w 2006 r. zawiesiła
ostatecznie moŜliwość prowadzenia tego projektu i szkoła nigdy nie przeszła etapu wstępnego –
por. Archiwum Klasztoru Dominikanów w Gdańsku i Fundacji Centrum św. Jacka w Gdańsku.
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zofii i teologii. Szczególny akcent ma być połoŜony na nauczanie św. Tomasza
oraz na tradycję dominikańską. Skierowana jest do absolwentów wyŜszych
uczelni, studentów i licealistów, liderów wspólnot, animatorów i katechetów.
Jednym słowem do kaŜdego, kto chce poznać tradycję chrześcijańskiej myśli
filozoficzno-teologicznej. Szkoła krakowska inicjowana jest przez wykładowców
dominikańskiego Kolegium Filozofii i Teologii37. DuŜo róŜnych inicjatyw i dobrych projektów w ostatnich kilkudziesięciu latach rozpoczynano i dość szybko i
kończono ich realizację. Jest w tym jakaś słabość polskich dominikanów warta
zastanowienia.
Na wielu stronach internetowych, ogłaszających programy szkoły wiary
moŜna znaleźć określenie „ogólnopolska sieć wykładów”. Gdyby chcieć to
sprawdzić, to okazałoby się, Ŝe takie stwierdzenie odnosi się do struktury, która
istnieje jedynie wirtualnie i nie pokrywa się z faktami. Raczej moŜna zobaczyć
zespół kilku monad, które nie mają do siebie Ŝadnego odniesienia. No moŜe jedynie stoi za tym poczucie, Ŝe tworzy się coś waŜnego w oparciu o klasztory i
charyzmat dominikański. Nie ma jednak Ŝadnej struktury ogólnopolskiej. Nie ma
niczego, co takim terminem dałoby się ująć. Jest jedynie wspólny szyld, jest i
strona internetowa, która zresztą nie podaje wszystkich bieŜących informacji.
Poza tym kaŜdy klasztor działa na własną rękę.
Poszukując informacji na głównej stronie polskich dominikanów w dziale
„instytucje”, równieŜ nie znajdujemy Ŝadnego potwierdzenia, Ŝe mamy do czynienia z siecią ogólnopolską, koordynowaną przez kogoś w imieniu prowincjała38. Raczej moŜna zaryzykować stwierdzenie, Ŝe tak naprawdę po upływie dziesięciu lat działalności DSW prowincja polskich dominikanów nie zajęła się w
Ŝaden sposób tą inicjatywą. Nie przeprowadzono merytorycznej refleksji i nie
postawiono zadań na następne lata. Podobnie nie widnieje Ŝaden zapis z trzech
ostatnio odbytych kapituł prowincjalnych, świadczący o fakcie powołania takiej
ogólnopolskiej struktury. Krótko mówiąc, równieŜ podczas ostatnich kapituł
prowincjalnych nie podjęto wystarczająco głębokiej refleksji, co znalazłoby
swoje odbicie w konkretnych decyzjach w aktach kapitulnych. W zapisach kapituł znajdują się raczej słowa pochwał i stwierdzenia o radości uczestników z
faktu istnienia takich wykładów. Z samego faktu doceniania nie wynika jeszcze
nic dla rozwoju takiej inicjatywy wykładowej39.
37
Uderza zbieŜność nazw z wspomnianą juŜ szkołą załoŜoną w warszawskim klasztorze na
SłuŜewie przez T. B a r t o s i a – por. K. W i ś n i e w s k a: Poszukiwania po czterdziestce. „Gazeta
Wyborcza”, 05.07.2008 http://wyborcza.pl/1,90705,5426494,Poszukiwania_po_czterdziestce.html;
zob. takŜe – http://www.kolegium.dominikanie.pl/idea2.php.
38
Por. http://dominikanie.pl/instytucje/.
39
Por. Akta Zwyczajnej Kapituły Prowincjalnej Polskiej Prowincji Dominikanów. Warszawa
2002 nr 53 s. 24; tamŜe, nr 114 s. 35; Akta Zwyczajnej Kapituły Prowincjalnej Polskiej Prowincji
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Wydaje się, Ŝe przez te dziesięć lat dominikanie nie uczynili wystarczająco
wiele, aby to doświadczenie i łaskę Jubileuszu Roku 2000 rozwinąć i nadać mu
dojrzalszą formę. DSW moŜe być juŜ jakiegoś rodzaju przestrogą, aby po wyczerpaniu tematów i zmęczeniu prelegentów nie stała się kolejnym faktem historycznym, o którym moŜna co najwyŜej znaleźć informacje w dokumentach archiwum polskiej prowincji, bądź przeczytać w pracy magisterskiej.
2. Sieć ogólnopolska, czyli kilka propozycji
Dziesięć lat doświadczeń jest wystarczającym okresem, aby podjąć próbę
sformułowania kilku wskazówek. MoŜna się zadowolić i powiedzieć sobie, Ŝe
nie ma sensu zmieniać coś, co się sprawdziło i jest dobre. Czasami takie argumenty moŜna usłyszeć. Jednak takie myślenie niewiele wnosi. MoŜna jednakŜe
spróbować podjąć jakieś próby, aby nadać tej formule nowe kierunki. Nie wolno
stać w miejscu. W takim ujęciu pochwała generała zakonu moŜe być czymś, co
usypia i nie skłania do wysiłku.
W dominikańskiej tradycji kaŜdy klasztor był z załoŜenia pewnego rodzaju
szkołą. Posiadał lektora konwentualnego odpowiedzialnego za kształcenie dominikanów. MoŜe doświadczenie prowadzenia przyklasztornych szkół wiary jest
ciekawym wyzwaniem dla dominikańskich wspólnot oraz dla polskiej prowincji
dominikanów jako całości. Przygotowanie lektorów konwentualnych, którzy
byliby zdolni do prowadzenia formacji ludzi dorosłych, a jednocześnie współtworzenia rzeczywistej sieci ogólnopolskich wykładów jest zadaniem do podjęcia.
Zagadnienie on-line learning pojawiało się w dyskusji polskich dominikanów w ostatnich latach wielokrotnie. W sposób wyraźny podczas debaty na temat Ŝycia intelektualnego polskiej prowincji w 2008 r. Czas więc juŜ na realizację prowincjalnego projektu szkoły filozoficzno-teologicznej. Mogłaby to być
szkoła stacjonarna, która miałaby prawo nadawania świadectw. A więc z moŜliwością distance learning. Szkoła taka mogłaby być projektem zarządzanym z
centrum Polski, np. w klasztorze dominikańskim w Warszawie SłuŜewie40. W
stolicy są dwa duŜe klasztory o wielkim potencjale intelektualnym. To one mogłyby być miejscem, z którego rozchodzi się róŜnorodna propozycja nauczania
przeznaczonego dla ludzi świeckich. Skoordynowany projekt pozwala na spięcie
w sieć wielu innych inicjatyw, które dzieją się w dominikańskich klasztorach. W
takim znaczeniu Dominikańska Szkoła Wiary mogłaby stać się projektem długofalowym, który pozwala na formułowanie moŜliwości dokształcenia filozoficzZakonu Kaznodziejskiego. Warszawa 2006 nr 50 s. 22; Akta zwyczajnej Kapituły Prowincjalnej
Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego. Warszawa 2010 nr 86 s. 33.
40
Byłoby to nawiązanie do myśli o. prof. J a c k a W o r o n i e c k i e g o OP.
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no-teologicznego dla osób pragnących takie studium odbyć. Niezbędnym jest
opracowanie programu, który byłby moŜliwy do realizowania w blokach tematycznych dwu, trzy i czteroletnich. MoŜliwa powinna być równieŜ jakaś forma
podsumowania tego nauczania. Dobrze byłoby kończyć cykl nauczania wydaniem dyplomu, który umocowany byłby w systemie prawa państwowego czy
kościelnego41.
Ciekawym przykładem porównawczym jest realizowany przez irlandzkich
dominikanów projekt nauczania teologii pod nazwą „The Priory Institute”. Powstał on w 2000 r., czyli w tym samym czasie co projekt Dominikańska Szkoła
Wiary. Dominikanie irlandzcy kierują swą propozycję do katolików świeckich,
pragnących pogłębiać swoją wiarę. Klasztor w Tallaght jest miejscem skąd zarządza się tym projektem. MoŜna studiować teologię na odległość poprzez wykorzystanie moŜliwości, jakie daje Internet. Studia kończą się akademickim dyplomem, który jest moŜliwy do uzyskania dzięki współpracy z The University of
Wales w Lampeeter, w Wielkiej Brytanii42.
Ostatnim zagadnieniem jest problem zbudowania zespołów zarządzających
szkołą wiary, który składałby się z dominikanów i świeckich katolików. Jak pokazuje doświadczenie dziesięciu lat prowadzenia wykładów, nie wszędzie to
było w naleŜyty sposób zrozumiane, aby ludzi świeckich zaprosić do współtworzenia takiego przedsięwzięcia. Jeśli projekt oparty jest jedynie na przełoŜonych,
to nie ma szans, aby stać się środowiskowym działaniem. PrzełoŜeni są wybierani na urzędy, które są kadencyjne. Po upływie trzech lub sześciu lat odchodzą.
Projekt powinien być realizowany bez względu na konieczne zmiany dokonywane w dominikańskim zakonie.

W krótkim podsumowaniu moŜna stwierdzić, Ŝe idea powstania Dominikańskiej Szkoły Wiary oraz jej dziesięcioletnie doświadczenia niesie ciekawe przesłanie i wkład w formację ludzi dorosłych w Polsce. Jest to jedna z inspirujących
propozycji pastoralnych skierowanych do świeckich chrześcijan. Sama inicjatywa oraz jej modelowe przepracowanie, warta jest podjęcia dalszych wysiłków i
rozwoju, tak, aby mogła stać się na coraz większą skalę dobrem pastoralnym i
intelektualnym Kościoła w Polsce.

41
42

MoŜliwa byłaby tutaj współpraca z którąś z istniejących w Warszawie szkół wyŜszych.
Por. The Priory Institute. Theology by distance learning – http://www.prioryinstitute.com/.
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Aneks
Wykłady Dominikańskiej Szkoły Wiary w Gdańsku (2000–2010)43
Rok akademicki 2000/2001
21–22.10.00, o. prof. J. Salij OP (Warszawa): „Wokół dokumentu Dominus Jesus”.
17–18.11.00, o. dr J. Kupczak OP (Kraków): „Człowiek u Jana Pawła II”.
15–16.12.00, o. T. Wytrwał OP (Warszawa): „Ludzka twarz prawa”
19–20.01.01, o. dr G. Chrzanowski OP (Kraków): „Chrześcijaństwo a religie świata”.
16–17.02.01, o. K. Sonek OP (Lublin): „Którędy do Ziemi Obiecanej? Między liberalizmem a
fundamentalizmem biblijnym”
16–17.03.01, o. W. Prus OP (Warszawa): „Nawrócenie św. Augustyna”
18–19.05.01, o. dr J. Puciłowski OP (Kraków): „Kościół w okresie międzywojennym”
15–16.06.01, o. prof. J. A. Kłoczowski OP (Kraków): „Czy mistyk jest osobą wierzącą?”
Rok akademicki 2001/2002
19–20.10.01, o. G. Kluz OP (Gdańsk): „Iluzja szczęścia – sekty, magia, okultyzm”
16–17.11.01, o. T. Kwiecień OP (Poznań): „Pochwała ciała, czyli liturgia i człowieczeństwo”
14–15.12.01, o. T. Trzopek OP (Lublin): Metody czytania Pisma św. i Samarytanka”
18–19.01.02, o. W. Czwichocki OP (Warszawa): „Ikona streszczeniem prawosławia”
15–16.02.02, o. prof. J. Salij OP (Warszawa): „Po co Ŝyjemy?”
Wykład nieznany
19–20.04.02, o. dr M. Pieńkowski OP (Kraków): „Integracja europejska a toŜsamość kulturowa”
13–14.06.02, o. prof. J. A. Kłoczowski OP (Kraków): „Religio postmoderna: monoteizm czy politeizm”
Rok akademicki 2002/2003
18–19.10.02, o. dr J. Puciłowski OP (Budapest): „Polak-Katolik: źródło i konsekwencje stereotypu”
22–23.11.02, o. prof. J. A. Kłoczowski OP (Kraków): „ Odpowiedź na postmodernizm – filozofia
dialogu”
13–14.12.02, o. dr M. Zięba OP (Warszawa): „PapieŜe a demokracja i kapitalizm. Od Syllabusa do
Centessimus Annus”
17–18.01.03, o. Z. Krysiewicz OP (Kraków): „O spotykaniu Boga przez sztukę”
14–15.02.03, o. prof. J. Salij OP (Warszawa): „Modlitwa dominikańska: między walką a spoczynkiem”
14–15.03.03, o. M. Złonkiewicz OP (Tarnobrzeg): „Prawdziwa i fałszywa duchowość”
11–12.04.03, o. P. Kołacz OP (Warszawa): „Reguła św. Augustyna czyli korzenie duchowości
dominikańskiej”
23–24.05.03, o. prof. J. A. Kłoczowski OP (Kraków): „Mistyka dominikańska: Katarzyna ze Sieny,
Eckhart, Tauler …”
13–14.06.03, o. M. Pilśniak OP (Warszawa): „Medytacja chrześcijańska”
Rok akademicki 2003/2004
10–11.10.03, o. R. Schulz OP (Wrocław): „Modlitwa dominikańska”
43

Listę odtworzono z danych zawartych w archiwum Parafii i Klasztoru św. Mikołaja w
Gdańsku oraz z danych uzyskanych z archiwum gdańskiej firmy reklamowej „Yellow faktory”.
Podaje się kompletny plan dziesięciu lat wykładów jedynie dla ośrodka w Gdańsku. W pozostałych
klasztorach wiele tych wykładów wygłoszono w innych terminach. Przyjęto jako punkt początkowy
wykładów październik 2000 r., natomiast czerwiec 2010 r. przyjęto jako końcowy i dopełniający
dziesięciu lat istnienia szkoły wiary.
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14–15.11.03, o. J. Głodek OP (Poznań): „Czy Polacy wierzą w Boga? – socjologia polskiego katolicyzmu”
12–13.12.03, o. W. Prus OP (Warszawa): „Św. Hieronim – przyjaźń, jako sposób czytania Pisma
św.”
16–17.01.04, o. prof. J. A. Kłoczowski OP (Kraków): „Mistyka i erotyka – Katarzyna ze Sieny i
Henryk Suzo”
13–14.02.04, o. dr M. Zięba OP (Warszawa): „Nie obraŜać się na świat”
19–20.03.04, o. dr J. Puciłowski OP (Budapest): „Dlaczego Europa odwróciła się od Kościoła?”
16–17.04.04, o. dr hab. A. Potocki OP (Warszawa): „Jaka jest nasza wiara?”
21–22.05.04, o. T. Piłat OP (Sandomierz): „Reguła św. Benedykta. Fundament duchowości Zachodu”
Rok akademicki 2004/2005
15–16.10.04, o. M. Adamski OP (Kraków): „śydowskie korzenie chrześcijaństwa”
12–13.11.04, o. prof. J. A. Kłoczowski OP (Kraków): „Unde malum? Skąd zło, skoro Bóg jest
dobry i wszechmocny?”
17–18.12.04, o. dr M. Paluch OP (Warszawa): „Czy dogmaty są do zbawienia koniecznie potrzebne?”
21–22.01.05, o. dr M. Zięba OP (Warszawa): „Demokracja i antyewangelizacja. Religia i wolne
społeczeństwo”
18–19.02.05, o. W. Jędrzejewski OP (Łódź): „Siła i kruchość czyli tajemnica chrześcijańskiej
nadziei”
18–19.03.05, o. T. Kwiecień OP (Warszawa): „Geniusz liturgii”
15–16.04.05, o. C. Binkiewicz OP (Warszawa): „Czy prawda istnieje naprawdę?”
20–21.05.05, o. prof. J. A. Kłoczowski OP (Kraków): „Dlaczego Bóg zgadza się na istnienie zła?”
Rok akademicki 2005/2006
14–15.10.05, o. Ł. Popko OP (Lublin): „Nie samym chlebem Ŝyje człowiek czyli Lectio Divina”
18–19.11.05, o. dr P. Napiwodzki OP (Kraków): „Od czego wyzwala teologia wyzwolenia?”
16–17.12.05, o. B. Matusiak OP (Warszawa): „Hildegarda z Bingen. Mistyka i muzyka”
20–21.01.06, o. prof. J. A. Kłoczowski OP (Kraków): „Co wiemy o człowieku? Od homo sapiens
do homo idiota”
17–18.02.06, o. J. Gonciarz OP (Korbielów): „Duchowość dominikańska”
17–18.03.06, o. M. Biskup OP (Poznań): „Eucharystia i ikona: wejście w tajemnicę”
22–23.04.06, o. M. Pilśniak OP (Warszawa): „Etyka seksualna XXI w.”
26–27.05.06, o. dr M. Przanowski OP (Kraków): „Czy Bóg ma uczucia?”
Rok akademicki 2006/2007
20–21.10.06, o. dr J. Puciłowski OP (Kraków): „PRL: działania SB przeciw Kościołowi”
24–25.11.06, o. dr T. Wytrwał OP (Warszawa): „Łaska sakramentów”
15–16.12.06, o. dr G. Chrzanowski OP (Kraków): „Dobry Bóg a zło”
19–20.01.07, o. W. Jędrzejewski OP (Łódź): „Tajemnica pojednania”
16–17.02.07, o. K. Popławski OP (Warszawa): „Kościół w Chinach. Czy ewangelizacja narodów
ma sens?”
16–17.03.07, o. dr M. Paluch OP (Warszawa): „Jak Bóg jest Ojcem?”
20–21.04.07, o. dr P. Napiwodzki OP (Kraków): „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam takŜe na
wieki”
18–19.05.07, o. dr S. Brzozecki OP (Lublin): „Rozłamy w Kościele. Arianizm. Monofizytyzm.
Wielka schizma wschodnia”
Rok akademicki 2007/2008
26–27.10.07, o. W. Prus OP (Poznań): „Spowiedź – religijny rytuał, psychologiczne pocieszenie
czy uzdrawiające Miłosierdzie?”

225

23–24.11.07, o. dr M. Przanowski OP (Kraków): „Wiara: św. Tomasz z Akwinu i św. Jan od KrzyŜa”
14–15.12.07, o. W. Jędrzejewski OP (Łódź): „Tajemnica chrześcijańskiego powołania”
18–19.01.08, o. dr M. Paluch OP (Warszawa): „Czy Bogu potrzebne są ofiary?”
15–16.02.08, o. prof. J. Salij OP (Warszawa): „Cztery wykłady o Kościele”
14–15.03.08, o. W. Czwichocki OP (Wrocław): „Ojcowie pustyni czyli sens ascezy chrześcijańskiej”
18–19.04.08, o. dr T. Wytrwał OP (Warszawa): „Przestępstwa i przestępcy w Kościele”
16–17.05.08, o. W. Gołaski OP (Łódź): „Suma teologii – teologiczny testament św. Tomasza”
Rok akademicki 2008/2009
17–18.10.08, o. J. Pyda OP (Kraków): „Czy koniecznie musimy wierzyć w cuda? Chrześcijańska
teologia zdarzeń niezwykłych”
21–22.11.08, o. dr P. Napiwodzki OP (Kraków): „Czy Kościół poleca wierzyć w Kościół?”
12–13.12.08, o. dr M. Zięba OP (Gdańsk): „Demokracja i wolny rynek w Ewnagelii czyli chrześcijanin w polityce i gospodarce”
16–17.01.09, o. K. Karbownik OP (Kraków): „Jak się spowiadać by się dobrze spowiadać?”
13–14.02.09, o. dr J. Puciłowski OP (Kraków): „Czy jest moŜliwa wiara bez kryzysu? O czym
świadczą trudności w wierze?”
27–28.03.09, o. dr R. Plich OP (Kraków): „Czy Ŝyjemy dla zakazów, czy zakazujemy, aby Ŝyć?
Uzasadnienie katoliciej etyki seksualnej”
24–25.04.09, o. W. Jędrzejwski OP (Łódź): „Sztuka sprzeciwu czyli jak reagować na zło”
22–23.05.09, o. T. Zamorski OP (Łódź): „Dojrzałość wiary – dojrzałość Ŝycia. Miłosny uścisk –
między psychoterapią a wiarą”
Rok akademicki 2009/2010
23–24.10.09, o. T. Kwiecień OP (Łódź): „Powszechne kapłaństwo wszystkich chrześcijan”
20–21.11.09, o. dr M. Zięba OP (Gdańsk): „Czego uczy nas dzisiejszy kryzys?”
11–12.12.09, o. dr M. Paluch OP (Warszawa): „O czym nie moŜna nie (po)wiedzieć. Jak się myśli
dziś o Chrystusie w Kościele?”
22–23.01.10, o. T. Gaj OP (Warszawa): „Czy psychologia zagraŜa wierze?”
19–20.02.10, o. C. Klahs OP (Poznań): „O nadziei i zniechęceniu”
12–13.03.10, o. dr P. Napiwodzki OP (Kraków): „Czy Kościół głosi jeszcze koniec świata?”
23–24.04.10, o. M. Paluch OP (Warszawa): „Jak myśli się dziś o Chrystusie w Kościele?”
21–22.05.10, o. dr G. Chrzanowski OP (Kraków): „Czy istnienie Boga moŜna udowodnić?”
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Komunikacja w sytuacji zaskoczenia.
Pierwsze 24 godziny pontyfikatu Jana Pawła II
w kontekście relacji „Corriere della Sera”

Zakończony 2 kwietnia 2005 r. pontyfikat Jana Pawła II pozwala spojrzeć z
pewnej perspektywy czasowej na pełnioną przez PapieŜa posługę apostolską.
Jeśli, jak pisze F. Lever, z punktu widzenia komunikacji Karol Wojtyła był prawdziwym mistrzem i trzeba go studiować1, warto przyjrzeć się postawie Jana Pawła II w sytuacji zaskoczenia – nie tylko dla niego samego, ale takŜe dla świata –
jakim był jego wybór na Stolicę Piotrową.
Największa włoska gazeta codzienna, „Corriere della Sera”, otwarła wydanie z 18 października 1978 r. tytułem: „Szok [z powodu] PapieŜa obcokrajowca”2. Pisano o wydarzeniach rozgrywających się na tle Rzymu zdumionego,
wstrząśniętego tym głosem niespodziewanym, silnym, bez akcentu włoskiego, i
obecnością osobistości tak bardzo nowej w pałacach watykańskich3.
Sam Jan Paweł II, wspominając tamtą chwilę swego Ŝycia, nie będzie unikał
słowa „zaskoczenie”: Myślę, Ŝe wynik konklawe w dniu 16 października 1978
roku był z a s k o c z e n i e m nie tylko dla mnie! Bóg, który kieruje wydarzenia-

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
F. L e v e r: Il papa e i media nei primi cento giorni di pontificato. W: Karol Wojtyła, un
pontefice in diretta. Red. G. M a z z a. Roma 2008 s. 99.
2
Lo shock del Papa straniero. „Corriere della Sera” [18.10.1978] s. 1.
3
A. C a v a l l a r i: Simbolo di unione. „Corriere della Sera” [18.10.1978] s. 1.
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mi, jakie dzieją się w wymiarze zewnętrznym, jest jednak równocześnie Panem
serc i wspiera je od wewnątrz, aby mogły sprostać wydarzeniom, które od zewnątrz, po ludzku, z a s k a k u j ą nas i przerastają. Na tym polega tajemnica
kaŜdego właściwie powołania. Powołanie zawsze oznacza, Ŝe mamy zobaczyć
nowy projekt naszego własnego Ŝycia – inny niŜ ten, z jakim egzystowaliśmy
dotąd4.
Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba analizy – dokonujących się w
sytuacji zaskoczenia – publicznych wystąpień Jana Pawła II w pierwszych dwudziestu czterech godzinach jego pontyfikatu z punktu widzenia teorii komunikacji i ich recepcja we włoskim dzienniku „Corriere della Sera”5.

I. Oczekiwanie na nowego PapieŜa
Wynik konklawe 16 października 1978 r. musiał być dla dziennikarzy analizowanego przez nas tytułu prasowego zaskoczeniem, skoro w dniach poprzedzających wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową nazwisko arcybiskupa krakowskiego nie pojawiło się na łamach pisma ani razu. Nie tylko nie wymieniano
Karola Wojtyły jako kandydata na następcę Jana Pawła I, ale teŜ nie wspominano go wśród uczestników konklawe.
„Corriere” skupiało uwagę czytelników na pięciu kardynałach papabili. ZauwaŜano, Ŝe wśród moŜliwych następców Jana Pawła I jest dwóch faworytów i
trzech innych kandydatów6. Faworytami, zdaniem dziennikarzy „Corriere”, byli
kardynałowie Giovanni Benelli7 z Florencji i Giuseppe Siri8 z Genui. Wśród
moŜliwych następców Jana Pawła I wymieniano takŜe Ugo Poletti9, kardynała
wikariusza diecezji rzymskiej, Giovanni Colombo10 z Mediolanu i Corrado
Ursi11, arcybiskupa Neapolu.
4

A. F r o s s a r d: »Nie lękajcie się!« Rozmowy z Janem Pawłem II. Roma 1982 s. 29.
„Corriere della Sera” w 1978 r. był największą włoską gazetą codzienną, dostępną na terenie
całego kraju, osiągając sprzedaŜ na poziomie 770 tysięcy egzemplarzy; P. M o r a n d o: Dancing
Days. 1978–1979. Roma 2009 s. 154.
6
F. D e S a n t i s: Centoundici cardinali da ieri in Conclave per la difficile scelta del nuovo
Papa. „Corriere della Sera” [15.10.1978] s. 1.
7
G i o v a n n i B e n e l l i, ur. 12 maja 1921 r., arcybiskup Florencji od 1977 r. (zm. 26 października 1982 r.).
8
G i u s e p p e S i r i, ur. 20 maja 1906 r., arcybiskup Genui od 1946 r. (zm. 2 maja 1989 r.).
9
U g o P o l e t t i, ur. 19 kwietnia 1914 r., kardynał wikariusz dla diecezji rzymskiej od 1973
r. (zm. 25 lutego 1997 r.).
10
G i o v a n n i U m b e r t o C o l o m b o, ur. 6 grudnia 1902 r., arcybiskup Mediolanu od
1963 r. (zm. 20 maja 1992 r.).
11
C o r r a d o U r s i, ur. 26 lipca 1908 r., arcybiskup Neapolu od 1966 r. (zm. 29 sierpnia
2003 r.).
5
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Dziennikarskie relacje starały się uchwycić atmosferę wydarzenia i opisać
nastroje niektórych uczestników konklawe. Pisano o dwóch kardynałach – Paolo
Marella12 i Miguel Darío Miranda y Gómez13 – nienaleŜących z racji wieku do
grona elektorów, którzy oczekiwali na wynik konklawe na placu św. Piotra14.
Wspominano kardynała Hanoi, Josepha Marie Trinh-nhu-Khuê15, który miał
pojawić się z ogromną, ciemną walizką, co – zdaniem reportera „Corriere” –
wskazywało na „pesymistyczne” prognozy co do długości trwania konklawe16.
ZauwaŜano takŜe poświęcenie kard. Johna Wrighta17, który przybył na konklawe
na wózku inwalidzkim.
Dla zobrazowania atmosfery wydarzenia pisano teŜ o róŜnych nieformalnych miejscach spotkań kardynałów, przypisując szczególne znaczenie dziedzińcowi San Damaso18. Wymieniano menu śniadaniowe uczestników konklawe, na
które składało się cappuccino i kawa, rogaliki i chleb, jajka na bekonie, dŜemy i
jogurt19. ZauwaŜano, Ŝe Ŝaden z kardynałów–elektorów nie zajmuje tej samej
celi co podczas konklawe z sierpnia 1978 r., starano się teŜ określić, jak rozmieszczone są pokoje poszczególnych uczestników. Wymieniano numery cel
zajmowanych przez znaczących – w przekonaniu dziennikarzy – kardynałów:
Pericle Felici20 – cela 124, G. Benelli – cela 96, Eduardo Pironio21 – cela 97,
Silvio Oddi22 – cela 119, G. Colombo – cela 105. Zanotowano takŜe, Ŝe Filipiń-

12

P a o l o M a r e l l a, ur. 25 stycznia 1895 r., przewodniczący Fabryki św. Piotra od 1967 r.
(zm. 15 października 1984 r.).
13
M i g u e l D a r í o M i r a n d a y G ó m e z, ur. 19 grudnia 1895 r., od 1977 r. emerytowany arcybiskup Meksyku (zm. 15 marca 1986 r.).
14
W. T o b a g i: Due cardinali ultraottantenni si sono mescolati alla folla. „Corriere della
Sera” [16.10.1978] s. 1.
15
J o s e p h M a r i e T r i n h - n h u - K h u ê, ur. 11 grudnia 1898 r., arcybiskup Hanoi od
1960 r. (zm. 27 listopada 1978 r.).
16
U. M u n z i: Il filippino Jaime Sin nella cella che fu di Luciani. „Corriere della Sera”
[15.10.1978] s. 1.
17
J o h n J o s e p h W r i g h t, ur. 18 lipca 1909 r., prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa
od 1969 r. (zm. 10 sierpnia 1979 r.).
18
U. M u n z i: Il filippino Jaime Sin nella cella che fu di Luciani. „Corriere della Sera”
[15.10.1978] s. 1.
19
F. D e S a n t i s: Fumate nere e fumate bianche, ma il nuovo Papa non c’è ancora.
„Corriere della Sera” [16.10.1978] s. 1.
20
P e r i c l e F e l i c i, ur. 1 sierpnia 1911 r., od 1977 r. prefekt NajwyŜszego Trybunału
Sygnatury Apostolskiej (zm. 22 marca 1982 r.).
21
E d u a r d o F r a n c i s c o P i r o n i o, ur. 3 grudnia 1920 r., prefekt Kongregacji ds. Zakonów i Instytutów Świeckich od 1975 r. (zm. 5 lutego 1998 r.).
22
S i l v i o A n g e l o P i o O d d i, ur. 14 listopada 1910 r., od 1969 r. legat papieski dla
Bazyliki św. Franciszka w AsyŜu (zm. 29 czerwca 2001 r.).
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czyk Jaime Sin23 zajmuje celę, która podczas ostatniego konklawe naleŜała do
kardynała Albino Luciani, przyszłego Jana Pawła I.
Dziennikarze „Corriere della Sera” w artykułach opublikowanych podczas trwania konklawe nie podejmowali tematu e wentualnego wyboru PapieŜa nie–Włocha.

II. Pierwsze publiczne wystąpienia nowo wybranego PapieŜa
Pierwsze działania nowo wybranego PapieŜa znajdują swoje źródło w tradycji sprawowania urzędu biskupa Rzymu i mają odzwierciedlenie w przepisach
liturgicznych zawartych w Ordo Sacrorum Rituum Conclavis24. NaleŜą do nich
przede wszystkim pierwsze błogosławieństwo Urbi et Orbi oraz przemówienie
wygłoszone podczas mszy św. celebrowanej wraz z kardynałami w Kaplicy Sykstyńskiej w dzień po wyborze. Poprzednicy Jana Pawła II podtrzymywali takŜe
zwyczaj wypełnienia dzieła miłosierdzia tuŜ po zakończeniu konklawe, poza
murami Watykanu. Trzy tradycyjne wystąpienia nowo wybranego biskupa Rzymu stały się takŜe pierwszymi publicznymi działaniami Jana Pawła II.
Po wypowiedzeniu formuły Habemus Papam, ogłaszającej światu wybór
PapieŜa, biskup Rzymu pojawiał się w loggii błogosławieństw Bazyliki św. Piotra w towarzystwie kardynałów, udzielając wiernym błogosławieństwa Urbi et
Orbi. Z uroczystym błogosławieństwem udzielanym „miastu i światu” związany
był odpust zupełny. PoniewaŜ obrzęd dopuszczał obecność odbiorców uczestniczących w rycie za pośrednictwem mass mediów, odpust udzielany był takŜe
wiernym, którzy poboŜnie i z szacunkiem przyjęli błogosławieństwo za pośrednictwem środków społecznego przekazu25. Ogłoszenie wyboru PapieŜa poszerza23

J a i m e L a c h i c a S i n, ur. 31 sierpnia 1928 r., arcybiskup Manili od 1974 r. (zm. 21
czerwca 2005 r.).
24
Jak przypomina reskrypt abp. P i e r o M a r i n i e g o, w 1978 r. zostało przygotowane Ordo
Sacrorum Rituum Conclavis, według którego odbywały się ceremonie liturgiczne po wyborze
J a n a P a w ł a I i J a n a P a w ł a I I; Officium de liturgicis celebrationibus Summi Pontificis,
Ordo Rituum Conclavis, E Civitate Vaticana 2000. Warto przypomnieć, Ŝe autor powyŜszego
reskryptu, późniejszy Mistrz Ceremonii Papieskich, brał udział w obrzędzie ogłoszenia wyboru
J a n a P a w ł a I I w roli ceremoniarza, podającego mikrofon kardynałowi P e r i c l e F e l i c i
(który wypowiadał formułę Habemus Papam). Jerzy S t e f a ń s k i zauwaŜa, Ŝe Ordo zostało wówczas wydane techniką „małej poligrafii”, a znaleźć je moŜna w Archiwum Urzędu Papieskich NaboŜeństw Liturgicznych pod nr 0461 – J. S t e f a ń s k i: Liturgia pogrzebu papieŜa. W: Odnowa
liturgii trwa. Red. J. S t e f a ń s k i, K. K o n e c k i. Włocławek 2008 s. 12. Wspomniane Ordo
zostało zapowiedziane przez konstytucję apostolską Romano Pontifici eligendo, określającą zasady
wyboru PapieŜa – P a w e ł V I: Konstytucja apostolska Romano Pontifici eligendo. „Acta Apostolicae Sedis” (dalej: AAS) 67 (1975) s. 609–645.
25
Sacra Paenitentiaria Apostolica: Decretum de benedictione papali ope radiophonica accepta, w: AAS 6 (1939), s. 277. Podczas ogłoszenia wyboru PapieŜa P a w ł a V I wyraźnie zazna-
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ło więc nie tylko grono widzów–odbiorców wydarzenia o osoby, śledzące ceremonię za pomocą radia czy telewizji, ale wiązało się z moŜliwością przekazania
im pewnych dóbr duchowych (…) niejako na »odległość«26.
Przepisy liturgiczne, określające przebieg obrzędu ogłoszenia nowego PapieŜa, nie przewidywały Ŝadnych przemówień biskupa Rzymu, ale teŜ wyraźnie
ich nie zabraniały. Zgodnie z przyjętą praktyką nowo wybrany PapieŜ wygłaszał
swoje pierwsze przemówienie dopiero podczas mszy św. celebrowanej wraz z
kardynałami w Kaplicy Sykstyńskiej w dzień po wyborze. Przemówienie to uwaŜano zresztą za waŜne przesłanie skierowane do wszystkich wiernych, skoro od
czasów Piusa XII mogli go wysłuchać nie tylko zgromadzeni na uroczystości
kardynałowie, ale takŜe odbiorcy za pośrednictwem transmisji radiowej (w przypadku Piusa XII) czy transmisji radiowej i telewizyjnej (Jan XXIII, Paweł VI i
Jan Paweł I)27.
W dzień po wyborze na Stolicę Piotrową PapieŜ wypełniał czyn miłosierdzia
względem bliźnich. W przypadku Jana XXIII były to odwiedziny więźniów w
rzymskim więzieniu Regina Caeli. Paweł VI udał się natomiast do Polikliniki
Uniwersyteckiej Agostino Gemelli28.
Wybór Karola Wojtyły na następcę Jana Pawła I ogłoszony został przez
kardynała Pericle Felici w poniedziałkowy wieczór, 16 października, o godz.
18:45. Zgodnie z Ordo Sacrorum Rituum Conclavis pierwszy z grona kardynałów diakonów odczytał formułę „Habemus Papam”: Annuntio vobis gaudium
magnum; habemus Papam: Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,
czono, Ŝe Ojciec Święty udziela odpustu zupełnego osobom zgromadzonym na placu i słuchającym
go przez radio. Wydane do 1978 r. dokumenty Stolicy Apostolskiej nie mówiły jeszcze wyraźnie o
moŜliwości uzyskania tego odpustu poprzez uczestnictwo w transmisji telewizyjnej, uwzględniając
jedynie przekaz radiowy, wydaje się jednak, Ŝe juŜ samo dopuszczenie uzyskania odpustu „choćby
tylko przez radio”, zakładało intencję prawodawcy takŜe w odniesieniu do innych środków przekazu – Enchiridion indulgentiarum: normae et concessiones. Typis Polyglottis Vaticanis, 29 czerwca
1968. O odpuście uzyskiwanym przez uczestnictwo w transmisji telewizyjnej wspominają dopiero
dokumenty wydane juŜ po wyborze Jana Pawła II – Sacra Paenitentiaria Apostolica: De indulgentiis ope instrumenti televisifici vel radiophonici lucrandis. AAS 78 (1986) s. 293–294; Enchiridion
indulgentiarum. Normae et concessiones, conc. 12, 18 maja 1986; Enchiridion indulgentiarum.
Normae et concessiones, conc. 4, 16 lipca 1999.
26
Z. J a n c z e w s k i: Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania na odległość. „Prawo
Kanoniczne”. R. 2007 nr 1–2 s. 119.
27
Przemówienia te nazywano zresztą pierwszym orędziem radiofonicznym – „Nuntius radiophonicus ad universum catholicum orbem datum”.
28
W licznych kronikarskich ujęciach pontyfikatu J a n a P a w ł a I I często podkreśla się
wyjątkowość odwiedzin bp. Andrzeja Marii D e s k u r a w szpitalu Gemelli, poza murami Watykanu, w dzień po wyborze na Stolicę Piotrową. Warto jednak pamiętać, Ŝe odwiedziny te wpisywały
się w tradycję posługi apostolskiej biskupa Rzymu.
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Dominum Carlum, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Wojtyła, qui sibi
nomen imposuit Ioannes Pauli. Oczekiwanie na publiczne pojawienie się nowego PapieŜa trwało około pół godziny. Jan Paweł II ukazał się w loggii błogosławieństw o godzinie 19:23, a jego pierwsze publiczne wystąpienie trwało blisko
osiem minut. Następnego dnia PapieŜ wygłosił orędzie podczas Mszy św. w
Kaplicy Sykstyńskiej, transmitowane przez radio i telewizję. Wieczorem udał się
do Polikliniki A. Gemelli, gdzie odwiedził bp. Andrzeja Marię Deskura i spotkał
się z chorymi, wygłaszając do nich krótkie przemówienie.

III. Rozpoznanie odbiorców
Ogłoszenie wyniku konklawe stworzyło sytuację bez precedensu, biorąc pod
uwagę właściwą dla dwudziestego stulecia medialność wydarzenia. Wydaje się,
Ŝe pierwszym waŜnym elementem charakteryzującym strategię komunikacyjną
Jana Pawła II podczas pierwszego przemówienia z loggii błogosławieństw, było
wyraźne rozpoznanie, kim byli odbiorcy jego przesłania. Jeśli obrzęd ogłoszenia
nowego PapieŜa widział w Janie Pawle II szafarza rytu, a w zgromadzonym na
placu św. Piotra tłumie, szczelnie wypełniającym przestrzeń zamkniętą kolumnadą Berniniego, wiernych przyjmujących ten dar duchowy, to Karol Wojtyła
wydawał się obejmować wzrokiem coś więcej niŜ tylko masowe zgromadzenie29.
Pierwsze przemówienie Jana Pawła II wyraźnie wskazuje, Ŝe zakładał on
istnienie konkretnego odbiorcy, którego nie da się sprowadzić do tłumu zgromadzonego w jednym miejscu. Wiele lat później tak wyjaśni swoje nastawienie do
zgromadzonych przed nim ludzi: Nie lubię wyraŜenia »tłum«, które naznaczone
jest anonimowością (…). Oczywiście posługa, którą pełnię, wymaga ode mnie
spotkań z wieloma ludźmi, czasem z wielkimi rzeszami. Tak było na przykład w
Manili, gdzie były miliony młodych ludzi. JednakŜe nie moŜna było w tym przypadku mówić o anonimowym tłumie. I tak jest wszędzie30. Treść papieskiego
pozdrowienia odsłania konkretnych ludzi, których dostrzegał PapieŜ.
Byli to ludzie zalęknieni atmosferą niepewności wokół wydarzeń politycznych, społecznych, a nawet wewnątrzkościelnych we Włoszech: wydarzenia z
1978 r. odczytywano jako swoisty czas próby, a zabójstwo Aldo Moro, śmierć
dwóch PapieŜy i ówczesna sytuacja polityczno-społeczna potęgowały u wielu
poczucie niepewności. Uświadamiając sobie wyjątkowość tych zdarzeń, Jan
Paweł II, w swoim programowym wystąpieniu tuŜ po zamknięciu konklawe,
29
JuŜ retoryka klasyczna poświęcała wiele miejsca rozpoznaniu audytorium, próbując rozwiązać problem kategorii „tłumu” (gr. demos, łac. populus) – G. S i w e k: Boska i ludzka skuteczność. „Biblioteka Kaznodziejska”. R. 2008 nr 2 s. 14.
30
J a n P a w e ł I I: Wstańcie, chodźmy! Kraków 2004 s. 58–59.
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będzie mówił o nieprzewidzianych wydarzeniach, które jedno po drugim, zaszły
w tak krótkim czasie31.
Odbiorcę, do którego zwracał się Jan Paweł II, charakteryzowało całkowite
zaskoczenie wyborem PapieŜa nie–Włocha. Jan Paweł II wiedział, Ŝe byli to
ludzie nie tylko zaskoczeni narodowością następcy św. Piotra, przybywającego z
kraju niezamoŜnego, zza Ŝelaznej kurtyny, ale takŜe moŜliwymi reperkusjami
dotyczącymi komunikatywności nowego biskupa Rzymu. Dla takiego odbiorcy
wątpliwości nasuwało nie tylko posługiwanie się przez nowego PapieŜa językiem włoskim, ale takŜe jego sposób przemawiania i akcent.
Słowa Karola Wojtyły, wypowiedziane z loggii błogosławieństw, nie pozostawiają wreszcie wątpliwości, Ŝe widział on w tłumie na placu św. Piotra
mieszkańców Rzymu, których odtąd miał być biskupem. Nazywał siebie wprost
biskupem Rzymu (słowa, które wzbudziły aplauz), a myśl tę rozwinął wyraźniej
podczas mszy św. inauguracyjnej: Na tron Piotrowy w Rzymie wstępuje dziś
biskup, który nie jest rzymianinem (…). Ale od tego momentu takŜe on staje się
rzymianinem32. PapieŜ wiedział teŜ, Ŝe ma przed sobą ludzi szczerze ufających
wstawiennictwu Maryi. Nie dziwił więc entuzjazm tłumu wyraźnie widoczny po
słowach PapieŜa o konieczności zawierzenia jego posługi apostolskiej Matce
BoŜej.
Dziennikarskie relacje z placu św. Piotra potwierdzają, Ŝe zachowanie się
PapieŜa spotkało się ze spontaniczną odpowiedzią tłumu: Wydaje się, Ŝe Rzym
chce zgotować nowemu PapieŜowi niecodzienne przyjęcie, by poczuł się od razu
jak u siebie w domu, w mieście, które będzie go kochało, które nie pozwoli mu
czuć się daleko od swojej ojczyzny, od swojego ludu, od swoich wiernych33.

IV. Komunikacja pozawerbalna
Podczas pierwszego spotkania z wiernymi, Jan Paweł II zdawał sobie sprawę z faktu, Ŝe ludzie zgromadzeni na placu św. Piotra – „Corriere della Sera”
oceni ich liczbę na dwieście tysięcy34 – i osoby uczestniczące w wydarzeniu za
pośrednictwem telewizji, chcieli przede wszystkim z o b a c z y ć nowego PapieŜa. „Widzenie” to odkrywało przed uczestnikami wydarzenia istotne cechy jego
osobowości, które stawały się jego pierwszym przesłaniem: uśmiech, łzy wzru31

J a n P a w e ł I I: Przemówienie wygłoszone w Kaplicy Sykstyńskiej po zakończeniu konklawe [17 października 1978].
32
J a n P a w e ł I I: Homilia podczas Mszy św. inauguracyjnej [22 października 1978].
33
B. T u c c i: »Se mi sbaglio mi corriggerete«. „Corriere della Sera” [17.10.1978] s. 2.
34
W. T o b a g i: Alle 18.45 l’annuncio che sorprende il mondo. „Corriere della Sera”
[17.10.1978] s. 2.
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szenia, gest pozdrowienia, ufne spojrzenie, chwile zamyślenia i modlitwy, opieranie dłoni na balustradzie w geście szukania fizycznego kontaktu z ludźmi stojącymi poniŜej. Księga pontyfikatu Jana Pawła II – uŜywając jego metafory z
Tryptyku rzymskiego („Księga czeka na obraz”35) – otwierała się w ten sposób na
mowę obrazu.
JuŜ podczas pierwszego wystąpienia moŜna było „zobaczyć” w Janie Pawle
II człowieka przykładającego duŜą wagę do pozawerbalnych środków wyrazu.
Ludzie dostrzegli w nim PapieŜa wyraźnie wzruszonego i uśmiechniętego. Słychać niespodziewane okrzyki: »PapieŜ płacze«, »to PapieŜ dobry«, »jest jak
PapieŜ Luciani«. W tym momencie uruchomione zostają róŜne mechanizmy psychologii tłumu, które przekształcają się w sceny entuzjazmu. Tłum wita oklaskami szerokie i uśmiechnięte oblicze nowego PapieŜa36 – relacjonował „widzenie”
tłumu korespondent „Corriere della Sera”, zdając sobie doskonale sprawę, Ŝe z
placu św. Piotra widać było jedynie postać drobniutką i daleką37.
Jednym z najbardziej charakterystycznych gestów Karola Wojtyły z wysokości loggii błogosławieństw stał się gest pozdrowienia, wyciągniętych do góry
otwartych ramion. To są bardzo długie, niekończące się chwile, w których PapieŜ
Wojtyła wyciąga ramiona ku niebu, pozdrawia, uśmiecha się38 – relacjonowano
w „Corriere”. Takim gestem rozpoczęło się jego publiczne wystąpienie. Choć nie
był to gest nowy – podobnie pozdrawiali wiernych jego poprzednicy – w pozdrowieniu Jana Pawła II dawał się zauwaŜyć pewien charakterystyczny ruch
dłoni z jednej strony „dotykających” ludzi, z drugiej zaś kierowanych ku niebu,
jakby rzeczywiście miały być dłońmi tego, który jest Pontifex, „budowniczym
mostów”. Tę trudną do opisania emocjonalną treść gestu moŜna lepiej zrozumieć w kontekście mszy św. inaugurującej pontyfikat, kiedy to PapieŜ,
moŜe po raz pierwszy w historii, jak sugeruje G. De Carli, zaczął pozdrawiać ludzi trzymanym w dłoni krzyŜem pontyfikalnym. De Carli powie tu o
„wymachiwaniu krzyŜem procesyjnym” przez PapieŜa, który dostrzegał w
nim chorągiew, znak zapraszający wiernych do pójścia za nim na drodze krucjaty i wyznawania swej wiary39.
Podczas ceremonii ogłoszenia nowego biskupa Rzymu pojawiły się takŜe
gesty zupełnie nowe. Wierni wpatrujący się po raz pierwszy w PapieŜa z Polski
zobaczyli w nim człowieka nieskrępowanego, który podczas swojego pierwszego
35

Ja n P a w e ł I I: Tryptyk rzymski. Kraków 2003 s. 16.
W. T o b a g i: Alle 18.45 l’annuncio che sorprende il mondo, dz. cyt., s. 2.
37
TamŜe.
38
B. T u c c i, dz. cyt., s. 1.
39
G. D e C a r l i: I primi cento giorni: preludio di un sisma spirituale. W: Karol Wojtyła, un
pontefice in diretta. Red. G. M a z z a. Roma 2008 s. 120.
36
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przemówienia opierał dłonie o balustradę. Niekiedy moŜna było nawet odnieść
wraŜenie, Ŝe cały cięŜar ciała Karola Wojtyły spoczywa na poręczy loggii błogosławieństw. PapieŜ pochylał się, jakby chciał zaakcentować wysiłek zwracania
się wprost do ludzi stojących pod balkonem, z którego przemawiał. Podobnie
będzie się zachowywał podczas rozmowy z wiernymi stojąc na balkonie rezydencji prymasowskiej w Gnieźnie czy w oknie przy ulicy Franciszkańskiej w
Krakowie.
Nowe były teŜ gesty duchowej koncentracji i modlitwy. Kilkakrotnie PapieŜ
składał swe ręce na piersi w znaku zamyślenia i skupienia, jakby chciał podkreślić powagę sytuacji. Przemówieniu Jana Pawła II towarzyszył gest złoŜonych
dłoni w geście modlitwy, z podniesionym jednocześnie ku górze wzrokiem.
Chwile milczenia nowy biskup Rzymu wypełniał gestem pochylenia głowy, jakby chciał zebrać myśli, znaleźć właściwe słowa czy nawet przez chwilę trwać w
modlitewnej ciszy.
Wszystkie wspomniane wyŜej gesty znajdują swoje źródło w głębokiej duchowości PapieŜa, który chwile radosnego dialogu i powitania czekających na
niego tłumów przerywał gestem skupienia i modlitwy, jakby zapraszając do
swego wnętrza moc Ducha Świętego. Niekiedy moŜna było odnieść wraŜenie, Ŝe
w Janie Pawle II jest jeszcze coś z atmosfery konklawe, podczas którego, jak
sam zapisze, kardynałowie widzą siebie pomiędzy Początkiem i Kresem, pomiędzy Dniem Stworzenia i Dniem Sądu. (…) Ostateczna przejrzystość i światłość.
Przejrzystość dziejów – Przejrzystość sumień40. To połączenie gestów wskazujących na sacrum z obrazem zwykłego człowieka, opierającego dłonie na balustradzie, stawało się wizerunkiem nowego PapieŜa.
Wspomniane wyŜej gesty stały się podczas pierwszego przemówienia
Jana Pawła II nośnikiem waŜkich treści: serdecznego pozdrowienia, „przywitania się” ze swoim ludem, bliskości, skupienia, posłuszeństwa Bogu, wewnętrznego pokoju.

V. Znaczące słowa
Jan Paweł II, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, nie ograniczył
swojego pierwszego wystąpienia do błogosławieństwa i gestów powitania, ale
ubrał je takŜe w znaczące słowa41. Tłum, zebrany na placu otoczonym kolumna40

J a n P a w e ł I I: Tryptyk rzymski. Kraków 2003 s. 26–27.
Warto jednak w tym miejscu wspomnieć, Ŝe podobnych słów pozdrowienia spodziewano
się juŜ przy poprzednich konklawe, o czym świadczy choćby komentarz do transmisji telewizyjnej
z ogłoszenia wyboru P a w ł a V I i J a n a P a w ł a I. Po błogosławieństwie P a w ł a V I komentator był przekonany, Ŝe PapieŜ zabierze głos – okazało się jednak, Ŝe mikrofon posłuŜył jedynie do
41
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dą Berniniego, który chciał z o b a c z y ć nowego biskupa Rzymu, nieoczekiwanie usłyszał takŜe jego słowa.
Takie zachowanie, zwłaszcza z dziennikarskiego punktu widzenia, poszerzało w istotny sposób komunikacyjny walor pierwszego wystąpienia PapieŜa. To
prawda, Ŝe gesty często stają się nośnikiem waŜkich treści w komunikacji międzyludzkiej i Ŝe zazwyczaj moŜna je zinterpretować bez towarzyszących im
słów. Znaczące słowa pozwalają jednak nadać im głębszy sens i ułatwiają ich
interpretację.
Decyzja Karola Wojtyły o wygłoszeniu słów pozdrowienia potwierdza, Ŝe
zdawał on sobie sprawę z atmosfery panującej na placu św. Piotra i z zarysowanej wcześniej charakterystyki odbiorców. Do takich ludzi, zaskoczonych i zdezorientowanych, trzeba było przemówić. W domach są włączone telewizory i aparaty radiowe. Miliony oczu, miliony uszu czekają z niecierpliwością i drŜeniem
na pierwsze słowa nowego PapieŜa42 – pisano w „Corriere”. Jan Paweł II zapewne przypuszczał, Ŝe ludzie czekali nie tylko na jego słowa, ale byli teŜ ciekawi, w
jakim języku i w jaki sposób będzie je wypowiadał. Wydaje się, Ŝe urodził się w
Lombardii albo w Piemoncie43 – komentował akcent Karola Wojtyły pewien
młody człowiek, którego słowa zanotowano w reportaŜu z placu św. Piotra opublikowanym w „Corriere della Sera”.
Warto zwrócić uwagę na dwa waŜne przesłania wypływające z pierwszego
przemówienia Jana Pawła II. Pierwszym z nich była myśl o konieczności ufności
i zawierzenia. Schemat retoryczny wypowiedzi potwierdzał obraną przez Karola
Wojtyłę strategię komunikacyjną, która zapowiadała juŜ pełne mocy przesłanie z
inauguracji pontyfikatu. PapieŜ przechodził od refleksji nad bólem po śmierci
Jana Pawła I do zaskakującego wszystkich wyboru nowego biskupa Rzymu („tu i
teraz”), który pragnie przynieść orędzie nadziei i ufności. Były to słowa o lęku
towarzyszącym przeŜywanej właśnie chwili i o jego przezwycięŜeniu: Bałem się
przyjąć ten wybór, ale uczyniłem to w duchu posłuszeństwa naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i w całkowitym zawierzeniu Jego Matce, Pannie Najświętszej44. Jan Paweł II mówił ludziom o swoim strachu, niepokoju, i czynił ich powiernikiem swoich rozterek. UŜywał słowa „paura” – strach, lęk, bojaźń – i pokazywał sposób przezwycięŜenia niepewności poprzez ufność Chrystusowi i
wyjaśnienia asystującemu kardynałowi, Ŝe Ojciec Święty udzielił odpustu zupełnego. J a n P a w e ł I z kolei – według korespondenta włoskiej telewizji – miał sygnalizować chęć krótkiego
przemówienia, choć ostatecznie na nie się nie zdecydował – zob. Archivio Teche RAI.
42
B. Tucci, dz. cyt., s. 1.
43
TamŜe, s. 2.
44
J a n P a w e ł I I: Przemówienie podczas pierwszego błogosławieństwa Urbi et Orbi [16
października 1978].
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zawierzenie Matce Najświętszej. Niewątpliwie słowa te zapowiadały juŜ przesłanie homilii wygłoszonej podczas Mszy św. inauguracyjnej 22 października, w
której zakończeniu słowo „paura” powróci aŜ trzykrotnie, zwłaszcza w charakterystycznym wezwaniu, by otworzyć drzwi Chrystusowi: Non abbiate paura!
Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! (Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie
na ościeŜ drzwi Chrystusowi!)45.
Jak bardzo waŜne juŜ od pierwszych chwil pontyfikatu było dla Jana Pawła
II przesłanie o konieczności zawierzenia wszystkiego Chrystusowi i Jego Matce,
świadczy wspomnienie decydującego momentu konklawe w programowej encyklice Redemptor hominis: Do tego więc Chrystusa–Odkupiciela zwróciły się
moje myśli i serce w dniu 16 października, gdy po kanonicznie dokonanym wyborze postawiono mi pytanie: »Czy przyjmujesz?«. Odpowiedziałem wówczas:
»W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa, mojego Pana, zawierzając Matce
Chrystusa i Kościoła – świadom wielkich trudności – przyjmuję«. I dzisiaj tę
moją odpowiedź jawnie powtarzam, aby była wiadoma wszystkim bez wyjątku46.
WaŜnym przesłaniem pierwszego przemówienia PapieŜa była teŜ myśl o
jedności Europy i o wspólnych, chrześcijańskich korzeniach narodów europejskich. W samym centrum papieskiego przemówienia znalazło się stwierdzenie o
wezwaniu go z „dalekiego kraju”. Doskonale uderzało ono w sam środek niepewności i obaw, jakie budził wynik konklawe: wybór biskupa spoza Włoch, z
kraju zza Ŝelaznej kurtyny, kraju komunistycznego i bliŜej Włochom nieznanego.
Metafora „dalekiego kraju” wskazywała nie tylko na sporą odległość geograficzną pomiędzy Polską i Italią, ale takŜe na tkwiące w mentalności róŜnice kulturowe. Karol Wojtyła natychmiast jednak kontrastował ów stereotyp „oddalenia”, przywołując wspólne korzenie wiary i tradycji chrześcijańskiej. Zastosowany tu paralelizm leksykalny pozwalał PapieŜowi wyjaśnić, Ŝe oddalenie w
niczym nie przeszkadza bliskości: …dalekiego, ale zawsze tak bliskiego przez
komunię [wspólnotę] w wierze i w tradycji chrześcijańskiej47. Geograficzne oddalenie – przekonywał Jan Paweł II juŜ podczas swojego pierwszego publicznego przemówienia – pozwala przezwycięŜyć przekonanie o wspólnocie wiary.
Wypowiedź na temat nowo wybranego PapieŜa pochodzącego z dalekiego
kraju stała się w ten sposób przypomnieniem – tak bardzo obecnej w późniejszym nauczaniu Jana Pawła II – prawdy o jedności Europy i o wspólnych, chrześcijańskich korzeniach narodów europejskich. Kilka miesięcy później, zwracając
się do Prezydium Parlamentu Europejskiego, Jan Paweł II będzie mówił, Ŝe kaŜ45

J a n P a w e ł I I: Homilia podczas Mszy św. inauguracyjnej [22 października 1978].
J a n P a w e ł I I: Encyklika Redemptor hominis [4 marca 1979] n. 2.
47
J a n P a w e ł I I: Przemówienie podczas pierwszego błogosławieństwa Urbi et Orbi [16
października 1978].
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dy człowiek musi wziąć na siebie [moralną odpowiedzialność] wobec wyzwań
stawianych przez zadania przysługujące mu jako obywatelowi ojczyzny, obywatelowi regionu naznaczonego historią i wspólnym przeznaczeniem – i, moŜna
powiedzieć w tym, co dotyczy Europy – naznaczonego historią chrześcijańską48.
W 1980 r. do prawników i sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
powie: Nie ma wątpliwości, Ŝe u podstaw »ludzkiej Europy« znajduje się obraz
człowieka zostawiony nam w Objawieniu chrześcijańskim, który Kościół katolicki wciąŜ głosi i któremu słuŜy (…). Ten obraz człowieka naznaczył w sposób
szczególny kulturę europejską i będzie dla nas zawsze fundamentalną zasadą
godności kaŜdego człowieka49. Prawdę o jedności Europy Jan Paweł II będzie
powtarzać wielokrotnie i w róŜnych okolicznościach, w sposób szczególny przy
okazji pielgrzymek do ojczyzny50. Interesujące świadectwo na temat przekonań
Jana Pawła II o historycznej i duchowej jedności Europy – które ujawniły się juŜ
podczas pierwszego niespodziewanego przemówienia w dniu wyboru na Stolicę
Piotrową – dał jego wieloletni współpracownik, kard. Camillo Ruini, podczas
wystąpienia na Uniwersytecie LUMSA w 2010 r.: W tych dniach, kiedy jeszcze
niepewna jedność Europy stawia czoło trudnym próbom, mogę dać świadectwo o
przekonaniu, zakorzenionym w doświadczeniu wiary i kultury Jana Pawła II, Ŝe
Europa ma swoją jedność głęboką, historyczną i duchową: jedność która jest o
wiele mocniejsza niŜ tysiące kontrastów, które naznaczają jej historię51.
W ten sposób pierwsze, choć przecieŜ bardzo krótkie, przemówienie nowego biskupa Rzymu stawało się zarówno wezwaniem do przezwycięŜania lęku
poprzez ufność i zawierzenie, jak i przypomnieniem prawdy o jednej tradycji
chrześcijańskiej, stanowiącej fundament –wydawałoby się – wtedy bardzo jeszcze podzielonej Europy.
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J a n P a w e ł I I: Przemówienie do Prezydium Parlamentu Europejskiego [5 kwietnia

1979].
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J a n P a w e ł I I: Przemówienie do prawników i sędziów Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka [10 listopada 1980].
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Europa, która w ciągu swych dziejów wielokrotnie bywała podzielona, Europa, którą przy
końcu pierwszej połowy bieŜącego stulecia tragicznie podzieliła straszliwa wojna światowa, Europa, która wśród swoich współczesnych, stale trwających podziałów ustrojowych, ideologicznych,
ekonomiczno-politycznych, nie moŜe przestać szukać swojej podstawowej jedności, musi zwrócić
się do chrześcijaństwa (…). Ono właśnie znajduje się u korzeni dziejów Europy [J a n P a w e ł
I I: Przemówienie do Konferencji Episkopatu Polski. Częstochowa, 5 czerwca 1979); Katedra pod
wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła świadczy o tym, Ŝe od początku Kościół na tej ziemi
piastowskiej i w całej Polsce związał się z Rzymem. Z Rzymem – nie tylko jako stolicą Piotra, ale
takŜe jako ośrodkiem kultury. Stąd teŜ kultura polska posiada znamiona nade wszystko zachodnioeuropejskie [J a n P a w e ł I I: Homilia podczas Mszy św. w Poznaniu, 20 czerwca 1983].
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C. R u i n i: In Europa nessuno si aspettava cosa avrebbe fatto Giovanni Paolo II
[www.loccidentale.it, data dostępu: 20.9.2010].
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W programowym przemówieniu, wygłoszonym do kardynałów w języku łacińskim po zakończeniu konklawe, Jan Paweł II skupił się na konieczności realizacji w pełni wskazań Soboru Watykańskiego II: Naszym niewątpliwym obowiązkiem jest staranne doprowadzenie Soboru do skutku, (…) jak najbardziej
sumienne wykonywanie dekretów, norm i wskazań tego powszechnego Soboru52.
PapieŜ zaznaczał przy tym, Ŝe będziemy to czynić w sposób równocześnie roztropny i pobudzający, starając się zwłaszcza, by najpierw umocnił się właściwy
sposób myślenia; trzeba bowiem, by umysły zestroiły się z Soborem, zanim zaczną realizować w Ŝyciu to, co on ogłosił53.
Przemówienie programowe pełne natchnienia uniwersalistycznego i przede
wszystkim – z punktu widzenia estetycznego – piękne. To rzadka jakość w przemówieniach papieskich54 – napisze watykanista „Corriere”. Publicyści gazety
będą podkreślać, Ŝe orędzie pozwoliło odkryć klucz do odczytania osobowości55
PapieŜa, który ma bardzo jasne idee. Ex-robotnik polski, który stał się przez wybór stu dziesięciu starców przewodnikiem wielkiej społeczności religijnej, nie
ma dywizji pancernych, jak by powiedział Stalin i na pewno nie chce mieć nawet
w swoim składzie broni ekskomunik i anatem. Ale ma zwartość doktryny mocno
potwierdzonej i siłę przekonania, Ŝe prawda o swoich ludziach pochodzi od początku czasu i dojdzie poza czas56. Jan Paweł II – w przekonaniu „Corriere” –
mówił silnym głosem, poniewaŜ Kościół w Polsce nie był nigdy »Kościołem
milczenia«. Jest to Kościół, który umiał mówić. Nie jest to Kościół w kryzysie,
jak to często się zdarza na Zachodzie zaawansowanego kapitalizmu57.

VI. Język bezpośredni
Pierwsze przemówienie Jana Pawła II charakteryzowało się duŜą bezpośredniością wypowiedzi. Słowa proste. Ale słowa, które dają wraŜenie, prawie fizycznie namacalne, uderzania ludzi w ich głębię58 – komentował wystąpienie
Jana Pawła II na gorąco reporter „Corriere della Sera”. Język jest bezpośredni,
jak kogoś, kto przychodzi na stałe do naszego domu – napisze korespondent te-
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J a n P a w e ł I I: Przemówienie wygłoszone w Kaplicy Sykstyńskiej po zakończeniu konklawe [17 października 1978].
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TamŜe.
54
F. d e S a n t i s: L’elezione di Wojtyla per reazione della curia? „Corriere della Sera”
[18.10.1978] s. 2.
55
A. C a v a l l a r i: Simbolo di unione. „Corriere della Sera” [18.10.1978] s. 1.
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G. B a r b i e l l i n i A m i d e i: Un potere diverso. „Corriere della Sera” [18.10.1978] s. 1.
57
A. C a v a l l a r i: Simbolo di unione. „Corriere della Sera” [18.10.1978] s. 1.
58
W. T o b a g i: Alle 18.45 l’annuncio che sorprende il mondo. „Corriere della Sera”
[17.10.1978] s. 2.
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lewizji RAI, G. De Carli59. Przemówienie złoŜone z prostych słów, które zyskały
ufność ludzi60 – głosił lead artykułu „Corriere della Sera”.
Pozdrawianie tłumu wyciągniętymi w górę dłońmi znalazło swoją kontynuację w pierwszych słowach Ojca Świętego. Karol Wojtyła, PapieŜ z Polski, rozpoczął bowiem swoje przemówienie od charakterystycznego – jak się później
okazało dla całego pontyfikatu – pozdrowienia Sia lodato Gesù Cristo (Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus). Było to pozdrowienie zaskakujące – powitanie to, nawet wśród osób duchownych, rzadko jest uŜywane we Włoszech jako
próba nawiązania kontaktu z osobą, którą pragnie się przywitać. W przeciwieństwie do polskiej tradycji religijnej, w której słowa te są zwyczajowym pozdrowieniem kapłana przez wiernych, we Włoszech pozdrowienie to funkcjonuje
głównie w kontekście sakramentalnym, na przykład podczas sakramentu pokuty,
jako powitanie wypowiadane przez kapłana. Wymowa retoryczna pozdrowienia
PapieŜa stawiała autora wypowiedzi w postawie uczestnika dialogu, który oczekiwał od słuchających go ludzi uczestnictwa aktywnego. Pozdrowienie to zakładało udzielenie odpowiedzi: sempre sia lodato (na wieki wieków). Co więcej,
stawiało w centrum zainteresowania zgromadzenia osobę Jezusa Chrystusa i
czyniło Go punktem odniesienia rozpoczynanego dyskursu.
W przemówieniu PapieŜa nie brakowało wyraŜeń codziennych, jak choćby
łączników „ed ecco”, „e così” („i oto”), które pozwalały wprowadzać nowe wątki wypowiedzi. Jan Paweł II nie stronił w swym wystąpieniu od przymiotników
afektywnych. Zwracał się do wiernych: „carissimi” – „najdroŜsi”, wspominając
niespodziewaną śmierć swego poprzednika określał go pełnym oddania przymiotnikiem „amatissimo” – „najukochańszy”, kardynałów nazywał „eminentissimi” – „najprzewielebniejsi”.
Mówiąc o śmierci swego poprzednika i o zaskakującym wyborze nowego
biskupa Rzymu, PapieŜ uŜywał słów jednoznacznych: „siamo addolorati” – „jesteśmy napełnieni bólem”, „ho avuto paura nel ricevere questa nomina” – „bałem
się przyjąć ten wybór”, „mi presento a voi tutti” – „oto staję przed wami wszystkimi, przedstawiam się wam wszystkim”61.
Bezpośredni styl wypowiedzi PapieŜa nawiązywał do języka Jana Pawła I,
który swoje przemówienia improwizował, nadając im charakter duszpasterskiej
59

G. D e C a r l i: I primi cento giorni: preludio di un sisma spirituale. W: Karol Wojtyła, un
pontefice in diretta. Red. G. M a z z a. Roma 2008 s. 119.
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W. T o b a g i: Alle 18.45 l’annuncio che sorprende il mondo. „Corriere della Sera”
[17.10.1978] s. 2.
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J a n P a w e ł I I: Przemówienie podczas pierwszego błogosławieństwa Urbi et Orbi [16
października 1978].
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rozmowy. Nie sposób nie przywołać w tym miejscu pierwszych słów przesłania
na Anioł Pański, w dzień po wyborze Albino Luciani na Stolicę Piotrową: Wczoraj rano poszedłem głosować do Kaplicy Sykstyńskiej ze spokojem. Nigdy nie
wyobraŜałbym sobie tego, co miało nastąpić. Kiedy rozpoczęło się niebezpieczeństwo dla mnie, dwaj moi towarzysze obok mnie wyszeptali słowa odwagi.
Wspomnienie konklawe Jan Paweł I kończył apelem skierowanym do wiernych:
Mam nadzieję, Ŝe mi pomoŜecie waszą modlitwą62.
Pierwsze publiczne przemówienie dawało teŜ Janowi Pawłowi II okazję do
krótkiej charakterystyki własnej osoby. Nazywał siebie „biskupem Rzymu”,
podkreślając więź, jaka łączy go odtąd, nawet jeśli nie jest Włochem, z mieszkańcami Wiecznego Miasta: I oto najprzewielebniejsi kardynałowie wybrali
[dosłownie powołali] nowego biskupa Rzymu63. Wspominał o swojej ufności
Chrystusowi i zawierzeniu Maryi, uŜywając charakterystycznego dla włoskiego
języka religijnego wyraŜenia „la Madonna Santissima”, o mocnym zabarwieniu
emocjonalnym64.
PapieŜ, który nie lękał się prosić ludzi: Jeśli się pomylę – poprawcie mnie65,
w rzymskiej klinice Gemelli, podczas spotkania z chorymi, mówił: Przepraszam
was, przypominają mi, Ŝe muszę udzielić wam błogosławieństwa. Uczą mnie być
PapieŜem66. W ten sposób, jak wynika z relacji „Corriere della Sera”, wizyta
Jana Pawła II w szpitalu odkrywała przed ludźmi człowieka zachowującego dystans do siebie samego. Był to PapieŜ ujmujący taktownym Ŝartem: Dziękuję
wszystkim, którzy ochraniali mnie podczas wizyty, bo była taka moŜliwość, Ŝe
przez nadmiar Ŝyczliwości musiałbym pozostać w szpitalu67. Nawet jednak krótkie przemówienie na korytarzu szpitalnym stwarzało sytuację dogodną do podtrzymania chorych na duchu: Jesteście mocni, jak mocny był Jezus, którego
ukrzyŜowano68.
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J a n P a w e ł I I: Przemówienie podczas pierwszego błogosławieństwa Urbi et Orbi [16
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T. Z a s ę p a: »Si capisce, il papa!«. W: Karol Wojtyła, un pontefice in diretta. Red. G.
M a z z a. Roma 2008 s. 115.
65
J a n P a w e ł I I: Przemówienie podczas pierwszego błogosławieństwa Urbi et Orbi [16
października 1978].
66
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VII. Identyfikacja z odbiorcą przekazu
Strategię komunikacyjną Jana Pawła II charakteryzowała takŜe wyraźna
identyfikacja z odbiorcą przekazu. PapieŜ nie stawiał siebie ponad tłumem. Nie
uŜywał teŜ w przemówieniach w języku włoskim pluralis maiestaticus. Mówił:
jesteśmy jeszcze wszyscy napełnieni bólem, stając jakby wewnątrz ludzkiego
zgromadzenia (a więc nie: jestem napełniony bólem ani tym bardziej: jesteście
napełnieni bólem). Przekonywał ludzi, Ŝe razem z nimi pragnie wyznać wspólną
wiarę, nadzieję i ufność: Staję przed wami wszystkimi, aby wyznać naszą wspólną wiarę, naszą nadzieję, naszą ufność pokładaną w Matce Chrystusa i Kościoła69. Do wiernych zgromadzonych na placu św. Piotra docierało przesłanie: Nie
wiem, czy mogę dobrze wypowiedzieć się w waszym… naszym języku włoskim70.
Język włoski stawał się jego językiem dlatego, Ŝe on sam był odtąd biskupem
zgromadzonych na placu Włochów.
W ten sposób Jan Paweł II dawał się poznać jako człowiek nie tylko niestroniący od Ŝartobliwego tonu wypowiedzi, ale – poprzez dzielenie się z ludźmi
swoimi rozterkami – jako człowiek podobny do nich. Mówił: Nie wiem, czy mogę dobrze wypowiedzieć się, choć przecieŜ PapieŜe zwykle nie wyraŜali dotąd
publicznie swoich niepewności. Prosił ludzi o poprawianie jego błędów językowych: Jeśli się pomylę – poprawcie mnie71, ukazując w nowym następcy św.
Piotra człowieka, który moŜe się pomylić. To był z pewnością nowy obraz PapieŜa, juŜ nie „nieomylnego”, ale potrafiącego uznać własną słabość, nawet jeśli
tylko językową, obraz PapieŜa b l i s k i e g o człowiekowi72. W podobny sposób
PapieŜ zwracał się takŜe do kardynałów w programowym przemówieniu wygłoszonym w Kaplicy Sykstyńskiej, zaznaczając, Ŝe nieprzewidziane wydarzenia –
które jedno po drugim – zaszły w tak krótkim czasie nie pozwalają mu przedstawić dobrze przemyślanego i naleŜycie wypracowanego programu pontyfikatu73.
Walor identyfikacji podkreślała wyraźnie prośba o pomoc i wsparcie, będąca zapowiedzią pontyfikatu przeŜywanego wraz z ludźmi, w oczekiwaniu na ich
współpracę. Tę cechę osobowości nowego PapieŜa potwierdziły bardzo wyraźnie
69
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słowa wypowiedziane na zakończenie homilii wygłoszonej podczas inauguracji
pontyfikatu: Módlcie się za mnie! PomóŜcie mi, bym mógł wam słuŜyć!74.

VIII. Chwile milczenia i skupienia
Pierwsze przemówienie Jana Pawła II zawierało niezwykle waŜną z punktu
widzenia komunikacji cechę przemyślanego wypowiadania myśli. PapieŜ mówił
wolno, wyraźnie wypowiadając kaŜde słowo. Na taki sposób wypowiedzi z pewnością miała wpływ przestrzeń architektoniczna placu i jej cechy akustyczne.
Dźwięki wydobywające się z głośników rozmieszczonych w róŜnych miejscach
nakładały się na siebie, a powolna artykulacja wpływała na lepszą jakość transmitowanego przemówienia. Pauzy stawały się jednak przede wszystkim retorycznym środkiem wyrazu, poniewaŜ dawały wraŜenie mówienia przemyślanego
i wywaŜonego.
Milczenie było takŜe sposobem na wyciszenie tłumu. JuŜ pierwsze słowa
Jana Pawła II padały na dobrze przygotowany przez niego grunt
o c z e k i w a n i a na słowo, dzięki czemu ich znaczenie nie ginęło w euforii
rozentuzjazmowanego zgromadzenia, ale znajdowało właściwe tło akustyczne.
Chwile ciszy stawały się ponadto okazją do otrzymania informacji zwrotnej w
postaci reakcji tłumu – oklasków, śmiechu, szumu. Na róŜnych etapach papieskiego wystąpienia dało się zauwaŜyć, Ŝe ludzie śledzili jego słowa, rozumieli je
i Ŝywiołowo na nie reagowali. Kiedy jednak oklaski i okrzyki stawały się zbyt
intensywne, Jan Paweł II przerywał przemówienie, czekając, aŜ tłum się wyciszy, i kontynuował wcześniejszą myśl powtarzając ostatnie, wypowiedziane
przed przerwą, słowa.
W swoim ostatnim Liście apostolskim Szybki rozwój z 2005 r., PapieŜ zauwaŜy, Ŝe Słowo Wcielone pozostawiło nam wzór, jak porozumiewać się z Ojcem
i z ludźmi, zarówno przeŜywając chwile milczenia i skupienia, jak i przepowiadając w kaŜdym miejscu i róŜnymi moŜliwymi językami75. Analizując pierwsze
publiczne wystąpienie nowo wybranego następcy św. Piotra, moŜna odnieść
wraŜenie, Ŝe Jan Paweł II – od pierwszych chwil pontyfikatu – porozumiewał się
z ludźmi na wzór Odkupiciela człowieka.

W wygłoszonym do kardynałów przemówieniu w dzień po wyborze na Stolicę Piotrową, Jan Paweł II mówił, Ŝe jego „osobisty los, który nieoczekiwanie
wyniósł go do najwyŜszej odpowiedzialności w posłudze apostolskiej, jest rze74
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J a n P a w e ł I I: Homilia w dniu inauguracji pontyfikatu [22 października 1978].
J a n P a w e ł I I: List apostolski Szybki rozwój [24 stycznia 2005] n. 5.
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czą mało waŜną”76. Przekonywał, Ŝe jego osoba winna zniknąć w obliczu wielkiego zadania, które ma pełnić.
Analiza pierwszych publicznych wystąpień PapieŜa zdaje się potwierdzać,
Ŝe chociaŜ Karol Wojtyła w jakimś sensie „wykorzystał” wydarzenie ogłoszenia
wyboru na Stolicę Piotrową do zakomunikowania samego siebie, to jednak zaleŜało mu na ukazaniu głębszej prawdy. Błogosławieństwo Urbi et Orbi z loggii
Bazyliki Watykańskiej dawało wcześniej okazję do ukazania miastu (i światu)
osoby, która sama w sobie była wydarzeniem: nowym, wyczekiwanym PapieŜem. Wybór Karola Wojtyły stworzył sytuację zupełnie nową, zaskakującą, a Jan
Paweł II, obdarzony niezwykłym charyzmatem, w pierwszych godzinach pełnienia posługi apostolskiej zdołał nie tylko rozwiać wątpliwości co do języka, jakim
będzie się posługiwał, ale teŜ – ujawniając cechy własnej osobowości – ukazać
istotne kierunki otwierającego się pontyfikatu.
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T e n Ŝ e: Przemówienie wygłoszone w Kaplicy Sykstyńskiej po zakończeniu konklawe [17
października 1978].
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»Otoczmy troską Ŝycie« w diecezji legnickiej

Podejmowane przez Kościół inicjatywy, by mogły przynieść oczekiwane
efekty, powinny być wcześniej odpowiednio zaplanowane. NaleŜy przeanalizować wewnętrzne i zewnętrzne warunki oraz przemyśleć środki i sposoby działania dostosowane zarówno do celów, jak i warunków. Planowanie duszpasterskie
ma na celu urzeczywistnianie zbawczego dzieła Chrystusa zarówno w wymiarze
jednostkowym, jak i wspólnotowym. Tworzone plany muszą być dostosowane
do wymagań zasadniczego celu, powinny teŜ współprzyczyniać się do jego osiągnięcia1. Plan działania w duszpasterstwie inaczej nazywany jest programem.
Program duszpasterski to wypracowany zakres działalności zbawczej Kościoła na okres jednego roku lub dłuŜszy czas, odpowiadający aktualnym potrzebom duszpasterskim. Ma on na celu usprawnienie duszpasterstwa2. Opracowywaniu programu towarzyszy przewaŜnie analiza sytuacji, następnie ocena tego w
świetle Słowa BoŜego, a potem zaproponowanie konkretnych wskazań duszpasterskiego działania. Wówczas staje się on kontynuacją misji Jezusa i w konsekwencji narzędziem ewangelizacji realizowanej przez głoszenie niezmiennych

Bogusław W O L A Ń S K I, ks. dr, wykładowca teologii pastoralnej w Seminarium Duchownym w
Legnicy, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Legnicy, Legnica, e-mail:
bwolanski@intervema.com.pl
1
R. K a m i ń s k i: Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana. W: Teologia pastoralna.
T. 1. Red. R. K a m i ń s k i. Lublin 2000 s. 436.
2
M. O l s z e w s k i: Programy duszpasterskie w Polsce. W: Leksykon teologii pastoralnej.
Red. R. K a m i ń 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. 690.
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zasad w zmiennych okolicznościach Ŝycia społecznego3. W programowaniu działalności duszpasterskiej naleŜy brać pod uwagę element boski, jakim jest łaska
BoŜa, jak i element ludzki, czyli naturę człowieka wymagającego stałego nawrócenia. Dlatego duszpasterstwo powinno być dostosowane do ludzkich moŜliwości, aby boski element łaski BoŜej mógł się uwidocznić4.

I. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010
W marcu 2005 r. Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski, której wówczas przewodniczył abp Damian Zimoń z Katowic zaproponowała do realizacji w rzeczywistości Kościoła w Polsce pięcioletni program
duszpasterski zatytułowany „Kościół niosący Ewangelię nadziei”. Jest on owocem refleksji nad dwoma dokumentami pastoralnymi Jana Pawła II: Novo millennio ineunte oraz Ecclesia in Europa”5. Ojciec Święty jasno wskazał, co powinien czynić Kościół na świecie, a szczególnie w Europie na progu XXI wieku.
Ukazał priorytety w głoszeniu orędzia Ewangelii i sposoby działalności duszpasterskiej.
Pięcioletni program ramowy pt. „Kościół niosący Ewangelię nadziei” podzielono na pięć planów szczegółowych, które zostały przeznaczone do realizacji
w kolejnych latach. KaŜdy rok miał swoje hasło przewodnie, które wyznaczało
priorytety pastoralne do realizacji w diecezji oraz parafii. W 2005/2006 r. program został zatytułowany „Przywracajmy nadzieję ubogim”, 2006/2007 „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”, 2007/2008 „Bądźmy uczniami Chrystusa”,
2008/2009 „Otoczmy troską Ŝycie”, 2009/2010 „Bądźmy świadkami Miłości”.

II. Program Duszpasterski Kościoła w Polsce
»Otoczmy troską Ŝycie« na rok 2008–2009
Program „Otoczmy troską Ŝycie” zaproponowano do realizacji w Kościele w
Polsce w roku liturgicznym 2008/2009. Został on przygotowany przez Komisję
Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, której przewodniczenie objął
abp Stanisław Gądecki z Poznania. W programie zaakcentowano troskę o szeroko rozumiane wszystkie formy Ŝycia, które wyszły z rąk Stwórcy: Ŝycie środowiska naturalnego, Ŝycie fizyczne człowieka (sarks), Ŝycie psychiczne człowieka
(psyche) i Ŝycie duchowe człowieka (pneuma)6. Jako motto biblijne wybrano
3

S. Gądecki: Słowo wstępne. W: Otoczmy troską Ŝycie. Program duszpasterski Kościoła w
Polsce na rok 2008/2009. Red. S. S t u ł k o w s k i. Poznań 2008 s. 7.
4
M. O l s z e w s k i, dz. cyt., s. 690.
5
D. Z i m o ń: Wprowadzenie. W: Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2006/2007. Katowice 2006 s. 6–7.
6
S. G ą d e c k i, dz. cyt., s. 13.
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fragment Ewangelii św. Jana (10,10b): aby mieli Ŝycie i mieli je w obfitości. Jezus, Dobry Pasterz, przychodzi po to, aby owce miały Ŝycie i miały je w obfitości. Jego misją jest obdarowanie człowieka pełnią Ŝycia. Troską Boga jest, by
stworzony przez Niego człowiek odkrył, Ŝe Ŝycie jest darem, zrozumiał jego
piękno, potrafił się nim zachwycić i chciał Ŝyć, wyraŜając wielki szacunek do
własnego Ŝycia, do Ŝycia innych ludzi oraz do stworzonego świata7. Autorzy
programy wybrali takŜe trzy fragmenty adhortacji apostolskiej Jana Pawła II
Ecclesia in Europa (90, 94, 96), które równieŜ stały się pomocą w refleksji nad
troską o Ŝycie.
Program duszpasterski „Otoczmy troską Ŝycie” był logiczną konsekwencją
tych, które były realizowane wcześniej w ramach programu „Kościół niosący
Ewangelię nadziei”. Człowiek, który ma świadomość umiłowania, wybrania i
powołania przez Boga, powinien stać się uczniem Chrystusa. Natomiast uczeń,
który przeŜył osobiste spotkanie ze swym Mistrzem i Nauczycielem oraz doświadczył, Ŝe w Nim było Ŝycie, sam tego Ŝycia zaczerpnął i nim Ŝyje8.
We współczesnym świecie nietrudno zauwaŜyć promocję „kultury śmierci”.
Wielu ludzi angaŜuje się w działania proaborcyjne, czy teŜ stoi po stronie eutanazji. Twierdzą przy tym, Ŝe człowiek jest właścicielem swojego Ŝycia i moŜe z
nim zrobić to, co zechce. Wielu rodziców uwaŜa, Ŝe mogą decydować o Ŝyciu
poczętego dziecka. Osłabiana jest wartość Ŝycia rodzinnego, czynione są róŜne
eksperymenty na embrionach ludzkich. Brak wartości prowadzi do ciągłego naduŜywania alkoholu, czy nieposzanowania przepisów ruchu drogowego, co w
konsekwencji prowadzi do wielu wypadków. Źle pojęta wolność prowadzi równieŜ do demoralizacji i zniszczenia Ŝycia młodzieŜy. MoŜna wskazywać na jeszcze inne działania współczesnego świata, które są wykroczeniem przeciwko Ŝyciu i negują prawdę, Ŝe Bóg jest dawcą Ŝycia i Bóg decyduje o jego zakończeniu.
WyŜej wymienione sytuacje pokazują, Ŝe Kościół powinien podejmować
konkretne inicjatywy, by chronić Ŝycie ludzkie. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie był program duszpasterski „Otoczmy troską Ŝycie”, który postawił sobie
cele poszanowania i obrony Ŝycia. Zostały w nim zaproponowane inicjatywy
katechetyczne, kaznodziejskie, rekolekcyjne i propozycje projektów pastoralnych do wykorzystania w duszpasterstwie zwyczajnym i nadzwyczajnym. Wskazano priorytety działania i zalecono do wykorzystania w posłudze nauczania,
uświęcania i słuŜby.
7
K. K a n t o w s k i, S. S t u ł k o w s k i: Otoczmy troską Ŝycie. W: Otoczmy troską Ŝycie.
Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2008/2009. Red. S. S u ł k o w s k i. Poznań 2008
s. 19.
8
TamŜe, s. 21.
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III. Adaptacja programu duszpasterskiego
»Otoczmy troską Ŝycie« do warunków diecezji legnickiej
Programowanie duszpasterskie jest jednym z etapów działalności duszpasterskiej Kościoła, rozumianej jako działalność zorganizowana. WiąŜe się ono z
wytyczeniem celów i określeniem sposób ich najlepszej realizacji. Głównym
celem planowania kościelnego jest urzeczywistnienie zbawczego dzieła Chrystusa w kierunku wewnętrznej przemiany człowieka, tak w wymiarach indywidualnych, jak wspólnotowych. Plany działania i dyrektywy muszą być dostosowane
do wymagań realizacji zasadniczego celu. Cel główny, czyli wzrost w wierze,
nadziei i miłości nie poddaje się bezpośredniemu planowaniu i nie jest prostym
skutkiem działań duszpasterskich, bowiem zaleŜy od łaski Boga. MoŜna planować tylko cele pośrednie, które prowadzą do osiągnięcia celu głównego.
Podejmowane planowanie duszpasterskie powinno prowadzić do pozytywnych zmian istniejącej rzeczywistości. Dlatego naleŜy wziąć pod uwagę aktualną sytuację duszpasterską i jej analizę naukową w świetle wiary, czyli odczytywanie znaków czasu9.
Podczas programowania duszpasterskiego na poziomie diecezji, naleŜy odwoływać się do instytucji opiniodawczo-doradczych powstałych po Soborze
Watykańskim II, między innymi do Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsulatorów
oraz Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, która w tym procesie odgrywa szczególną rolę. Diecezjalna Rada Duszpasterska, składająca się z przedstawicieli
całego Ludu BoŜego, jest waŜnym organem doradczym dla biskupa diecezjalnego. Dlatego powinien on doceniać jej propozycje i sugestie. Całość działań
związanych z tworzeniem programu duszpasterskiego powinien koordynować
Wydział Duszpasterski kurii biskupiej10. Programowanie duszpasterskie diecezji
powinno dokonywać się na podstawie programu ogólnopolskiego, który zatwierdzany jest przez episkopat.
1. Przygotowanie programu duszpasterskiego diecezji legnickiej
Program duszpasterski diecezji legnickiej był pionierską inicjatywą, gdyŜ
takiej propozycji jeszcze nigdy nie było w dotychczasowej historii tej wspólnoty
lokalnej. Stał się on owocem pracy Wydziału Duszpasterskiego i Diecezjalnej
Rady Duszpasterskiej. Grupa ludzi, świeckich i duchownych, została poproszona, by zaproponować działania pastoralne, które będą praktyczną realizacją zadanego nam programu ogólnopolskiego i będą moŜliwe do zrealizowania w rzeczywistości parafialnej i ponadparafialnej.
9

T. W i e l e b s k i: Cele, sposoby, formy i środki programowania duszpasterskiego. „Teologia Praktyczna”. T. 9: 2008 s. 26–27.
10
TamŜe, s. 38.
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Opracowane propozycje zostały zaprezentowane podczas posiedzenia Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Po przedstawionych referatach członkowie Rady
mogli zadawać prelegentom pytania i przekazywać róŜne sugestie. Po zakończeniu dyskusji propozycja programu została zaakceptowana przez członków Rady i
zatwierdzona przez biskupa diecezjalnego.
Projekty przyjęte do realizacji podczas posiedzenia Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej we wrześniu 2008 r. objęły kilka obszarów pastoralnej działalności.
Duszpasterstwo hospicyjne

Wielu ludzi cięŜko chorych przebywa w hospicjach. Potrzebują lekarstw i
fachowej opieki, ale takŜe troski duchowej. Pragną obecności drugiego człowieka, który z nimi porozmawia, posiedzi przy łóŜku, przyniesie pocieszenie. Duszpasterstwo to postawiło sobie za cel rozwinięcie przede wszystkim wolontariatu
młodzieŜowego, który podjąłby się wyŜej wymienionych zajęć. Zainicjowano
równieŜ działania, by zachęcać duchownych do odwiedzania chorych w hospicjach. Powołany przez Biskupa Legnickiego duszpasterz diecezjalny zaszczepiał
na terenie diecezji liczne działania proponowane i podejmowane przez Krajowe
Duszpasterstwo Hospicyjne.
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Szacuje się, Ŝe kaŜdego roku w świecie zostaje pozbawionych Ŝycia ok. 50
000 000 dzieci nie narodzonych. Czy moŜemy pozostać obojętni na taką sytuację? Mamy bronić Ŝycia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Stąd program wyszedł z konkretną propozycją codziennej modlitwy w intencji dzieci nie
narodzonych. Duszpasterz rodzin zachęcał, by przystąpić do Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego, co wiąŜe się z codziennym odmawianiem jednej dziesiątki
róŜańca i specjalnej modlitwy. W parafii moŜna uroczyście zainaugurować tę
ideę, włączając w dzieło wielu wiernych. KaŜda wspólnota parafialna otrzymała
stosowny rytuał, informatory i obrazki z codzienną modlitwą. Ze swoją inicjatywą wyszedł równieŜ Domowy Kościół oraz Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy, które zaprosiło młodzieŜ do wzięcia udziału w Marszu dla śycia w Legnicy
w Niedzielę Palmową 2009 r.
Parafialne grupy Honorowego Krwiodawstwa

Wielu ludzi umiera, bo zabrakło dla nich krwi. To sytuacja, która nie moŜe
być obojętna uczniom Chrystusa. Dlatego program wyszedł z inicjatywą, by w
parafiach powstawały Parafialne grupy Honorowego Krwiodawstwa. Kierowana
była równieŜ zachęta, by w ramach parafii i dekanatów zorganizować dni poboru
krwi. Wierni wracając z niedzielnej mszy św. mieliby wówczas okazję do konkretnego czynu – oddadzą krew, ratując wiele istnień ludzkich.
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Duszpasterstwo kierowców

Nierzadko przeraŜają w mass mediach relacje, w których mówi się o liczbie
zabitych na drogach. Ludzie giną przez nieostroŜność kierowców, nieprzestrzeganie przepisów i alkohol. Diecezjalny Duszpasterz Kierowców podjął współpracę z Policją i księŜmi, by upowszechniać wśród wiernych dekalog dla kierowców. Wprowadził do kalendarium diecezjalnego dzień pamięci o ofiarach
wypadków, dzień szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszających się po drogach, Ogólnopolską Pielgrzymkę Kierowców na Jasną Górę, a
takŜe zwrócił uwagę na uroczyste świętowanie dnia św. Krzysztofa. W teczce z
pomocami znalazły się równieŜ deklaracje przekazania swoich organów w razie
nieszczęśliwego wypadku.
Ruch Czystych Serc

Współcześnie zagroŜone jest Ŝycie w czystości wielu młodych ludzi. Łatwy
dostęp do pornografii i zbyt szybka inicjacja seksualna powodują, Ŝe czystość,
dziewictwo stają się wspomnieniem z przeszłości, czymś, co wzbudza ironiczny
uśmiech. Sytuacja taka powoduje niepokój. Dlatego teŜ poprzez działalność
duszpasterstwa młodzieŜowego i Katolickiego Stowarzyszenia MłodzieŜy upowszechniano na terenie diecezji Ruch Czystych Serc. Młodzi ludzie zaproszeni
byli, by złoŜyć przed Chrystusem przysięgę Ŝycia w czystości do zawarcia małŜeństwa. Oprócz ciekawych artykułów w wydaniu ksiąŜkowym programu, do
materiałów praktycznych został dołączony specjalny numer czasopisma „Miłujcie się oraz legitymacje dla tych, którzy zdecydują się przystąpić do Ruchu Czystych Serc. Taka inicjatywa moŜe zostać podjęta z duŜym powodzeniem podczas
rekolekcji parafialnych dla młodzieŜy.
Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas

Coraz więcej ludzi na świecie nie ma co jeść, brakuje im chleba. Wymagają
oni zatem naszej troski. Stąd w programie propozycja parafialnych i szkolnych
kół Caritas. Działalność charytatywna, by przyniosła oczekiwane owoce musi
być prowadzona mądrze. Z pomocą przyszedł Caritas. Podjęto działania, by jak
najwięcej kół pomocy charytatywnej funkcjonowało w środowiskach parafialnych i szkolnych. Według danych z 2008 r. w diecezji legnickiej istniały 33 zespoły parafialne i 12 kół szkolnych. Liczby te wskazują, Ŝe ten obszar troski o
Ŝycie wymagał wiele pracy.
Ruch Ekologiczny św. Franciszka z AsyŜu

śycie ludzkie w znacznym stopniu zaleŜy od środowiska naturalnego. Jak
łatwo zauwaŜyć jest one ciągle dewastowane. Potrzeba w tym względzie mądrej
edukacji podjętej od najmłodszych klas w szkole. Dlatego zaproponowano Ruch
Ekologiczny św. Franciszka. Działając od lat w Polsce ma on wypracowane me-
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tody pracy, z których moŜna skorzystać w parafiach. Ruch ten moŜe działać w
kaŜdej grupie społecznej, ucząc ochrony środowiska naturalnego.
Duszpasterstwo trzeźwości

W ciągu ostatnich lat spoŜycie alkoholu w Polsce wzrosło o ok. 30%, a w
2007 r. wydano na niego 21,6 mld zł. Są to przeraŜające dane, zwaŜywszy, Ŝe
gwałtowanie wzrasta spoŜycie alkoholu wśród osób poniŜej 18 roku Ŝycia. Liczby wskazują na konieczność bezzwłocznego zatroszczenia się o Ŝycie w trzeźwości, zwłaszcza ludzi młodych. Duszpasterstwo trzeźwości zaproponowało w programie liczne inicjatywy, które moŜna podejmować w parafiach.
Owocem wspólnej pracy stało się wydanie ksiąŜkowe Programu Diecezjalnego i zestaw pomocy, które trafiły do kaŜdej parafii diecezji legnickiej w
grudniu 2008 r.
2. Wprowadzenie w Ŝycie programu duszpasterskiego diecezji legnickiej
Etap organizowania jest juŜ działaniem, zmierzającym do stworzenia warunków dla realizacji ustalonego planu. Polega on takŜe na opracowaniu i zaprojektowaniu odpowiedniego podziału czynności. Na tym etapie szczególną rolę do
odegrania ma takŜe Diecezjalna Rada Duszpasterska i Wydział Duszpasterski
kurii biskupiej.
Diecezjalna Rada Duszpasterska składa się z przedstawicieli osób duchownych i świeckich róŜnych duszpasterstw, stowarzyszeń oraz ruchów działających
na terenie diecezji legnickiej. Zadaniem jej członków była promocja programu w
środowiskach, w których Ŝyją na co dzień. Szczególną rolę w tej kwestii odegrała równieŜ powołana w diecezji legnickiej Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Kierownictwo Wydziału Duszpasterskiego odbyło spotkanie z prezydium rady, podczas którego omówiono zasady wprowadzenia programu diecezjalnego w Ŝycie ruchów i stowarzyszeń.
Wydział Duszpasterski, jako organ nadzorujący duszpasterstwa specjalne i
specjalistyczne, podjął równieŜ działania promujące program oraz zaproponował
szczegółowe rozwiązania. Zorganizowano spotkania z prezbiterami w sześciu
rejonach diecezji. Wówczas szczegółowo omówiono działania moŜliwe do podjęcia w roku duszpasterskim oraz zorganizowano dyskusję, pozwalającą ubogacić przedkładane propozycje.
Prezbiterzy, wiedząc po spotkaniach, jakie wymagania w związku z programem stawia biskup diecezjalny, wnieśli program do swoich wspólnot lokalnych,
gdzie wraz z Radami Parafialnymi przystosowali go do działalności parafialnej,
planując oraz organizując przedsięwzięcia pastoralne. NaleŜało wybrać z przedstawionych propozycji te, które były moŜliwe do zrealizowania w konkretnych
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warunkach lokalnych. Poprzez Radę Parafialną prace te mogą być inicjowane we
wszystkich grupach istniejących w parafii. Zalecane były takŜe inicjatywy ponadparafialne, w obrębie dekanatów, rejonów, czy w duŜych miastach.
Oprócz wyŜej wymienionych działań zostało zorganizowane w formie
warsztatów spotkanie świeckich przedstawicieli Rad Parafialnych. Omówiono
wówczas kwestię wprowadzenia programu w Ŝycie wspólnot parafialnych. Wydział Duszpasterski zadbał równieŜ, by w prasie katolickiej, a takŜe lokalnej
prasie świeckiej ukazywały się artykuły, pokazujące moŜliwości realizacji przyjętych projektów pastoralnych. Podjęto takŜe stałą współpracę z diecezjalnym
radiem „Plus”. Odbyły się spotkania z katechetami świeckimi, a Akcja Katolicka
zorganizowała na temat programu sympozjum naukowe.
3. Kontrola realizacji programu duszpasterskiego w diecezji legnickiej
Funkcja kontrolowania przeplata się z funkcją planowania i organizowania.
Dotyczy ona realizacji zadań zgodnie z odpowiednim wzorem, przyjętymi wymaganiami, jak równieŜ ma pomóc w wyciągnięciu z tego porównania wniosków
na przyszłość. W ciągu roku duszpasterskiego funkcję tę odpowiednio podejmują: biskup legnicki przy pomocy wydziału duszpasterskiego, dziekan, proboszcz.
Na zakończenie roku duszpasterskiego została przygotowana specjalna ankieta11, którą skierowano do wszystkich parafii. Analiza danych, które udało
się uzyskać, ukazuje w jakim stopniu program został zrealizowany w diecezji i które z zaproponowanych projektów udało się zaszczepić w Ŝycie wspólnot
parafialnych.

IV. Analiza wyników kontroli realizacji diecezjalnego programu
duszpasterskiego »Otoczmy troską Ŝycie«
Dane dostarczone przez parafie poprzez wypełnione ankiety nie są pełne,
poniewaŜ na 241 parafii jedynie 147 oddało wypełnione formularze, natomiast
94 ich nie przekazało. Materiał, na podstawie którego podajemy wyniki, został
uzyskany z 61% parafii diecezji legnickiej. Nie oznacza to oczywiście, Ŝe 39%
parafii nie realizowało programu duszpasterskiego. Nie mamy jednak od tych
wspólnot informacji, które mogłyby być zweryfikowane12.
Obszar zainteresowania w ankiecie skupiał się wokół ośmiu filarów, jakie
wyznaczał program diecezjalny.
11

Tekst ankiety został umieszczony w aneksie na końcu artykułu.
Por. M. K l u w a k: Analiza realizacji programu duszpasterskiego diecezji legnickiej
»Otoczmy troską Ŝycie«. „Legnickie Wiadomości Diecezjalne”. R. 18: 2009 nr 4 (71) s. 112–116.
12
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Duszpasterstwo hospicyjne

W obszarze pierwszym chcieliśmy dowiedzieć się, czy w parafiach powstało
hospicjum domowe, czy młodzieŜ uczestniczyła w szkoleniu wolontariatu i czy
temat dotyczący hospicjów był podjęty w kazaniach i (lub) na katechezie.
WYNIKI:
 hospicja domowe powstały w 3 parafiach;
 młodzieŜ uczestniczyła w szkoleniu wolontariatu w 7 parafiach;
 temat został podjęty na kazaniu i (lub) na katechezie w 98 parafiach.
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego (DADP)

Drugi obszar obejmował Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Pytaliśmy,
czy wierni przystąpili do DADP. Ile osób przyjęło na siebie zobowiązanie dotyczące modlitwy za dzieci oraz kiedy miało miejsce uroczyste przyjęcie wiernych
do DADP, a takŜe czy ten temat został podjęty w parafii, a przyjęcie wiernych do
DADP nastąpi być moŜe w przyszłości.
WYNIKI:
 w 75 parafiach wierni przystąpili do DADP, było to 2977 osób;
 uroczysty obrzęd przyjęcia do DADP w większości przypadków miał
miejsce 25 marca, choć występowały teŜ inne terminy: 8 września, 11 lutego, 7
października, 2 kwietnia, 8 grudnia, 6 stycznia czy teŜ podczas odprawiania rekolekcji;
 58 parafii zadeklarowało gotowość do włączenia się w dzieło DADP w
przyszłości.
Parafialne grupy Honorowego Krwiodawstwa

Trzecie zagadnienie dotyczyło grup honorowego krwiodawstwa. W ankiecie
pytaliśmy, czy w parafii została zorganizowana grupa honorowych krwiodawców,
ile osób do niej naleŜy i kiedy zaczęła działać. Pytaliśmy takŜe, czy w parafii/dekanacie został zorganizowany dzień poboru krwi, czy temat był podjęty w
kazaniach i (lub) na katechezie oraz czy ksiądz proboszcz prosił, by wierni zgłosili
się do punktu krwiodawstwa.
WYNIKI:
 w 7 parafiach powstały grupy honorowych dawców krwi. NaleŜy do nich
195 osób;
 w 17 parafiach został zorganizowany dzień poboru krwi;
 w 77 parafiach temat był podjęty w kazaniach i (lub) na katechezie;
 w 74 parafiach księŜa proboszczowie zachęcali do zgłoszenia się do punktu krwiodawstwa.
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Ruch Czystych Serc (RCS)

Czwarty obszar dotyczył Ruchu Czystych Serc. Opracowanie tego zagadnienia powstało na podstawie pytań, za pomocą których próbowaliśmy ustalić, czy
młodzieŜ z parafii przystąpiła do RCS, czy odbyły się na ten temat prelekcje i katechezy dla młodzieŜy oraz czy temat był poruszany na lekcjach religii w szkole.
WYNIKI:
 w 50 parafiach odbyły się prelekcje i katechezy dla młodzieŜy na temat
RCS;
 w 86 parafiach temat był poruszany na lekcjach religii w szkole;
 w 3 parafiach młodzieŜ przystąpiła do RCS. Było to 18 osób.
Duszpasterstwo kierowców

Piąty obszar to duszpasterstwo kierowców. W ankiecie pytaliśmy, czy w parafii została przeprowadzona akcja rozdawania deklaracji oddania narządów w
razie tragicznej śmierci, czy obchodzony był dzień szczególnej modlitwy za kierowców i poruszających się po drogach, czy były rozprowadzane ksiąŜeczki kierowców, czy był uroczyście obchodzony dzień św. Krzysztofa oraz czy wierni
uczestniczyli w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kierowców na Jasną Górę.
WYNIKI:
 w 57 parafiach została przeprowadzona akcja rozdawania deklaracji;
 w 114 parafiach był obchodzony dzień szczególnej modlitwy za kierowców i poruszających się po drogach;
 w 76 parafiach były rozprowadzane ksiąŜeczki kierowców;
 z 8 parafii wierni wzięli udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kierowców
na Jasna Górę;
 w 118 parafiach uroczyście był obchodzony dzień św. Krzysztofa.
Parafialne Zespoły Caritas (PZC) i Szkolne Koła Caritas (SKC)

Pytaliśmy, czy w parafii został załoŜony PZC oraz czy w szkole na terenie parafii zostało załoŜone SKC lub jest planowane załoŜenie PZC albo SKC, czy w parafii rozdawane są dary dla ubogich.
WYNIKI:
 w 52 parafiach został załoŜony PZC;
 w 25 parafiach zostało załoŜone SKC;
 w 71 parafiach wydawane są dary dla ubogich;
 47 parafii planuje załoŜyć PZC lub SKC.
Ruch Ekologiczny św. Franciszka z AsyŜu (REFA)

W ankiecie pytaliśmy, czy została zorganizowana prelekcja na temat ekologii
oraz czy w parafii lub w szkole powstało koło REFA.
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WYNIKI:
 w 52 parafiach została zorganizowana prelekcja na temat ekologii;
 w 6 parafiach powstało szkolne koło REFA.
Duszpasterstwo trzeźwości

Pytaliśmy, czy w parafii istnieje grupa wsparcia dla ludzi z problemem alkoholowym, czy temat został podjęty w kazaniach i (lub) na katechezie, czy została
zorganizowana prelekcja na temat trzeźwości i czy wierni wzięli udział w międzydiecezjalnej pielgrzymce trzeźwościowej.
WYNIKI:
 w 28 parafiach istnieją grupy dla ludzi z problemem alkoholowym;
 w 115 parafiach temat został podjęty w kazaniach i (lub) na katechezie;
 w 39 parafiach została zorganizowana prelekcja na temat trzeźwości;
 158 osób z 27 parafii wzięło udział w mędzydiecezjalnej pielgrzymce
trzeźwościowej.
Skuteczność współczesnego duszpasterstwa zaleŜy nie tylko od znajomości
pryncypiów teologicznych i uwarunkowań, w których się ono dokonuje, ale takŜe od zasad sprawnej organizacji13. Adaptując program ogólnopolski do warunków lokalnych, podjęliśmy staranie, by przestrzegać kolejnych etapów działalności zorganizowanej, począwszy od planowania, poprzez organizowanie, koordynowanie i kontrolę. Wyniki badań wskazują, Ŝe tak przeprowadzone działanie
przyniosło efekty. Choć nie są one całkowicie zadowalające, to mamy nadzieję,
Ŝe kolejne lata wprowadzania programu duszpasterskiego w Ŝycie diecezji przyniesie jeszcze lepsze owoce.
W przyszłości mamy zamiar podjąć intensywniejszą pracę szkoleniową i
formacyjną z prezbiterami, którzy program diecezjalny powinni adaptować wraz
z Radą Parafialną do warunków lokalnych. Duchowny przekonany o słuszności
zamierzeń, metod działania, uczący świeckich właściwego korzystania z programu duszpasterskiego moŜe doprowadzić do przełomu w tym względzie. W obecnym czasie pilnym zadaniem jest ukazywanie programu jako sprzymierzeńca, a
nie jako dodatkowego cięŜaru w duszpasterskiej codzienności. Dla wielu parafii
w Polsce zaproponowany plan pozostaje ciągle nieodkrytym wynalazkiem.
Nadal potrzebna jest szeroko promocja programu duszpasterskiego, zwłaszcza
tych jego elementów, które przyniosły juŜ wymierne efekty14.

13

R. K a m i ń s k i, dz. cyt., s. 443.
K. P i e c h a c z e k: Teoria i praktyka w programach duszpasterskich. Rola materiałów
praktycznych dla duszpasterzy. „Teologia Praktyczna”. T. 9: 2008 s. 77–78.
14
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ANEKS
ANIKETA
Przewielebny KsięŜe Proboszczu!
Od XII 2008 do XI 2009 realizowaliśmy w naszych parafiach Diecezjalny Program Duszpasterski „Otoczmy troską Ŝycie”. Ostatnim etapem działalności zorganizowanej jest kontrola tego,
co udało się w tym czasie uczynić. Dlatego proszę, by zakreślić krzyŜykiem (), co udało się w
parafii Przewielebnego Księdza dokonać. Dziękuję za poświęcony czas.
Ks. Bogusław Wolański, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
1. DUSZPASTERSTWO HOSPICYJNE
 powstało w parafii hospicjum domowe
 młodzieŜ uczestniczyła w szkoleniu wolontariatu
 temat był podjęty w kazaniach lub/i katechezie
 inne……………………………………………………………………………………………
2. DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO (DADP)
 wierni przystąpili do DADP
Ile osób?........................................................................................................................................
Kiedy?...........................................................................................................................................
 temat został podjęty, przyjęcie wiernych nastąpi w przyszłości
 inne……………………………………………………………………………………………
3. PARAFIALNE GRUPY HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
 w parafii została zorganizowana grupa
Ile osób?........................................................................................................................................
Kiedy?...........................................................................................................................................
 w parafii/dekanacie został zorganizowany dzień poboru krwi
 temat był podjęty w kazaniach lub/i katechezie
 Ksiądz Proboszcz prosił, by zgłosili się do punktu krwiodawstwa
 inne……………………………………………………………………………………………
4. DUSZPASTERSTWO KIEROWCÓW
 w parafii została przeprowadzona akcja rozdawania deklaracji oddania narządów w razie
tragicznej śmierci
 w parafii był obchodzony dzień szczególnej modlitwy za kierowców i poruszających się po
drogach
 były rozprowadzane ksiąŜeczki kierowców
 wierni uczestniczyli w Ogólnopolskiej pielgrzymce Kierowców na Jasną Górę (III sobota maja)
 uroczyście był obchodzony dzień św. Krzysztofa (25.07)
 inne……………………………………………………………………………………………
5. RUCH CZYSTYCH SERC (RCS)
 odbyły się na ten temat prelekcje i katechezy dla młodzieŜy
 temat był poruszany na lekcjach religii w szkole
 młodzieŜ z parafii przystąpiła do RCS
Ile osób?........................................................................................................................................
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Kiedy?...........................................................................................................................................
 inne……………………………………………………………………………………………
6. PARAFIALNE ZESPOŁY CARITAS (PZC) I SZKOLNE KOŁA CARITAS (SKC)
 w parafii został załoŜony PZC
 w szkole na terenie parafii zostało załoŜone SKC
 w parafii wydajemy dary dla ubogich
 planujemy parafii załoŜyć PZC lub w szkole SKC
 inne……………………………………………………………………………………………
7. RUCH EKOLOGICZNY ŚW. FRANCISZKA Z ASYśU (REFA)
 w parafii lub szkole powstało koło REFA
 została zorganizowana prelekcja na temat ekologii
 inne……………………………………………………………………………………………
8. DUSZPASTERSTWO TRZEŹWOŚCI
 w parafii powstała lub istnieje grupa dla ludzi z problemem alkoholowym
 temat był podjęty w kazaniach lub/i katechezie
 została zorganizowana prelekcja na temat trzeźwości
 wierni wzięli udział w Międzydiecezjalnej Pielgrzymce Trzeźwościowej (czerwiec 2009)
Ile osób…………………………………………………………………………………………..
 inne……………………………………………………………………………………………
............................, dn…………………..

pieczęć parafii i podpis ks. proboszcza
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Teologia Praktyczna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza • Wydział Teologiczny
Tom 11, 2010

JOLANTA KUROSZ

Materiały do ćwiczeń z teologii pastoralnej fundamentalnej.
Wskazówki metodyczne
W 2009 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazała się ksiąŜka z serii pomocy naukowych pt. Teologia pastoralna. Materiały do ćwiczeń. Część pierwsza. Teologia pastoralna fundamentalna1. Jest ona pierwszą tego typu publikacją w Polsce, a adresatami są zarówno
studenci, jak i prowadzący zajęcia z teologii pastoralnej fundamentalnej. Prezentowane materiały są kontynuacją poszukiwań warsztatu metodycznego omawianej dziedziny naukowej, którego podstawy zostały zaprezentowane w artykule
zamieszczonym w czwartym tomie „Teologii Praktycznej” z 2003 roku2.
Podczas pracy redakcyjnej uwzględniono specyfikę ćwiczeń, które obok
wykładów, seminariów, proseminariów, praktyk zawodowych, duszpasterskich
oraz pedagogicznych wchodzą w skład procesu dydaktycznego wyŜszych uczelni. Prezentowane materiały stanowią propozycję praktycznej realizacji celu
głównego i celów szczegółowych osiąganych podczas ćwiczeń z teologii pastoralnej ogólnej powiązanych z wykładem. Układ oraz dobór treści w podręczniku
został tak skonstruowany, aby dawał moŜliwości wyboru tematów na poszczególne zajęcia w zaleŜności od tematyki prowadzonego wykładu. Natomiast wieloletnie doświadczenie pracowników Zakładu Teologii Pastoralnej w prowadzeniu zajęć przyczyniło się do zamieszczenie podstawowych zagadnień z zakresu
Jolanta K U R O S Z, dr, adiunkt w Zakładzie Teologii Pastoralnej WT UAM, Poznań, e-mail:
kurosz@amu.edu.pl
1

J. K u r o s z: Teologia pastoralna. Materiały do ćwiczeń. Część pierwsza. Teologia pastoralna fundamentalna. Poznań 2009 ss. 344. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wydział Teologiczny. Biblioteka Pomocy Naukowych. Vol. 31.
2
Por. J. K u r o s z: Ćwiczenia z teologii pastoralnej dla studentów uniwersyteckich wydziałów teologicznych. „Teologia Praktyczna”. T. 4: 2003 s. 343–360.
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metodologii nauk pastoralnych, w tym moŜliwości wykorzystania nauk humanistycznych, które są pomoce w pisaniu prac magisterskich. Proponowana tematyka nie wyczerpuje jednak całości zagadnienia.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono3 cele zadań, które powinny być
zrealizowane przez studentów, wskazówki metodyczne przydatne podczas ćwiczeń. Celem niniejszego artykułu była próba stworzenia pomocy naukowej do
prowadzenia zajęć, dlatego teŜ najpierw zaprezentowano cel ogólny i cele szczegółowe poszczególnych rozdziałów, po czym treść poleceń i cele dla studentów
do zrealizowania. W kilku przypadkach zamieszczono jeden cel szczegółowy dla
kilku zadań. Ma to miejsce wówczas, gdy polecenia dla studentów wzajemnie się
uzupełniają i zaleca się by zostały wykorzystane podczas jednej jednostki dydaktycznej. Metody prowadzenia zajęć w wielu propozycjach się powtarzają i są
powszechnie znane, dlatego przedstawiono jedynie te, których realizacja moŜe
stanowić pewien problem dla prowadzących.
Warto jednak pamiętać, Ŝe jest to jedynie propozycja wykorzystania materiałów oraz próba podzielenia się doświadczeniem w pracy dydaktycznej. Studenci uczestniczący w zajęciach, ich aktywność oraz zakres posiadanej wiedzy, a
takŜe wcześniej wypracowane cele naukowe przez prowadzących zarówno wykłady, jak i ćwiczenia stanowią punkt odniesienia wokół, którego naleŜy przygotować i przeprowadzić zajęcia dydaktyczne. Zamieszczone teksty mogą stanowić
inspirację do przeprowadzenia zajęć według własnych pomysłów. Proponowane
teksty w podręczniku są w większości przypadków fragmentami większej całości, dlatego zachęcam by studenci w miarę moŜliwości zapoznali się w całością
artykułów. Nieodzowne w twórczym przeprowadzaniu zajęć jest zapoznanie się
z tekstami przez studentów w domu, przy czym nie wystarczy pobieŜna lektura,
ale gruntowne zgłębienie proponowanej tematyki.

Wskazówki metodyczne
ROZDZIAŁ I: Teologia pastoralna jako nauka teologiczna
CEL OGÓLNY:

uzupełnienie (poszerzenie) treści wykładu poprzez zapoznanie
z dokumentami Kościoła, literaturą przedmiotu oraz rozwijanie umiejętności
posługiwania się zdobytą wiedzą dotyczącą teologii pastoralnej jako pełnoprawnej dyscypliny teologicznej4.

3
W artykule wskazano takŜe miejsca, gdzie zauwaŜono błędu redakcyjne, pomimo dokonania
licznych korekt przed ukazaniem się podręcznika.
4
Por. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis. Libreria Editrice Vaticana
1992 nr 57.
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CELE SZCZEGÓŁOWE: przypomnienie wiadomości dotyczących przedmiotu
materialnego i formalnego nauki, teologii jako dyscypliny naukowej oraz teologii pastoralnej; zapoznanie się z konsekwencjami, jakie wynikają dla teologii
pastoralnej z określenia tychŜe przedmiotów; kształtowanie umiejętności dostrzegania trudności w pracy badawczej wynikających ze zróŜnicowanych źródeł
teologii praktycznej; pogłębienie znajomości dokumentu Kościoła (Jan Paweł II:
Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis) pod kątem procesu badawczego
teologii pastoralnej; kształtowanie umiejętności poszukiwania rozwiązań dla
pojawiających się trudności podczas badań naukowych z teologii pastoralnej;
zapoznanie z definicją duszpasterstwa, znaczeniami pojęcia teologii praktycznej
oraz jej dziedzinami; zapoznanie z celami i głównymi kierunkami rozwoju teologii pastoralnej w ujęciu eklezjologicznym, prakseologicznym i społecznopolitycznym; pogłębienie znajomości głównych zadań teologii pastoralnej oraz
głównych kierunków jej rozwoju po Soborze Watykańskim II.
POLECENIE 1 s. 11: Uzupełnij schematy. Swoje odpowiedzi porównaj z zamieszczonymi podstawowymi pojęciami z zakresu metodologii, zamieszczonymi
poniŜej.

Cel – przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu przedmiotu i
podmiotu nauki, w tym teologii pastoralnej.
Wskazówka metodyczna – samodzielna praca studentów lub praca w grupach; porównanie własnych odpowiedzi z tekstem s. 12.
Środki dydaktyczne – kartki w formacie A4 z zamieszczonymi schematami.
Uwaga – na ćwiczenie warto przeznaczyć kilka minut, nie powinno ono
zdominować całych zajęć, zaleca się poszerzenie tematyki na seminariach magisterskich.
Inna propozycja – najpierw student samodzielnie uzupełnia schemat, następnie porównuje odpowiedzi z drugą osobą, później czynią to większej grupie,
a na końcu wybierają jedną wersję odpowiedzi dla całej grupy, po czym porównują swoją pracę z tekstem zamieszczonym na stronie 12 w podręczniku.
POLECENIE 2 s. 14: a) Przedstaw konsekwencje wynikające z określenia
przedmiotu materialnego i formalnego dla teologii pastoralnej. b) Uzasadnij
stosowanie określeń teologia praktyczna i pastoralna. c) WskaŜ przykłady postaw wiernych i duchowieństwa wynikające z tradycyjnej koncepcji teologii
pastoralnej.

Cel – student powinien: wymienić konsekwencje wynikające dla badań naukowych z zakresu teologii pastoralnej; posiadać umiejętność stosowania róŜ-
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nych jej określeń oraz dokonać analizy sytuacji aktualnej sytuacji Kościoła, pod
kątem wskazania przykładów postaw wiernych mających swoje źródło w tradycyjnej koncepcji teologii pastoralnej.
3 s. 18: a) Przedstaw posoborowe określenia przedmiotu teologii pastoralnej i wynikające z nich konsekwencje dla metody badawczej tej dziedziny nauki. b) WskaŜ trudności wynikające ze zróŜnicowanych źródeł teologii
praktycznej.
POLECENIE

Cel – student powinien znać konsekwencje dla badań naukowych wynikające z określenia przedmiotu teologii pastoralnej oraz dostrzegać trudności wynikające ze zróŜnicowanych źródeł tychŜe badań
POLECENIE 4 s. 18: a) Uzupełnij w sposób logiczny powyŜszy tekst. b) Porównaj swoje odpowiedzi z tekstem oryginalnym. Zastanów się nad ewentualnymi róŜnicami w udzielonych odpowiedziach. c) Poszukaj w tekstach nr 2 i 3
zamieszczonych w tym rozdziale odpowiedzi na zaistniałe wątpliwości.

Cel – samodzielne sprawdzenie wiedzy studenta na temat teologii pastoralnej przed rozpoczęciem studium tego przedmiotu.
Wskazówka metodyczna – patrz: POLECENIE 1 s. 11.
Środki dydaktyczne – kartki z tekstem do uzupełniania.
Uwaga – proponowane POLECENIE ma na celu konfrontację swojej dotychczasowej wiedzy z nauczaniem Kościoła. Koniecznie naleŜy wyjaśnić uczestnikom spotkania, Ŝe nie chodzi o odgadnięcie brakujących wyrazów w podanym
tekście, ale o logiczne wypełnienie luk, które ich zdaniem będzie odpowiadało
postrzeganiu teologii pastoralnej jako nauki teologicznej. Dlatego teŜ waŜnym
istotnym elementem podczas zajęć jest uzasadnienie odpowiedzi udzielanych
przez studentów. Stanowi to takŜe okazję do podjęcia dyskusji o postrzeganiu
teologii pastoralnej i jej problematyki w Kościele.
Tekst dokumentu: Teologia pastoralna jest naukową refleksją o codziennym
wzrastaniu Kościoła w mocy Ducha Świętego w kontekście historii […]Teologia
pastoralna jest nie tylko umiejętnością, zespołem wskazań, doświadczeń i metod.
Ma status pełnoprawnej dyscypliny teologicznej, poniewaŜ czerpie z wiary zasady i kryteria działalności duszpasterskiej Kościoła w historii; Kościoła, który
»rodzi« kaŜdego dnia Kościół, jak to trafnie ujmuje św. Beda Czcigodny: »Nam
et Ecclesia quotidie gignit Ecclesiam«. Wśród tych zasad i kryteriów szczególnie

262

waŜne miejsce zajmuje ewangeliczne rozeznanie sytuacji społeczno-kulturalnej i
kościelnej, w której prowadzona jest działalność duszpasterska5.
POLECENIE 5

s. 21: Podaj definicję teologii pastoralnej oraz jej zadania.

POLECENIE 6

s. 23: Podaj definicję duszpasterstwa.

POLECENIE 7 s. 25: a) Przedstaw dwa znaczenia pojęcia teologia praktyczna. b) Uzasadnij naukowy i teologiczny charakter teologii praktycznej

Cel – student powinien znać treść definicji teologii pastoralnej i duszpasterstwa, wymienić dwa znaczenia pojęcia teologia praktyczna oraz uzasadniać jej
naukowy charakter.
Uwaga – powyŜsze polecenia mogą zostać wykorzystane podczas pisemnego kolokwium przeprowadzonego na początku zajęć.
8 s. 29: a) Wymień cel teologii pastoralnej w ujęciu eklezjologicznym, prakseologicznym i społeczno-politycznym. b) Na czym polega propozycja F.X. Arnolda dotyczącą skupienia działalności Kościoła wokół trzech
funkcji oraz jakie przynosi konsekwencje dla rozwaŜań teologii pastoralnej. c)
Porównaj treść powyŜszego artykuły z tekstem A. Zuberbiera pt. Metoda teologii
praktycznej (pkt. 3 tego rozdziału: Posoborowe określenia przedmiotu i metody
teologii praktycznej).
POLECENIE

Cel – student powinien wymienić cele teologii pastoralnej w róŜnych ujęciach, wyjaśnić propozycję Arnolda dotyczącą działalności Kościoła oraz posiadać umiejętność syntetycznego ujęcia proponowanej tematyki.
Wskazówka metodyczna – praca w 2 grupach podczas zajęć: przygotowanie
krótkiej prezentacji np. grupa pierwsza prezentuje treści zawarte w podpunkcie
a), grupa 2 – w podpunkcie b). Osoby słuchające podczas prezentacji zapisują
ewentualne pytania. Po zakończeniu prezentacji dyskusja.
Inna propozycja (dla wymagających) – przed zajęciami studenci są zobowiązani do zapoznania się z tekstem z podpunktu c), którego treść naleŜy
uwzględnić podczas prezentacji.
POLECENIE 9 s. 31: a) Wymień główne zadania teologii pastoralnej. b)
Przedstaw główne kierunki rozwoju teologii pastoralnej jakie rozwinęły się po
Soborze Watykańskim II.

5

TamŜe.
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Cel – poszerzenie lub przypomnienie wiadomości dotyczących głównych
zadań teologii pastoralnej, ponadto student powinien umieć przedstawić główne
kierunki rozwoju teologii pastoralnej po Soborze Watykańskim II.
Wskazówka metodyczna – patrz: POLECENIE 5 s. 21.
ROZDZIAŁ II: Metodologia nauk pastoralnych
CEL OGÓLNY: poszerzenie treści wykładu, zapoznanie z warsztatem badawczym teologii pastoralnej oraz wybranymi zagadnieniami metodologicznymi
niezbędnymi w badaniach dotyczących urzeczywistniania się Kościoła w teraźniejszości.
CELE SZCZEGÓŁOWE: umiejętność rozróŜnienia metod naukowych od technik badawczych i procedur badawczych; znajomość podstawowych pojęć niezbędnych w pracach badawczych; kształtowanie umiejętności stosowania precyzyjnych pojęć w teologii pastoralnej; pobudzenie do refleksji teologicznej w
zakresie omawianych zagadnień, w tym encyklik społecznych Jana XXIII Pecem
in terris, Mater et Magistra; praktyczna znajomość posługiwania się zdobytą
wiedzą w celu opracowania poszczególnych problemów z zakresu teologii pastoralnej; umiejętność rozróŜnienia modelu i wzoru; studenci powinni umieć formułować istotne pytania dotyczące religijnego obrazu parafii oraz posiadać świadomość moŜliwości i ograniczeń w badaniach struktur parafialnych; pobudzenie
do refleksji nad sposobem realizacji głównych funkcji Kościoła we wspólnocie
parafialnej, studenci powinni znać podstawowe elementy opisu Kościoła w zakresie struktur i funkcji oraz wymienić źródła w pracy badawczej z zakresu teologii pastoralnej.

Uwaga: drugi oraz trzeci rozdział w duŜej części zawiera propozycje na seminaria naukowe.
1 s. 36: a) Wyjaśnij róŜnice i wzajemne zaleŜności między
metodą naukową, a technikami badawczymi oraz procedurami badawczymi. b) Wyjaśnij pojęcia: teoria, typologia, model, wzór, opis. c) Przedstaw
rodzaje opisów teoretycznych.
POLECENIE

Cel – student powinien znać znaczenie w/w pojęć oraz rodzaje opisów teoretycznych.
Wskazówka metodyczna – praca w grupach przed zajęciami; studenci wyszukują w literaturze przykłady opisów teoretycznych.
Uwaga – powyŜsze polecenia mogą zostać wykorzystane podczas pisemnego kolokwium przeprowadzonego na początku zajęć.
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POLECENIE 2 s. 41: a) WykaŜ konieczność stosowania precyzyjnych (klarownych) pojęć w teologii pastoralnej. b) Uzasadnij konieczność wykorzystania
innych dyscyplin naukowych w procesie badawczym teologii pastoralnej oraz
wskaŜ zagroŜenia wynikające z tego faktu. Pomocne będą teksty z podrozdziału:
Paradygmat trzech etapów analizy teologicznopastorlanej s. 46–49.

Uwaga – w podręczniku widnieje błędna nazwa podrozdziału na s. 41 tj.:
Proces badawczy teologii pastoralnej. Przepraszam!
Cel – kształcenie umiejętności posługiwania się precyzyjnymi pojęciami z
zakresu teologii pastoralnej.
POLECENIE 3 s. 45: a) Przedstaw specyfikę metodologiczną teologii pastoralnej. b) WskaŜ główne załoŜenia oraz znacznie paradygmatu J. Cardijna dla
teologii pastoralnej. c) Zapoznaj się z treścią encyklik społecznych Jana XXIII
(np. Pacem in terris; Mater et Magistra). WskaŜ w nich etapy omawianego paradygmatu.
POLECENIE 4 s. 49: Uzupełnij schematy przedstawiające poszczególne etapy procesu badawczego teologii pastoralnej.

Cel – student powinien znać i wykorzystywać w praktyce specyfikę metodologiczną teologii pastoralnej.
Wskazówka metodyczna – praca w grupach: tworzenie lub uzupełnienie
proponowanych schematów, dyskusja.
Środki dydaktyczne – kartki A4 ze schematami.
Uwaga – teksty zamieszczone podrozdziale 3 i 4 proponuję wykorzystać
podczas jednej jednostki dydaktycznej. Wybór poleceń wg uznania prowadzącego.
POLECENIE 5 s. 56: a) Dopasuj treść pytań zawartych w artykule P. Zuhlenera do obranego przez siebie tematu, po czym spróbuj udzielić odpowiedzi.

Cel – praktyczne zastosowanie wiadomości z zakresu metodologii teologii
pastoralnej, kształcenie umiejętności pastoralnego spojrzenia na znaną studentom rzeczywistość Kościoła.
POLECENIE 6 s. 60: a) Przedstaw paradygmat analizy prakseologicznej teologii pastoralnej. b) WskaŜ cele badań empirycznych w teologii pastoralnej oraz
w naukach społecznych. c) Wymień główne załoŜenia paradygmatów metodologicznych teologii pastoralnej. d) Wykorzystując artykuły dotyczące procesu badawczego teologii pastoralnej oceń krytycznie przedstawione poniŜej plany prac.
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e) WskaŜ poszczególne etapy badawcze, popraw ewentualne błędy (dotyczy
równieŜ sformułowania tematu), uzupełnij treść w poniŜszych tematach badawczych [w podręczniku umieszczono przykładowe tematy i plany prezentacji].
7 s. 62: Przedstaw poszczególne etapy badawcze do jednego z
poniŜszych tematów lub wybranego przez siebie zagadnienia pastoralnego. [w
podręczniku wymieniono propozycje tematów]
POLECENIE

Cel – praktyczne zastosowanie wiadomości z zakresu metodologii teologii
pastoralnej.
Wskazówka metodyczna – zanim studenci rozpoczną pracę w grupach naleŜy wyprowadzić w tematykę, której dotyczy plan pracy; praca w grupach: studenci poprawiają błędy w przedstawionych planach i sformują prawidłowe odpowiedzi, dyskusja.
Uwaga – powyŜsze propozycje słuŜą jako utrwalenie zdobytych wiadomości; proponuję wykorzystać róŜne plany prac z zakresu teologii pastoralnej, zarówno poprawnie sformułowane jak i zawierające błędy.
POLECENIE 8 s. 64: a) WskaŜ róŜnice oraz ewentualne zaleŜności między
modelem i wzorem. b) Sformułuj waŜne wskazówki, jakie winny być uwzględnione w badaniach z zakresu teologii pastoralnej, podczas których wykorzystywane będą inne dziedziny nauki.

polecenie 9 s. 67: a) Wymień i scharakteryzuj rodzaje modeli. b) Stwórz
schemat wyjaśniający róŜnicę między modelem i koncepcją. c) Wyjaśnij powiązanie między modelem duszpasterstwa a koncepcją duszpasterską. d) WskaŜ
konsekwencje dla badań z zakresu teologii pastoralnej wynikające z moŜliwości
korzystania z narzędzi badawczych nauk humanistycznych.
Cel – poszerzenie wiadomości z zakresu metodologii teologii pastoralnej,
kształtowanie umiejętności wykorzystania modelu i wzoru w badaniach naukowych oraz odróŜnienie modelu duszpasterstwa od koncepcji duszpasterstwa.
Uwaga – tematyka na seminarium naukowe.
POLECENIE 10 s. 70: a) Sformułuj istotne pytania dotyczące religijnego
obrazu parafii. b) WskaŜ zakres i ograniczenia w badaniu struktury parafii. c)
Jakich nieprawidłowości naleŜy w się wystrzegać w omawianym procesie
badawczym? d) W którym etapie procesu bawdczego teologii pastoralnej moŜna
wykorzystać omawianą tematykę? W odpowiedzi uwzględnij konkretne
przykłady.

266

Cel – kształcenie umiejętności formułowania pytań dotyczących religijnego
obrazu parafii, zapoznanie z zakresem i ograniczeniami w badaniach pastoralnych.
Uwaga – tematyka na seminarium naukowe.
POLECENIE 11 s. 74: a) Przedstaw główne załoŜenia, które powinny być
uwzględnione w badaniu parafii jako systemu religijnego. b) Przedstaw sposób
realizacji głównych funkcji Kościoła przeprowadzonych w parafii. Porównaj
odpowiedź z tekstami zamieszczonymi w rozdziale pt. Budowanie wspólnoty w
Chrystusie podmiotem działania Kościoła.

12 s. 78: a) Wymień źródła w pracy badawczej w teologii
pastoralnej. b) Sformułuj pytania do wybranej przez siebie działalności
duszpasterskiej. Pogrupuj je wg treści zawartych w tabeli na s. 75.
POLECENIE

Cel – poszerzenie wiadomości związanych z pracami badawczymi z teologii
pastoralnej, kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.
ROZDZIAŁ III: Wykorzystanie nauk humanistycznych w teologii
pastoralnej – wybrane zagadnienia
CEL OGÓLNY: poszerzenie wiadomości z zakresu metodologii teologii pastoralnej oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą.
CELE SZCZEGÓŁOWE: zapoznanie się tematyką dotyczącą badań społecznych; kształtowanie umiejętności formułowania pytań w problemach badawczych; rozwijanie umiejętności planowania procesu badawczego; zapoznanie z
problematyką dotyczącą badań sondaŜowych; nauka tworzenia poprawnego
kwestionariusza do zagadnień badawczych; zapoznanie z tematyką badań systemowych oraz analizą strukturalną i funkcjonalną.

Uwaga – prezentowana w tym rozdziale tematyka ma pomóc studentom w
pracach badawczych podczas pisania prac magisterskich, dlatego teŜ wszystkie
polecenia zawarte w tym rozdziale studenci powinni wykonać samodzielnie w
celu zdobycia potrzebnych wiadomości i umiejętności.
ROZDZIAŁ IV: Teologia pastoralna – rys historyczny
CEL OGÓLNY:

poszerzenie treści wkładu o teksty źródłowe, znajomość historycznego rozwoju teologii pastoralnej.
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CELE SZCZEGÓŁOWE: analiza tekstów źródłowych dotyczących duszpasterstwa; porównanie treści wybranych dokumentów z róŜnych wieków historii Kościoła; rozwijanie umiejętności syntetycznego przedstawienia historycznego
rozwoju teologii pastoralnej.
POLECENIE 1 s. 104: a) WskaŜ cechy charakterystyczne dla posługi duszpasterskiej Kościoła zawarte w homilii. b) Wymień niebezpieczeństwa wskazane
przez św. Asteriusza w posłudze pastoralnej Kościoła. Które z wymienionych w
homilii są nadal aktualne.

Cel – przypomnienie cech oddziaływania duszpasterskiego, kształcenie
umiejętności analizy aktualnej sytuacji posługi pastoralnej.
POLECENIE 2 s. 104: a) WskaŜ cechy kapłana wymienione przez Grzegorza
Wielkiego. Które z nich nadal są niezbędne w posługiwaniu pastoralnym? B)
Porównaj treści z powyŜszego punktu z dokumentem Jan Pawła II – Adhortacją
apostolską Pastores dabo vobis pkt. 16–30.

Cel – utrwalenie posiadanych wiadomości z zakresu prezentowanej tematyki, analiza i porównanie tekstów z róŜnych wieków historii Kościoła.
Uwaga – zadanie dla alumnów.
POLECENIE 3 s. 111. a) Wykorzystując powyŜsze teksty oraz posiadane wiadomości z zakresu historycznego rozwoju teologii pastoralnej uzupełnij
schematy, tak by prezentowały one istotny wkład pastoralistów w rozwój tej
dziedziny nauki lub utwórz własne. Schematy. b) Przedstaw za pomocą schematów rozwój teologii pastoralnej.

Cel – poszerzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących rozwoju teologii
pastoralnej na przestrzeni lat.
ROZDZIAŁ V: Teologia pastoralna – podstawy
CEL OGÓLNY: pogłębienie treści wykładu oraz kształcenie świadomości studentów, iŜ działalność duszpasterska powinna być wyrazem teologii opartej na
całości prawd objawionych; rozwijanie umiejętności posługiwania się zdobytą
wiedzą dotyczącą podstaw teologicznych warunkujących działalność Kościoła.
CELE SZCZEGÓŁOWE: analiza tekstów ukazujących: ontologiczną podstawę
określającą naturę i istotne przymioty duszpasterstwa, istotę procesu zbawczego
oraz pośrednictwa zbawczego Kościoła; kształcenie umiejętności posługiwania
się zdobytą wiedzą dotyczącą aspektów samoudzielania się Boga człowiekowi
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oraz ich znaczenia dla pośrednictwa zbawczego Kościoła; pogłębienie znajomości zasad duszpasterskich oraz konsekwencji wynikających dla posługi pastoralnej; analiza dokumentów Kościoła (Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam
actuositatem; Dekret o posłudze i Ŝyciu kapłanów Presbyterorum ordinis; Jan
Paweł II: List apostolski Tertio millennio adveniente; List apostolski Novo millennio ineunte) oraz innych tekstów ukazujących Kościół jako wspólnotę w
Chrystusie, jej wymiar wertykalny i horyzontalny; zakres i treść działalności
zbawczej Kościoła; kształcenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą
dotyczącą realizacji duchowości komunii w praktyce duszpasterskiej; pogłębienie znajomości oraz praktyczne wykorzystanie zasad określających sensowną
krytykę Kościoła.
1 s. 119: a) W oparciu o powyŜszy tekst wyjaśnij w punktach
(lub za pomocą schematu): A. znaczenie Chrystusa w Ŝyciu wewnętrznym Boga.
B. wewnętrzny związek pomiędzy naturą Słowa BoŜego a Wcieleniem. C. istotę
Wcielania. b) Uzasadnij tezę: Chrystus jest realizatorem spotkania i jednoczenia
człowieka z Bogiem.
POLECENIE

Cel – analiza tekstów ukazujących ontologiczną podstawę do określenia natury i istotnych przymiotów duszpasterstwa, które są niezbędne do zrozumienia
sensu pośrednictwa zbawczego Kościoła.
2 s. 122: a) Przedstaw chrystologiczne uzasadnienie cech i
przymiotów pośrednictwa zbawczego Kościoła. b) Uzasadnij słuŜebny charakter
pośrednictwa zbawczego Kościoła. c) Wyjaśnij na czym polega istota pośrednictwa zbawczego. d) Przedstaw trzy aspekty samoudzielania się Boga człowiekowi
przez Chrystusa, ich znaczenie dla teologii oraz wpływ na pośrednictwo zbawcze
Kościoła. e) Przedstaw i wykaŜ współzaleŜność przymiotów pośrednictwa
zbawczego oraz ich znaczenie dla teologii pastoralnej i duszpasterstwa
POLECENIE

Cel – kształtowanie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą dotyczącą pośrednictwa zbawczego Kościoła.
POLECENIE 3 s. 125: a) Przedstaw personalistyczno-chrystologiczną zasadę
formalną teologii pastoralnej oraz konsekwencje wynikające dla działalności
duszpasterskiej Kościoła. b) Wyjaśnij, dlaczego zasada Bosko-ludzka K.F. Arnolda była niewystarczająca jako zasada formalna teologii pastoralnej. c) Jaki
jest cel, charakter oraz podstawowe formy realizowane w duszpasterstwie w
myśl zasady personalistyczno-chrystologicznej? d) WskaŜ (lub wykaŜ brak) w
wybranych przez siebie konspektach lekcji religii, katechezy parafialnej lub
określonych działań duszpasterskich realizowanych w Twojej parafii, praktyczne
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zastosowanie personalistyczno-chrystologicznej zasady duszpasterstwa. e) Poszukaj w konspektach zamieszczonych w miesięczniku „Katecheta” miejsca w
których znalazła zastosowanie personalistyczno-chrystologiczna zasada duszpasterstwa.
POLECENIE 4 s. 128: a) Uwzględniając treści z poprzedniego paragrafu
wskaŜ elementy, które łączą organicznie obie zasady personalistycznochrystologiczną i eklezjologiczną. Uzasadnij swoją odpowiedź. b) Przedstaw
konsekwencje dla teologii pastoralnej wynikające z zasady personalistycznochrystologicznej i eklezjologicznej? c) Jakie wynikają konsekwencje z w/w zasad dla duszpasterzy?

Cel – student powinien znać zasady formalne teologii pastoralnej i duszpasterstwa oraz posiadać umiejętność dokonania analizy sytuacji Kościoła pod
kątem ich praktycznej realizacji.
POLECENIE 5 s. 133: a) W puste miejsca wpisz odpowiedni dokument Soboru Watykańskiego II, tak by powstały tekst tworzył logiczną całość. Prawidłowe
odpowiedzi moŜesz zamieścić w tabeli. b) Spróbuj krytycznie ocenić działalność
duszpasterską w parafii twojego pochodzenia bądź inne (wybrane przez Ciebie)
inicjatywy duszpasterskie w świetle powyŜszego tekstu. c) Z podanych fragmentów dokumentów Soboru Watykańskiego II wypisz te zdania, które najbardziej
odpowiadają eklezjologicznej zasadzie teologii pastoralnej.

Cel – pogłębienie znajomości dokumentów soborowych ukazujących budowanie wspólnoty w Chrystusie oraz kształcenie umiejętności krytycznej oceny
działalności duszpasterskiej w świetle poznanych dokumentów.
6 s. 136: a) Podaj przykłady z działalności duszpasterskiej budujące wspólnotę Kościoła w wymiarze wertykalnym i horyzontalnym. b) Dokonaj oceny powyŜszych działań, uwzględniając poznane wcześniej zasady
teologii pastoralnej i duszpasterstwa. c) Uwzględniając poznane zasady oraz
etapy procesu badawczego teologii pastoralnej zaproponuj plan zawierający
wskazania dla tych form działalności duszpasterskiej, które nie realizują w pełnym wymiarze wskazań soborowych.
POLECENIE

Cel – znajomość koncepcji teologii pastoralnej ks. Franciszka Blachnickiego, kształcenie umiejętności dokonania syntezy zdobytej wiedzy w zakresie podstaw teologii pastoralnej oraz praktycznego jej wykorzystania dla działalności
duszpasterskiej.
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POLECENIE 7 s. 139: a) Uzasadniaj twierdzenie: koinonia jest zasadą formalną urzeczywistniania się Kościoła. b) WskaŜ konsekwencje wynikające z
zasady formalnej dla działalności zbawczej Kościoła.

Cel – pogłębienie znajomości zasady formalnej teologii pastoralnej i duszpasterstwa w ujęciu Franciszka Blachnickiego oraz umiejętność formułowania
wniosków wynikających dla działalności Kościoła.
POLECENIE 8 s. 143: a) Wyjaśnij znacznie i konsekwencje zasady communio dla wspólnoty Kościoła. b) Określ zadania poszczególnych członków kościelnej wspólnoty ukazane w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, rozdz. III, IV i VI. c) Korzystając z Dekretu o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem przedstaw w punktach lub za pomocą schematu laikat jako
podmiot urzeczywistniania się Kościoła. (DA 2,3,10,13,16,31) d) Porównaj treść
dokumentu z Ŝyciem parafii Twego pochodzenia. e) Napisz wnioski duszpasterskie dla działalności Kościoła w Polsce. (moŜesz to uczynić w przedstawionej w
podręczniku tabeli).

Cel – pogłębienie znajomości w/w dokumentów Kościoła oraz zapoznanie z
tekstem Karola Wojtyły: U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II;
kształcenie umiejętności formułowania duszpasterskich wniosków i postulatów.
Wskazówka metodyczna – praca w grupach podczas wykonywania polecenia podpunktu d) i e); przed prezentacją, grupa powinna krótko scharakteryzować parafię, dla której sformułowała wnioski; w trakcie prezentacji pozostali
uczestnicy notują swoje uwagi, które naleŜy omówić po jej zakończeniu.
POLECENIE 9 s. 147: a) Przedstaw obraz Kościoła zawarty w Refleksji końcowej Synodu Biskupów w 1985 r. b) Zapoznaj się z Listem apostolskim Tertio
millennio adveniente . Spróbuj odpowiedzieć na pytania postawione przez Jana
Pawła II dotyczące wypełnienia nauki soborowej. c) WskaŜ wytyczne konieczne
do realizacji duchowości komunii w praktyce duszpasterskiej zawarte w Liście
apostolskim Jana Pawła II w Novo millennio ineunte pkt 29–47. d) Przedstaw
zadania duszpasterzy i świeckich ukazane w KK 32 i DK 9. Określ zasadę duszpasterstwa zawartą w dokumentach.

Cel – Zapoznanie z treścią w/w dokumentów Kościoła oraz kształcenie
umiejętności formułowania duszpasterskich wniosków i postulatów.
POLECENIE 10 s. 150: a) Wymień priorytety duszpasterskie niezbędne do
kształtowania wspólnotowego charakteru Kościoła. Przedstaw ich realizację w
parafii Twojego pochodzenia. b) Jakie dostrzegasz zagroŜenia w budowaniu
duchowości komunii w polskiej rzeczywistości Kościoła? c) Uwzględniając
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przejawy duchowości komunii zawarte w Novo millennio ineunte zaproponuj
priorytety w pracy wychowawczej, która będzie miała na celu kształtowanie
takich postaw.
Cel – pogłębienie wiadomości oraz kształcenie umiejętności posługiwania
się zdobytą wiedzą, zwłaszcza wykorzystania jej do formułowania wniosków
pastoralnych.
POLECENIE 11 s. 161: a) WskaŜ przejawy miłości Kościoła. b) W jaki sposób Józef Tischner postrzegał sensowną krytykę Kościoła? c) Przedstaw zasady
sensowej krytyki Kościoła zaprezentowanej przez Zbigniewa Nosowskiego. d)
Poszukaj w prasie artykułów o Kościele w Polsce. WskaŜ w nich miejsca, w
których zastały zastosowane zasady sensownej krytyki.

Cel – uświadomienie, Ŝe prawdziwa krytyka Kościoła jest wyrazem miłości,
znajomość zasad sensownej krytyki Kościoła, kształtowanie umiejętności rozróŜniania krytyki od krytykanctwa.
Wskazówka metodyczna – tematyka szczególnie polecana dla grup, gdzie
uwidacznia się ów problem.
ROZDZIAŁ VI: Urzeczywistnianie się Kościoła jako wspólnoty
Ludu BoŜego w liturgii
CEL OGÓLNY: kształtowanie umiejętności rozeznawania sytuacji kościelnej i
społeczno-kulturalnej w której urzeczywistnia się Kościół poprzez liturgię; poszerzenie treści wykładu.
CELE SZCZEGÓŁOWE: analiza soborowych dokumentów (Sobór Watykański
II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Konstytucja o liturgii
świętej Sacrosanctum Concilium , Konstytucja duszpasterska o Kościele w
świecie współczesnym Gaudium et spes; Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus, Dekret o Kościołach Wschodnich katolickich
Orientalium Eccesiarum, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totus, Dekret o
posłudze i Ŝyciu kapłanów Presbyterorum ordinis,) oraz tekstów ukazujących
budowanie wspólnoty w Chrystusie poprzez sprawowanie liturgii; kształtowanie
umiejętności formułowania pastoralnych wniosków i postulatów; pobudzenie do
refleksji związanej z zaangaŜowaniem wiernych w budowanie wspólnoty Kościoła.
POLECENIE 1 s. 167: a) Przedstaw cechy Kościoła jako Ludu BoŜego. b)
WskaŜ w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium treści, które
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uwydatniają społeczny charakter Ludu BoŜego. c) WskaŜ w dokumentach Soboru Watykańskiego II zwłaszcza w Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum
Concilium treści, które nawiązują do zaprezentowanej tematyki i ją poszerzają.
Cel – przypomnienie i pogłębienie znajomości w/w dokumentów ukazujących cechy Kościoła jako Ludu BoŜego, zwłaszcza jego społeczny charakter.
2 s. 170: a) Zapoznaj się ze wszystkimi tekstami soborowymi
wskazanymi w powyŜszym tekście. b) Wyjaśnij na czym polega afektywne i
efektywne budowanie wspólnoty. c) Dokonaj charakterystyki relacji kapłana,
diakona z biskupem. d) Wyjaśnij w jaki sposób element hierarchiczny buduje
wspólnotę Kościoła.
POLECENIE

Cel – analiza tekstu Karola Wojtyły: U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II oraz przypomnienie treści w/w dokumentów soborowych;
kształtowanie umiejętności posługiwania się zdobytą, zwłaszcza formułowania
wniosków i postulatów dla działalności duszpasterskiej.
Uwaga – zadanie przeznaczone w szczególny sposób dla alumnów.
POLECENIE 3 s. 174: a) Zapoznaj się ze wszystkimi tekstami soborowymi
wskazanymi w powyŜszym tekście. b) WskaŜ cechy dojrzałej postawy duchowieństwa i laikatu niezbędne w budowaniu wspólnoty. c) Uwzględniając nauczanie soborowe przedstaw zalecenia dla biskupów, kapłanów i zakonników
dotyczące aktywności świeckich w Kościele. d) Uzasadnij twierdzenie: Pierwszą
i podstawową wspólnotą świeckich chrześcijan jest małŜeństwo i rodzina. e)
Stwórz schemat przedstawiający moŜliwości zaangaŜowania laikatu w Ŝyciu
eklezjalnej wspólnoty.
POLECENIE 4

s. 177: a) Wyjaśnij w jaki sposób w liturgii uwydatnia się społeczny charakter Kościoła? b) UkaŜ w jaki sposób liturgia urzeczywistnia Kościół i na niego oddziałuje? c) Jakie jest zaangaŜowanie osób świecki w przygotowanie liturgii w Twojej parafii?
Cel – analiza tekstu Karola Wojtyły: U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II oraz przypomnienie treści dokumentów soborowych w/w; pogłębienie znajomości roli laikatu, kształtowanie umiejętności rozeznania sytuacji
społeczno-kulturalnej i kościelnej; znajomość granic moŜliwości współpracy
świeckich z posługą kapłanów.
POLECENIE 5 (w podręczniku jako nr 6 – błąd) s. 180: a) Zapoznaj się ze
wszystkimi tekstami soborowymi wskazanymi w powyŜszym tekście po czym
określ charakter wspólnoty, jaka ma być budowana przez wszystkich w Kościele.
b) Wyjaśnij, dlaczego Eucharystia jest podstawą w budowaniu wspólnoty.
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Cel – pogłębienie znajomości dokumentów soborowych dot. roli liturgii w
budowaniu wspólnoty w Chrystusie oraz kształcenie umiejętności posługiwania
się zdobytą wiedzą.
6 (w podręczniku jako nr 7 – błąd) s. 184: a) WskaŜ niezbędne
warunki, jakie naleŜy stworzyć młodemu człowiekowi w owocnym przeŜywaniu
liturgii. b) Jakie dostrzegasz niedomagania w tym względzie w Twojej parafii?
Które z nich jawią się jako najpilniejsze do naprawy? Uzasadnij odpowiedź.
POLECENIE

Cel – ukazanie moŜliwości realizacji wcześniej poznanych treści związanych z budowaniem wspólnoty w Chrystusie poprzez liturgię; pobudzenie do
refleksji nad zaangaŜowaniem świeckich w budowanie wspólnoty; kształtowanie
umiejętności rozeznawania sytuacji w której jest prowadzona działalność Kościoła.
POLECENIE 7 (w podręczniku jako nr 8 – błąd) s. 184: a) Uzupełni poniŜszą
tabelę6. W puste miejsca wpisz trudności w realizacji jakie dostrzegasz w znanej
Tobie rzeczywistości parafialnej, bądź uzupełnij przejawy liturgii, których nie
wymieniono poniŜej. b) Tworząc wnioski wykorzystaj dotychczasową wiedzę z
zakresu teologii pastoralnej. c) Porównaj swoje odpowiedzi z innymi pracami
studentów. d) MoŜesz wykorzystać uwagi/wnioski zamieszczone poniŜej. Pogrupuj je i wpis w odpowiednie miejsca w tabeli.

Cel – utrwalenie poznanych treści oraz kształcenie umiejętności: praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, rozeznawania sytuacji w której jest prowadzona działalność Kościoła, formułowania wniosków i postulatów.
Wskazówka metodyczna – uczestnicy zajęć podzieleni na grupy wykonują
polecenie przed zajęciami. Podział pracy dla poszczególnych grup moŜe być
róŜnoraki:
O ile uczestnicy znają dobrze realia jednej parafii wówczas wykonują
całość zadania jako pracę domową, w trakcie zajęć podczas prezentacji
istnieje moŜliwość porównania wniosków oraz poprowadzenia dyskusji.
● JeŜeli uczestnicy pochodzą z róŜnych parafii, proponuję, by wybrali
szczególnie interesujące ich aspekty przejawów liturgii. Przed prezentacją wniosków grupy powinny krótko opisać badaną rzeczywistość. W
trakcie prezentacji osoby słuchające zapisują pytania, na które grupa odpowiada po swoim wystąpieniu.
●

Środki dydaktyczne – papier formatu A3 (do pracy w grupach).
6

Wykorzystano materiały robocze z Komisji duszpasterstwa ogólnego, która działała podczas
synodu Archidiecezji Poznańskiej zakończonego 23.11.2008 r.
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ROZDZIAŁ VII: Budowanie wspólnoty w Chrystusie poprzez słowo
CEL OGÓLNY: kształtowanie umiejętności rozeznawania sytuacji kościelnej i
społeczno-kulturalnej w której urzeczywistnia się Kościół poprzez martyrię;
poszerzenie treści wykładu poprzez zapoznanie z dokumentami Kościoła oraz
innymi tekstami.
CELE SZCZEGÓŁOWE: przypomnienie etapów kształtowania się katechezy
oraz trzech rodzajów przepowiadania; poszerzenie wiadomości dotyczących
eklezjologicznej koncepcji katechezy, podmiotu katechezy; analiza dokumentów
Kościoła (Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen
gentium, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, Dekret o
działalności misyjnej Kościoła Ad genstes divitus, Paweł VI: Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Christifideles laici,
Adhortacja apostolska Redemtporis missio, Adhortacja apostolska Catechesi
tradendae, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa); znajomość historycznych
uwarunkowań róŜnych przejawów urzeczywistniania się Kościoła w martyrii;
kształtowanie umiejętności dokonania analizy znanej rzeczywistości Kościoła
oraz formułowania duszpasterskich wniosków i postulatów.
POLECENIE 1 s. 193: Przedstaw w punktach lub za pomocą schematu: a)
Przedstaw w punktach lub za pomocą schematu trzy rodzaje przepowiadania. b)
Scharakteryzuj pięć etapów kształtowania się koncepcji celu i natury katechezy.

Cel – poszerzenie (przypomnienie) znajomości historycznego aspektu natury
i celu katechezy.
Wskazówka metodyczna – polecenie studenci wykonują przez ćwiczeniami.
POLECENIE 2 s. 195: a) Przedstaw eklezjologiczną koncepcję natury i celu
katechezy. b) WskaŜ konsekwencje jakie wynikają z takiego ujęcia katechezy dla
działalności katechetycznej Kościoła. c) WskaŜ niedociągnięcia, jakie dostrzegasz w budowaniu Kościoła jako wspólnoty w Twojej parafii (wspólnocie) w
ramach martyrii. d) Przedstaw propozycje dla działalności duszpasterskiej Kościoła w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem moŜliwości zaangaŜowania się
w nią świeckich teologów.

Cel – uzupełnienie (poszerzenie) wiadomości dotyczących eklezjologicznej
koncepcji katechezy; kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej
wiedzy w opracowania poszczególnych problemów oraz formułowania wniosków i postulatów; znajomość granic moŜliwości współpracy świeckich i duchowieństwa w budowaniu wspólnoty w Chrystusie poprzez martyrię.
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POLECENIE 3 s. 197: a) Przedstaw zagadnienie podmiotu katechezy w ujęciu eklezjologicznym. b) WskaŜ miejsca w Konstytucji dogmatycznej o Kościele
Lumen gentium oraz Dekrecie o apostolstwie świeckich Apostolicam Actuositatem, które potwierdzają eklezjologiczne ujęcie podmiotu katechezy. c) Przedstaw
zadania spoczywające na wiernych wobec dzieci, które winny być realizowane w
ramach martyrii. d) Jakie dostrzegasz niedociągnięcia w Twojej parafii w budowaniu Kościoła jako wspólnoty poprzez martyrię.

Cel – uzupełnienie treści wykładu, przypomnienie wcześniej poznanych
wiadomości dotyczących podmiotu katechezy w ujęciu eklezjologicznym; analiza w/w dokumentów Kościoła oraz porównanie ich z sytuacją Kościoła (znaną
studentom) w omawianym aspekcie.
POLECENIE 4 s. 200: a) Zapoznaj się z zaproponowaną treścią dokumentów:
Paweł VI: Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, pkt 70; J an Paweł II:
Adhortacja apostolska Christifideles laici, pkt. 23. b) Przedstaw związek katechezy dorosłych z inną wybraną przez siebie formą działalności Kościoła. c)
WskaŜ pięć podstawowych kryteriów istotnych dla katechezy dorosłych. d)
Uwzględniając treści zawarte w poprzednich rozdziałach sformułuj postulaty,
których realizacja oŜywiłaby katechezę dorosłych w parafii Twojego miejsca
zamieszkania.

Cel – zapoznanie (przypomnienie) z treścią w/w dokumentów; porównanie
nauczania Kościoła ze znaną rzeczywistością wspólnoty parafialnej; studenci
powinni znać istotne kryteria katechezy dorosłych oraz wykazać ich związek w
budowaniem wspólnoty w Chrystusie poprzez martyrię; kształtowanie umiejętności formułowania postulatów i wniosków dla działalności duszpasterskiej.
POLECENIE 5 s. 204: a) Przedstaw uwarunkowania historyczne, które wpłynęły na proces wyodrębnienia się szkolnego nauczania religii w posłudze Kościoła. b) Ustosunkuj się do zdania ks. F. Blachnickiego, twierdzącego, Ŝe
wprowadzenie szkolnego nauczania jako przedmiotu obowiązkowego w państwowych szkołach przyczyniło się do desakralizacji katechezy.

Cel – znajomość historycznych uwarunkowań, które wpłynęły na proces
wyodrębnienia się szkolnego nauczania religii w ramach posługi słowa; kształtowanie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w refleksji nad obecną
realizacją martyrii w Kościele.
Wskazówka metodyczna – propozycja analizy tekstu oraz pisemne udzielenie odpowiedzi przed zajęciami dydaktycznymi.
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POLECENIE 6 s. 210: a) Przed wykonaniem poniŜszych poleceń zapoznaj się
takŜe z treścią następujących dokumentów Kościoła: Paweł VI: Adhortacja
apostolska Evangelii nuntiandi, pkt. 17–23, 44, 47; J an Paweł II: Adhortacja
apostolska Catechesi tradendae, pkt. 1, 69. b) Przedstaw relacje pomiędzy
szkolnym nauczaniem religii i katechezy zawarty w dokumentach w trzech
aspektach tematycznych: toŜsamość szkolnego nauczania religii i katechezy, cele
i zadania charakterystyczne dla tych form, środowiska w których ma miejsce
owa posługa. c) Scharakteryzuj formację religijną związaną z integracją wiedzy i
wiary w placówkach oświatowych.
POLECENIE 7 s. 217: a) Przedstaw związek szkolnego nauczania religii w
nauczaniu Kościoła w Polsce. WskaŜ cechy charakterystyczne dla tego nauczania. b) Zapoznaj się z dyskusją jaka toczyła na łamach miesięcznika „Katecheta”
między Piotrem Tomasikiem a Radosławem Chałupniakiem. Ustosunkuj się do
zaprezentowanych wypowiedzi.

Cel – poszerzenie wiadomości dotyczących urzeczywistniania się Kościoła
w martyrii, zwłaszcza w ramach szkolnego nauczania religii i jego związku z
katechezą, znajomość dokumentów Kościoła powszechnego oraz nauczania Episkopatu w Polsce na prezentowany temat; kształcenie umiejętności analizy
współczesnej sytuacji Kościoła w oparciu o proponowane treści.
Cel dla wymagających – ustosunkowanie się do dyskusji jaka toczyła się na
łamach „Katechety” dotycząca relacji między szkolnymi nauczaniem religii a
katechezą.
Wskazówka metodyczna – polecenia dla studentów ze strony 217 naleŜy
wykonać po gruntownym zapoznaniu się z proponowanym tekstami nr 1–5 s.
204–221 oraz dokumentami Kościoła wymienionymi w poleceniu 6 s. 210.
POLECENIE 8 s. 222: a) Wyjaśnij znaczenie terminu rekolekcje oraz przedstaw jak były one realizowane w historii Kościoła. b) Odpowiedz na pytania:
Jakie znaczenia mają rekolekcje w posłudze słowa? Jaki jest ich cel? Jakie warunki są niezbędne do owocnego przeŜycia rekolekcji? c) Poszukaj i przedstaw
moŜliwości udziału laikatu w róŜnego typu ćwiczeniach duchowych w Polsce.
POLECENIE 9 s. 228: a) Dokonaj syntezy treści trzech powyŜszych artykułów. b) Porównaj wyniki przeprowadzonej syntezy z doświadczeniem rekolekcyjnym w Twojej parafii. d) Uwzględniając specyfikę Twojej parafii wskaŜ
płaszczyzny działania, które przyczyniłyby się do głębszego przeŜywania rekolekcji przez wiernych.
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Cel – znajomość historycznych uwarunkowań oraz znaczenia rekolekcji, jako jednej z form przepowiadania Słowa BoŜego i ewangelizacji; kształtowanie
umiejętności syntetycznego ujęcia proponowanego tematu, pobudzenie do refleksji nad rzeczywistością parafialną (znaną studentom) oraz umiejętności formułowania duszpasterskich wniosków i postulatów.
Wskazówka metodyczna – zaleca się zapoznanie z tekstami s. 210–217,
przed wykonaniem polecenia nr 9.
POLECENIE 10 s. 232: Przedstaw sposoby przepowiadania Słowa BoŜego w
pracy misyjnej wśród Indian Moxo.
POLECENIE 11 s. 241: a) W jaki sposób misjonarze wykorzystywali muzykę
w pracy ewangelizacyjnej? b) Poszukaj w dostępnej prasie katolickiej oraz literaturze artykułów przedstawiających współczesne wykorzystanie muzyki w dziele
ewangelizacji. Przedstaw omawianą tematykę podczas zajęć.

Cel – znajomość róŜnych sposób przepowiadania Słowa BoŜego oraz pracy
ewangelizacyjnej w działalności misyjnej.
12 s. 246: a) Zapoznaj się z treścią następujących dokumentów
Kościoła: Sobór Watykański II: Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad genstes divitus pkt. 21; Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Christifideles laici pk
pkt 35; Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Redemtporis missio pkt 32–38, 62;
b) Uwzględniając zaproponowane powyŜej nauczanie Kościoła, wyjaśnij dlaczego cały Kościół jest misyjny i dzieło ewangelizacji jest podstawowym zadaniem
Ludu BoŜego (DM 35). c) Przedstaw najwaŜniejsze treści dotyczące działalności
misyjnej Kościoła w powyŜszych tekstach. d) Poszukaj w prasie katolickiej,
Internecie nowych przejawów działalności misyjnej i ewangelizacyjnej we
współczesnym świecie. Spróbuj odnaleźć w dokumentach Kościoła uzasadnienia
owej działalności.
POLECENIE

Cel – znajomość w/w dokumentu Kościoła oraz współczesnych moŜliwość
zaangaŜowania misyjnego.
POLECENIE 13 s. 248: a) W jaki sposób misjonarze byli świadkami Jezusa
wśród Indian Moxo? b) Zapoznaj się z treścią Dekretu o apostolstwie świeckich
Apostolicam actuositatem nr 12. W jaki sposób współczesna młodzieŜ oraz dzieci mogą być świadkami wiary w XXI wieku? c) Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa wzywał do słuŜby Ewangelii nadziej przez miłość,
która ewangelizuje i jest obowiązkiem za którego realizację są odpowiedzialni
wszyscy członkowie Kościoła (por. pkt 33). Zapoznaj się treścią dokumentu
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(pkt 33–43). Spróbuj przedstawić róŜne przejawy świadectwa osób, które wymienia PapieŜ w dokumencie.
Cel – znajomość w/w dokumentów Kościoła; zapoznanie ze sposobami
ewangelizacji w róŜnych kulturach; uwraŜliwienie na rolę świadectwa wiary w
przepowiadaniu Słowa BoŜego; kształcenie umiejętności formułowania duszpasterskich wniosków i postulatów.
POLECENIE 14 s. 248: a) Uzupełni poniŜszą tabelę. W puste miejsca wpisz
trudności w realizacji jakie dostrzegasz w znanej Tobie rzeczywistości parafialnej, bądź uzupełnij przejawy martyrii, których nie wymieniono poniŜej. b) Tworząc wnioski wykorzystaj dotychczasową wiedzę z zakresu teologii pastoralnej.
c) Porównaj swoje odpowiedzi z innymi pracami studentów. d) MoŜesz wykorzystać uwagi/wnioski zamieszczone poniŜej. Pogrupuj je i wpis w odpowiednie
miejsca w tabeli.

Cel – utrwalenie poznanych treści oraz kształcenie umiejętności: praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy; rozeznawania sytuacji w której jest prowadzona działalność Kościoła; formułowania wniosków i postulatów.
Wskazówka metodyczna – patrz POLECENIE 7 (w podręczniku jako nr 8 –
błąd) s. 184.
Środki dydaktyczne – papier formatu A3 (do pracy w grupach).
ROZDZIAŁ VIII: Diakonia i caritas w budowaniu wspólnoty Kościoła
CEL OGÓLNY:

uzupełnienie treści wykładu poprzez zapoznanie z dokumentami Kościoła, literaturą przedmiotu; kształtowanie umiejętności rozeznawania
sytuacji kościelnej i społeczno-kulturalnej w której urzeczywistnia się Kościół
poprzez diakonię.
CELE SZCZEGÓŁOWE: poszerzenie treści wykładu; analiza dokumentów Kościoła (Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium
et spes, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, Deklaracja o
wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, Deklaracja o wolności
religijnej Dignitatis humanae, Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Christifideles
laici; Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis; List apostolski Novo millennio
ineunte, Benedykt XVI: Encyklika Deus cartias est); znajomość historii diakonii
i urzędów w Kościele oraz konsekwencji wynikających z wypaczenia tychŜe
pojęć oraz sposobu jej sprawowania; pobudzenie do refleksji związanej z zaangaŜowaniem świeckich w budowanie wspólnoty Kościoła w ramach diakonii;
kształcenie umiejętności rozeznawania sytuacji społeczno-kulturalnej, w której
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jest prowadzona działalność poprzez diakonię i Caritas, umiejętność formułowania duszpasterskich wniosków i postulatów.
POLECENIE 1 s. 259: a) Przedstaw charakter władzy w Kościele oraz konsekwencje wynikające z wypaczenia jej pojęcia i sposobu jej sprawowania. b)
WskaŜ niebezpieczeństwa utrudniające budowanie wspólnoty w ramach diakonii. c) Które przejawy duszpasterskiego oddziaływania oŜywiają chrześcijańską
wspólnotę?

Cel – przypomnienie historii diakonii i urzędów w Kościele; kształtowanie
umiejętności rozeznawania sytuacji duszpasterskiej oraz formułowania wniosków.
POLECENIE 2 s. 261: a) Przedstaw zagadnienie diakonii na płaszczyźnie
przedmiotowej tj. dyscypliny i prawa kościelnego oraz jego funkcji w budowaniu wspólnoty Kościoła. b) Uzasadnij twierdzenie: Caritas jest jedną z podstawowych funkcji urzeczywistniania się Kościoła. c) Uwzględniając treści zawarte
w tekście 1 i 2 spróbuj napisać wnioski wypływające z diakonii i caritas dla teologii i duszpasterstwa. d) Jak przedstawia się znana Tobie rzeczywistość polskiego duszpasterstwa z wnioskami? Jakie są tego przyczyny? Jakie widzisz
ewentualne rozwiązania dla duszpasterskiej działalności Kościoła w Polsce?

Cel – znajomość zagadnienia diakonii, jako funkcji w budowaniu wspólnoty; kształtowanie umiejętności rozeznawania sytuacji duszpasterskiej oraz formułowania wniosków.
POLECENIE 3 s. 264: a) Omów istotę diakonii zawartą w nauczaniu Kościoła i teologii pastoralnej. b) UkaŜ związek diakonii i mistyki oraz wynikające z
tego konsekwencje dla duszpasterstwa. c) Przedstaw zadania wspólnoty wypełniane w ramach diakonii. Porównaj je ze znaną Tobie rzeczywistością parafialną.
d) Jakie cechy powinna mieć diakonijna działalność eklezjalnej wspólnoty.

Cel – pogłębienie znaczenia istoty diakonii w budowaniu wspólnoty Kościoła w jej wymiarze wertykalnym i horyzontalnym; kształtowanie umiejętności
rozeznawania sytuacji duszpasterskiej.
POLECENIE 4 s. 268: a) Zapoznaj się z następującymi tekstami soborowymi:
KDK 35; DA 31; DWCH 1,2, 12; DWR 7; PDV 40; CHL 46. b) Przedstaw nauczanie soborowe dotyczące chrześcijańskiego wychowania. c) WskaŜ powiązania martyrii, diakonii i liturgii w działalności wychowawczej wspólnoty Kościoła. d) Jakie zadania spoczywają na rodzinie chrześcijańskiej oraz wspólnocie
parafialnej w omawianej działalności. Skonfrontuj swoją wypowiedź z rzeczywistością Twojej parafii. Jakie dostrzegasz moŜliwości, które do tej pory nie były
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realizowane w pełnym wymiarze lub zostały pominięte? Uzasadnij swoją odpowiedź. e) WskaŜ na niebezpieczeństwa powodujące wypaczenie funkcji diakonii.
Cel – pogłębienie znajomości w/w dokumentów Kościoła; kształtowanie
umiejętności syntetycznego ujęcia urzeczywistnia się Kościoła jako wspólnoty w
trzech funkcjach oraz umiejętności rozeznawania sytuacji duszpasterskiej i formułowania duszpasterskich wniosków.
POLECENIE 5 s. 272: a) Przedstaw historię oraz struktury Caritas International oraz Caritas Polska. Poszerz zakres wiadomości o treści zawarte w literaturze
przedmiotu. b) Zaprezentuj historię działalności Caritas w Twojej parafii.

Cel – poszerzenie wiadomości dotyczących Caritas International oraz zaprezentowanie działalności Caritas parafialnej.
POLECENIE 6 s. 275: a) Przedstaw kontekst społeczno-ekonomiczny zaprezentowany powyŜej. Jakie aspekty są nadal aktualne? Jakie pojawiły się nowe
uwarunkowania na które powinna odpowiedzieć wspólnota Kościoła? b) WskaŜ
cechy, jakimi powinna charakteryzować się wszelka działalność w ramach Caritas. Pomocne mogą być treści zawarte w Tekście nr 2 oraz poniŜszych dokumentach: Jan Paweł II List apostolski Novo millennio ineunte, pkt 50; Benedykt XVI:
Encyklika Deus cartias est. pkt 18, 31.

Cel – analiza w/w dokumentów Kościoła; kształcenie umiejętności formułowania duszpasterskich wniosków i postulatów.
POLECENIE 7 s. 283: a) Dokonaj analizy działalności Caritas w Twojej parafii. W pracy wykorzystaj treści zawarte w Tekście 1. b) Sprawdź, w jakim
stopniu są realizowane cele i załoŜenia strategii na lata 2007–2012 w działalności Caritas Twojej diecezji. c) Przedstaw priorytety działalności Caritas Polska.
Które z nich są realizowane w Twojej parafii? Jakie trudności dostrzegasz w
wypełnieniu załoŜeń strategii? Jakie widzisz moŜliwości usprawnienia działalności.

Cel – podsumowanie wiadomości dotyczących urzeczywistniania się Kościoła jako Ludu BoŜego poprzez diakonię i Caritas; pobudzenie do refleksji
związanej z diakonią w znanej rzeczywistości Kościoła; kształcenie umiejętności
formułowania duszpasterskich wniosków i postulatów.
POLECENIE 8 s. 284: a) Uzupełni poniŜszą tabelę. W puste miejsca wpisz
trudności w realizacji jakie dostrzegasz w znanej Tobie rzeczywistości parafialnej, bądź uzupełnij przejawy diakonii, których nie wymieniono poniŜej. b) Tworząc wnioski wykorzystaj dotychczasową wiedzę z zakresu teologii pastoralnej.
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c) Porównaj swoje odpowiedzi z innymi pracami studentów. e) MoŜesz wykorzystać uwagi/wnioski zamieszczone poniŜej. Pogrupuj je i wpisz w odpowiednie
miejsca w tabeli.
Cel – utrwalenie poznanych treści oraz kształcenie umiejętności: praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, rozeznawania sytuacji w której jest prowadzona działalność Kościoła, formułowania wniosków i postulatów.
Wskazówka metodyczna – patrz POLECENIE 7 (w podręczniku jako nr 8 –
błąd) s. 184.
Środki dydaktyczne – papier formatu A3 (do pracy w grupach).
ROZDZIAŁ VIII: Kariologia – teologiczna analiza aktualnej sytuacji
działania Kościoła
CEL OGÓLNY:

poszerzenie treści wykładu dot. kariologii;

CELE SZCZEGÓŁOWE: pogłębienie znaczenia kariologii dla teologii pastoralnej; znajomość stosowania metod badawczych w kariologii; analiza dokumentów
Kościoła (Sobór Watykański II: Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum
Concilium, Konstytycja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Konstytucja
duszpsterska o Kościele w świece współczesnym Gaudium et spes, Konstytucja
dogmatyczna o Objawieniu BoŜym Dei verbum, Dekret o posłudze i Ŝyciu
kapłanów Presbyterorum ordinis, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad
gentes, Dekret o apostosltwoie świeckich Apostolicam actuositatem; Jan XXIII:
Encyklika Mater et Magistra, Jan Paweł II: Al Siposio del Consiglio delle
Conferenze Episcopali d’Europa sulli’insegnamento della religione cattolica
nella scuola publica. L’inegnamento della relione: far conoscere il patrimonio
oggettivo del cristianesiomo secondonl’interpretazione autentica ed integrale
che ne dà la Chiesa cattolica. 15 aprile 1991; List apostolski Novo millennio
ineunte); znajomość procesu kształtowania rozumienia kultury w XX wieku w
nauczaniu Kościoła; kształcenie świadomości, iŜ kultura jest miejscem
ewangelizacji.
POLECENIE 1 s. 292: a) Wyjaśnij znaczenie kariologii dla teologii pastoralnej. b) Przedstaw metody badawcze stosowane w badaniach znaków czasu. c)
Wymień znaku czasu przedstawione w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele
Gaudium et spes. Zastanów się, które z nich są nadal aktualne oraz jakie nastąpiły zmiany od czasu Soboru Watykańskiego II. Porównaj swoje odpowiedzi z
sytuacją polskiego społeczeństwa przedstawioną w rozdziale VIII pkt.: Kontekst
społeczno-ekonomiczny działalności Caritas w Polsce
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Cel – pogłębienie treści wykładu; znaczenie stosowania odpowiednich metod badawczych w kariologii oraz analiza w/w dokumentu Kościoła pod kątem
odczytywania znaków; praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.
2: a) Zapoznaj się z treścią następujących dokumentów: KL 6–
7; KK 44; KDK 4, 21, 50; KO 4; DM 9, 14–15; 21, 40; DK 16; DA 14, 18; Jan
XXIII: Mater et Magistra (zwłaszcza punkty: 34–45); b) Uwzględniając treści
zawarte w tekście oraz powyŜsze dokumenty Kościół pogrupuj znaki czasu wg
klucza przez siebie stworzonego.
POLECENIE

POLECENIE 3: Przestaw nowe znaki czasu i odpowiedź jakiej udziela Kościół człowiekowi.

Cel – analiza dokumentów Kościoła oraz literatury przedmiotu prezentującej
znaki czasu.
POLECENIE 4 s. 304: a) Przedstaw wymagania stawiane zaangaŜowanym w
szkolne nauczanie religii w nowej sytuacji jednoczącej się Europy. b) WskaŜ
charakter i wartość omawianej funkcji posługi słowa w globalnym projekcie
szkoły publicznej. c) Wymień aspekty odnoszące się bezpośrednio do nauczania
religijnego w europejskiej perspektywie.

Cel – analiza przemówienia Jana Pawła II do uczestników Zgromadzenia
Rady Konferencji Episkopatu Europy na temat nauczania religii katolickiej w
szkołach publicznych w 1991 r.; kształtowanie umiejętności dostrzegania znaków czasu w nowej rzeczywistości Europy oraz moŜliwości skutecznego oddziaływania duszpasterskiego.
POLECENIE 5 s. 309: a) Przedstaw proces kształtowania rozumienia kultury
w XX wieku w nauczaniu Kościoła. b) Wyjaśnij, dlaczego kultura jest właściwym miejscem ewangelizacji. c) WskaŜ skuteczne metody ewangelizacji kultury.
d) WskaŜ zagroŜenia groŜące dziełu ewangelizacji.

Cel – analiza tekstów ukazujących znaczenie kultury w procesie ewangelizacji; kształcenie umiejętności rozeznawania sytuacji społeczno-kulturalnej oraz
formułowania wniosków duszpasterskich.
6: a) Przedstaw: współpracę Indian z misjonarzami, pełnione
przez nich funkcje i wykonywane prace w redukcjach oraz słuŜbę liturgiczną. b)
W jaki sposób aktywność Indian w pracy ewangelizacyjnej przyczyniła się do
powstania kultury misyjnej?
POLECENIE
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POLECENIE 7: a) WskaŜ cechy charakterystyczne procesu transkulturacji
wśród Indian Moxo. b) Przedstaw zmiany w redukcjach Indian Moxo, które doprowadziły do powstanie kultury redukcji.

Cel – analiza tekstów w celu zapoznania się z działalnością ewangelizacyjną
i powstaniem kultury misyjnej w Ameryce Południowej; wyjaśnienie pojęcia
transkulturacji.
POLECENIE 8 s. 323: a) Wyjaśnij róŜnicę między programem duszpasterskim i planem jego realizacji. b) WskaŜ niezbędne elementy w przygotowaniu
programu duszpasterskiego oraz sposób jego opracowania. c) Zaprezentuj szkic
podstawowej propozycji programu duszpasterskiego.

Cel – analiza tekstu pod kątem rozróŜnienia programu i planu duszpasterskiego, znajomości podstawowych elementów składowych programu duszpasterskiego; próba przygotowania propozycji programu.
POLECENIE 9

s. 327: a) Opisz wspólnototwórcze elementy Kościoła. Wykorzystaj poniŜszy schemat. b) Wyjaśnij, dlaczego obraz/schemat drzewa moŜe być
wykorzystany jako propozycja do ogólnej wizji programu duszpasterskiego. c)
Zapoznaj się z treścią listu apostolskiego Jana Pawła Novo millennio ineunte pkt
43–45. Wymień przejawy duchowości komunii. W odpowiedzi moŜesz posłuŜyć
się poniŜszym schematem.
Cel – analiza dokumentu Kościoła; przypomnienie wspólnototwórczych
elementów Kościoła oraz znaczenie ich uwzględnienia w programie duszpasterskim; praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.
POLECENIE 10 s. 332: a) Zapoznaj się z treścią następujących dokumentów:
Jan Paweł II: List apostolski Novo millennio ineunte, pkt. 29–40; Sobór Watykański II: Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium pkt 10. b) Wykorzystując teksty biblijne (zwłaszcza J 15,5 i Łk 5, 4–5) oraz wspomniane dokumenty, spróbuj „dokończyć” zaprezentowaną powyŜej część artykuły. W swoim opracowaniu moŜesz wykorzystać takŜe schemat drzewa. c) Porównaj swoją
pracę z tekstem oryginalnym. Artykuł został zamieszczony takŜe w: „Przegląd
Powszechny”. T. 311: 2001 nr 12 s. 278–288 oraz T. 312: 2002 nr 1 s. 11–22.

Cel – podsumowanie wiadomości i umiejętności zdobytych podczas ćwiczeń z teologii pastoralnej; kształcenie umiejętności posługiwania się zdobytą
wiedzą i umiejętności formułowania duszpasterskich wniosków i postulatów
oraz całościowego spojrzenia na Kościół jako komunię.
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Wskazówka metodyczna – proponuję, by studenci wykonali pracę samodzielnie przed zajęciami. Podczas zajęć dwójka osób zapoznaje się z artykułem
sąsiada, po czym pisze krótką recenzję, którą prezentuje całej grupie.
11 s. 333: a) Wykorzystując treści zawarte w rozdziałach V–IX
przedstaw powiązania liturgii, martyrii, diakonii z wiarą i wspólnotą człowiekiem, kulturą. Pomocą mogą słuŜyć poniŜsze tabele. Uzupełnij w nich brakujące
treści. b) Spróbuj przedstawić znaną Tobie wspólnotę w Kościele (np. parafialną, diecezjalną) wykorzystując w prezentacji schemat zamieszczony w dalszej
części tego rozdziału. Pomocne mogą być treści szczególnie następujące rozdziały: – część VI rozdz. Budowania wspólnoty Kościoła poprzez liturgię – propozycje realizacji, – część VII, rozdz. Budowania wspólnoty Kościoła poprzez martyrię – propozycja realizacji, – część VIII Budowania wspólnoty Kościoła poprzez
diakonię – propozycja realizacji.
POLECENIE

Cel – powtórzenie wiadomości i utrwalenia umiejętności podczas podstawowego studium teologii pastoralnej; kształcenie umiejętności posługiwania się
zdobytą wiedzą i umiejętności formułowania duszpasterskich wniosków oraz
całościowego spojrzenia na Kościół jako komunię.
Wskazówka metodyczna – praca w grupach, ponadto patrz: POLECENIE 7
(w podręczniku jako nr 8 – błąd) s. 184.
Środki dydaktyczne papier formatu A3 (do pracy w grupach).
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