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MARCIN LISAK

Polscy emigranci w Irlandii na przykładzie
grupy osób religijnych

Mobilność społeczna, intensyfikacja komunikacji i transportu, zacieśniające
się i poszerzone sieci cywilizacji informacyjnej są znakami współczesności. Precyzja wymaga wskazania, iż powyższe cechy środowiskowe stają się dominujące
i typowe, ale głównie dla cywilizacji Zachodu i w obszarze innych rozwiniętych
państw świata. Dostęp do wiedzy, informacji, sieć społecznych kontaktów stają
się dominującymi czynnikami, które decydują o rozwoju oraz udziale w świecie
prosperity i konsumpcji. Kapitał intelektualny i kapitał społeczny decydują o
zakresie szans rozwoju i akcesji do „królestwa dobrobytu”.
W podobnych kategoriach można analizować fenomen migracji w obrębie
powiązanego sieciami relacji świata globalnej wioski. Miejsce w tym procesie
odnaleźli w nowej formie także Polacy. Mam na myśli przede wszystkim ludzi
młodych, którzy w dobie akcesji Polski do Wspólnoty Europejskiej, w dużej,
choć trudnej do rzetelnego oszacowania, skali zmienili miejsce zamieszkania i
pracy, w poszukiwaniu lepszego życia i perspektyw rozwoju. Jedną z najbardziej
popularnych destynacji stała się dla nich Republika Irlandii, gdzie od 2004 r.
polska kohorta etniczna zajmuje czołowe miejsce wśród imigrantów. Ostatnie
lata to czas szybkiej transformacji ekonomicznej, ale także religijnej w Irlandii.
Sukces ekonomiczny celtyckiego tygrysa spowodował silne przeobrażenia społeczne1. Wśród nich zwracają uwagę odwrócenie kierunku migracji2 oraz nasile-

1

M. K e l l y, F. K e n n e d y: Changing Environmental Attitudes and Behaviour in Ireland,
1993–2002; 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. 165–185.
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nie procesu sekularyzacji, uwidocznione spadkiem popularności religijności kościelnej3.
Motywacje wyjazdu Polaków w obiegowej opinii, a także w niektórych powstających opracowaniach tematu, wydają się ograniczać do czynników ekonomicznych i konsumpcji. Jednakże „lepsze życie” na Zielonej Wyspie nie jest
uwarunkowane jedynie czynnikami konsumpcyjnymi, o niskich motywach zysku
i wulgarnej redukcji aksjologicznej. Adaptacja kulturowa, akceptacja ze strony
kultury przyjmującej, odnalezienie wartości wysokich i poczucia godnego życia
nie wydają się odosobnionymi narracjami. Wskazują na to pilotażowe badania
socjologiczne, które przedstawiam w niniejszym opracowaniu.
W gąszczu informacji, w dobie deregulacji makroekonomicznej, w kulturowym i etycznym przesunięciu w stronę chaosu wieży Babel4, socjologowie religii
poszukują istotnej, charakterystycznej i relatywnie trwałej funkcji religijności.
Opis, poszukiwania, analiza fenomenu duchowości zindywidualizowanej oraz
przemian religii instytucjonalnej mogą przyjść z pomocą jednostce i grupie. Służą podpowiedzią oraz pewną diagnozą także instytucjom i liderom religijnym5. Z
socjologicznego punktu widzenia artykuł dostarcza wstępne wyniki badań nad
grupą polskich imigrantów w Irlandii, charakteryzującą się wysokim poziomem
przywiązania i praktyk w obrębie instytucjonalnej formy religijności.

I. Metodologia badań
W badaniach ilościowych dobiera się specyficzne próby z całej badanej populacji. W naszym przypadku badania reprezentatywne utrudnia brak dokładnych
danych demograficznych na temat polskich emigrantów w Irlandii i typowy półukryty charakter tej społeczności. Czasowy bądź stały pobyt, zatrudnienie, partycypacja społeczna są dla Polaków mieszkających na terenie republiki osiągalne i
legalne, zwłaszcza od maja 2004. Metody statystyczno-demograficzne nie pozwalają jednak nawet na samo oszacowanie liczebności tej społeczności. Polacy
przebywają w Irlandii legalnie i obserwujemy ich dyspersję na terenie całego
kraju. Mimo to pozostają oni trudną do rzetelnego oszacowania ilościowego i
lokalizacji luźną kohortą etniczną. Jej przedstawicieli, jak wynika z obserwacji
uczestniczącej, analizy mediów i niepełnych danych statystyczno-demografi2

Irlandia stała się w drugiej połowie lat 90-tych XX w., po raz pierwszy (nie licząc krótkiego
epizodu w latach 70-tych) w swej historii, krajem z dodatnim saldem migracyjnym [por. P.
S h a r e, H. T o v e y i M. C o r c o r a n: A Sociology of Ireland. Dublin 2007 s. 152–166].
3
Wśród najnowszych pozycji na ten temat można znaleźć – J. L i t t e l t o n, E. M a h e r
(red.): Contemporary Catholicism in Ireland: A Critical Appraisal. Dublin 2008.
4
M. O a k e s h o t t: Wieża Babel. W: T e n ż e: Wieża Babel i inne eseje. Tłum. Ł. S o m m e r. Warszawa 1999 s. 221–242.
5
Ch. T a y l o r: Oblicza religii dzisiaj. Tłum. A. L i p s z y c. Kraków 2002 s. 51–84.
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cznych, wywiadów eksperckich, można spotkać bardzo często w życiu codziennym, na ulicach oraz w miejscach zamieszkania i pracy. Brak jednak rzetelnej
ewidencji oraz typowy dla warunków emigracyjnych stan rozproszenia sprawia,
że Polacy w Irlandii są społecznością schowaną (półukrytą). Celowe są zatem
badania wstępne, które mają pomóc w przygotowaniu i wypracowaniu specyficznych narzędzi badawczych dla dalszych studiów6.
Jako pilotażowy przedmiot badań wybrana została społeczność polskich katolików uczestniczących w praktykach religijnych. Stanowią oni nie tylko luźną
część polskiej kohorty etnicznej mieszkającej w Irlandii, ale tworzą pewną bardziej uporządkowaną grupę. Jak wynika z prowadzonej od początku 2006 r. obserwacji uczestniczącej, nabożeństwa religijne odprawiane w języku polskim, a
przy tej okazji ośrodki kościelne, są w Irlandii uprzywilejowanymi miejscami,
skupiającymi rozproszoną polską społeczność. Polscy emigranci pojawiają się na
tych nabożeństwach z pewną regularnością w tym samym miejscu. Służy to zacieśnianiu więzi społecznych, co uwidacznia się w formach komunikacji oraz
poczuciu przynależności kulturowo-religijnej. Kościoły, w których odprawiane
są msze w języku polskim stanowią miejsca wymiany informacji dotyczących
życia codziennego na emigracji. Wybranym miejscem badań jest kościół St.
Saviour’s w Dublinie. W zabudowaniach kościelnych znajdują się tam tablice
informacyjne i ogłoszenia indywidualne. Podczas nabożeństw publicznie prezentowane są komunikaty i zaproszenia natury nie tylko religijnej, ale też kulturalnej, edukacyjnej itp. Niekiedy organizowane są zbiórki pieniężne na rzecz podmiotów indywidualnych oraz szerszej społeczności. W pomieszczeniach duszpasterskich mają miejsce wydarzenie kulturalne i społecznościowe. Od wiosny
2006 Polacy gromadzą się w tym irlandzkim kościele parafialnym, prowadzonym
przez zakon dominikanów, na dwóch regularnych mszach niedzielnych o godzinie trzynastej i dziewiętnastej, odprawianych w języku polskim. Badania przeprowadzono po wieczornej mszy przez okres trzynastu tygodni.
Należy jednocześnie dodać, iż specyfika badanej grupy wyraża się w wysokim poziomie praktyk religijnych i silnym związku z religijnością kościelną, w
środowisku katolickich instytucji. Z uwagi na powyższe cechy wymiar religijności badanych wysoce odbiega od reszty społeczności polskiej w Irlandii i nie jest
w tym względzie reprezentatywny. Ten pierwszy etap badań, w powiązaniu z
kolejnymi – ankietą do samodzielnego wypełnienia oraz wywiadami pogłębio6
Kontynuacja badań nad polską diasporą w Irlandii powinna zmierzać między innymi do reprezentatywnych badań ilościowych. Można je przeprowadzić udoskonaloną, zaawansowaną metodą doboru techniką kuli śnieżnej. Opracowanie metody respondent driven sampling znajdziemy
w: D. H e c k a t h o r n: Respondent-Driven Sampling: A New Approach to the Study of Hidden
Populations. „Social Problems”. R. 1997 nr 2(44) s. 174–199; M. S a l g a n i k: Variance Estimation, Design Effects, and Sample Size Calculations for Respondent-Driven Sampling. „Journal of
Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine”. R. 2006 nr 7(83) s. 98–112.
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nymi – pozwala jednak na konfrontację deklaracji religijnych z faktycznymi zachowaniami. W tej sytuacji badamy grupę osób, które nie tylko deklarują wysoki
poziom religijności kościelnej, ale w rzeczywistości często podejmują praktyki
religijne. Dla socjologa religii niezmiernie cenne jest takie zestawienie deklaracji,
praktyk, przekonań oraz funkcji społeczno-instytucjonalnej fenomenu polskiego
etnicznego, kulturowego czy ortodoksyjnego katolicyzmu. Niniejszy artykuł
przedstawia pierwszą fazę badawczą i tylko skrótowo odwołuje się do tematyki
stricte religijnej.
Badania zostały wykonane techniką wywiadu. Przez 13 niedziel uczestnikom wieczornego nabożeństwa w języku polskim zadawano po 3 pytania. Otwarta grupa osób badanych liczyła w sumie od 330 do 380 polskich imigrantów.
Zgodnie z założeniami każdej niedzieli zadawano pytania próbie liczącej 60
osób. Doboru uczestników badania dokonywano wedle zasady: co szósta dorosła
osoba wychodząca z kościoła. Założony pilotażowy charakter badań oraz warunki terenowe nie pozwalały na ściśle losowy dobór próby. Wyniki nie są reprezentatywne dla płynnej (otwartej) grupy uczestników katolickiego nabożeństwa.
Wartość poznawcza badania opiera się jednak na jego długofalowości i fakcie
objęcia około szóstej części całej grupy. W sumie przeprowadzono 780 krótkich
wywiadów ulicznych, zadając 2340 pytań. Przeprowadzeniem wywiadów kierował socjolog, Przemysław Warnelis, który dokonał też ich wstępnego opracowania.

II. Jakość życia polskich emigrantów
Nasilona po 1989 r. emigracja z Polski zyskała już kilka większych opracowań badawczych. Autorzy wskazują na związany z otwarciem granic i poszukiwaniem możliwości dobrego zarobkowania ekonomiczny motyw migracyjny7.
Spośród opracowań i tez dotyczących nowej fali polskiej emigracji zagranicznej
na czoło wydobywane są jak do tej pory zagadnienia ekonomiczne8. W związku
z tym M. Okólski pisze między innymi o „migracji niepełnej”9. Polega ona na
7
L. K o l a r s k a - B o b i ń s k a (red.): Emigrować i wracać: migracje zarobkowe Polaków a
polityka państwa. Warszawa 2007; W. B u r s z t a [i in.](red.): Migracja, Europa, Polska. Poznań
2003; D. L a l a k: Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość: zderzenie kultur we współczesnym
świecie. Warszawa 2007; K. I g l i c k a (red.): Migracje powrotne Polaków: powroty sukcesu czy
rozczarowania?. Warszawa 2002.
8
R. N o w a k - L e w a n d o w s k a: Migracje Polaków dobie rozszerzenia Unii Europejskiej.
W: D. K o p y c i ń s k a (red.): Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów. Szczecin 2005; P.
K a c z m a r c z y k: Współczesne migracje zagraniczne Polaków – skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy. Warszawa 2007.
9
M. O k ó l s k i: Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepełnej. W: E.
J a 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.
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okresowym przemieszczaniu się do miejsc pracy za granicą bez zapuszczania tam
korzeni. W przypadku tego rodzaju migracji brakuje respektowania praw i zasad
administracyjnych kraju przyjmującego, pojawia się nielegalna forma zatrudnienia w niskich segmentach rynku pracy. Migracja niepełna bywa krótkookresowa,
cykliczna, powiązana z niezalegalizowanym pobytem. Jest typowa dla ludzi o
niskim wykształceniu, doświadczających niedomagań ekonomiczno-bytowych w
miejscu pochodzenia (wyjazdu). Tego rodzaju niepełna, nieformalna, niejawna
forma emigracji znacznie osłabła po wejściu Polski do Unii Europejskiej i otwarciu rynków pracy w wybranych krajach docelowych.
Inna specyficzna forma mobilności przestrzennej to migracje powrotne. W
literaturze przedmiotu określone są rozmaite typy powrotów: do miejsca urodzenia, dzieciństwa, młodości; do małej i wielkiej ojczyzny itp.10. Interesującą kwestią dla zagadnienia powrotu jest sprawa spożytkowania doświadczeń nabytych
na emigracji11. By jednak określić rodzaj i możliwość transmisji kapitału ekonomicznego, kulturowego czy społecznego nabytych w procesie migracji, należy
poszerzyć badania i analizy zaprezentowane w dalszej części artykułu. Wiedza ta
jest oczekiwana i pomocna między innymi dla teologów pastoralnych i duszpasterzy, jak wskazują opisujący doświadczenie polskiej diaspory w Irlandii M.
Grubka i J. Poznański12.
W analizie pilotażowych badań z Dublina, zgodnie z przyjętym planem badań, wyróżniam cztery wymiary życia polskich imigrantów w Irlandii: kondycję
psychiczną, fizyczną, poziom ekonomiczno-materialny, sferę kulturową. Psychiczne uwarunkowania życia imigrantów odsłania pierwsza grupa pytań badawczych (tabela 1). Wyniki wywiadu ułożone są w gradacji od cech najbardziej
pozytywnych do negatywnych. W świetle odpowiedzi badanych (n=60) psychiczne potrzeby związane z poczuciem akceptacji, bezpieczeństwa, sensu czy
intensywnością kontaktów międzyludzkich wydają się być w częściowo zaspokojone. Pewne zjawiska społeczne wzbudzają jednak ostrzegawcze sygnały.
Prawie wszyscy badani uważają, że, jeśli znajdą się w trudnej sytuacji,
otrzymają w Irlandii pomoc od innych osób. Ponad 90% badanych deklaruje
także, iż czuje się potrzebna dla innych. Tego rodzaju autodeklaracja jest istotnym elementem poczucia sensu życia i odnalezienia miejsca w świecie ludzkich
relacji. Jednocześnie zdecydowanie ponad 80% Polaków wyraża się pozytywnie
10
K. I g l i c k a: Migracje powrotne w świetle najnowszych ujęć teoretycznych. Źródła informacji i podejścia badawcze. W: Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesu czy rozczarowania?. Red. K. I g l i c k a. Warszawa 2002 s. 20 nn.
11
E. N o w i c k a (red.): Współczesne migracje powrotne Polaków. Warszawa 2007.
12
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. 19–34; J. P o z n a ń s k i:
Polish Catholics and the Hopes of the Church. „Furrow”. R. 2008 nr 5(59) s. 296–302.
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o kulturze życia codziennego i społecznego na wyspie. Ponad 3/4 respondentów
docenia warunki życia w Irlandii, tak aby stwierdzić, że w tym miejscu żyje im
się łatwiej niż w Polsce. Odpowiedź na to pytanie obejmuje całość warunków
życia. Widoczne jest to w zestawieniu z pytaniem o rolę irlandzkich zarobków w
utrzymaniu rodziny (patrz tabela 3). Łatwość w pokryciu kosztów utrzymania
siebie i bliskich potwierdza bowiem aż ponad 98% badanych.
TABELA 1. Psychiczna samoocena polskich emigrantów
Skala oceny
Zjawisko
na emigracji
Przekonanie o otrzymaniu pomocy w
trudnej sytuacji
Poczucie bycia
potrzebnym
Odpowiedni poziom
kultury życia codziennego w Irlandii
Irlandzka kultura i
klimat społeczny
przyjazne dla emigrantów
W Irlandii żyje
się łatwiej
Osiągniecie
zamierzonego celu
emigracji
Mniej czasu dla
siebie, rodziny,
znajomych
Poczucie gorszego
traktowania w pracy
(dyskryminacja)
Poczucie samotności
Doświadczenie dyskryminacji, poniżenia
bądź rasizmu
Rozczarowanie
pobytem w Irlandii

TAK

NIE

BRAK
ODPOWIEDZI

SUMA (n)

ilość

procent

ilość

procent

ilość

procent

ilość

procent

56

93,3%

2

3,3%

2

3,3%

60

100%

55

91,7%

5

8,3%

0

0%

60

100%

52

86,7%

8

13,3%

0

0%

60

100%

50

83,3%

7

11,7%

3

5%

60

100%

46

76,7%

14

23,3%

0

0%

60

100%

38

63,3%

17

28,3%

5

8,3%

60

100%

35

58,3%

24

40%

1

1,7%

60

100%

30

50%

25

41,7%

5

8,3%

60

100%

23

38,3%

34

56,7%

3

5%

60

100%

15

25%

40

66,7%

5

8,3%

60

100%

17

28,3%

42

70%

1

1,7%

60

100%

Źródło: badanie własne (marzec – maj 2008, Dublin)

W opinii blisko 2/3 uczestników nabożeństwa w języku polskim cel ich
przyjazdu do Irlandii został osiągnięty. Warto podkreślić, że wynik ten współgra
z przekonaniem o łatwości życia w Irlandii (76,7%), z korzystaniem z irlandzkich
dóbr kultury (65% – tabela 4), z łatwością utrzymania rodziny (98,3%). Przeczy
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temu niemałe poczucie rozczarowania Irlandią potwierdzone przez blisko 1/3
badanych (28,3%). Choć w tym przypadku procent odpowiedzi wskazujących
negatywne cechy emigracji jest równy z brakiem poczucia realizacji celu
(28,3%), jaki zadecydował o przyjeździe na Zieloną Wyspę. Inne negatywne
symptomy to doświadczenie braku czasu dla samego siebie i bliskich. Tylko 4 na
10 Polaków deklaruje, że dysponuje w Irlandii większą ilością czasu dla siebie i
dla budowania relacji z ludźmi bliskimi.
Niepokojące sygnały płyną z samooceny typowej dla doświadczenia emigracyjnego trudności psychicznej i adaptacyjnej, jaką jest poczucie samotności. Na
doświadczenie odosobnienia, pustki narzeka ponad 1/3 badanych. Tabela 1
ujawnia także doświadczenie gorszego traktowania Polaków z powodu odmienności. Połowa badanych deklaruje, iż jest gorzej traktowana w miejscu pracy niż
Irlandczycy. Jednocześnie tylko 1/4 przyznaje, że doświadczyła dyskryminacji,
poniżenia czy rasizmu. Zakres badania uniemożliwia w tej kwestii odpowiedź na
pytanie, czy te negatywne zjawiska mają podłoże etniczne. Zestawienie tych
pytań ilustruje różnice w definiowaniu zjawisk oraz w rozumieniu pytań badawczych. Warto zauważyć, że problemy w pracy mogą wynikać przede wszystkim z
gorszych zdolności językowo-komunikacyjnych oraz nieznajomości przepisów i
zwyczajów irlandzkiego prawa. Tak, czy inaczej wysoki poziom (25%) negatywnych doświadczeń w zakresie poniżenia, dyskryminacji czy rasizmu budzi
niepokój. Wyniki te są sprzeczne z przedstawioną powyżej bardzo pozytywną
opinią o kulturze życia i społecznym klimacie w Irlandii.
Kolejna grupa pytań dotyczy warunków życia mocniej powiązanych ze
zdrowiem fizycznym. Ponieważ jednak całość środowiska ludzkiego i charakter
ludzkiego życia wiąże sferę somatyczną z psychiczną, zakres pola badawczego,
ujęty w tabeli 2, pokrywa się częściowo z materiałem analizowanym w poprzednich akapitach. Ocena warunków życia bardziej związanych ze sferą somatyczną
jest jednak bardziej negatywna od samooceny psychicznej.
Niemała część Polaków (ponad 1/5) stwierdza, że pracuje w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla ich zdrowia. Jednocześnie jednak po i przed
pracą mogą cieszyć się dobrymi, odpowiednimi warunkami mieszkaniowymi.
Potwierdza to 70% badanych. Pozostali narzekają jednak na warunki mieszkalne
(30%). Może być to powiązane ze stwierdzeniem większej podatności na zachorowania. Choroby w Irlandii dotykają 48,3% respondentów częściej niż dotykały
w Polsce. Może być to także spowodowane kulturą i charakterem pracy. Polscy
imigranci pracują dużo. Blisko 2/3 badanych uważa, iż spędza w pracy więcej
czasu niż czyniło to w Polsce. Odpowiada to popularnemu w Irlandii stereotypowi „ciężko pracującego Polaka”. Czas poświęcony pracy sprawia, że większość
(55%) spośród badanej grupy polskich imigrantów ma mniej czasu na urlop wypoczynkowy.
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TABELA 2. Psychosomatyczne warunki życia polskich imigrantów
Skala oceny
TAK
Zjawisko
na emigracji
Praca w warunkach
szkodliwych dla
zdrowia
Odpowiednie warunki mieszkaniowe
Częstsze choroby
Więcej czasu spędzanego w pracy
Dobre warunki
klimatyczne
i przyrodnicze
Urlopy wypoczynkowe rzadsze niż w
Polsce
Lepszy sposób
odżywiania się
Odkładanie wizyty u
lekarza, dentysty do
przyjazdu do Polski

NIE

BRAK
ODPOWIEDZI

SUMA (n)

ilość

procent

ilość

procent

ilość

procent

ilość

procent

13

21,7%

47

78,3%

0

0%

60

100%

42
29

70%
48,3%

18
26

30%
43,3%

0
5

0%
8,3%

60
60

100%
100%

39

65%

21

35%

0

0%

60

100%

18

30%

34

56,7%

8

13,3%

60

100%

33

55%

26

43,3%

1

1,7%

60

100%

14

23,3%

34

56,7%

13

21,7%

60

100%

42

70%

18

30%

0

0%

60

100%

Źródło: badanie własne (marzec – maj 2008, Dublin)

Mimo wysokiej oceny dla warunków życia społecznego i kulturowego w Irlandii, przedstawionych w tabeli 1, zupełnie odmienne jest stanowisko badanych
w sprawie warunków klimatycznych i przyrodniczych Irlandii. Morski i łagodny,
ale jednocześnie deszczowy i skąpy w promienie słoneczne klimat Zielonej Wyspy odpowiada jedynie 30% badanych. Zdecydowana większość (ponad 56%)
negatywnie ocenia warunki przyrodnicze, w których przyszło im mieszkać i pracować.
Inne niepokojące sygnały płyną w sferze odżywiania się i opieki lekarskiej.
Mimo wskazanych lepszych warunków finansowych (tabela 3) oraz łatwości
życia i utrzymania rodziny, rzadziej niż co czwarta osoba badana deklaruje poprawę w sposobie odżywiania się. Co istotne dalej, siedmiu na dziesięciu respondentów nie podejmuje na bieżąco badań i kuracji medycznej. W zestawieniu ze
wskazaną większą podatnością na choroby, niepokojącym zjawiskiem jest nagminne (70%) odkładanie wizyty u lekarza i dentysty do czasu wyjazdu do Polski. Powodowane to jest najprawdopodobniej chęcią oszczędzania, trudnościami
językowymi lub przyzwyczajeniami zdrowotnymi nabytymi w Polsce.
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O wiele lepiej wyglądają wskaźniki dotyczące jakości życia, powiązane z sytuacją materialną i zawodową badanych (tabela 3). Satysfakcjonujące zarobki,
zadowalający poziom życia w sferze materialnej kolidują jednak z niewielką
możliwością zagospodarowania wolnego czasu oraz powstrzymaniem się od
konsumpcji i rozrywki.
TABELA 3. Status majątkowy i zawodowy polskich imigrantów
Skala oceny
TAK

NIE

BRAK
ODPOWIEDZI

Zjawisko
na emigracji

SUMA (n)

ilość

procent

ilość

procent

ilość

procent

ilość

procent

59

98,3%

1

1,7%

0

0%

60

100%

Wyższe zarobki
Oszczędzanie na
inwestycję w Polsce

55
53

91,7%
88,3%

5
4

8,3%
6,7%

0
3

0%
5%

60
60

100%
100%

Wystarczający pułap
dochodów

46

76,7%

12

20%

2

3,3%

60

100%

Zainteresowanie stałą,
satysfakcjonującą pracą
w Polsce

37

61,7%

23

38,3%

0

0%

60

100%

Wysokość zarobków
decydującym czynnikiem wyboru pracy

35

58,3%

21

35%

4

6,7%

60

100%

23

38,3%

37

61,7%

0

0%

60

100%

19

31,7%

33

55%

8

13,3%

60

100%

18

30%

35

58,3%

7

11,7%

60

100%

36

60%

21

35%

3

5%

60

100%

5

8,3%

55

91,7%

0

0%

60

100%

Zarobki irlandzkie
łatwiej pozwalają
utrzymać rodzinę

Ciągłe poszukiwanie
lepiej płatnej pracy
Dostępność środków i
czasu na rozwijanie
zainteresowań
Wydawanie pieniędzy
na wypoczynek,
rozrywkę, przyjemności
Wysokie koszty życia
Zaciągniecie kredytu w
Irlandii

Źródło: badanie własne (marzec – maj 2008, Dublin)

Prawie wszyscy badani potwierdzają, że pobyt w Irlandii przyniósł im wyższe zarobki oraz łatwość w utrzymaniu. Choć warunki finansowe w Irlandii są
oceniane jako zdecydowanie lepsze, dalsze plany życiowe i ekonomiczne dla
większości związane są z Polską. Ponad 88% badanych gromadzi oszczędności
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na zakup albo inwestycję w Polsce. Jednocześnie zobowiązania kredytowe w
Irlandii zaciągnęło niespełna 9% respondentów.
Ogólna sytuacja ekonomiczna jest ocenia jako zadowalająca przez ponad 3/4
badanych. Polscy emigranci (58,3%) kierują się przy tym wysokością zarobków,
jako głównym kryterium zatrudnienia w Irlandii. Znaczna część (ponad 1/3) motywacji w zatrudnieniu odnosi się jednak do innych czynników niż wysokość
zarobków. Mimo to, że tylko 20% badanych nie osiągnęło wystarczającego dla
nich pułapu dochodów, aż blisko 40% poszukuje nadal lepiej płatnego zajęcia.
Negatywne sygnały płyną z oceny warunków pracy, a zwłaszcza przepracowania. Było to już wskazane w tabeli 2. Obraz uzupełnia określenie słabej dostępności środków i czasu przeznaczonych na odpoczynek, rozrywkę czy rozwój
zainteresowań. Deklarowany charakter konsumpcji daje przewagę dla jej odroczonej formy – oszczędzanie, plany wydania zarobionych pieniędzy po powrocie
do Polski. Potrzeba oszczędzania powiązana z powrotem z emigracji, kontrastuje
jednak z relatywnie wysokim odsetkiem osób, które nawet z powodu hipotetycznego znalezienia bardzo korzystnej finansowo i motywacyjnie oferty stałej pracy
w Polsce nie zamierzają powrócić do rodzinnego kraju (ponad 1/3 badanych). W
Irlandii żyje się łatwiej, nie zawsze o podjęciu pracy na pierwszym miejscu decyduje poziom zarobków (35%), a osiągnięty pułap dochodów jest na tyle wysoki, że nie przeszkadzają nadmiernie koszty życia, które 60% badanych ocenia
jako wysokie.
W określeniu warunków życia, w jakich przyszło żyć polskim emigrantom w
Irlandii, pomocne są też pytania dotyczące sfery kultury i religii. Ze wstępnych
badań wynika, że Polacy partycypują w świecie irlandzkiej kultury, a jednocześnie mimo religijnych podobieństw mało integrują się z miejscowymi formami
instytucjonalnej religii (tabela 4).
Mimo, że spora część badanych deklarowała powstrzymywanie przed wydawaniem środków finansowych i na rozrywkę czy wypoczynek (tabela 3), to
jednak Polscy emigranci przyznają, iż korzystają z dostępnych powszechnie irlandzkich dóbr kultury. Ponad połowa badanych bierze także udział w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. W odpowiedziach zwraca uwagę stosunkowo
wysoki poziom czytelnictwa książek (1/3 badanych).
Polscy emigranci wydają się nie akceptować konsumpcyjnego, w ich ocenie,
stylu życia Irlandczyków. Deklarują przy tym (66%) chęć zachowania polskich
tradycji i zwyczajów. Przywiązanie do rodzimej kultury uwidacznia także etniczny czy kulturowy wymiar polskiego katolicyzmu. Emigranci z Polski rzadko
biorą udział w funkcjonowaniu irlandzkiej instytucjonalnej formy religijności i
wydają się słabo znać ten świat. Dalsze opracowania tego tematu wskazują, że
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polski katolicyzm na terenie Irlandii ma tendencje do izolacji w swoim etnicznym charakterze. Strategii akulturacyjnych i adaptacji nie poprawia skłonność
irlandzkich instytucji katolickich do wchłonięcia, asymilacji polskiej diaspory13.
TABELA 4. Kontekst kulturowy i religijny życia polskich imigrantów
Skala oceny
TAK
Zjawisko
na emigracji
Korzystanie
z irlandzkich dóbr
kultury
Uczestnictwo
w irlandzkim nabożeństwie
Udział
w wydarzeniach
kulturalnorozrywkowych
Czytanie książek
Zanikanie polskich
tradycji wśród
emigrantów
Irlandczycy
podtrzymują swoje
tradycje religijne
Irlandczycy
nastawieni bardziej
konsumpcyjnie niż
Polacy
Znajomość nazwiska
katolickiego biskupa
Dublina i prymasa
Irlandii

NIE

BRAK ODPOWIEDZI

SUMA (n)

ilość

procent

ilość

procent

ilość

procent

ilość

procent

39

65%

21

35%

0

0%

60

100%

36*

60%

24

40%

0

0%

60

100%

31

51,7%

29

48,3%

0

0%

60

100%

20

33,3%

40

66,7%

0

0%

60

100%

20

33,3%

40

66,7%

0

0%

60

100%

19

31,6%

31

51,7%

10

16,7%

60

100%

43

71,7%

17

28,3%

0

0%

60

100%

7

11,7%

53

88,3%

0

0%

60

100%

Źródło: badanie własne (marzec – maj 2008, Dublin)
* Większość przypadków uczestnictwa w nabożeństwach irlandzkich to sporadyczne
przypadki. Aż 28% ogółu badanych zadeklarowało tylko jednorazowe uczestnictwo.

Z racji podobieństw historycznych i kulturowych w sferze religii instytucjonalnej przedmiotem porównawczych analiz stają się dwie grupy etniczne: irlandzka i polska. Obie kultury etniczne charakteryzują się silną obecnością katolicyzmu. Wezwaniem chwili obecnej jest współpraca, odnalezienie ścieżek kontaktu, współzależność i poczucie religijnej oraz kulturowej więzi pomiędzy pol13

Szersze opracowanie tego tematu można znaleźć w M. L i s a k: Rola religii w procesie
akulturacji Polaków w Irlandii [referat na konferencji „Migracje po wejściu Polski do UE – perspektywa psychologiczna i socjologiczna” SWPS, Warszawa, maj 2008. Materiał w druku].
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skimi katolikami a irlandzkimi katolikami żyjącymi razem na Zielonej Wyspie.
Temat ten jest przedmiotem dalszych badań na religijnością polskich emigrantów. Specyfiką tej formy religijności wydaje się być ciągle relatywnie wysokie,
choć ulegające osłabieniu, przywiązanie do instytucji religijnej Kościoła, przy
jednoczesnym nikłym przełożeniu na kształtowanie więzi społecznych w nowym
środowisku14. Kwestia słabego uwewnętrznienia religijności była przedmiotem
analiz, które wskazywały, że częstotliwość publicznych praktyk religijnych, choć
wysoka w specyficznie dobranej pod tym względem grupie, nie pokrywa się z
interioryzacją postaw religijnych – chodzi mi o niedostatek deklarowanej osobistej modlitwy i wysoki poziom samowykluczenia z przystępowania do komunii
eucharystycznej15.

III. Podsumowanie
Przedstawione w artykule badania wskazują na dość dobrą kondycję i warunki życiowe, jakie Polacy odnaleźli i wypracowali sobie w Irlandii. Jednakże
pilotażowe badania wskazują na wiele niepokojących faktów i deklaracji. Należą
do nich spory odsetek doświadczenia dyskryminacji, przepracowania, niedogodności klimatycznych, żywieniowych i zdrowotnych. Jednym z czołowych faktorów negatywnych w życiu polskiego emigranta jest poczucie samotności.
W świetle omówionych badań potwierdzają się niektóre z charakterystyk dotyczących nowej fali polskiej emigracji. To zjawisko społeczne ma przede
wszystkim charakter zarobkowy i ekonomiczny. Przyjazd Polaków do Irlandii,
zamieszkanie i praca zarobkowa są wyrazem oddolnej globalizacji na rynku pracy, jak słusznie pisze K. Romaniszyn16. Jednakże obecny etap migracji, zachowania i zaopatrywania polskich imigrantów podważają hipotezy o migracji niepełnej i migracji nastawionej na bieżącą konsumpcję, czy migracji bez zobowiązań17. Dane na temat polskiej zbiorowości etnicznej w Irlandii mogą służyć pomocą instytucjom religijnym i ich reprezentantom. Dzięki badaniom można lepiej poznać warunki życia uczestników regularnych kościelnych nabożeństw.
Jednocześnie jest to dobry punkt wyjścia do dalszych badań z zakresu socjologii
religii.

14
M. L i s a k: Polski katolik w post-katolickiej Irlandii. „Open Theology”. R. 2008 nr 4
(wrzesień 2008). www.opentheology.org/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Ite
mid=42
15
Tamże.
16
K. R o m a n i s z y n: Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna, Kraków 2007
s. 185–195.
17
Tamże, s. 197 nn.
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Cele, sposoby, formy i środki programowania
duszpasterskiego

Jan Paweł II w Liście apostolskim Novo millennio ineunte z 2001 r. napisał:
Trzeba, aby program zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji (...) znalazł wyraz
we wskazaniach duszpasterskich dostosowanych do sytuacji każdej wspólnoty
(...). Właśnie w Kościołach lokalnych można określić konkretne elementy
programu – cele i metody pracy, zasady doskonalenia duszpasterzy i ich
współpracowników, sposoby poszukiwania potrzebnych środków – dzięki którym
orędzie Chrystusa może docierać do ludzi, kształtować wspólnoty (...). Usilnie
zachęcam Pasterzy Kościołów partykularnych, aby z pomocą różnych środowisk
Ludu Bożego z ufnością wytyczali etapy przyszłej drogi, uzgadniając zamierzenia
poszczególnych wspólnot diecezjalnych z Kościołami sąsiednimi oraz z całym
Kościołem powszechnym (NMI 29).
W przywołanym dokumencie Ojciec Święty zwrócił uwagę na konieczność
wytyczania etapów przyszłej drogi. Takim wytyczaniem etapów jest programowanie duszpasterskie, które stanowi jeden z etapów działalności duszpasterskiej
Kościoła rozumianej jako działalność zorganizowana1. Pragniemy zastanowić się
nad tym, jakie są cele tego programowania, przy pomocy jakich sposobów
(metod) możemy je realizować, jakich powinniśmy używać form i z jakich
korzystać środków.

1

Według ks. prof. R y s z a r d a K a m i ń s k i e g o (KUL), duszpasterstwo to zorganizowana działalność zbawcza Kościoła urzeczywistniająca w służbie człowieka zbawcze dzieło Chrystusa
przez głoszenie słowa Bożego, liturgię, posługę pasterską i świadectwo życia chrześcijańskiego.
Zob. R. K a m i ń s k i: 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. 201.
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Chociaż Kościół jako znak i narzędzie zbawienia (KK 48) ma charakter nadprzyrodzony i religijny oraz rządzi się innymi prawami niż instytucje świeckie, to
składa się on, jako organizacja, z kierujących nim ludzi. W pewien sposób podlegają oni zasadom organizacji i zarządzania, z których możemy również roztropnie skorzystać2.
Punktem wyjścia w naszych rozważaniach będzie ukazanie procesu programowania, zwanego w teorii organizacji i zarządzania planowaniem, jako elementu działalności zorganizowanej. Następnie wskażemy na istotę programowania
kościelnego, zwracając uwagę na to, jak ono jest i może być realizowane na różnych poziomach życia Kościoła (ogólnokrajowego, diecezjalnego, parafialnego)
z wykorzystaniem wybranych elementów teorii organizacji i zarządzania. Na
końcu przedstawimy wnioski i postulaty.

I. Planowanie jako element procesu zarządzania organizacją
Przez większą część naszego życia jesteśmy członkami formalnych bądź nieformalnych organizacji. Powstają one i istnieją dzięki jakieś grupie ludzi, którzy
dostrzegają korzyści wynikające ze wspólnego działania zmierzającego do osiągnięcia wspólnego celu (celów). Aby osiągnąć ów cel, na czele tych organizacji
powinni stanąć odpowiednio uzdolnieni i merytorycznie przygotowani kierownicy, którzy będą nimi właściwie kierowali, czyli zarządzali. Proces zarządzania
organizacjami obejmuje zasadniczo zestaw czterech typów (etapów) działań:
planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie (kierowanie
ludźmi) i kontrolowanie3. Trzeba podkreślić, że te działania, składające się na
proces zarządzania organizacją, ujmujemy w kontekście następstwa logicznego, a
nie czasowego.
Czym jest planowanie? Jest ono procesem polegającym na wytyczeniu celów organizacji i określeniu sposobów ich najlepszej realizacji. Planowanie wiąże się z podejmowaniem decyzji obejmujących wybór trybu działania spośród
zestawu dostępnych możliwości.
2
Problematykę wykorzystania wskazań teorii organizacji i zarządzania do budowania modeli
działalności duszpasterskiej i ich urzeczywistniana w codzienności podejmowali już – J. M a r i a ń s k i: Żyć parafią. Wrocław 1984; R. K a m i ń s k i: Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. K a m i ń s k i. Lublin 2000 s. 423–443; J. S i k o r s k i: Kierowanie parafią według metody »zarządzanie
przez cele«. „Warszawskie Studia Teologiczne”. T. 1: 1983 (300 lat Seminarium Duchownego św.
Jana Chrzciciela w Warszawie 1682–1982) s. 339–359.
3
Chociaż podejmowanie decyzji jest najbardziej związane z funkcją planowania, to jest też
częścią organizowania, przewodzenia i kontrolowania. Zob. R. W. G r i f f i n: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa 1997 s. 36–45, 267.
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Dla skuteczności działania organizacji kluczowe znaczenie mają postawione
cele. Cele w organizacji zapewniają poczucie kierunku, wpływają na koncentrację wysiłków (ustalenie priorytetów), wyznaczają plany długo-, średnio- i krótkoterminowe, pomagają w ocenie osiąganych postępów (element kontrolowania).
Aby osiągnąć postawione cele, potrzeba odpowiednich zasobów. Wszelkie
organizacje, nastawione na przynoszenie zysku lub nie stawiające sobie takiego
celu, wykorzystują kombinacje zasobów ludzkich (uzdolnienia kierownicze i siła
robocza), finansowych (kapitał), rzeczowych (surowce, pomieszczenia biurowe i
produkcyjne oraz sprzęt) i informacyjnych (dane potrzebne do podejmowania
decyzji)4.
Ważną rolę w zarządzaniu organizacjami odgrywają plany. Nie istnieje jednoznaczna, przyjmowana przez wszystkich, ich klasyfikacja. W zależności od
przyjętego kryterium wyróżnia się różne rodzaje planów. Dla naszych potrzeb
zwrócimy uwagę tylko na kryterium związane z charakterem planu i horyzontem
czasu planowania.
Jeżeli chodzi o kryterium związane z charakterem planu, to zasadniczo wyróżniamy plany strategiczne, taktyczne i operacyjne. Plany strategiczne są długofalowe, formułowane bardziej ogólnie, dotyczą organizacji w szerszym zakresie,
wytyczają zasadnicze kierunki działania i określają ogólne cele organizacji. Plany taktyczne są opracowane dla realizacji określonych części planów strategicznych i koncentrują się na konkretnych sprawach. Z kolei plany operacyjne dotyczą mniejszych organizacji, określają szczegółowo zadania i działania oraz sposób wcielenia w życie planów strategicznych5. Wszystkie plany prowadzą do
spełniania misji organizacji (główny cel jej istnienia).
Jeżeli chodzi o kryterium horyzontu czasu planowania, to wyróżniamy plany
długo-, średnio- i krótkookresowe. Plany długookresowe (strategiczne) koncentrują się na okresie wielu lat (pięć i więcej), plany średniookresowe (taktyczne)
dotyczą na ogół okresu od jednego roku do pięciu lat, natomiast plany krótkookresowe (operacyjne) obejmują okres do jednego roku6.
Jaki powinien być dobry plan? Do cech dobrego planu należą między innymi: wewnętrzna spójność i zgodność z celami instytucji, celowość, wykonalność,

4

Tamże, s. 37.
A. K o ź m i ń s k i: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A. K o ź m i ń s k i, W. P i o t r o w s k i. Warszawa 1996 s. 224–225.
6
R. W. G r i f f i n: Podstawy zarządzania organizacjami, dz. cyt., s. 208–209.
5
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elastyczność, zgodność wewnętrzna, odpowiednia szczegółowość, terminowość,
racjonalność i komunikatywność7.
W trakcie ustalania celów i planowania mogą pojawić się bariery (przeszkody) utrudniające cały proces. Do głównych barier zaliczamy między innymi:
niechęć do ustalania celów, ustawienie niewłaściwych celów, opór wobec zmian.
Niechęć do ustalania celów wiąże się z brakiem wiary w sukces lub obawą przed
niepowodzeniem. Ustawienie niewłaściwych celów to między innymi położenie
zbyt wielkiego nacisku na ilościowe lub jakościowe mierniki powodzenia. Opór
wobec zmian wiąże się z koniecznością zmian w organizacji, co pociąga za sobą
różne konsekwencje.
Aby przezwyciężyć wspomniane bariery, potrzeba zrozumienia znaczenia
celów i planów przez wszystkich członków organizacji, dobrej komunikacji i
współuczestnictwa, spójności, przeglądu i aktualizacji.
W celu ułatwienia procesu wyznaczania celów i planowania trzeba dobrze
rozpoznawać podstawowe zadania i mieć świadomość, że są tego pewne granice.
Planowanie nie jest panaceum na wszystkie problemy ani żelaznym zestawem
procedur, których należy przestrzegać za wszelką cenę. W miarę upływu czasu
trzeba się liczyć z pewnymi poprawkami i korektami. Wszyscy uczestnicy procesu ustalania celów i planowania powinni mieć świadomość nadrzędnej strategii
organizacji i uczestniczyć od samego początku w opracowywaniu celów i planów. Jest to ważne dlatego, że ludzie bardziej są przekonani do planów, które
sami współtworzyli. Należy też zapewnić poziomą i pionową spójność celów.
Spójność pozioma oznacza potrzebę ustalenia niesprzecznych celów w przekroju
całej organizacji, a spójność pionowa wiąże się z ustalaniem celów na różnych
szczeblach – strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Ze względu na to, że
ustalanie celów i planowanie są procesami dynamicznymi, muszą być one poddawane regularnym przeglądom i aktualizacji8.
Przy ustalaniu celów i planowaniu ważną rolę odgrywa dobra komunikacja i
współuczestnictwo. Komunikacja jest procesem przekazywania informacji od
jednej osoby do drugiej. Proces komunikowania składa się z kodowania treści
przez nadawcę i przekazywania jej jednemu lub kilku odbiorcom, którzy otrzymują wiadomość, a następnie rozszyfrowują jej treść. W procesie dwustronnego
komunikowania się czynności te powtarzają się, przy czym role nadawcy i odbiorcy ulegają zakłóceniu. Cały proces na dowolnym odcinku może zostać zaburzony przez różne czynniki (szumy). Istnieje duża rozmaitość form komuniko7

T. P s z c z o ł o w s k i: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław 1978
s. 160–161.
8
R. W. G r i f f i n: Podstawy zarządzania organizacjami, dz. cyt., s. 221–224.
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wania się w organizacji. W układzie pionowym komunikacja może odbywać się
między przełożonymi i podwładnymi, zarówno w górę jak i w dół, chociaż na
ogół bardziej wskazana jest komunikacja obustronna. Komunikacja w poziomie
obejmuje osoby na równorzędnych stanowiskach. Kierowanie procesem komunikacji wymaga rozpoznania barier skutecznej komunikacji (cechy odbiorcy, przeładowanie informacją, niejednoznaczność sformułowań) i zrozumienia, jak mogą
być one przezwyciężone9.
Ważnym elementem wszelkiej działalności kierowniczej, szczególnie w procesie planowania, jest podejmowanie decyzji, będące aktem wyboru jednej możliwość spośród ich zestawu. Proces ten obejmuje rozpoznanie i zdefiniowanie
sytuacji decyzyjnej, zdefiniowanie alternatywnych wariantów, wybór najlepszego rozwiązania i jego wdrożenie w życie. Potrzebne jest też śledzenie i ocena
skuteczności wdrożonego działania.
W coraz większej liczbie organizacji ważne decyzje są podejmowane nie
przez jednostki, ale przez grupy. Wśród tych grup wyróżniamy grupy interaktywne, delfickie i nominalne. Najbardziej rozpowszechnioną formą grupowego
podejmowania decyzji są grupy interaktywne, których członkowie spotykają się,
rozmawiają, spierają się, uzgadniają i uzasadniają najlepsze rozwiązania. Korzystne w tej metodzie jest to, że wzajemne oddziaływanie członków grupy inspiruje nowe pomysły i sprzyja porozumieniu. Metoda grupy delfickiej zakłada
zwrócenie się o opinię do grupy niekontaktujących się ze sobą, niezależnych od
siebie ekspertów, a następnie powiązanie i „uśrednienie” otrzymanych poglądów.
Inną formą (techniką) podejmowania decyzji jest grupa nominalna, w której nie
ma co prawda możliwość dyskusji, jak w grupie interaktywnej, ale jej uczestnicy
spotykają się i przedstawiają pomysły na rozwiązanie problemu. Są one zapisane
na tablicy w pomieszczeniu, gdzie zbiera się grupa. Później dopiero ma miejsce
dyskusja i członkowie grupy głosują, zwykle przez przypisanie odpowiedniej
rangi poszczególnym wariantom.
Grupowe podejmowanie decyzji ma swoje zalety, jak i wady. Do zalet zaliczamy to, że w grupie można zgromadzić większą liczbę informacji („co dwie
głowy, to nie jedna”), reprezentowane są różne poziomy wykształcenia, doświadczenia zawodowego i punktów widzenia. Jest też wyższy stopień akceptacji
podjętej decyzji. Do wad zaliczamy między innymi pojawianie się, wynikających
z niezdecydowania, decyzji niekompromisowych oraz zdominowanie grupy
przez jedną osobę. Może też dojść do zjawiska myślenia grupowego, w którym
pragnienie uzyskania konsensusu i spójności przeważa nad pragnieniem wypracowania możliwie najlepszych decyzji10.
9

Tamże, s. 552–579.
Tamże, s. 286–290.
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Ważnym elementem konstrukcyjnym struktury organizacyjnej jest problematyka układu władzy w organizacji i uprawnień decyzyjnych. Osoby sprawujące stanowiska kierownicze stają przed problemami delegowania władzy i decentralizacji. Delegowanie jest związane z powierzaniem przez kierownika innym
osobom część swoich obowiązków i uprawnień. Wiąże to się z przydzieleniem
obowiązków, uprawnieniem do wykonania powierzonej pracy i przekazaniem
odpowiedzialności za uzyskanie pewnych wyników. Podobnie jak pojedyncze
osoby mogą przekazywać swoją władzę innym, również w całych organizacjach
może następować proces decentralizacji, czyli systematycznego delegowania
władzy i autorytetu formalnego na menedżerów niższego i średniego szczebla.
Organizacja zdecentralizowana to taka, w której uprawnienia decyzyjne i autorytet są delegowane możliwie najdalej wzdłuż linii hierarchicznej podległości. Z
kolei w strukturze scentralizowanej, uprawnienia decyzyjne i autorytet są zachowywane na dwóch wyższych szczeblach władzy.
Problematyka układu władzy w organizacji i uprawnień decyzyjnych wiąże
się ściśle ze sposobem sprawowania tej władzy, które jest oddziaływaniem na
zachowania innych ludzi, przywództwa w organizacji. Wiążę się ono z pewnymi
szczególnymi cechami i zachowaniami osób, którym inni są skłonni zaufać i
podporządkować się. Źródła przywództwa mogą być różne: formalna pozycja w
hierarchicznej strukturze organizacji, uczucie, kompetencje fachowe i wiedza,
osobowość, charyzma11. Dobrze byłoby, aby u źródeł sprawowanego przywództwa w organizacji znajdowały się te wszystkie elementy.
Mówiąc o sposobie sprawowania przywództwa w organizacji, trzeba zwrócić uwagę na styl kierowania. Teoretycy organizacji i zarządzania skonstruowali,
w oparciu o stopień swobody, inicjatywy i działania osób podległych lub na podstawie przyjętej ingerencji przełożonych, wiele klasyfikacji stylów kierowania12.
Nie wchodząc w szczegóły, można powiedzieć, że najogólniej wyróżnia się styl
autokratyczny, demokratyczny i nieingerujący oraz różnorakie ich odmiany. Kierownik autokrata sam ustala cele grupy i zadania prowadzące do ich osiągnięcia,
dokonuje podziału pracy i oddziałuje głównie przez polecenia i kary. Kierownik
demokrata zachęca grupę do podejmowania decyzji dotyczących celów, zadań i
ich podziału wśród uczestników. Eliminując bariery komunikacyjne, często kontaktuje się ze współpracownikami i uczestniczy w pracach zespołu. Z kolei kierownik nieingerujący pozostawia członkom grupy dużą swobodę nie motywując,
kontrolując i nie podejmując samemu decyzji, co rodzi u członków grupy frustracje i nie sprzyja realizacji celów organizacji. Trzeba podkreślić, że nie istnieje
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A. K o ź m i ń s k i: Zarządzanie. Teoria i praktyka, dz. cyt., s. 422–423.
J. M a r i a ń s k i: Żyć parafią, dz. cyt., s. 74–76; A. K o ź m i ń s k i: Zarządzanie. Teoria i
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jeden uniwersalny styl kierowania efektywny w każdej sytuacji – w zależności
od sytuacji kierowniczej potrzeba wyboru właściwego jego odcienia13.
Ważnym elementem procesu zarządzania jest organizowanie, czyli decydowanie o najlepszym grupowaniu działań i zespołów organizacji. Obejmuje ono
projektowanie i grupowanie stanowisk pracy, ustalanie stosunków podporządkowania, rozkład pracy, koordynację działań i zróżnicowanie stanowisk. W ramach różnicowania stanowisk wymienia się stanowiska liniowe i sztabowe.
Pierwsze, to stanowiska na bezpośredniej linii podporządkowania, odpowiedzialne za osiąganie celów organizacji, zaś stanowiska sztabowe służą fachową wiedzą, radą i wsparciem stanowiskom liniowym14.
Ze względu na przyjęte zasady określające relacje między kierownikami i
pracownikami wykonawczymi oraz kierownikami wyższych i niższych szczebli,
rozróżniamy struktury liniowe, funkcjonalne i liniowo-sztabowe. W strukturach
liniowych obowiązuje zasada jedności rozkazodawstwa, w myśl której każdy
podwładny może mieć tylko jednego przełożonego, który ponosi odpowiedzialność za całokształt kierowanej komórki. W strukturze funkcjonalnej następuje
zerwanie z zasadą jedności rozkazodawstwa oraz oparcie się na zasadzie specjalizacji w zakresie funkcji kierowniczych. Podwładny posiada kilku przełożonych,
z których każdy jest odpowiedzialny za pewien aspekt zarządzania. Efektywne
zarządzanie w ramach tej struktury wymaga ścisłej współpracy wyspecjalizowanych kierowników. W strukturach liniowo-sztabowych dąży się do jednoczesnego wykorzystania obu wspomnianych wyżej zasad, czyli jedności rozkazodawstwa oraz specjalistycznego wsparcia dla zarządzania, które polega na korzystaniu z pomocy stanowisk i komórek sztabowych. One zbierają informacje, naświetlają problemy, opiniują, doradzają, opracowują warianty decyzji. Wydaje
się, że decyzja podjęta przez kierownika po konsultacji ze sztabami jest jednym z
najlepszych rozwiązań15.
Ważną rolę w procesie działalności zorganizowanej odgrywa proces kontrolowania, który jest regulacją działań organizacji w taki sposób, aby ułatwić osiągnięcie jej celów. Nie można widzieć procesu kontroli tylko jako ostatniego etapu działalności zorganizowanej, ale powinien on przewijać się na wszystkich jej
etapach16. Proces kontroli w sposób szczególny musi być ściśle powiązany z
procesem planowania, gdyż chodzi o ustalanie możliwych do realizowania celów17.
13

Tamże, s. 428–430.
R. W. G r i f f i n: Podstawy zarządzania organizacjami, dz. cyt., s. 347–356.
15
A. K o ź m i ń s k i: Zarządzanie. Teoria i praktyka, dz. cyt., s. 364–366.
16
J. M a r i a ń s k i: Żyć parafią, dz. cyt., s. 168.
17
R. W. G r i f f i n, dz. cyt., s. 603.
14

25

Kontrola jest skierowana na zasoby finansowe, rzeczowe, ludzkie i informacyjne. Proces ten obejmuje cztery podstawowe etapy: ustalenie norm oczekiwanych osiągnięć, mierzenie faktycznych wyników, porównanie wyników z normami i podjęcie stosownych działań. Istnieją dwie podstawowe formy kontroli
organizacyjnej: kontrola biurokratyczna i angażująca pracowników. Każda reprezentuje pewien typ skrajny, a większość organizacji stosuje jakąś pośrednią formę kontroli organizacyjnej18.
Przedstawiliśmy w skrócie wybrane elementy zarządzania organizacjami,
skupiając się na procesie planowania i podejmowania decyzji, na układzie władzy w organizacjach, uprawnieniach decyzyjnych i stanowiskach liniowych i
sztabowych. Zwróciliśmy też uwagę na znaczenie realizowanego na różnych
etapach działalności zorganizowanej procesu kontrolowania. Chociaż nie można
zbyt szeroko lub mechanicznie przenosić zasad teorii organizacji i zarządzania do
programowania duszpasterskiego, to jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby
niektóre z nich wykorzystać do podejmowanych działań. Jest to zgodne z nauczaniem Jana Pawła II, który napisał, że Kościół jako ludzka społeczność może
być badany i określany w tych kategoriach, jakimi posługują się nauki o każdym
ludzkim społeczeństwie. Jednakże kategorie te nie wystarczają (RH 21).

II. Programowanie duszpasterskie
Na początku rozważań stwierdziliśmy, że programowanie duszpasterskie jest
jednym z etapów działalności duszpasterskiej Kościoła rozumianej jako działalność zorganizowana. Z kolei mówiąc o planowaniu w organizacjach, zwróciliśmy uwagę na to, że planowanie wiąże się z wytyczeniem celów organizacji i
określeniem sposobów (środków) ich najlepszej realizacji.
Co jest głównym celem planowania kościelnego? Jest nim urzeczywistnianie
zbawczego dzieła Chrystusa w kierunku wewnętrznej przemiany człowieka, tak w
wymiarach indywidualnych, jak wspólnotowych. Wszelkie plany działania i
szczegółowe dyrektywy muszą być dostosowane do wymagań realizacji tego
zasadniczego celu. Cel główny (wzrost w wierze, nadziei i miłości) nie poddaje
się bezpośredniemu planowaniu i nie jest prostym skutkiem działań duszpasterskich (zależy od łaski Boga)19. Można tylko planować cele pośrednie, czyli działania prowadzące do realizacji celu głównego. Planowanie duszpasterskie podejmuje się w celu dokonywania pozytywnych zmian istniejącej rzeczywistości. W
programowaniu duszpasterskim należy wziąć pod uwagę aktualną sytuację dusz-
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pasterską i jej analizę naukową, przeprowadzoną w świetle wiary (odczytanie
znaków czasu)20.
Pytając o sposoby, czyli metody programowania duszpasterskiego, winniśmy najpierw ustalić, co rozumiemy przez pojęcie metoda? Metoda to świadomie
i systematycznie stosowany sposób skutecznego, racjonalnego działania, prowadzący do osiągnięcia jakiegoś celu. Programowanie duszpasterskie, oprócz
otwarcia się na działanie Ducha Świętego, musi być działaniem racjonalnym,
dobrze przemyślanym, związanym z poprawną wizją teologiczną Kościoła,
uwzględniającym główny cel jego istnienia (pośrednictwo zbawcze) i znaki czasu21.
Programowanie duszpasterskie powinno dokonywać się w logicznie następujących po sobie etapach. Jakie zatem są etapy programowania duszpasterskiego?
Socjologowie z Louvain, Francois Houtard i jego współpracownik Walter Goddijn, wyodrębnili pięć niezbędnych etapów planowania duszpasterskiego: poznanie świata, w którym należy ewangelizować wraz z poznaniem konkretnych stosunków zachodzących między Kościołem a tym światem (jest to tzw. etap socjoreligijny), teologiczna refleksja o misji Kościoła w konkretnym świecie; ułożenie
programu ewangelizacji, ze wskazaniem zasadniczych punktów orientacji pastoralnej, w oparciu o wyniki poprzednich dociekań (w tym wyniki badań socjologicznych); wypracowanie planu ewangelizacji, ze ścisłym określeniem jego poszczególnych etapów i podziałem odpowiedzialności; okresowa rewizja planu22.
Sytuując się w tym nurcie rozważań, ks. prof. Władysław Piwowarski wyróżnił w planowaniu duszpasterskim trzy etapy: etap wypracowania aktualnych
modeli teologicznych (kierunkują one działania duszpasterskie), etap tworzenia
imperatywów i etap formowania programów działań. Dla ks. Piwowarskiego
aktualny model teologiczny jest pewnym wzorem wypracowanym przez pastoralistę zbiorowego (chodzi o krajowy, prowincjonalny lub diecezjalny instytut
pastoralny) dla poszczególnych chrześcijan i wspólnot chrześcijańskich, w opar20

M. O l s z e w s k i: Planowanie duszpasterskie. W: Leksykon teologii pastoralnej, dz. cyt.,

s. 621.

21

W nauczaniu Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et
spes II Soboru Watykańskiego znajdujemy wezwania do badania znaków czasów i wyjaśniania ich
w świetle Ewangelii (KDK 3–4). Dokument podejmując idee znaków czasu podkreśla, że sprawą
całego Ludu Bożego, zwłaszcza duszpasterzy i teologów, jest wsłuchiwać się z pomocą Ducha
Świętego w różne głosy współczesności, rozróżniać je i tłumaczyć oraz osądzać w świetle słowa
Bożego, aby Prawda objawiona mogła być ciągle coraz głębiej odczuwana, lepiej rozumiana i
stosowniej przedstawiana (KDK 44). Do tego zadania wezwani są wszyscy uczniowie Chrystusa, a
więc współpracujący ze sobą duchowni i świeccy (DK 9).
22
F. H o u t a r d, W. G o d d i j n: Duszpasterstwo całościowe i planowanie duszpasterstwa.
„Concilium”. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny. Wybór artykułów nr 1–10 (1965–1966).
Poznań–Warszawa 1968 s. 176.
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ciu o podstawowe dyscypliny teologiczne i nauki humanistyczne. Modele teologiczne stanowią podstawę do opracowania imperatywów i programów działania.
Imperatyw pastoralny jest to zespół dyrektyw (nakazów i zaleceń) odnoszący się
do realizacji modeli teologicznych w określonym miejscu i czasie. Programy
działania są to merytorycznie i metodycznie zaplanowane etapy urzeczywistniania modeli teologicznych23.
Zwróćmy uwagę na fakt, że w wyodrębnionych przez przywoływanych
socjologów etapach programowania duszpasterskiego zostały uwzględnione
wyniki badań socjologicznych. Wydaje się, że obecnie nie ma już wątpliwości co
do wykorzystywania badań socjologicznych (nie tylko religijności) w
diagnozowaniu sytuacji, w której działa Kościół i ukazywaniu pewnych
wymiernych owoców jego działalności oraz wytyczaniu kierunków pracy na
przyszłość. Nauczanie II Soboru Watykańskiego wzywa duszpasterzy do
korzystania z badań socjologicznych prowadzonych przez instytuty socjologii
pastoralnej (KDK 62; DB 16–17). Z kolei Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej
Familiaris consortio pisze o docenieniu badań socjologicznych oraz
statystycznych przez Kościół, o ile okazują się pożyteczne dla uchwycenia
kontekstu historycznego, w którym ma on rozwijać działalność pasterską (FC 5),
natomiast w Adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis wskazuje na socjologię
pomagającą w głębszym zrozumieniu człowieka wobec zjawisk i kierunków
rozwoju społecznego (PDV 52).
Jeżeli chodzi o wykorzystanie wyników badań socjologicznych w teologii
pastoralnej, to znane są dwa paradygmaty działań: paradygmat kard. J. Cardijana
(1882–1967) oraz G. Cerianiego (1906–1974). Według paradygmatu J. Cardijana, wyrażającego się w triadzie: widzieć, oceniać, działać (znalazł on potwierdzenie w encyklice Jana XXIII Mater et Magistra 236), trzeba najpierw rozpoznać poprawnie zjawisko, o którym się mówi (tutaj sięgniemy do wyników badań), następnie dokonać jego oceny w świetle kryteriów teologicznych, aby
wreszcie wyprowadzić wnioski pastoralne dla działalności Kościoła. Z kolei
paradygmat G. Cerianiego wyrażany jest w formie sylogizmu praktycznego, w
którym przesłanki większej dostarcza teologia, przesłanki mniejszej socjologia
lub psychologia, a wniosek, ze względu na przesłankę większą, ma charakter
teologiczny. Najpierw ukazuje się jakiś wycinek działalności pastoralnej Kościoła w ujęciu normatywnym, następnie w ujęciu realizowanym (na tym etapie sięgamy do wyników badań socjologicznych zinterpretowanych teologicznie), aby
dojść do wniosków pastoralnych (ujęcie postulowane)24.
23
W. P i w o w a r s k i: Socjologia religii a teologia pastoralna i duszpasterstwo. W: Z badań
nad religijnością polską. Studia i materiały. Red. W. P i w o w a r s k i, W. Z d a n i e w i c z. Poznań–Warszawa 1986 s. 85–88.
24
W. P r z y g o d a: Model pastoralny. W: Leksykon teologii pastoralnej, dz. cyt., s. 516.
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Nawiązując do teorii zarządzania, można powiedzieć, że wyniki badań socjologicznych należą do zasobów informacyjnych, niezbędnych do skutecznego
podejmowania działań, w tym działań planistycznych. Jak już wspomniano, do
zarządzania w organizacjach potrzebne są też zasoby ludzkie, pieniężne i rzeczowe.
Jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, to trzeba podkreślić, że do przygotowywania
programu duszpasterskiego konieczne jest, z uwzględnieniem zasady pomocniczości25, włączanie jak największej liczby właściwie uformowanych wiernych
świeckich, wśród których nie może zabraknąć również socjologów i znawców
problematyki teorii i zarządzania.
Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis II Soboru Watykańskiego apeluje do prezbiterów, aby chętnie słuchali świeckich i uznawali ich
doświadczenia i kompetencje w różnych dziedzinach ludzkiego działania (zob.
DK 9). Nie chodzi tylko o to, że współuczestnictwo w tworzeniu planów przekłada się później na zaangażowanie w ich realizację, ale o uwzględnienie faktu,
że podmiotem działalności duszpasterskiej Kościoła są wszyscy, włączeni do
niego na mocy chrztu, wierni. Trzeba nieustannie odchodzić od klerykalistycznej
wizji Kościoła i w praktyce realizować nauczanie II Soboru Watykańskiego mówiące, że Kościół jest wspólnotą urzędów i charyzmatów (KK 4). Tak więc tworząc program duszpasterski, potrzeba aktywnego udziału krajowych i diecezjalnych duszpasterstw specjalnych i specjalistycznych, teologów różnych specjalności, członków instytutów pastoralnych, rektorów wyższych seminariów duchownych, wydziałów duszpasterskich, diecezjalnej rady duszpasterskiej i rady

25
Zasada pomocniczości (subsydiarności), obok zasady solidarności i dobra wspólnego, jest
jedną z podstawowych zasad kształtujących życie społeczne. Wskazuje ona na pomocnicze działanie większych organizmów społecznych na rzecz jednostek i mniejszych grup społecznych. Papież
P i u s XII wskazał na możliwość zastosowania tej zasady w działalności Kościoła, podkreślając, że
odnosi się także do jego życia, bez naruszania hierarchicznej struktury. Odnosi się ją zarówno do
Kościoła rozumianego w całościowej postaci, jak i funkcjonowania w jego ramach określonych
struktur pośrednich.
W pierwszym przypadku chodzi o to, że chociaż hierarchiczna struktura Kościoła budowana
z góry do dołu, pozostaje niepodważalna, to jednak soborowe ujecie Kościoła wskazuje na służebny charakter urzędów w Kościele. W tym świetle z. p. jawi się jako wyznacznik procesu decentralizacji w Kościele, która domaga się przekazywania przez organy władzy centralnej kompetencji
administracyjnych organom władzy Kościołów lokalnych. W drugim przypadku chodzi o rozwijanie takich struktur w ramach organizacji kościelnej, które umożliwią jego członkom aktywny,
odpowiedzialny udział w jego życiu.
Odniesienie z. p. do Kościoła związane jest z decentralizacją życia kościelnego, dowartościowaniem kolegialności, promocją działań laikatu oraz funkcjonowaniem w Kościele opinii
publicznej. Zob. K. Ś w i ę s: Pomocniczości zasada. W: Leksykon teologii pastoralnej, dz. cyt. s.
644–647.
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kapłańskich, kapłanów odpowiedzialnych za permanentną formację prezbiterów,
członków rad parafialnych26.
Mówiąc o zasobach ludzkich, a więc również o formach tworzenia programu
duszpasterskiego, trzeba zwrócić uwagę na problematykę dialogu między teoretykami i praktykami duszpasterstwa. Program duszpasterski jest pewnego rodzaju
teorią działalności kościelnej, która budując pewne modele, ma wpływać na
kształtowanie praktyki działania. Wzajemny stosunek teorii i praktyki działania
jest stosunkiem obustronnego działania na siebie. Teoria zawierająca normatywne założenia, uzasadniające i wyjaśniające warunki realizacji, potrzebuje sprawdzenia w praktyce kościelnej. Nie można przeciwstawiać teorii i praktyki działania – one stanowią dwubiegunową i zróżnicowaną jedność27.
Szukając przyczyn nierealizowania przez część duszpasterzy i wiernych
świeckich programów duszpasterskich, trzeba wskazać na to, że w ich przekonaniu bywały one nieraz zbyt oderwane od rzeczywistości, jak też nie zawierały
konkretnych, uwzględniających specyfikę różnych parafii i środowisk (parafia
miejska i wiejska) przykładów realizacji ogólnych wskazań. Brakowało też i
brakuje nieraz stworzenia możliwość komunikowania przez tzw. doły, jak one
odbierają propozycje zawarte w programach duszpasterskich. Proces komunikacji musi być procesem dwukierunkowym z góry na dół i z dołu do góry. Jeżeli
nawet jest możliwość przekazywania sygnałów zwrotnych, ale żadne z nich nie
są uwzględniane, to automatycznie odbiorcy programów zamykają się na ich
treści.
Mówiąc o programowaniu duszpasterskim należy zwrócić uwagę na, wiążące się z problematyką układu władzy w organizacji i uprawnień decyzyjnych,
zagadnienie centralizacji i decentralizacji oraz działania ciał doradczych. Z ustanowienia Chrystusa Kościół jest hierarchiczny. Używając terminu z teorii zarządzania, możemy powiedzieć, że podstawową formą struktury organizacyjnej
Kościoła jest system liniowy, w którym istnieje trójstopniowa piramida władzy:
papież – biskup – proboszcz. Biskup diecezjalny jest osobą mającą powierzoną
od papieża władzę kierowniczą w danej diecezji. Z kolei proboszcz sprawuje
władzę kierowniczą nad powierzoną sobie parafią. Organizacja liniowa domaga
się uzupełnienia w postaci organizacji sztabowej. Rozbudowana po II Soborze
Watykańskim kolegialna struktura sprawowania władzy w Kościele jest odejściem od klasycznej organizacji liniowej ku organizacji liniowo-sztabowej. Takimi „sztabami” doradczymi w Kościele są między innymi instytucje synodu
26
Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski: Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Bądźmy uczniami Chrystusa.
Rok 2007/2008. Red. Sz. S t u ł k o w s k i. Poznań 2007 s. 9–10.
27
R. K a m i ń s k i: Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana, dz. cyt., s. 425–428.
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biskupów, konferencje biskupów, synody, rady kapłańskie i duszpasterskie działające na poziomie diecezji czy rady parafialne. Wszystkie przywoływane sztaby
mają do odegrania bardzo ważną rolę w programowaniu duszpasterskim. Jest
rzeczą oczywistą, że ostateczną decyzję podejmuje na odpowiednim poziomie
strukturalnym biskup lub proboszcz. Wydaje się jednak że jeżeli decyzja o treści,
metodach i formach planu duszpasterskiego będzie decyzją podjęta po konsultacji w grupie i z grupą, będzie ona jedną z najlepszych decyzji.
Przy pomocy jakich środków (zasobów) należy tworzyć program duszpasterski? Najważniejszymi zasobami są zasoby ludzkie. Jak już podkreśliliśmy,
omawiając wskazania teorii organizacji i zarządzania, najlepszą wartość mają
decyzje podejmowane w zespołach, grupowo. Tam, wykorzystując formę rozmowy, burzy mózgów, mamy poszukiwać różnych wariantów rozwiązań, a więc
takiego doboru treści i sposobów konstruowania programu duszpasterskiego,
który odpowiadając na znaki czasu, będzie najlepiej służył działaniu Kościoła.
Czy nie warto zwrócić większej uwagi na to, aby decyzje dotyczące programu
duszpasterskiego były podejmowane z większym wykorzystaniem różnych zespołów doradczych, zarówno na poziomie Komisji Duszpasterstwa Ogólnego
Episkopatu, jak też na poziomie diecezji lub parafii? Oczywistą jest rzeczą, że w
będącym instytucją hierarchiczną Kościele, zapadają decyzje podejmowane przez
jedną osobę. Nie wyklucza to jednak dobrej i wszechstronnej konsultacji jej podjęciem.
1. Płaszczyzna ogólnopolska
Zadanie przygotowania programu duszpasterskiego na poziomie ogólnopolskim realizuje Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski (dalej
skrót KD KEP)28. Jest ona jedną z jedenastu komisji, która obok Rady Stałej oraz
rad koordynujących główne dziedziny życia i działalności Kościoła w Polsce
należy do jej stałych instytucji kolegialnych. KD KEP bada problemy związane z
duszpasterstwem powołania człowieka do świętości w życiu świeckim, zakonnym i kapłańskim, przygotowuje koncepcję całości pracy duszpasterskiej, organizuje i koordynuje duszpasterstwa specjalistyczne29. Zbiera się ona zwykle w
28
Przewodniczącym Komisji jest abp S. G ą d e c k i, a jej członkami: bp E. D a j c z a k, abp
T. G o c ł o w s k i, abp H. H o s e r, bp K. N y c z, bp Z. K i e r n i k o w s k i Do jej konsultorów
należą: ks. P. B a n a c h, ks. M. O s t r o w s k i, ks. W. P i o t r o w s k i, ks. W. P r z y g o d a, ks. E.
S t a n i e k, ks. Sz. S u ł k o w s k i (sekretarz). Zob. Komisje Konferencji Episkopatu Polski,
www.episkopat.pl/?a=komisje [data pobrania 14.10.2008].
29
Zarówno na stronach internetowych KD KEP, jak i w programach duszpasterskich pojawia
się określenie duszpasterstwo specjalistyczne. Czy nie byłoby słuszną rzeczą zastąpienie tego
terminu określeniem duszpasterstwo specjalne lub nadzwyczajne? Według podziału zaproponowanego przez ks. prof. R a k a, a następnie przejętego przez ks. prof. K a m i ń s k i e g o, duszpasterstwem specjalistycznym nazywamy działalność zbawczą Kościoła skierowaną do ludzi, którzy
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styczniu na konferencjach programowych, przygotowując założenia na kolejny,
zaczynający się w pierwszą niedzielę adwentu, rok pracy duszpasterskiej. Owocem działań komisji jest, publikowany w formie książkowej, program duszpasterski30.
Wspomniano już, że w każdej organizacji wyróżnia się trzy rodzaje planów
działania: strategiczne, taktyczne i operacyjne. Przenosząc przywołane określenia
na grunt terminologii kościelnej, można powiedzieć, że obecnie planem strategicznym realizowanym przez Kościół w Polsce jest pięcioletni program duszpasterski, któremu nadano tytuł – Kościół niosący Ewangelię nadziei, a uszczegółowionymi planami operacyjnymi są programy na poszczególne lata pracy. Wydaje się, że ten kierunek działań (opracowanie perspektywicznego, ramowego
programu pracy i uszczegóławianie go na poszczególne lata) powinien być koniecznie zachowany.
Mówiąc o cechach dobrego planu, zwracaliśmy też uwagę na to, że powinien
on być celowy, wykonalny, zgodny wewnętrznie, elastyczny, zawierający odpowiednią szczegółowość, terminowość, racjonalność i komunikatywność.
znaleźli się na marginesie życia i często są w sytuacji bez wyjścia, ludzi zniechęconych, zaburzonych i skłóconych z Bogiem, ze sobą samym i z całym porządkiem społeczno- kulturowym, moralnym i religijnym. Z kolei duszpasterstwem specjalnym jest duszpasterstwo realizowane pod nadzorem konferencji episkopatu, a w diecezjach przez odpowiadające poszczególnym rodzajom tego
duszpasterstwa referaty duszpasterskie, na czele których stoją referencji diecezjalni ora z współpracujący z nimi referencji dekanalni. Ujednolicenie i uporządkowanie terminologii pomoże w
lepszym oddaniu istoty podejmowanych działań. Zob. R. R a k: Duszpasterstwo specjalistyczne.
Założenia i realizacja. „Ateneum Kapłańskie”. R. 1995 nr 507–508, s. 257–270; R. K a m i ń s k i:
Wprowadzenie. W: Duszpasterstwo specjalne. Red. R. K a m i ń s k i, B. D r o ż d ż. Lublin 1998 s.
13–17.
30
Obecnie w Polsce jest realizowany ramowy, nawiązujący do Adhortacji apostolskiej J a n a
P a w ł a I I Ecclesia in Europa, zaplanowany do roku 2010 program, którego hasło brzmi: Kościół
niosący Ewangelię nadziei. W trakcie poszczególnych lat skupia się on na rozmaitych polach
działaniach, związanych zarówno z nadzieją, jak i przyjmowaniem Ewangelii oraz dzieleniem się
nią.
W roku 2005/2006 (Przywracajmy nadzieję ubogim) skupiono się na ludziach ubogich, czyli
cierpiących nędzę z przyczyn materialnych lub duchowych. Program duszpasterski w roku
2006/2007 (Przypatrzmy się powołaniu naszemu) postawił sobie za cel pogłębienie dojrzewania w
szeroko pojętym powołaniu chrześcijańskim (kapłańskim, zakonnym, małżeńskim, do życia w
samotności). W obecnym roku duszpasterskim (Bądźmy uczniami Chrystusa) podkreśla się konieczność pogłębienia swojej misji w Kościele i świecie. W następnym roku duszpasterskim
(2008/2009) będzie realizowany program duszpasterski pod hasłem Otoczmy troską życie. Mamy
wtedy zwrócić uwagę na wartość życia ludzkiego i przeciwstawiać się cywilizacji śmierci w różnych jej przejawach, ukazując piękno Ewangelii życia. Ostatni rok pięcioletniego cyklu ma nosić
tytuł Bądźmy świadkami miłości. Zob. Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu
Polski: Kościół niosący ewangelię nadziei Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–
2010. Rok 2005/2006. Przywracajmy nadzieję ubogim. Red. P. K u r z e j a, A. L i s k o w a c k a.
Katowice 2005 s. 11–12.
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Czy taki jest program pracy realizowany w obecnym roku duszpasterskim?31
Czy taki jest program pracy proponowany na następny rok duszpasterski?32 W
subiektywnym odczuciu autora na wspomniane pytanie winniśmy zasadniczo
odpowiedzieć pozytywnie. Zawierają one postawione cele, ukazany został kontekst działań duszpasterskich, zaproponowane są ścieżki realizowania programu
według podstawowych funkcji Chrystusa i Kościoła (prorocka, kapłańska, królewska), znajdziemy w nich propozycje rozłożenia akcentów na poszczególne
okresy roku liturgicznego, jak i przedstawione sposoby realizacji programu. W
programach duszpasterskich znajdują się też programy kaznodziejskie. Wspomniane dokumenty zwierają też nauczanie Magisterium i propozycje tekstów
pogłębiających temat roku duszpasterskiego. Bardzo cenną rzeczą są konspekty
rekolekcji parafialnych ks. Stańka33. Wydaje się jednak, że w omawianych programach za dużo jest wyszczególnionych celów duszpasterskich (2007/2008 –
17; 2008/2009 – 29). Czy nie jest rzeczą słuszną, aby tych celów szczegółowych
było mniej? Może intencją autorów programów było to, że programiści programów duszpasterskich na niższych poziomach (diecezjalnych i parafialnych) wybiorą z nich takie, które uwzględniają najbardziej istotne problemy danych środowisk. Wydaje się również, że tak jak na stronach internetowych KD KEP,
również i tutaj nie powinno używać się określenia duszpasterstwo specjalistyczne34, ale nadzwyczajne lub specjalne.
Podkreślano, że ważną rolę w strukturze organizacyjnej pełnią, służące fachową wiedzą i radą, stanowiska sztabowe. One zbierają informacje, naświetlają
problemy, prognozują sytuację. Trzeba postawić sobie pytanie, czy na poziomie
KD KEP w sposób dostateczny wykorzystuje się sztaby doradcze? Komisja ma
w swoim składzie konsultantów. Czy należą do nich też socjologowie? Czy w
dostateczny sposób wykorzystuje się przy tworzeniu ogólnopolskiego programu
duszpasterskiego wyniki ogólnopolskich badań socjologicznych, nie tylko religijności prowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego OPINIA
SAC35, ale również inne ośrodki badawcze (OBOP), badające zarówno życie
31

Zob. Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski: Kościół niosący Ewangelię
nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Bądźmy uczniami Chrystusa. Rok 2007/2008, dz. cyt.
32
Zob. Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski: Otoczmy troską życie. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010.
Rok 2008/2009. Red. Sz. S t u ł k o w s k i. Poznań 2008.
33
Tamże, s. 301–319.
34
Tamże, s. 14.
35
Nauczanie Magisterium Kościoła dotyczące docenienia i wykorzystywania badań
socjologicznych w pracy duszpasterskiej Kościoła realizuje Instytut Statystyki Kościoła
Katolickiego w Polsce (ISKK), którego początki sięgają 1970 r. Wtedy władze Stowarzyszenia
Apostolstwa Katolickiego Księży Pallottynów wyraziły zgodę na powołanie instytucji zajmującej
się statystyką kościelną. W 1971 r. powstało, zaakceptowane przez Konferencję Episkopatu Polski,
Biuro Badań Statystycznych przy Wyższym Seminarium Duchownym księży Pallottynów z
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religijne, jak i wielorakie procesy zachodzące w społeczeństwie oraz prognozujące przyszłość? Czy, przykładowo, nie potrzeba nawiązania współpracy z Laboratorium WIĘZI?36 Abp J. Michalik w wywiadzie udzielonym w 1992 r. mówił:
Dobrze by było, gdyby pasterze Kościoła mogli być regularnie informowani
przez katolickie uczelnie i instytuty badań na temat przeprowadzonych sondaży
czy badań. Czy ten postulat jest w praktyce realizowany?37
A jaka jest, patrząc na wyniki badań socjologicznych, polska religijność?
Socjolog ks. prof. Janusz Mariański, analizując dane empiryczne, podkreśla, że
na przestrzeni lat nie zauważa radykalnych zmian w zakresie globalnych postaw
wobec religii. Zasadniczo na względnie wysokim poziomie utrzymują się wskaźniki autodeklaracji wiary i praktyk religijnych, z wyjątkiem zmniejszenia się
osób deklarujących się jako głęboko wierzące. Istnieją też oznaki wskazujące na
ożywienie religijności i pogłębienie więzi z Kościołem, czego wyrazem jest rozwój ruchów i stowarzyszeń katolickich38. Polska religijność jest religijnością

siedzibą w Otwocku. Następne biuro zostało przemianowane na Zakład Socjologii Religii (ZSR),
który zaczął gromadzić i wydawać informacje statystyczne o Kościele katolickim w Polsce, a także
zajął się zjawiskiem powołań kapłańskich i zakonnych. Od 1979 r. ZSR prowadzi własne,
ogólnopolskie badania religijnych praktyk niedzielnych (dominicantes i communicantes) we
wszystkich parafiach w Polsce. W 1990 r. ZSR rozpoczął oficjalną współpracę z Głównym
Urzędem Statystycznym, stając się pośrednim ogniwem między tą instytucją a Kościołem
katolickim. Przygotowuje on dane statystyczne na temat Kościoła katolickiego do Rocznika
Statystycznego i Małego Rocznika Statystycznego.
W 1993 r. ZSR został przekształcony w ISKK, który prowadzi badania statystyczne i
socjologiczne w porozumieniu z Episkopatem Polski. W 1966 r. powołano do życia Ośrodek
Sondaży Społecznych OPINIA, w celu realizacji badań socjologicznych na terenie diecezji
polskich oraz badań na temat postaw moralnych i społecznych dorosłych Polaków i młodzieży.
ISKK przeprowadził badania postaw społeczno-religijnych w 12 polskich diecezjach, a kolejne
diecezje przygotowują się do ich przeprowadzenia. Zob. S. Z a r ę b a: Instytut Statystyki Kościoła
Katolickiego. W: Leksykon socjologii religii. Red. M. L i b i s z o w s k a - Z ó ł t k o w s k a, J.
M a r i a ń s k i. Warszawa 2004 s. 158–159.
36
Laboratorium WIĘZI to interdyscyplinarny niezależny ośrodek analityczno-badawczy inicjujący i współtworzący debatę publiczną nad przyszłością Polski, Kościoła i Europy. Patrząc na
świat przez pryzmat wiary, pragnie on opisywać i kształtować polską religijność XXI wieku. W
ośrodku tym działają skupieni wokół miesięcznika „Więź” naukowcy, eksperci, analitycy, twórcy
oraz publicyści średniego i młodego pokolenia, którzy pragną włączyć się do wspomnianego dzieła. Tematem pierwszego raportu Laboratorium WIĘZI jest Dziś i jutro polskiej wiary, który zawiera między innymi omówienie polskiej religijności w latach 1989–2008, ukazanej na podstawie
badań CBOS oraz religijności krajów europejskich. Zob. Dziś i jutro polskiej wiary. „Więź”. R. 51:
2008 nr 9.
37
Zob. J. M i c h a l i k: Stare i nowe w duszpasterstwie młodzieży. „Communio”. Wydanie
polskie. R. 13: 1992 nr 3 s. 127.
38
J. M a r i a ń s k i: Postawy społeczeństwa polskiego wobec religii. „Ateneum Kapłańskie”.
R. 2003 nr 567 s. 232.
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kościelną, a więc związaną z Kościołem instytucjonalnym39. Zauważa się jednak
negatywne przemiany w moralności opartej na nauczaniu Kościoła katolickiego,
szczególnie w zakresie moralności małżeńsko-rodzinnej. Brak jest korelacji między deklarowaną ogólnie wiarą katolicką a postawami moralnymi40.
Warto też przywołać analizę polskiej religijności w latach 1989–2008, przeprowadzonej przez socjologa Rafała Boguszewskiego na podstawie wyników
badań CBOS. Wynika z nich, że teza sekularyzacji w jej wąskim znaczeniu (jako
»odkościelnienie«, a więc zerwanie łączności z Kościołem w sensie instytucjonalnym, poprzez zaprzestanie lub wyraźnie ograniczenie uczestnictwa w praktykach religijnych, jak również jako wyraźne ograniczenie znaczenia religii w życiu
społecznym) nie ma wyraźnego zastosowania w Polsce (…). Nieco odmiennie
przedstawia się natomiast religijność w sensie doktrynalnym oraz pragmatycznym, a więc nauczania Kościoła i jego realizacja w codziennym życiu (…).
Wpływ religii na moralność społeczeństwa pozostaje często jedynie w sferze deklaratywnej, natomiast w konkretnych sytuacjach o charakterze etycznym decydują inne aspekty (…). Potwierdza się teza o prywatyzacji religii, znajdująca
swój przejaw w selektywizmie norm, wartości i dogmatów41.
Odwołując się do wyników badań polskiej religijności, trudno jednoznacznie
rozstrzygać o kierunkach jej zmian. Wcale nie muszą potwierdzać się prognozy
niektórych zagranicznych i polskich socjologów twierdzących, że w Polsce, w
miarę budowania społeczeństwa pluralistycznego i postępujących procesów sekularyzacyjnych, dokonają się takie same przeobrażenia religijności jak w Europie Zachodniej. Przywoływany wcześniej ks. prof. Mariański skłania się do hipotezy mówiącej o wielokierunkowości przemian polskiej religijności. W myśl tej
hipotezy, transformacja polskiej religijności realizuje się w przestrzeni między
postępującą sekularyzacją i indywidualizacją, a ewangelizacją realizowaną przez
Kościół42. Socjolog Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusz Szawiel, porównując
religijność w Polsce i innych krajach europejskich, twierdzi, że albo pójdziemy
drogą szybkiej laicyzacji, jak ostatnio Hiszpania czy Irlandia, albo deklaracje
wiary pozostaną w Polsce stabilne, jak w USA43.
W tworzeniu programu duszpasterskiego na poziomie ogólnopolskim trzeba
brać pod uwagę nie tylko podlegającą zmianie religijność Polaków, ale również
uwarunkowania pracy Kościoła w Polsce. Pomimo wzrostu gospodarczego, wi39
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”. R. 2006 nr 4 s. 82–83.
40
Tamże, s. 74–75.
41
R. B o g u s z e w s k i: Polak – na zawsze katolik? „Więź”. R. 51: 2008 nr 9 s. 23–24.
42
J. M a r i a ń s k i: Katolicyzm polski w perspektywie europejskiej: misja czy przystosowanie, czyli z jaką religijnością do Europy?, dz. cyt., s. 67–68.
43
T. S z a w i e l: Religijna Polska, religijna Europa. „Więź”. R. 51: 2008 nr 9 s. 33–34.
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doczne jest w naszym kraju zjawisko biedy44 spowodowanej między innymi
nadmiernym spożyciem alkoholu45. Niepokojąco wzrasta liczba rozwodów46.
Innym ważnym problemem jest starzenie się społeczeństwa47. Widać więc, jakie
uwarunkowania wpływać będą na postawy Polaków i na jakie problemy trzeba
zwrócić uwagę, programując duszpasterską pracę Kościoła.

44

Warto przywołać wyniki badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską w całej
wspólnocie, dotyczących życia dzieci w sferze ubóstwa. W krajach całej Wspólnoty w tej sferze
żyje około 19 % dzieci, z czego najwięcej w Polsce – 29 %. Przekładając to na konkrety można
powiedzieć, że co trzecie dziecko w Polsce idzie do szkoły bez śniadania. Zob. I. Ś w i e r d z e w s k a: Głodne dzieci w Polsce. „Idziemy”. R. 2008 nr 7 s. 18.
Z kolei badania GUS z 2008 r. pokazują, że około 10–12 % populacji żyje w Polsce na skraju
minimum egzystencji. Minimum egzystencji uwzględnia jedynie te potrzeby, których zaspokojenie
nie może być odłożone w czasie, konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do biologicznego
wyniszczenia i zagrożenia życia.
45
Szacuje się, że w Polsce obecnie około 4,5 miliona osób nadużywa alkoholu, z czego około
od 600 do 900 tysięcy jest uzależnionych i wymaga leczenia. Przykładowo w latach 2002–2005
odsetek osób ryzykownie pijących powyżej 10. litrów 100 % alkoholu rocznie wśród mężczyzn i
ponad 7,5 litra wśród kobiet zwiększył się o 30 %. W 2005 r. średnie spożycie alkoholu liczone dla
dorosłych Polaków wyniosło ok. 9–11 litrów czystego 100 % alkoholu (w 2002 było ok. 7–8 litrów). Statystyki pokazują też, że prawie 2 miliony dorosłych Polaków i 2,5 miliona dzieci żyją w
rodzinach, w których jest alkoholik. Zob. Wyniki ogólnopolskich badań ankietowych. www. par
pa.pl/index2.php2?option=com [data pobrania 24.09.2008]; Próba rozwiązywania problemu alkoholizmu w Polsce. www. ściąga.pl/tekst/59671-60 [data pobrania 24.09.2008].
46
Zauważa się niepokojące zjawisko rosnącej liczb rozwodów: w 2005 r. udzielono 206 tyś.
ślubów i 67 tyś. rozwodów; w 2006 r. – 226 tyś ślubów i 72 tyś rozwodów. Dla porównania w
latach 1995–2002 orzekano od 45–45 tyś rozwodów rocznie. Zob. GUS. Małżeństwa zawarte i
rozwiązane w latach 1970–2006. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/GUS/PUB [data pobrania 17.06.
2008].
47
Prognozy demograficzne do 2050 r. zakładają utrwalanie się ujemnego przyrostu naturalnego mieszkańców Polski, a w konsekwencji zmniejszanie się liczby ludności naszego kraju.
Obecnie Polska należy do państw o najmniejszym wskaźniku dzietności w Europie. Postępował
będzie proces starzenia się ludności Polski – szacuje się, że do 2030 r. liczba osób w wieku 80. i
więcej lat będzie wynosić około 2 milionów osób.
W sytuacji szybkiego starzenia się należy oczekiwać wzmożonych migracji. Do roku 2030
zmaleje też liczba gospodarstw domowych z dziećmi do lat 18 oraz nastąpi spadek dzietności.
Przewiduje się, że liczba mieszkańców Polski będzie wynosić 38,3 mln osób. Zob. L. F r ą c k i e w i c z: Monitoring i kształcenie gerontologiczne. W: Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Proces starzenia się społeczeństwa i jego wyzwania dla polityki społecznej.
Red. L. F r ą c k i e w i c z. Katowice 2002 s. 28; I. K o t o w s k a: Zastosowanie modeli LIPRO do
prognozowania ludności Polski do roku 2050. Warszawa 1991 s. 53–77; J. K r o p i w n i c k i:
Społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństwa. W: Z. S t r z e l e c k i: Polska a
Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. I Kongres Demograficzny w Polsce. Sesja
inauguracyjna, Warszawa 15 września 2001 r. Red. A. O c h o c k i. Warszawa 2001 s. 19–21; J.
Krupska: Polityka rodzinna w Polsce i w Europie. „Wiadomości KAI”. R. 2008 nr 14 s. 30–34.
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W tworzeniu programu na płaszczyźnie ogólnopolskiej trzeba też uwzględniać sugestie programu ogólnokościelnego48. Jesteśmy częścią Kościoła powszechnego i nie możemy zamykać się w naszych „polskich opłotkach”, chociaż
trudno nieraz, układając z wyprzedzeniem program duszpasterski, przewidzieć
pewne kierunki pracy płynące ze wskazań Magisterium Kościoła powszechnego.
Można jednak i trzeba uwzględniać nauczanie kierowane przez papieża szczególnie do Polaków. W tym miejscu rodzi się pytanie, czy w sposób dostateczny
uwzględniono w przygotowywanych programach wskazania Benedykta XVI,
zawarte w przemówieniach wygłoszonych do polskich biskupów z okazji wizyt
ad limina apostolorum 2005 r. i podczas jego pielgrzymki do Polski w 2006 r.?
Słuszną rzeczą jest zachowanie przyjętego kierunku działań mówiącego o
tym, że program ogólnopolski ustala pewien zakres działań wspólnych na poziomie Konferencji Episkopatu, wskazuje kierunki oraz daje pewne sugestie biskupom diecezjalnym do opracowywania programów w Kościołach partykularnych49. Tego typu sposób działania jest właściwym, związanym z realizacją zasady pomocniczości, decentralizowaniem działań.
2. Płaszczyzna diecezjalna
Dokonując programowania duszpasterskiego na poziomie diecezji, trzeba
odwoływać się do instytucji opiniodawczo-doradczych powstałych po Soborze
Watykańskim II, między innymi do Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów
(DK 7; KPK 495–502) oraz Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej (DB 27; DM 30;
KPK kan. 511–514). Wszystkie posoborowe organizmy diecezjalne mają
wspierać biskupa w kierowaniu i dzieleniu z nim odpowiedzialności za losy
Kościoła partykularnego, jak również nadawać znamię wspólnotowości
pasterskim rządom biskupa. Chociaż wspomniane struktury mają głos doradczy a
nie decyzyjny i nie mogą się inspirować zasadami demokracji parlamentarnej, to
realizują pewien rodzaj wzajemności pomiędzy osobistą odpowiedzialnością
biskupa (…) a współpracą wszystkich wiernych. Biskup ma się troszczyć, aby
spotkania rad diecezjalnych były zawsze dobrze przygotowane, zwarte w czasie,
skupiały się wokół konkretnego celu i określonych propozycji (Dyrektorium o
pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum successores z 2004 r., 166; dalej
skrót AS).
Szczególną rolę w programowaniu duszpasterskim odgrywa, składająca się z
przedstawicieli całego Ludu Bożego, Diecezjalna Rada Duszpasterska, która ma
48

W programie duszpasterskim Kościoła w Polsce na rok 2008/2009 Otoczmy troską życie,
uwzględniono obchodzony w Kościele powszechnym rok św. P a w ł a.
49
Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski: Kościół niosący ewangelię nadziei Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Rok 2005/2006. Przywracajmy nadzieję ubogim, dz. cyt. s. 5.
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możność badania wszystkiego, co dotyczy działalności pasterskiej, a także
rozważania i przedstawiania praktycznych wniosków (KPK kan. 511)50.
Ponieważ Diecezjalna Rada Duszpasterska stanowi pewien obraz Kościoła
diecezjalnego, dlatego biskup powinien doceniać jej propozycje i sugestie, gdyż
mogą one być dużą pomocą przy podejmowaniu różnych decyzji, w tym
dotyczących programowania duszpasterskiego. Przywoływane Dyrektorium w
punkcie 165 mówi o tym, że działalność apostolska w diecezji powinna być
odpowiednio zorganizowana, zgodnie z programem czy planem duszpasterskim,
który powinien przewidzieć koordynację »specjalistycznych« obszarów duszpasterstwa (liturgicznego, katechetycznego, misyjnego, społecznego, kulturalnego,
rodzinnego). Dokument podkreśla wprost, że przygotowywanie programu lub
planu duszpasterskiego dla diecezji domaga się uprzedniej analizy na temat
warunków socjalnych, w których żyją wierni, tak aby działalność duszpasterska
była coraz bardziej skuteczna. Dokument zwraca uwagę na to, że w planie
powinno się wziąć pod uwagę różne aspekty: geograficzne, konfigurację
demograficzną, strukturę populacji, z uwzględnieniem przemian, które już zaszły
i tych, które mogą zajść. Dokument zauważa, że do opracowania takiego planu
biskup powinien włączyć różne urzędy i rady diecezjalne: wtedy działalność
apostolska Kościoła będzie rzeczywiście odpowiedzią na potrzeby diecezji (AS
165).
Aby tworzenie programu duszpasterskiego i prowadzona według niego
działalność była skuteczną odpowiedzią na potrzeby diecezji, należy przeprowadzić badania religijności. Nie wystarczą tyko badania prowadzone na poziomie
Kościoła w Polsce, potrzeba badań uwzględniających miejscowe uwarunkowania. Dobrze się stało, że już w dwunastu polskich diecezjach został one
przeprowadzone51. A co z innymi diecezjami? Czy nie można takich samych
działań podjąć we wszystkich polskich diecezjach, a następnie utworzyć ogólnopolską mapę socjologiczną polskiego katolicyzmu? Przeprowadzenie takich
badań, byłoby wielką pomocą zarówno w tworzeniu ogólnopolskich, jak i
diecezjalnych programów pastoralnych.
Ważną rolę przy tworzeniu programu duszpasterskiego powinien odegrać
wydział duszpasterski, który koordynuje całokształt działalności duszpasterskiej
w diecezji i opracowuje długo- i krótkoterminowe plany działalności. Przy jego
konstruowaniu potrzeba współpracy z przywoływanymi już innymi organami
50
Warto zapoznać się z artykułem ks. prof. J. W r o c e ń s k i e g o: Diecezjalna Rada Duszpasterska. W: Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich Wydziału Nauk Prawnych TN KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Red. J. K r u k o w s k i, T. R o z k r u t.
Tarnów 2004 s. 109–126.
51
Zob. Religia – Kościół – Społeczeństwo. Wyniki porównawczych badań socjologicznych w
12 diecezjach. Red. W. Z d a n i e w i c z, S. Z a r ę b a. Warszawa 2006.
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diecezji (Rada Kapłańska i Kolegium Konsultorów, Diecezjalna Rada
Duszpasterska). Prowadzona współpraca powinna także obejmować konsultacje
z dziekanami i proboszczami, a także przedstawicielami parafialnych rad
duszpasterskich, aby tworzone programy nie były opracowywane bez odniesienia
do rzeczywistości i nie trafiały w „próżnię”. Ks. F. Blachnicki pisał w 1973 r.:
Nasze plany i programy duszpasterskie wcale nie dochodzą do parafii. Jest to
problem, nad którym będziemy musieli się poważnie zastanowić. Doły »psioczą«
na górę, że przy zielonym stoliku planują duszpasterstwo i nie korzystają z
doświadczeń dołów, nie pytają o zdanie wytrawnych specjalistów. Coraz bardziej
też realizują swoje własne pomysły w duszpasterstwie, nie przejmując się
zarządzeniami odgórnymi, które są nierealne. Nie podejmują też inicjatywy
dialogu, bo nie warto mówić52.
Co się zmieniło po tych 35 latach? Czy nie jest nadal tak, że parafie są
„zasypywane” odgórnie wielością nieskoordynowanych ze sobą poleceń?
Postawmy też inne, wydaje się że bardzo ważne i fundamentalne pytania53. W ilu
polskich diecezjach są przygotowywane i konsekwentnie realizowane programy
duszpasterskie? A jak wygląda koordynacja wskazań ogólnopolskiego programu
duszpasterskiego z działaniami podejmowanymi na terenie poszczególnych
diecezji (nawiedzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej lub Jezusa
Miłosiernego, figury Matki Boskiej Fatimskiej, itp.)? Czy podejmuje się też, w
ramach realizacji etapu kontroli, wysiłki podsumowujące realizację rocznego
programu duszpasterskiego, obejmujące również wyciagnięcie wniosków na
przyszłość?
Nauki prakseologiczne, omawiające teorię organizacji i zarządzenia, ciągle
podkreślają rolę decentralizacji i delegowania uprawnień jako czynności
usprawniających działalność organizacji i przyczyniających się do realizacji
postawionych celów, jak również rolę dwukierunkowej komunikacji. Czy
wspomniane zalecenia, uwzględniające oczywiście specyfikę Kościoła i
sprawowanej w nim władzy hierarchicznej, są realizowane w programowaniu
duszpasterstwa nie tylko na poziomie diecezjalnym, ale również parafialnym?
3. Płaszczyzna parafialna
Magisterium Kościoła podkreśla, że parafia pozostaje w dalszym ciągu
podstawowym ogniwem codziennego życia diecezji (PG 45). W każdej parafii
powinny działać rady, będące organem konsultatywnym zgłaszającym sugestie w
52

2.

F. B l a c h n i c k i: Analiza, diagnoza i terapia. „Tygodnik Powszechny”. R. 1973 nr 10 s.

53

Warto zwrócić uwagę na program pracy duszpasterskiej realizowany w archidiecezji poznańskiej. Zob. Główne idee Archidiecezjalnego Programu Duszpasterskiego na rok 2007/2008.
www.archpoznan.pl/rogduszp/2008/wprowog/PDF [data pobrania 28.09.2008].
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dziedzinie duszpasterskiej (DA 26; ChL 27; KPK kan. 536 § 1). Jednym z zadań
tych rad jest planowanie duszpasterskie. II Polski Synod Plenarny zwraca uwagę
na brak szerokiej współpracy kapłanów ze świeckimi w planowaniu
przedsięwzięć duszpasterskich i materialnych w parafii54. Można wyliczać szereg
przyczyn tego zjawiska: brak właściwej wizji teologicznej Kościoła, wzajemną
nieufność osób świeckich i duchownych, złe doświadczenia, brak umiejętności
praktycznych, inne.
Wszystkie nasze parafie stoją przed poważnymi wyzwaniami, wśród których
jednym z najważniejszych jest, jak uczy II Sobór Watykański a za nim Jan Paweł
II, odkrywanie ich istoty. Jan Paweł II z naciskiem podkreśla, że parafia nie jest
strukturą, terytorium (…), ale samym Kościołem zamieszkującym pośród swych
synów i córek (…), rodziną Bożą jako braci ożywionych duchem jedności (…).
Aby parafie mogły stanowić prawdziwie chrześcijańskie wspólnoty, trzeba zadbać o (…) udział świeckich w odpowiedzialności duszpasterskiej (…) i dowartościowywanie parafialnych rad duszpasterskich (KK 28 ChL 26–27). Planowanie
duszpasterskie dokonujące się z udziałem parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych trzeba umiejscowić w przytoczonej perspektywie.
A jak wygląda sytuacje w polskich parafiach? Patrząc na ich funkcjonowanie, można stwierdzić, że wciąż niezrealizowany pozostaje dokument Komisji
Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich Wytyczne w sprawie Parafialnych
Rad Duszpasterskich z 1975 r., w którym czytamy, że w każdej parafii powinna
powstać rada duszpasterska, której działanie przyczynia się do przekształcania
parafii w świadomą wspólnotę (…), a także jest miejscem, na którym może się
urzeczywistniać prawo wszystkich członków Kościoła, a zwłaszcza ludzi świeckich, do czynnego udziału w jego życiu55. Z badań przeprowadzonych w 2002 r.
przez ISKK SAC wynika, że aż 48,2 % badanych nie spotkało się w swojej parafii z działalnością Parafialnej Rady Duszpasterskiej, a 80,8 % Parafialnej Rady
Ekonomicznej56. Z kolei badania religijności mieszkańców Warszawy przeprowadzone w 2006 roku przez ten sam Instytut wykazały, że aż 73,7 % respondentów nie spotkało się z przejawami działalności Parafialnej Rady Duszpasterskiej,
a 61,1 % z przejawami działalności Parafialnej Rady Ekonomicznej57. Dobrze
54
Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich. W: II Polski Synod Plenarny (1991–1999).
Poznań–Warszawa 2001 s. 152 pkt 29.
55
Komisja Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich: Wytyczne w sprawie Parafialnych
Rad Duszpasterskich. „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”. R. 1976 nr 5 s. 4–5.
56
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego ISSK SAC przeprowadził w 2002 r.
ogólnopolskie badania dotyczące obrazu Kościoła w świadomości Polaków na początku trzeciego
tysiąclecia. Zob. Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków. Red. W.
Z d a n i e w i c z, S. Z a r ę b a. Warszawa 2004 s. 160.
57
W. Z d a n i e w i c z, S. Z a r ę b a, T. Z e m b r z u s k i: Religijność mieszkańców
Warszawy. Warszawa 2006 s. 29.
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obrazuje to diagnozę II Polskiego Synodu, podkreślającego, że w nielicznych
tylko parafiach tworzy się rady duszpasterskie i ekonomiczne (…), a działania
tych rad – tam gdzie formalnie istnieją, są marginalizowane, a ich składy nie są
odnawiane58.
Rady duszpasterskie w parafii mogą odegrać bardzo ważną rolę w przekształcanie jej w dom rodzinny, braterski i gościnny, w którym ochrzczeni i
bierzmowani uświadamiają sobie, że są Ludem Bożym (CT 67). Potrzeba wzajemnego otwarcia się na siebie i podejmowania współpracy, której płaszczyzną
ma być także współtworzenie programu duszpasterskiego. Poprzez tworzenie
takiego planu i jego konsekwentne realizowanie, parafianie maja świadomość
wpływu na to, co się dzieje w parafii. A jak ta świadomość wygląda w świetle
badań? ISKK w 2002 r. postawił pytanie o wpływ osób świeckich na decyzje
wewnątrzparafialne. 77,5 % respondentów przyznało, że nie ma żadnego wpływu
na to, co dzieje się w parafii59. Badania religijności mieszkańców Warszawy
wykazały, że takiego wpływu nie ma 78,1 % respondentów60.
Jak więc wyglądają przytoczone wyniki badań w świetle przedstawionych
wskazań nauczania Magisterium Kościoła? Właśnie wzajemne spotykanie się, w
ramach różnego rodzaju rad duchownych, laikatu oraz osób konsekrowanych,
może być szkołą uczenia się umiejętności tej współpracy, do której wzywa tegoroczny program duszpasterski. Dobrze się stało, że program duszpasterski na
obecny rok pracy omawiając realizację ścieżki programowej posługa pasterska,
mówi o budzeniu wśród wiernych świeckich współodpowiedzialności za wspólnotę parafialną poprzez tworzenie i odpowiedzialne kierowanie Parafialnymi Radami Ekonomicznymi oraz Parafialnymi Radami Duszpasterskimi61.
Postawmy pytanie nie tylko o to, w ilu polskich parafiach działają rady
duszpasterskie i ekonomiczne, ale też o to, w których z nich jest opracowywany i
konsekwentnie realizowany program duszpasterski? Takich parafii w Polsce jest
bardzo mało62. Czy istniejący stan rzeczy nie powinien nas pobudzić do posta58

Potrzeby i zadania nowej ewangelizacji na przełomie II i III Tysiąclecia Chrześcijaństwa.
W: II Polski Synod Plenarny (1991–1999), dz. cyt., s. 19 pkt 29.
59
Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków, dz. cyt., s. 163.
60
W. Z d a n i e w i c z, S. Z a r ę b a, T. Z e m b r z u s k i: Religijność mieszkańców Warszawy, dz. cyt., s. 29.
61
Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski: Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010. Bądźmy uczniami Chrystusa.
Rok 2007/2008, dz. cyt., s. 26–27.
62
Przykładem parafii, w której realizuje się parafialny program duszpasterski jest, licząca ok.
2000 parafian, parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku (diecezja przemyska)
Parafialny program duszpasterski jest zharmonizowany z programem ogólnopolskim i diecezjalnym. Realizowany jest on w ramach różnych wydarzeń duszpasterstwa ogólnego oraz poprzez
comiesięczne spotkania w grupach sąsiedzkich. Realizacja tego programu prowadzi do zwołania
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wienia nie tylko diagnozy, poszukania przyczyn istniejącego stanu rzeczy, ale też
do zastanowienia się nad tym, co konkretnego powinniśmy zrobić, aby to zmienić63? Czy to nie powinno stać się jednym z celów cząstkowych planowanego
przez nas programu duszpasterskiego na czas po 2010 r.?
Warto też spojrzeć na problematykę planu pastoralnego dla parafii w perspektywie dyskusji nad wprowadzeniem w polskich parafiach kadencyjności
proboszczów. Czy taki konsekwentnie realizowany plan nie byłby pomocą w
realizowaniu postawionych celów parafii?
Omawiając wybrane zagadnienia z teorii organizacji i zarządzania, zwracaliśmy uwagę na bariery utrudniające proces planowania (określenie niewłaściwych
celów, opór wobec zmian), a także na sposoby pomagające w ich przezwyciężeniu (potrzeba zrozumienia znaczenia celów przez wszystkich członków organizacji, dobrej komunikacji i współuczestnictwa). Czy w naszych środowiskach nie
występują wspomniane bariery? Jak wygląda formułowanie celów pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce na różnych jego poziomach? Czy nie zauważa się
oporu wobec pragnienia wprowadzenia pewnych zmian? Może dla niektórych
jest lepiej prowadzić pracę duszpasterską bez jakiegoś planu, bo w ten sposób
synodu parafialnego, który będzie wyrazem pogłębienia świadomości bycia wspólnotą Ludu Bożego i konstruowania dalszego planu pracy.
Parafia realizuje program projektu Nowy obraz parafii, który jest rozpowszechniony w 50.
krajach, również w Polsce. Jego cechą charakterystyczną jest dobre opracowanie metodologiczne
oraz troska o szczegóły programowe i organizacyjne. Zmierza on do odnowy duszpasterstwa w
parafii, jej ożywienia i przekształcenia w strukturę małych wspólnot. Projekt Nowy obraz parafii
zrodził się z soborowej nauki o Kościele jako sakramencie komunii (KK 10). Ma on u swoich
podstaw teologię komunii osób wierzących, a także wspólnotę braterską. Proponuje on takie sposoby duszpasterskiego działania, które pomogą całemu Ludowi Bożemu stopniowo dorastać do
świętości, a zarazem pobudzą go do misyjnego zaangażowania w odnowę świata i budowania
wspólnoty międzyludzkiej. Projekt zakłada przeprowadzenie wszystkich mieszkańców parafii
przez kilka faz katechumenatu, który stanowi dla Kościoła współczesnego wielką szansę. Projekt
NOP jest zalecany przez II Polski Synod Plenarny – zob. Potrzeby i zadania nowej ewangelizacji
na przełomie II i III Tysiąclecia Chrześcijaństwa, pkt 44 s. 22. Projekt, realizowany w Polsce od
1971 r., jest obecnie wdrażany w życie w około 15 parafiach. Od 1978 działa Polska Grupa Promotorów Ruchu. Jest to dobry przykład nie tylko na skonstruowanie dobrego programu duszpasterskiego, ale również na jego konsekwentną realizację. Zob. Parafialny Program Duszpasterski –
Szówsko. www.nspj.szowsko.parafia.inf.pl/?p==main&what [data pobrania 3.04.2008]; A. Ż ą d ł o: Współczesne propozycje odnowy parafii. W: Teologia pastoralna. T. 2. Teologia pastoralna
szczegółowa. Red. R. K a m i ń s k i. Lublin 2002 s. 94–98.
63
Warto zapoznać się z artykułem – R. H a j d u k: Planowanie ma przyszłość…także w Kościele. Kilka uwag o planie pastoralnym dla parafii. „Homo Dei”. R. 2004 nr 2 s. 33–46. Autor,
ukazując sens planowana w pracy duszpasterskiej Kościoła, przedstawia anatomię planu pastoralnego w parafii, zwracając uwagę na konieczność posiadania wizji teologicznej parafii, przeprowadzenia analizy stanu rzeczywistego (ankiety, rozmowy z parafianami), współpracy z kompetentnym zespołem ludzi. Autor zwraca uwagę na konieczność wyboru priorytetu w działania duszpasterskich w parafii, wypracowania pewnej strategii działań i okresowej weryfikacji planu.
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można żyć od „świąt do świąt” i od „akcji do akcji”? Poprzedzenie naszej działalności duszpasterskiej właściwie przygotowanym we współpracy z innymi osobami planem, konsekwentna jego realizacja i kontrola zmuszałyby nas do większego wysiłku i mobilizacji, otwarcia się, zmiany sposobu myślenia, pracy nad
sobą.
Omawiając problematykę programowania duszpasterskiego, warto też zastanowić się nad tym, czy nie lepiej byłoby używać w odniesieniu do ogólnopolskiego programu duszpasterskiego określenia program, a w odniesieniu do diecezji i parafii terminu plan? Takie rozróżnienie mogłoby pozwolić na wykazaniu
istotnych różnic w planach strategicznych (długookresowych) i planach operacyjnych (krótkookresowych).

III. Wnioski i postulaty
Jan Paweł II, przemawiając do biskupów polskich w czasie pielgrzymki do
Ojczyzny w 1983 r., powiedział: przyzwyczailiśmy się do duszpasterstwa planowego i całościowego. Rzeczywiście – kiedy dokonamy retrospekcji i przyjrzymy
się powojennej historii Kościoła w Polsce, to zauważamy, że nasze duszpasterstwo było zawsze realizowane w oparciu o pewne programy. Jak, patrząc z perspektywy, można ocenić programy duszpasterskie realizowane przez wiele lat
przez Kościół w Polsce?64 Nie ma w polskim piśmiennictwie naukowym zbyt
64

Ujmując rzecz historycznie, pierwszym bardziej znaczącym wydarzeniem kształtującym
charakter oddziaływań pastoralnych był program duszpasterski Wielkiej Nowenny Tysiąclecia
(1957–1966), przygotowującej naród do obchodów millennium chrztu Polski. Wyznaczone tematy,
owoc przemyśleń kard. S. W y s z y ń s k i e g o z okresu internowania, dotyczyły spraw ważnych
dla Kościoła i narodu, zagrożonych ze strony państwa komunistycznego. Programy duszpasterskie
z lat 1966–1968 były bezpośrednio poświęcone wprowadzaniu reform soborowych. Programy
przewidziane na lata 1968–1972 realizowano pod hasłem – Jezus Chrystus światłością świata. Z
kolei Odnowie parafii w duchu soborowym poświęcono programy lat 1972–1975.
Program duszpasterski realizowany w latach 1975–1978 był odpowiedzią na propagowany
tak zwany świecki, ateistyczny humanizm, któremu przeciwstawiono humanizm chrześcijański,
ukazując chrześcijańską wizję człowieka i pokazując jego miejsce we współczesnym świecie i
wspólnocie Kościoła. Program na lata 1978–1981 realizowany pod hasłem – Ewangelizacja a
rodzina polska, poświęcony był rodzinie. Lata 1981–1984 zdominowane zostały jubileuszem 600lecia obecności na Jasne Górze Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i były poświęcone dziedzictwu wiary narodu polskiego pod opieką Maryi.
Program duszpasterski na lata 1984–1987 był poświęcony przygotowaniu do II Kongresu Eucharystycznego w Polsce, mówiąc o odrodzeniu człowieka i narodu, o pokucie i pojednaniu, a
także o samej Eucharystii. Cykl pokongresowy, realizowany w latach 1987–1991, podejmował
tematykę rodzinną. Od roku duszpasterskiego 1990/1991 rozpoczęła się Druga Wielka Nowenna,
wysuwając na pierwszy plan ewangelizację w ogólności, następnie ewangelizację ludzi pracy, a
później poszczególne sakramenty, a zakończyła się w 1997 r. W okresie trzech ostatnich lat przed
Wielkim Jubileuszem 2000 r., realizowano w Polsce program oparty na Liście apostolskim Jana

43

wielu publikacji dotyczących tego zagadnienia. Zajęli się nim ks. prof. K. Misiaszek65 oraz ks. prof. M. Olszewski66.
Obydwaj autorzy, podkreślając pozytywną rolę programów duszpasterskich
w działalności Kościoła w Polsce, zauważyli zarazem, że były to programy jednostronne. Nie zawierały one pełnego odczytania stanu religijności katolików
polskich, także z widocznymi negatywnymi tendencjami, ujawniającymi się między innymi w tzw. religijności selektywnej, akcentujące troskę o zachowanie
religijności tradycyjnej, masowej, z lękiem podchodzące do rodzących się grup67.
Mnogość i różnorodność tematyki nie sprzyjały dobremu realizowaniu programów, a zwłaszcza pogłębieniu podejmowanych zagadnień. Programy pobudzały
niektórych duszpasterzy do zwykłego aktywizmu, w którym ginęły środki nadprzyrodzone. Jakości pracy nie sprzyjało też rozproszenie tematyczne i wielokierunkowość zalecanych działań68.
Zastanawiając się nad programowaniem pracy duszpasterskiej Kościoła w
Polsce na różnych poziomach, warto pochylić się nad przytoczonymi wnioskami
i zgłosić pewne postulaty na przyszłość, które mogą stać się punktem wyjścia do
dyskusji.
POSTULAT 1: Konieczność kształtowania odpowiedniej wizji teologicznej Kościoła
Wydaje się, że jednym z podstawowych czynników mających wpływ nie
tylko na programowanie pracy duszpasterskiej Kościoła, ale również na całe
duszpasterstwo, jest kształtowanie, mającej swoje źródło w Biblii i soborowym
nauczania Magisterium, właściwej wizji teologicznej Kościoła. Trzeba sobie
Pawła II Tertio millennio adweniente . Rok 1998 poświęcony był Jezusowi Chrystusowi, 1999
Duchowi Świętemu, a 2000 Bogu Ojcu. Program duszpasterski na rok 2000/2001 był poświęcony
Nowej ewangelizacji u progu Trzeciego Tysiąclecia. Z kolei program realizowany w latach 2001–
2004 oparto na Liście apostolskim Jana Pawła II Novo millennio ineunte, koncentrując się na zagadnieniach związanych z Poznaniem Chrystusa (2001/2002), Umiłowaniem Chrystusa
(2002/2003) i Naśladowaniem Chrystusa (2003/2004). Program duszpasterski na rok 2004/2005
skoncentrował się wokół tematu – Głosić Ewangelię Nadziei. W realizowane programy duszpasterskie włączano dodatkową, mającą nieraz inną tematykę niż realizowany program, zagadnienia
związane z aktualnie przeżywanymi wydarzeniami w Kościele i Polsce (II Polski Synod Plenarny;
1000-lecie męczeńskiej śmierci św. Wojciecha). Zob. M. O l s z e w s k i: Duszpasterstwo parafialne w świetle programów duszpasterskich Episkopatu Polski 1967–2000. Białystok 2005 s. 25–27.
65
K. M i s i a s z e k: Programy duszpasterskie: pomoc czy przeszkoda? „Ateneum Kapłańskie”. R. 1993 nr 506 s. 75–88.
66
M. O l s z e w s k i: Duszpasterstwo parafialne w świetle programów duszpasterskich
Episkopatu Polski 1967–2000, dz. cyt.
67
K. M i s i a s z e k: Programy duszpasterskie: pomoc czy przeszkoda, dz. cyt., s. 86.
68
M. O l s z e w s k i: Duszpasterstwo parafialne w świetle programów duszpasterskich
Episkopatu Polski 1967–2000, dz. cyt., s. 381.
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nieustannie uświadamiać, że istnienie Kościoła, będącego wspólnotą urzędów i
charyzmatów, nie jest celem samym w sobie – będąc przyporządkowany Królestwu Bożemu, ma on charakter służebny. Sensem jego istnienia jest jednanie
człowieka z Bogiem i ludzi między sobą. Wydaje się, że Kościół w Polsce jest
ciągle zbyt zajęty sobą, umacnianiem swoich struktur i instytucji, a za mało zajęty człowiekiem, który ma być jego drogą (RH 14). Również wśród części duszpasterzy nie ma jasnego widzenia istoty Kościoła i jaka głównej roli, co przekłada się na błędne rozkładanie akcentów, marnowanie energii na rzeczy drugorzędne. Zapomina się, że różnorakie formy duszpasterskie mają służyć wiązaniu
człowieka z Bogiem – to jest główny cel istnienia Kościoła, jego pracy duszpasterskiej, a więc również programowania.
Z poprawnej eklezjologii wynika program odnowy Kościoła zakreślony
przez papieża Jana Pawła II, zawarty w przywoływanym już Liście apostolskim
Novo millennio ineunte: Czynić Kościół domem i szkołą komunii (…). Zanim
przystąpimy do programowania konkretnych przedsięwzięć, należy krzewić duchowość komunii, podkreślając jej znaczenie jako zasady wychowawczej wszędzie tam, gdzie kształtuje się człowiek i chrześcijanin, gdzie formują się szafarze
ołtarza, duszpasterze i osoby konsekrowane, gdzie powstają rodziny i wspólnoty.
Duchowość komunii to przede wszystkim spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy
Świętej (NMI 43).
Z poprawnej teologicznie wizji Kościoła i czynienia go domem i szkołą komunii wynika następny postulat.
POSTULAT 2: Konieczność nieustannego dialogu między osobami sprawującymi urząd w Kościele, teoretykami (teologami i socjologami) i
praktykami oraz włączania do przygotowywania programów duszpasterskich uformowanego laikatu
Teoria działalności duszpasterskiej, a więc również tematyka, sposób tworzenia, jak i formy realizacji programu duszpasterskiego, powinny być przedmiotem nieustannego, nie pozbawionego krytycznych uwag, dialogu. Konstruktywna, czyniona w duchu miłości do Kościoła i zawierająca twórcze propozycje
zmian krytyka, nie może być odbierana jako atak na osobę biskupa, szefa wydziału duszpasterskiego, proboszcza, teologa pastoralistę lub socjologa. Taka
krytyka nie jest w konkretnych wypadkach pozbawiona podstaw, gdyż pewne
treści, metody i formy działań zawarte w programach duszpasterskich w żaden
sposób nie przystają do aktualnej rzeczywistości. Miejscem takiego dialogu, a
więc przestrzenią kultywowania i poszerzania przestrzeni komunii, mają być
również, według NMI 45, rady kapłańskie i duszpasterskie, w których teologia i
duchowość komunii pobudzają pasterzy i wiernych do uważnego słuchania siebie
nawzajem.
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Postawmy sobie pytanie, jak w praktyce wygląda wzajemne słuchanie siebie
w ramach rad duszpasterskich? W ilu polskich diecezjach lub parafiach one
funkcjonują? A jeżeli już funkcjonują, to czy rzeczywiście głos ich członków jest
słuchany i ma wpływ na podejmowane decyzje? A jak wygląda problem wykorzystania w praktyce potencjału świeckich absolwentów wydziałów teologicznych?
Wśród wielu osób duchownych i świeckich zauważamy pragnienie podejmowania współodpowiedzialności za działalność duszpasterską Kościoła, w tym
za współtworzenie programów duszpasterskich, ale brakuje im pewnych umiejętności. Dlatego też formułujemy kolejny postulat.
POSTULAT 3: Konieczność formacji duchowej, przygotowania teoretyczno-praktycznego i wzajemnego dzielenia się osiągnięciami
Tworzenie programów duszpasterskich wymaga posiadania nie tylko dobrej
woli i intuicji, ale również wiedzy. Ważną rolę powinny więc odgrywać
właściwie prowadzone sympozja, konferencje formacyjne i warsztaty dla księży i
wiernych świeckich. W ich ramach ma się dokonywać, związana z pogłębieniem
tożsamości i świadomości, formacja. Jej punktem wyjścia ma się stać
odczytywanie znaków czasu i Magisterium. Trzeba ukazywać istotę Kościoła i
uwrażliwiać na konieczność podejmowania odpowiedzialności za jego
urzeczywistnianie. W ramach wykładów i ćwiczeń trzeba też poruszać wybrane
elementy z nauk świeckich, w tym z teorii zarządzania, socjologii, psychologii.
Pozwoli to na lepsze przyjęcie i zrozumienie kierunków wyznaczanych przez
ogólnopolski program duszpasterski, oraz na zdobycie umiejętności tworzenia w
ramach diecezjalnych i parafialnych rad duszpasterskich programu duszpasterskiego, uwzględniającego specyfikę danego terytorium czy danej wspólnoty.
Ogólnopolski, diecezjalny czy parafialny program duszpasterski nie może być
traktowany jako coś narzuconego z zewnątrz, ale coś, co jest „nasze”, co pomaga
lepiej organizować i koordynować działalność duszpasterską. Tego typu zajęcia
powinny być również prowadzone w ramach zajęć z teologii pastoralnej w
seminarium duchownym. Potrzeba też podejmowania tej problematyki w ramach
katedr uprawiających teologię pastoralnej.
Ważną rzeczą jest również dzielenie się swoimi doświadczeniami oraz propagowanie konkretnych przykładów sposobów przygotowywania i praktycznego
realizowania programów, wykorzystując do tego różnego rodzaju spotkania i
konferencje oraz mass media, w tym Internet. Pomoże to zarówno osobom duchownym, jak i wiernym świeckim w zdobywani wiedzy i praktycznych umiejętności.
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Kościół nie pełni swojej misji pośrednictwa zbawczego w próżni, ale w
określonej sytuacji społeczno-politycznej i religijnej. Z tym zagadnieniem wiąże
się następny postulat.
POSTULAT 4: Konieczność szerszego wykorzystywania w programowaniu duszpasterskim badań socjologicznych, pomagających w odczytywaniu stanu religijności katolików, zachodzących procesów, jak i prognozowaniu zmian
Mówiąc o wykorzystaniu badań socjologicznych religijności, trzeba także
wskazać na konieczność prowadzenia badań dotyczących percepcji i realizacji
programów na różnych poziomach życia Kościoła, a także zmieniających się
szybko uwarunkowań, w których jest prowadzona działalność duszpasterska.
Konieczną rzeczą jest również, szczególnie przy układaniu planu pastoralnego
dla diecezji lub parafii, uwzględnienie zarówno historycznych uwarunkowań
pracy, jak też zachodzących szybko procesów zmian oraz prognoz. Istnieje zatem
paląca potrzeba przeprowadzenia badań socjologicznych we wszystkich polskich
diecezjach, aby stworzyć socjologiczną mapę polskiego katolicyzmu. Pozwoli to
Kościołowi znaleźć właściwą odpowiedź na wezwania, przed którymi wkrótce
stanie. Rodzi się w tym miejscu pytanie o idee przewodnią planu strategicznego
Kościoła w Polsce po roku 2010 i związane z nimi plany operacyjne.
Nie wystarczy tylko właściwe przygotowanie programu duszpasterskiego,
który jest punktem wyjścia w pracy duszpasterskiej Kościoła. Potrzeba również
tego, co zawiera kolejny postulat.
POSTULAT 5: Konieczność wdrażania programu w życie
Tworzenie programu duszpasterskiego nie jest celem samym w sobie, ale ma
służyć pomocą w realizacji istnienia głównego celu Kościoła, jakim jest urzeczywistnianie zbawczego dzieła Chrystusa w kierunku wewnętrznej przemiany
człowieka, tak w wymiarach indywidualnych, jak wspólnotowych, a w konsekwencji doprowadzenie wszystkich do zbawienia. Aby zrealizować to zadanie,
program duszpasterski powinien być konsekwentnie wprowadzany w życie. Patrząc na duszpasterstwo przez pryzmat działalności zorganizowanej, trzeba zwrócić uwagę na rolę kontroli. Winna się ona dokonywać w trakcie realizacji programu. Trzeba też porównać uzyskane wyniki z wcześniej formułowanymi celami. Do tego typu kontroli, która powinna mieć charakter bardziej duszpasterski, a
nie wyłącznie administracyjny, jest zobowiązany, w ramach pełnienia swojego
rzędu nie tylko biskup czy dziekan, ale również proboszcz. Dobrze realizowany
proces kontrolowania pozwoli na dokonywanie ewentualnych korektur w trakcie
realizowaniu programu oraz na wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Wnioski
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te powinny być uwzględnione przy konstruowaniu następnych programów duszpasterskich.

Podejmując zagadnienie programu duszpasterskiego zasygnalizowano
jedynie istotne problemy i wskazano na kierunki dyskusji. Warto na koniec
podkreślić, że przy wdrażaniu procesu programowania duszpasterskiego,
potrzeba kształtowania odpowiedniej wizji teologicznej Kościoła, czynienia go
szkołą i domem komunii przez uczenie się dialogu między osobami duchownymi i
świeckimi, potrzebna jest formacja, przygotowanie teoretyczno-praktyczne i
wzajemne dzielenie się pomysłami. Potrzeba również wykorzystania wyników
różnorakich badań socjologicznych i związanych z nimi prognoz, umożliwiających właściwe odczytanie znaków czasu. Potrzeba wreszcie konsekwentnego
realizowania programów duszpasterskich w codziennej pracy Kościoła. Nikt z
nas nie może jednak zapominać o rzeczy najważniejszej, o której pisał Jan Paweł
II w przywoływanym już liście Novo millennio ineunte: Perspektywą, w którą
powinna być wpisana cała działalność duszpasterska Kościoła, jest perspektywa
świętości (NMI 31).
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Model ogólnopolskiego programu duszpasterskiego
oraz jego relacja do programów diecezjalnych

W licznych publikacjach powiedziano już wiele na temat duszpasterskiego
planowania. Jednakże odnosi się wrażenie, że wiele osób odpowiedzialnych na
różnych szczeblach za duszpasterstwo, nie zna podstawowych kwestii związanych z planowaniem, bądź nie jest do nich przekonana. Dlatego – jak się wydaje
– istnieje najpierw potrzeba przypomnienia i uporządkowania podstawowych
spraw związanych z tym zagadnieniem.
Model1 – także w naszym wypadku model programu duszpasterskiego – to
pewien wzór o dużej dozie teorii. Jego kształt zależy od wyobraźni tego, kto go
konstruuje. Ma on swoje własne założenia i obserwacje. Wychodzi zatem z subiektywnych przesłanek. Przesłanki te stara się jednak uprawomocnić / zweryfikować w oparciu o sprawdzone źródła. W naszym wypadku są to najpierw źródła
teologiczne, ale także o dostępne badania i ich interpretacje dokonane przez
kompetentne osoby.
Nawet najlepiej umotywowany model nie zwalnia tych, którzy w następnych
etapach będą się nim posługiwać od myślenia i własnej twórczości. Nawet najlepiej dopracowanego duszpasterskiego modelu nie da się dosłownie skopiować w
zróżnicowanych sytuacjach diecezji, rejonu, parafii bądź jakiejkolwiek grupy
duszpasterskiej. Zawsze pozostaje konieczność sięgnięcia do pewnej ars pastoralis.

1

Por. W. P r z y g o d a: Model pastoralny. 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 j a ł k o w s ki. Lublin 2006 s. 515–517.
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I. Model oparty na biblijno-teologicznych podstawach
Ważną rzeczą jest, by w świadomości przygotowujących, jak też realizujących duszpasterskie plany istniało przekonanie, iż mają one swe zakorzenienie w
Piśmie św. i teologicznej tradycji Kościoła. Wszelkie działanie Kościoła, choć
jest podejmowane przez ludzi, toczy się wśród ziemskich rzeczywistości, w istocie jest współdziałaniem z Bogiem. To najpierw Bóg ma swój plan wobec człowieka2. Kościół ten plan odkrywa i włącza się weń. Powinien przyjąć pedagogikę
tegoż planu. W innym wypadku zagraża Kościołowi horyzontalizm religijny. Nie
zaprzecza to wcale temu, iż w konstruowaniu planów nie należy korzystać z doświadczeń planistów ziemskich (plany istnieją na każdym kroku: w ekonomii,
biznesie, wojskowości, kierowaniu państwem itd.3). Ucząc się doświadczeń pochodzących np. ze świata biznesu, nie możemy w żadnym wypadku zapomnieć,
iż to Pan sam działa (por. Ps 37, 5). W prosty, a zarazem dobitny sposób wyraził
to Jan Paweł II, gdy mówił, że we wszelkim duszpasterskim działaniu trzeba
przyznać pierwszeństwo Bożej łasce4. Uważnie i z wiarą obserwujący życie Kościoła przekonują się zresztą o tym nie raz, iż Boża łaska nie tylko uzupełnia
działania ludzkie, ale zaskakuje wbrew ludzkim przekonaniom.
Z drugiej strony, obserwacja wskazuje, iż u źródeł wielu inicjatyw duszpasterskich wcale nie stoi teologiczne przemyślenie. Duszpasterze nie mają świadomości, iż u podstaw ich zamiarów powinien stać najpierw teologiczny motyw.
Mówiąc inaczej, konkretna inicjatywa wypływa z jednej z funkcji (zadań), jakie
Pan dał założonemu przez siebie Kościołowi. To jest bardzo ważna wyjściowa
przesłanka, która będzie decydowała o skuteczności dalszych etapów realizacji
duszpasterskich przedsięwzięć. Podam przykład: duszpasterz wprowadza nowe
nabożeństwo, bo ono udało się i sprawdziło w innej parafii. Nie wie on, dlaczego
istnieje owo nabożeństwo, w oparciu o jakie podstawy zostało zainicjowane, ku
jakim istotnym z perspektywy wiary celom zmierza. Innym razem urządza wnętrze świątyni. Dba naturalnie o jego dobre nagłośnienie, ogrzewanie, wystrój
wnętrza. Ale czy w tym wszystkim istnieje motyw teologiczny: dlaczego z punktu widzenia teologii liturgii, teologii sztuki religijnej istnieje ten czy ów element
wyposażenia świątyni.
Inaczej mówiąc, plan musi wypływać z wiary. Działalność Kościoła jest aktywnością ludzi wierzących. Przekonanych, że są oni jedynie współpracownikami Boga w wierze. Owych podstaw szukamy najpierw u samego Chrystusa –
2

Ciekawą teologię Bożego planu rozwija w swej książce S u s a n n e d e D i é t r i c h: Boży
plan zbawienia. Przewodnik biblijny. Warszawa 1970.
3
Por. np. W. Š m i d: Leksykon menedżera. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Kraków
2000 s. 260 i nn.
4
J a n P a w e ł I I: List apostolski Novo millennio ineunte. Watykan 2001 nr 38.
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pierwszego Pasterza, Dobrego Pasterza (por. J 10, 11). Doszukujemy się ich już
na kartach Starego Testamentu. Lud Boży – Izrael krył w sobie zalążki Kościoła
– Nowego Ludu Bożego. Naturalnie śledzimy poczynania Apostołów, szczególnie św. Pawła i aktywności pierwotnego Kościoła. Przywołujemy Ojców Kościoła. Badamy tradycję wieków. W tym wszystkim zawiera się na różny sposób
teologia planowania duszpasterskiego i Boża pedagogia. Ta ostatnia musi stanąć
u podstaw wszelkiego planowania5.
Niejednokrotnie w dyskusjach nad sytuacją i zadaniami Kościoła we współczesności podkreśla się, iż Kościół winien uczyć się od świata. Taka była zresztą
myśl Soboru Watykańskiego II (por. np. KDK 44). Jest to stwierdzenie ze
wszech miar słuszne. Z pewnością obserwowaliśmy i obserwujemy tendencję
zamykania się w kościelnym getcie, w postawie wyższości, żeby nie powiedzieć
pewnej zarozumiałości. Potrzebne jest otwarcie ku światu i dialog z nim, w celu
wzajemnego ubogacenia. Rozróżnijmy jednak jasno: czego możemy uczyć się od
świata, a wobec czego zachować dystans i krytycyzm. Nie zapomnijmy, że różna
jest logika świata i logika nadprzyrodzonej wspólnoty, jaką stanowi Kościół.
Tutaj warto sięgnąć do słów samego Chrystusa: Oni nie są ze świata, jak i ja nie
jestem ze świata (J 17, 16). W interpretacji pomoże nam św. Paweł św. Mówi on
o mądrości tego świata, która jest głupstwem w Bożych oczach (por. 1 Kor 3,19).
Jednakże ten sam Chrystus nie wyklucza – w pewnym ściśle określonym względzie – roztropności od synów tego świata (Łk 16, 8)6. Stwierdza zarazem: Nie
proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale ustrzegł od złego (J 17, 15). Chrześcijanin
pozostaje w świecie, ale strzeże się tego, co sprzeciwia się woli Bożej i logice
Ewangelii.
Kościół uczy się najpierw od samego Chrystusa. Zgłębia najpierw jego
prawdę. Tu trzeba przeczytać dalsze wersety Modlitwy Arcykapłańskiej: uświęć
ich w prawdzie… Słowo Twoje jest prawdą (J 17, 17). Tą Prawdą jest Chrystus,
żywe Słowo Boga. Mówi On w innym miejscu: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem (J 14, 6).

5
Por. M. O s t r o w s k i: Duszpasterskie planowanie. W: W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Studia i materiały dedykowane ks. prof. zw. dr hab. J a n o w i W a l o w i. Kraków 2008 s.
448–452.
6
Chrystus nie pochwala niemoralnej postawy rządcy, który chce przekupić dłużników. Jednakże w pewien sposób wskazuje, że w swych poczynaniach człowiek powinien kierować się
roztropnością. Nie bez żalu stwierdza Chrystus, że sprawiedliwi są mniej przebiegli, gdy chodzi o
dobra duchowe, niż miłośnicy tego świata w sprawach dóbr doczesnych… Niesprawiedliwi wkładają znacznie więcej energii w dokonywanie zła niż sprawiedliwi w pomnażanie dobra (A. J a n k o w s k i, K. R o m a n i u k, L. S t a c h o w i a k: Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu.
Poznań–Warszawa 1975 s. 318).
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Teologiczne spojrzenie pozwala uniknąć zniechęcenia i zwątpienia. Jest ono
źródłem optymizmu i nadziei. Znamy aż nadto wiele przykładów, gdzie mimo
świetnych zdawałoby się założeń i praktycznych rozstrzygnięć, skutki duszpasterskich działań są mizerne. Znowu działa tu logika Bożego ziarna wrzuconego
w ziemię, obumierającego, a jednak w tajemniczy sposób kiełkującego i wydającego swój plon (por. J 12, 24). Duszpasterze potwierdzają, że niejednokrotnie
pozytywne owoce ich wysiłków ujawniają się dopiero po dłuższym czasie, gdy
dzięki Bożej łasce sprawa dojrzeje7.

II. Model integralny
Istotnym założeniem duszpasterskiego planowania jest jego integralność.
Mówiąc inaczej, powinno ono objąć wszystkie funkcje Kościoła, ukierunkowywać wszystkie jego działania. Przez szereg lat – przynajmniej w ogólnopolskich
planach duszpasterskich – obserwowaliśmy skupianie się przede wszystkim na
funkcji prorockiej (głoszenie słowa). Na marginesie pozostawiano funkcję kapłańską i pasterską. Nie mówiąc już o zadaniu, które integruje wszystkie wymienione, podstawowe funkcje. Teologia pastoralna mówi tu o tworzeniu communio
Kościoła – budowaniu kościelnej wspólnoty. W gruncie rzeczy tworzony był
dość wąsko rozumiany program homiletyczny. Od pewnego czasu obserwujemy
pozytywny trend: zwrócenie uwagi, iż planowaniu podlegają wszystkie obszary
kościelnej działalności. Jest to naturalnie trudne ze względu na bardzo szeroką
paletę szczegółowych celów i zadań wynikających z poszczególnych funkcji
Kościoła. Tym bardziej, gdy popatrzymy na rozmaitość duszpasterskich sektorów, inicjatyw, grup itd. Ale właśnie dlatego, iż w Kościele objawia się tak wiele
charyzmatów potrzebny jest element jednoczący: posługa jedności (communio).
Wróćmy zatem do funkcji Kościoła nazwanej communio. Wydaje się, że właśnie
to ostatnie zadanie jest w kontekście naszych analiz najistotniejsze. Rolą duszpasterskiego planu winno być na pierwszym miejscu ogarnianie wszelkich inicjatyw, wszystkich charyzmatów i powołań ujawniających się i rodzących w Kościele (powszechnym, partykularnym), ich integracja i ukierunkowywanie ku
wspólnemu celowi. Nie oznacza to wcale ograniczania i wtłaczania w sztywne
ramy, ale pozwala jednoczyć. Chroni przed rozproszeniem, a nawet niezdrową
konkurencją.
Pozostaje sprawa klucza, który pozwoliłby na wpisanie (zaszczepienie) idei
ogólnego programu do poszczególnych miejsc, gdzie realizuje się duszpasterstwo. Kwestie te jednak w tym momencie pozostawiłbym osobom, które zajmują
się praktycznymi aspektami realizacji programu. Możemy jedynie wskazać, iż
kluczem teologicznym jest tu refleksja nad relacją pomiędzy podstawowymi
7
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Por. J a n P a w e ł I I: Novo millennio ineunte, dz. cyt., nr 38.

funkcjami Kościoła, a szczególnie odczytanie tego, co mieści w sobie pojęcie
communio Kościoła8. O kwestiach tych traktuje teologia pastoralna. I tu właśnie
ujawnia się jej najistotniejsza pomocnicza rola wobec kościelnej praxis.
Na marginesie powróćmy tutaj do zarzuconej, a przecież kiedyś żywszej idei
stworzenia dyrektorium duszpasterstwa ogólnego na wzór tego rodzaju
dokumentów, które posiada szereg duszpasterstw specjalnych. I znów nie chodzi
o narzucenie sztywnych ram i ograniczenie, lecz o porządkowanie istniejącej już
rzeczywistości. Usystematyzowane ogarnięcie całości duszpasterstwa pozwoli,
zwłaszcza początkującym duszpasterzom, a także coraz liczniejszym współpracownikom świeckim, na orientację i właściwe ukierunkowanie jednostkowych
działań. Pomoże dostrzec je w relacji do całości. Nauczy postrzegać wzajemne
relacje pomiędzy duszpasterskimi sektorami duszpasterstwa. Przypomni priorytety – filary duszpasterskie.

III. „Warstwy” duszpasterskiego programu
Zdaniem autora w duszpasterskim programowaniu trzeba rozróżnić pewne
warstwy. Odpowiadają one w ogólnym zarysie tzw. celom strategicznym i celom
operacyjnym. Decydują o sensowności całego zadania. Dla uproszczenia powiedzmy przynajmniej o dwóch. Pierwsza z nich to określenie celów strategicznych. Druga to nakreślenie celów dostosowanych do potrzeb chwili. Cele strategiczne to cele perspektywiczne, długodystansowe, do osiągnięcia w perspektywie
wielu lat.
Należy uznać, iż specyfiką programu ogólnopolskiego jest skupienie się na
owych celach strategicznych. Nie znaczy to, by pomijały one całkowicie cele
krótkoterminowe i szczegółowe bądź operacyjne. Niemniej jednak te drugie
trzeba pozostawić bardziej w gestii diecezji. Plan strategiczny obejmujący ogólne
zagadnienia nie jest w stanie objąć zbyt wielu detali związanych z kontekstem
lokalnym. Zresztą takie narzucenie w pewnych wypadkach nie tylko mijałoby się
z celem, ale też byłoby nieroztropne. Cele szczegółowe z natury swej ulegają
znacznym przekształceniom, zależą bowiem od szybciej zmieniających się sytuacji, niekiedy od wydarzeń nie dających się przewidzieć. Na owe sytuacje trzeba
być wyczulonym i odpowiednio wcześnie reagować przez adekwatne inicjatywy.
Nakreślenie celów perspektywicznych nie sprzeciwia się możliwości zasugerowania w strategicznym planie pewnych szczegółowszych celów, związanych z
jakimiś szybciej zmieniającymi się potrzebami chwili. Posłużę się przykładem.
8

Rzeczowy wykład w taj kwestii daje J a n P a w e ł I I w Adhortacji apostolskiej Christifideles laici, zwłaszcza w rozdziale III.
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Episkopat nakreślił wieloletni plan dla Kościoła w Polsce, tymczasem Stolica
Apostolska ogłasza jakiś szczególny rok (np. rok Św. Pawła). W długodystansowym planie zawsze pozostaje pewna nisza otwarta na wplecenie bardzo aktualnego wątku, związanego z określoną nadzwyczajną okolicznością. I tu też jawi
się zadanie dla duszpasterskich planistów, żeby tego rodzaju sytuacje przewidzieli. Podobnie na zasadzie pomocniczości plan ogólnopolski może opracować
pewne schematyczne sugestie możliwe do zastosowania w zmiennych warunkach
poszczególnych Kościołów lokalnych, dla diecezji które z różnych przyczyn nie
są w stanie opracować swoich własnych planów.

IV. Wizja przyszłości
Nawiązując do misji proroka, rozumiemy ją na pierwszym miejscu jako głoszenie słowa Bożego. Jednak w popularnym rozumieniu prorok traktowany jest
jako wizjoner umiejący przewidzieć przyszłość. I tak też, w kontekście naszych
analiz, trzeba by pojmować prorocką misję Kościoła. Istotną kwestią dla duszpasterskiego planowania, zwłaszcza na szerszym forum – powszechnym, krajowym
(ogólnopolski program) jest umiejętność perspektywicznego spojrzenia w przyszłość, a nawet pewnego przewidywania tego, co może się w niej wydarzyć.
Nie możemy wykluczyć istnienia w Kościele osób, które posiadają swoisty,
nadzwyczajny charyzmat przewidywania rozwoju przyszłych wydarzeń. Takimi
wizjonerami byli z pewnością w skali Kościoła w Polsce Prymas Tysiąclecia
Kard. S. Wyszyński bądź ks. F. Blachnicki; w skali Kościoła powszechnego Jan
Paweł II. Przypuszczalnie żyją i dziś wśród nas tacy charyzmatycy. I tu nasuwa
się pierwszy wniosek – umiejętność wsłuchania się w ich głosy. Naturalnie nie
jest to sprawą łatwa. Wymaga to sporej roztropności, ale i pokory, by nie gasić
ducha i nie lekceważyć proroctwa (por. 1 Tes 5, 19–20).
Zwyczajnie jednak wyobrażenie przyszłości rodzi się z uważnej refleksji nad
przeszłością i teraźniejszością. Przyszłość jest wynikiem wcześniejszych wydarzeń, nie jest od nich oderwana. Choć naturalnie przynosi ona wiele sytuacji całkiem nieprzewidzianych. I tu potrzeba rzetelnej pracy, wymiany zdań, badań z
zakresu różnych szczegółowych nauk, ale i dyskusji z praktykami, by móc choćby w zarysie przewidzieć sytuację Kościoła, społeczeństwa, kraju w którym tenże Kościół będzie prowadził swą działalność w najbliższych latach. Trzeba zwyczajnie kształtować cnotę wyobraźni. Adekwatnie do przewidywań należy wyznaczyć w konstruowanych planach duszpasterskie priorytety, które w porę pozwolą zastosować prewencyjne środki bądź w miarę wcześnie przygotować Kościół do aktywności w zmienionych sytuacjach.
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W przypadku ogólnopolskich planów trzeba rzetelnie zastanowić się już dzisiaj, jak będzie wyglądała Polska za dziesięć, dwadzieścia lat. Jakie zjawiska
będą się nasilać w polskim społeczeństwie, np. związane z sekularyzacją, „rządem” mediów, przekształceniami rodziny, napływem migrantów, rozwojem materialnego bogactwa, globalizacją, rozwojem nowoczesnych technik komunikacji,
ruchliwością społeczną. Jak będzie się przeobrażać mentalność polskiego społeczeństwa i naturalnie jego religijność.
Pomocą z pewnością będzie we wszystkich wymienianych przypadkach obserwacja innych krajów i społeczeństw. Mówi się, iż nasze społeczeństwo jest
zapóźnione w stosunku do innych krajów zachodu. W pewnym sensie jest to
dobra sytuacja, gdyż owo opóźnienie dotyczy także przemian społecznych, kulturowych, światopoglądowych i religijnych. Uważna analiza np. sekularyzacyjnych
przeobrażeń w zachodniej Europie pozwoli wcześniej przewidzieć tego rodzaju
zjawiska u nas, a zatem w porę zastosować profilaktykę. Żyjemy w epoce, gdzie
bez barier można poznać świat. Przypomnijmy sobie, jak niedawno jeszcze nie
wiedzieliśmy wiele nawet o naszych sąsiadach. A wiadomości przychodzące ze
świata okazywały się mistyfikacjami. Dziś te bariery padły. Obserwując innych,
możemy w porę wyciągać wnioski dla siebie.
Myśląc o nadchodzących latach trzeba zarazem zastanowić się i podjąć decyzję, jaki Kościół chcemy mieć w przyszłości. Oczywiście Kościół Chrystusowy, nie inny. Ale chodzi tu o pewien ludzki aspekt modelu Kościoła. Podajmy
przykłady. Czy chcemy zachować tradycyjny model duszpasterstwa masowego
(jakie ono ma szanse, czy w ogóle ma szanse we współczesnym świecie), czy też
pójść bardziej w kierunku grup elitarnych? Czy Kościół zachowujący tradycyjny
styl duszpasterstwa, utrwalony w dotychczasowej praktyce (wcale nie taki nieskuteczny), czy też poszukujący całkiem nowych form? Czy Kościół polegający
na bogatych środkach, czy też ubogi? Czy Kościół w katechetycznej posłudze
związany z instytucją szkoły, czy też szukający własnych dróg9. Czy Kościół
oparty w większej mierze na aktywności świeckich katolików, czy Kościół zhierarchizowany? Każda z tych dróg może mieć swoje plusy i minusy.
Z pewnością Konferencja Episkopatu Polski jest tego rodzaju forum, które
podczas wzajemnej wymiany zdań pochodzących z wielu lokalnych środowisk,
w oparciu o konsultacje z diecezjalnymi gremiami (np. rady kapłańskie, rady
duszpasterskie, ośrodki naukowe itp.). powinno skupić się przede wszystkim nad
wskazanymi dwoma ostatnimi zadaniami. Celem ogólnopolskiego gremium nie
9
Przypomnijmy decyzję przeniesienia katechizacji z parafii do szkoły, która pociąga ze sobą
bardzo głębokie konsekwencje na całe lata. Autor bynajmniej nie chce oceniać tej decyzji, ale
zwrócić uwagę na to, jak słabo została przygotowana i jak wiele problemów z tego powodu powstawało i trwa do dziś.
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powinno być zajmowanie się zbyt wieloma szczegółowymi rozwiązaniami, lecz
przede wszystkim strategiczną refleksją nad przyszłością, a zarazem kreowanie
wizji przyszłości.
W związku z powyższym rodzi się konieczność utworzenia solidnego i stałego grona ekspertów, którzy zajęliby się trwałą i wnikliwą obserwacją otaczających nas zjawisk, a zatem i sytuacji Kościoła. Grono to powinno składać się ze
znawców różnych dziedzin (teologia pastoralna, socjologia, psychologia, pedagogika, statystyka itp.). Na pewno obejmujące także osoby świeckie. Na bieżąco
służyłoby ono konsultacją w podejmowaniu planistycznych decyzji. O takie grono ekspertów powinna poszerzyć się obecnie pracująca Komisja Duszpasterstwa
Episkopatu Polski.

V. Kreowanie strategicznych celów
Jak zauważyliśmy wcześniej, istnieje konieczność kreowania długodystansowych celów wpisanych w ogólnopolskie plany duszpasterskie. Cele strategiczne powinny być obecne w tymże programie wiele lat. W poszczególnych latach
mogą być eksponowane różne ich aspekty. Cele strategiczne oparte na dobrej
analizie słabych, kryzysowych punktów. Jak jednak je nakreślać? Z pomocą
przyszedł nam Jan Paweł II w cytowanym już liście apostolskim Novo millennio
ineunte ogłoszonym na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Wydaje
się, że treści listu jak dotąd nie zakorzeniły się w świadomości kreatorów duszpasterskich strategii. To co nas w tym momencie najbardziej interesuje, zostało
zawarte w rozdziale III w formie, tzw. priorytetów duszpasterskich. Zanim je
krótko przypomnimy, trzeba przytoczyć istotne z naszego punktu zdania, zawarte
w tym dokumencie kilka akapitów wcześniej. Otóż papież pisze: Nie trzeba zatem wyszukiwać »owego programu«. Program już istnieje: ten sam co zawsze,
zawarty w Ewangelii i żywej Tradycji. Jest on skupiony w gruncie rzeczy wokół
samego Chrystusa, którego mamy poznawać, aby żyć w Nim życiem trynitarnym,
i z Nim przemieniać historię, aż osiągnie swą pełnię w niebiańskim Jeruzalem10.
Słowa listu stanowią istotne światło dla naszych dalszych analiz. Także i my
poszukujemy priorytetów, czyli strategicznych celów dla polskiego duszpasterstwa. Papież formułuje je dla całego Kościoła, ale można przypuszczać, że
brzmią w nich pewne doświadczenia polskiego duszpasterstwa. Stąd i nam są
bliższe. Nie chodzi tu wyłącznie o dosłowne kopiowanie wskazań, ale próbę
dostosowania do szczególnych kontekstów dzisiejszego Kościoła w Polsce, jak
też twórczy do nich komentarz. Wielkim atutem papieskiej myśli, przy całej jej
głębi, jest prostota wyrazu oraz argumentacji, ale także trafna synteza, łatwo
przyswajalna dla odpowiedzialnych za duszpasterstwo.
10

56

J a n P a w e ł I I: List apostolski Novo millennio ineunte, dz. cyt., nr 29.

VI. Duszpasterskie priorytety nakreślone przez Jana Pawła II
Przypomnijmy pokrótce, hasłowo nakreślone przez Jana Pawła II duszpasterskie priorytety, odsyłając czytelników do ich szczegółowej lektury. Papież
zaczyna od wskazania na dar świętości dany każdemu chrześcijaninowi, który
należy traktować zarazem jako całożyciowe zadanie – dążenie do świętości.
Rozwijaniu owego powołania w życiu każdego członka Kościoła mają służyć na
pierwszym miejscu wszystkie duszpasterskie przedsięwzięcia. Dalej Jan Paweł II
mówi o rozwoju modlitewnego życia, z którym zarazem ma się łączyć formowanie odpowiedniej duchowości. Trzeba zatem, aby wychowanie do modlitwy stało
się w pewien sposób kluczowym elementem wszelkich programów duszpasterskich11. W kolejnym punkcie papież podkreśla znaczenie niedzielnej Eucharystii
formującej wspólnotę Kościoła i każdego chrześcijanina z osobna. Chodzi mu
także szerzej o obronę sakralnego wymiaru dnia Pańskiego – niedzieli. Mocny
akcent stawia na korzystanie z sakramentu pokuty, który jest miejscem spotkania
z Bożym Miłosierdziem i podstawowym narzędziem formacji chrześcijańskiego
sumienia (moralnego życia). Wszystkie inicjatywy duszpasterskie ma przenikać
świadomość, że w Kościele działa sam Bóg przez swą łaskę (pierwszeństwo łaski). Tej łasce trzeba po ludzku mówiąc otwierać drogę do człowieka i trzeba jej
bardziej zaufać, będąc przekonanym, że efekty duszpasterstwa zależą nie tylko
od naszych wysiłków, ale przede wszystkim są Bożym darem. W końcu Jan Paweł II mówi o słuchaniu Bożego słowa (a raczej o wsłuchiwaniu się w Boże słowo), karmieniu się nim, jego dogłębniejszym poznawaniu i konsekwentniejszym
jego przepowiadaniu.

VII. Jasna decyzja
Zanim podamy kilka propozycji dostosowania papieskich wskazań do polskich sytuacji, zaznaczmy, iż w kreowaniu strategicznych celów konieczna jest
jasna i odpowiedzialna decyzja. Winna być ona podjęta przez kompetentnych
pasterzy, a zatem na szczeblu ogólnopolskim przez Konferencję Episkopatu, na
szczeblu diecezjalnym przez biskupa ordynariusza. Przez słowo odpowiedzialność rozumiemy tu gotowość podjęcia długoterminowych działań, zmierzających
do realizacji nakreślonych celów i inicjowania w tym kierunku konkretnych kroków, konsekwentnie realizowanych przez kolejne lata. Jasność strategicznych
decyzji pomoże wszystkim realizatorom duszpasterskich planów w ich codziennej aktywności. Niejednokrotnie słyszy się uwagi, iż czekają oni na wyznaczenie
klarownych celów i zadań, które byłyby światłem i oparciem. Czekają też na
wsparcie ze strony najwyższych autorytetów. Realizację planów strategicznych
niekiedy paraliżuje niepewność co do przyszłych losów podejmowanych przez
11

Tamże, 34.
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nich inicjatyw. Znów posłużmy się przykładem. Proboszcz parafii zastanawia się
poważnie, czy podjąć jakieś długoterminowe zadania, skoro może być wkrótce
przeniesiony na inną placówkę. Ma wątpliwość, czy następca podejmie zainicjowane przez niego plany i będzie kontynuował rozpoczęte dzieła. Czy jego wysiłki nie pójdą na marne. To samo odnosi się też do forum ogólnodiecezjalnego i
ogólnokrajowego. A zatem w planie strategicznym dotyczącym diecezji trzeba
przewidzieć kwestię ciągłości w realizacji nakreślonych celów. Sprawa wymaga
konsekwentnie umiejętnej kontroli rozwijających się inicjatyw. Stałej weryfikacji, czy są one realizowane według przyjętych założeń i czy zmierzają w wyznaczonym kierunku.

VIII. Propozycja priorytetów w kontekście polskich
planów duszpasterskich
Jak powiedzieliśmy wyżej, w oparciu o papieski list na nowe tysiąclecie,
trzeba poszukać tego co istotne dla naszej, polskiej sytuacji i kreować duszpasterskie priorytety – strategiczne cele. Nie leży to naturalnie w kompetencji autora artykułu, jednakże chce on podać pewne sugestie w tym względzie.
Po pierwsze, w dobie ogólnej ofensywy laicyzmu, religijnego zobojętnienia
a wręcz antyewangelizacji, trzeba w duszpasterstwie położyć nacisk na e w a n g e l i z a c j ę . Posługując się terminem ukutym przez Jana Pawła II, chodziłoby tu
o nową ewangelizację. Sprawa dotyczy najpierw samych członków Kościoła. U
podstaw coraz liczniejszych odejść i zobojętnienia leży brak tego, co nazywamy
zwykle auto-ewangelizacją. Doprecyzujmy jednak pojęcie, gdyż jest ono dość
wieloznaczne i obszerne. Nie chcielibyśmy poprzestać na ogólnikach. Chodzi
nam w pierwszym rzędzie o b u d z e n i e o s o b i s t e j r e l a c j i d o B o g a . Bez
owego fundamentalnego doświadczenia wszystkie inne przejawy wiary zdają się
być zawieszone w próżni. Nie mają głębokiego fundamentu. Z przekonania że
Bóg kocha mnie i chce dla mnie dobra będzie się rodziła akceptacja dla prawd
wiary i zasad moralności. Nawet trudne wymagania wiary i moralności nie będą
powodowały często spotykanego dziś wśród katolików sprzeciwu i buntu.
W gruncie rzeczy chodzi tu o to, co powiedział Jan Paweł II w cytowanym
liście: zacząć na nowo od Chrystusa. Na nowo Go poznawać, to znaczy odkryć
wartość przyjaźni z Nim, odkrywać ciągle świeżość i aktualność Jego nauki,
przekonywać się, że nie jest ona zagrożeniem, ale drogą wolności, światła. Zauważmy, że wiele środowisk wrogich Ewangelii z upartością przekonuje współczesnego człowieka, że przyjęcie Chrystusa, akceptacja wymagań Jego nauki,
jest zagrożeniem i zniewoleniem. Tu znów trzeba wrócić do słynnych i proroczych słów Jana Pawła II z inauguracji jego pontyfikatu: nie bójcie się przyjąć
Chrystusa.
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Tę kluczową kwestię pojęło wiele współczesnych ruchów odnowy Kościoła.
Niekiedy możemy spotkać się z ukutym przez nie określeniem: osobiste przyjęcie
Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. Cokolwiek by sądzić o tego rodzaju słownym
sformułowaniu – można je krytykować – zawiera ono jedną z podstawowych dla
chrześcijańskiej wiary prawd. Tak rozumiana ewangelizacja powinna przenikać
wszystkie inne aktywności Kościoła, o których mówimy poniżej.
Drugim strategicznym zadaniem związanym z ewangelizacją jest formowanie wszy stkich członków Kościoła do ewangelizacy jnego zaangażowania. Innymi słowy, wychowanie do chrześcijaństwa dynamicznego –
chrześcijan gotowych do dzielenia się z innymi tym co posiadają. Chrześcijan nie
trwających w postawie jedynie obronnej, w pozycji Kościoła oblężonej twierdzy.
Można powiedzieć jeszcze mocniej w postawie getta. Żyjemy dziś w społeczeństwie, w którym agresywnie działają siły antyewangelizacyjne, uciekające się do
przemyślnych środków, nie bojące się swych poglądów. Kpiących wręcz z
Ewangelii i próbujących wtrącić Kościół do wspomnianego getta. Nie ma innej
drogi, jak wychowywać wierzących do gotowości otwartego i odważnego świadczenia, poszukujących nowych dróg świadectwa. Przezwyciężających strach.
Gotowych do „ataku” rozumianego naturalnie nie jako agresja wobec „bezbożnego świata” ale potrzeba dania światu Chrystusa. Nie zapomnijmy tutaj prawdy
sformułowanej dobitnie przez Pawła VI, iż wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Formując katolików–ewangelizatorów, będziemy mieli większą pewność, iż nie odejdą oni tak łatwo od swej wiary.
Piszący te słowa jest przekonany za Janem Pawłem II, że istotnym fundamentem na którym buduje się wiara i Chrystusowy Kościół jest świąteczny
dzień wraz z niedzielną Euchary stią. Eucharystia buduje Kościół w znaczeniu Kościoła wspólnoty wierzących, jak i Kościoła we wnętrzu każdego wierzącego12. W Eucharystii obecny jest sam Chrystus – kamień węgielny. Dzień
świąteczny z niedzielną Eucharystią to jest zawsze serce Kościoła. Tutaj jest
centrum „walki o dusze”, walki z procesami dechrystianizacyjnymi. Laicyzacyjny atak idzie dziś po linii usunięcia sacrum z życia codziennego: zniszczenie
dnia Pańskiego owego „okna” ku światu nadprzyrodzonemu, a co za tym idzie
oderwania od Eucharystii w nim celebrowanej. Formacja wiernych dokonuje się
dziś na większą skale przede wszystkim w tym dniu, podczas mszy św. Jeśli
chrześcijanie nie przyjdą na mszę św., wobec wielu z nich stracimy ostatnią
szansę ewangelicznego oddziaływania. W tym momencie autor świadomie abstrahuje od istotnej i obszernej kwestii, jak w praktyce duszpasterskiej wykorzy-

12

Znamienna jest ostatnia z encyklik pontyfikatu J a n a P a w ł a I I zatytułowana Ecclesia
de Eucharistia vivit. Kościół rodzi się z Eucharystii, która celebrowana jest przede wszystkim w
dniu Pańskim.
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stać niedzielną mszę św. i świąteczny dzień, by stały się one skutecznym narzędziem chrześcijańskiej formacji.
Obok sakramentu Eucharystii istotnym fundamentem duszpasterskim jest
s a k r a m e n t p o k u t y . Obserwacja procesów dechrystianizacyjnych zachodzących w wielu krajach wskazuje, iż załamanie zaczęło się od kryzysu tego sakramentu. Nie chcemy wchodzić w zbyt wiele szczegółów. Podkreślmy jedynie, iż
spowiedź obok ważkiego spotkania z uzdrawiającym darem Bożego Miłosierdzia
jest momentem formowania sumienia, zachętą do walki z grzechem oraz budowania dobra (świętości) w sobie i w otaczającym świecie. Nic dziwnego, że siły
przeciwne Ewangelii zaczynają od ataku na ten czuły punkt chrześcijańskiego
życia. Kościół w Polsce zachował jeszcze przekonanie o wartości tego sakramentu. Można powiedzieć nawet, że pewna znacząca grupa katolików docenia go
coraz bardziej, korzystając zeń regularnie. Jednakże obserwuje się i u nas silne
objawy kryzysu. Trzeba zatem podjąć długofalowe działania duszpasterskie z
jednej strony nie dopuszczające do odejścia od tego sakramentu, z drugiej poszukujące dróg jego dowartościowania i odnowy.
Truizmem będzie przypomnienie r o l i r o d z i n y w życiu społecznym i w
Kościele. Od zdrowych rodzin, stanowiących mocne środowisko wychowawcze
zależy przyszłość. Nie chcielibyśmy tu także w szczegółach opisywać przejawów
głębokiego kryzysu instytucji małżeństwa i rodziny zachodzącego w Polsce:
ilości małżeństw rozbitych, wolnych związków, zaniedbań wychowawczej funkcji rodziny i dochodzącego do tego nowego problemu związków homoseksualnych. Te problemy będą z pewnością w następnych latach narastać i póki co nie
widać znaczących sił, które byłyby w stanie dać impuls do pozytywnego zwrotu.
Autor uważa, iż ta kwestia powinna stanąć w centrum uwagi duszpasterskich
strategii. Co więcej, śmie twierdzić, iż jest ona istotniejsza od duszpasterstwa
dzieci i młodzieży. Ogromne wysiłki idą dziś w kierunku formacji młodych, a ci
młodzi na co dzień żyją nie rzadko w rodzinach nie będących ośrodkiem chrześcijańskiej formacji, by nie powiedzieć miejscem wypaczeń. A zatem duży wysiłek Kościoła idzie na marne. Stąd pytanie, czy nie należy dążyć do przywracania
praktyki pierwotnego Kościoła, w którym rodziny były miejscem podstawowym
dla chrześcijańskiego kształtowania potomstwa i wszystkich domowników. Jak
dotąd bardzo wiele wylewa się łez nad stanem rodzin, nie widać jednak zbyt
szerokiej i zdecydowanej duszpasterskiej kampanii na rzecz rodziny, dobrze
przygotowanej, posługującej się nowoczesnymi środkami oddziaływania.
W ostatnich latach obserwujemy symptomy kryzysu p o w o ł a ń d o s t a n u
d u c h o w n e g o . Głęboki kryzys w tym względzie obserwujemy w szeregu krajach europejskich i ten będzie się on zapewne ku nam przybliżał. Doświadczenie
pokazuje, iż to jest jedna z przyczyn poważnej słabości Kościoła. Chyba nie trzeba udowadniać, iż od odpowiednio licznej, dobrze przygotowanej i uformowanej
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duchowo kadry duszpasterskiej będzie zależała przyszłość Kościoła. Mam tu na
myśli także kobiety żyjące w zakonach, zgromadzeniach zakonnych i instytutach
życia konsekrowanego. Pomijając w naszym kontekście samo funkcjonowanie
formacji do kapłaństwa w seminariach i życia zakonnego w analogicznych instytucjach, jednym z kluczowych zadań duszpasterskich powinna być roztropnie
prowadzona akcja budzenia powołań i ich pielęgnowania wśród młodych. Może
trzeba tu zwrócić uwagę na nowe formy życia konsekrowanego, łączące w sobie
tradycyjne powołanie do stanu duchownego z powołaniem katolika świeckiego
(instytuty życia konsekrowanego, instytuty świeckie). Być może, że dla wielu
młodych wstąpienie do tych ostatnich będzie łatwiejsze do zaakceptowania, a
aktywność w nich niemniej owocna dla Kościoła.
Skoro powiedzieliśmy o stanie duchownym, to zaraz trzeba wskazać na
ś w i e c k i c h k a t o l i k ó w . Staje się rzeczą konieczną, by bardziej zdecydowanie dowartościować ich podmiotowość we wspólnocie Kościoła. Ten problem
pojawił się już implicite przed chwilą, gdy mówiliśmy o ewangelizacyjnej dynamizacji wszystkich członków Kościoła. Ewangelizacja będzie funkcjonować we
właściwy sposób, gdy odpowiedzialność za nią podejmą wszyscy członkowie
Kościoła. Wracając do wspomnianej laicyzacji coraz szerszych sfer życia, trzeba
podkreślić ważne zadanie świeckich. To oni, dobrze uformowani, mają pójść w
ten świat, by wnosić weń ewangeliczne wartości. Kościół będzie coraz bardziej
marginalizowany i pozbawiany jakiegokolwiek wychowawczego wpływu, gdy
nie będzie miał ewangelizacyjnie i apostolsko przygotowanych świeckich, świadomych swego powołania. Stąd też i procesy dechrystianizujące będą się pogłębiać. Toteż powtórzmy, formacja świeckich, i to nie tylko w znaczeniu formacji
wewnętrznej – pogłębiająca ich duchowość, ale także wychowująca ku apostolstwu, winna stać się współczesnym strategicznym celem.

IX. Kilka końcowych uwag praktycznych
Problemem ciągle otwartym i do dyskusji jest to, jak przekonać duszpasterzy
do programu duszpasterskiego. Obserwuje się niestety nawet pewien rodzaj fobii
wobec proponowanych przez centralne organy planów. Z drugiej strony można
powiedzieć, że nie jest aż tak źle, bo mają oni jakiś swój program. Lecz istotą
każdego kościelnego programu jest współpraca. Indywidualizm nie służy w tym
wypadku skuteczności. Jest coś w mentalności polskiej z owego indywidualizmu.
Nie pora tu na analizę przyczyn. Natomiast koniecznym staje się skuteczniejsze
formowanie do współpracy wszystkich członków Kościoła. Dla kapłanów powinno ono zaczynać się już na etapie seminarium i zaznaczać się w permanentnej
formacji. Dla świeckich zaś w ramach wszelkiego rodzaju apostolskich szkoleń.
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Konieczne też jest wychowanie do poczucia kościelnego communio13. Żaden
z programów, ani ogólnopolski, ani diecezjalny nie ma szans na powodzenie,
jeżeli pośród wszystkich odpowiedzialnych nie będzie przekonania o konieczności współpracy, ani wyczucia, iż cały Kościół jest wspólnotą – wspólną sprawą.
Indywidualne podejście może stać się pozytywną cechą, o ile będzie polegało na
wszczepianiu we wspólne dzieło Kościoła indywidualnych charyzmatów, oryginalnych praktycznych rozwiązań polegających na skutecznym dostosowywaniu
duszpasterskich inicjatyw do szczegółowych sytuacji.
I tu jawi się – nawiązując do wcześniejszego sformułowania – strategiczne
zadanie dla procesu planowania. Jest nim formowanie duchowieństwa. Najlepsze
plany pozostaną w szufladzie, jeśli nie przekonamy tych, którzy aktywni są na
pierwszej linii. O planach muszą wiedzieć i muszą do nich być przekonani najpierw pasterze, czyli formatorzy innych. Potem także ich najbliżsi współpracownicy (katecheci, animatorzy, liderzy ruchów, członkowie rad duszpasterskich
itp.).
Jedną z praktycznych kwestii jest umiejętność trafnego przekazania planistycznych sugestii. Nie mogą one być zbyt abstrakcyjne i teoretyczne, ujęte w
hermetyczny język teologiczny. Choć z drugiej strony, jak powiedzieliśmy wyżej, mają się rodzić z pogłębionej teologii. Od duszpasterzy wymaga się naturalnie zdolności do teologicznego myślenia. Niemniej jednak konieczne staje się
znalezienie takiego języka porozumienia, który byłby odczytywany, zachęcałby,
a nie zniechęcał odpowiedzialnych za pierwszą linię duszpasterstwa. Nie jest nim
na pewno język obszernych referatów, nawet przygotowywanych przez wybitnych specjalistów, zamieszczanych w różnego rodzaju duszpasterskich materiałach. Przy ogólnym zalewie wiadomości, dyrektyw, wymaganych sprawozdań i
ankiet pracownicy winnicy Pańskiej nie są w stanie ogarnąć wszystkiego i podjąć
bardzo głębokiej refleksji nad wszystkimi wykonywanymi przez nich posługami.
Trzeba zatem podać to co konieczne językiem zwięzłym, szybko trafiającym w
sedno, umiejącym znaleźć dobrą, choć niekoniecznie zbytnio szczegółową argumentację.
Wobec kościelnych przełożonych rodzi się postulat, by umieli rozmawiać z
duszpasterzami o planowaniu, ale także umiejętnie kontrolować wykonywanie
programu. Jak powiedzieliśmy wyżej, trzeba formować świadomość duchowieństwa, iż ich duszpasterskie działania nie są „prywatną działką”. Rozwijają się one
w communio Kościoła. Toteż i oni powinni mieć świadomość, że są przez swego
pasterza posłani na tę lub ową placówkę i tam w jedności ze strategią całej diecezji wykonują swoją cząstkę. Nie powinno zatem dziwić, iż biskup zapytuje ka13

20, 31.
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Por. J a n P a w e ł I I: Adhortacja apostolska Christifideles laici. Watykan 1988 nr 19–

płana ze swej diecezji, według jakiego planu realizuje on swoją posługę. Podczas
kanonicznej wizytacji nie pyta zatem tylko o poprawność administracyjnych
działań, prawidłowość w zarządzaniu materialnym majątkiem, lecz także o poprawność duszpasterstwa. Więcej, dyskutuje z nim o duszpasterskich planach i
ustala razem przyszłe zamierzenia.
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Teoria i praktyka w programach duszpasterskich.
Rola materiałów praktycznych dla duszpasterzy

Zagadnienie, które pragnę podjąć, dotyczy duszpasterskiej codzienności. Z
tego powodu chciałbym je przybliżyć przede wszystkim od strony warsztatowej.
Niniejsze przedłożenie jest pomyślane jako refleksja nad aktualną sytuacją, związaną z przygotowywaniem i wdrażaniem programu duszpasterskiego (PD)1.
Zasadniczym celem opracowania jest ukazanie najważniejszych problemów
występujących na splocie teorii i praktyki PD. Obok licznych problemów, niedoskonałości i braków występujących na obecnym etapie zadomawiania się PD w
naszej rzeczywistości duszpasterskiej, należy koniecznie zauważyć nowe szanse
rozwoju, nadzieje oraz pierwsze osiągnięcia na tym polu. Innym wątkiem tego
opracowania jest próba zebrania doświadczeń, związanych z rozwiązywaniem
problemów pojawiających się w pracach nad PD. W związku z tym zamierzam
przedstawić najpierw założenia ogólne PD i jego realizację na różnych szczeblach planowania, następnie udział grupy roboczej w tych pracach, a na koniec
znaczenie materiałów praktycznych dla duszpasterzy.

I. Teoria i praktyka w założeniach ogólnych
programu duszpasterskiego
Jeden z polskich pastoralistów, ks. prof. Ryszard Kamiński, argumentując
w podręczniku teologii pastoralnej na rzecz planowania działań duszpasterskich,
1

Dla potrzeb niniejszego przedłożenia pojęcie „program duszpasterski” zostanie zastąpione
skrótem PD.
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zauważył, że wysiłki te są potrzebne przede wszystkim dlatego, aby Kościół,
który składa się ze słabych ludzi, mógł mimo wszystko prowadzić sprawną i
skuteczną działalność apostolską2. Planowanie duszpasterskie wychodzi więc
naprzeciw słabościom Kościoła, a PD, który jest owocem tegoż planowania,
powinien być narzędziem zmniejszającym ryzyko duszpasterskiego nieurodzaju.
W jaki sposób się to dokonuje? Opracowania naukowe są zasadniczo zgodne co do faktu, iż planowanie duszpasterskie zmierza do ustalenia kierunków
działania, polega na podejmowaniu w ich perspektywie decyzji, na zauważeniu i
uporządkowaniu (nowych) zjawisk jak też na ich ocenie3. Dla praktyki duszpasterskiej to uporządkowanie nabiera konkretnych kształtów z chwilą, gdy są
jasno określone cele, doprecyzowane formy działania oraz gdy znane jest ich
uszeregowanie według kryterium czasu.
Szczególną formą planowania duszpasterskiego jest PD. Przygotowanie w
miarę zwięzłego, treściwego i dobrze rozplanowanego w czasie PD jest sporym
wysiłkiem, który wymaga nie tylko solidnych teologicznych podstaw, ale coraz
częściej znajomości zasad zarządzania, umiejętnego podejmowania decyzji,
właściwego doboru współpracowników czy zdobywania opinii doradców.
Splot teorii i praktyki, obecny w założeniach ogólnych PD, zostanie przybliżony w oparciu o trzy podstawowe obszary kościelnej praktyki, jakimi są:
wyznaczenie celów, rozeznanie sytuacji oraz wybór ścieżki realizacji4.
1. Wyznaczanie celów
Prace nad wyznaczeniem celów wymagają od autorów PD uznania granic
ich osobistych kompetencji. Rozpoczynając prace w tym obszarze, nie wolno
zapominać, że główny cel planowania kościelnego pozostaje niezmienny. Jest
nim – jak podaje Karl Rahner – urzeczywistnienie zbawczego dzieła Chrystusa,
które dokonuje się na drodze wewnętrznej przemiany człowieka i jego zjednoczenia z Chrystusem5. Analizując PD pod tym kątem musimy więc najpierw
zapytać, czy i w jakim stopniu podjęty wysiłek służy realizacji tego celu.

2

Por. Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. K a m i ń s k i.
Lublin 2000 s. 423.
3
Por. J. M a r i a ń s k i: Żyć parafią. Socjologiczne aspekty kierowania wspólnotą parafialną.
Wrocław 1984 s. 31.
4
Por. Pastoraltheologie. Band 1. Fundamentalpastoral. Kirche zwischen Auftrag und Erwartung. Red. P. M. Z u l e h n e r. Düsseldorf 19912 s. 15.
5
Por. K. R a h n e r: Der Selbstvollzug der Kirche als ganzer in der heutigen Welt. W: Handbuch der Pastoraltheologie. Red. F. X. A r n o l d, K. R a h n e r, V. S c h u r r, L. M. W e b e r. T.
II/2. Freiburg im Breisgau 1966 s. 23.
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Tak zarysowany cel główny wyznacza kierunki (płaszczyzny) programowania, którymi są elementy życia chrześcijańskiego:
●
●
●
●

uświęcenie człowieka
duchowość chrześcijańska;
ewangelizacja porządku doczesnego;
współdziałanie z Chrystusem i wiele innych6.

W podanych wyżej płaszczyznach są obecne cele pośrednie, które podobnie
jak środki i programy pracy podlegają planowaniu7. Pierwszoplanowym zadaniem jest więc wydobycie tych celów pośrednich, którą stoją w relacji z realizowanym tematem PD. Wyznaczanie celów w trakcie prac nad PD jest najczęściej
zadaniem wyspecjalizowanego gremium ekspertów skupionych wokół Komisji
Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.
2. Rozeznanie sytuacji
Właściwe rozeznanie sytuacji, w której PD powstaje i w której będzie realizowany, wymaga określonych wysiłków. Jest to zajęcie mające wiele wspólnego
z badaniem i odczytywaniem tzw. „znaków czasu”, w których, jak wierzymy,
Pan Bóg ujawnia i otwiera również możliwości działania. Omawiane zadanie
może zostać wykonane w dwóch krokach, przyjmujących postać krytycznej
refleksji8. Pierwsza z nich może przyjąć formę bardziej ogólną i dotyczyć aktualnej recepcji treści zawartych w temacie przygotowywanego PD. Druga refleksja bazuje na efektach pierwszej i jest ukierunkowana na te możliwości działania, które wydają się absolutnie niezbędne.
Warto tu może dodać, że właściwym sposobem rozeznania tej sytuacji nie
musi być koniecznie prowadzone pod okiem specjalisty solidne badanie naukowe. Nie wszystkie diecezje w Polsce stać na zlecenie takich badań wyspecjalizowanym instytucjom naukowo-badawczym. Biorąc pod uwagę stosunkowo
długi czas potrzebny do przeprowadzenia takich badań oraz zdecydowanie krótki czas oddany do naszej dyspozycji w celu przygotowania i zrealizowania PD,
okaże się szybko, iż najbardziej dostępnym sposobem przeprowadzenia rozeznania sytuacji pozostanie rzeczowa obserwacja duszpasterska.
Istnieje sporo okoliczności, które mogą wypaczyć rezultat wspomnianej obserwacji. Wielkim niebezpieczeństwem jest pozostawienie tego zadania do oceny jednej osobie, np.: księdzu proboszczowi. O wiele większe szanse powodze6
Por. Fr. W o r o n o w s k i: System zasad właściwego duszpasterstwa i apostolstwa. Łomża
1993 s. 191n.
7
Por. J. M a r i a ń s k i, dz. cyt., s. 33.
8
Por. Pastoraltheologie. Red. Z u l e h n e r, dz. cyt., s. 35.
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nia pojawiają się wtedy, gdy sytuację zreferują osoby wywodzące się z danego
środowiska. Mogą to być np.: członkowie Diecezjalnej lub Parafialnej RD, diecezjalnej lub parafialnej Caritas lub innego uznanego gremium. Nie bez znaczenia jest tu też postawa samego kapłana, który na spotkaniu wybranego gremium
nie tylko informuje o zamierzeniach związanych z PD, ale również przekazuje
wiedzę na temat zbierania spostrzeżeń, objaśnia kryteria formowania określonych sądów oraz zasad ich prezentacji. Ponadto prośba wystosowana pod adresem wspomnianych gremiów o wydanie opinii na określony temat, jest doskonałym pretekstem do zjednania sobie kompetentnych współpracowników do prowadzenia prac na kolejnych etapach.
3. Wybór ścieżki realizacji
Dokonanie wyboru właściwej ścieżki realizacji opiera się w pierwszej kolejności na rezultatach prac w zakresie precyzyjnego określenia celów PD, jak
też właściwego rozeznanie sytuacji. Ukończenie prac nad dwoma pierwszymi
zadaniami daje zespołowi programowemu (grupie roboczej) przegląd możliwości skutecznego działania w obszarze zaznaczonym przez temat aktualnego PD.
Pierwszym zadaniem kolejnego kroku jest analiza dotychczasowych działań
w tym obszarze, przeprowadzona pod kątem skuteczności osiągania założonych
celów. Rezultat tejże analizy będzie decydującym indykatorem w podejmowaniu
decyzji o kontynuowaniu podjętych wysiłków, ewentualnie o ich modernizacji
bądź o wprowadzeniu nowej ścieżki realizacji konkretnego zadania Kościoła.
Niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy przekonani o potrzebie takich
działań, wybór ścieżki działania będzie uzależniony od wielu zupełnie prozaicznych spraw, wśród których na plan pierwszy wybijają się możliwości finansowe,
stopień przygotowania współpracowników czy wreszcie różnego rodzaju obawy
zarówno ze stron przełożonych jak i wiernych. Te i inne powody wymuszają na
nas taką optymalizację działań, która uwzględniając nasze możliwości, zapewni
realizowanemu zadaniu najlepszy efekt.
Zmodernizowana, względnie zupełnie nowa, ścieżka działania musi zostać
przynajmniej wstępnie naszkicowana, tak aby możliwie jak największa grupa
ludzi mogła przekonać się o jej walorach: o jej dostępności, łatwości stosowania
i efektywności. Stanie się tak, jeśli przynajmniej część wspomnianej grupy ludzi
będzie zaangażowana w prace związane z jej opracowaniem.

68

II. Szczeble i etapy przygotowania i realizacji
programu duszpasterskiego
Prace związane z przygotowaniem i realizacją PD przebiegają zazwyczaj na
trzech szczeblach związanych z organizacją Kościoła katolickiego w Polsce. Są
to następujące szczeble: ogólnopolski, diecezjalny i parafialny9.
1. Ogólnopolski
Na szczeblu ogólnopolskim podejmowane są decyzje, które najczęściej
przyjmują formę wstępnie zarysowanych programów wieloletnich i rocznych. O
ile w programach wieloletnich na plan pierwszy wysuwa się konkretna wizja
doboru tematów oraz kolejności zajmowania się nimi w ustalonych ramach, o
tyle w programie rocznym najważniejszą rolę odgrywa określenie celów duszpasterskich. Zadaniem, które pochłania sporą część energii na tym szczeblu, jest
zebranie analiz, tekstów źródłowych czy referatów ukazujących w zarysie możliwe kierunki działania.
Ponieważ prace na tym szczeblu są domeną wyspecjalizowanego gremium
ekspertów, dlatego pozwolę sobie w tym miejscu na sformułowanie jednego
wniosku, który dotyczy szerszego uwzględnienia naukowych prognoz. Programy ogólnopolskie, które znamy, były mocno skupione na bieżącej sytuacji duszpasterskiej. Punktem wyjścia do przygotowania odpowiedzi na nie w postaci PD
były najczęściej aktualne analizy i oceny. Zachodzi pytanie, czy nasze PD
uwzględniają w dostateczny sposób wyniki statystycznych przewidywań oraz
scenariusze prawdopodobnego rozwoju sytuacji? Powinno nam zależeć na tym,
aby PD dawał odpowiedź nie tylko na to, co już jest, ale również niejako uprzedzał to, co może nadejść.
Rezultat końcowy prac związanych z przygotowaniem PD na szczeblu
ogólnopolskim przyjmuje postać podręcznika i zostaje następnie przekazany do
diecezji, gdzie dokonuje się kolejne, tym razem bardziej wnikliwe odczytanie go
w kontekście aktualnej sytuacji kościoła lokalnego.
2. Diecezjalny
Tłem prac na kolejnym szczeblu są wyniki konfrontacji założeń ogólnopolskich PD z aktualną sytuacją kościoła lokalnego. Opracowanie zarysu diecezjalnego PD stawia na pierwszym miejscu dokonanie wyboru kierunków działania
oraz wstępnego ustalenia harmonogramu ich realizacji.

9

Por. J. M a r i a ń s k i, dz. cyt., s. 34 n.
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Jako pierwsi czynność tę podejmują najczęściej biskupi wraz z najbliższymi
współpracownikami. Ponieważ wersja przygotowana na szczeblu ogólnopolskim
zawiera zwykle wielką liczbę celów pośrednich, dlatego biskupi, po uwzględnieniu rezultatów przeprowadzanych wizytacji kanonicznych oraz po wysłuchaniu opinii gremiów doradczych, określają priorytety diecezjalnego PD, dokonując wyboru określonej liczby zadań z szerokiego spektrum podanego w założeniach ogólnych, a następnie przekazują je do dalszego opracowania w konkretnym zespole roboczym.
Jak należy sobie wyobrazić efekt prac zespołu roboczego? Często stosowaną metodą pracy takich zespołów jest metoda JOC: widzieć – ocenić – działać10.
Zadania, które przez biskupów zostały zakwalifikowane jako priorytetowe, są
następnie przypisanie do następujących po sobie okresów liturgicznych. Zespół
roboczy troszczy się nie tylko o miejsce tych zadań w kalendarzu działań, ale
dokonuje również wstępnego przeglądu koniecznych działań w obszarze realizowanych zadań. Czynność ta przebiega najczęściej w oparciu o podział na podstawowe funkcje urzeczywistniania Kościoła, którymi są: „leiturgia”, „martyria”, „diakonia” i „koinonia”11.
Wiele wskazuje na to, iż opracowanie PD na tym szczeblu nie powinno wyczerpać w całości zadań związanych z planowaniem. Diecezjalny PD całkowicie
gotowy, bez możliwości włączenia innych pomysłów na najniższym parafialnym
szczeblu, zostanie odebrany jako narzucony, jako „nie nasz”, co niesie ze sobą
wiele problemów – głównie natury mentalnej.
PD na szczeblu diecezjalnym powinien zawierać różne możliwości przybliżenia, prezentacji i promocji priorytetowych celów. Nie może więc w nim zabraknąć zaznaczonych dróg zauważania, wydobywania „na światło dzienne”
problemów obecnych w obszarze realizowanego tematu głównego. Każdy z tych
problemów powinien zostać odpowiednio zaklasyfikowany (np.: po kątem rangi
i zasięgu zjawiska), następnie oceniony (np.: pod kątem właściwości, jakości
powiązań, wywieranych wpływów, itp.) i w końcu przygotowany do objęcia
określonymi działaniami. Jako przykład można tu podać problem dzieci z rodzin
ubogich i zaniedbanych, który w diecezji gliwickiej był rozpatrywany w ramach
PD pt.: „Przywracajmy nadzieję ubogim”(2005/06) i doczekał się nie tylko analizy, ale również stworzenia programu, którego efektem było powołanie do życia
nowych świetlic środowiskowych dla wspomnianych dzieci.
10

JOC to skrót francuskiej nazwy Ruchu religijnego Jeunesse Ouvrière Chrétienne, który został powołany do życia w 1920 r. przez belgijskiego kapłana J o s e p h ’ a C a r d i j n. Wspomniany Ruch posługuje się metodą rewizji życia, która składa się z trzech etapów: widzieć – ocenić –
działać (le voir, le juger et l'agir).
11
Por. Fr. B l a c h n i c k i: Kościół jako wspólnota. Lublin 1992 s. 80n.
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Praktykowany w wielu diecezjach zwyczaj odbywania tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego tzw. konferencji rejonowych dla kapłanów jest dobrą okazją, aby wprowadzić zebranych w aktualną tematykę PD.
3. Parafialny
Prace nad PD na szczeblu parafialnym są nam stosunkowo najmniej znane.
Istnieje z pewnością wiele powodów tego stanu rzeczy, jednak najważniejszym z
nich wydaje się być dość powszechny brak zaufania do tej formy organizowania
duszpasterstwa wśród księży. Jest to przesłanka pozwalająca nam zauważyć, że
PD nie wywalczył sobie jeszcze „pełnego obywatelstwa” w rzeczywistości naszego Kościoła.
Większość diecezjalnych PD ma postać albo gotowych koncepcji do bezpośredniej realizacji, albo sprowadza się do rozwinięcia ideowej strony hasła roku
(mam tu na myśli cele oraz motywacje) bez wyraźnego wskazania na te elementy, które na szczeblu parafii należy odpowiednio dopracować, ukonkretnić i
poszukać dla nich najbardziej odpowiedniej ścieżki realizacji. W tym momencie
można się jedynie domyślać postaw i motywacji, które kryją się za takim właśnie założeniem12.
Szczebel parafialny zajmuje się zwykle szukaniem odpowiedzi na pytanie
„jak?”, a więc doborem metod działania. W związku z powyższym PD, który
dociera do parafii z ośrodka diecezjalnego, powinien odznaczać się pewnymi
cechami, które stwarzają ogólne ramy do dalszych działań. Są to13:
Elastyczność, która wyraża się w pozostawieniu możliwości wpływania na
szczegóły PD tym, którzy będą troszczyć się o jego realizację. Należy jednak przy tej okazji zwracać również uwagę na to, aby nie popadać w
skrajną dowolność wyrażającą się w przypadkowym bądź nazbyt spontanicznym podejmowaniu decyzji.
● Realizm, który może wyrażać się na kilka sposobów: zaangażowanie kompetentnego zespołu roboczego, którego członkowie znają podstawowe zasady racjonalnego podejmowania decyzji, potrafią określić cele jak również środki konieczne w realizacji PD oraz podjąć zadania cząstkowe – indywidualnie bądź w małym zespole14; oparcie PD na potrzebach oraz moż●

12
Obszerną analizę sposobów realizacji PD w polskich diecezjach w roku pracy 2007/08
przeprowadził ks. Abp S t a n i s ł a w G ą d e c k i. Wyniki tej analizy zostały opublikowane w:
Otoczmy troską życie. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w
Polsce na lata 2006–2010. Red. S. S t u ł k o w s k i. Poznań 2008 s. 7n.
13
Por. J. Mariański: Żyć parafią. Socjologiczne aspekty kierowania wspólnotą parafialną.
Wrocław 1984 s. 31.
14
Por. M a r i a ń s k i, dz. cyt., s. 2.
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liwościach, co znajduje swój wyraz w związaniu ścieżki realizacyjnej z
krokami (etapami), które mogą przybrać następującą formę:
KROK PIERWSZY – wymaga określonej formy diagnozy aktualnej sytuacji, zarysowanych celów oraz możliwości, która powinna opierać
się przynajmniej na solidnej obserwacji duszpasterskiej. Ponadto
ustalenie odpowiedzi, jakiej na omawiane tematy udziela nauka Kościoła;
KROK DRUGI – działania z poprzedniego etapu dają możliwość przejścia do stworzenia wizji, która pozwoliłaby na określenie kolejności
wprowadzanych w życie zadań z uwzględnieniem podstawowych
form życia Kościoła;
KROK TRZECI – wprowadzenie planu w życie.
●

Umiejętne zaprezentowanie poszczególnych części PD, aby pozyskać jak
największą liczbę parafian do jego realizacji. Motywacja do podjęcia tego
zadania rośnie wraz ze stopniem identyfikacji z przedsięwzięciem, czyli
uznaniem go za własny.

Prace prowadzone na tym szczeblu są więc ukierunkowane na określenie
ostatecznego kształtu PD, który będzie następnie realizowany w warunkach
konkretnej parafii.
Należy również pamiętać o tym, że nie każda parafia jest w stanie samodzielnie realizować założenia programowe. Dlatego ważnym jest, aby diecezjalne PD podpowiadały możliwość realizacji określonych celów PD na szczeblu
dekanalnym. Jest to ciągle słabo wykorzystywana opcja, stąd brakuje też konkretnych przykładów, na które mógłbym się powołać. Nowy, wchodzący z 1.
Niedzielą Adwentu PD „Otoczmy troską życie” daje taką szansę dekanatom, np.:
w próbie powołania do życia tzw. mobilnych hospicjów. Wysokie nakłady, odpowiednio przygotowany personel oraz jego dyspozycyjność przekraczają w
wielu sytuacjach możliwości przeciętnej parafii. Poziom dekanatu otwiera często
o wiele większe możliwości działania.

III. Gremia i współpracownicy w przygotowaniu i realizacji
programu duszpasterskiego
1. Pozyskiwanie księży do prac nad PD
Jednym z podstawowych działań zmierzających do szerszego stosowania
PD w naszej rzeczywistości jest przełamanie niekorzystnego nastawienia wśród
księży. W wielu sytuacjach odnosi się wrażenie, że PD jest dla tej grupy tematem tabu. Konieczny wydaje się dla nich pewien rodzaj szkolenia, który nie tyl72

ko pomoże im sprawnie poruszać się w obszarze zagadnień związanych z PD,
ale również pozwoli zdobyć im nowe umiejętności w zakresie samodzielnego i
twórczego działania oraz pogłębiania motywacji do działań wspólnotowych.
Istotnym mankamentem w tym wypadku jest brak inteligentnej i obliczonej
na wiele lat strategii pozyskiwania kapłanów dla tego dzieła. Strategia ta mogłaby przyjąć w ogólnym zarysie postać trzech etapów:
ETAP PIERWSZY –

regularne dostarczanie materiałów praktycznych na parafie
oraz cierpliwe wdrażanie księży w tę nową dla nich formę pracy. Niechęć i
obawy ze strony księży mogą, przynajmniej po części, rozwiać spotkania dekanalne z autorami diecezjalnego PD jak też zapraszanie wybranych księży
do udziału w pracach zespołu roboczego tworzącego diecezjalny PD;
ETAP DRUGI – mógłby się wiązać z konkretnymi oczekiwaniami czy wręcz
rezultatami podejmowanych wysiłków. Byłby on związany z powołaniem do
życia parafialnego zespołu roboczego, którego członkowie obok szkolenia
bądź formacji otrzymaliby również okazję do zebrania pierwszych doświadczeń na tym polu;
ETAP TRZECI – polegałby na podjęciu w miarę pełnego udziału zarówno w
pracach związanych z przygotowaniem jak i realizacją PD. Efekty tej pracy
podlegałyby kontroli w ramach wizytacji duszpasterskiej bądź stanowiłyby
przedmiot odpowiednich sprawozdań.
2. Zespoły robocze na różnych szczeblach prac związanych z PD
Kolejnym ważnym ogniwem w procesie przygotowania PD jest stworzenie
grupy roboczej, składającej się z osób o wysokich kompetencjach duszpasterskich (zarówno teoretycznych jak i praktycznych), organizacyjnych poszukujących z pasją nowych dróg rozwiązywania napotykanych problemów duszpasterskich. Ze względu na główny cel planowania kościelnego wspomniany zespół
nie może liczyć na tak szeroki zakres uprawnień, jakim ciszą się podobne zespoły tworzące plany strategiczne lub rozwojowe dla firm czy instytucji. Może jednak i powinien umiejętnie wykorzystać te metody nowoczesnego planowania i
realizacji, które nie są przeciwne nauce Kościoła i rokują szanse na zdynamizowanie dotychczasowych działań.
Ze względu na opisane wyżej szczeble prac związanych z PD można wyróżnić następujące gremia i osoby:
Ogólnopolski – Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski uzupełniona o ekspertów rozmaitych dyscyplin naukowych i rodzajów duszpasterstwa;
● Diecezjalny – Wydział Duszpasterski, Diecezjalna Rada Duszpasterska,
Diecezjalna Rada Kapłańska;
●

73

●

Parafialny – Parafialna Rada Duszpasterska, Stowarzyszenia, Ruchy i grupy parafialne. Warunkiem ich przydatności w pracach nad PD jest stała
troska ks. Proboszcza o rozwój ich umiejętności i zdobywanie nowych
kompetencji. Dokonuje się to poprzez kursy szkolenia, dni skupienia, np.:
przez odbywającą się cyklicznie Szkołę Liderów bądź inne formy szkoleń.
3. Jak stworzyć lub pozyskać zespół roboczy?

Tworzenie zespołu roboczego jest przedsięwzięciem obliczonym na dłuższy
okres czasu. Wymaga on, obok fachowych kompetencji, przede wszystkim zdecydowania oraz cierpliwości. Świetnej okazji do podjęcia wysiłków na tym polu
dostarczył nam ubiegłoroczny PD p. t.: „Bądźmy uczniami Chrystusa”.
Ze względu na fakt, iż parafianie prezentują bardzo zróżnicowany stopień
świadomości związanej z przynależnością do Kościoła, mają za sobą różne formy przebytej formacji oraz doświadczenia zaangażowania w życie parafii jak też
udziału w praktykach religijnych, będziemy mogli dostrzec co najmniej trzy
grupy wiernych15:
osoby, które widzą jedynie zewnętrzną stronę życia Kościoła, do której zaliczają obrzędy, ceremonie, różnego rodzaju formy obecności przedstawicieli Kościoła w życiu społecznym itp., które jednocześnie nie odczuwają
potrzeby jakiegokolwiek zaangażowania się;
● osoby, dla których życie wiary bądź wyznawanie religii jest bardzo ważne,
co zaznaczają przez regularny udział w różnych praktykach religijnych;
● osoby, które podjęły świadomie decyzję związania swojego życia z osobą
Jezusa Chrystusa, czemu dają wyraz przez zaangażowanie się w życie Kościoła.
●

Zasadniczym problemem w tym wypadku nie jest zróżnicowane podejście
przedstawicieli wyliczonych grup do zaangażowania się w życie Kościoła, ale
raczej to, co parafia może tym osobom zaoferować. Pytanie to w sposób szczególny dotyczy regularnej formacji tych grup. W naszej ofercie zaadresowanej do
świeckich, nie powinno zabraknąć również tych elementów, które są prostą receptą na niedomagania osobistego życia: a więc szansa wszechstronnego rozwoju, nowe relacje międzyludzkie, przełamanie izolacji, przynależność do grupy
osób podzielających podobne poglądy na życie, itp.
Życie parafii skupiających wiele grup, Ruchów i Stowarzyszeń pokazuje, że
propozycja oraz złączone z nią zaproszenie do udziału są skuteczne wtedy, jeśli
są składane osobiście. Doskonałą okazją do spotkania i do zaproszenia tych osób
15

Celem niniejszego opisu nie jest zastąpienie konkretnej analizy, którą należy przeprowadzić w parafii. Może się zdarzyć, że przeprowadzona analiza przyniesie zupełnie inne wnioski,
które należy uwzględnić w dalszej pracy.

74

jest wizyta kolędowa. W jej trakcie można nie tylko zaprosić wspomniane osoby, ale również wręczyć im orientacyjny program spotkań z podaniem dnia,
godziny i miejsca spotkania oraz z podaniem proponowanych tematów.
Prace nad PD dostarczają również dobrej okazji do ożywienia działalności
Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD), której członkowie jako pierwsi powinni zostać poinformowani o jego temacie, celach i w związku z tym powinni mieć
również swój udział w wypracowaniu odpowiedniego planu jego realizacji.
Udział członków PRD w tym przedsięwzięciu pomoże również obudzić w nich
poczucie odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy duszpasterskie.
Przy całej trosce o wszechstronny wzrost apostolskiej świadomości świeckich należy oczywiście zwrócić uwagę na to, aby szkolenia nie stały się celem
samym w sobie, a jego uczestnicy nie stali się grupą osób nieustannie studiujących mapę, a jednocześnie nigdy nie wyruszających w drogę.

IV. Materiały praktyczne dla duszpasterzy w procesie
przygotowania i realizacji programu
Wielką bolączką wszelkich wysiłków związanych z przygotowaniem i realizacją PD jest wspomniane już, stosunkowo niskie zainteresowanie tą tematyką
ze strony duszpasterzy. To niekorzystne nastawienie wobec PD ujawnia nie tylko aktualny sposób patrzenia na duszpasterską rzeczywistość Kościoła w Polsce,
ale obnaża również postępującą bezradność wobec narastających problemów.
Efektem takiego postrzegania PD jest niepełny obraz skali aktualnych problemów, zaniechanie poszukiwania nowych sposobów ich rozwiązywania czy nawet brak przekonania do form działalności zorganizowanej.
W kontekście tak zarysowanej pobieżnie ogólnej sytuacji duszpasterskiej,
nowego znaczenia nabierają materiały praktyczne dla duszpasterzy. Na obecnym
etapie prac związanych z powstawaniem i realizacją PD do najważniejszych z
nich można zaliczyć:
listy pasterskie, które stanowią zapowiedź tematu przewidzianego na nowy
rok pracy oraz sygnalizują wstępnie obszary jego urzeczywistnienia;
● podręcznik pt.: „Program Duszpasterski” na kolejny rok pracy, który ukazuje się staraniem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski;
● materiały rozprowadzane na terenie diecezji, będące efektem rozpoznania
aktualnej tematyki na tym szczeblu.
●

Pierwszoplanowym zadaniem tychże materiałów jest zaprezentowanie w
dostępny sposób obszaru planowanych wysiłków oraz występujących w nim
problemów. Niniejsze zadanie podejmują zwykle listy pasterskie oraz wspo75

mniany już podręcznik. Wysiłek listów pasterskich jest zwykle skierowany na
„wyostrzenie widzenia” u adresatów oraz obudzenie w nich odpowiedniej motywacji, niezbędnej do zmierzenia się z wytkniętymi problemami. Podręcznik
pt.: „Program Duszpasterski”, będący najczęściej zbiorem opracowań pojedynczych problemów wypełniających pole nowego tematu pracy, jest raczej obliczony na głębsze poznanie omawianych zjawisk. Można więc odnaleźć w nich
genezę prezentowanego problemu, analizę jego oddziaływania na praktykę
duszpasterską czy dotychczasowe próby jego rozwiązywania.
Patrząc z tej perspektywy, materiały praktyczne dla duszpasterzy podejmują
zadanie zniwelowania bariery wywołanej nieufnością wobec PD. Na obecnym
etapie o wiele ważniejszym staje się jednak pytanie o drogę, na której duszpasterze będą mogli zebrać potrzebne (pozytywne) doświadczenia, ułatwiające im
życzliwe przyjęcie PD oraz skłonijące do pierwszych prób realizacji jego celów.
Wspomniane materiały stwarzają dobrą okazję do tego, aby zarówno księża
jak i świeccy weszli w określony rodzaj żywej relacji z PD. Jest to szczególnie
ważne w procesie duszpasterskiego planowania, w trakcie którego okazują się
one jednym z najważniejszych sprzymierzeńców szeroko stosowanej metody:
widzieć – ocenić – działać:
stwarzają okazję do właściwego poznaniu aktualnej sytuacji duszpasterskiej, np.: przez poznanie elementów, zjawisk i procesów tej sytuacji oraz
ułatwiają nazwanie tychże czynników po imieniu (widzieć);
● umożliwiają porównanie elementów poznanej rzeczywistości duszpasterskiej z określonym ideałem, pomagają zauważyć jej rozwój na przestrzeni
lat, zrozumieć obecność w niej zjawisk przyczynowo-skutkowych, które ją
wywołały oraz na tej podstawie dokonać właściwej oceny (ocenić);
● w taki sposób powstają warunki niezbędne do wyciągnięcia konkretnych
wniosków pastoralnych, optymalizujących ewentualne działanie (działać).
●

Pojęciem kluczowym dla zrozumienia roli materiałów pomocniczych jest
tzw. wizualizacja. Mimo iż wizualizacja w przypadku PD rzadko przyjmuje
postać obrazową, to jednak stwarza podstawę do przeprowadzenia przeglądu w
konkretnej dziedzinie duszpasterstwa. Chodzi w niej zasadniczo nie tylko o
streszczenie problemu, ale przede wszystkim o zachętę do stawiania pytań, do
reorganizowania oraz do szukania alternatywnych rozwiązań. Przedmioty, zjawiska, wydarzenia, procesy wychodzą z cienia w postaci konkretnego modelu,
który usprawnia dalsze prace. Odpowiednie „zobrazowanie” omawianych treści
staje się impulsem inicjującym podjęcie działań.
Z tej perspektywy widać wyraźnie, że pomoce praktyczne pomagają zdobyć
wyobrażenie adekwatne do aktualnej sytuacji, a więc pomagają nam ją objąć,
określić jej cechy, a nawet zrozumieć jej naturę. Pomoce praktyczne pozwalają
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duszpasterzom zapoznać się z głównymi założeniami PD przyjętymi dla danej
diecezji. Obok schematu opartego na okresach liturgicznych, który stanowi podstawę do umiejscowienia wybranych obszarów realizacji PD, jest w nich miejsce
na przybliżenie celów, sposobów ich osiągania, dla propozycji przydziału zadań
czy wdrożenia akcji ogólnodiecezjalnych. Oferowana w ten sposób możliwość
dokonania przeglądu założeń, pozwala zauważyć nowe szanse oraz nadaje jeden
wspólny kierunek prowadzonym w parafiach działaniom.
Innym ważnym zadaniem, jakie spełniają pomoce praktyczne, jest porządkowanie inicjatyw, które należy podjąć w obszarach wyznaczanych przez podstawowe funkcje urzeczywistniania Kościoła. Przyporządkowanie konkretnych
działań do takich obszarów jak „leiturgia”, „martyria”, „diakonia” i „koinonia”
pozwala na sprawne i racjonalne podejmowanie decyzji, zaplanowanie kolejności działań jak też właściwy ich podział. Dla osiągnięcia zamierzonego efektu
końcowego ważne jest jednak to, aby zalecenia odnoszące się do tej fazy prac,
pozostawały otwarte na konieczność akomodacji do warunków lokalnych.
Uwzględnienie wymienionych obszarów w zestawie z pomocami praktycznymi,
pozwala ponadto na równomierne rozłożenie akcentów duszpasterskich w wyliczonych obszarach, co w konsekwencji zapewnia prawidłowy rozwój w całym
obszarze działań.
Obecny etap zakorzenienia PD w naszej rzeczywistości duszpasterskiej nie
pozwala jeszcze na pełne odkrycie roli materiałów praktycznych w pracach
związanych z powstawaniem i realizacją PD. Jest jednak czymś oczywistym, że
bez ich udziału wspomniane wysiłki byłyby pozbawione widoków na sprawne i
owocne wdrożenie. Analiza sytuacji duszpasterskiej, przybliżenie celów,
usprawnienie działań oraz wyzwolenie właściwej motywacji – to na obecną
chwilę najważniejsze funkcje, jakie mają do spełnienia materiały praktyczne.
Osobną, aczkolwiek stosunkowo najsłabiej znaną funkcją materiałów praktycznych jest zainicjowanie procesu uczenia się sztuki planowania działań.
Opisane wyżej sytuacje, braki i nadzieje, nie wyczerpują całego spektrum
prac, problemów i oczekiwań związanych z przygotowaniem i realizacją PD.
Wydaje się, iż instrument działania duszpasterskiego w postaci PD nie wywalczył sobie jeszcze należnego miejsca w życiu naszych diecezji i parafii. Większej skuteczności wdrażania PD należy upatrywać przede wszystkim w przełamaniu nieufności wobec PD wśród duszpasterzy. Jedynie kapłan przekonany o
słuszności zamierzeń, metod działania, uczący świeckich właściwego korzystania z PD może doprowadzić do spodziewanego w tym względzie przełomu. Zadaniem na obecną chwilę wydaje się być wytrwałe ukazywanie PD jako sprzymierzeńca, a nie jako dodatkowego ciężaru w duszpasterskiej codzienności.
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Dla większości polskich parafii PD pozostaje ciągle nieodkrytym wynalazkiem lub w najlepszym wypadku narzędziem, które czeka ciągle na wprawnego i
dobrze przygotowanego wykonawcę. Potrzebna jest więc szeroka promocja PD,
zwłaszcza tych jego elementów, które przyniosły już wymierne efekty.
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Planowanie duszpasterskie na przykładzie
Kościoła katolickiego w Niemczech

Każde planowanie ma swój początek w woli zainteresowanych, aby na zastaną sytuację wywierać wpływ z zamiarem jej zmiany. Dotyczy to sytuacji w
wielu dziedzinach życia ludzkiego: w gospodarce, w stosunkach społecznych.
Może to dotyczyć np. postaw wiernych jak i negatywnych zmian, choćby w
zmniejszającej się liczbie dominicantes i communicantes.
Pojawiające się problemy duszpasterskie wskazywały samym duszpasterzom
potrzebę odnowienia duszpasterskiej pracy, skłaniały poszczególne wydziały
duszpasterskie kurii biskupich do wypracowania nowej koncepcji duszpasterstwa1. Te zasygnalizowane problemy były podłożem do podjęcia wyzwań nowych czasów w celu przemyślenia i planowania duszpasterstwa.

I. Powody planowania duszpasterstwa
Próbę planowania duszpasterstwa podjęto już w latach czterdziestych minionego wieku we Francji. Jak piszą H. Godin i Y. Daniel, od dłuższego czasu zmagają się oni ze zmieniającą się stale rzeczywistością, aby podjąć pięcioletni plan
duszpasterski2.
Jednak w latach sześćdziesiątych XX w., szczególnie w Niemczech, zauważono pilną potrzebę planowania duszpasterstwa, która wynikała z sytuacji, jaka
zaistniała wówczas w Kościele: gwałtowne zmniejszanie się liczby powołań,
1

Wskazuje na to jeden z najstarszych w Niemczech projektów planu pastoralnego, zob. Kirche ist Gemeinschaft. Schwerpunkte der Seelsorge im Erzbistum Köln. Entwurf. Köln [1976] s. 5.
2
H. G o d i n, Y. D a n i e l: La France pays de mission? Paris 1943 s. 71.
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coraz większa obojętność na sprawy wiary, liczne oficjalne wystąpienia z Kościoła, tzw. „rewolucja kulturalna” 1968 r. z jej następstwami, demokratyzacja
społeczeństwa często fałszywie rozumiana jako prawo do nieograniczonej wolności wypowiedzi i działania.
Jednym z ważniejszych impulsów do podjęcia nowej, adekwatnej na nasze
czasy działalności duszpasterskiej, czego domagali się duchowni w Niemczech,
była nauka Soboru Watykańskiego II. Sobór Watykański II stał się dla wielu
ludzi wyraźnym wyłomem, przy którym Kościół pyta siebie i zastanawia się na
tym, jak pierwotną Dobrą Nowinę przekazać ludziom w nowy sposób. Stara się
przy tym odkrywać, że miłość Boża dosięga każdego we wspólnocie Kościoła3.
Takie inspiracje towarzyszyły podjętym pracom nad nowymi strukturami duszpasterskimi w diecezji kolońskiej. Podobne myśli kierowały także nowymi inicjatywami w diecezji Limburg. Jak pisze K. Wagner: Podstawą wszelkiego planowania w diecezji Limburg był diecezjalny synod, który obradował w Limburgu
w 1968 roku, bazując na nauce Soboru Watykańskiego II o Kościele. Synod wychodził z założenia, że to parafie są współodpowiedzialne za to, co dzieje się w
ich środowisku, a jednocześnie wskazują na współudział wiernych świeckich w
kształtowaniu kościelnego życia poprzez wybranych członków rad parafialnych4.
Nauka Soboru Watykańskiego II o Kościele była też impulsem do poszukiwania nowych dróg w duszpasterstwie. Diecezja Basel w Szwajcarii wzięła sobie
bardzo do serca tę znaczącą wypowiedź Konstytucji duszpasterskiej o Kościele
w świecie współczesnym Gaudium et spes, zwracającą uwagę na konieczność
badania znaków czasu w świecie i wyjaśnianiu ich w świetle Ewangelii: Kościół
bowiem nie stoi wobec znaków czasu tylko w obojętny sposób je interpretując,
ale sam staje się w nich znakiem poprzez swoje polityczne zaangażowanie, a
także poprzez swój, rzekomo niepolityczny, dystans głosząc Dobrą Nowinę,
sprawując obrzędy święte i poddając je [znaki czasu] teologicznej refleksji
(KDK 4)5.
Mówiąc zatem o planowaniu duszpasterskim, zastanawiano się nad wyłaniającymi się problemami nie tylko od strony praktycznej, ale również i teoretycznej, szukając teologicznej podstawy reform i planowania. Studiując pastoralne
koncepcje i plany duszpasterskie, które bazowały na nauce Soboru Watykańskiego II można zauważyć, że obraz Kościoła, jaki narzucał się wielu diecezjom i co
3

Tamże, s. 21.
K. W a g n e r: Pastoralstruktur- und Pastoralplanung im Bistum Limburg. „Pastoralheologische Informationen“. R. 14: 1994 z. 1–2, s. 33–39; tutaj: s. 33.
5
M. H o f e r: »Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit...« (Mt 6,33): Arbeitsinstrument für pastorales Handeln im Bistum Basel. „Pastoraltheologische Informationen“ 1–
2/1994, dz. cyt., s. 41–45; tutaj: s. 42.
4
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uwidoczniło się w planach pastoralnych, jest rozumiany jako wspólnota, communio, koinonia.
Budowanie przyszłości duszpasterstwa parafialnego na wskazywanym przez
Sobór Watykański II rozumieniu Kościoła jako wspólnoty zdaje się być niczym
zaskakującym dla Kościoła niemieckiego. Trend ten zaczyna dominować w teologii nie tylko praktycznej, ale i dogmatycznej6, a także w prawie kanonicznym7.
Nadzwyczajny Synod Biskupów, zwołany w 1985 r. z okazji dwudziestolecia
zakończenia Soboru Watykańskiego II, potwierdził tę tendencję, a Kongregacja
Nauki Wiary w „Liście do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia” z dnia 28 maja 1992 r. precyzuje rozumienie Kościoła jako komunii.
Dzięki pogłębionej refleksji teologicznej, ujmowanie Kościoła jako wspólnoty wzmacniało rozumienie duszpasterstwa jako budowanie wspólnoty, co właśnie przełożyło się na planowanie duszpasterstwa jako kształtowanie przede
wszystkim parafii jako wspólnoty8. I tak dla ilustracji możemy przytoczyć szkic
planowania duszpasterskiego dla archidiecezji kolońskiej, który powołuje się na
ważkie słowa Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium Soboru Watykańskiego II: Wprawdzie w każdym czasie i w każdym narodzie miły jest Bogu
każdy, kto się Go lęka i postępuje sprawiedliwie; spodobało się jednak Bogu
uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wyłączeniem wszelkich wzajemnych
powiązań, lecz ustanowić ich jako lud, który uznałby Go w prawdzie i Jemu
święcie służył(KK 9). Stąd też i swój plan reformy duszpasterstwa archidiecezja
kolońska zatytułowała: Kirche ist Gemeinschaft. Podobnie uczyniono w diecezji
6

Zob. K. K e r t e l g e: Kerygma und Koinonia. Zur theologischer Bestimmung der Kirche
des Urchristentum., W: Kontinuität und Einheit (FS für Franz Mussner). Freiburg 1981 s. 327–339;
G. G r e s h a k e: Communio – Schlüsselbegriff der Dogmatik, W: G. B i e m e r, B. C a s p e r und
J. M ü l l e r (red.): Gemeinsam Kirche sein. Theorie und Praxis der Communio. FS der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg im Br. für Erzbischof Oskar Saier. Freiburg im Br. 1992 s.
90–112; G. G r e s h a k e: Zentralismus oder Communio der Kirchen, W: U. S t r u p p e - J.
W e i s m a y e r (red.): Öffnung zum Heute. Innsbruck – Wien 1991 s. 31–53; H. J. P o t t m e y e r:
Kirche als Communio. Eine Reformidee aus unterschiedlichen Perspektiven. w: StZ 117(1992) s.
579–598.
7
Por. R. S o b a ń s k i: »Communio« als Formalprinzip des kirchlichen Rechts. ThGl
72(1982) s. 175–188; I. R i e d e l - S p a n g e n b e r g e r: Die Communio als Strukturprinzip der
Kirche und ihre Rezeption im CIC 1983. TThZ 97(1988) s. 217–238.
8
„Aby pojęcie komunii, które nie jest jednoznaczne, mogło służyć jako klucz do interpretacji
eklezjologii, 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). Zob. Kongregacja Nauki Wiary: List do biskupów Kościoła
katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia, 3; K. K e r t e l g e: Koinonia
und Einheit der Kirche nach dem Neuen Testament. W: J. S c h r e i n e r, K. W i t t s t a d t (red.):
Communio Sanctorum. FS für P.W. Scheele. Würzburg 1988 s. 56; M. K e h l: Die Kirche. Eine
katholische Ekklesiologie. Würzburg 1994 s. 64.
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Münster, wskazując na to, że communio jest zarówno darem jak i zadaniem9.
Communio jest darem, jest bowiem zakorzenionym w Bogu, ale jest skierowane
jako zadanie do tworzenia wzajemnych relacji pomiędzy wiernymi zwłaszcza we
wspólnocie parafialnej. Program z Münster rozpracowuje szeroko różne aspekty
wspólnoty tak, aby można było dotrzeć do wszystkich członków parafii i aby nikt
nie czuł się pozostawionym samemu sobie czy też biernym we wspólnym dziele
zbawczym dokonującym się na szczeblu parafii. W programie, podsumowując
rozważania na temat wspólnoty jej celów i zadań, znajdujemy stwierdzenie: Jest
zadaniem i celem duszpasterstwa, aby założoną i rzeczywistą przez Chrystusa
wspólnotę z Bogiem i ludźmi w diecezji Münster odkrywać, żyć nią i rozszerzać10.

II. Podmiot i proces planowania duszpasterskiego
Troską biskupów diecezjalnych i ich pracowników stały się parafie coraz
bardziej narażone na brak kapłanów w duszpasterstwie. Problem ten podejmowany przez diecezje brał pod uwagę zasoby personalne diecezji, szersze włączenie wiernych świeckich w duszpasterstwie także na pełnym etacie (Pastoral- und
Gemeindereferenten), stałych diakonów, zarządzanie finansami parafii przez
świeckich, stały sekretariat w parafiach prowadzony przez osoby świeckie, jednakże wciąż w aspekcie budowania wspólnoty wiernych w parafiach, diecezjach, w Kościele. Diecezja Limburg opiera planowanie duszpasterskie na rozumieniu Kościoła w nauczaniu Soboru Watykańskiego, które według K. Wagnera,
stawia na odpowiedzialność parafii i członków parafii za kształtowanie życia
kościelnego. Znaczącą rolę odgrywa tutaj rada parafialna i inne gremia odpowiedzialne za rozwój życia parafialnego.
Cechą charakterystyczną planowania w niemieckim Kościele jest udział w
nich licznych gremiów świeckich wiernych uczestniczących w przygotowaniu
programu, mającego obowiązywać po szerokiej jego konsultacji, już we wstępnej
fazie przygotowawczej. W archidiecezji kolońskiej, gdy wołania o reformę duszpasterstwa były coraz głośniejsze i gdy potrzeba podjęcia próby usprawnienia
duszpasterstwa w sytuacji coraz bardziej zmniejszającej się liczby czynnych kapłanów stawała się koniecznością, wydział duszpasterski archidiecezji kolońskiej
przygotował tekst do konsultacji. Wówczas ordynariusz archidiecezji kard. Joseph Höffner, skierował list pasterski do księży, diakonów i wiernych świeckich,
pisząc m.in.: Dzięki współpracy księży, diakonów i świeckich powstał ten projekt
(...), a co dotyczy wszystkich, powinno być także przez wszystkich rozważone.

9

Communio. Kirche ist Gemeinschaft. Schwerpunkte der Heilssorge im Bistum Münster.
Münster 1980 s. 5.
10
Tamże, s. 21.
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Będzie to też czytelnym znakiem, że Kościół jest wspólnotą11. Uczestnictwo licznych zespołów dawało większe możliwości dotarcia z programem do poszczególnych wiernych w parafiach.
W archidiecezji kolońskiej stworzono także jeszcze inną płaszczyznę uczestnictwa wszystkich wiernych w dyskusji nad sytuacją Kościoła i własnej parafii.
Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu 1993 r. podjęto tzw. „rozmowę pastoralną” (Pastoralgespräch), zmierzającą ku reformie duszpasterstwa12. „Rozmowy
pastoralne” kierowane przez odpowiednie gremia ludzi kompetentnych, prowadzone metodą dialogu, ogarnęły wielu wiernych w parafiach i dotyczyły szerokiej gamy problemów, najbardziej uwidaczniających się w parafiach. Rozmowy
te przyniosły zaskakujące rezultaty: przede wszystkim pozwoliły świeckim poznać problemy Kościoła, obejmowały one zarówno stronę duchową życia chrześcijańskiego, jak i stronę materialną funkcjonowania instytucji kościelnych, a
najbardziej parafii. „Rozmowy pastoralne” są przykładem upodmiotowienia
wiernych świeckich i aktywnego włączenia ich w życie Kościoła.
Udział szerokiego gremium w procesie przygotowania planu duszpasterskiego jest niezmiernie ważny dla jego akceptacji i realizacji. Pastoralny plan w diecezji Linz w Austrii na pierwszym miejscu działalności duszpasterskiej stawia
parafię i jej członków. Podkreśla się, że wspólnoty parafialne powinny żyć parafią czy to jako wspólnoty terytorialne lub grupa kategorialna, czy jako parafia
personalna. Każda parafia jest podmiotem i parafianie są podmiotami w duszpasterskiej działalności. I jak się twierdzi dalej: parafiom nie może być narzucony
plan z góry, on powinien wyrastać niejako od dołu, wychodzić od tych, których
bezpośrednio dotyczy. Parafianie mają prawo do tego, aby wyrazić swoją opinię i
podzielić się swoim doświadczeniem wiary, bowiem żaden plan nie powiedzie
się bez żywego udziału samych zainteresowanych13.
Diecezja Basel w Szwajcarii intensywnie pracowała nad tzw. instrumentem
pracy (Arbeitsinstrument für pastorales Handeln im Bistum Basel), włączając do
niego najrozmaitsze grupy, zaczynając od biskupa, poprzez rady diecezjalne,
księży, rady parafialne, docierając do wiernych świeckich. Zaangażowanie tak
wielu osób w proces tworzenia owego instrumentu pracy dla działalności pastoralnej zaowocowało większą odpowiedzialnością poszczególnych osób. Instrument pracy, z racji na szybko zmieniających się warunków życia, nie mógł rozwiązać wszystkich problemów dnia codziennego. Zauważono, że żadnego planu
11

Kirche ist Gemeinschaft – Schwerpunkte der Seelsorge im Erzbistum Köln. „Pastoralblatt
für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, Köln, Osnabrück“. R. 29: 1977 z. 12 s. 378–379.
12
Zob. Schlussvoten und Meinungsbilder. Pastoralgespräch im Erzbistum Köln. Köln 1996.
13
Zob. M. L e h n e r: Diözese Linz – Projekt Seelsorge in der Zukunft. „Pasttoraltheologische
Informationen“. R. 14: 1994 z. 1–2 s. 49.
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nie da się zrealizować ad hoc. Wymaga to długiego czasu i wypracowania celów
ogólniejszych opartych na ewangelii, które ogarniałyby całe życie człowieka i
jego przeznaczenie.14
Planowanie odnosi się jednak do zastanej rzeczywistości wymagającej jej
zmiany na lepsze, aby prowadząc dzieło zbawienia w przyszłości, lepiej kształtować pracę duszpasterską. Uważny obserwator łatwo dostrzeże mankamenty i
braki w działalności duszpasterskiej Kościoła, ale sama tylko obserwacja może
okazać się powierzchowna. Należy dotrzeć do sedna sprawy, do przyczyn zaistniałej sytuacji, do trendów rozwojowych w społeczeństwie. Takie podejście do
rzeczywistości domaga się rzetelnych badań i przeprowadzenia fachowej analizy
sytuacji. W języku dokumentów soborowych określa się to „badaniem znaków
czasu”. Przeprowadzenie dogłębnych badań i dokonanie fachowej analizy spoczywa na barkach socjologów religii. Niemcy są znani z prowadzenia szeroko
zakrojonych badań i analiz zaistniałych sytuacji. Stąd też każdorazowe podjęcie
reformy na szczeblu diecezji sięgało do aktualnych badań socjologicznych: postaw wiernych, trendów rozwojowych i znaków czasu. K. Gabriel w swoim referacie, pt. Planung und Vision. Die Frage nach der Zukunft der Seelsorge15, przygotowanym na kongres niemieckojęzycznych teologów pastoralistów we wrześniu 1993 r., wskazuje na zmiany, jakie dokonują się w nowoczesnym społeczeństwie. Należy je znać i podjąć jako wyzwanie dla Kościoła. Przede wszystkim
chodzi o tzw. nowoczesność z jej pozytywami i negatywami, zwłaszcza ambiwalentnej indywidualizacji, rozpadającego się monopolistycznego modelu religijności, pluralizmu16. Kościół musi te radykalne zmiany, dokonujące się w nowoczesnych społecznościach, widzieć, prawidłowo je ocenić i podejmować odpowiednie działanie. Oczekiwanie K. Gabriela – jak echo – wskazuje na Rahnerowski
postulat badań socjologicznych w teologii pastoralnej, koniecznych do rozpoznawania każdorazowej sytuacji Kościoła. Postulat ten, traktowany jako zasada
teologii pastoralnej, znalazł swe odbicie w monumentalnym dziele pt. Handbuch
der Pastoraltheologie. Praktische Theologie in ihrer Gegenwart17.

III. Metody stosowane w planowaniu
Wszelkie planowanie duszpasterskie w Kościele niemieckim, odnosi się do
poszczególnych diecezji. Brak jest planów ogólnokrajowych, jak to ma miejsce
14

Por. M. H o f e r: »Suchet zuerst das Reich Gottes...«, dz. cyt., s. 44–45.
K. G a b r i e l: Gegenwartige Herausforderungen für Planen und Handeln der Kirche. „Pastoraltheologische Informationen“. R. 14: 1994 z. 1–2 s. 55–75.
16
Zob. także R. K a m i ń s k i: Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym. Lublin
1997.
17
Handbuch der Pastoraltheologie. Praktische Theologie in ihrer Gegenwart. Red. F. X.
A r n o l d, H. S c h u s t e r, L. W e b e r, F. K l o s t e r m a n n. Freiburg in Br. 1964–1971.
15
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np. w Polsce. Plany duszpasterskie w Niemczech przygotowywane były w diecezjach przy udziale poszczególnych parafii. Parafie stawały się miejscem tworzenia się i realizacji podjętego planu: Wszystkie dotychczasowe kroki dotyczące
planowania struktur pastoralnych i osób pracujących w duszpasterstwie są skierowane na zachowanie i popieranie życia kościelnego w istniejącym parafiach,
pomimo zmniejszającej się liczby kapłanów – pisze K. Wagner18.
W związku z tym, że sytuacja duszpasterska w każdej parafii czy w diecezji
stale zmieniała się w zależności od dokonujących się przemian społecznych,
istniała potrzeba każdorazowego jej badania. Stąd w wielu przypadkach proponowano wypróbowaną metodę działania zastosowaną przez JOC kard. Cardijn’a,
a potem zalecaną przez papieża Jana XXIII w encyklice Mater et Magistra, a
mianowicie: voir, juger, agir. Dzięki trzem krokom: widzieć, ocenić, działać,
istnieje możliwość zoperacjonalizowania metodyki teologii praktycznej. Działalność chrześcijańska w odniesieniu do sytuacji wymaga indywidualnego jak i
socjoanalitycznego pośrednictwa (widzieć); z kolei stałe zorientowanie na Jezusa
Chrystusa jako punktu wyjścia i podstawa dokonuje się w hermeneutycznym pośrednictwie (ocenić); swoją antycypowaną siłę dla praktycznego pośrednictwa
uzyskuje w analizie i refleksji (działać) i szczegółowo omawia poszczególne etapy
tej metody w planowaniu duszpasterskim – tak pisze G. Köhl o planowaniu duszpasterskim w diecezji Trier19.

IV. Ocena planowania duszpasterskiego w Niemczech
Podejmowane w Niemczech i w innych krajach Europy Zachodniej plany
pastoralne wskazują na powagę zaistniałej sytuacji, wywołującej potrzebę wprowadzenia korekt w duszpasterstwie. Trzeba przyznać, że podejmowane korekty
dokonują się w sposób przemyślany. Większość planów zakłada nie tylko naprawę konkretnej sytuacji, ale proponuje doskonalenie przekazu Dobrej Nowiny
i niesienia zbawienia wiernym. W tym szerszym rozumieniu działalności duszpasterskiej Kościoła pomagało nauczanie Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza jego
eklezjologia komunii, która w Niemczech doprowadziła do stworzenia Kooperative Pastoral – duszpasterstwa kooperatywnego (współpracującego). Jednakże
wiele planów duszpasterskich – jak krytycznie ocenia N. Mette – nie zdołało
zrealizować tych wielce obiecujących wizji duszpasterstwa. W ostatecznym rozrachunku – jak podkreśla – nie chodziło o plany we właściwym tego słowa znaczeniu, a jedynie o „kryzysowe zarządzanie” w sytuacji coraz bardziej zmniejszającej się liczby personelu pastoralnego. Zabrakło odpowiedzi na pytanie, co
18

W a g n e r: Pastoralstruktur- und Pastoralplanung, dz. cyt., s. 33.
G. K ö h l: Seelsorge lernen in der Berufseinführung – Plädoyer für eine theologisch verantwortete Praxis. „Pastoraltheologische Informationen“. R. 14: 1994 z. 1–2 s. 175–177.
19
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Kościół może dać współczesnemu społeczeństwu poprzez nowe, dostosowane do
sytuacji struktury20. Obserwacja poczynań duszpasterskich w Niemczech zdaje
się potwierdzać zastrzeżenia N. Mette, dotyczące sposobu rozwiązywania zaistniałych problemów. Były to rozstrzygnięcia bardziej administracyjnie. Stworzono struktury, zgodnie zresztą z praktyką starożytnego Kościoła, umożliwiające
ustanowienie stałych diakonów, a także zatrudnianie etatowych pracowników
świeckich na różnych szczeblach kościelnej administracji i duszpasterstwa. W
planowaniu tym jednak za mało podkreślano rozwój strony duchowej, chociażby
poprzez bardziej intensywną ewangelizację. Nie doceniono znaczenia pełniejszej
formacji, zarówno wiernych świeckich jak i całego Kościoła. Kryzysowe zarządzanie, jak je nazywa Mette, przesłania podjęcie pilnych zadań ewangelizacyjnych. Być może trzeba przyznać rację stwierdzeniom, które formułuje G. Kellner: Struktury decyzyjne mają ważne znaczenie dla wartości poszczególnych grup
zawodowych i w ogóle dla znaczenia świeckich. W ważnych kościelnych sprawach nie udaje się jeszcze dotąd, uczynić wiernych świeckich podmiotami ich
własnych spraw wiary i brać udział jako zainteresowani w podejmowaniu ważnych decyzji. Brak przekazu informacji oraz brak uprawnień w podejmowaniu
decyzji czynią Kościół uboższym i nie odpowiadają zamysłowi Jezusa, który mówi: »Nie nazywam was sługami; ponieważ sługa nie wie, co czyni jego Pan. Ja
was nazwałem przyjaciółmi...« (J 15,15)21.

Podsumowując, nie można – o czym mówią sami niemieccy pastoraliści –
pomijać niedociągnięć w planowaniu duszpasterskim Kościoła w Niemczech.
Jest to przede wszystkim skupienie się na kryzysowym zarządzania, ciągle zbyt
ograniczone traktowanie świeckich jako odpowiedzialnych za decyzje dotyczące
ich samych i ich parafii. Wreszcie niedocenianie systematycznej ewangelizacji,
prowadzonej zwłaszcza przez grupy nieformalne.
Podkreślić jednak należy również pozytywne cechy tego planowania w
Niemczech. Są to: głębsze i szersze podejmowanie nauki Soboru Watykańskiego
II z jego rozumieniem Kościoła jako wspólnoty, udział świeckich wiernych w
procesie i w realizacji planu pastoralnego, wiele praktycznych rozwiązań wynikających z perspektywicznego planowania, także o charakterze administracyjnym, jak zatrudnianie świeckich na pełnym etacie w duszpasterstwie i administracji Kościoła.

20
Planung und Vision. Die Frage nach der Zukunft der Seelsorge – Gespräch im »Fishpool«.
„Pastoraltheologische Informationen”. R. 14: 1994 z. 1–2 [dyskusja panelowa: głos N. M e t t e,
s. 106.
21
Tamże, głos G. K e l l n e r ’ a, s. 113.
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Kilka refleksji na temat planowania duszpasterskiego.
Artykuł dyskusyjny

W dniu 28 października 2008 r. odbyło się w Sieradzu sympozjum na temat:
Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. W poszukiwaniu koncepcji na
przyszłość. Jego organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów i
Duszpasterzy im. Jana Pawła II wespół z Komisją Duszpasterstwa Konferencji
Episkopatu Polski. Warto zwrócić uwagę, że w temacie sympozjum zostało użyte
pojęcie – program duszpasterski. Wskazuje ono na potrzebę planowania działań
Kościoła, zmierzających do spełniania jego misji duszpasterskiej. Powstaje jednak zasadnicze pytanie: czy działalność zbawczą można programować?
Duszpasterstwo jest głównym posłannictwem Kościoła, który został powołany do urzeczywistniania zbawienia. Z tej racji należy przyjąć podstawową
prawdę, wynikającą z Magisterium, że w Kościele widzieć należy samego Chrystusa. Chrystus bowiem w Kościele swoim żyje, przez niego naucza, rządzi i
uświęca. Chrystus również objawia samego siebie różnorodnie w różnych społecznych członkach swoich (Pius XII: Encyklika Mystici corporis Christi). Z
woli Chrystusa działalnością zbawczą Kościoła kieruje Duch Święty. Główny cel
programowania duszpasterskiego powinien zatem polegać na tym, aby Mistyczne Ciało Chrystusa, o ile jest ono społecznością widzialną, przepoiła nowa energia religijna tak, by oczyszczone od licznych wad swoich członków,
otrzymało bodźce do zdobywania nowych cnót (por. Paweł VI: Encyklika Ecclesiam suam, 44).
Ponieważ Kościół jest społecznością widzialną, dlatego w działaniach duszpasterskich musi być miejsce dla aktywności ludzkiej, ale w ściśle określonym
zakresie. Z tej racji misja zbawcza powinna być działalnością zorganizowaną, a
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program duszpasterski może uwzględniać założenia teorii organizacji i zarządzania i służyć pomocą również w kierowaniu działalnością zbawczą Kościoła. Należy jednak przyjąć nauczanie Magisterium o nadprzyrodzonej naturze Kościoła i
jego hierarchicznej strukturze. Jeżeli w pełni uznaje się jego boską naturę, to w
tej perspektywie można ukazać jego społeczny wymiar (ludzką społeczność).
W dniu Zesłania Ducha Świętego narodził się Kościół, a zarazem obudziła
się w nim świadomość Boskiego posłannictwa, którego wypełnienie związane
jest z nieustannym rozwojem. Dlatego Kościół czyni permanentne postępy w
ujmowaniu sposobu swego bycia, w kierownictwie, w życiu społecznym wiernych, a zarazem coraz jaśniej uświadamia sobie cel swego posłannictwa, istotę
swej tajemniczej natury, wartość swojej nauki oraz możliwości wykonania powierzonej mu misji (por. Ecclesiam suam, 22).
Biorąc pod uwagę zbawczy cel działalności Kościoła i społeczny wymiar
wspólnoty kościelnej pojawia się bardzo ważne pytanie, które należy uwzględnić
w programowaniu duszpasterskim: na ile intensyfikacja działalności społecznej
(uzupełniającej) służyć będzie misji zbawczej?
Kościół żyje i działa w ludzkiej społeczności, dlatego głęboko się w niej zakorzenił. Łączność Kościoła ze społecznością ludzką ma konkretne wymiary: z
niej otrzymuje swych członków, od niej pobiera bezcenne skarby ludzkiej kultury, podziela jej losy i przysparza jej pomyślności. Wszechstronne badania pokazują jednak, że dzisiejsza ludzkość jest w trakcie przemian, wstrząsów i rozwoju,
które zmieniają nie tylko jej zewnętrzny styl życia, lecz również duchowe nastawienie. Poglądy ludzi, ich kultura umysłowa oraz życie duchowe podlegają silnemu oddziaływaniu czy to wielkich osiągnięć w zakresie wielu nauk, techniki i
społecznego życia, czy też prądów filozoficznych lub różnych teorii państwowości, które nurtują i przenikają społeczeństwo. Wszystko to, jak morskie fale, zalewa Kościół i wywołuje w nim wstrząsy. Panujące w świecie stosunki wywierają duży wpływ na członków wspólnoty Chrystusowej i prowadzą do zamieszania,
mogącego podważyć same podstawy spoistości Kościoła, gdyż wielu spodziewa
się, że Kościół wyrzeknie się swego posłannictwa i przyjmie nowe i nieoczekiwane formy swego życia (por. Ecclesiam suam, 26).
Przy planowaniu działalności duszpasterskiej Kościoła pojawiają się zatem
ważne pytania natury poznawczej:
Czy w przygotowywanych programach duszpasterskich bierze się pod
uwagę potrzeby uczniów Chrystusa w pełni zjednoczonych ze wspólnotą eklezjalną?
• Czy w planach duszpasterskich uwzględnione są potrzeby ludzi słabo
związanych ze wspólnotą kościelną?
•
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•

Czy programowanie duszpasterskie wychodzi naprzeciw potrzebom ludzi nie związanych z Kościołem?

Kościół, zanim przystąpi do przestudiowania jakiejkolwiek specjalnej kwestii i zanim wyważy wytyczne swego postępowania w stosunku do społeczności
ludzkiej, musi najpierw zastanowić się nad samym sobą. Kościół powinien zatem
lepiej rozeznać zlecone sobie do wykonania Boże zamiary, aby nabrać więcej
światła, nowych sił oraz przypływu radości do wykonania własnych zadań, a
wreszcie znaleźć bardziej stosowne metody nawiązania bliższych, skuteczniejszych i owocniejszych stosunków ze społecznością ludzką, do której przecież
sam należy, chociaż odróżnia się od niej właściwymi sobie i wręcz znamiennymi
cechami (por. Ecclesiam suam, 18).
W tej perspektywie pojawiają się kolejne kwestie dyskusyjne. Planowanie
działań Kościoła, zarówno duszpasterskich, jak i uzupełniających, domaga się
autorefleksji Kościoła, który powinien coraz lepiej poznawać sam siebie. To jest
zadanie całej teologii, ale szczególna misja badawcza w tym względzie przypada
teologii pastoralnej. Dopiero na drugim etapie w programowaniu duszpasterskim
należy bliżej określić cele, zadania, metody i środki działań pastoralnych: duszpasterskich, apostolskich, ewangelizacyjnych, uzupełniających (edukacja, wychowanie, działalność społeczno-charytatywna, działalność kulturalna, medialna).
Przy planowaniu duszpasterskim bardzo ważna jest również specyfika wewnątrzkościelnej sytuacji, jak również wpływy zewnętrzne, uwarunkowane religijnie, społecznie, kulturowo, obyczajowo, ekonomicznie, politycznie. Każda
ocena sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej Kościoła powinna być weryfikowana
przy pomocy precyzyjnie określonych kryteriów sformułowanych w oparciu o
badania teologicznopastoralne z jednej strony i badania empiryczne z drugiej
strony.
W założeniach programów duszpasterskich przyjmuje się, że zaplanowane
działania będą skuteczne, czyli przyniosą spodziewany efekt. Należy zatem dokładnie określić, co powinno pozostać w Kościele nienaruszone, a co podlega
odnowie. Nadprzyrodzony wpływ Ducha Świętego na życie Kościoła prowadzi
do tego, aby z jednej strony coraz bardziej harmonizowało ono z pierwotną myślą swego Założyciela, a z drugiej z właściwym społeczności ludzkiej charakterem, który Kościół kształtuje przez głoszenie Ewangelii zbawienia (por. Ecclesiam suam, 44). Zaplanowana wizja Kościoła w przyszłości musi zatem
uwzględniać oczekiwania jego członków. Nie można tutaj jednak działać na zasadzie popytu i podaży. Członkowie Kościoła powinni być odpowiednio przygotowywani do przyjęcia i akceptowania nowego oblicza Kościoła. Kościół nieustannie przemienia się, zdąża do Chrystusowego ideału, ale jednocześnie pozo89

staje bliski ludziom, których słabości ograniczają jego rozwój w kierunku doskonałości. Z tego powodu Kościół poszukuje możliwości swojej własnej odnowy,
czyli naprawy tych błędów, których dopuścili się jego członkowie, a które mu w
zwierciadle jego wzoru – Chrystusa, wytyka i piętnuje jego własne sumienie.
Celem programów duszpasterskich jest zatem uświadamianie członkom Kościoła, że muszą błędy swoje naprawić i dążyć usilnie ku wszelkim rzeczom doskonalszym, a także by z namysłem dobierali sobie środki do osiągnięcia tej koniecznej odnowy, której celem będzie ulepszenie życia wspólnoty kościelnej
(por. Ecclesiam suam, 44).
Programy duszpasterskie powinny być przygotowywane zespołowo, z zaangażowaniem specjalistów z różnych dyscyplin wiedzy o Kościele i jego działalności. W programowaniu duszpasterskim niezbędna jest również pomoc specjalistów z nauk świeckich i praktyków różnych dziedzin szeroko pojętego życia
społeczności ludzkiej.
Programy duszpasterskie powinny być całościowo przygotowane, bez konieczności dostosowywania jego głównych założeń do duszpasterstwa realizowanego w poszczególnych diecezjach. Pozostać należy zatem na dużym stopniu
ogólności organizacyjnej. Nie można bowiem w taki sposób przygotowywać
programów ogólnopolskich, aby poszczególne diecezje zmieniały jego podstawowe założenia. Duszpasterstwo diecezjalne ma swoją specyfikę, której nie powinien naruszać dobrze skonstruowany program ogólnopolski. Istnieje natomiast
konieczność zharmonizowania celów programu ogólnopolskiego z inicjatywami
diecezjalnymi. Tworzenie ciągle nowych propozycji wprowadza niepotrzebny
bałagan organizacyjny. Program ogólnopolski nie powinien burzyć duszpasterstwa diecezjalnego, ale je uzupełniać, wspomagać, inspirować, odnawiać, podbudowywać.
W każdej diecezji Kościół wypełnia misję zbawczą w łączności z całym Kościołem. To jest podstawowe założenie. W Kościele lokalnym realizowane są też
podstawowe funkcje zbawcze i uzupełniające. Na tych fundamentach należy
zatem budować programy duszpasterskie, bez wprowadzania niepotrzebnych
nowości organizacyjnych. Każda diecezja, niezależnie od programu, musi bowiem uaktualniać sposoby wypełniania misji zbawczej. Zadaniem każdego Kościoła lokalnego powinno być natomiast bieżące monitorowanie prowadzonych
działań duszpasterskich, ułożenie kalendarza realizowanych dzieł, promowanie
inicjatyw duszpasterskich w wymiarze diecezjalnym.
Na koniec warto powrócić jeszcze raz do pierwszego pytania: czy działalność zbawczą można programować? Programy duszpasterskie mobilizują członków Kościoła i ukierunkowują ich działalność. Należy zatem przygotowywać
coroczne programy duszpasterskie. Trzeba natomiast zastanowić się poważnie
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nad ich adresatami? Program duszpasterski spełni swoją rolę, jeżeli dotrze do
adresatów. Można uznać, że do tej pory program znały wybrane osoby, przede
wszystkich proboszczowie. Program powinien natomiast znaleźć się w każdym
domu katolickiej rodziny. Współcześni chrześcijanie nie czytają Biblii, nie zaglądają do Katechizmu? To nie jest argument. Program powinien znaleźć się w
rodzinach katolickich. Istniej bardzo dużo możliwości i dróg dotarcia do ludzi.
Można przygotować istotne treści w formie bardzo małych publikacji; można
docierać przez katechizowaną młodzież, przez członków różnych kościelnych
stowarzyszeń; można szukać dróg dotarcia do adresatów przez Internet. Założenia programu powinny być znane jak najszerszej grupie osób. Sam program niczego nie zmieni, sama wiedza na jego temat również nie spełni swojej roli, ale
sprawdzianem jego potrzeby i skuteczności jest każdy uczeń Chrystusa, utożsamiający się z Kościołem, albo będący daleko od niego. Program duszpasterski
powinien żyć, a siła jego życia pochodzi od każdego człowieka, który odnajdzie
w nim dla siebie wskazówki na drodze swojego życia Chrystusowego i światowego. Program ma do spełnienia podstawowe zadanie: przyciągać do Chrystusa i
pomagać w codzienności Jego uczniom.
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Programowanie duszpasterskie w parafii.
Ogólnopolskie i diecezjalne plany pastoralne
w relacji do programów parafialnych

Opracowywane przez Konferencję Episkopatu Polski programy duszpasterskie dotyczą różnorodnych obszarów pastoralnej aktywności Kościoła. Ich realizacja powinna znaleźć miejsce zarówno w duszpasterstwie zwyczajnym, jaki i
nadzwyczajnym, na płaszczyźnie diecezjalnej, ale także rejonowej, dekanalnej i
parafialnej. Niemniej podstawową wspólnotą kościelną, do której kierowane są
ogólnopolskie programy duszpasterskie jest parafia. To właśnie ona ma stać się
miejscem ich realizacji przede wszystkim w duszpasterstwie zwyczajnym, które
rozwija się zawsze wokół Eucharystii. Realizacja ta ma się dokonywać dzień po
dniu w ciągu całego roku liturgicznego w podstawowej wspólnocie Kościoła jaką
jest parafia1.
Publikowane zatem każdego roku ogólnopolskie programy duszpasterskie
powinny zostać wcielane w życie w parafiach. Oprócz tego zarówno nauczanie
Kościoła Powszechnego, jak i niektórych Kościołów lokalnych, postuluje zdecy-

1

Por. Rok nadziei chrześcijańskiej. Program duszpasterski na rok 1982/83. Warszawa 1982 s.
35. W nowszych programach można jednak zauważyć pewną zmianę przeznaczenia programu
ogólnopolskiego. Abp D a m i a n Z i m o ń we wprowadzeniu do programu na lata 2006–2010
napisał, że program duszpasterski dla Kościoła w Polsce ma ustalić pewien zakres działań wspólnych na poziomie Konferencji Episkopatu oraz dać pewne nowe sugestie biskupom diecezjalnym
dla opracowania programów w Kościołach partykularnych [D. Z i m o ń: Wprowadzenie. W: Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006–2010.
Katowice 2005 s. 5].
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dowaną odnowę parafii, której ważnym elementem jest tworzenie projektów
rozwoju czy też jej pastoralnego programu2.
W tym kontekście rodzi się kilka podstawowych pytań, odnoszących się do
relacji, jaka zachodzi pomiędzy programem ogólnopolskim oraz diecezjalnym
planem pastoralnym a programowaniem duszpasterskim w parafii. Główne z nich
można ująć następująco: Czy planowanie duszpasterskie w parafii polega przede
wszystkim na wcieleniu w życie programu ogólnopolskiego i diecezjalnego? Czy
programy ogólnopolskie posiadają wizję rozwoju parafii, czy akcentują tylko
pewne treści, nadają duszpasterstwu pewne nowe akcenty? Czy parafia powinna
wypracować własny program rozwoju, czy wystarczy, aby realizowała program
ogólnopolski lub diecezjalny? Jakie powinny być diecezjalne plany pastoralne,
aby przyczyniały się do rzeczywistego rozwoju wspólnot parafialnych? Odpowiedzi na powyższe pytania zostaną przedstawione poprzez ukazanie relacji pomiędzy ogólnopolskim programem diecezjalnym oraz programami parafialnymi,
jak również pomiędzy tymi ostatnimi a planami pastoralnymi diecezji.

I. Program rozwoju parafii a ogólnopolskie programy duszpasterskie
Planowanie czy programowanie jest poszukiwaniem najkrótszej drogi prowadzącej do osiągnięcia wyznaczonego celu, albo poszukiwaniem dróg, na których można zainicjować i podtrzymywać rozwój w kierunku tego celu. Proces
planowania i programowania można ogólnie ująć w trzy fazy: sformułowanie
problemu i określenie stanu obecnego, wytyczenie celów i zakresu działania,
zdefiniowanie sposobów i etapów postępowania. Wydaje się zatem, że prawidłowy rozwój wspólnot kościelnych nie może odbywać się bez właściwego i
odpowiedniego dla kościelnej działalności planowania i programowania. Musi
ono uwzględniać z jednej strony specyfikę kościelnej działalności, a z drugiej
osiągnięcia teorii rozwoju organizacji, które mogą być pomocne w procesie planowania i programowania duszpasterskiego.
Analizując planowanie duszpasterskie i opracowywane na jego podstawie
programy można wyróżnić dwa zasadnicze sposoby planowania, które odnoszą
się do postawionego w nich celu. Pierwszy sposób planowania i programowania
pojawia się wtedy, kiedy przyjmuje się, że w parafii nie ma potrzeby wprowadzania zmian, nowych form duszpasterskich tylko trzeba temu, co jest realizowa2

Por. J a n P a w e ł I I: Adhortacja apostolska Christifideles laici. Watykan 1988 nr 26; II
Polski Synod Plenarny (1991–1999): Potrzeba i zadania nowej ewangelizacji na przełomie II i III
Tysiąclecia Chrześcijaństwa. nr 44; III Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej: Statuty
synodalne. Gniezno 2001: Do istotnych zadań proboszcza należy wypracowanie przy pomocy
współpracowników pastoralnego programu parafii (Statut 37 § 2).
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ne, nadać pewne akcenty czy pewną tematykę. I tak w roku duszpasterskim, obchodzonym pod hasłem Bądźmy uczniami Chrystusa w parafii odbywać się będą
jak co roku rekolekcje dla dorosłych, tylko w tym roku będą poruszały tematykę
programu. Podobnie w dorocznej procesji Bożego Ciała rozważania przy kolejnych ołtarzach ukazywać będą Eucharystię jako np. szkołę bycia uczniem Chrystusa czy źródło siły do stawania się nim.
U podstaw takiego rozumienia programu duszpasterskiego stoi przekonanie,
że aktualne formy duszpasterstwa zwyczajnego jak i nadzwyczajnego w parafii
są wystarczające i co więcej, są we właściwy sposób realizowane. Należy im
zatem nadać pewną treść, jaka zawarta jest np. w haśle programu ogólnopolskiego. Taka strategia realizacji programu może zostać oprócz tego wzbogacona o
pewne inicjatywy duszpasterskie, jak konferencje czy spotkania dyskusyjne
poświęcone również tematyce roku duszpasterskiego. Ten sposób programowania oddaje dobrze następujące stwierdzenie z jednego z ogólnopolskich programów duszpasterskich: Program pastoralny podkreśla jedynie wynikający z
analizy aktualnej sytuacji Kościoła lokalnego aspekt realizacyjny misji ewangelizacyjnej3.
Drugi sposób planowania duszpasterskiego w parafii stawia sobie za cel reformę działalności duszpasterskiej, nadanie nowej jakości wypróbowanym środkom duszpasterskim a także, wprowadzenie nowych form duszpasterzowania. U
podstaw takiego programowania stoi określona wizja parafii, która ma być w
przyszłości zrealizowana, wizja, do której programowanie krok po kroku ma
prowadzić. Wynika ona z przekonania o konieczności ciągłej odnowy wspólnoty
parafialnej, nie tylko poprzez zaakcentowanie pewnych treści, ale poprzez podjęcie wysiłku, mającego na celu coraz pełniejszą realizację odnowionej wizji parafii, jaka zawiera się w Objawieniu, zarówno w Piśmie św. jak i w Nauczaniu
Kościoła.
Nie można znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, który sposób
planowania duszpasterskiego jest lepszy. Wydaje się, że pierwszy z nich może
być łatwiejszy w stosowaniu i bardziej odpowiadający logice ogólnopolskich
programów duszpasterskich, zwłaszcza tych z ostatnich lat. W jednym z nich
czytamy bowiem, że przez program duszpasterski rozumiano przede wszystkim
wprowadzenie określonych treści i działań duszpasterskich do normalnej pracy
duszpasterskiej danego roku czy kilku lat4. Opracowywany w taki sposób plan
pastoralny dla parafii będzie mógł w dość prosty sposób realizować założenia
3
Odpowiedzialność człowieka za dzieło zbawcze. Program duszpasterski na rok 1976/1977.
Warszawa 1976 s. 1.
4
Por. Rodzina Kościołem domowym – Kościół domowy w służbie życia. Program duszpasterski na rok 1978/1988. Warszawa 1978 s. 3.
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zmieniającego się każdego roku ogólnopolskiego programu, a prócz tego otwarty
będzie także na rożne dodatkowe inicjatywy kościelne, podejmowane czy to
przez Episkopat Polski czy to przez Stolicę Apostolską5.
Logika programowania ogólnopolskiego określona jest także poprzez stawiane w nim cele. Jakkolwiek są one niekiedy określone bardzo szczegółowo6, to
jednak można na ich podstawie wykazać, że zamiarem autorów tych programów
jest przede wszystkim nadanie działalności duszpasterskiej w danym czasie pewnej specyfiki, realizacja wskazań oficjalnej nauki Kościoła w lokalnych uwarunkowaniach, przezwyciężanie zagrożeń religijno-moralnych wynikających z ducha czasu, ożywienie duszpasterstwa, poprzez wprowadzenie nowych akcentów
treściowych7.
Wydaje się zatem, że ogólnopolskie programy duszpasterskie i postulowana
przez nie ich realizacja w parafii skierowane są bardziej w stronę takiego modelu
planowania, który nie zakłada większych zmian, lecz opiera się w zasadzie na
aktualnych formach i sposobach duszpasterzowania. Może być on niewątpliwie
przydatny dla duszpasterstwa parafialnego, może je inspirować, ożywiać i wzbogacać w nowe, aktualne treści, lecz nie może stanowić jedynego programu rozwoju parafii. Nie wynika to z jego braków, lecz z logiki takiej formy planowania
pastoralnego, jaka zawarta jest w ogólnopolskich programach duszpasterskich.
Planowanie pastoralne w parafii opierać się musi bowiem na takim sposobie
programowania, którego logika będzie wyrastała z określonej wizji rozwoju,
która będzie zakładała nie tylko kontynuację, ale i zmianę, która pogłębiać będzie istniejące formy duszpasterskie, ale też nadawać im będzie nową jakość,
poszukując jednocześnie nowych form. Taka logika planowania duszpasterskiego
musi opierać się na integralnej wizji duszpasterstwa i integralnej wizji rozwoju
parafii8, przezwyciężając czasem zbyt wąskie rozumienie określanej w programach ogólnopolskich i nie tylko, tzw. normalnej pracy duszpasterskiej9.
5

Opisując tematykę ogólnopolskich programów duszpasterskich M. O l s z e w s k i stwierdza: W przedstawioną w ogólnym zarysie tematykę włączają się w polskim programowaniu duszpasterskim dodatkowe, często nakładające się i mające na względzie inne zagadnienia niż ogólnie
założony plan duszpasterski tematy i akcje. Pierwszą i najdłużej trwającą akcją była zainicjowana
przez prymasa S. Wyszyńskiego »Społeczna krucjata miłości« [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 j a ł k o w s k i. Lublin 2006 s. 691].
6
Por. Otoczmy troską życie. Program duszpasterski na rok 2009. Poznań 2008 s. 23–24.
7
Por. M. O l s z e w s k i: Duszpasterstwo parafialne w świetle programów duszpasterskich
Episkopatu Polski 1967–2000. Studium teologiczno pastoralne. Białystok 2005 s. 30.
8
Wydaje się, że w określeniu pojęcia „duszpasterstwo integralne” można by spróbować odnieść się do analiz M. M a j e w s k i e g o (zwłaszcza: Tożsamość katechezy integralnej. Kraków
1995 oraz Pedagogiczno-dydaktyczne wartości katechezy integralnej. Kraków 1995), dotyczących
koncepcji tzw. „katechezy integralnej” i zinterpretować je w odniesieniu do całokształtu działalno-
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Wydaje się bowiem, że działalność duszpasterska parafii nie może polegać
tylko na tzw. normalnej pracy duszpasterskiej, cokolwiek miałoby to znaczyć,
ale powinna znajdować odniesienie do pewnej koncepcji duszpasterskiej, wynikać z niej. Tymczasem – zauważa L. Slipek – panuje przekonanie, że znając konkretne działania życia parafialnego, wie się, czym jest parafia: wiemy przecież,
jak odprawiać mszę świętą, jak spowiadać, jak przygotowywać do sakramentów... Jednak, czym innym jest znajomość tych poszczególnych elementów, a czym
innym pojęcie o całości, która jest organiczna i nierozdzielna. Czym innym jest
więc znajomość koncepcji parafii, a czym innym znajomość tego, co można zrobić w parafii. Podejmowanie przez księży różnych działań w parafii, skądinąd
dobrych, ale niepowiązanych ze sobą jakąś jedną myślą o ogólnym celu, można
porównać do luźnych ziaren, które nie zostały przemienione w chleb10.
Ogólnopolskie, coroczne programy duszpasterskie ostatnich kilku lat sprawiają ważenie, jakby nie wypływały z określonej wizji Kościoła, jakby zbyt mało
stawiały sobie pytanie o przyszłość, a skoncentrowane były w zasadzie na teraźniejszości. Co prawda w zarysie programu na lata 2006–2010 pojawia się w odniesieniu do parafii stwierdzenie, że jednym z zadań Kościoła w Polsce jest ożywienie życia parafii, określone jako zmiany w kierunku »wspólnoty wspólnot«, to
jednak trudno doszukać się w nich zarówno określonej wizji parafii, czy choćby
sposobów jej wypracowania, jak i praktycznych wskazań do realizacji postulowanych zmian, poza nielicznymi ogólnymi stwierdzeniami, takimi jak np. rozwijanie poczucia wspólnoty Kościoła11.
Programowanie integralnego rozwoju parafii, a nie tylko jej działalności i
aktywności, zwłaszcza tzw. akcji duszpasterskich12, w danym roku czy w okresie
kilku lat wymaga zatem określonej wizji duszpasterskiej, ponieważ każda wspólnota, żeby się utrzymać przy życiu potrzebuje wizji i zorientowanych na tę wizję
ści duszpasterskiej Kościoła. Dokładniejsze analizy tego zagadnienia wykraczają jednak zdecydowanie poza zakres niniejszej publikacji.
9
Por. Program duszpasterski na rok 1978/1988, dz. cyt., s. 3.
10
L. S l i p e k: Parafia jakiej pragnę. Warszawa 2001 s. 6.
11
Por. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata
2006–2010. Katowice 2005 s. 11. Oprócz braku pewnej wizji może to wypływać także ze zmiany
przeznaczenie programu, co już wspomniano powyżej (por. przypis 1). Jednak pomimo takich
deklaracji w kolejnych programach duszpasterskich znajduje się wiele postulatów do realizacji w
parafii.
12
Analizując zamierzone przez autorów programów ogólnopolskich efekty ich realizacji M.
O l s z e w s k i stwierdza: W ocenie programów zwracano uwagę na aktywizm oddziaływania
duszpasterskiego (Program duszpasterski na rok 1981/82), duszpasterze bowiem byli pobudzani
zarówno przez sytuację, jak i przez programy duszpasterskie bardziej do działania niż do modlitwy,
bardziej do różnego rodzaju akcji i przedsięwzięć zewnętrznych niż do pracy wewnętrznej, bardziej
do korzystania z szerokiego asortymentu środków zewnętrznych, aniżeli posługiwania się ściśle
środkami duszpasterskimi [M. O l s z e w s k i: Programy duszpasterskie w Polsce, dz. cyt., s. 692].
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liderów, którzy nią pokierują. Jeśli jakaś organizacja nie ma wizji, to nie ma też
przyszłości. Jeśli jakaś organizacja popada w kryzys, to znaczy, że traci z oczu
swoją wizję13. Planowanie pastoralne, także w parafii jest bowiem skierowane ku
przyszłości, jest drogą prowadzącą w jutro i nie może być krótkowzroczne, ani
celem samym dla siebie; ono jest ostatecznie »siostrą nadziei« (Jürgen Moltmann)14.
Ograniczenie planowania i programowania pastoralnego w parafii do realizacji w niej założeń programów ogólnopolskich stanowiłoby duże uszczuplenie
jej działalności. Planowanie w parafii jest bowiem działaniem o wiele bardziej
złożonym i wykraczającym poza realizację dyrektyw i zaleceń zawartych w
ogólnopolskim programie. Powinno ono przede wszystkim wypływać z określonej wizji parafii oraz z dokładnej analizy społeczno-kulturowych uwarunkowań,
w których ona działa i prowadzić do jej autentycznego integralnego rozwoju.

II. Program rozwoju parafii a diecezjalny plan pastoralny
Przedstawione powyżej rozważania nie mają na celu zakwestionowania zasadności realizacji w parafii ogólnopolskich programów duszpasterskich, choć
jak już na to wskazano, programy te wymagałyby dokładniejszego sprecyzowania ich adresatów, gdyż dają się tu zauważyć pewne rozbieżności. Podobnie
stwierdzenie, podkreślające szerszą i głębszą potrzebę planowania i programowania w parafii niż tylko realizacja zmieniającego się każdego roku programu
ogólnopolskiego, nie zmierzało do absolutyzowania teologicznej samodzielności
parafii. Parafia jest bowiem częścią diecezji, wspólnotą istniejącą w Kościele
diecezjalnym. Przez diecezję parafia pozostaje we wspólnocie z Kościołem powszechnym. Sprawując Eucharystię, głosząc wiarę i umacniając miłość braterską
oraz utrzymując więź z biskupem i przez niego z Kościołem powszechnym, parafia może rozwijać się zgodnie ze swoim powołaniem15.
Parafia jednakże nie jest też tylko jednostką administracyjną, której działalność polega na wykonywaniu zaleceń diecezjalnych. Odkrywana przez wiarę
tożsamość parafii, określona poprzez jej prawdziwe oblicze, czyli samą »tajemnicę« Kościoła, który właśnie w niej istnieje i działa (por. ChL 26) upoważnia i
uzdalnia ją i tych, którzy zostali do niej powołani do odczytania w świetle Bożego Objawienia ku czemu dziś i w przyszłości Bóg ją powołuje. Każdego bowiem,
kogo Bóg przyłączył do Kościoła (Dz 2, 47), kogo wybrał i powołał, obdarzył
13

A. K a l b a r c z y k: Kościół potrzebuje wizji. „Więź”. R 51: 2008 nr 9(599) s. 64.
Por. E. G a r h a m m e r: Pastorale Planung. W: Lexikon der Pastoral. Band 2. Red. K.
B a u m g a r t n e r, P. S c h e u c h e n p f l u g. Freiburg im Breisgau 2002 kol. 1265.
15
R. K a m i ń s k i: Parafia miejscem realizacji duszpasterstwa. W: Teologia pastoralna. T.
2. Teologia pastoralna szczegółowa. Red. R. K a m i ń s k i. Lublin 2002 s. 26.
14
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zdolnością do odczytania zamiaru Boga wobec niego, czyli zdolnością do pewnej
wizji Kościoła. Ta właśnie wiara, że każdy należący do wspólnoty Kościoła został obdarzony zdolnością do współodpowiedzialności za niego, zdolnością do
widzenia jego przyszłości, pozwala na dobre wypracowanie pastoralnego planu
rozwoju parafii16.
Planowanie duszpasterskie w parafii nie może zatem zostać określone tylko
poprzez ogólne zalecenia diecezjalne czy ogólnopolskie. Pierwszym pytaniem,
na jakie sama wspólnota powinna sobie odpowiedzieć jest właśnie pytanie o to,
co Bóg wobec niej zamierza, do czego ją powołuje. Tę wizję wspólnoty należy
następnie wpisać w kontekst duszpasterski diecezji, a dalej także Kościoła w
Polsce. Zakłada to jednak, że diecezja posiada integralny plan pastoralny, który
zawiera w sobie także wizję rozwoju parafii. Dopóki diecezja nie będzie posiadała jasno określonego planu pastoralnego, który nie będzie ograniczał się tylko do
realizacji tematyki programów ogólnopolskich i akcji duszpasterskich, czy też do
zebrania, a następnie prostej realizacji kalendarza wydarzeń o charakterze diecezjalnym17, dopóty opracowanie i realizowanie pastoralnego programu rozwoju
parafii będzie bardzo utrudnione.
Jako przykłady diecezjalnych planów pastoralnych wymienione zostaną tutaj
projekty z niemieckich diecezji w Pasawie18 i Magdeburgu19. Obydwa projekty,
choć powstałe w różnych kontekstach duszpasterskich, posiadają wiele wspólnych cech. Najpierw odnoszą się one do sposobu powstania planów duszpasterskich. Zostały one wypracowane w kilkuletnim procesie, na sposób synodalny, z
bardzo licznym udziałem duchownych i wiernych świeckich (w diecezji Pasawa
ponad 7000)20. Taki sposób tworzenia planu pastoralnego jest z jednej strony
otwarciem na działalność Ducha Świętego w Kościele, a z drugiej prowadzi do
większej akceptacji planu i współodpowiedzialności za niego. Partycypacja tworzy bowiem identyfikację. Jeśli uczestniczę w tworzeniu czegoś, to przyjmuję to
jako coś mojego, własnego21.
Dalsze podobieństwa możemy znaleźć w konstrukcji dokumentów. Zawierają one zarówno główne założenia duszpasterskiej działalności, kierunki rozwoju i
16

s. 79.

Por. M. P o l a k: Parafia dziś. Podstawy i kierunki duszpasterskiej odnowy. Poznań 2007

17

Por. S. G ą d e c k i: Słowo wstępne. W: Otoczmy troską życie. Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2008/2009. Red. S. S t u ł k o w s k i. Poznań 2008 s. 9.
18
Gott und den Menschen nahe. Passauer Pastoralplan. Passau 2002.
19
Um Gottes und der Menschen willen – den Aufbruch wagen. Dokumentation des Pastoralen
Zukunftsgesprächs im Bistum Magdeburg. Leipzig 2004.
20
Por. Gott und den Menschen nahe, dz. cyt., s. 2.
21
Por. P.M. Z u l e h n e r, H. G ö n n e r, J. S c h w e i g h o h e r: Pfarranalyse. Anstoß zur
Pfarrgemeinde–Entwicklung. AfkSDossier 15. Wien 1997 s. 16−17.
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cele, jak również projekty, które są kontrolowanymi krokami prowadzącymi we
wskazanym kierunku. Są one ograniczonymi zamierzeniami, które w określonym
czasie mają doprowadzić do sprawdzalnych osiągnięć. Dla realizacji tych projektów zostały też zabezpieczone odpowiednie środki ludzkie i materialne22.
Pastoralny plan diecezji Pasawa zawiera postulat, skierowany do parafii, aby
wypracowała, na podstawie planu diecezjalnego i zawartych w nim wskazań,
własny program rozwoju. W oparciu o diecezjalny plan pastoralny tworzone są
plany parafialne, małe projekty, które umożliwiają podejmowanie sensownych i
długoterminowych kroków w określonych uwarunkowaniach lokalnych23. Podobne wskazania odnośnie do rozwoju parafii znajdują się także w projekcie magdeburskim, który zakłada zarówno pewną reformę samych struktur organizacyjnych, jak i wyznacza kierunki długofalowego rozwoju parafii, w której poprzez
analizę i planowanie powinny być wyznaczane kolejne kroki24.
Analiza wymienionych tutaj diecezjalnych planów duszpasterskich wskazuje
na to, że mogą one stać się dobrą podstawą do wypracowania programów parafialnych, które będą miały jako główny cel zaplanowany rozwój. Świadczą o tym
zarówno określona wizja duszpasterska rozwoju diecezji, która zawiera w sobie
także główne kierunki rozwoju wspólnot parafialnych, jak i przekonanie, że to
właśnie sama wspólnota parafialna, w oparciu o główne założenia, wspólne dla
całej diecezji potrafi odczytać zamiar Boży względem niej. Udział bardzo szerokiego gremium w powstawaniu tych planów pastoralnych pozwala przypuszczać,
że znalazłby on duże możliwości przyjęcia we wspólnotach parafialnych25.
Synodalny sposób tworzenia pastoralnych planów w wymienionych powyżej
niemieckich diecezjach nasuwa pewne skojarzenia z synodami diecezjalnymi,
które w ostatnich latach zostały przeprowadzone w wielu polskich diecezjach. Z
pewnością można by na ich podstawie określić główne linie rozwoju wspólnot
parafialnych w diecezji26, choć wydaje się, że są one często powtórzeniem oficjalnego nauczania Kościoła na różne tematy, a zbyt mało uwzględniają aktualny
kontekst duszpasterski diecezji i jej rzeczywiste problemy.
22

Por. Gott und den Menschen nahe, dz. cyt., s. 2.
Tamże, s. 29.
24
Por. Um Gottes und der Menschen willen – den Aufbruch wagen, dz. cyt., s. 119–127.
25
Niestety trudno jest to stwierdzić, gdyż w niecały rok po wydaniu planu pastoralnego dla
diecezji ówczesny biskup Pasawy F r a n z X a v e r E d e r osiągnął wiek emerytalny i przestał
kierować diecezją, a jego następca był dość sceptycznie nastawiony wobec tego projektu i w praktyce od 2002 r. nie był on realizowany.
26
Por. M. P o l a k: Potrzeba odnowionej wizji parafii w świetle Uchwał III Powojennego Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej(1995–2000). „Teologia Praktyczna”. T. 3: 2002 s. 179–191; M.
Ł a n i e c k i: Duszpasterstwo zwyczajne w parafii w świetle Uchwał III Powojennego Synodu
Archidiecezji Gnieźnieńskiej. (praca magisterska) WT UAM Poznań 2007.
23
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Poza tym wydaje się, że postulaty duszpasterskie synodów diecezjalnych (w
odróżnieniu od prawnych, z którymi jest o wiele łatwiej) nie zostają przekształcane w odpowiednie plany pastoralne diecezji i przez to są też w praktyce duszpasterskiej nierealizowane. Stwierdzenie to można też odnieść do II Polskiego
Synodu Plenarnego, który od czasów jego zakończenia w 1999 r. nie doczekał
się odpowiedniego przełożenia na ogólnopolski plan pastoralny i wydaje się, że
nie stanowił zbytniej inspiracji dla corocznych ogólnopolskich programów duszpasterskich. Wszyscy, którzy uczestniczyli w pracach II Polskiego Synodu Plenarnego (1991–1999) pamiętają, jak wiele zaangażowania towarzyszyło pracy
synodalnej na szczeblu parafialnym i diecezjalnym, plenarnym obradom synodalnym oraz redagowaniu dokumentów końcowych w metropoliach. Nie trudno
przewidzieć, iż nie mniej pracochłonne, a raczej wymagające większego wysiłku i
czasu, będzie wprowadzenie w życie ducha i uchwał II Synodu. Z jego duszpasterskim przesłaniem należy trafić przede wszystkim do duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, często wskazującego na brak długofalowego programu
duszpasterskiego. Program ten jest bowiem zawarty w uchwałach synodalnych,
będących syntezą doktryny kościelnej, posoborowych dokumentów i wskazań
pastoralnych, jak i doświadczeń duszpasterskich Kościoła w Polsce27.
Planowanie duszpasterskie w parafii jest zatem powiązane z planowaniem
diecezjalnym, wobec którego ogólnopolskie programy duszpasterski w obecnej
formie stanowią pewnego rodzaju pomoc. Wydaje się, że programy ogólnopolskie mają bardziej znaczenie symboliczne (cały Kościół w Polsce w danym roku
działa pod wspólnym hasłem duszpasterskim) niż przyczyniają się do rzeczywistego rozwoju duszpasterskiego diecezji, a w niej i parafii, które powołując się na
program ogólnopolski, nie powinny dyspensować się od opracowania własnego
(diecezjalnego i parafialnego) planu pastoralnego. Życie parafii i diecezji oraz
ich duszpasterska działalność nie mogą być bowiem traktowane jako zbiór niepowiązanych ze sobą, regularnie powtarzanych czynności lub spontanicznie
prowadzonych akcji28.
Powyższe rozważania ukazujące relację ogólnopolskich i diecezjalnych programów duszpasterskich do programów parafialnych pozwalają na sformułowanie kilku zasadniczych wniosków pastoralnych.
Programowanie duszpasterskie w parafii nie może ograniczyć się tylko do
realizacji ogólnopolskich programów duszpasterskich. Jest ono bowiem długofalową działalnością, która nie może podlegać corocznym zmianom. Celem jej nie
27
W. S k w o r c: Słowo wstępne. W: 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. 7.
28
Por. R. H a j d u k: Planowanie ma przyszłość... także w Kościele. „Homo Dei”. R. 74: 2004
nr 2(271) s. 35.
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jest tylko ożywienie duszpasterstwa, położenie pewnych akcentów treściowych
lecz jego rozwój, nadanie nowej jakości wypróbowany środkom duszpasterskim i
próba wypracowania nowych. Programy ogólnopolskie nie zawierają także tak
istotnej dla planowania parafialnego wizji rozwoju parafii.
Dla planowania duszpasterskiego w parafii bardzo cennym byłby odpowiedni plan pastoralny rozwoju diecezji. W nim zaś powinny zostać zawarte główne
kierunki rozwoju diecezji, a także jej podstawowej struktury, jaką jest parafia.
Jakkolwiek wiele diecezji w Polsce działa bez takiego planu, to jednak doświadczenie wskazuje na jego ogromną przydatność dla programowania rozwoju zarówno diecezji, jaki i parafii. Zaplanowany rozwój duszpasterski jest bowiem
znakiem żywotności diecezji29
Planowanie pastoralne w Kościele w Polsce wymagałoby odnowionej i pogłębionej refleksji. Pomocne byłoby pochylenie się nad dokumentami II Polskiego Synodu Plenarnego (1991–1999), które mogłyby zainspirować do wypracowania koncepcji czy integralnej wizji rozwoju duszpasterskiej działalności Kościoła w Polsce i to widzianej w długofalowej perspektywie.

Zaplanowany rozwój duszpasterski jest także znakiem żywotności parafii.
Wpisuje się on bowiem w proces odnowy parafii, która podlega kościelnej zasadzie – Ecclesia semper reformanda. Planowanie nie jest akcją duszpasterską
którą da się szybko zorganizować, wzorowo przeprowadzić i odnotować w protokole wizytacyjnym. Kto w swojej działalności duszpasterskiej nastawiony jest
na różne akcje, na tzw. sukcesy duszpasterskie, którymi można się pochwalić, nie
jest w stanie zrozumieć procesu odnowy parafii, który nie może przynieść szybkich i spektakularnych osiągnięć. Jego efektów nie da się łatwo zmierzyć, a kategorie sukcesu duszpasterskiego czy udanych akcji duszpasterskich nie pasują
zupełnie do oceny jego przebiegu.

29
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Gott und den Menschen nahe, dz. cyt., s. 1.
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Odnowa wspólnoty parafialnej w programowaniu
duszpasterskim

Znaczącym problemem pastoralnym dla Kościoła jest dzisiaj osłabienie
wpływu środowiska chrześcijańskiego na kształtowanie wspólnoty żywej wiary i
miłości. Dawniej zadanie wychowania nowych pokoleń chrześcijan spełniała w
głównej mierze rodzina wspierana przez środowisko społeczne, przeniknięte w
swych instytucjach i zwyczajach atmosferą chrześcijańską. W tych warunkach
duszpasterstwo, ograniczające się do głoszenia słowa Bożego, szafarstwa sakramentów oraz stwarzania kultycznych ram służby Bożej, mogło uchodzić za wystarczające. Dzisiaj natomiast tego rodzaju minimalistyczne duszpasterstwo, nie
wspierane pracą i oddziaływaniem środowiska wychowującego, zawisło jakby w
próżni i nie jest zdolne samo osiągnąć celu, jakim jest wychowanie chrześcijan
żyjących wiarą i kształtujących swoje życie na fundamencie wiary.
Warunkiem wszelkiego postępu, odnowy, reformy jest krytyczne uświadomienie sobie i zanalizowanie aktualnych błędów i braków1. Wydaje się, że trzeźwe i realistyczne spojrzenie na sytuację duszpasterską Kościoła w Polsce nie
powinno nastrajać pesymistycznie. Najistotniejsze jednak zagrożenie tkwi w
odnowie pozornej, czysto zewnętrznej, legalistycznej. Nie ma krajów uprzywilejowanych, są tylko kraje o różnym stopniu zaawansowania i rozwoju tych samych w gruncie rzeczy procesów. Doświadczenie ogólne jest jednoznaczne:
tradycyjny model życia chrześcijańskiego i duszpasterstwa nie wytrzymuje próby
współczesnych przemian. Jednak Sobór Watykański II z jego obrazem Kościoła,
ukazuje sposób przezwyciężania niedomagań i braków tradycyjnego modelu
duszpasterstwa.

1

F. B l a c h n i c k i: Katechetyka fundamentalna. Lublin 1979 s. 120.
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Mimo toczącej się wśród teologów dyskusji na temat parafii, stanowi ona
podstawową osnowę organizacyjną duszpasterstwa. Ona bowiem jest ostatecznym umiejscowieniem Kościoła (ChL 26). Dlatego też nie ma lepszej zasady
duszpasterskiej, która ogarniałaby zarówno ludzi ochrzczonych, jak i będących
jeszcze poza Kościołem. Aby jednak Kościół w Polsce stawał się żywą cząstką
Kościoła powszechnego, musi przejąć się eklezjologią komunii, podejmując
przede wszystkim trud odnowy duszpasterstwa parafialnego. Trydenckie principium parafii, które akcentuje wydzielenie terytorium z pewną grupą ludzi i powołanie odpowiedzialnego za nią pasterza, w efekcie prowadzi do tego, że wierni
traktują swoją parafię jako jedną z instytucji usługowych, zaspokajających ich
potrzeby duchowo-religijne. Model tradycyjny przez swą centralizację staje się
modelem statycznym, bez dynamiki. Nie można negować historycznego znaczenia tradycyjnego principium tworzenia parafii, opartego na zasadzie terytorialności, obecnie jednak już to nie wystarcza. Parafia musi być pojmowana jako miejsce urzeczywistniania się Kościoła lokalnego we wspólnocie, ze wszystkimi elementami, które należą do konstytutywnych cech Kościoła2. Dlatego też dziś nie
wystarcza już dotychczasowe, tradycyjne duszpasterstwo, a więc duszpasterstwo
bez programu, a niekiedy chaotyczne i mało przemyślane.
Urzędowe nauczanie Kościoła ukazując znaczenie i rolę idei communio dla
współczesnego Kościoła, nie pokazuje konkretnego programu budowania parafii.
Daje jednak mocny impuls, aby nowa ewangelizacja skoncentrowała się przede
wszystkim na jej odnowie. Zobowiązuje to przede wszystkim strategów duszpasterstwa, którymi są w pierwszym rzędzie pasterze Kościoła, do realizacji w ramach swoich wspólnot projektów odnowy parafii, bazujących na eklezjologii
komunii. Postulat ten współbrzmi ze słowami Jana Pawła II, który mówiąc w
Adhortacji apostolskiej Novo millennio ineunte, że nie trzeba wyszukiwać „nowego programu” duszpasterskiego, wskazał jednocześnie, iż jest jednak konieczne, aby znalazł on wyraz we wskazaniach duszpasterskich dostosowanych do
sytuacji każdej wspólnoty (…). Właśnie w Kościołach lokalnych można określić
konkretne elementy programu – cele i metody pracy, zasady formacji i doskonalenia duszpasterzy i ich współpracowników, sposoby poszukiwania potrzebnych
środków – dzięki którym orędzie Chrystusa może docierać do ludzi, kształtować
wspólnoty (NMI 29). W świetle tych słów ciągle powinniśmy stawiać sobie fundamentalne pytanie: Czy nasze parafie i praca duszpasterska są szkołami komunii
(por. NMI 43)? Inaczej mówiąc: Czy rzeczywiście to wszystko, co czynimy w
duszpasterstwie zmierza do tego, by parafia stawała się wspólnotą ewangelizujących wspólnot? Pojawia się także pytanie: czy i na ile programy duszpasterskie w
Polsce przyczyniają się do budowania parafii na miarę eklezjologii Vaticanum II?
2

Por. J. R i g a l: L’ecclésiologie de communion. Son evolution historique et ses fondements.
Paris 2000 s. 69–72.
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Kluczem do odnowy wspólnoty parafialnej jest świadomość i akceptacja
wspólnotowego modelu parafii przez tych, którzy za jej rozwój są szczególnie
odpowiedzialni. Jeśli proboszcz nie będzie miał krytycznego spojrzenia na braki i
niedomagania tradycyjnego modelu życia chrześcijańskiego i parafialnego, to nie
podejmie inicjatywy w przeprowadzeniu nieodzownych reform zapoczątkowujących systematyczną i długofalową pracę nad odnową parafii. Jedno z podstawowych zadań pasterzy zawiera się w szeroko pojętej promocji „Kościoła budującego wspólnotę” na rzecz „Kościoła celebrującego”. Wiąże się z tym postulat
realizacji duszpasterstwa ewangelizacyjno-katechumenackiego3. Zadanie to jest
ściśle związane z formacją laikatu, który wpierw trzeba odpowiednio przygotować do współodpowiedzialności za misję Kościoła oraz do najrozmaitszych posług we wspólnocie lokalnej. W związku z tym trzeba dostrzec i uznać istniejące
na terenie parafii grupy, stowarzyszenia, wspólnoty i ruchy oraz podjąć z nimi
współpracę.
Aby parafia stawała się „szkołą komunii” (por. NMI 43) musi podjąć wieloletni plan działania zbudowany na eklezjologii communii. Warunkiem nieodzownym jego realizacji jest świadomość posiadania przez duszpasterzy integralnej i organicznej wizji budowania wspólnoty lokalnej. Pasterz parafii ogarnia
wtedy całość procesu rozwojowego, który ma prowadzić do urzeczywistnienia
wspólnoty Kościoła. Proces ten rozpoczyna się od ewangelizacji, która inicjuje
procesy wyzwoleńcze w ludziach i danym środowisku. Kolejnym etapem jest
wdrażanie poprzez formację katechumenalną do życia w eklezjalnej wspólnocie.
Głównym wnioskiem wypływającym z faktu, że Kościół urzeczywistnia się w
lokalnych wspólnotach jest postulat, by całe duszpasterstwo było tak przebudowane, aby służyło formowaniu podstawowych wspólnot życia chrześcijańskiego
w parafii. Są one pośrednimi etapami w budowaniu parafialnej więzi wspólnotowej. W nich jest możliwe istnienie komunikacji międzyosobowej, służącej w
efekcie budowaniu parafii jako wspólnoty wspólnot4. Oprócz wspólnoty prezbiterium parafialnego, parafialnej rady duszpasterskiej oraz małych wspólnot religijnych, należy zwrócić szczególną uwagę na rodziny, jako podstawowe wspólnoty parafii.
Realizując budowanie modelu wspólnotowego, parafie duże pod względem
liczebności wiernych powinny być podzielone na mniejsze jednostki organiza3

Por. A. Ż ą d ł o: Parafia w trzecim tysiącleci. Kielce 1999 s. 50–53; F. B l a c h n i c k i:
Sympatycy czy chrześcijanie? Katechumenat na dzisiejszą godzin. Krościenko 2002 s. 100; D.
Z i m o ń: Miejsce na mistagogię w roku liturgiczny. W: Mistagogia a duchowość. Red. A. Ż ą d ł o.
Katowice 2004 s. 64–68.
4
F. B l a c h n i c k i: Etapy realizacji wspólnotowego modelu parafii. Wizja Ruchu Światło–
Życie. „Koinonia”. R. 1979 nr 2 s. 12–20; T e n ż e: Formacja służby liturgicznej jako jedna z form
młodzieżowego deuterokatechumenatu w parafii. „Collectanea Theologica”. A. 46: 1976 fasc. 4 s.
51.
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cyjne. Istniejące w nich wspólnoty sąsiedzkie, mogą stać się najbliższą każdemu
katolikowi, najbardziej rodzinną, małą, podstawową wspólnotą kościelną. To w
nich i poprzez nie, świeccy mogą spełniać swoją podmiotowość w Kościele. Takie wspólnoty ewangelizują swoje środowisko, wychowując do świadomej wiary
i współodpowiedzialności. Jawi się w zawiązku z tym pilna potrzeba, aby w każdej parafii istniał strategiczny plan urzeczywistniania modelu parafii wspólnotowej. Pomocą w realizacji wspólnotowego modelu parafii na płaszczyźnie programowania i planowania mogą służyć posoborowe ruchy odnowy Kościoła
realizujące wypracowane przez siebie projekty odnowy parafii, a więc posiadające konkretny sposób budowania parafii wspólnoty wspólnot. Do bardziej znanych zaliczyć można program „Nowy Obraz Parafii”, „system ewangelizacyjnych komórek parafialnych”, projekt „parafia wspólnotą wspólnot” oraz nasz
rodzimy – „Nowa Wspólnota”5.
W parafii wspólnotowej głębokiej refleksji wymaga sposób wypełniania posługi proboszcza. Proboszcz we „wspólnocie wspólnot” ma być ośrodkiem, wokół którego koncentruje się życie wspólnot parafialnych, a nie wierzchołkiem
piramidy. Jest on tym, który ogarnia całość. On musi wiedzieć do czego działalność duszpasterska zmierza, na jakim etapie znajduje się budowana wspólnota,
jakie muszą być uruchomione procesy. Koordynowanie, kierowanie tym procesem według określonej wizji, to jest jego główne zadanie. W urzeczywistnianiu
parafii wspólnotowej duszpasterzy powinien wspomagać zespół, którym może
być rada parafialna. Ważne zadanie stoi przed grupami podejmującymi różne
posługi w parafii. Istnienie grupy koordynującej prace, a także zespołu diakonii
jest nieodzowne w budowaniu parafii jako wspólnoty wspólnot.
W kontekście odnowy wspólnoty parafialnej dogłębnego przemyślenia domaga się również koncepcja proponowanych co roku przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski tzw. programów duszpasterskich. Problem
ten był już aktualny kilkadziesiąt lat temu, gdy programy duszpasterskie na stałe
wchodziły do pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce. Już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku nasz wybitny polski pastoralista, ks. Franciszek Blachnicki podczas jednej z konferencji do kapłanów na temat organizacji życia parafialnego, mówił: Nie pomagają tutaj plany duszpasterskie, którymi próbuje się
odgórnie ratować i wypełniać próżnię, dlatego, że te plany też nie bazują na
wizji całościowej, teologicznej. Raczej chodzi o jakieś mniej lub więcej zgrabne
dobranie pewnych haseł i zrobienie z tego tematów. Jednak nie jest to oparte na
analizie faktycznej sytuacji naszego katolicyzmu, bo tej nie ma w skali globalnej,
i nie jest oparte na zasadach współczesnej teologii pastoralnej ani na soborowej
wizji Kościoła i jego urzeczywistniania się w świecie współczesnym. Na pewno
5

Zob. B. B i e l a: Parafia miejscem urzeczywistniania się komunii Kościoła. Katowice 2006
s. 565–591.
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tam są zawsze rzeczy pożyteczne i dobre, i jakoś potrzebne. Natomiast realizacja
tych haseł jest czystą fikcją bo jeżeli się hasła czy programy duszpasterskie przekazuje na początku danego roku na szczeblu centralnym, to zanim dojdą do
szczebla wykonawczego, zwykle rok mija i już jest nowy program. I tak co roku
się »odfajkowuje« te plany. Oczywiście, działa tu jeszcze cały system zasadniczy
zwyczajnego duszpasterstwa parafialnego, związanego ze sprawowaniem sakramentów. Faktycznie tworzy on gros naszego duszpasterstwa i gdyby nawet nie
było planów duszpasterskich, to by i tak to wszystko szło, albo mimo tych planów
to i tak idzie. W gruncie rzeczy jest to dziewięćdziesiąt procent duszpasterstwa.
Odgórnie patrzy się na wszystko przez plany, a oddolnie to widać, jak mało te
plany w końcu znaczą w parafii, kto się specjalnie przejmuje planami. Wiadomo,
że jeśli jest najważniejsza katecheza, to nie jest to zależne od co roku zmienianych planów. Podobnie kwestia sakramentów: od chrztu aż do pogrzebu, sprawa
coniedzielnej eucharystii, praktyki sakramentu pokuty. Wszystko to idzie niezależnie od planów odgórnych. Tu się też zarysowuje pewien kryzys z powodu braku jakiejś długofalowej wizji i świadomości celu, do czego to wszystko ma w końcu zmierzać?6.
Oprócz kwestii związanej z percepcją programu duszpasterskiego na poziomie parafii – i nie chodzi tylko tutaj o odpowiedni czas ich publikacji czy też o
chęci poszczególnych duszpasterzy – trzeba podkreślić, iż jeśli nie przejmiemy
się soborowym modelem budowania parafii jako wspólnoty wspólnot, żadne
„tradycyjne” plany czy programy duszpasterskie nie spełnią swej roli. Nie są
bowiem w stanie wejść w świadomość a tym bardziej w życie parafii. Problem
więc w istocie dotyczy modelu organizacji duszpasterstwa parafialnego, a także
modelu budowania parafii. Dlatego też, gdy ciągle w naszym duszpasterstwie
dominuje model duszpasterstwa kultycznego, rodzi się pytanie, czy programowanie duszpasterskie nie powinno zająć się przede wszystkim parafią a konkretnie pomocą w realizacji wspólnotowego modelu parafii. Chodzi tu – jak nam
podpowiadał Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej Christifideles laici – o przystosowanie struktur parafialnych z dużą elastycznością, jaką w tej dziedzinie
dopuszcza Kodeks Prawa Kanonicznego, mając na względzie udział świeckich w
odpowiedzialności duszpasterskiej oraz o tworzenie niewielkich podstawowych
wspólnot kościelnych, zwanych także wspólnotami żywymi, w których wierni mogą przekazywać sobie nawzajem Słowo Boże oraz służyć innym i praktykować
miłość. Wspólnoty te są prawdziwym wyrazem kościelnej komunii i ośrodkami
ewangelizacji, działającymi w łączności ze swoimi pasterzami (nr 26).
Podsumowując możemy powiedzieć, że Sobór Watykański II i posoborowa
eklezjologia pastoralna uczyniła wiele, aby Kościół był wyraźniej rozumiany i
urzeczywistniany jako komunia (por. ChL 19). Jeżeli duszpasterskie działanie
6

F. B l a c h n i c k i: Rekolekcje dla wspólnoty kapłanów Chrystusa Sługi. Lublin 1991 s. 7.
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Kościoła chce być duszpasterstwem dojrzałym, odpowiadającym soborowym
kryteriom i adekwatnym do dzisiejszych czasów, musi konsekwentnie na
wszystkich swych szczeblach akcentować współuczestnictwo, współudział i
współodpowiedzialność. Tylko wtedy bowiem będzie mogło być nazwane duszpasterstwem organicznym, czyli takim, gdzie nie ma miejsca na dominację, na
indywidualizm, na zastępczą działalność lub na pasywność. Wszyscy w nim stają
się w pełni odbiorcami i sługami tego samego i jedynego misterium zbawienia.
Apostolstwo świeckich i posługa duszpasterzy do tego stopnia się wzajemnie
uzupełniają, że działalność jednych, bez zaangażowania drugich, nie jest w pełni
skuteczna (por. KKK 900, DA 10). To radykalne stwierdzenie – według Jana
Pawła II – odczytywać należy w świetle eklezjologii komunii, według której
wszystkie posługi i charyzmaty, różne i zarazem komplementarne, są konieczne
dla rozwoju Kościoła, każdy na swój własny sposób (ChL 27). Kościół sformalizowany i zdominowany przez duchowieństwo staje się nieatrakcyjny dla ludzi z
inicjatywą. Utrwala postawy bierne oraz prowadzi do słabej identyfikacji ze
wspólnotą Kościoła. Utrzymywanie takiego stanu rzeczy jest szkodliwe i równoznaczne ze sprzyjaniem zewnętrznym nurtom dechrystianizacyjnym.
Drugi Polski Synod Plenarny stwierdził, iż należy usilnie starać się o kształtowanie modelu parafii jako wspólnoty wspólnot7. Wezwanie synodu jest powtórzeniem i aktualizacją nauki Soboru Watykańskiego II, by doprowadzić do rozkwitu poczucie wspólnoty parafialnej (por. KL 42). Podstawowy problem polega
jednak na tym, że nasze rozumienie chrześcijaństwa jest wciąż zbyt zindywidualizowane. Parafia nie powinna być przede wszystkim miejscem, w którym każdy „załatwia” swoje sprawy z Bogiem, ale winna być przestrzenią budowania
komunii z Bogiem i wzajemnych, twórczych relacji z innymi ludźmi. Ponadto,
mówiąc o parafii trzeba pamiętać, że jej rolą nie jest tylko opieka duszpasterska i
posługa sakramentalna wśród praktykujących katolików. Dzisiaj szczególnie
niezbędnie konieczna jest pogłębiona świadomość misyjna. Kościół w Europie i
na wszystkich kontynentach musi sobie zdawać sprawę z tego, że jest wszędzie i
zawsze Kościołem misyjnym (»in statu missionis«). Misja należy do jego natury
tak bardzo, że nigdy i nigdzie, nawet w krajach o ugruntowanej tradycji chrześcijańskiej, Kościół nie może nie być misyjny”8.
Nowa ewangelizacja nie jest możliwa bez udziału wiernych świeckich, którzy są swoistym pomostem pomiędzy oddalonymi od Kościoła a parafią. Aby
jednak świeccy mogli wykonywać to zadanie, sami muszą mieć oparcie w małych wspólnotach, gdzie systematycznie mogą pogłębiać swoją wiarę i uczyć się
konkretnych sposobów apostolskiego zaangażowania. W tej perspektywie dopie7

Potrzeby i zadania nowej ewangelizacji na przełomie II i III Tysiąclecia Chrześcijaństwa.
W: II Polski Synod Plenarny (1991–1999). Poznań 2001 s. 22.
8
J a n P a w e ł I I: Pamięć i tożsamość. Kraków 2005 s. 119.

108

ro widać pełny sens idei parafii jako wspólnoty wspólnot. W obecnych warunkach może ostać się jedynie „Kościół żywy”, w którym proklamowane jest słowo
Boże, w którym obecna jest modlitwa, Eucharystia, świadectwo życia chrześcijańskiego, posługiwanie otrzymanymi charyzmatami, apostolstwo, jednym słowem Kościół, który jest „szkołą komunii”. Dlatego też proces przemiany duszpasterstwa parafialnego domaga się głębokich przemyśleń przede wszystkim ze
strony samych pasterzy Kościoła.
Jest faktem, że do dziś nie zostały wypracowane w polskim duszpasterstwie
długoplanowe zasady odnowy parafii. Pomocą mogą z pewnością służyć istniejące projekty odnowy parafii. Warto także, aby polskie parafie przeprowadziły na
swoim terenie „synody parafialne”, które mogą dokonać diagnozy sytuacji w
parafii, wspólnie określić cele oraz środki, jakimi będą dążyć do jej odnowy.
Proces odnowy parafii to mozolne wdrażanie w życie przewidzianych działań,
jak również ich korygowanie w zależności od zmieniających się potrzeb. Nie
należy tu oczekiwać szybkich i spektakularnych osiągnięć. Odnowa parafii to
zadanie zamierzone na długie lata. Można jednak ufać, że z biegiem czasu parafia
świadomie realizująca proces odnowy stanie się wspólnotą, która będzie znakiem
i narzędziem zbawienia także dla ludzi oddalonych od Kościoła.
Wysiłek pastoralny Kościoła w Polsce winien zatem być skierowany przede
wszystkim na odnowę parafii. Jednak parafii nie zmienią nawet najlepsze ogólnopolskie programy duszpasterskie. Dlatego też, aby te programy osiągnęły swój
cel, potrzeba najpierw programu czy też planu budowania ewangelizacyjnokatechumenlanego modelu parafii wspólnoty wspólnot. I w tym właśnie może
duszpasterzom pomóc wieloletni, obejmujący cele, sposoby i środki program
duszpasterski. Oczywiście konkretny sposób jego realizacji byłby już w gestii
diecezjalnych gremiów pastoralnych.
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„System parafialnych komórek ewangelizacyjnych”
jako propozycja dla duszpasterstwa

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: jak ewangelizować, nie sposób
pominąć rzeczywistości parafii i jej dzisiejszego kształtu. Poszukiwanie modelu,
wyrażającego wolę Boga wobec parafii na dziś i jutro, wymaga odważnego podjęcia refleksji i otwartości na zmiany. W niektórych środowiskach kościelnych
podejmowane są dyskusje nad aktualnością terytorialnej koncepcji parafii, która
wymaga ponownego przemyślenia. Bez wątpienia kluczową kwestią w myśleniu
o parafii jutra jest wypracowanie określonej wizji parafii, zdolnej realizować
nowe funkcje, takie jak funkcja pogłębionej ewangelizacji i budowania małych
grup religijnych.
Modelem parafii opierającej swą strukturę na małych grupach zaangażowanych w ewangelizację oraz posługę wobec Kościoła i świata jest „system parafialnych komórek ewangelizacyjnych”, który nie jest ani ruchem, ani stowarzyszeniem, lecz systemem funkcjonowania całej parafii. „System parafialnych komórek ewangelizacyjnych” jest strukturą pośrednią między modelem parafii terytorialnej a personalnej, choć bazuje na zasadzie wyodrębnienia parafii według
kryterium terytorialnego. W systemie komórek, którego celem jest ewangelizacja
i odnowa parafii, znajduje odzwierciedlenie hierarchiczno-charyzmatyczna struktura Kościoła. Właściwym miejscem realizacji systemu jest środowisko parafii, a
osobą odpowiedzialną za jego funkcjonowanie jest proboszcz.
Jesteśmy na etapie poszukiwania modelu parafii, który byłby odzwierciedleniem eklezjologii soborowej. System komórek parafialnych jest propozycją dla
duszpasterstwa, która stanowi odpowiedź na to poszukiwanie.
Parafie funkcjonujące w oparciu o system komórek istnieją w wielu krajach,
takich jak: Włochy, Belgia, Holandia, Niemcy, Anglia, Irlandia, Dania, Szwecja,
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Francja, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w kilku państwach Afryki, Ameryki
Południowej (Boliwia, Wenezuela, Brazylia, San Domingo), a także w Kanadzie,
Meksyku, Singapurze.

I. Powstanie i rozwój „systemu parafialnych
komórek ewangelizacyjnych”
Twórcą metody ewangelizacji poprzez grupy domowych komórek jest koreański pastor, Paul Yonggi Cho, który rozpoczął swą pracę w Seulu w małym
namiocie misyjnym w 1958 r., a z biegiem czasu jego zbór stał się największym
zborem na świecie, liczącym ponad 700 tys. wiernych1. System został zaadoptowany do duszpasterstwa Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych, a
przeniesiony na grunt Europy przez ks. P.G. Pernini, proboszcza parafii św. Eustorgiusza w Mediolanie2. Model komórek jako pierwszy w Kościele katolickim
zastosował ks. Michael Eivers w Stanach Zjednoczonych, w parafii św. Bonifacego. W 1986 r. ks. Perini spotkał się z O. V. Gaudet, Misjonarzem Oblatem
Maryi Niepokalanej, pochodzącym z Kanady, który opowiedział mu o ożywionej
działaniem Ducha Świętego parafii św. Bonifacego w Pembroke Pines na Florydzie. Na decyzję o podróży ks. Perini na Florydę wpłynął także przeczytany
przez niego w amerykańskim czasopiśmie artykuł: „Parafia w ogniu”. Artykuł
zawiera opis radykalnej przemiany parafii, która była duchowo „martwa”, lecz
stała się zaczynem, miejscem płomiennej ewangelizacji, w którym każdy parafianin czuł się zobowiązany do głoszenia Ewangelii3.
11 listopada 1986 r. ks. Perini przedstawił swoje doświadczenia pobytu w
parafii św. Bonifacego Radzie Parafialnej, a w lutym 1987 r. wraz z kilkoma
osobami ze swej parafii oraz jednym kapłanem, wysłanym przez kardynała Martiniego, uczestniczył w dorocznym seminarium o systemie parafialnych komórek,
odbywającym się w parafii św. Bonifacego na Florydzie4.
Proboszcz parafii św. Eustorgiusza podjął decyzję, że „system parafialnych
komórek ewangelizacyjnych” stanie się drogą odnowy jego parafii. Zaproponował parafianom, by ci, którzy tego pragną, poświęcili dziennie godzinę czasu na
adorację Najświętszego Sakramentu. Katechezom dla dorosłych, prowadzonym
w tamtym czasie, proboszcz nadał charakter medytacji nad Adhortacją apostolską
Pawła VI Evangelii nuntiandi, która jest fundamentalnym dokumentem dla reali1

Por. P. Y o n g g i C h o: Grupy domowe a rozwój Kościoła. Warszawa 1992 s. 5.
Por. P. G. P e r i n i: Il grande sconosciuto. Milano 1998 s. 75–76.
3
Por. tamże, s. 75.
4
Por. L. F o r m i c a: Św. Eustorgiusz: historia ewangelizacji. Konferencja wygłoszona w
Mediolanie 16.06.04 [archiwum własne].
2
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zacji „systemu parafialnych komórek ewangelizacyjnych”, obok Encykliki Redemptoris missio Jana Pawła II. W czasie katechez parafianie (ok. 60 uczestników) zrozumieli swe powołanie do ewangelizacji i zaczęli zastanawiać się nad
praktyczną realizacją tego zadania.
Proboszcz postanowił zorganizować kurs lidera, trwający przez sześć kolejno po sobie następujących sobót, na który wybrał i zaprosił czterdzieści dwie
osoby. Równocześnie rozwinął się fundament systemu komórek, jakim jest adoracja wieczysta w parafii. Skrypt szkolenia liderów został przetłumaczony na
język włoski. W czasie kursu lidera powstały cztery komórki tzw. prowizoryczne, które spotkały się dwadzieścia dwa razy w celu praktycznego pogłębienia
treści kursu. W czasie spotkań komórek prowizorycznych każdy ma możliwość
być liderem, w celu nabycia praktycznego doświadczenia, zazwyczaj dwa razy w
czasie trwania kursu. Na dwa spotkania komórek prowizorycznych proboszcz
zaprasza członków rady parafialnej5.
W 1988 r. plan realizacji systemu został przedstawiony całej wspólnocie parafialnej (miało to miejsce w czasie mszy św. przez trzy kolejne niedziele), czego
skutkiem było zebranie 200 zgłoszeń osób zainteresowanych wejściem do małej
grupy, jaką jest komórka. Przy wstępnej realizacji projektu ustalono liczbę komórek na piętnaście, w tym dwanaście składających się z dorosłych, natomiast trzy z
młodzieży. Została też powołana komórka wykonawcza, zajmująca istotne miejsce w systemie, spotykająca się co tydzień. W skład tej komórki wchodzili: proboszcz, duchowy dyrektor, sekretarka i czterech liderów oddziału. Powstałe komórki zaczęły się spotykać regularnie co tydzień od lutego 1988 r.6.
W parafii św. Eustorgiusza obecnie istnieje 110 komórek, obejmujących ok.
1350 osób. Najmłodsi uczestnicy spotkań komórek to trzynastoletnia młodzież
po bierzmowaniu (obecnie 45 osób), a najstarsza osoba w komórkach ma 93 lata.
Funkcjonują też komórki matek i ojców. Wszystkie komórki spotykają się raz w
tygodniu, w domach poszczególnych członków wspólnoty, najczęściej o godzinie 21.00, jedna komórka spotyka się o godz. 10.00. Nie ma jednego dnia w tygodniu wyznaczonego na spotkanie dla wszystkich komórek, wybór dnia i godziny zależy od możliwości i preferencji poszczególnych członków komórek7.

5

Por. P. P e r i n i: Jak rozpocząć? Konferencja wygłoszona 19. 06. 04 w Mediolanie [archiwum własne].
6
Por. Skrypt szkolenia liderów. System komórek parafialnych. Kraków 1996 s. 4–5.
7
Por. wywiad z Z. Z a l e w s k i m, duszpasterzem parafii św. Eustorgiusza [archiwum
własne].
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II. Charakterystyka „systemu parafialnych
komórek ewangelizacyjnych”
W „systemie parafialnych komórek ewangelizacyjnych”, który wpisuje się w
wołanie Jana Pawła II o nową ewangelizację, można mówić o obecności trzech
wymiarów: kairologicznego, kryteriologicznego oraz operatywnego. Realizacja
wymiaru kairologicznego znajduje wyraz w większej koncentracji na codziennym życiu osób niż na ogólnej sytuacji parafii, co wiąże się ze zmianą postrzegania parafii. Wymiar kryteriologiczny (kryteriów) charakteryzuje troska o ewangelizację wszystkich. Natomiast wymiar operatywny związany jest z poprawną
realizacją metody komórek ewangelizacyjnych, tak by ich rozprzestrzenianie i
funkcjonowanie było trwałe8. Omawiany model jest drogą odnowy parafii opartą
na adoracji i ewangelizacji.
Celem systemu komórek jest odnowa i rozwój parafii poprzez ewangelizację
skoncentrowaną na pracy małych grup, tzw. komórek. Wzrost komórek parafialnych jest znakiem żywotności parafii, który określić można jako zbliżenie Kościoła do życia człowieka. Działania pastoralne w ramach systemu komórek są
dostosowane do konkretnych ludzi żyjących na danym terenie i stanowią odpowiedź na sytuację poszczególnych osób. Analizując system, uzyskujemy odpowiedź na pytanie: jak parafia funkcjonuje i może funkcjonować w budowaniu
wspólnoty chrześcijańskiej w świecie9. Całe działanie pastoralne w realizacji
„systemu parafialnych komórek ewangelizacyjnych” koncentruje się na idei fundamentalnej, to znaczy na człowieku, w czym wyłania się wymiar kairologiczny
systemu. Umieszczając człowieka w centrum ewangelizacji postrzega się go w
jego relacji do otaczającej rzeczywistości, bierze się pod uwagę takie elementy
sytuacji człowieka, jak: stosunki międzyludzkie, ruchliwość ludzką i przemieszczanie się, obecność w różnych miejscach, potrzebę wspólnoty i punktów odniesienia. W ewangelizacji realizowanej w systemie bierze się pod uwagę różnorodność osób i potrzebę zwiększenia rozmachu apostolskiego10.
Przez system rozumiemy szczególną strukturę, rzeczywistość organiczną i tak
zorganizowaną, że przez stałe odniesienie do pasterza i przez relacje wzajemnej
zależności między różnymi jej częściami, pozwala w sposób poważny i dokładny
przeżywać misterium Ciała Chrystusa, jakim jest Kościół. Jest to system ewange-

8
Por. F. R. R o m e r s a: Il rinnovamento della parrocchia nella Chiesa italiana dal Concilio
ad oggi. Roma 1999 s. 299.
9
Por. tamże, s. 322.
10
Por. tamże, s. 323.
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lizacji, który wywodzi się z przekonania, że Duch Święty nie chce pomijać cnót
porządku, posłuszeństwa i odpowiedzialności11.
Komórki są małymi grupami, których celem jest ewangelizacja osób niepraktykujących lub niewierzących, niezaangażowanych w życie Kościoła. Grupy
te liczą od sześciu do czternastu osób i spotykają się w mieszkaniu prywatnym.
Przez nazwę „parafialne” rozumieć należy, że środowiskiem, w którym przewiduje się realizację systemu, jest środowisko parafialne, gdzie osobą odpowiedzialną za jego funkcjonowanie jest proboszcz. Najważniejszym celem komórek
jest ewangelizacja osób, które nie biorą udziału w życiu żadnej parafii. Komórka
ewangelizacyjna jest podstawowym zalążkiem struktury Kościoła, mikro Kościołem, wspólnotą, w której obecne są osoby w różnym wielu i różnego stanu. Ważną cechą komórki ewangelizacyjnej jest zdolność do pomnożenia, analogicznie
do komórki ciała, która albo się dzieli, albo umiera. W komórce obecne są elementy, które są potrzebne dla rozwoju Kościoła, a należy do nich: przyjęcie i
głoszenie Słowa Bożego, jedność z Bogiem przez modlitwę, wypełnianie Słowa
Bożego, jedność z siostrami i braćmi, jedność z hierarchią, prowadzenie do
udziału w Eucharystii, zaangażowanie ewangelizacyjne poprzez realizację
otrzymanych charyzmatów12. Komórki powinny pozostać małe, gdyż w sytuacji
uczestnictwa zbyt wielu członków w grupie mogą straci efektywność i zdolność
troszczenia się o potrzeby poszczególnych osób13.
Ewangelizacja podejmowana przez należących do komórek przebiega w środowisku życia, w ramach istniejących relacji w domu, pracy, czy miejscu odpoczynku. Komórki w prezentowanym systemie ewangelizacyjnym, nazwane zostały parafialnymi, ponieważ tkanką, której część stanowią i w której mogą wzrastać
– jest parafia. Dojrzałość komórki polega na jej wzroście ilościowym i jakościowym, co wiąże się z przybywaniem nowych osób do komórki i ich formacją,
wskutek czego następuje podział na dwie komórki, odrębnie funkcjonujące, choć
należące do jednego ciała, jakim jest wspólnota parafialna14.
Specyfiką komórki jest wzrost i podział, analogicznie do komórek w ludzkim organizmie. Gdy liczba osób w komórce wynosi więcej niż 14, wskazany
jest podział. Jest to zgodne z psychologiczną zasadą, zgodnie z którą istnieje
korelacja między ilością osób w grupie a poziomem porozumienia i relacji. Komórka parafialna jest prowadzona przez lidera, przygotowanego przez probosz11
G. M a c c h i o n i: Ewangelizacja parafii. Metoda ewangelizacyjnych komórek parafialnych. W: Nowa ewangelizacja u progu trzeciego tysiąclecia. Program duszpasterski na rok
2000/2001. Red. E. S z c z o t o k, R. K e m p n y, A. L i s k o w a c k a. Katowice 2000 s. 188.
12
Por. K. P ó ł t o r a k: Odnowa parafii według systemu EkoPar (Ewangelizacyjnych Komórek Parafialnych). „Ateneum Kapłańskie”. T. 135: 2000 nr 548 s. 127–129.
13
Por. J. C o m i s k e y: Home cell group explosion. Houston 1998 s. 97.
14
Por. K. P ó ł t o r a k: Odnowa parafii według systemu EkoPar..., dz. cyt., s. 133.
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cza. Proboszcz nie bierze nigdy udziału w spotkaniu komórki, lecz co dwa tygodnie przygotowuje nauczanie zapisane na kasecie. Proboszcz wyłania liderów i
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie w parafii sześcioczęściowego kursu dla
lidera. Proboszcz obdarza liderów zaufaniem, traktując ich jako osoby współodpowiedzialne za ewangelizację w parafii.
Struktura komórek musi bazować na jednoznacznej aprobacie proboszcza,
który w każdej chwili winien być gotowy do sprawozdania z funkcjonowania
komórek wobec swego biskupa15. W omawianym systemie odnowy parafii,
świeccy traktowani są nie tylko jako współpracownicy, ale jako osoby rzeczywiście współodpowiedzialne16.
Istotnym ogniwem struktury jest komórka egzekutywna (wykonawcza),
składająca się z proboszcza, sekretarki (odgrywającej bardzo istotną rolę w systemie), duszpasterzy pracujących w parafii, duchowego dyrektora, liderów rejonu. W parafii św. Eustorgiusza w Mediolanie aktualnie w komórce wykonawczej
jest dziewięciu liderów rejonu17. Komórka ta, umożliwiając poznanie i analizę
środowiska, stanowi jedną z najistotniejszych rzeczywistości systemu, spotyka
się w każdym tygodniu, rozpatrując takie kwestie, jak: tematy katechez, rozwój
komórek, przygotowanie liderów, propozycje duszpasterskie. Spotkanie poprzedza półgodzinna adoracja. Komórka ta umożliwia proboszczowi, który nigdy nie
uczestniczy w spotkaniach poszczególnych komórek, wgląd w problemy i pytania poszczególnych uczestników komórek
W strukturze systemu można wyróżnić 3 poziomy: rejon, oddział i komórka. Osoba odpowiedzialna za rejon przed spotkaniem komórki egzekutywnej
spotyka się z liderami oddziału, odpowiedzialnymi za poszczególne komórki
danego obszaru, zbiera raporty sporządzone przez liderów, poznając dzięki temu
sytuacje, jakie mają miejsce w komórkach. Lider rejonu ponosi odpowiedzialność za trzech liderów oddziału, którzy dostarczają mu informacji na temat aktualnego stanu poszczególnych komórek, zgodnie z zasadą systemu18.
Lider oddziału powinien wizytować komórki, które są jemu powierzone.
Może nawet nie prowadzić stale jednej komórki, ale powinien poznawać członków poszczególnych komórek, spotykających się na terenie jego oddziału i po15

Por. L. C a t t a n e o, P. C r o s a: Organizacja i struktura »systemu parafialnych komórek
ewangelizacyjnych«. Konferencja wygłoszona w Mediolanie 17.06.04 [archiwum własne].
16
Por. A. P e c o r i: Prezentacja seminarium międzynarodowego poświęconego systemowi
komórek parafialnych. Konferencja wygłoszona 15.06.04 w Mediolanie [archiwum własne].
17
Por. L. C a t t a n e o, P. C r o s a: Organizacja i struktura »systemu parafialnych komórek
ewangelizacyjnych« [archiwum własne].
18
Por. G. M a c c h i o n i: Ewangelizacja w parafii – metoda »komórek«. Kraków 1997 s.
133.
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magać im w pogłębianiu ich świadomości uczestnictwa w szerszej wspólnocie
parafialnej. Lider każdej komórki uczestniczy co dwa tygodnie w spotkaniu prowadzonym przez lidera oddziału, na którego terenie znajduje się jego komórka,
natomiast liderzy oddziału spotykają się co dwa tygodnie z liderem rejonu. Dzięki zorganizowanemu w ten sposób przepływowi informacji proboszcz może poznać potrzeby i problemy członków komórki, nie uczestnicząc nigdy w ich spotkaniach, co znajduje odzwierciedlenie w treści jego nauczania, które jest przygotowywane, nagrywane na kasety magnetofonowe i wysłuchiwane na spotkaniach
komórki co dwa tygodnie. Nie wszystkie informacje przekazane liderom oddziału, muszą być przekazane komórce egzekutywnej, jeśli konkretne problemy mogą zostać rozwiązane na spotkaniu liderów oddziału19.
Spotkania komórek uczą wzajemnego zaufania i respektowania wymogu zachowania dyskrecji. Zasada zachowania dyskrecji obowiązuje również w komórce egzekutywnej. Wymóg ten nie dotyczy doświadczeń Bożego działania w grupach komórkowych, o którym mówi się w świadectwach, by umocnić wiarę innych.
Rolę o bardzo doniosłym znaczeniu ogrywa w systemie sekretarka, która zna
całą problematykę komórek, rejestruje historie poszczególnych komórek, przygotowuje kasety z nauczaniem proboszcza oraz spisuje jego nauczanie. Sekretarka
przygotowuje teczki z materiałami potrzebnymi liderom na spotkania komórki.
Osoba pełniąca tę funkcję pracuje jako wolontariusz przez wszystkie dni tygodnia pracy. Winna być osobą dyskretną, zdolną do wyważonego sądu, prowadzącą życie modlitewne i umiejętnie współpracującą z pasterzem. Sekretarka archiwizuje raporty, rejestruje statystykę, może wizytować komórki, ale wcześniej
musi o tym zamierzeniu zostać poinformowany lider obszaru i konkretnej komórki20. System komórek jest modelem, w którym duża odpowiedzialność spoczywa zarówno na mężczyznach, jak i na kobietach. Jest propozycją zaangażowania dla kobiet i mężczyzn, co stanowi odpowiedź na wyzwanie czynienia
świeckich nie tylko współpracownikami, ale także współodpowiedzialnymi za
życie parafii.
Pierwszym podręcznikiem komórek jest Biblia, zajmująca ważne miejsce w
życiu ewangelizatora. Nauczanie proboszcza nie stanowi zamkniętego cyklu
katechez, lecz nawiązuje do aktualnej sytuacji i potrzeb, jakie rozpoznaje i rozeznaje on w osobach uczestniczących w spotkaniach. Nauczanie związane jest z
aktualnie przeżywanym okresem roku liturgicznego i ważnymi wydarzeniami z

19

Por. L. C a t t a n e o, P. C r o s a: Organizacja i struktura »systemu parafialnych komórek
ewangelizacyjnych« [archiwum własne].
20
Por. Skrypt szkolenia liderów..., dz. cyt., s. 119.
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życia Kościoła. Treść nauczania co jakiś czas się powtarza. Nie ma ono nic
wspólnego z treścią niedzielnej liturgii słowa, która wyjaśniana jest w homilii21.
Proboszcz nie uczestniczy nigdy w spotkaniu komórki z powodu braku możliwości udziału w tak dużej ilości spotkań. Nie chce ponadto wyróżniać żadnej
komórki i pragnie okazać zaufanie liderom, powierzając im odpowiedzialność22.

III. Specyfika ewangelizacji prowadzonej w ramach
komórek parafialnych
Ewangelizacja w „systemie parafialnych komórek ewangelizacyjnych” opiera się na kilku etapach: modlitwie, służbie, dzieleniu się wiarą, prowadzeniu w
kierunku przyjęcia Jezusa jako Pana, włączeniu do komórki i na koniec wprowadzeniu do wspólnoty parafialnej.
W prezentowanej koncepcji ewangelizacji poprzez parafię istotnym pojęciem jest greckie słowo oikos, oznaczające fizyczną bliskość, związaną z ogniskiem domowym23. W Dziejach Apostolskich znajdujemy informację o Korneliuszu, który był człowiekiem pobożnym wraz z całym swym domem [oikos]
(por. Dz 10, 2). W grupie określanej słowem oikos można wyróżnić rodzinę i
krewnych, sąsiadów, kolegów i znajomych z pracy, przyjaciół, współpracowników, czyli osoby, które spotykamy w różnych okolicznościach naszej codzienności. Oni stają się naszym oikos, który powierzamy Bogu w modlitwie i wobec
którego podejmujemy ewangelizację. Oikos w oryginalnym znaczeniu można
tłumaczyć jako dom, ognisko domowe24. Jest to najbliższe środowisko życia,
miejsce budowania trwałych relacji. Nie trzeba w prezentowanej metodzie ewangelizacji stwarzać nowych możliwości ewangelizacji, lecz wykorzystać te, które
przynosi codzienne życie, nie zmarnować okazji do dzielenia się wiarą w codzienności25. Zasadniczą troską ewangelizatora nie jest w pierwszej kolejności
przekazanie chrześcijańskiej moralności, lecz wiary w Jezusa Chrystusa26.
Praktycznie ewangelizacja w systemie przebiegać winna w oparciu o przedstawione poniżej etapy.
21

sne].

Por. wywiad z Z. Z a l e w s k i m, duszpasterzem parafii św. Eustorgiusza [archiwum wła-

22
Por. J. P a l u c h n i a k: W centrum Kościoła. „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym”. R.
1996 nr 13 s. 57–58.
23
Por. G. M a c c h i o n i: Ewangelizacja w parafii..., dz. cyt., s. 35.
24
Por. L. S c u f f i: Nasza propozycja ewangelizacji: modlitwa – oikos – służba. Konferencja
wygłoszona 16.06.04 w Mediolanie [archiwum własne].
25
Por. P. G. P e r i n i: Il grande..., dz. cyt., s. 82.
26
Por. G. M a c c h i o n i: Ewangelizacja w parafii..., dz. cyt., s. 72.
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1. Rozpoznanie sytuacji duchowej osób z oikos
Ważne jest, by na początku drogi ewangelizacji według omawianej metody,
przypomnieć sobie wszystkie osoby, z którymi mamy na co dzień kontakt, rozmawiamy, spotykamy się w szkole, miejscu pracy, odpoczynku. Następnie powinna zostać podjęta refleksja nad tymi osobami, które znajdują się w oikos, a
które nie mają kontaktu z żadną wspólnotą parafialną, nie biorą udziału w niedzielnej Eucharystii i nie praktykują modlitwy. Każdy członek komórki, pragnący zaangażować się w metodę ewangelizacji, charakterystyczną dla systemu,
poproszony jest o utworzenie pisemnej listy osób należących do jego oikos27.
Podczas modlitwy rozeznaje, wobec jakich osób ze swego oikos jest wezwany do
ewangelizacji. Jest ważne, by z listy wybrane zostały te osoby, które naprawdę są
daleko od Kościoła i potrzebują ewangelizacji28. Wskazane jest, by liczba tych,
wobec których należący do komórek chcą podjąć ewangelizację, w pojedynczym
okresie czasu nie była zbyt duża, ponieważ metoda ta zakłada zaangażowanie w
osobistą relację z osobą, którą członkowie komórek pragną przyprowadzić do
Boga poprzez modlitwę, miłość i autentyczną służbę.
2. Modlitwa
Etapem wstępnym i bardzo istotnym w prezentowanej metodzie jest codzienna modlitwa za osoby, w których ewangelizację zdecydowaliśmy się zaangażować (10–15 minut lub nawet więcej). Decyzja o ewangelizacji w danym
czasie naszego życia może dotyczyć jednej czy dwu osób, z którymi będziemy
pogłębiać relację, towarzysząc im w różnych trudnościach29.
Podstawowym założeniem ewangelizacji w komórkach jest przekonanie, że
jeśli chcemy dzielić się wiarą, sami musimy mieć żywą relację z Bogiem. Modlitwa jest podstawowym wyrazem naszej wiary i drogą jej pogłębiania. Świadkiem
przekonującym o miłości Boga jest ten, kto sam jej doświadczył. Jeśli chcemy
kogoś przyprowadzić do Boga, ważne jest, byśmy najpierw sami rozmawiali z
Bogiem o tej osobie. Przez modlitwę Bóg może wskazać nam konkretny sposób
okazania troski i miłości tym, których chcemy przyprowadzić do Niego i do
wspólnoty Kościoła. Chcąc odpowiedzieć sobie na pytanie: w jaki sposób dotrzeć do naszych rówieśników, osób, z którymi żyjemy i spotykamy się na co
dzień, najpierw trzeba zastanowić się, kto z mych znajomych i bliskich nie doświadczył jeszcze miłości Boga i nie odnalazł w Kościele swego miejsca. Modli27

Por. A. Ż ą d ł o: Współczesne propozycje odnowy parafii. W: Teologia pastoralna. T. 1.
Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. K a m i ń s k i. Lublin 2000 s. 99.
28
Por. L. S c u f f i: Nasza propozycja ewangelizacji: modlitwa – oikos – służba [archiwum
własne].
29
Por. G. M a c c h i o n i: Ewangelizacja w parafii..., dz. cyt., s. 40.
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twa jest fundamentem wszystkich ważnych dzieł i posług. Chcąc dzielić się wiarą
najpierw winniśmy pytać Boga, do kogo On nas posyła.
Jest istotne, by w miarę możliwości codziennie pomodlić się za tę osobę,
własnymi słowami lub wybraną formą modlitwy. Kiedy zaczniemy modlić się
regularnie za wybraną osobę, będziemy podejmować służbę wobec niej z przekonaniem o naszej duchowej odpowiedzialności za nią przed Bogiem.
Ważne jest, by nie ulec pokusie zniechęcenia w modlitwie i pamiętać, że
niezależnie od dostrzeganych następstw naszej modlitwy, wstawiennictwo zawsze jest przejawem troski o drugiego, a sam Bóg pragnie, by wszyscy doszli do
poznania prawdy w czasie wybranym przez Niego. Owocem modlitwy jest miłość i mądrość, odwaga bycia świadkiem Jezusa, pokój i głęboka radość, dar
ewangelizacji.
3. Służba
Kolejny etap drogi ewangelizacji w systemie to służba, dająca wyraz realizacji słów Chrystusa: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 40).
Grupa komórkowa powinna głęboko docierać do serc ludzi niewierzących
nie tylko przez głoszenie Ewangelii, ale także przez ukazywanie jej życiem30.
Osoby, wobec której członkowie komórek podejmują służbę, zastanawiają się,
dlaczego ich bliscy postępują w taki, a nie inny sposób. Ważne jest na tej drodze
ewangelizacji, by otworzyć się na rany i problemy tego, kogo chcemy przyprowadzić do Jezusa31. Poznając problemy, pytania i trudności, z jakimi zmaga się
nasz bliźni, możemy uświadomić mu, że nie jest sam, że jest kochany miłością
bezwarunkową i bezinteresowną przez Boga, który chce pomagać człowiekowi w
przezwyciężaniu różnego rodzaju trudności.
Codzienność przyniesie nam wiele okazji do pogłębienia relacji z osobami,
za które się modlimy, do wsłuchania się w ich problemy, przeżycia, pytania.
Słowa uczą, czyny pociągają, a świat – jak powiedział Paweł VI – potrzebuje
bardziej świadków, niż nauczycieli, a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są
jednocześnie świadkami (por. Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi 41).
4. Dzielenie się wiarą
Na tym etapie ewangelizacji, etapie dzielenia się wiarą i objaśniania oraz
udzielania odpowiedzi na pytania danej osoby, następuje zapoznanie z prawdami
30
31
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Por. J. C o m i s k e y: Home cell group..., dz. cyt., s. 94.
Por. L. S c u f f i: Nasza propozycja ewangelizacji…, dz. cyt. [archiwum własne].

biblijnymi oraz świadectwo o doświadczeniu obecności i pomocy Boga w życiu
ewangelizatora32.
Jeśli modlimy się regularnie za konkretne osoby, podejmujemy służbę wobec nich, będziemy przygotowani na moment podzielenia się wiarą, doświadczeniem Bożej miłości. Poznając zranienia, pytania, przeżycia danej osoby, możemy
w pewnym momencie podzielić się osobistym świadectwem.
„Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana” (Redemptoris missio 2). Słowo
o Jezusie, w formie osobistego świadectwa o Jego działaniu w naszym życiu lub
w formie podzielenia się wydarzeniami, w których dostrzegliśmy Jego obecność,
może wzbudzić w drugiej osobie pragnienie spotkania i poznania Boga.
5. Wyjaśnienie oraz prowadzenie w kierunku przyjęcia Jezusa jako Pana
Etapem poprzedzającym zaproszenie na spotkanie komórki jest prowadzenie
osoby do przyjęcia Jezusa jako Pana. W omawianej metodzie celem ewangelizatora powinno być podzielenie się wiarą, ukazanie innym, jak więź z Chrystusem
wpływa na przeżywanie codzienności. Obrona struktur kościelnych i przekazanie
moralności chrześcijańskiej ustępuje miejsca mówieniu o doświadczeniu spotkania z Chrystusem33.
6. Zaproszenie do komórki i włączenie do wspólnoty parafialnej
Następny etap to zaproszenie na spotkanie komórki i włączenie się osoby
ewangelizowanej do wspólnoty parafialnej34. Wspólnota komórki, która jest
miejscem formacji i wzrostu duchowego, jest drogą pogłębiania relacji z innymi
ludźmi oraz relacji z parafią, a także miejscem poznawania swoich talentów i
swego powołania. Celem ewangelizacji w systemie komórek jest pełne włączenie
w życie Kościoła, podjęcie odpowiedzialności za jego wspólnotę, wyrażające się
w uczestnictwie w sakramentach, jak i konkretnych posługach wobec Kościoła i
świata35.

IV. Przebieg spotkania komórki
Spotkanie komórki odbywa się zazwyczaj w domu lidera, zgodnie z założeniem przyjętym w systemie. Na spotkanie są zapraszane osoby z oikos, którym
32

Por. A. C a s t e l l i: Nasza propozycja ewangelizacji: dzielenie się – wyjaśnienie – zawierzenie. Konferencja wygłoszona 16.06.04 w Mediolanie [archiwum własne].
33
Por. G. M a c c h i o n i: Ewangelizacja w parafii..., dz. cyt., s. 72.
34
Por. tamże, s. 74.
35
Por. tamże, s. 75.
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często trudno jest się odnaleźć w strukturach Kościoła, bo nie są związane ze
swoją parafią i czują się swobodniej w mieszkaniu prywatnym. Z tego samego
względu uczestnikami spotkań komórki są tylko świeccy, bo nowo przybyli często potrzebują trochę czasu, by otworzyć się na osoby duchowne.
Pierwszym etapem spotkania komórki, po przywitaniu ewentualnie przybyłych nowych osób, jest spontaniczna modlitwa uwielbienia ze śpiewem. Ma
miejsce także odczytanie wybranego fragmentu z Biblii. Czas przewidywany na
tę modlitwę to ok. 15 min.36.
Kolejna część spotkania to dzielenie się, uwzględniające odpowiedzi na pytania: Co Jezus uczynił dla mnie w tym tygodniu? Co ja zrobiłem dla Jezusa i
drugiego człowieka w tym tygodniu? Co uczyniłem dla ewangelizacji? Dzielenie
dotyczy działania Boga w naszym życiu, jak i przeżywanych aktualnie trudności,
a także relacji z osobą, którą członkowie komórki pragną przyprowadzić do
Boga.
Trzeci etap stanowi nauczanie proboszcza, trwające ok. 15 min. (maksymalnie 20 min.), odtwarzane z taśmy magnetofonowej. Jest to czas katechezy, pogłębienia wiary, słuchania słowa Bożego. Nauczanie jest proste, jednakowe dla
wszystkich komórek, jego celem nie jest formacja teologów, lecz ewangelizatorów. Proboszcz parafii powinien dbać o to, by ostatnia osoba przybywająca do
komórki, była w stanie zrozumieć nauczanie. W nauczaniu należy uwzględnić
aktualne problemy, potrzeby i sytuację konkretnych słuchaczy. Nauczanie ma
często charakter ewangelizacyjny. Celem nauczania jest nawrócenie, zaufanie
Bogu przez słuchaczy, prowadzenie do odpowiedzialności za ewangelizację.
Proboszcz parafii św. Eustorgiusza przed przygotowaniem nauczania modli się.
Czasem przygotowuje 15 min. nauczania przez trzy godziny. W nauczaniu ma
miejsce nawiązanie do roku liturgicznego, wydarzeń światowych i kościelnych,
w tym wydarzeń z życia diecezji. Nauczanie powinno opierać się na podstawach
biblijnych i teologicznych. Winna być w nim zachowana łączność z Kościołem
diecezjalnym, związek z rokiem liturgicznym. Nauczanie powinno również przynosić odpowiedź na duszpasterskie i duchowe wyzwania, przed jakimi obecnie
staje Kościół i świat37. W czasie nauczania każdy otrzymuje streszczenie, przygotowane przez sekretarkę, pomocne na etapie pogłębienia nauczania, w czasie
którego uczestnicy notują swe spostrzeżenia, którymi później się dzielą. Na kartce zazwyczaj znajdują się pytania pomocne w refleksji nad nauczaniem i w dzieleniu.

36
37
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Por. tamże, s. 88.
Por. A. Ż ą d ł o: Współczesne propozycje odnowy parafii, dz. cyt., s. 103.

Pogłębienie stanowi czwarty etap spotkania i trwa ok. 15 min. Lider pomaga
w przeprowadzeniu dzielenia się treścią nauczania, pobudzając uczestników do
dialogu poprzez pytania. W części tej należy unikać dyskusji, polemik, czy sporów. Nauczanie ma miejsce co dwa tygodnie. W tygodniu, w którym nie ma nauczania, lider może powtórzyć inne katechezy, szczególnie dotyczące metody
ewangelizacji, może też wydłużyć czas dzielenia lub modlitwy38.
Piąty etap spotkania to przekazanie członkom komórki ogłoszeń związanych
z wydarzeniami parafialnymi i zachęcanie do uczestnictwa w życiu parafii, której
komórka jest częścią. Celem tej części spotkania jest nie tylko przekaz określonych informacji, lecz uświadomienie uczestnikom, że stanowią oni część szerszej
społeczności.
Ostatni, dwuczęściowy etap spotkania, to modlitwa wstawiennicza i modlitwa o uzdrowienie. W czasie modlitwy wstawienniczej, poleca się osoby z oikos,
których inni nie znają, lecz wspólnie modlą się za nich. Intencje modlitwy zapisane zostają na kartkach, przekazane sekretarce, która otrzymuje je co tydzień, a
w czasie niedzielnej Eucharystii dwie z zebranych intencji są wybrane losowo i
czytane w czasie modlitwy wiernych. Modlitwa o uzdrowienie nie jest koniecznym etapem spotkania, występuje ona w zależności od potrzeb osób. Na zakończenie spotkania członkowie komórek modlą się o to, by mogli ofiarować Bogu
świat zewangelizowany. Następnie wszyscy modlą się Modlitwą Pańską, trzymając się za ręce, tworząc koło osób skierowanych na zewnątrz, by objąć modlitwą
tych, do których są posłani.
Optymalnym czasem na spotkanie komórki jest półtorej godziny. Członkowie komórki utrzymują też kontakt ze sobą poza cotygodniowymi spotkaniami,
przeżywając razem ważne wydarzenia swego życia, świętując urodziny i inne
ważne w ich życiu dni.

V. Efektywność „systemu parafialnych
komórek ewangelizacyjnych”
Prezentowany system jest drogą odnowy parafii, realizującej zadanie ewangelizacji, w której każdy świadomy jest swej odpowiedzialności za misję Kościoła. Trudno zliczyć historie nawrócenia mające miejsce dzięki funkcjonowaniu
tego systemu, czego potwierdzeniem są liczne świadectwa świeckich, dla których
uczestnictwo w spotkaniach komórek jest pomocą w osiąganiu chrześcijańskiej
dojrzałości. „System parafialnych komórek ewangelizacyjnych” szybko się rozszerzył i przyniósł wiele widzialnych owoców w Mediolanie i innych miastach
38

Por. G. M a c c h i o n i: Ewangelizacja w parafii..., dz. cyt., s. 90.
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na różnych kontynentach, wzrost duchowy i ilościowy, zmiany relacji w miejscach pracy i życiu rodzin, a jego recepcja zostaje dostosowana do różnych sytuacji kulturowych i kontynentalnych39.
Na podstawie obserwacji życia parafialnego i wywiadów z kapłanami pracującymi w parafii św. Eustorgiusza w Mediolanie, wypowiedzi parafian oraz
kwartalnika wydawanego w parafii, można wywnioskować, że całe działanie
pastoralne w parafii realizującej „system parafialnych komórek ewangelizacyjnych” skierowane jest ku ewangelizacji. Na spotkaniach dzieci przygotowujących się do sakramentów oraz młodzieży w oratorium parafialnym realizowana
jest ewangelizacja oparta na modlitwie, służbie, świadectwie i budowaniu wspólnoty. Celebracje liturgiczne stały się bardzo żywe, pełne radości z powodu przyjęcia nowych osób. Wzrost duchowy i liczbowy jest jakościowo i ilościowo
owocem ciągłej adoracji eucharystycznej. W parafii trwa łańcuch modlitwy w
pilnych sprawach parafian, spontaniczna modlitwa wspólnotowa raz w tygodniu
w kościele, coroczne seminaria Nowego Życia podczas Wielkiego Postu, kursy
formacyjne dla nowych liderów40.
Działalność charytatywna przybrała w mediolańskiej parafii kierunki darmowej i bezinteresownej służby, przynosząc owoce w postaci zwiększenia liczby
posług. Opracowana została mapa urzędów i propozycji pomocy. Na tablicy
ogłoszeń w parafii i w formie skomputeryzowanej można zaoferować swoją pomoc w określonych sprawach. Notuje się wzrost posługi charytatywnej i misyjnej, za którą odpowiedzialni co roku wysyłają paczki zawierające środki spożywcze, medyczne lub pieniądze (m. in. na Filipiny, do Manilii i Borongau).
Przedstawiona droga ewangelizacji i model parafii jest jednym z najbardziej
efektywnych modeli, sprzyjającym odnowie parafii, wypróbowanym na wszystkich kontynentach i wśród różnych parafii katolickich, jak i wspólnot innych
wyznań chrześcijańskich41. W Polsce „system parafialnych komórek ewangelizacyjnych” jest stosunkowo mało znany. Przyczyną efektywności systemu nie jest
sama metodologia, lecz fakt, że pociąga ona za sobą konieczność życia Ewangelią w codzienności.
Jeśli cała wspólnota doświadcza silnej ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, przechodzi z etapu wspólnoty zewangelizowanej do wspólnoty ewangelizującej. O realizacji tego etapu świadczą także dwie wielkie inicjatywy podjęte przez
parafię św. Eustorgiusza: seminaria europejskie (od 1998 są to seminaria mię39

Por. F. R. R o m e r s a: Il rinnovamento della parrocchia nella Chiesa..., dz. cyt., s. 320.
Por. tamże, s. 316.
41
Por. G. M a c c h i o n i: Ewangelizacja parafii. Metoda »ewangelizacyjnych komórek parafialnych«. W: Nowa ewangelizacja ..., dz. cyt., s. 189.
40
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dzynarodowe, w czasie których ma miejsce prezentacja systemu), w których
uczestniczą świeccy i duchowni różnych kontynentów oraz misja ewangelizatorów wędrujących. Posługa ta została zapoczątkowana w parafii św. Eustorgiusza
wiosną 1990 r. Od 1991 r. parafianie zaangażowani w tę posługę odwiedzili wiele miejsc we Włoszech, a także w innych częściach Europy i świata. Byli we
Francji, Hiszpanii, na Malcie, w Polsce i krajach Europy zachodniej, w Nairobi i
innych miastach afrykańskich42. W samej parafii św. Eustorgiusza w Mediolanie
w ciągu osiemnastu lat nastąpił wzrost liczby parafian z 300 osób, biorących
udział w niedzielnej Eucharystii, do ok. 1600 praktykujących i zaangażowanych
parafian. Parafia, funkcjonująca w oparciu o „system parafialnych komórek
ewangelizacyjnych”, jest wspólnotą podejmującą zadanie nowej ewangelizacji i
szkołą chrześcijańskiego życia, drogą rozwoju duchowego oraz głębszego zrozumienia, czym jest chrześcijaństwo. Model parafii, jakim jest „system parafialnych komórek ewangelizacyjnych”, stwarza warunki owocnej ewangelizacji w
parafii i poprzez parafię. Stanowi on drogę odnowy i rozwoju parafii43.

42

318.

Por. F. R. R o m e r s a: Il rinnovamento della parrocchia nella Chiesa..., dz. cyt., s. 317–
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Problem ten podjęty został w innych publikacjach autorki – M. K u d e ł k a: »System parafialnych komórek ewangelizacyjnych« sposobem na odnowioną parafię. „Studia Pastoralne”. R. 3:
2007 nr 3 s. 294–300. Całościowo zagadnienie przestawia monografia – M. K u d e ł k a: »System
parafialnych komórek ewangelizacyjnych« jako nowa propozycja dla duszpasterstwa. Studium
pastoralne. Katowice 2008. Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach. Vol. 43.
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ADAM PRZYBECKI

Pojęcie modelu duszpasterstwa w teologii pastoralnej

W publikacjach z zakresu teologii pastoralnej, pośród wielu innych terminów, spotkać można dość często stosowane określenia – „model duszpasterstwa”
i „koncepcja duszpasterstwa”. Wraz z nimi pojawiają się kolejne, np. „wizja pastoralna” czy „duszpasterskie wzorce”. Lektura sporej liczby tekstów, w których
wspomniane pojęcia są stosowane, przysparza niemało trudności w zrozumieniu
ich znaczenia. Odnosi się wrażenie, jakby te pojęcia używane były w dość dowolny sposób, bez uwzględnienia kontekstu, konsekwencji metodologicznych i
prakseologicznych. Wydaje się, że przyczyną zgłaszanych trudności jest albo
mechanicznie przenoszone na grunt teologii pojęć zapożyczonych z innych nauk,
albo nie przywiązywanie zbytniej wagi do precyzyjnego ich stosowania w konkretnych przypadkach.
Istnieje zatem potrzeba podjęcia próby uporządkowania zagadnień, związanych ze stosowaniem określonych pojęć na terenie teologii pastoralnej. Dokonać
tego można, pokazując najpierw trudności w formułowaniu wymienionych wcześniej pojęć, a także źródła nie zawsze trafnych zapożyczeń, aby wreszcie zaproponować konkretne propozycje teologicznopastoralnych adaptacji.

I. Trudności związane z formułowaniem pojęć
stosowanych w teologii pastoralnej
Istotne dla teologii pastoralnej skoncentrowanie na współczesnej sytuacji, w
jakiej dokonuje się aktualizacja Kościoła, rodzi konieczność odwoływania się do
innych dyscyplin naukowych. Jest bowiem ona naukową refleksją nad aktualnym
rozwojem i doskonaleniem Kościoła w jego działaniu zbawczym, o ile ten rozwój
i doskonalenie może być poznane z samej istoty Kościoła oraz analizy sytuacji, w
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jakich Kościół aktualnie działa1. Trzeba zauważyć, że owo poznanie dotyczy
zarówno rzeczywistości samego Kościoła (poznanie krytyczne), jak i powinności, jakie ma do wypełnienia (poznanie normatywne)2. Dlatego też teologia pastoralna funkcjonuje z jednej strony jako nauka teoretyczno-praktyczna (w arystotelesowskim sensie) – w tym rozumieniu jest refleksją nad działalnością Kościoła, przez którą urzeczywistnia się on w określonym momencie historii i konkretnych warunkach społecznych, z drugiej strony teologię pastoralną traktuje się
także jako naukę normatywną. W tym ujęciu jej celem jest wypracowanie, ważnych i potrzebnych dla kierowania Kościołem, zbiorów norm i dyrektyw działania. Mają one kluczowe znaczenie zarówno dla poszczególnych wspólnot tworzących społeczność kościelną, jak i dla poszczególnych osób wypełniających w
jej ramach właściwe sobie zadania.
Dla teologii pastoralnej oba rodzaje poznania są równie ważne i trzeba je
uwzględniać w całości myślenia praktycznego. Nie do pomyślenia bowiem jest
sytuacja, w której formułuje się normy i praktyczne dyrektywy działania bez
wcześniej przeprowadzonej, naukowej refleksji nad rzeczywistością. Niemożliwe
także jest dokonanie tego dzieła bez ustalenia, precyzyjnie uzasadnionego systemu odniesień wspomnianej refleksji, a więc podstawy analizowanej rzeczywistości.
Dokumenty kościelnego Magisterium określają teologię pastoralną jako naukową refleksję o codziennym wzrastaniu Kościoła, w mocy Ducha Świętego, w
kontekście historii; a więc o Kościele jako powszechnym sakramencie zbawienia,
jako znaku i żywym narzędziu zbawienia Jezusa Chrystusa, działającym przez
słowo, sakramenty i posługę miłości”. Zwracają uwagę, że „nie jest tylko umiejętnością, zespołem wskazań, doświadczeń i metod. Ma status pełnoprawnej dyscypliny teologicznej, ponieważ czerpie z wiary zasady i kryteria działalności
duszpasterskiej Kościoła w historii […]. Wśród tych zasad i kryteriów szczególnie ważne miejsce zajmuje ewangeliczne rozeznanie sytuacji społecznokulturalnej i kościelnej, w której prowadzona jest działalność duszpasterska3. W
związku z tym należy podkreślić, że naukowa refleksja nad urzeczywistnieniem
się Kościoła winna najpierw odnosić się do samej jego istoty, korzystając z analizy opartej na przesłankach teologicznych. Szczególne znaczenie ma tutaj odwołanie się do eklezjologii, chrystologii i antropologii teologicznej. W nawiązaniu
do przesłanek formułowanych przez te dyscypliny, teologia pastoralna jest w
1

J. M a j k a: Metodologia nauk teologicznych. Wrocław 1981 s. 206.
Tamże; K. R a h n e r: Grundlegung der Pastoraltheologie als praktischer Theologie. W:
Handbuch der Pastoraltheologie. Praktische Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart. Hrsg. F. X.
A r n o l d, K. R a h n e r, W. S c h u r r, M. W e b e r. Bd. 1. Freiburg im Br. 1970 s. 122–123.
3
J a n P a w e ł I I: Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis. „L’Osservatore Romano”.
Wydanie polskie. R. 13: 1992 nr 3–4 s. 44 pkt 57.
2
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stanie skonstruować tezy o podstawowych funkcjach Kościoła, o jego dobru
wspólnym, jak również o jego zasadniczych konstrukcjach oraz środkach i sposobach działania.
Naukowa refleksja nad urzeczywistnianiem się Kościoła w teraźniejszości
musi jednak uwzględniać również drugi ważny czynnik, tzn. okoliczności, w
których ono się dokonuje. Posługa zbawienia realizowana jest bowiem w określonych warunkach miejsca i czasu, wśród ludzi o określonej strukturze psychicznej. Stąd istnieje konieczność sięgnięcia do nauk humanistycznych, m.in.
socjologii, psychologii czy historii. We współpracy z nimi możliwe jest przeprowadzenie bardziej wnikliwej analizy socjalnych i psychologicznych uwarunkowań działalności zbawczej oraz pełniejsza identyfikacja Kościoła w realiach
określonego miejsca i czasu.
W procesie historycznego rozwoju teologii pastoralnej takie ujęcie teologii
pastoralnej zaowocowało sformułowaniem tezy, że przedmiotem naukowego
zainteresowania teologii pastoralnej powinny być trzy warstwy treściowe, rozumiane z punktu widzenia tej dyscypliny jako trzy etapy postępowania badawczego. Pierwszy etap (eklezjologiczny, kryteriologiczny) obejmuje naukową refleksję nad istotą Kościoła i całością jego życia, nad podmiotami zbawczej działalności, funkcjami, strukturami i uwarunkowaniami jego urzeczywistniania się w
teraźniejszości. Na tym etapie badawczym, który zasadniczo oznacza poszukiwanie aktualnych zasad dla działalności Kościoła, korzysta się przede wszystkim
z metody dedukcyjnej. Jako punkt wyjścia przyjmuje się tutaj Objawienie Boże,
przekazywane także w nauczaniu Kościoła współczesnego. W odwołaniu do tych
źródeł, formułowane są podstawy do refleksji nad aktywnością Kościoła. Według
P. M. Zulehnera podstawowe pytanie, jakie stawia kryteriologia, to pytanie o to,
czy Kościół jest w praktyce pewny swoich celów, a następnie: Jak cele poboczne
mają się do głównego celu działalności Kościoła?4.
Drugi etap badawczy (kairologiczny, socjologiczny), to analiza teraźniejszej
sytuacji Kościoła, w której realizuje on swoją podstawową misję. Posiada ona
charakter teologiczno-historyczny i teologiczno-socjologiczny lub psychologiczny i jest dokonywana za pomocą metod właściwych tym dyscyplinom. W tym
miejscu tradycyjne formy działalności kościelnej wspólnoty rozpatrywane są
jako owoc historycznej refleksji Kościoła nad jego ówczesną sytuacją. Analiza
sytuacji Kościoła w konkretnym okresie historycznym, przeprowadzona w świetle teologicznych kryteriów, powinna ukazać imperatywy działania, określające,
co należy czynić w danych warunkach miejsca i czasu, aby zapewnić jego samorealizację zgodną z własną istotą i zamierzonymi planami Boga. Pytanie, jakie
4

P.M. Z u l e h n e r: Od biblijnego obrazu do koncepcji teologii pastoralnej fundamentalnej.
„Teologia Praktyczna”. T. 4: 2003 s. 8.
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tutaj się pojawia, brzmi następująco: Czy działalność Kościoła jest adekwatna do
sytuacji, w których ma miejsce?5.
Na trzecim zaś etapie badań (prakseologicznym, strategicznym) ustala się
konkretne zasady i dyrektywy dotyczące działania Kościoła w teraźniejszości i w
przewidywanej przyszłości. Wypracowywane tutaj zasady i postulaty, propozycje modeli oraz koncepcje ich realizacji, formułowane są przy pomocy różnych
metod badawczych, przede wszystkim analizy i syntezy, a także metody porównawczej. Dla postępowania w ramach tego ostatniego etapu charakterystyczne
jest pytanie: w jaki sposób można rozwijać (reformować) działalność Kościoła,
by została zachowana, na nowo odkryta czy spotęgowana wyrazistość jej celów i
aby była ona coraz bardziej adekwatna do sytuacji, w których się dokonuje?6.
Wspomniane trzy etapy postępowania badawczego, realizowane w ramach
tego metodologicznego paradygmatu teologii pastoralnej, zachowują wewnętrzną
jedność. Analiza teraźniejszej sytuacji Kościoła zakłada wcześniejszą refleksję
nad jego istotą, a zasady i dyrektywy działania są wnioskami wynikającymi z
dwóch poprzednich etapów badawczych jako swoich przesłanek7. Równocześnie
wskazują na oczywistą konieczność współpracy teologii pastoralnej z naukami
humanistycznymi, zwłaszcza z psychologią, socjologią, historią czy pedagogiką.
Metody badawcze tych nauk znajdują bezpośrednie zastosowanie w drugim
członie schematu, który koncentruje się na rozpoznaniu sytuacji czy zjawiska.
Ponieważ ten człon pastoralnej metody teologicznej jest tylko jednym z jej elementów, pojawia się niekiedy pokusa traktowania metodologii nauk humanistycznych z pewną nonszalancją i lekceważeniem, jako niezbyt ważnych dla
całości badań teologicznych. Zjawisko to dotyczy np. metodologii ankietowania i
gromadzenia tą drogą wyjściowych danych psychologicznych i socjologicznych.
Istnieje też pokusa mechanicznego przejmowania na teren teologii pojęć, które są
charakterystycznych dla tychże nauk, bez wcześniejszej ich weryfikacji w świetle
przesłanek teologicznych.

II. Źródła uzasadnionych i nieuzasadnionych zapożyczeń
Konieczność teologicznej weryfikacji metod i pojęć, zapożyczanych z nauk
humanistycznych, nie oznacza ich lekceważenia. Priorytet nadprzyrodzonych
celów i środków w teologii pastoralnej nie może być rozumiany jako odrzucenie
możliwości posługiwania się środkami naturalnymi. Jednakże taka sytuacja łą5

Tamże, s. 8.
Tamże, s. 9.
7
Por. R. K a m i ń s k i: Metoda teologii pastoralnej. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”. T.
37: 1990 z. 6 s. 93–97.
6
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czenia dwu różnych płaszczyzn, domaga się bardzo wyraźnego rozgraniczenia
porządków, a równocześnie wypracowania możliwie prostego sposobu sprawdzania słuszności zastosowanych w ramach współdziałania z naukami humanistycznymi sformułowań teoretycznych.
W związku z interesującym nas pojęciem modelu w teologii pastoralnej, najczęściej owa współpraca z naukami humanistycznymi dokonuje się na płaszczyźnie nauk społecznych. Spotykane w teologii pastoralnej określenie „model”,
używa się również w przypadku formułowania konkretnych propozycji, porządkujących różne formy aktywności duszpasterskiej Kościoła. Korzysta się tutaj
m.in. z dorobku socjologii, sięgając do stosowanych w niej pojęć. Dotyczy to
zwłaszcza dwu określeń – wzór i model. Podstawową trudność rodzi jednak nie
tyle korzystanie z tych pojęć, ale bezkrytyczne przenoszenie ich na teren teologii
pastoralnej.
W badaniach socjologicznych – jak zwraca na to uwagę Antonina Kłoskowska – odrębnie traktuje się faktyczne zachowania ludzkie (wzory) oraz towarzyszące im refleksje, normy i oceny (modele). Określenie „wzór” rozumie jako
taką regularność, czyli względnie trwałą strukturę ludzkich zachowań, która jest
uwarunkowana społeczno-kulturowymi czynnikami. Ponieważ ludzie posiadają w
większym stopniu aniżeli wszelkie inne stworzenia zdolność naśladowania innych
i uczenia się od siebie nawzajem, wzory ludzkiego zachowania rozszerzają się
(propagują). Ta ich właściwość pozwala mówić, że mają one charakter dynamiczny; są nie tylko wyrazem, ale także czynnikiem uniformizmu ludzkiego zachowania8. Gdy zaś przechodzimy z płaszczyzny obserwowanych prawidłowości
zachowania społeczno-kulturalnego do refleksji i poszukiwania wzajemnych
zależności zachowań ludzkich, wówczas mamy do czynienia z pojęciem model9.
Autorka stosowanych na terenie socjologii pojęć ostrzega badaczy przed
mieszaniem tych dwu terminów, które są dwoma różnym kategoriami socjologicznymi. Termin wzór określa prawidłowości społeczno-kulturalnego zachowania, zaś model trzeba odnosić do norm i wyobrażeń na temat poprawnego zachowania. Jak podkreśla, wzór może być uświadomiony w mniejszym lub większym
stopniu, ale zawsze jest on schematem rozpowszechnionych w obrębie danego
społecznego kręgu typowych sposobów faktycznego zachowania. Tymczasem
model w przyjętym tu rozumieniu jest zawsze modelem świadomym, stanowi
sformułowany w postaci słownej lub wyrażony w obrazie zespół norm lub wyobrażeń odnoszących się do określonej sfery społecznego działania i formułowa8
A. K ł o s k o w s k a: Wzory i modele w socjologicznych badaniach rodziny. „Studia Socjologiczne”. R. 2: 1962 nr 2 s. 37.
9
Tamże, s. 44. Por. także – F. A d a m s k i: Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa.
Warszawa 1970 s. 5.
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nym dla celów poznawczych10. Jego zasadnicza funkcja polega głównie na propagowaniu i rozpowszechnianiu określonych sposobów zachowania oraz ustalaniu
kryterium wartościowania i oceny ludzkich zachowań. Ten normatywny charakter zachowuje model również wtedy, kiedy nie jest sformułowany w zdaniach
normatywnych, ale normatywne intencje wypowiada za pomocą ocen wartościujących.
Tak rozumiane modele występują nie tylko w pedagogice i w propagandzie,
ale także w innych dziedzinach kultury. Analizując je z punktu widzenia ich
twórców i propagatorów, wyróżnia się takie, które sporządzane są z myślą o innych ludziach. Do tej kategorii – jak się podkreśla – należą modele popularyzowane w literaturze, w prasie i innych środkach komunikacji masowej, formułowane przez osoby i grupy pełniące funkcje wychowawcze i propagandowe, przez
nauczycieli, kaznodziei, moralistów, propagatorów, polityków i działaczy społecznych11.
Oprócz tych modeli propagandowych, będących wytworem instytucji społecznych, występują też inne, nazywane środowiskowymi. Są one własnym tworem konkretnych grup oraz środowisk i z założenia odnoszą się bezpośrednio do
ich postępowania. Wspomniane rodzaje modeli – propagandowe i środowiskowe,
zasadniczo oddziałują na siebie wzajemnie, jednakże treść tych modeli może
pozostawać w napięciu między pełną zgodnością i całkowitym wykluczeniem.
Stałego charakteru nie posiada też relacja między modelami i wzorami faktycznego zachowania. Jeśli weźmiemy pod uwagę pewne kultury i okresy historyczne, to w warunkach znacznej stabilizacji i w ramach małych, jednorodnych
społeczności modele środowiskowe mogą być bliskie utożsamienia z wzorami
zachowania. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w innej sytuacji, zwłaszcza
w przypadku wielkich i zróżnicowanych społeczeństw, które ulegają szybkiemu
procesowi przeobrażeń, można oczekiwać znaczącej rozbieżności między modelami a wzorami12.
Nie sposób nie zauważyć, że czysto mechaniczne stosowanie tak definiowanych terminów w tworzonych przez teologów pastoralnych i duszpasterzy propozycjach porządkowania czy aktywizowania duszpasterstwa, prowadzić może do
zasadniczych nieporozumień. Przy podejmowaniu inicjatyw zmierzających do
wypracowania pastoralnych konstrukcji modelowych trzeba pamiętać, że teologii
pastoralnej bliższe jest określenie modelu, będące jedną z form teorii stosowanych w naukach humanistycznych. Rozumie się go tutaj jako uproszczony obraz
10

A. K ł o s k o w s k a, dz. cyt. s. 44.
Tamże, s. 45.
12
Por. tamże.
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zjawiska, dzięki czemu może być on odnoszony do wielu różnorakich zjawisk i
w nich się sprawdzać13.

III. Model duszpasterstwa i koncepcje jego realizacji
W teologii pastoralnej pojęcie model stosowane jest dość szeroko, choć nie
zawsze w sposób precyzyjny. Spotkać więc można określenie, w myśl którego
model, to konkretnie wypracowany plan lub przykład działania14. Charakteryzuje
się go również jako graficzne lub opisowe odwzorowanie całości lub części rzeczywistości zbawczej Kościoła, ułatwiające analizę teraźniejszej i planowanie
przyszłej działalności pastoralnej15. W tym ujęciu rozróżnia się modele teoretyczne (np. teologii pastoralnej, parafii) i modele praktyczne (np. duszpasterstwa
rodzin, dzieci, młodzieży). Wymienia się także modele odgórnie wskazane przez
Magisterium Kościoła (np. różnorakich gremiów doradczych Kościoła lokalnego) i oddolnie ukształtowane (np. grup terapeutycznych czy kapłańskich), nadto
modele indywidualnej działalności pastoralnej (np. działalności proboszcza,
duszpasterza chorych) i działalności pastoralnej wspólnotowej (np. parafii misyjnej lub współpracy prezbiterów w dekanacie)16. W przekonaniu znawców zagadnienia, modele mają stanowić podstawę do sformułowania dyrektyw (imperatywów) oraz programów kościelnego działania. Dyrektywy (imperatywy) określane są przez nich jako zespół nakazów i zaleceń, dotyczących realizacji aktualnych modeli teologicznych, zaś programy działania, to merytoryczne i metodycznie zaplanowane etapy realizacji tychże modeli17.
W naszych rozważaniach pragniemy skupić się na pojęciu model, które stosowane jest w różnego rodzaju teoriach działania, mających wpływać na doskonalenie form aktywności Kościoła w konkretnym obszarze duszpasterstwa. W
tym znaczeniu mówimy o modelu czy modelach duszpasterstwa. Towarzyszy mu
często spotykane w publikacjach i różnorakich oficjalnych wypowiedziach określenie – koncepcja duszpasterstwa, które niekiedy bywa używane zamiennie.

13

Zob. J. M a j k a, dz. cyt. s. 104 .
N. H e p p: Modelle, pastorale. W: Handbuch der Pastoraltheologie. Lexikon. Hrsg. F.
K l o s t e r m a n n, K. R a h n e r, H. S c h i l d. Bd. 5. Freiburg im Br. 1971 s. 336.
15
W. P r z y g o d a: Model pastoralny. 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 j a ł k o w s k i. Lublin 2006 s. 515–516.
16
Tamże, s. 516.
17
Por. W. P i w o w a r s k i: Socjologia religii a teologia pastoralna i duszpasterstwo W: Z
badań nad religijnością polską. Studia i materiały. Red. W. P i w o w a r s k i, W. Z d a n i e w i c z.
Poznań–Warszawa 1986 s. 87. Seria: Studia socjologiczno-religijne – 1. W. P i w o w a r s k i nie
wyjaśnia w tym artykule sposobu rozumienia stosowanego przez siebie pojęcia „model”.
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Wydaje się, że trzeba te dwa pojęcia wyraźnie oddzielić od siebie. Określenie koncepcja jest pojęciem o charakterze bardziej szerokim i oznacza ogólne
ujęcie, obmyślany plan działania czy rozwiązania czegoś, jakiś pomysł czy ogólnie zarysowany projekt. W pewnym sensie tak samo można potraktować określenie „wizja” (pojawia się niekiedy w kontekście słowa „duszpasterstwo”, w formie zwrotu – „wizja pastoralna”), które oznacza obraz fragmentu rzeczywistości
utworzony przez twórczą wyobraźnię, albo inaczej to ujmując – wyobrażenie,
przedstawienie lub opis czegoś.
Jeśli mówimy o stosowaniu w teologii pastoralnej określenia „model duszpasterstwa”, to odwołujemy się tutaj do rozumienia modelu, spotykanego w naukach humanistycznych, które ujmują go jako uproszczony obraz zjawiska, np.
wykonywanej czynności, który właśnie dzięki temu, że jest uproszczony, może być
niejako przymierzany do wielu zjawisk i w nich się sprawdzać18. Jednocześnie
unikamy próby przenoszenia na teren teologii pastoralnej ujęcia modelu, które
stosuje się w badaniach socjologicznych, gdzie występuje ono w wyraźnym powiązaniu z pojęciem „wzór”. Model jest tam bowiem rozumiany jako obraz lasowany czy propagowany, zaś termin wzór jest zarezerwowany dla modelu odwzorowanego z istniejącej rzeczywistości.
Tak więc model duszpasterstwa to uproszczony schemat działania, zawierający istotne elementy danych czynności. Wypracowany na podstawie źródeł teologicznych i wyników badań psycho- i socjoreligijnych, zapewnia aktualność i
praktyczną przydatność w działaniu. Ze względu na to, że jest on uproszczonym
schematem działania, umożliwia tworzenie różnych koncepcji jego realizacji w
zależności od warunków miejsca, czasu i środowiska. W tym sensie termin koncepcja, znajduje swoje powiązanie z modelem duszpasterstwa. Możemy zatem
mówić o modelu czy modelach duszpasterstwa i zarazem różnych, być może
nawet licznych koncepcjach jego realizacji.
Na koniec warto podkreślić, że odwołanie się przez teologię pastoralną do
określenia modelu spotykanego w naukach humanistycznych, stwarza szersze
możliwości korzystania z ich narzędzi badawczych, przydatnych szczególnie w
tworzeniu i weryfikowaniu konkretnych modeli pastoralnych. Chodzi tu zwłaszcza o zastosowanie tzw. badań systemowych, polegających – najogólniej ujmując
– na analizie poszczególnych faktów humanistycznych, dokonywanej w odniesieniu do jakiegoś ogólniejszego układu, w którego skład wchodzą, a także na
zestawieniu, porównaniu, powiązaniu z innymi elementami tego układu. Najczęściej mówi się o dwu typach badań systemowych: analizie strukturalnej i analizie
funkcjonalnej19. Dla teologii pastoralnej takie narzędzie może się okazać bardzo
18
19
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J. M a j k a, dz. cyt. s. 104 .
Por. Tamże, s. 148–154.

przydatne. Jej bowiem zadaniem jest m.in. prezentowanie obrazu Kościoła
współczesnego, tzn. aktualizowanego w określonej rzeczywistości, z uwzględnieniem jego podstawowych struktur i funkcji. Spojrzenie na istniejące w kościelnej wspólnocie struktury, a tym bardziej na jego podstawowe funkcje jako
na zespolone układy, czyli systemy badawcze, umożliwia w tym względzie prowadzenie niezmiernie interesujących analiz systemowych. Chodzi tutaj już nie
tylko o teoretyczne analizy modelowe, ale przede wszystkim o sięganie do tego
schematu jako środka analiz, ulegającej przemianom rzeczywistości. Badanie
przecież procesów przemian, które dokonują się w chrześcijaństwie, ich analizowanie i ocena, stanowi podstawę tworzonych przez teologię pastoralną propozycji duszpasterskiego działania20.

20
Por. Tamże, s. 290–291.
NOTA OD AUTORA – Tekst został napisany do księgi jubileuszowej przygotowywanej przez Papieski
Wydział Teologiczny we Wrocławiu z okazji przypadającego w 2008 r. osiemdziesięciolecia urodzin ks. prof. dr hab. Jana Kruciny.
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Maryjny aspekt nowej ewangelizacji.
Wobec życia i działalności św. Maksymiliana Kolbego

W niniejszym artykule zajmiemy się najpierw zdefiniowaniem pojęcia nowej
ewangelizacji. Później przedstawimy koncepcję pracy ewangelizacyjnej przez
św. Maksymiliana Kolbego, opiszemy jej nowatorstwo, cechy charakterystyczne,
a zwłaszcza maryjny aspekt apostolstwa przez prasę oraz przez masowy ruch
stowarzyszeniowy Rycerstwa Niepokalanej. Zajmiemy się też fenomenem Niepokalanowa, rozumianego szerzej niż tylko sam klasztor, jako formy swoistej
auto-ewangelizacji. W zakończeniu natomiast podsumujemy całość dokonań
ewangelizacyjnych w życiu i działalności świętego oraz ich aktualność we
współczesnej rzeczywistości.

I. Co to jest nowa ewangelizacja?
Na początku istotne zastrzeżenie. Nowa ewangelizacja nie jest nową chrystianizacją. Tak jak za czasów Chrystusa, współczesny głosiciel Ewangelii niesie
ją zwykle do wierzących. Jak pamiętamy, Jezus z Nazaretu niósł Dobrą Nowinę
do wierzących Żydów na terenie Palestyny, wyznawców judaizmu, religii wówczas dość skompromitowanej, potrzebującej nowego ducha (=Ducha)1.
Nowa ewangelizacja oznacza dziś odnowiony wysiłek duszpasterski skierowany do już istniejących wspólnot kościelnych. To ponowne przypominanie
wszystkim ochrzczonym, że są powołani do świętości i szczęścia, jakiego ten
świat nie może dać. Wreszcie, to aktywizowanie wierzących oraz integrowanie
duszpasterstwa ogólnego z elitarnym. Jednym słowem, to naśladowanie Chrystu1

E. S t a n i e k: Ewangelizacja przez słowo. W: Ewangelizacja w tajemnicy i misji Kościoła.
Program duszpasterski na rok 1994/95. Katowice 1994 s. 387.
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sa, który spotykał się zarówno z tłumami, jak i znajdował czas na formowanie
wybranej przez siebie grupy uczniów. To odkrywanie na nowo tego, ze istota
duszpasterstwa nie jest głoszenie doktryny, lecz świadczenie o Bogu i Miłości.
To formowanie świadomych siebie i silnych w Chrystusie jednostek i wspólnot,
które dadzą współczesnemu światu przekonywujące świadectwo o Ewangelii2.
Nowi ewangelizatorzy wiedzą, że krytykowanie świata i zagrożeń, jakie ze
sobą niesie czy wspominanie jedynie dawnych dni chwały, paraliżuje i odbiera
nadzieję. Nowa ewangelizacja nie jest zatem buntem wobec kultury świata, lecz
propagowaniem alternatywnego, ewangelicznego stylu życia. To ponowne stosowanie pedagogiki Apostola Narodów3, czyli zaczynanie od akceptacji i pochwały tego, co we współczesnym świecie jest pozytywne, co otwiera człowieka
na Boga i miłość. Owszem, należy mieć świadomość, ze w kulturze świata wizja
człowieka i sensu jego życia kojarzy się wielu z czymś mało ciekawym i niejako
w zamian oferuje ona ludziom politycznie „poprawne” i atrakcyjne filozofie życia, które mamią ludzi mitem o istnieniu łatwego szczęścia4.
Nowa ewangelizacja wiąże się z poszukiwaniem nowych form komunikacji,
jednocześnie nie zapomina, że najważniejsza w niej jest modlitwa: indywidualna
i wspólnotowa oraz świadectwo życia. To nie ponowna, bardziej sprawna technicznie, „reklama” Ewangelii, lecz ponowne, zaskakujące i fascynujące doświadczenie jej niezwykłej wartości i siły w odniesieniu do serca, umysłu i woli człowieka. To przypomnienie, że istota Ewangelii jest miłość. Być chrześcijaninem
to kochać5.

II. Nowa ewangelizacja według o. Kolbego
Jest takie polskie powiedzenie: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Święty
Maksymilian jest tego dobitnym przykładem. Może to zabrzmi szokująco, ale w
świadomości katolickiego świata, a nawet katolickiej Polski, panuje powszechna
ignorancja na temat działalności i życia o. Kolbego. Postać świętego kojarzona
jest zwykle jedynie z heroicznym czynem dokonanym w Auschwitz. Niewiele
natomiast mówi się w Kościele, że o. Maksymilian był inicjatorem i twórca nowej ewangelizacji. Postać św. Maksymilian, jego życie i dzieła: Rycerstwo Niepokalanej, „Rycerz Niepokalanej” i Niepokalanów wpisują się jak najbardziej w
2
M. D z i e w i e c k i: Nowa ewangelizacja w ponowoczesności. http:// www.opoka. org.pl
/biblioteka/Z/ZM/ nowa_ew_ ponow.html [odczyt: 17.08.2008].
3
Por. Dz 17, 22–24.
4
M. D z i e w i e c k i, dz. cyt.
5
Tamże; por. też: D. Z i m o ń: Nowa ewangelizacja w nauczaniu Jana Pawła II. W: Nowa
ewangelizacja u progu trzeciego tysiąclecia. Program duszpasterski 2001/2002. Katowice 2001 s.
27–31.
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tak rozumiane pojęcie nowej ewangelizacji, z tym że ewangelizacja ta nosi, niejako dodatkowo, niezatarte znamię maryjności. Jego sposób na realizację Chrystusowego postulatu misyjnego był zupełnie nowatorski – tak, gdy idzie o formę,
jak i rozmach dzieła. I bardzo konsekwentny, jeśli chodzi o wdrażanie w życie
idei czynienia uczniami Ewangelii wszystkie narody. Sposób ten był niezwykle
skuteczny. Właściwie były trzy sposoby. Najpierw szczególny rodzaj samorealizacji. Osiągniecie jak najwyższego stopnia doskonałości, osobistego uświęcenia,
które Święty widział w całkowitym oddaniu się i zawierzeniu siebie Niepokalanej. W tym celu powołał w 1920 r. w Rzymie Rycerstwo Niepokalanej6. Rycerz
Niepokalanej w istocie był apostołem. Nie był „maruderem”. Miał swoją bazę.
Niepokalanów. Stąd wyruszał na podbój całego świata. Tutaj nabierał sił. Niepokalanów był swoistą drogą, która prowadziła do celu.

III. Maryja – pierwszą ewangelizatorką
Powiada się, życie jest drogą. Każdy z nas jest jak ten ziemski viator, pielgrzym. Zdąża do celu, do Nieba. Na tej drodze zwykle nie idzie sam. To taka
wspólna wędrówka. Z kimś obok. Z grupą. Ze wspólnotą Z Kościołem. Jest też
przewodnik – Matka Kościoła, Maryja. Ona zna drogę najlepiej. Jej droga była
dłuższa od naszej. Ona Kościół poczęła, zanim zaczął on istnieć realnie jako Boża instytucja zbawienia. Ona zaczęła iść wcześniej. Ona poczęła Głowę Kościoła,
Jezusa Chrystusa. To stało się pewnego dnia ludzkiej historii, w miasteczku Nazaret. A nawet wcześniej jeszcze – kiedy nie było kalendarzy. Przed początkiem
wszystkiego. Za czasów – jeśli rzec tak można – Protoewangelii. I jeszcze wcześniej, kiedy Mądrość Boża, Sapientia, przewidziała Niepokalane Poczęcie Dziewicy Maryi7. Ojciec Maksymilian był nie tylko tego wszystkiego świadomy, ale
te teologiczne prawdy przekuł w praktykę chrześcijańskiego życia.
Dzieło o. Maksymiliana było swoistym aggiornamento Ewangelii – na wiele
lat przed Soborem Watykańskim II. Wiedział o tym, a może tylko przeczuł? I
poszedł tą drogą do końca. Była to droga nowej ewangelizacji. Ewangelizacji z
Maryją. Niepokalana nie była bynajmniej jego Pomocnicą, kimś, do kogo zwracał się w chwilach trudnych, czy beznadziejnych. To Ona była ewangelizatorem.
On starał się jedynie nie przeszkadzać. Był narzędziem zależnym całkowicie od
Tej, która używała go do dzieła Syna. W podobnej roli występował bezwolny
6

Szerzej o roli stowarzyszeń religijnych, por. A. P o t o c k i: Stowarzyszenia katolickie w misji Kościoła. W: Ewangelizacja w tajemnicy i misji Kościoła. Program duszpasterski na rok
1994/95. Katowice 1994 s. 540–548.
7
S. P i ę t k a: Niepokalanów – warsztat pracy nad człowiekiem. Sympozjum KUL. Lublin
16.10.2006: Mariologia Jana Pawła II. Problemy interpretacji – sposób recepcji, s. 1 [mps]. Archiwum Niepokalanów [dalej: AN – E 1].
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„Rycerz Niepokalanej”. Dlatego obydwaj byli tak skuteczni. Ich siłą była Niepokalana.
Roli Maryi w Kościele nie da się przecenić8. Dowodzą tego same Ewangelie.
Dowodził też niejednokrotnie sam Kościół w swoim nauczaniu; dowodzili jego
święci – począwszy od Ireneusza, a na Maksymilianie Kolbe choćby kończąc.
Już Sobór w Efezie (431 r.) był przełomem. Dogmat o Bożym macierzyństwie
Maryi stał się odtąd pieczęcią, potwierdzeniem dogmatu Wcielenia. Maryja jest
w sposób szczególny i istotny związana z Kościołem. Ową mariologię kontynuowały kolejne sobory i kolejni papieże. Wystarczy wspomnieć choćby encyklikę
Pawła VI Christi Matri, czy adhortację apostolską Signum magnum oraz Marialis
cultus. Również Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater podjął się przedstawienia podstaw i kryteriów tej szczególnej roli, jaką w Kościele sprawuje
Maryja oraz czci, jakiej doznaje Niepokalana pośród Ludu Bożego9.
Kościół widzi swój początek w Maryi, zarówno we Wcieleniu, jak i w Jej
Niepokalanym Poczęciu. Od zarania historii Kościoła ten żywy dogmat w wierze
Bożego Ludu, owa vox populi, uwidacznia zapowiedź zbawczej łaski paschalnej,
przewidzianej dla najszlachetniejszego z jego członków (...). Tego, który jest jego
Panem i Głową – ale również i Tej, która wypowiedziawszy pierwsze fiat Nowego Przymierza, jest jego prawzorem, jako Oblubienica i Matka10.
Kościół widzi również w Maryi swój koniec. Bogarodzica bowiem jest nie
tylko pierwowzorem Kościoła i „przoduje” Ludowi Bożemu, lecz jest już jego
eschatologicznym wypełnieniem. Jednym słowem: Maryja już doszła. Kościół
nadal pielgrzymuje. Z tej racji, Maryja jest Ideałem. Kościołem Niebieskim. Nowym Jeruzalem. Dla chrześcijan jest idealnym wzorem, sposobem, właściwą
drogą pielgrzymowania we wierze. Można powiedzieć, że mariologia i maryjność wyznaczają kierunek wędrówki do pełni Kościoła11. Także do pełni człowieczeństwa. Dostrzegł to i zrozumiał o. Kolbe. Działalność i życie św. Maksymiliana były swoistym „wcieleniem” tego nauczania, a Niepokalanów szczególnym miejscem, w którym słowa Kościoła przekuwano w czyn.
Święty Maksymilian zapytywał kiedyś: Kim jesteś, o Pani? Kim jesteś, o
Niepokalana? Papież Jan Paweł II zdaje się dawać pełną odpowiedź na tamte
pytania. Odpowiada na nie właśnie w encyklice Redemptoris Mater. Kościół już
od Wieczernika (Zesłania Ducha Świętego) patrzył na Maryję przez Jezusa, a na
8

Szerzej o roli Maryi w dziele ewangelizacji, por. R. R a k: Maryja – Gwiazda ewangelizacji.
Symbol i rzeczywistość. W: Ewangelizacja w tajemnicy i misji Kościoła. Program duszpasterski na
rok 1994/95. Katowice 1994 s. 62–66.
9
S. P i ę t k a, dz. cyt., s. 2.
10
J a n P a w e ł I I: Encyklika Redemptoris Mater, nr 1.
11
S. P i ę t k a, dz. cyt., s. 1.
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Jezusa – przez Maryję. Nie było dziełem przypadku, że Matkę Jezusa, choć nigdy nie była „namaszczona” na apostoła, spotykamy w Wieczerniku między apostołami. Trwała tam razem z nimi na modlitwie. Trwała na modlitwie razem z
Kościołem jako jego Matka12.

IV. Wymiar wewnętrzny nowej ewangelizacji
Niepokalanów to miejsce, w którym przebywał i w szczególny sposób działał. To główny, choć nie jedyny, warsztat jego pracy. Tak nazwał to miejsce ks.
kard. Karol Wojtyła, podczas uroczystości ku czci bł. Maksymiliana Kolbego.
Później, ćwierć wieku temu, gdy przybył do Niepokalanowa już jako papież,
ponownie nawiązał do tamtej myśli: Niepokalanów – miasto Niepokalanej.
Klasztor Niepokalanej. Środowisko Niepokalanej. Warsztat pracy Niepokalanej.
Już sama nazwa „Niepokalanów” – ma ogromne znaczenie. Stanowi niejako jego
definicję. Bo to nie tylko jakiś tam nowoczesny warsztat pracy technicznej. To
warsztat pracy ewangelizacyjnej w nowym wymiarze – przez Niepokalaną. Tutaj
nic innego się robi. Ale jest jeszcze jeden wymiar owej „niepokalanowości”.
Niepokalanów to przede wszystkim warsztat pracy nad człowiekiem, nad samym
sobą. O. Maksymilian zaczynał to dzieło, dzieło bycia świętym – świętym jak
największym – w pojedynkę. Wszedł do tego warsztatu sam, jako mistrz i uczeń.
Za nim przyszli pracować nad sobą franciszkańscy zakonnicy13. A na świecie
poszły w jego ślady miliony rycerzy Niepokalanej.
Jak każdy warsztat, tak i ten posiadał swoje narzędzia, swoje technologie,
takie własne know how. A że praca ta miała wymiar duchowy, zatem i narzędzia
były tu szczególne. Był to wszak warsztat pracy bardzo ważny, istotny; warsztat
pracy nad człowiekiem. I to nie tylko nad tym zwyczajnym mieszkańcem klasztoru – zakonnikiem; ale nad każdym człowiekiem, który „dotknie” Niepokalanowa. Dlatego też nad furtą niepokalanowskiego klasztoru można wywiesić
szyld z napisem: „Niepokalanów – warsztat pracy nad człowiekiem”. W rzeczy
samej owa praca stanowi o istocie ewangelizacji14.
W dobie narastających zagrożeń ten dział pracy, ten warsztat, był i jest niezwykle potrzebny. Nie była to łatwa praca. Praca nad sobą. Warto było jednak
podjąć się jej i uzyskać „promocję” – bo tylko wtedy mogła wydać owoce na
zewnątrz. Taki trud zadał sobie niegdyś Diogenes szukając w biały dzień z latarnią w ręku człowieka: znaleźć jednego człowieka! Świętego Maksymiliana nie
zadawalało tak minimalistyczne podejście do sprawy. Był maksymalistą, maksy12

Tamże.
Tamże, s. 2.
14
Tamże, s. 3.
13
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milianem poszukiwań. Chciał odszukać wszystkich ludzi, aby poprowadzić ich
śladami Maryi Niepokalanej do Jezusa Chrystusa. Chciał też przekazać pokoleniom sekret nowej ewangelizacji, skutecznej w stu procentach, bo jej mistrzem i
wykonawcą była Niepokalana. Matka Ewangelii15.
Ten warsztat od samego zarania był bardzo współczesny i na czasie. Nawet
te czasy wyprzedzał. Był to zgoła pionierski zakład pracy: zarówno, gdy idzie o
jego zewnętrzny wymiar, rozumiany jako pełna rozmachu działalność na rynku
edytorskim, jak i jego wymiar wewnętrzny – Rycerstwo Niepokalanej: masowy
ruch formujący zastępy „samo-formujących się poszukiwaczy ludzi”. Jednocześnie – rzecz wymowna – warsztat ten nosił nazwę: Niepokalanów, co niejako
nadawało azymut, „wymuszało” kierunek działania. Święty Maksymilian pragnął, aby wszystkim, którzy przy tym warsztacie staną, i wszystkim, którym
przyjdzie zeń korzystać, przychodziła do głowy i do serca ta sama myśl – Niepokalana16.
Niepokalanów miał być maryjną twierdzą. Pojecie to zawiera w sobie pewna
dozę heroizmu. Tylko wtedy bowiem można liczyć na osiągniecie postawionego
przed sobą celu: zdobycia całego świata dla Jezusa – przez Niepokalaną. Twierdza to nie tylko obrona wiary. Z niej wychodzić ma także odważny atak, dzięki
któremu możliwe będzie zatkniecie sztandaru Niepokalanej na wydawnictwach
innych gazet, czasopism, agencji prasowych, na antenach radiowych, instytucjach artystycznych i literackich, na teatrach, kinach, parlamentach – na całej
ziemi. W każdym ludzkim sercu. Nadto, twierdza ta stanowić ma szczególne
miejsce czuwania, aby nikt nigdy nie usunął zatkniętych raz sztandarów17.

V. Ewangelizacja przez media – wymiar zewnętrzny apostolstwa
Drugim faktorem ewangelizacji według pomysłu św. Maksymiliana było
słowo. Słowo drukowane. Wydawany przez o. Kolbego od 1922 r. periodyk nie
był jeszcze jednym tytułem na rynku prasowym. Nie była to również typowa
kościelna gazeta. „Rycerz Niepokalanej” był autentycznym katecheta, który
przychodził bezpośrednio do domu lub wręcz podchodził do nieznajomego człowieka. Nie był jedynie informatorem przynoszącym Dobra Nowinę, lecz przede

15

Tamże.
Tamże.
17
O. P e t r o s i l l o: Środki masowego przekazu – zadania i sposoby szerzenia dziedzictwa
kolbiańskiego. Międzynarodowy Kongres: Św. Maksymilian M. Kolbe we współczesnym Kościele.
Charyzmat i obecność. Niepokalanów 28–31 sierpień 2005 r., s. 1 [mps].
16
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wszystkim – formatorem osobowości. Był słowem, które przychodziło do swoich
i do obcych. I jak ongiś, jedni je przyjmowali – inni odrzucali18.
Święty Maksymilian przywłaszczył sobie spostrzeżenie wielkiego kardynała
pierwszych dziesięcioleci ubiegłego XX wieku. Arcybiskup Pizy, Piotr Maffi
mówił bowiem: Głosicie wasze kazania w niedziele, podczas gdy gazety czynią to
każdego dnia, w każdej godzinie. Wy mówicie do wiernych w kościele, podczas
gdy gazeta towarzyszy im w domu. Wy mówicie przez pół godziny, podczas gdy
gazeta nigdy nie przestaje mówić19.
O. Kolbe przeczuł to, o czym napisze wiele lat później w encyklice Redemptoris missio Jan Paweł II: Nie wystarcza używać środków masowego przekazu do
szerzenia orędzia chrześcijańskiego i Magisterium Kościoła, ale trzeba włączyć
samo orędzie w nową kulturę, stworzona przez nowoczesne środki przekazu20.
Mass media nie mogą być uważane jedynie za środki, ani też używane wyłącznie
w celu mnożenia informacji ewangelicznych, nie są ani areopagiem współczesnego świata, ani scena ewangelizacji. Przesłanie Ewangelii musi bowiem być
włączone w tę nową kulturę, stworzoną przez nowoczesne środki przekazu21.
Media maja być Słowem – „słowem” pisanym przed duże „S”. Ewangelizacja
jest bowiem w istocie głoszeniem „Dobrej Nowiny” pisanej, drukowanej w czterech Ewangeliach. Słowo i Pismo idą w ślad za sobą. Chrześcijaństwo jest religią
medialną w pełnym tego słowa znaczeniu: Logos, które staje się ciałem – staje
się Słowem pisanym22.
Nadanie cech osobowych skromnemu skądinąd pisemku, swoista personifikacja wydawanego przez niepokalanowską oficynę miesięcznika, nie były dziełem przypadku. Zarówno rycerz–człowiek, jak i „Rycerz”–miesięcznik od samego początku byli owym ewangelicznym wojownikiem, o którym wspominają tak
Stary, jak i Nowy Testament. Misjonarz z Niepokalanowa nie traktował swojego
czasopisma instrumentalnie.
„Rycerz” nie zniżył się do poziomu wydawnictw prowadzonych przez inne
zakony czy instytuty religijne, których pisemka nie miały (nie mają?) wyższych
aspiracji i w najlepszym wypadku służą za źródła wpływów23. W rzeczy samej
był to apostoł, który trafiał tam, gdzie nie mógł dotrzeć osobiście ani o. Maksy18

Szerzej problem ewangelizacji zajmuje się E. S t a n i e k, dz. cyt., s. 389–395.
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milian, ani jego współtowarzysze, czy jakikolwiek inny misjonarz. Chociaż żyjemy w czasach, w których obowiązuje poprawność polityczna, rodzaj niesławnej pamięci cenzury, to jednak zawsze istnieje „drugi obieg”. Słowo drukowane,
owa zakazana bibuła, przedostaje się za kordon. Trafia nie tylko do Judei i Galilei, do ortodoksów i fanatyków, lecz znajduje także posłuch w Samarii. Jest
wszechobecne. Nawet to porzucone, gdzieś na ulicy w Nagasaki, znajduje w
końcu swego czytelnika. Zarówno „Rycerz”, jak i Rycerstwo, były genialnym i
oryginalnym pomysłem św. Maksymiliana. Genialność ta polegała właśnie na
tym, że o. Kolbe potraktował prasę, oraz w ogóle media, jako głosiciela Ewangelii24. Nie traktował mediów rzeczowo, lecz – co może wydąć się paradoksalne –
podmiotowo. Według jego zamysłu to nie człowiek przy pomocy gazety głosił
Słowo Boże, to owa „gazeta” była głosicielem Dobrej Nowiny, w wielu wypadkach wyręczała człowieka, który z rożnych powodów nie mógł, bądź nie chciał,
pójść do Niniwy. I to stanowi o nowatorstwie maksymilianowskiej ewangelizacji. Jeśli dziś kościelne media działają z tak mizernym skutkiem, to dzieje się tak
dlatego, ze człowiek uczynił je tylko narzędziem, i to często narzędziem własnej
chwały25. Powstaje jednak pytanie: czy prasa może działać sama, niejako ex opere operato? Pytanie wydaje się być retoryczne. Odpowiedz nasuwa się sama. A
jednak o. Kolbe udzielił zupełnie innej, zaskakującej odpowiedzi. Odpowiedział:
tak! Wszak pod jednym warunkiem, że mentorem owej prasy, mass mediów,
będzie nie kto inny jak Matka Boga.
Dla wielu Niepokalanów zdawał się być potężnym koncernem prasowym.
Tymczasem, był on w rzeczywistości prężnym ośrodkiem apostolstwa przez prasę, nastawionym na podbój świata dla Niepokalanej. Franciszkanie z Niepokalanowa nie ulegli pokusie robienia biznesu. Zresztą, klasztor wciąż borykał się
trudnościami finansowymi. Funkcjonował na kredytach. Mimo to, o. Maksymilian postanowił wyruszyć na podbój całego świata; z małą drużyną wyprawił się
ad gentes Bezpośrednie doświadczenia uzyskane w kraju wskazywały na skuteczność prowadzenia maryjnej ewangelizacji poprzez prasę. Chciał je przenieść
do innych krajów. Zapragnął na misjach posłużyć się słowem drukowanym. Na
sercu leżały mu Indie, Chiny, Korea. Niepokalana zawiodła go do Japonii. W
dwa i pół roku od powstania polskiego Niepokalanowa, w Nagasaki, na zboczu
góry powstał klasztor i ośrodek Rycerstwa, Mugenzai no Sono; po miesiącu wy-

24
Szerzej o roli mass mediów, por. S. P a m u ł a: Środki społecznego przekazu a dzieło
ewangelizacji. W: Ewangelizacja w tajemnicy i misji Kościoła. Program duszpasterski na rok
1994/95. Katowice 1994 s. 399–407; J. B a g r o w i c z: Ewangelizacja przez prasę, tamże, s.
408–416.
25
O właściwym rozumieniu prasy w dziele ewangelizacji, wzajemnych relacjach apostolstwa
i mass mediów: por. A. K o p r o w s k i: Nowa ewangelizacja a media. W: Nowa ewangelizacja u
progu trzeciego tysiąclecia. Program duszpasterski 2001/2002. Katowice 2001 s. 358–368.
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szedł pierwszy numer Rycerza w języku japońskim: Seibo no Kishi26. Niepokalana miała pełne ręce roboty.

VI. Misja
Święty Maksymilian nie ograniczał się jednak do słowa drukowanego. Po
doświadczeniach prasowych przyszła kolej na radio. Wkrótce już marzył o telewizji, choć ta była dopiero eksperymentem. Jedynym celem mediów jest – według niego – misja27.
Misyjność z natury jest drogą świętości. Trzeba też wiedzieć, że sposób
ewangelizowania oraz kontekst ewangelizacji nie są obojętne na duchowość osoby ewangelizującej. Jest to oczywiste dla „zawodowego” misjonarza, lecz także
prawdziwe w stosunku do chrześcijanina, który wykonuje swój zawód w społeczeństwie świeckim28. Rycerstwo Niepokalanej stanowiło swoistą szkołę misyjną
dla ludzi świeckich, którzy wzorem choćby św. Teresy od Dzieciątka Jezus nie
musieli wyjeżdżać ad gentes, żeby być prawdziwymi misjonarzami Ewangelii.
Misyjność poprzez media musi charakteryzować się jasnością przekazu i łatwością odbioru. Ten kto słucha, czyta, powinien nie tylko zrozumieć myśl przewodnia przesłania, ale też przekazać ją dalej. Stąd nasuwa się kolejny postulat:
przekaz musi być prosty i szczery. Św. Maksymilian jawi się tutaj jako współczesny mistrz i nauczyciel; jest przykładem dziennikarza–ewangelizatora, który
przeciwstawił medialnej potędze świata medialna strukturę katolicka, uczynił ją
drogą chrystianizacji świata29. Droga ta zawsze miała charakter maryjny i matczyny. Może właśnie w tym należy upatrywać źródeł sukcesu misjonarza z Niepokalanowa? Dzięki Niepokalanej mógł łatwiej dotrzeć do każdego dziecka Bożego. Przekaz ewangeliczny w wykonaniu i duchu św. Maksymiliana – stał się
jak najbardziej uniwersalny, tj. katolicki właśnie30.
Nowy „apostoł narodów”, wraz ze swoją misyjną pomysłowością zastosowaną w prasie, był jedyny i wyjątkowy. Prawdziwa wartość jego dziedzictwa
polega na niepowtarzalności tego doświadczenia. Stanowi ona zarazem problem.
26
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Wypada bowiem sobie tylko życzyć nadejścia takiego drugiego św. Maksymiliana, albo też apostołów, którzy będą go prawdziwie naśladować i włączać ewangelizację w świat środków społecznego przekazu. Wymagać to będzie od nich
wręcz rewolucyjnego zapału, pomysłów oraz umiejętności organizacyjnych;
których stać będzie na podejmowanie, wciąż na nowo, pionierskich inicjatyw
oraz owego ognia przywódcy i postawy szturmującego ewangelizatora31.

VII. Przez Niepokalaną
Wszystkiego dokonuje przez Niepokalaną. Wszystko dla Niepokalanej! Niepokalana to ideał – nasz ideał. Niepokalana to ostatnia granica między Bogiem a
stworzeniem. Ona jest wiernym obrazem doskonałości Boga, Jego świętości32.
Maryja zatem jest właściwą osobą, aby być właścicielem prasowego koncernu. I
tak naprawdę, to Ona będzie działała, a nie wydawany w milionowym nakładzie
periodyk, ani nawet człowiek. Zarówno człowiek, jak i martwe przedmioty, stają
się żywymi narzędziami w rękach Maryi; stają się niejako samym Słowem, które
Ona wciąż rodzi dla zbawienia wszystkich ludzi. Motorem, który je porusza jest
miłość.
O. Maksymilian Kolbe otrzymał przywilej, aby jako pierwszy na świecie zostać kanonizowanym „męczennikiem miłości”. Jednak, jak już wspomniano,
katolicy często zatrzymują się na tamtym męczeństwie, owym geście miłości
Świętego, a przecież zasługuje on, aby być znany także z uwagi na inne aspekty:
jako nowy ewangelizator, ewangeliczny gospodarz, który do rzeczy „starych”
dodawał „nowe”, który je łączył, a nie przeciwstawiał33.

VIII. Wiara i czyn
Ścisły związek Maryi z Kościołem wyznacza także Jej wiara, porównywana
do wiary Abrahama, Ojca Narodu Wybranego34. Jednakże Jej wiara znacznie
przekracza wiarę Patriarchy. Od początku do końca jest heroiczna. Wręcz –
wbrew wierze. Już samo Zwiastowanie było nieoczekiwane i zaskakujące. Narodzenie Mesjasza w stajni było rozczarowaniem. Nauczanie Syna Bożego trąciło
„rewizjonizmem” mozaizmu, a cuda – dla wielu – były nie przekonywujące. I
wreszcie śmierć. Śmierć na krzyżu. Śmierć hańbiąca. Jak tu było wierzyć? Mary31
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ja wierzyła. Żadna inna kobieta by nie uwierzyła... Ani wtedy, ani dzisiaj35. Maryja poszła za Jezusem do końca. Poszła drogą wiary. Jej wiara nie była jedynie
nadzieja. Była sama miłością36.
Ojciec Maksymilian był człowiekiem czynu. Działał energicznie i wszechstronnie. Skarżył się, że słońce zbyt wcześnie zachodzi, że mało godzin dobie, że
zegar zbyt szybko przesuwa wskazówki, by był czas na przemyślenia37. Wiedział, że wiele trzeba przemyśleć, aby być przekonanym o tym, co się robi, i w
ten sposób pogłębiać teoretyczne podstawy życia.
W skrócie tak można ująć jego przemyślenie: człowiek ma jedyny ogromny
skarb – życie; a w życiu nic większego nad miłość, nad szczęście. Wszyscy pragną miłości; wszyscy szukają szczęścia. I nie znajdują. Dlaczego? Bo z jednej
strony szukają szczęścia bez granic, z drugiej – szukają tam, gdzie go nie ma. Na
ziemi. A ono – w Niebie. On wiedział, że do Nieba droga daleka i trudna. Znał
jednak przewodnika. To była Niepokalana. Maksymilian tę drogę odkrył. Najpierw dla siebie, potem dla wszystkich ludzi, dla całego świata38. Życie jego charakteryzował swoisty apostolski niepokój, ewangelizacyjne „szaleństwo”, który
stanowił perpetuum mobile rycerza–misjonarza. W rzeczy samej była to świętość. A świętość jest niczym innym jak utożsamieniem się z Chrystusem, tak
silnym, że wypycha człowieka na orbitę, dzięki czemu człowiek nie podlega już
grawitacji własnych czasów i własnej kultury39. Człowiek taki jest nie z tego
świata.
Można powiedzieć, że pielgrzymowanie we wierze prezentowane poprzez
życie i działalność św. Maksymiliana, były swego rodzaju antycypacją encykliki
Redemptoris Mater, „wcieleniem” jej treści w praktykę chrześcijańskiego życia.
Święty dobrze wiedział, że ma do dyspozycji dwojakie narzędzia: nadprzyrodzone i zwyczajne. Te pierwsze to modlitwa, ofiara, pokuta, cierpienie... Wymienia
tu nawet pracę – pracę fizyczną! Narzędzia zwyczajne, „przyrodzone” – to cała
ta, uruchomiona przez niego, maszyneria: technika na usługach Niepokalanej dla
Chrystusa, dla Kościoła40. Wszystkie te narzędzia i wszelkie poczynania nosiły
jedno, jedyne znamię – znamię maryjności.
Wszystko to zaś można ująć w słowie »zawierzenie«. Zawierzenie jest odpowiedzią na miłość osoby, w szczególności zaś na miłość matki. Maryjny wy35
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miar życia ucznia Chrystusowego wypowiada się w sposób szczególny poprzez
takie właśnie synowskie zawierzenie Bogarodzicy, które ma swój początek w
testamencie Odkupiciela na Golgocie (...). Ów stosunek synowski – to zawierzenie się syna matce – nie tylko ma swój początek w Chrystusie, ale także – można
powiedzieć – do Niego ostatecznie jest skierowane (...). W stosunku do każdego
chrześcijanina, do każdego człowieka, Maryja jest Tą, która pierwsza »uwierzyła« – i tą właśnie wiarą Oblubienicy i Matki pragnie oddziaływać na wszystkich,
którzy Jej po synowska się zawierzają41.
Apostolstwo zyskało nowy wymiar. Stało się rycerskie. Odtąd drogi zbawienia miała wytyczać Matka Boga, Theotokos. Niebieska Hetmanka. Sposób wypełniania misji został ściśle określony: oddać się całkowicie Matce Najświętszej
jako narzędzie... O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo! Tym aktem oddal siebie
Maryi. Młode serce nie szło na żaden kompromis, zdecydowane wykorzystać
wszystkie środki, wszystkie sposoby, byle godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, a co zostawia się gorliwości i roztropności każdego rycerza42.
Młodzi ludzie zwykle stawiają na aktywność. O. Kolbe był przekonany, że
Rycerstwo jest antidotum na apostolski marazm w Kościele i Zakonie. Na początku jednak nie zdawał sobie sprawy z głębokości i rozległości ran, jakie zadała Kościołowi rewolucja francuska. Kościół, wzorem tysięcy żołnierzy pierwszej
wojny światowej, okopał się i trwał na ustalonych pozycjach. Bał się eksperymentować. Kościół lękał się młodych, duchownych i świeckich działaczy oraz
teologów, którzy podejmowali odważne i nowe inicjatywy. Z rezerwą patrzał na
wykluwającą się z gleby kościelnego życia Rycerstwo Niepokalanej43.
Tymczasem młody franciszkanin rwał się do walki. Chciał coś zrobić dla
Kościoła. Chciał pobudzić swoich współbraci do działania na polu zbawienia.
Nie chciał jedynie wspominać dni chwały – ogłoszenia w 1854 r. dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, i uroczystych obchodów jego 50-lecia. O. Kolbe uwierzył z
całą franciszkańską prostotą i naiwnością dziecka, że jedynie Maryja jest zdolna
podeptać głowę węża. Wielowiekowa historia Zakonu, myśl jego teologów,
zmagania bł. Jana Dunsa Szkota o ten przywilej – była dla niego argumentem, że
trzeba coś z tym dogmatem zrobić. Ze trzeba go wcielić w życie, a nie jedynie
deklarować44. Rycerz Niepokalanej dąży jedynie do nawrócenia i uświęcenia, a
przez to do uszczęśliwienia dusz. Celem Rycerza Niepokalanej jest nie tylko pogłębić i umocnić wiarę, wskazać prawdziwą ascezę i zapoznać wiernych z misty41
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ką chrześcijańską, ale także w myśl zasad Milicji Niepokalanej starać się o nawrócenie akatolików45. Słowa te pasują jednakowo do rycerza–człowieka, jak i
„Rycerza”–miesięcznika. Tak też było. Obydwaj byli apostołami – apostołami
maryjnymi. Byli ewangelizatorami. Katechistami docierającymi na krańce ziemi.
Pełni prostoty, zrozumiali, nieprzeintelektualizowani trafiali do każdego umysłu.
Katolicka inteligencja czyniła jednemu i drugiemu rycerzowi zarzut, że są
nazbyt prości i naiwni. Oni nie jednak trafiali do przeciętnej umysłowości mieszkańców wsi i miasteczek, do robotników i rolników. Ich właśnie uczyli prawd
wiary i zasad moralnych. Czynili to najczęściej poprzez opowiadania i własny
przykład życia. A sam „Rycerz Niepokalanej” dla członków MI stał się swego
rodzaju podręcznikiem apostolstwa, a dla szerokiego grona czytelników – ludowym katechizmem46. Z miesiąca na miesiąc wzrastał nakład pisma. Pięć tysięcy.
Siedemdziesiąt... Osiemset... Milion! Fenomenem był ogromny rezonans ze strony czytelników. Tworzyła się duchowa więź między Nauczycielem i uczniami.
Rycerz Niepokalanej nie był dla nich – Rycerz był ich pismem47. Z roku na rok
wzrastały szeregi MI. Powstawały coraz to liczniejsze apostolskie warsztaty pracy nad sobą.
Niepokalanowski franciszkanin był z powołania rycerzem. Wszyscy zajmowali się jedną sprawą: Rycerstwem Niepokalanej – działalnością wydawniczą i
kolporterską. Była to działalność stricte misyjna, ewangelizacyjna. I masowa. Z
tą myślą wstawali rano i kładli się spać wieczorem. Wszyscy pracowali dla Niepokalanej. Nawet kucharze i bracia w pralni, czy przy hodowli świń – mieli
świadomość, że są apostołami. Ich praca była niezbędna. Dzięki nim redaktorzy
mieli co jeść i siły do pisania. Drukarze i kolporterzy spokojnie trwali przy maszynach, wiedząc, że brat hodowca i brat kucharz zadbają o to, by nie byli głodni; z pralni dostarczą czystą koszulę; brat strażak ugasi pożar, gdyby – nie daj
Boże! – zapalił się barak drukarni48.

IX. Czas próby
Święty Maksymilian często mawiał, że jeżeli Niepokalana zechce, aby
wszystko, co jest w Niepokalanowie zniszczyć, to on sam własnymi rękoma wykona tę pracę – dla Niej. Stał się w ten sposób bezwiednym prorokiem. Nadszedł
bowiem czas – były to pierwsze dni wojny – kiedy został zmuszony wydać polecenie spalenia całego nakładu „Małego Dziennika”. Sam osobiście musiał spalić
45
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niektóre dokumenty, aby nie wpadły w ręce wroga. Reszty dzieła zniszczenia
dokończyli Niemcy. Biografowie na próżno jednak szukają relacji świadków
jego żalu i łez, albo buntu. Nawet internowanie przyjął spokojnie i z poddaniem
się – woli Niepokalanej49.
Wojnę, jak przystało na rycerza, traktował o. Maksymilian jako próbę charakteru. Dopóki tylko mógł szukał możliwości dalszych działań. Podczas nocy
okupacji, na przełomie lat 1940/1941, pojawia się Rycerz Niepokalanej, który
niczym błyskawica zabłysnął na wschodzie, a jego blask aż na zachodzie był
widoczny... Pamiętamy, że Święty dokonał dwóch odkryć; odkrył moc modlitwy i
moc drukowanej Prawdy. Teraz drewniana kaplica stała się bastionem walki.
Modlitwa. Podczas wojny trwa tu codzienna i całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Ma ona wymiar ściśle apostolski. I maryjny. Jest nieustannym
staraniem o nawrócenie grzeszników. Wojna pokazała niedawnym oponentom
prawdziwe oblicze ojca Maksymiliana i Niepokalanowa. Zadała kłam rozpowszechnianym opiniom na temat rzekomego antysemityzmu o. Kolbego. Późną
jesienią 1939 r. do klasztoru przybyło kilka tysięcy uciekinierów, w tym półtora
tysiąca Żydów. Ci ostatni byli traktowani na równi z innymi, w myśl pięknego i
polskiego zwyczaju: Gość w dom – Bóg w dom. A Boga zawsze przyjmuje się z
honorami. Zwłaszcza w domu, w którym gospodynią była Niepokalana. Tak też
zostali w Niepokalanowie przyjęci Żydzi50.
O. Kolbe w swoim życiu zawsze kierował się duchowością Milicji Niepokalanej, której ideałem była Niepokalana. To ta duchowość kazała mu ratować
nieśmiertelne dusze, posyłać do zagubionych ludzi listy polecone, setki tysiące
Rycerzy, jechać do kraju kwitnącej wiśni, nawracać i uświęcać cały świat. Idea
rycerstwa była motorem wszystkich jego poczynań, nią żył, w niej się poruszał,
był jej uosobieniem. Nie był zwyczajnym franciszkaninem. Był autentycznym
rycerzem Niepokalanej. Chrześcijaninem–apostołem51.
Wszystko cokolwiek o. Maksymilian robił, jak żył i jak apostołował – motywował zawsze swoją przynależnością do Rycerstwa Niepokalanej. Był pierwszym wzorcowym członkiem stowarzyszenia. Jego życie i jego, tak bardzo maryjna, postawa apostolska; jego biografia – jest doskonałym narodowym dyrektorium, prawdziwym statutem MI. Jest też najlepszym jego owocem52.
Inną próbą rycerskości o. Maksymiliana był Pawiak. Zapewne, także jemu,
jak wielu innym, których nazwiska brzmiały z niemiecka, Gestapo proponowało
49

Tamże, s. 6.
Tamże, s. 6, 7.
51
Tamże, s. 6.
52
Tamże.
50

150

podpisanie Volkslisty. Nie podpisał. Odmowa rodziła swoje konsekwencje. Mimo
to, nie doznawał uczucia wrogości wobec swoich prześladowców. Już wcześniej,
właśnie w wojennym wydaniu „Rycerza”, w artykule pod tytułem: Prawda, objaśnił swoją postawę wobec wszystkich ludzi – także wobec Niemców. Jest to postawa ewangelicznej miłości: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za
tych, którzy was prześladują. Postawa ta jest także wyrazem wierności św. Maksymiliana duchowi MI. To ten rycerski i maryjny duch przenikał wszystkie jego
uczucia, formował jego oceny, decydował o jego wyborach. O jego apostolstwie53.
Oświęcim dostarcza kolejnych dowodów. W tej otchłani nienawiści o. Maksymilian, rycerz Niepokalanej, opowiadał więźniom o miłości, swoją postawą
wyśpiewywał hymnem na jej cześć: Gdybym nawet ciało swe wystawił na spalenie, a miłości bym nie miał, byłbym niczym... Ostatecznie, o. Maksymilian wydał
swe ciało na spalenie, ale nie był to pusty gest. W rzeczy samej, był to akt misyjny i apostolski. Nawet tam, ojciec Maksymilian nie zapomniał o swoich powinnościach. Przełożył nienawiść na język miłości. Zatroszczył się, aby nikt nie
umarł z głodu; by nikt nie zabił duszy człowieka. Włączył się do tej wspólnoty,
do tego obozowego Niepokalanowa i skupił wokół Niepokalanej wszystkich. A
więzi tam zadzierzgnięte były bodaj jeszcze silniejsze, jeszcze ściślejsze, niż
tamte w klasztorze. Tutaj, przy Rycerzu Niepokalanej, było im łatwiej przyjmować krzyki Niemców, znosić razy rozwścieczonego kapo, godzić się z kradzieżą
życiodajnego chleba. Postawa miłości, przyjęta i praktykowana przez Świętego
wśród jego najbliższych towarzyszy niedoli, wskrzeszała umarłą nadzieję, stawała się ziarnem wiary, nadziei i miłości, rzuconym w serca nieszczęśników54.
Jego apostolstwo, mimo nieobecności w Niepokalanowie, nie zmalało na terenie Polski: ziarno Słowa sypało się obficie; ziarno z przedwojennych zeszytów
„Rycerza Niepokalanej”. Były one jasnym promykiem pośród tamtych smutnych
i ciemnych dni historii. Niosły pociechę. Uczyły raz jeszcze – w nowych warunkach – katolickiego katechizmu: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za
tych, którzy was prześladują... Głosiły Ewangelię o tym co dobre. Przyprowadzały do domów Matkę Boga i ludzi55.

X. Aktualność ewangelizacji według św. Maksymiliana
Raz jeszcze się okazało, że nowa ewangelizacja według o. Maksymiliana
przynosi owoce i jest aktualna. Jej aktualność polega na odrzuceniu chrześcijań53
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stwa dobrych manier i zdrowego rozsądku, chrześcijaństwa politycznie poprawnego, ugrzecznionego i nikomu nie przeszkadzającego, chrześcijaństwa niezrozumiałego dialogu i ekumenizmu na niby, chrześcijaństwa bez wyrazu; chrześcijaństwa, które jest, a jakby go nie było56. W postawie o. Kolbego rzuca się w
oczy apostolska agresywność. Jemu się śpieszy zdobywać świat dla Niepokalanej
i przez Niepokalaną. Wykorzystuje do tego broń wroga i jego strategię. Agresywność niepokalanowskiego misjonarza nie jest jednak ślepa. Ten maryjny apostoł jawi się jako sprawny organizator i menadżer. Apostoł o wielkim pragmatyzmie i wyostrzonym zmyśle strategicznym zwraca uwagę (podczas konferencji w
Krakowie w latach 1919–1921) na paradoksalny i niezrozumiały stosunek katolików do prasy katolickiej, którzy wolą kupować prasę świecką. Dlaczego? W
dużym stopniu brak wpływu ze strony mediów katolickich i ich znikoma konkurencyjność, wypływają z nie-apostolskiej mentalności katolików, swoistego samookaleczenia się: poprzez kupowanie wydawnictwa antyreligijnych w rzeczywistości „podcinają gałąź, na której siedzą” i przyczyniają się do własnego upadku57.
Całość pomysłu nowej ewangelizacji zamyka się w Niepokalanowie, rozumianym w sensie o wiele szerszym niż tylko klasztor, lecz jako sposób i miejsce
apostolatu. Zwykło się mówić o dwóch Niepokalanowach. W rzeczywistości, na
świecie Niepokalanowów jest kilkadziesiąt. Ale to nie o te Niepokalanowy chodziło św. Maksymilianowi, gdy stawiał figurę Niepokalanej na pustym polu,
podarowanym franciszkanom przez księcia Jana Druckiego-Lubeckiego. W istocie, o. Kolbemu chodziło o inna darowiznę, o inny grunt, o inny Niepokalanów.
Darczyńcą miał być każdy człowiek. A gruntem jego serce. Chodziło zatem o
miliardy Niepokalanowów. Droga wiodła zatem przez serce, do którego miało
trafić Słowo. Ono miało zrodzić wiarę. Wiara zaś miała wnieść w ludzkie życie
nadzieję. Te zaś rodziły miłość. Najwspanialszy owoc Ewangelii. Heroiczny
czyn w Auschwitz potwierdził to w całej pełni.
Cechą charakterystyczną działań o. Kolbego jest z jednej strony „personifikacja” środków, z drugiej: psychologiczno-uczuciowe utożsamienie się ze środkiem. Święty jest dziennikarzem „wewnątrz”, osobą która kocha przebywać w
drukarni, która stanowi niejako jej część58. Właściwym apostołem, misjonarzem,
ewangelizatorem jest Niepokalana. On – dyrektor – wraz z całą tą maszynerią
stanowi narzędzie, środek zbawczego dzieła. Krótko mówiąc, przesłanie Boga i
Chrystusa, włącza w nową kulturę tego świata, stworzoną w dużej mierze przez
nowoczesne środki przekazu59. Spostrzegł, że media mają do zaoferowania coś
56
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wyjątkowego, gdy idzie o sposób ewangelizowania i przekazywanie nauki Kościoła. Święty Maksymilian uczy, że wszyscy chrześcijanie, począwszy od hierarchii a skończywszy na szeregowym wyznawcy, muszą najpierw nastawić się
na słuchanie i czytanie. Później mają przystąpić do działania. Totus primo sibi et
sic totus60.

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe wcielał w życie ideał pewnej współistotności, a nawet ewidentnej zgodności między ewangelizacją a mediami. W jego
czasach „Słowo” było drukowane. Można się tylko domyślać, jak na wiele inicjatyw zdobyłby się dzisiaj, będąc posłusznym narzędziem Niepokalanej w dobie
telewizji i Internetu, aby „Słowo” rodziło się wciąż i było dostępne w każdej
chwili, a nie tylko przez pół godziny podczas kazania w niedzielę61.
Duchowość MI, nie do końca zdefiniowana i nie ujęta w formę podręcznika,
nigdy nie była jedynie teorią apostolstwa, lecz stałą praktyką działań zakonu
rycerzy. Była ową nową ewangelizacją. Rycerze ci, bez względu na rodzaj pracy,
jaką w danej chwili wykonywali – cokolwiek czynili, czynili to wyłącznie dla
Niepokalanej: w intencji nawrócenia wszystkich dusz, na całym świecie62.
Fundamentalnym aspektem jego intuicji była rola świeckich. Można zaryzykować stwierdzenie, że dziś, po soborowej aktualizacji, o. Kolbe sformułowałby
teorię o pierwszeństwie świeckich w dziele ewangelizacji, wszak zawsze pod tym
jednym warunkiem, że byliby oni „narzędziami” w rękach Niepokalanej. Zapewne postawiłby przed Rycerstwem i „Rycerzem” zadanie obrony chrześcijańskich
korzeni Europy przed laicyzmem i tzw. tolerancją; przeciwstawiłby się dyktaturze relatywizmu i rożnego rodzaju poprawnościom, które starają się na wszelkie
sposoby wyrugować ze świadomości ludzi Boga. Ponadto wyszedłby na całe
„boisko” świata, aby potwierdzić jedyność Chrystusa Zbawiciela w obliczu fałszywego ekumenizmu lub relatywistycznego dialogu międzyreligijnego63. Wyszedłby na nie z Niepokalaną i wezwał swoich uczniów, tych w klasztorach jak i
tych na świecie, aby odnowili podejście do narzędzi przekazu, aby przystąpili do
globalnej i skutecznej misji ewangelizacyjnej64.
Można rzec, że mottem całego życia św. Maksymiliana było poszukiwanie
sposobów, jak wcielić w życie dogmat Niepokalanego Poczęcia i przekuć go w
60
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praktykę ewangelizowania narodów. Według Założyciela Rycerstwa Niepokalanej oznaczało to wprowadzenie człowieka na tę samą drogę służby Bożej, po
której szła Służebnica Pańska. Ona to, Niepokalana, była unikalnym przykładem
naprawionego człowieka. I to właśnie stanowi o istocie duchowości św. Maksymiliana. Dziś próbujemy ująć w jakieś ramy nową ewangelizację zaproponowana
przez o. Kolbego. Odkrywamy, że Niepokalana w jego nauczaniu przedstawiana
jest jako wzór wiary, wzór rajskiego człowieka – bez grzechu pierworodnego;
jako cicha, ale najskuteczniejsza ewangelizatorka i towarzyszka życiowej drogi
każdego człowieka. To Niepokalana – wg św. Maksymiliana – jest wzorcem
nowej ewangelizacji. Narzędzia, którymi się posłużył Jej rycerz, były jak najbardziej współczesne i nowoczesne: docierające do wszystkich mass media.
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KRZYSZTOF ŚNIEŻYŃSKI

W poszukiwaniu nowego oblicza wiary
w epoce po-metafizycznej

Chrześcijaństwo od samego początku
rozumiało siebie jako religię Logosu,
jako religię według rozumu.
Joseph Ratzinger1

Teologia i filozofia reprezentują dwa historycznie i rzeczowo zróżnicowane
nurty tradycji. Wiara chrześcijańska (nie kwestionując jej nadprzyrodzonego
źródła) odnajduje swoje historyczne korzenie w określonym przez Stary Testament świecie hebrajskim. Z kolei myślenie greckie ma swe źródło w przełomowej manifestacji ludzkiego ducha, który poczuł się wolny do radykalnego zapytywania o to, co istniejące (o byt).
Pomimo oczywistych różnic trzeba podkreślić, że zetknięcie się obu tych
tradycji nigdy nie miało charakteru pełnego napięć dualizmu. Wkroczenie chrześcijańskiego orędzia w świat grecko-hellenistyczny nie było ani wydarzeniem
przypadkowym, ani świadomym narażaniem chrześcijaństwa na utratę czystości
prawd wiary. Jest raczej tak, że czystość chrześcijańskiej wiary domagała się
misyjnego spotkania z hellenizmem, co było jednoznaczne z gotowością na spotkanie z najsilniejszą stroną hellenizmu – z filozofią. Powstanie chrześcijańskiej
teologii jest nierozdzielnie związane z gotowością do racjonalnego usprawiedliwienia wiary, do czego – w odróżnieniu od innych religii – wiara chrześcijańska
przykłada się ze niebywałym radykalizmem. Teologia, począwszy od czasów
starożytnego Kościoła, znajduje się faktycznie w stałym kontakcie z filozofią, z
1
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mniejszym lub większym natężeniem. Warto zauważyć, że zdecydowane potwierdzenie tego faktu było zawsze oznaką teologa ortodoksyjnego.
To, że chrześcijaństwo od swego początku rozwijało się w szczególnej bliskości rozumu filozoficznego pozwala nam podjąć problem racjonalnej odpowiedzialności za wiarę w poczuciu związku z całą dotychczasową tradycją myślenia teologicznego. Nie chodzi jednak o poszukiwanie czegoś w rodzaju filozoficznego preambula fidei, co najpierw trzeba zdobyć, aby rozumnie (odpowiedzialnie) uwierzyć, a następnie beztrosko porzucić na rzecz „czystej” wiary. Wiara pozbawiona permanentnego namysłu krytycznego nie staje się przez to „lepszą
wiarą”, może natomiast przerodzić się w swoje przeciwieństwo: zabobon i wróżbę. Zapytajmy więc: Jaki kształt powinna obecnie przyjąć racjonalna odpowiedzialność za chrześcijańską wiarę? W jakim ma zmierzać kierunku?

I. Pytanie o sens ludzkiego życia
Współczesny kryzys sensu jest przeżywany przede wszystkim jako kryzys
wiary w samego człowieka i w jego miejsce w świecie, a dopiero, jak się zdaje,
na drugim miejscu jako kryzys wiary w Boga. To, co w filozofii zwykło nazywać
się „problemem Boga” (z jego podstawowym pytaniem: Czy Bóg istnieje?), dziś
przybrało wyraźny kształt pytania antropologicznego: Czy moje życie ma w ogóle jakiś sens?2.
Wiele wskazuje na to, że nieodzowne krytyczne podbudowanie wiary powinno dziś przybrać postać permanentnego pytania o ostateczny i całościowy
sens ludzkiego życia. Permanentny charakter tego pytania jest usprawiedliwiony
przez to, że wiara pozostaje zawsze w ścisłym związku z samym pytaniem: Wiara słyszy odpowiedź, bo podtrzymuje pytanie. Może przyjąć odpowiedź jako odpowiedź tylko wtedy, gdy jest w stanie utrzymać ją w zrozumiałym związku ze
swoim pytaniem3.

2
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por. np. E. C o r e t h: Die Gottesfrage als Sinnfrage. „Stimmen der Zeit”. R. 1968 (181) s. 361–
372 oraz Grundfragen der Hermeneutik. „Philosophie in Einzeldarstellungen. Im Auftrag der
philosophischen Fakultät des Berchmanskollegs in Pullach“. Hrsg. J. d e V r i e s, W. K e r n. Bd.
3. Freiburg i. Br. 1969 (zwł. par. 5. Verständniswelt und Gottesfrage, s. 199–211); T. K o c h: Die
Angst und das Selbst- und Gottesverhältnis. Überlegungen im Anschluß an Kierkegaards »Der
Begriff Angst«. W: Vernunft des Glaubens. Wissenschaftliche Theologie und kirchliche Lehre.
Hrsg. J. R o h l s, G. W e n z. Göttingen 1988 s. 176–195; J. S p l e t t: Gotteserfahrung im Denken.
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Poszukiwania wzajemnych odniesień filozofii i teologii skupiają się dziś na
prawdzie o ludzkim życiu. Pytanie o sens życia w obliczu nieuchronnej śmierci,
tak stare i zarazem ciągle młode, wydaje się dziś nieodzownym pomostem między filozofią, która jest samodzielnym poszukiwaniem przez czysty rozum odpowiedzi na ostateczne pytania, a teologią, która odnajduje ofiarowaną jej treść
Objawienia i czuje się odpowiedzialna za jej pojmowanie i przekazywanie w
warunkach aktualnej współczesności.
Wobec powyższego stwierdzamy, że nasze poszukiwania nowych form wyrazu chrześcijańskiej wiary w warunkach ponowoczesności (m.in. po upadku
filozofii bytu) skupią się na kluczowym pytaniu: W jakim sensie wiara potrzebuje dziś filozofii i jaka miałaby to być filozofia?

II. Filozoficznie ugruntowana świadomość sensu życia
jako nieodzowny i permanentny warunek
współczesnego głoszenia wiary
Słynna Anzelmiańska formuła fides quaerens intellectum przekłada się na
podstawowy aksjomat naszych poszukiwań. Możemy go sformułować następująco: permanentna świadomość sensowności chrześcijańskiej wiary domaga się i
zarazem zakłada uprzednią i permanentną (równoległą) świadomość sensu ludzkiego życia. Co to właściwie oznacza?
Nie chodzi najpierw o to, że ostateczną miarą sensu nadprzyrodzonej wiary
miałaby być taka, czy inna przyrodzona świadomość sensu, lecz oznacza, że
zmienna, dynamiczna i uwarunkowana świadomość sensu życia stanowi pierwotne podłoże, na które pada ziarno wiary. To ostatnie pochodzi od Nieuwarunkowanego i jako takie wzywa do dobrowolnego i bezwarunkowego posłuszeństwa rozumu i woli wobec objawiającego się Boga.
Przyrodzona świadomość sensu życia i pytania o sens, jako naturalne podłoże dla wiary, rozszerza się pod wpływem jej rozwoju: wiara, jako „pozdrowienie Boga” skierowane do człowieka, użyźnia glebę ludzkiej egzystencji w świecie, w której ona zapuszcza korzenie, ale od której – jako dar nadprzyrodzony –
nie pochodzi. Wiara stanowi specyficzny dar, który rozjaśnia podstawowe pytania naszej egzystencji i odpowiada na nie w taki sposób, że sami nie moglibyśmy
sobie tego udzielić. Jednocześnie dar wiary domaga się świadomego przyjęcia,
aby mógł się w nas rozwinąć: prawda wiary ma stać się prawdą człowieka, a
więc także prawdą rozumu. Racjonalność należy zatem do istoty chrześcijaństwa.
Zapytajmy teraz: Jakie ma to konsekwencje dla naszych dalszych poszukiwań?
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Otóż, „skąd” naszych poszukiwań nowego uniwersalizmu filozoficznego i
jego podstawowego znaczenia dla nauki wiary, daje się określić przez splot
dwóch korzeni: przyrodzonego – naturalnej skłonności do meta-fizycznego pytania o sens życia jako całości i nadprzyrodzonego – daru wiary, dzięki której rozum ludzki otwiera się na tajemnicę ostatecznego i wszechogarniającego Sensu.
Okazuje się, że pytanie o ostateczny sens, zwłaszcza sens ludzkiego życia, jest
miejscem spotkania chrześcijaństwa i filozofii: Wierzyć po chrześcijańsku, to
znaczy zawierzyć sensowi, który utrzymuje mnie i świat; przyjąć wiarę jako bezpieczny grunt, na którym mogę stanąć bez obawy. Mówiąc w języku bardziej
tradycyjnym, moglibyśmy powiedzieć: wierzyć po chrześcijańsku znaczy pojmować nasze istnienie jako odpowiedź na Słowo, logos, które wszystko utrzymuje i
ogarnia. Oznacza to zgodę na to, że sens, którego nie możemy sami nadać, lecz
który tylko możemy przyjąć, już nam został darowany tak, iż wystarczy go przyjąć
i mu się powierzyć4.
Wszelki wysiłek teologiczny zakłada, że istnieje tylko jedno Źródło, w którym wiara i myślenie znajdują swoje doskonałe spełnienie. Dlatego ostateczny i
wszechogarniający Sens, który dla świadomego swej wiary chrześcijanina jest
zarazem niezmiennym punktem orientacji, pociągającą perswazją miłości i niezawodną nadzieją, łączy w sobie Rozumność, Miłość i Nadzieję. W chrześcijaństwie nie ma zgody na politeistyczny podział ról: Boga filozofów (absolutnej
prawdy), Boga teologów (bezwarunkowej miłości), Boga ludowej wiary (bezmyślnej nadziei prostaczków, którzy z woli Opatrzności na zawsze pozostaną
nieświadomymi swej wiary prostaczkami).
Joseph Ratzinger tak o tym pisze: Chrześcijaństwo musi zawsze pamiętać, że
jest religią »Logosu«. Jest ono wiarą w »Creator Spiritus«, w Ducha Stworzyciela, od którego pochodzi całą rzeczywistość. Właśnie to powinno być dzisiaj jego
filozoficzną siłą, ponieważ ważne jest, czy świat pochodzi od tego, co nierozumne
(…), czy też świat powstał w wyniku rozumu i w konsekwencji jest ukształtowany
według jego kryteriów i celów. Wiara chrześcijańska opowiada się za tą drugą
tezą, mając w ten sposób, z filozoficznego punktu widzenia, rozdane bardzo dobre karty, chociaż wielu rozważa pierwszą tezę za jedynie »racjonalną« i nowoczesną. Jednak rozum, (…) który na koniec sam jest nierozumny, nie może być
rozwiązaniem naszych problemów. Tylko rozum stwórczy, objawiony w ukrzyżowanym Bogu jako miłość, może rzeczywiście wskazać nam drogę. (…) my, chrześcijanie, musimy być bardzo uważni, aby pozostać wiernymi tej długotrwałej
tradycji: musimy żyć wiarą, która pochodzi od »Logosu«, od Stwórczego Rozumu, i która jest także otwarta na wszystko, co jest naprawdę racjonalne5.
4

T e n ż e: Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Tłum. Z. W ł o d k o w a. Kraków 1994 s.

63, 69.
5

158

T e n ż e: Europa Benedykta…, dz. cyt., s. 67n.

Wobec powyższego rodzi się jednak pytanie: Jeżeli ostateczny sens ludzkiego życia ma charakter racjonalny (a także wolitywny, w tym sensie, że chcemy
nadać swemu życiu określony ciężar znaczeniowy, lub chcemy, by ono taki ciężar pierwotnie miało), to w jaki sposób nasze stricte filozoficzne poszukiwania
dotyczą zadań teologii?
Terenem i przedmiotem naszych poszukiwań jest i pozostaje teologia. Życie
teologii zależy jednak od produktywnej symbiozy jej dwu momentów: wiary i
myślenia. Dlatego nasze filozoficzne poszukiwania, choć będą miejscami sprawiały wrażenie wyłącznie filozoficznych, mają za swój ostateczny punkt odniesienia teologię z jej podstawowym zadaniem: Reflektować nad wiarą Kościoła i
wykładać ją krytycznie w poczuciu odpowiedzialności przed ludzkim rozumem
dla aktualnej współczesności6.
Wskażemy teraz przykładowo na jedną okoliczność współczesnej kultury,
aby usprawiedliwić konieczność uprzedzającego i wspomagającego refleksję
teologiczną filozoficznego namysłu nad całościowym sensem ludzkiego życia.

III. Marginalna pozycja Biblii a konieczność przywrócenia
filozoficznego pytania o sens życia
Historia Kościoła dowodzi, że gdy świadomość krytyczna społeczeństwa
wzrasta, a jednocześnie w szeregach teologów nie ma nikogo, kto sprostałby jej
wymaganiom, wówczas w Kościele rodzi się pokusa tzw. „fideizmu”, tzn. wycofania się racjonalnej odpowiedzialności za wiarę na z góry upatrzone „przedrefleksyjne” pozycje. Gdy taką pozycją obronną okazuje się fundamentalistyczne
podejście do Biblii, wówczas mamy do czynienia z tzw. „biblicyzmem”7. Wspominam o tym z dwóch powodów:
uważam, że wzmocnienie pozycji Biblii we współczesnej kulturze nie dokona się poprzez samo zwyczajne nawoływanie do jej lektury;
● odnoszę wrażenie (choć oczywiście mogę się mylić), że współczesna polska teologia uniwersytecka w dużym stopniu zdominowana jest przez
formę wzniosłej katechezy biblijnej, której zapewne nie brakuje naukowej
fachowości, ale nie ma w niej rozpoznania licznych problemów współcze●

6
Das Studium der Philosophie im Theologiestudium (22. September 1983). Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz. Bonn 1983 s. 7.
7
Nie brak także niebezpiecznych przejawów »fideizmu«, który nie uznaje, że wiedza racjonalna oraz refleksja filozoficzna w istotny sposób warunkują rozumienie wiary, a wręcz samą
możliwość wiary w Boga. Rozpowszechnionym dziś przejawem tej fideistycznej tendencji jest »biblicyzm«, który chciałby uczynić lekturę Pisma Świętego i jego egzegezę jedynym miarodajnym
punktem odniesienia (J a n P a w e ł I I: Encyklika Fides et ratio (14 września 1998 r.) n. 55.
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sności; dopiero na tle tych ostatnich Pismo Święte powinno być dziś rozważane, wykładane i przyswajane.
Obie racje mają u swej podstawy potrzebę filozofii i to zupełnie nowej „filozofii pierwszej”, nowej filozofii dla nowej chrześcijańskiej teologii. – Zanim
podejmiemy próbę nowego myślenia filozoficznego dla nowej teologii, powinniśmy najpierw przypomnieć sobie prawdę o pewnej komplementarności pomiędzy
świadomością filozoficzną, a religijną świadomością wiary. O jaką komplementarność chodzi?
1. Komplementarność filozofii i rozumienia wiary
To, że wiedza racjonalna oraz refleksja filozoficzna w istotny sposób warunkują rozumienie wiary nie oznacza, że filozofia, czy nawet samo filozofowanie,
mogą stać się źródłem wiary religijnej, że bez ich znajomości i umiejętności filozofowania nikt nie mógłby stać się człowiekiem wierzącym, tzn. przejść z niewiary do wiary, a z wiary do pełnego zjednoczenia z Bogiem.
Zazwyczaj jest na odwrót: stajemy się ludźmi wierzącymi, tzn. wchodzimy –
dzięki Bogu – na drogę wiary, gdy nie mamy jeszcze żadnego pojęcia o wierze i
filozofii, a jednocześnie dzięki temu, że nigdy nie jesteśmy, lecz zawsze stajemy
się wierzący, tzn. staramy się prowadzić życie według zasad wiary, uświadamiamy sobie, że wiarę można i trzeba rozwijać, bo w przeciwnym razie można ją
utracić. Z kolei rozwój wiary zależy w dużym stopniu od świadomości zasadniczych problemów i pytań, w czym pomaga nam podstawowe rozumienie życia,
świata i Boga, co z kolei jest domeną filozofii, zwłaszcza „filozofii pierwszej”;
choć wielu chrześcijan z pewnością nigdy nie zetknęło się i nie zetknie z filozofią w jej profesjonalnym kształcie. Podobnie źródłem wiary nie jest także sama
teologia, która żyje tylko dzięki temu, że wiara odnajduje swoje własne nadprzyrodzone Źródło.
Gdybyśmy jednak mieli powrócić do filozofii w ogóle, a nowej filozofii w
szczególności, to jej niezastąpiona rola w dziele rozumienia wiary zasadza się na
„oczywistym” fakcie: objawia Bóg, ale wierzy i rozumie człowiek. To oznacza,
że czytanie Biblii nigdy nie jest czytaniem samej Biblii, lecz zawsze czytaniem
tego oto człowieka, w jego konkretnej życiowej sytuacji – dzisiaj.
Dietrich Bonhoeffer stwierdza: Kościół, bazując na dobrym rozeznaniu sytuacji, musi być zdolny do wypowiedzenia tu i teraz w najbardziej konkretny sposób Słowa Bożego, słowa uprawomocniającego, chyba że wypowiada inne słowo,
słowo ludzkie, słowo swojej bezsilności. Kościołowi nie wolno ogłaszać żadnych
zasad pryncypialnych, które byłyby zawsze prawdziwe, lecz tylko przykazania,
które są prawdziwe dzisiaj. Bowiem to, co jest prawdziwe »zawsze«, nie jest
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prawdziwe »dzisiaj«. Bóg jest naszym Bogiem »zawsze« w konkretnym »dzisiaj«8.
Dlatego jestem przekonany, że wszelkie formy pryncypialnego nakłaniania
do czytania Biblii, przekonywania o jej nieprzemijającej ważności i aktualności,
nie tylko będą z góry skazane na niepowodzenie, ale mogą zostać wręcz odrzucone, bo zinterpretowane jako kolejny „nieżyciowy” nakaz Kościoła. Stanie się
tak, jeżeli w zachęcaniu do czytania Biblii nie uwzględni się podstawowego faktu: aby człowiek mógł się naprawdę do czegoś przekonać, koniecznie potrzebuje
„wewnętrznego impulsu”, który obudzi w nim świadomość ważnych dla niego
samego problemów.
2. Uśpienie świadomości meta-fizycznej
Jeżeli z obecnością Biblii w kulturze jest dziś tak mizernie, to sądzę, że bez
wątpienia przyczyną (może nie jedyną, ale zasadniczą) tego stanu rzeczy, nie jest
obecnie jakaś szczególna awersja do Biblii, ale uśpienie świadomości filozoficznej w ogóle, a meta-fizycznej w szczególności.
O jakie „uśpienie” tu chodzi? Przez uśpienie świadomości meta-fizycznej
rozumiem nie tyle brak w społeczeństwie fachowego dyskursu filozoficznego,
ale brak żywotnej obecności najbardziej fundamentalnych pytań dotyczących
ludzkiego życia, świata i Boga. Jestem przekonany, że obecnie eksplozja metafizycznego niepokoju, który w nas naprawdę jest, została znacznie opóźniona i
niejednokrotnie przypada dopiero na ostatnie chwile ludzkiego życia. Ileż to razy
byłem świadkiem dramatycznej eksplozji meta-fizycznych pytań, kiedy jest już
za późno, aby dalej beztrosko udawać, że życie doczesne jest naprawdę wszystkim czego ostatecznie dla siebie chcemy, ale i niezwykle trudno, aby w takiej
sytuacji radykalnie zmienić swoje myślenie, sposób podejścia do życia i naprawdę (tzn. nie ze strachu) w coś uwierzyć.
Ludziom wydaje się dziś, że są już na tyle dorośli (= samowystarczalni), że
nie potrzebują Biblii i Kościoła do tego, aby żyć i to żyć pełnią życia. Biblia stała
się „wiatykiem” dla gwałtownie przebudzonych z „oświeconego” życia, aby
chociaż nie dać im umrzeć bez nadziei. W obecnym technokratycznym, konsumpcyjnym i w większości zlaicyzowanym społeczeństwie, coś takiego jak
„zrozumienie samego siebie”, pytania o to „kim jest człowiek, skąd się wziął i
dokąd zmierza, jaki jest ostateczny i całościowy sens jego egzystencji i co ma
czynić ze swoim życiem”, nie są już żadnym problemem. Wiele wskazuje na to,
8
D. B o n h o e f f e r: Zur theologischen Begründung der Weltbundarbeit. (Vortrag, gehalten auf der Jugendfriedenskonferenz in Cernohorske Kupele, Tschechoslowakei, am 26. Juli 1932).
W: T e n ż e: Gesammelte Schriften. Bd. 1. Ökumene. Briefe. Aufsätze. Dokumente 1928–1942.
Hrsg. E. B e t h g e. München 1958 s. 144n.
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że człowiek utracił dziś nie tylko całościowy i ostateczny sens życia, ale w ogóle
samo pytanie o sens. Wydaje mu się ono dziwne, a czasem nawet nienormalne.
Jeżeli człowiek zagubił świadomość samych ostatecznych pytań, to jakże ma
teraz szukać na nie odpowiedzi w Biblii? Jeżeli człowiek w ogóle nie wie, że jest
chory, to w jaki sposób ma szukać dla siebie lekarstwa w Biblii?
Wobec powyższego nasuwa się pytanie: Jak można temu zaradzić? Jestem
głęboko przekonany, że jeżeli najpierw nie obudzimy na nowo powszechnej
świadomości metafizycznej (nie mylić z filozofią bytu!), tzn. świadomości podstawowych filozoficznych pytań dotyczących ludzkiego życia, to z pewnością
Biblia nadal pozostanie dla wielu ludzi księgą nieznaną; nieznaną, bo niepotrzebną.
Problem bowiem nie leży w tym, czy zachęcać ludzi do czytania Biblii, lecz
w tym jak tego dokonać (przy czym słowo „jak” nie należy tu rozumieć czysto
technicznie, jako jakiejś sztuczki). Jak sprawić, aby ludzie sięgali po Pismo
Święte z potrzeby serca i umysłu, a nie dlatego, że ktoś ich do tego zachęcił, czy
nawet nakazał.
3. Apostolska rola filozofii?
W kwestii usprawiedliwienia prawd wiary niektórzy teologowie, jak na
przykład ewangelicki teolog i filozof Ingolf Ulrich Dalferth (*1948)9, uważają,
że obecnie od wiary należałoby wymagać znacznie więcej, a od filozofii znacznie
mniej.
Zdaniem I. Dalferta, jakkolwiek teologowie życzą dziś sobie silnego rozumu
i żądają od niego znacznie więcej, niż tylko sprawności w zapobieganiu błędom,
a mianowicie: ugruntowania wiary, zasadniczego poznania prawdy, metafizycznego rozjaśnienia ludzkiego bytu i życia w dzisiejszym świecie – to jednak filozofia nie jest żadną pomocniczą dyscypliną teologii, która mogłaby jej ofiarować
to, czego sama teologia nie jest w stanie sobie udzielić. Przyszłość wiary nie
zależy także od filozofii bezwarunkowości, która miałaby dopiero uczynić wiarę
„wiary-godną”. Jej wiarygodność nie potrzebuje żadnej filozoficznej podwaliny:
wiara nie staje się przekonywająca dopiero wtedy, gdy jej ważność jest dowiedziona za pomocą powszechnych argumentów rozumowych skierowanych przeciwko sceptykom. Gdyby rzeczywiście przetrwanie wiary miało zależeć od filozofii, jeżeli w ogóle nie od prawdy, wówczas przynajmniej sama możliwość wykładni prawdy chrześcijańskich przekonań religijnych na podstawie uniwersal9
Por. I. U. D a l f e r t h: Die Vernunft des Glaubens. Eine evangelische Position. W: Glaube
und Vernunft – Theologie und Philosophie. Aspekte ihrer Wechselwirkung in Geschichte und Gegenwart. Hrsg. M. D e l g a d o, G. V e r g a u w e n. „Ökumenische Beihefte zur Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie”. Bd. 44. Freiburg 2003 s. 191–214.
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nych kryteriów rozumowych powinna budzić niepokój o przyszłość wiary. Gdyby wiara chciała czekać na to, aż filozofia udzieli jej wystarczającego wsparcia
argumentacyjnego, wówczas należałaby już dziś do przeszłości.
Wprawdzie trudno odmówić słuszności przynajmniej niektórym powyższym
spostrzeżeniom, ale można na ich podstawie wyprowadzać różne wnioski. W
każdym razie trzeba podkreślić dwie zasadnicze sprawy:
sam I. Dalferth uważa, że filozofia obserwuje obce jej pytania nauk i teologii i dlatego nie jest ani ich poprzedniczką, ani ukoronowaniem, ale ich
krytyczną towarzyszką; – wyciągamy stąd następujący wniosek dla naszych poszukiwań: permanentny sens wiary chrześcijańskiej domaga się
równoległego i permanentnego „krytycznego towarzystwa” w postaci refleksji filozoficznej;
● ponadto, zdaniem Dalfertha, filozofia sama nie reprezentuje żadnego
określonego obrazu świata, lecz opisuje z jej aktualnego punktu widzenia
sposoby oglądu świata i bada argumenty, które wespół z zasadami rozumu
przemawiają za lub przeciw takim oglądom, podczas gdy teologia w przyjęciu spojrzenia na świat oczyma wiary rozumie świat w już określony
sposób, tzn. jako ustaloną przez Boga swobodę działania i życia zawdzięczającego swe istnienie Bogu; – wyciągamy stąd następujący wniosek:
teologiczne spojrzenie na człowieka i świat potrzebuje filozofii nie po to,
aby uwiarygodnić swoje własne spojrzenie (prawdy wiary), ale po to, aby
to spojrzenie (dzięki pomocy filozofii) było za każdym razem jasne i czytelne dla ludzi kolejnych pokoleń; ponieważ ludzie się zmieniają, a wraz z
nimi zmienia się kultura, obrazy człowieka i świata, dlatego filozofia i
teologia nie mogą dziś być uprawiane poza horyzontem kulturowoantropologicznym; dotyczy to zwłaszcza teologii, której ogólnoświatowa
misja wymaga, aby ciągle na nowo odkrywać i ukazywać związek między
aktualnymi i różnorodnymi formami świadomego siebie ludzkiego bytowania w świecie, a treścią prawd teologicznych.
●

Jeśli zatem nie weźmiemy pod uwagę „krytycznej towarzyszki” teologii, a
więc refleksji filozoficznej i kulturowej, to może się zdarzyć, że wystąpimy z
orędziem chrześcijańskim wobec kogoś, kto nas zupełnie nie zrozumie.
4. Pierwszeństwo pytania, czy odpowiedzi?
Jeżeli w warunkach nowożytności chrześcijańskie przepowiadanie rozpoczniemy od „odgórnej” proklamacji odpowiedzi, bez jednoczesnego i uprzedniego
filozoficznego pogłębienia samego pytania „od dołu” (z codzienności tego świata), wówczas możemy spotkać się co najmniej z niedowierzaniem. Nie można,
rzecz jasna, ulegać złudzeniu, że judeochrześcijańskie Objawienie zostało uwa-
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runkowane pytaniami (starożytnego, czy nowożytnego) człowieka, że gdyby nie
owe pytania, to nie byłoby samego Objawienia – Izajasz zaś odważa się powiedzieć: Dałem się znaleźć tym, którzy Mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o
Mnie nie pytali (Rz 10, 20; Iz 65, 1n). Nie możemy jednak zapominać, że Samoobjawienie Boga dokonało się w historii i w tym sensie należy do historii: musi
brać pod uwagę jej zmienne i niezmienne uwarunkowania.
We współczesnej zachęcie do czytania Biblii powinno się znaleźć słowo na
temat ewangelizacyjnej roli filozofii, co mogłoby skierować uwagę słuchaczy na
potrzebę filozoficznego pogłębienia świadomości fundamentalnych problemów
życia. W warunkach nowoczesnego i pluralistycznego społeczeństwa, gdzie powszechna ważność chrześcijańskiej prawdy nie da się już zwyczajnie założyć i
ogłosić, należy jej udzielić dodatkowego argumentacyjnego wsparcia. Arbitralne
odwoływanie się do powszechnej ważności prawdy chrześcijańskiej, bez jednoczesnego pogłębienia świadomości fundamentalnych problemów ludzi żyjących
dziś i to w określonych realiach (a nie ludzi żyjących w ogóle i gdziekolwiek),
jest „mówieniem na wiatr”.
Skrajnym, ale dzięki temu niezwykle wymownym, przykładem arbitralnego
głoszenia chrześcijańskiej prawdy jest sytuacja misjonarzy. Lucjan Balter, mówiąc o misjonarzach pracujących wśród Papuasów, stwierdza m.in.: Wydaje się
bowiem, że stoimy wobec jakiejś niemożliwości dostosowania się w ogóle, całkowitego niedopasowania. Misjonarze z bólem stwierdzali, że wszelkie głosy, postulaty kierowane do Rzymu są albo odrzucane – to znaczy, że Rzym nie rozumie
problemu i nie przyjmuje go do wiadomości – albo zbywane milczeniem, bez
ustosunkowania się do nich. A mają oni wciąż problemy przekazu, przełożenia
pewnych treści: teologicznych, religijnych czy liturgicznych na ich język, na ich
mentalność. (…). W »Ojcze nasz« na przykład mamy: »chleba naszego powszedniego« – a tymczasem nie ma u nich chleba, nie ma nawet pojęcia chleba, nie
ma nic z tego, co można przełożyć. Jest tam natomiast jakaś filozofia ludowa,
jakiś kult, jakaś swojska kultura i to zderzenie naszej mentalności, naszej filozofii
prowadzi do klęski totalnej10. Każdorazowe głoszenie Ewangelii nie może się
odbywać poza interpretacją kultury w jej aktualnym kształcie i uwarunkowaniach.
Wobec powyższego, słowa typu: „każdy człowiek”, „każda epoka”, „zjednoczona ludzkość”, itp., brzmią nie tylko pryncypialnie, ale nieprawdziwie. Taki
„manifest biblijny” należałoby raczej traktować jako rodzaj eschatologicznej
syntezy, której autorem mógłby być jedynie Bóg sam. Tymczasem rzeczywistość
doczesna niesie ze sobą problem różnorodności, który w konkretny sposób
10

Teologia a filozofia. Międzyuczelniane seminarium teologów. Warszawa, ATK, 25 maja
1987 r. Oprac. M. P o ł o m s k i. „Studia Theologica Varsaviensia”. R. 27: 1989 nr 1 s. 168n [6n].
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wpływa na życie współczesnego Kościoła: Ponowne zaakcentowanie Kościoła
lokalnego na Soborze – stwierdza na przykład P. Neuner – dopuszcza wprawdzie
pojawienie się związanego z tym pluralizmu, ale staje się zarazem oczywiste, że w
Kościele nie ma miejsca na odpowiedź uniwersalną, dopasowaną w jednakowy
sposób do wszystkich pytań wszystkich rejonów świata. Związany z tym problem
dla kierownictwa Kościoła brzmi następująco: jak można zachować jedność w
pluryformizmie? Tradycyjnym nasuwającym się tu rozwiązaniem jest centralizm,
który z Kościołów lokalnych chce »de facto« zrobić filie Kościoła Rzymu. Po
Soborze wszędzie dawały się odczuć tego rodzaju tendencje. Ale równocześnie
oczywiste też było, że nie wnosiły one żadnego autentycznego rozwiązania11.
Ponadto nasuwają się tu jeszcze inne wątpliwości: Czyżby rzeczywiście poznanie Boga poprzez Biblię dokonywało się w jakiejś uniwersalności, na którą
wprawdzie składają się losy poszczególnych ludzi, ale przypominają one raczej
„futerał”, w którym Bóg coś przekazuje? Czy rzeczywiście życie ludzi opisane w
Biblii jest w zasadzie nieważne, bo liczy się tylko sam Bóg? Czy Biblia w ogóle
mówi o Bogu jako takim? Czy nie jest raczej tak, że Pismo święte to dokumentacja osobistej i niepowtarzalnej więzi Boga Miłości z życiem konkretnych i niepowtarzalnych ludzi: Abrahama, Izaaka, Jakuba…? Przecież podkreślanie osobistego wymiaru Bożej miłości skierowanej do jakiegoś konkretnego człowieka
(innego wymiaru nie ma!) nie oznacza, że zamiar zbawczy Boga doznaje przez to
jakiegoś ograniczenia. Oznacza jedynie, że zamiar ten nigdy nie jest skierowany
ryczałtem (do jakiejś „zjednoczonej ludzkości”), lecz zawsze ma wymiar bardzo
osobisty. Dlatego też nie zwalczy się dziś fałszywego indywidualizmu, selektywnego traktowania prawd wiary i relatywizacji zasad moralnych głosząc
Ewangelię metodą tradycyjnej metafizyki bytu: wszystko zrównać do jednego i
to raz na zawsze.
Jeżeli rzeczywiście człowiek jest pierwszą drogą Kościoła (określenie Jana
Pawła II), to przecież nie jest to „człowiek jako człowiek” – czysta idea, ale konkretny człowiek z krwi i kości, który na progu XXI w. rodzi się, żyje, myśli, kocha, żywi nadzieję, starzeje się, umiera. Jeżeli chce się dziś przywrócić Biblii
należne jej miejsce w życiu jakichś ludzi, to trzeba koniecznie wiedzieć, komu
właściwie chce się ją przywracać: Minęły już czasy – pisze D. Bonhoeffer – w
których do człowieka można było przemówić przy pomocy słów, czy to teologicznych, czy pobożnych, minęły także czasy mówienia o głębi wewnętrznej i sumieniu, a to właśnie oznacza, że minęły czasy religii w ogóle. Wychodzimy naprzeciw czasom całkowicie bezreligijnym. Po prostu ludzie, tacy, jakimi są obecnie,
nie mogą być już dłużej religijni. Także ci, którzy uczciwie uważają siebie za
»religijnych«, w żaden sposób tego nie praktykują; a zatem przypuszczalnie przez
11

P. N e u n e r: Eklezjologia – nauka o Kościele. W: F. C o u r t h: Mariologia – Maryja,
matka Chrystusa. Tłum. W. S z y m o n a. Kraków 1999 s. 225.
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»religijność« rozumieją coś całkiem innego12. Można się z tym nie zgodzić, ale
istotna kwestia, którą podniósł Bonhoeffer: Co mnie nieustannie porusza, to pytanie: Czym jest chrześcijaństwo, albo także kim właściwie jest dla nas Chrystus
dziś13, ma dla nas nieocenione znaczenie. Nawet dla niego samego pytanie to
żyło: W życiu Bonhoeffera trzykrotnie zmieniał się kształt zarówno teologicznego
problemu: »Kim jest Chrystus dla nas dzisiaj?«, jak i chrystologicznej odpowiedzi: »Jezusem, człowiekiem dla drugiego«. Za każdym razem nowa postać wypierała starą, gdy ta już nie przystawała do sytuacji historycznej14.
Odpowiedzi na pytanie Bonhoeffera o „Chrystusa dziś” nie znajdziemy po
prostu w samej Biblii. W dobie obecnego kryzysu sensu, zarówno świeccy jak i
duchowni, koniecznie potrzebujemy poważnego filozoficznego namysłu nad
naszą codziennością, nad tym, co nazywa się „dziś”. Namysł ten nie będzie miał
nic wspólnego z odpychającą, nudną, w założeniu ahistoryczną (przez co aspołeczną i skostniałą) filozofią „bytu jako bytu”, która zna odpowiedź zanim usłyszy pytanie. Filozofia sensu, której projekt staramy się tu zaanonsować, ma nam
pomóc zmierzyć się z problemami współczesnej egzystencji, co – dopiero w drugiej kolejności i zawsze równolegle – pozwoli z prawdziwą radością i nadzieją
odkryć na nowo Pismo Święte, jako odpowiedź na to, co dziś odkryjemy jako
nasze prawdziwe pytanie. Teologii tak bardzo zależy na filozofii, bo zależy jej na
człowieku, który pyta i któremu nie jest jeszcze wszystko jedno: Wiara (…) broni filozofii, bo jej potrzebuje. Potrzebuje jej, bo potrzebuje człowieka, który stawia pytania i poszukuje. Przeszkodą dla niej nie jest stawianie pytań, lecz zamknięcie, które nie chce już pytać15.

Tajemnica Chrystusowego odkupienia jest bardzo głęboko zakorzeniona w
naszej egzystencji16.Skoro tak, to filozofia jakiej naprawdę potrzebuje dziś pometafizyczne chrześcijaństwo, powinna być bardziej filozofią sensu egzystencji,
z jej pytaniem: Jak staję się człowiekiem?, niż ontyką „ludzkiego bytu jako takiego”.
Wydaje się, że na dzień dzisiejszy jedynie w filozofii egzystencji (nie dwudziestowiecznego egzystencjalizmu!), która ma być filozofią całościowego i osta12

D. B o n h o e f f e r: Nachfolge [1937]. Hrsg. M. K u s k e, I. T ö d t. Dietrich Bonhoeffer
Werke. Bd. 4. Hrsg. E. B e t h g e, E. F e i l, Chr. G r e m m e l s, W. H u b e r, H. P f e i l e r, A.
S c h ö n h e r r, H. E. T ö d t. München 1989 (30. 04. 1944) s. 139.
13
Tamże, 30. 04. 1944 s. 138.
14
E. B e t h g e: Dietrich Bonhoeffer. Tłum. B. M i l e r s k i. Bielsko Biała 1996 s. 127.
15
J. R a t z i n g e r: Prawda w teologii, dz. cyt., s. 32.
16
J a n P a w e ł I I: Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków
2005 s. 28.
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tecznego sensu ludzkiego życia, da się otwarcie podjąć i rozważyć (a nie ostatecznie rozwiązać i zamknąć!) problem autentycznego dramatu, jakim jest ludzkie życie. Jeśli udałoby się to osiągnąć, przynajmniej dla najbliższych pokoleń,
wówczas zwiększa się szansa na to, że dla wielu ludzi Biblia przestanie być księgą „nakazaną”, a stanie się księgą upragnioną.
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JUSTYNA SPRUTTA

Eucharystia w ikonie „Trójca Święta” Andrzeja Rublowa

Najbardziej znanym dziełem mnicha A. Rublowa (1360–1370 r.) jest ikona
„Trójca Święta”, datowana na lata ok. 1422–1437, uznana przez zwołany w Moskwie w 1551 r. Sobór Stu Rozdziałów jako wzorzec dla ikonopisów, gdy chodzi
o ikonografię Trójcy Świętej1. Ten należący do zbiorów Galerii Tretiakowskiej w
Moskwie wizerunek posiada wymiary: 142 x 114 cm.
Andrzej Rublow napisał tę ikonę na zamówienie opata monasteru TroickoSergiejewskiego, Nikona. Nikon zlecił w 1422 r. zarówno A. Rublowowi jak też
jego przyjacielowi, Danielowi Czarnemu, ozdobienie ikonostasu w odnowionym
monasterze pod wezwaniem Trójcy Świętej. Praca nad ikonostasem trwała od
1422 do 1426 r. Zlecenie namalowania ikony „Trójca Święta” wiązało się z
uczczeniem w ten sposób przez opata Nikona pamięci żyjącego w XIV w. św.
Sergiusza z Radoneża, założyciela Ławry Troickiej (obecnie Sergiejew Posad w
pobliżu Moskwy), który to klasztor stał się ośrodkiem duchowego promieniowania na Ruś2. Należy tutaj dodać, że św. Sergiusz z Radoneża w centrum swojej
1

Por. G. B u n g e: Trójca Rublowa. Tłum. K. M a ł y s. Kraków 2003 s. 11, 20; J. F o r e s t:
Modlitwa z ikonami. Tłum. E. E. N o w a k o w s k a. Bydgoszcz 1999 s. 148; S. B a b o l i n: Ikona
Świętej Trójcy Rublowa. Od przedwiecznej Rady do Uczty eucharystycznej. Tłum. F. M i c k i e w i c z. „Communio”. Wydanie polskie. R. 20: 2000 nr 2 s. 11; Por. także – I. J a z y k o w a: Świat
ikony. Tłum. H. P a p r o c k i: Warszawa 2003 s. 98; P. E v d o k i m o v: Sztuka ikony. Teologia
piękna. Tłum. M. Ż u r o w s k a Warszawa 1999 s. 205; P. E v d o k i m o v: Prawosławie. Tłum. J.
K l i n g e r. Warszawa 2003 s. 249; G. B u n g e: Inny Paraklet [Ikona Trójcy Świętej mnichamalarza Andrzeja Rublowa]. Tłum. K. M a ł y s. Kraków 2001 s. 38.
2
Por. B. S t a n d a e r t: Ikona Trójcy Andrieja Rublowa. Tłum. K., M. B i e l a w s c y. Bydgoszcz 2002 s. 10–12; H. J. M. N o u w e n: Ujrzeć piękno Pana modląc się z ikonami. Tłum. J.
W ę c ł a w i k. Warszawa 1998 s. 16; E. S m y k o w s k a: Ikona [Mały słownik]. Warszawa 2002 s.
81; P. E v d o k i m o v: Sztuka ikony. Teologia piękna, dz. cyt., s. 204. Szerzej – G. B u n g e: Inny
Paraklet [Ikona Trójcy Świętej mnicha-malarza Andrzeja Rublowa], dz. cyt., s. 63–68.
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pobożności umieścił kontemplację Trójcy Świętej, będącej w prawosławiu fundamentem myśli religijnej, kultu i duchowego doświadczenia3.
Ikona „Trójca Święta” Andrzeja Rublowa objawia Tajemnicę trzech Osób
Boskich, Tajemnicę jedności i zarazem troistości Boga. Stanowi ona typ ikonograficzny „Gościnność Abrahama” (znany już wcześniej w sztuce bizantyjskiej)4,
który nawiązuje do biblijnego opowiadania o przybyciu do Abrahama trzech
Wędrowców, o którym to wydarzeniu mówi Księga Rodzaju (1, 1–15). Jednakże
w ikonie „Trójca Święta” A. Rublow pominął postaci Abrahama, jego żony Sary
jak i sługi zabijającego cielca na ucztę, cielca, który jako zwierzę ofiarne w Starym Testamencie, stanowiące zarazem typ Zbawiciela, został uwzględniony w
tym wizerunku5. Ikonopisarz ten nie umieścił w swoim dziele również suto zastawionego stołu, koncentrując się tylko i wyłącznie na Teofanii.
Nieobecność na ikonie postaci Abrahama czy Sary można w rezultacie zinterpretować jako przejęcie na siebie gościnności Abrahama przez kontemplującego ikonę6. Tym samym każdy chrześcijanin kontemplujący daną ikonę udziela
gościny przychodzącemu do niego Bogu Trójosobowemu. Goszcząc Ojca, Syna i
Ducha, zostaje on włączony do wspólnoty trzech Osób Boskich, wspólnoty koncentrującej się wokół stołu–ołtarzu, stołu–ziemi, stołu–Ewangelii, na którym to
stole znajduje się kielich eucharystyczny. Zatem komunia Boga z człowiekiem
ma za swoje centrum Eucharystię. Kierowane ku człowiekowi zaproszenie do
wejścia w tę boską wspólnotę sugeruje też występująca w ikonie A. Rublowa
tzw. odwrócona perspektywa7. Człowiek wchodzi w Bożą rzeczywistość, by w
towarzystwie Boga Trójosobowego spożyć Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, którego typem jest wspomniany już cielec w kielichu umieszczonym na stole–
ołtarzu.
Kielich ten jest jedynym elementem znajdującym się na stole, jednakże nie
zawsze taka sytuacja miała miejsce, gdy chodzi o wschodnią ikonografię Trójcy
3

H. J. M. N o u w e n pisze: Święty Sergiusz, na którego cześć Rublow namalował ikonę Trójcy Świętej, chciał wszystkich Rosjan skupić wokół Imienia Bożego, aby przez kontemplację Trójcy
Świętej mogli pokonać nienawiść pożerającą świat [H. J. M. N o u w e n: Ujrzeć piękno Pana
modląc się z ikonami, dz. cyt., s. 23. Por. J. F o r e s t: Modlitwa z ikonami, dz. cyt., s. 148. P. E v d o k i m o v: Sztuka ikony. Teologia piękna, dz. cyt., s. 204. Szerzej – G. B u n g e: Inny Paraklet
[Ikona Trójcy Świętej mnicha–malarza Andrzeja Rublowa], dz. cyt., s. 69–72.
4
I. J a z y k o w a: Świat ikony, dz. cyt., s. 92.
5
Por. G. B u n g e: Trójca Rublowa, dz. cyt., s. 24–25; J. F o r e s t: Modlitwa z ikonami, dz.
cyt., s. 148.
6
Kontemplujący ikonę staje się na wzór A b r a h a m a i S a r y czcicielem Mysterium Trinitatis. Por. G. B u n g e: Inny Paraklet [Ikona Trójcy Świętej mnicha–malarza Andrzeja Rublowa],
dz. cyt., s. 84.
7
Por. J. F o r e s t: Modlitwa z ikonami, dz. cyt., s. 150; M. Q u e n o t: Ikona. Okno ku wieczności. Tłum. H. P a p r o c k i. Białystok 1997 s. 89, 93.
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Świętej. Np. mozaika z VI w. z San Vitale w Rawennie, w scenie „Gościnności
Abrahama”, ukazuje na stole trzy okrągłe bochenki chleba naznaczone literą „X”
wskazującą na Jezusa Chrystusa. Ponadto, na brązowych drzwiach cerkwi pw.
Narodzenia Maryi w Suzdalu z XIII w., w scenie przedstawiającej „Gościnność
Abrahama”, na stole znajdują się nie tylko trzy jednakowe bochenki chleba, ale
również trzy kielichy, z których środkowy jest wyraźnie większy; chodzi tutaj
prawdopodobnie o kielich przykryty pateną8. Uwagę zwracają też trzy bliźniaczo
podobne oblicza Aniołów oraz znajdujące się na półmisku niepodzielone zwierzę
ofiarne. Występujące w omawianej ikonografii potrójne powtórzenia, np. symbolu czy litery, wskazują na popularny od starożytności sposób przedstawiania
Misterium Trinitatis.
W dziele Odkupienia uczestniczą zatem – jak i w mającej miejsce w Kościele bezkrwawej Ofierze Jezusa Chrystusa – trzy Osoby Boskie. W dziejach typu
ikonograficznego „Gościnność Abrahama” podkreślana jest jedność tychże Osób
przez umieszczenie ich na tym samym poziomie tudzież nadanie im tej samej
wielkości, ale także akcentowana jest hierarchiczność Trójcy Świętej przez ukazanie centralnej postaci jako górującej nad pozostałymi postaciami. Identyfikacja
tychże uczestników uczty eucharystycznej nie jest jednoznaczna. Istnieje tutaj
kilka interpretacji. Pierwsza z nich, najbardziej zresztą prawdopodobna i równie
popularna, postrzega w środkowej postaci Osobę Jezusa Chrystusa, natomiast po
lewej stronie – patrząc na ikonę – Ojca, zaś po prawej – Ducha Świętego. W tej
interpretacji na Osobę Odkupiciela wskazuje nie tylko umieszczony w tyle za Jej
plecami dąb z Mamre, odnoszący się m. in. do krzyża Chrystusowego, rozumiany ponadto jako zasadzone przez Boga w Raju drzewo życia, przy którym dokonał się upadek Prarodziców i z którego to drzewa został zbudowany krzyż Odkupiciela, ale również kolor szat Jezusa Chrystusa, którego niebieski płaszcz wskazuje na Jego Bóstwo, natomiast czerwona tunika z dodatkiem purpury – na Jego
naturę ludzką, jak i na godność królewską. Na boskość Słowa Wcielonego wskazuje też złoty pas umieszczony na tunice. Tak interpretowana ikona „Trójca
Święta” A. Rublowa zawiera w sobie wizję posłuszeństwa Syna względem Ojca i
pragnienia pełnienia Jego woli. Wskazuje na to także nieco wyżej od prawego
uniesione lewe kolano Jezusa Chrystusa, wyrażając gotowość Syna do wstania i
wypełnienia misji powierzonej Mu przez Ojca. Centralne miejsce, jakie zajmuje
w wizerunku Osoba Zbawiciela dowodzi prawdy, iż Wcielenie stało się najważniejszym wydarzeniem w historii zbawienia, uzyskując – zgodnie z myślą prawosławną – swoje dopełnienie w Misterium Odkupienia9. W ikonie tej po lewej
stronie zasiada Ojciec odziany w przezroczyste, duchowe szaty w kolorze niebieskim i czerwonym. Po stronie prawej miejsce przy stole zajmuje Duch Święty,
8

Por. I. J a z y k o w a: Świat ikony, dz. cyt., s. 91–92; G. B u n g e: Inny Paraklet [Ikona
Trójcy Świętej mnicha–malarza Andrzeja Rublowa], dz. cyt., s. 20, 24, 29.
9
Por. W. Ł o s s k i: Teologia dogmatyczna. Tłum. H. P a p r o c k i. Białystok 2000 s. 73–76.
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odziany w szatę niebieską, akcentującą Jego boskość, oraz w szatę zieloną, której
zielony kolor symbolizuje m.in. odnowę, odrodzenie, przemianę. Samo rozmieszczenie tych postaci, patrząc od strony lewej do prawej, odpowiada porządkowi występującemu m. in. w Symbolu wiary: „Wierzę w Boga Ojca (...), Syna
(...) i Ducha Świętego (...)”10. Gdy chodzi natomiast o drugą interpretację, w
środkowej postaci postrzega się Ojca, Źródło wszelkiego bytu, zaś w umieszczonym za Jego plecami dębie – drzewo zasadzone przez Niego w Raju (Rdz 2, 9).
Po prawej stronie od Ojca – zgodnie ze słowami z Listu do Rzymian (8, 34):
Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi
po prawicy Boga – zasiada Syn. Bóg Ojciec zwraca się ku Synowi, gdyż wypowiada się w Nim. Syn mówi o Sobie w Ewangelii według świętego Jana (14, 10;
16, 15): Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie (...). Wszystko, co ma Ojciec, jest
moje. Ojciec błogosławi kielich, ofiarowując go Synowi, za którego plecami
znajduje się budowla interpretowana jako Kościół, mający za „kamień węgielny”
(por. Ef 2, 20) samego Jezusa Chrystusa (Mt 21, 42). Gdy chodzi o tę interpretację postrzegającą w centralnej postaci Boga Ojca, po którego prawej stronie zasiada Syn, jej zwolennicy powołują się na świadectwo św. Stefana z Permu,
współczesnego A. Rublowowi, który przywiózł na swoją misję wśród Zyrian
ikonę „Trójca Święta”11. W ikonie tej przy postaci znajdującej się po lewej stronie – patrząc na wizerunek – widnieje napis oznaczający Syna, natomiast przy
postaci zajmującej miejsce po prawej stronie napis wskazujący na Ducha Świętego, zaś w centrum wizerunku, przy środkowej postaci, napis: „Ojciec”12. Postać
pierwszej Osoby Boskiej odziana w ikonie Andrzeja Rublowa w niebieski
płaszcz i czerwoną, z domieszką purpury, tunikę, może odzwierciedlać prawdę,
że nikt nie może zbliżyć się do Ojca inaczej, jak tylko w Jezusie Chrystusie.
Przedmiot niniejszej refleksji stanowi jednak bardziej popularna, częściej spotykana w publikacjach osób zajmujących się problemem ikony, pierwsza interpretacja.
W ikonie „Trójca Święta” A. Rublowa, przy stole ze znajdującym się na nim
kielichem, zasiadają trzy postaci o takich samych obliczach, ale o odmiennym
stroju, z takimi samymi rabdosami w rękach symbolizującymi posłannictwo jak i
władzę duchową, w których to rabdosach P. Evdokimov postrzega berła,13. Ich
głowy są ku sobie nieco pochylone, ponadto Postaci te łączą się lekko ze sobą,
niejako przepływając jeden w drugiego – taka wizja akcentuje jedność Trójcy
Świętej.
10

Por. M. Quenot: Zmartwychwstanie i ikona. Tłum. H. Paprocki. Białystok 2001 s. 207.
Por. P. E v d o k i m o v: Sztuka ikony. Teologia piękna, dz. cyt., s. 207; I. J a z y k o w a:
Świat ikony, dz. cyt., s. 92–93; G. B u n g e: Inny Paraklet [Ikona Trójcy Świętej mnicha–malarza
Andrzeja Rublowa], dz. cyt., s. 42.
12
P. E v d o k i m o v: Sztuka ikony. Teologia piękna, dz. cyt., s. 207–208.
13
Tamże, s. 207.
11
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Ci trzej Aniołowie wpisani są w zasugerowany w ikonie okrąg, symbolizujący ich wieczność, doskonałość, jedność14. W centrum tego okręgu znajduje się
wykonująca gest błogosławieństwa ręka Jezusa Chrystusa. W okręgu tym panuje
także ruch obejmujący nie tylko Osoby Boskie, ale ogarniający również świat w
celu przemienienia go Bożymi energiami w sacrum, rzeczywistość oddaną Bogu,
a skupioną wokół Ołtarza15. Duch Święty kieruje się mianowicie ku Synowi zasiadającemu w centrum wizerunku, natomiast Syn kieruje się ku Ojcu, oddając
Mu w swej Ofierze w sposób pełny całe stworzenie. Spojrzenie Ojca, w którego
rękach zbiega się wszystko i który jest Początkiem wszystkiego poleca kontemplującemu ikonę Ducha, którego Ojciec – na co wskazuje teologia prawosławna
– posyła. Ten obecny w ikonie „Trójca Święta” A. Rublowa ruch wpisany jest
także w trójkąt równoramienny – figurę wskazującą na Boga Trójosobowego.
Łącząc krańce stołu–ołtarza, miejsca Ofiary Jezusa Chrystusa, z punktem
umieszczonym nad głową środkowej postaci, dostrzega się, że wszystkie trzy
postaci usytuowane zostają w trójkącie równoramiennym, wskazującym na jedność i równość Osób Boskich16.
Do eucharystycznego wymiaru ikony A. Rublowa odsyła w sposób szczególny zasugerowany w tej ikonie krzyż, stanowiący niewidzialną, ale oczywistą
oś kompozycji. Aureola wokół głowy Jezusa Chrystusa, kielich i znak ziemi,
jakim jest stół–ołtarz, sytuują się na tej samej linii pionowej, dzielącej ikonę na
dwie części, która to linia przecina się z linią horyzontalną, łączącą aureole pozostałych postaci: Ojca i Ducha. Tym samym tworzy się krzyż wpisany w święty
krąg życia Osób Boskich, do którego to kręgu szczególnie przez ujęty w danej
ikonie sakrament Eucharystii zostaje zaproszony człowiek. Krzyż ten – zdaniem
P. Evdokimova – jest żywą osią miłości Trójcy Świętej17, gdyż Ojciec jest miłością, która daje krzyż, Syn jest miłością ukrzyżowaną, Duch Święty jest krzyżem
miłości, jego niezwyciężoną mocą18. Ten sam ruch, który dotyczy w ikonie A.
Rublowa Osób Boskich, ogarnia również obejmujące cały wszechświat ramiona
krzyża. W Ewangelii według św. Jana Jezus Chrystus tak mówi o Sobie: A Ja,
gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do Siebie (J 12, 32).
Na wymiar eucharystyczny ikony „Trójca Święta” w szczególny sposób
wskazuje nie tylko krzyż zasugerowany w tym wizerunku, ale również kielich
14

Tamże, s. 209–210.
Por. B. S t a n d a e r t: Ikona Trójcy Andrieja Rublowa, dz. cyt., s. 19–20; P. E v d o k i m o v: Sztuka ikony. Teologia piękna, dz. cyt., s. 207.
16
P. E v d o k i m o v: Sztuka ikony. Teologia piękna, dz. cyt., s. 209; D. F o r s t n e r: Świat
symboliki chrześcijańskiej [Leksykon]. Tłum. W. Z a k r z e w s k a, P. P a c h c i a r e k, R. T u r z y ń s k i. Warszawa 2001 s. 59.
17
P. E v d o k i m o v: Sztuka ikony. Teologia piękna, dz. cyt., s. 209.
18
Tamże.
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umieszczony na stole–ołtarzu19, w którym to kielichu znajduje się cielec ofiarny.
Poza tym w ikonie tej występuje także niewidzialny, również zasugerowany kielich, w którego centrum (zgodnie z pierwszą interpretacją obrazu) zasiada Jezus
Chrystus20.
Gdy chodzi o kielich widzialny, zobrazowana jest nad nim błogosławiąca
ręka Odkupiciela, której trzy złączone palce wskazują na trzy Osoby Boskie,
natomiast dwa pozostałe – na naturę boską i ludzką w Osobie Jezusa Chrystusa.
W kierunku kielicha spogląda zarówno Bóg Ojciec jak i Duch Święty. Podczas
gdy prawa dłoń Ducha Świętego kieruje się ku temu kielichowi, Ojciec gestem
ręki niejako podaje kielich Synowi, wyrażając w danym geście posłannictwo
drugiej Osoby Boskiej. W Ewangelii według świętego Jana Zbawiciel tak mówi
o swej misji: Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał Ojciec? (J 18, 11). Jezus
Chrystus dzięki gestowi prawej ręki wskazuje na Dar ze Swego życia i zarazem
skierowanym ku Ojcu spojrzeniem wyjaśnia, że czyni wszystko z miłości do
Ojca. Właśnie w tym geście miłości Ojciec znajduje upodobanie. Cały wszechświat partycypuje w tej wielkiej wymianie miłości mającej miejsce między trzema Osobami Boskimi, zaś centrum tego wszechświata stanowi stojący na stole–
ołtarzu kielich eucharystyczny. Z kielicha tego spożywają chrześcijanie każdego
czasu i każdej przestrzeni, by mieć życie wieczne, a Uczta ta dokonuje się w
obecności Ojca, Syna i Ducha.
Pierwotną zawartość kielicha w danej ikonie stanowił cielec, Baranek Boży
zabity przed założeniem świata (por. Ap 13, 8), jednakże w późniejszym czasie w
miejscu cielca namalowano na wizerunku kiść winogron21. Ten dodany motyw
nie pozostawał jednak w sprzeczności z duchem Eucharystii (aczkolwiek w pewnym stopniu przeczył opowiadaniu o wizycie trzech Wędrowców u Abrahama).
Na eucharystyczną symbolikę kiści winogron wskazuje m.in. D. Forstner pisząc,
że sok z winogron, postać Krwi Chrystusa, napełnia kielich, który Kościół składa
w ofierze Bogu, konsekrowane wino jest symbolem, które rzeczywiście jest tym,
co oznacza: Bożym napojem życia22.
Wizja cielca w kielichu umieszczonym na stole odsyła do wizji Jezusa Chrystusa jako Żertwy w jeszcze jednym występującym w ikonie „Trójca Święta”
kielichu – niewidzialnym, o którym już wspomniano. Ten niewidzialny kielich
19

B. S t a n d a e r t: Ikona Trójcy Andrieja Rublowa, dz. cyt., s. 23.
T. Š p i d l í k, M. I. R u p n i k: Mowa obrazów. Tłum. J. D e m b s k a. Warszawa 2001 s.
34;. Ikona Świętej Trójcy Rublowa. Od przedwiecznej Rady do Uczty eucharystycznej. Tłum. F.
M i c k i e w i c z. „Communio”. Wydanie polskie. R. 20: 2000 nr 2 s. 15.
21
Por. B. S t a n d a e r t: Ikona Trójcy Andrieja Rublowa, dz. cyt., s. 23; Ikona Świętej Trójcy
Rublowa. Od przedwiecznej Rady do Uczty eucharystycznej. Tłum. F. M i c k i e w i c z. „Communio”. Wydanie specjalne. R. 20:2008 nr 2 s. 11.
22
D. F o r s t n e r: Świat symboliki chrześcijańskiej [Leksykon], dz. cyt., s. 180–181.
20
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uformowany jest z linii zewnętrznych obu zasiadających po bokach Jezusa Chrystusa Postaci – Ojca i Ducha. Zbawiciel natomiast znajduje się wewnątrz tego
kielicha, wykonując w nim znak błogosławieństwa, skierowany ku światu również włączonemu w tenże kielich.
Kielich widzialny umieszczony jest na stole, który często interpretuje się jako ołtarz. Na funkcję stołu jako ołtarza wskazuje nie tylko znajdujący się na nim
kielich eucharystyczny, ale również prostokątna wnęka widoczna w zwróconej
ku kontemplującemu ikonę stronie stołu. Wnęka ta też podkreśla funkcję stołu
jako ołtarza. Należy w tym miejscu dodać, że od dawna we wschodniej stronie
ołtarza istniał otwór służący do przechowywania relikwii, a niekiedy także Eucharystii. Ta prostokątna wnęka w ołtarzu wskazuje, że jest to zwrócona w przeciwnym kierunku względem ludu wschodnia strona miejsca Ofiary Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że Ojciec i Duch zasiadają za ołtarzem, natomiast Jezus Chrystus jako Arcykapłan przed nim, zwrócony ku wschodowi, podobnie jak i ziemski kapłan (np. prawosławny) przy składaniu bezkrwawej Ofiary23. Prostokąt
stołu–ołtarza interpretowany jest jako kamień węgielny ołtarza, na którym dokonuje się Ofiara Odkupiciela i w którym to ołtarzu znajdują się relikwie świętych.
Jeszcze inna interpretacja w stole tym postrzega grób Jezusa Chrystusa, z którego
wychodzi, wstępując do Ojca. Zatem w ikonie „Trójca Święta” A. Rublowa stół
staje się ołtarzem, sam natomiast wizerunek jest jak gdyby odbiciem eucharystycznej celebracji. Należy tutaj dodać, że Eucharystię często sprawowano na
grobach męczenników.
Symbolika stołu nie kończy się na jego interpretacji jako ołtarza, wokół którego koncentruje się nie tylko ziemska, ale jak wynika z ikony A. Rublowa także
niebiańska Liturgia. W prostokątnym kształcie stołu dostrzega się także hieroglif
kosmosu; stół ten symbolizuje również Ziemię. Podróżnik z VI w., Kosmas Indikopleustes w dziele zatytułowanym Chrześcijańska topografia wszechświata
utrzymuje, że Ziemia ma kształt długiego kwadratu24. W tym prostokącie symbolizującym ziemię zagłębia się korzeniami dąb z Mamre, drzewo życia, Krzyż. Ku
ziemi kierują się także dłonie Osób Boskich. Syn błogosławi, a Duch Święty w
geście ręki niejako unosi się nad światem, co odsyła nas do Jego unoszenia się
nad wodami przed stworzeniem świata (por. Rdz 1, 2). Dłonie postaci dążą ku
ziemi, będącej miejscem realizacji Bożej Miłości, Miłości uwydatnionej w
szczególny sposób w Ofierze Zbawiciela. Prostokątny blat stołu wskazuje także
23
Por. G. B u n g e: Trójca Rublowa, dz. cyt., s. 16; Ikona Świętej Trójcy Rublowa. Od
przedwiecznej Rady do Uczty eucharystycznej. Tłum. F. M i c k i e w i c z. „Communio”. Wydanie
polskie. R. 20: 2000 nr 2 s. 13; G. B u n g e: Inny Paraklet [Ikona Trójcy Świętej mnicha–malarza
Andrzeja Rublowa], dz. cyt., s. 81, 96.
24
P. E v d o k i m o v: Sztuka ikony. Teologia piękna, dz. cyt., s. 208. Por. Ikona Świętej Trójcy Rublowa. Od przedwiecznej Rady do Uczty eucharystycznej, dz. cyt., s. 13; P. E v d o k i m o v:
Prawosławie, dz. cyt., s. 250.
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na cztery strony świata, uchodzące w dobie Ojców Kościoła za szyfr czterech
Ewangelii, dlatego blat ten jest również symbolem powszechności Słowa25.
W tej eucharystycznej ikonie, jaką jest „Trójca Święta” A. Rublowa, nie bez
znaczenia są także takie elementy kompozycji, jak wspomniana już budowla,
drzewo i góry. Drzewo Mamre zostało już ukazane, gdy chodzi o jego symbolikę
występującą w tym wizerunku. Warto natomiast zatrzymać się pokrótce nad znaczeniem budowli i gór. Za postacią Ducha Świętego widoczny jest zarys skał.
Stanowią one tutaj obraz wzlotu ducha ku niebosiężnym wyżynom, ku niestworzonemu, przemieniającemu profanum w sacrum światłu z góry Tabor. Skały te
przywołują na myśl tradycję nie tylko biblijną, ale i monastyczną, łączącą w sobie, zarówno góry jak i pustynię, proroków, jak i mężów Bożych, wodę i Ducha26. Ukazany na tle gór Duch Święty kieruje się ku kontemplującemu ikonę,
gdyż to On wprowadza człowieka we wspólnotę z Bogiem, upodabniając go do
Syna. Człowiek zostaje zatem przez trzecią Osobę Boską odesłany do Jezusa
Chrystusa stanowiącego Jedno z Ojcem i będącego zarazem Jego Obrazem, Ikoną. Za postacią Boga Ojca znajduje się natomiast budowla interpretowana jako
„dom Ojca”, w którym „jest mieszkań wiele”, na co wskazuje Ewangelia według
świętego Jana (14, 2), lub jako Kościół otwarty na Żydów i pogan27.
W ikonie „Trójca Święta” A. Rublowa istnieją zatem trzy nakładające się na
siebie wymiary28. Pierwszy wymiar – to reminiscencja biblijnego opisu wizyty
trzech Wędrowców u Abrahama. Pominięcie w tej ikonie postaci Abrahama, jego
żony Sary, sługi, zachęca do przejścia do drugiego wymiaru – wymiaru Bożej
ekonomii. W tym wymiarze trzej Wędrowcy są rozumiani jako Osoby Boskie,
namiot Abrahama interpretuje się natomiast jako świątynię, dąb z Mamre – jako
drzewo życia, czyli krzyż, „drzewo życia”, które jest „miłością Trójcy Świętej,
drzewem, z którego spadł Adam”, jak stwierdza św. Izaak, zaś góry jako wyżyny, ku którym wznosi się w Bogu duch ludzki, ale także jako schematyczny
przekrój natury, znak jej obecności, tudzież cielca na półmisku – jako pokarm
25

P. E v d o k i m o v: Sztuka ikony. Teologia piękna, dz. cyt., s. 208. Por. D. F o r s t n e r:
Świat symboliki chrześcijańskiej [Leksykon], dz. cyt., s. 60; P. E v d o k i m o v: Prawosławie, dz.
cyt., s. 250–251.
26
Skałę można tutaj rozumieć także jako symbol ziemi odnawianej przez Ducha Świętego, na
której dopełnia On dzieła Syna aż do Jego drugiej paruzji. Ponieważ skała ta pierwotnie posiadała
„szczelinę” odnosi się do skały rozszczepionej laską M o j ż e s z a, z której to skały wytrysnęła
woda „żywa” dla spragnionego ludu Izraela. W tym drugim znaczeniu skała ta symbolizuje J e z u s a C h r y s t u s a (por. 1 Kor 10, 4). Sam Zbawiciel odnosi strumienie wody żywej do Ducha
Świętego. Por. G. B u n g e: Trójca Rublowa, dz. cyt., s. 42–43; G. T e n ż e: Inny Paraklet [Ikona
Trójcy Świętej mnicha–malarza Andrzeja Rublowa], dz. cyt., s. 91, 93, 99.
27
Por. J. F o r e s t: Modlitwa z ikonami, dz. cyt., s. 150. Por. Ikona Świętej Trójcy Rublowa.
Od przedwiecznej Rady do Uczty eucharystycznej, dz. cyt., s. 13.
28
P. E v d o k i m o v: Sztuka ikony. Teologia piękna, dz.cyt., s. 205–206. Por. T e n ż e: Prawosławie, dz. cyt., s. 249.
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ustępujący miejsca kielichowi eucharystycznemu. T. Špidlík pisze: gest gościnności Abrahama z ikony »Trójca« tradycja Kościoła wiąże z symbolem wyzwolenia, czyli z aniołem Wyjścia. A stół Abrahama staje się w tej ikonie także stołem
eucharystycznym. Oznacza to, że miłość jest wymianą darów, w której człowiek
ofiaruje Bogu to, co znajduje w stworzeniu, a Bóg z powrotem daje mu to samo
stworzenie objawione w jego prawdzie. Człowiek ofiarowuje chleb, a w zamian
otrzymuje chleb prawdziwy, ten, dzięki któremu, gdy go spożywa, nie umrze
(...)29. Wydłużone proporcje trzech postaci wskazują w tym drugim wymiarze na
sięganie poza czasoprzestrzeń, natomiast skrzydła symbolizują bliskość tego, co
niematerialne, niezależność od doczesności, uduchowienie. Przedmiotem realizującej się w ikonie rozmowy trzech Osób Boskich jest miłość i płynący z niej Dar,
który stanowi Syn jako Znak i Objawienie miłości Boga do stworzenia. Ostatni,
trzeci wymiar jest wymiarem wewnątrz-boskim: ekonomia zbawienia wypływa
bowiem z wewnętrznego życia Boga, istnienia opartego na miłości.
Na zakończenie należy wskazać także na słowa Jana Pawła II, który w swej
Encyklice zatytułowanej Ecclesia de Eucharistia vivit podkreśla eucharystyczny
wymiar ikony „Trójca Święta” Andrzeja Rublowa: Splendor architektury i mozaik na chrześcijańskim Wschodzie i Zachodzie jest powszechnym dziedzictwem
wierzących i niesie w sobie życzenie, powiedziałbym rękojmię, upragnionej pełnej komunii w wierze i w celebracji. Zakłada to i wymaga, aby Kościół był głęboko eucharystyczny – jak na słynnej ikonie »Trójcy Świętej« Rublowa, na której
dzielenie się tajemnicą Chrystusa w łamanym chlebie jest jakby zanurzone w
niezgłębionej jedności trzech Osób Boskich – czyniąc samego siebie ikoną Trójcy
Świętej30.

29

T. Š p i d l í k, M. I. R u p n i k: Mowa obrazów, dz. cyt., s. 25.
J a n P a w e ł I I: Encyklika Ecclesia de Eucharistia vivit. Watykan 2003 nr 50. Por.
T e n ż e: List apostolski Mane nobiscum Domine. Watykan 2004 nr 11.
30
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Granice dialogu w Starym Testamencie – osoby i sytuacje

Niniejszy artykuł pragnie rozszerzyć pole badań nad dialogiem jako kategorią wzajemnego odniesienia, jakie następuje między różnymi bytami zdolnymi w
ogóle do komunikacji. Ściślej, możliwość prowadzenia dialogu odnieść można
jedynie do świata bytów rozumnych. Martin Buber w swej fundamentalnej książce Problem człowieka1 podzielił obszary dialogu na świat ludzi, świat przyrody
oraz świat nadprzyrodzony, w który włączył oczywiście Boga. Człowiek nie jest
więc bytem skończonym, nastawionym na siebie i zamkniętym w sobie, lecz
konstytuuje się poprzez odpowiednie, właśnie dialogowe relacje z innymi ludźmi, światem, a ostatecznie z Bogiem. Według autora człowiek znajduje się w
ciągłej relacji z wszystkimi tymi światami, które nie mogą być dla niego jedynie
tłem, lecz naturalnym odniesieniem, bez którego człowiekowi w ogóle byłoby
trudno istnieć. Jego własne „Ja” może funkcjonować tylko w odniesieniu do tego, ku czemu zwraca się imieniem „Ty”. Relacja „Ja – Ty” jest konstytutywną
relacją ludzkiego istnienia, czyli relacją ontyczną, nie tylko poznawczą czy wartościującą i wszelkie jej niszczenie jest niszczeniem człowieka. Z tej racji należy
odrzucić zarówno indywidualizm, który nie dostrzega relacyjności człowieka, jak
i kolektywizm, który ją lekceważy. Jak zauważają badacze, w sposób najdoskonalszy człowiek realizuje się w spotkaniu z absolutnym, nieustannie obecnym
»Ty« Boga. Model takiego spotkania odnalazł Buber w starotestamentalnej wizji
wiary jako ufności, której podstawę stanowi żywe Objawienie, nie zaś dogmat i
instytucja2.
Tak oto ludzka egzystencja waha się między stwierdzeniem Mertona o samotności wyspy człowieczego życia a wczesną poezją Majakowskiego: „jednostka zerem, jednostka niczym”. Świadome kształtowanie ludzkiego życia w tej
1
2

Wydanie polskie: M. B u b e r: Problem człowieka. PWN. Warszawa 1993.
Por. http://portalwiedzy.onet.pl/70370,,,,buber_martin,haslo.html.
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relacyjności ontycznej oraz pragnienie jej, jest najlepszym i ostatecznym sposobem na pełne uwolnienie człowieka zarówno od wszelkich uzależnień jak i wyobcowań społecznych. Spotkania i dialog między ludźmi musi istnieć nie dla
samej rozmowy, lecz dla pełnej ludzkiej komunii społecznej i duchowej. Da to
podstawy do ujawnienia wartości człowieczeństwa, co sprzeciwia się radykalnie
podstawom zarówno indywidualizmu jak i kolektywizmu3.

I. Biblijny fundament dialogu – relacyjność bytu ludzkiego
W Biblii przekonanie to znajduje swe pełne uzasadnienie w najbardziej bodaj znanym tekście Rdz 2, 18, w którym zostaje obwieszczona konstytutywna
zasada dialogicznej natury człowieka:
Pan Bóg rzekł: »Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam,
uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc«.
Zauważyć tu należy trzy podstawowe fakty:
zdanie to jest stwierdzeniem Boga – jest to stwierdzenie faktu obiektywnego, przeciwnego indywidualizmowi i kreowaniu samotności skierowanej ku sobie, jak i kolektywizmowi wymazującemu podmiotowość
jednostek;
● relacyjność z drugim człowiekiem jest cechą ontycznie wpisaną w ludzki
byt i wyznacza istotową potrzebę człowieka wyjścia ku drugiemu i jego
otwarcia się na wszystko, co inne;
● relacyjność ta została zdefiniowana hebrajskim terminem rz<[,e „pomoc”,
co w ST oznacza możność zaradzenia potrzebom jednego człowieka
przez drugiego.
●

Co jednak z tego wynika? Otóż najpierw fakt, że u każdego człowieka następuje w sposób naturalny uświadomienie sobie własnych potrzeb wraz z niemożnością ich zaspokojenia bez jednoczesnego odwołania się do kogoś drugiego4. Po drugie, otwarcie się na pomoc ze strony drugiego człowieka. Po trzecie,
relacja zwrotna, która wyraża się w możności ofiarowania własnej pomocy w
tym, czego potrzebuje drugi, chociaż z drugiej strony nie zastępowanie do we
wszystkim i nie decydowanie za niego. Wreszcie – po czwarte – możność wspól3
Por. wartościowe spostrzeżenia A. G i e l a r o w s k i e g o w: http://gielarow.w.interia.pl/za
sada.html.
4
W myśl Rdz 2, 20 potrzeb tych nie jest w stanie zaspokoić żaden przedstawiciel świata
zwierzęcego, co od razu kieruje zainteresowanie człowieka ku pomocy tej samej natury, co on sam.
W różnych kontekstach sytuacyjnych, zwłaszcza w kontekście militarnym, por. m.in. Joz 1, 14; 10,
4.6.33; 2 Sm 8, 5; 18, 3; 21, 17; 1 Krl 20, 16; 1 Krn 12 ,22; 2 Krn 26, 13; 28, 16; politycznym
/dyplomatycznym: 1 Krl 1, 7; Iz 30, 5; Ezd 10, 15.
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nego tworzenia nowych wartości lub rzeczywistości na zasadzie wzajemnego
uzupełniania się. W ten sposób uwidacznia się ontyczna relacja międzyludzka,
która jest z natury swej dialogiczna, wkraczająca we wszystkie dziedziny ludzkiej egzystencji, od biologicznej poczynając, poprzez społeczną, gospodarczą,
naukową, kulturalną, psychiczną, moralną, na duchowej kończąc.

II. Dialog partnerów równorzędnych
Przypomniawszy te kilka podstawowych wiadomości o ontycznej strukturze
dialogicznej człowieka warto jednak uświadomić sobie pewną sprawę dość paradoksalną. Stary Testament uczy, że istnieją pewne granice dialogu. Jak to rozumieć? Czy chodzi o formę dialogu, czy o jego treść? Dialogu między kim a kim?
Czy istnieją obszary, które zostają wyciągnięte z możliwości podjęcia dialogu, a
jeżeli tak, to dlaczego i w jakim celu? Kto decyduje o zawężeniu pola dialogu?
W tym właśnie daje się zauważyć dialog jako zjawisko wielowymiarowe. Niemożliwe jest zacytowanie całego bogactwa tekstów biblijnych, lecz należy przyjrzeć się choćby kilku sztandarowym, ukazującym zagadnienie. Jeżeli mówimy o
Biblii, natychmiast ukazują się dwie najważniejsze płaszczyzny dialogu, wyznaczone przez jego partnerów: relacyjność człowiek – człowiek oraz relacyjność
człowiek – Bóg, przy czym zwłaszcza ta ostatnia nie jest zamienna: inną płaszczyznę dialogu wyznacza relacja człowiek – Bóg, inną relacja Bóg – człowiek, a
to ze względu na zasadniczą nierówność partnerów dialogu.
Relacyjność zachodząca między ludźmi, widoczna jest na dwóch zasadniczych poziomach. Po pierwsze – partnerów równorzędnych pod względem statusu społecznego, materialnego, narodowego czy kulturowego. Tu zasadniczo nie
ma pól ograniczeń, a dialogiczność człowieka otwarta jest na niemal wszystkie
dziedziny życia, począwszy od komunikowania i zaradzania najprostszym potrzebom, aż po potrzeby duchowe. W konkretnych sytuacjach życiowych przykładem klasycznym jest prawniczy tekst Wj 23, 5:
Jeśli ujrzysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie ominiesz, ale razem z nim przyjdziesz mu z pomocą.
Tekst ten należy rozpatrywać łącznie z poprzedzającym go w. 4 nakazującym natychmiastowe odprowadzenie zabłąkanego zwierzęcia do jego właściciela. Trzeba tymczasem podkreślić, że właścicielem tym jest wróg, wobec którego
typową była postawa nieżyczliwości i nieprzyjaźni, aż do wytępienia ich5. Oznacza to, że waga sprawy i dobra drugiego człowieka – kimkolwiek by nie był –
musi przeważyć nad osobistymi urazami, choćby usprawiedliwionymi wyrzą5

Por. Kpł 26, 7; Pwt 20, 4. 14; 21, 10; 1 Sm 15, 29; Ps 3, 8; 6, 11; 9, 4.7; 18, 38; 37, 20; 139,
22; Mt 5, 43.
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dzoną w przeszłości krzywdą. Pomoc odnosi się tu do konkretnej sytuacji pomocy, której ktoś jest w stanie udzielić. Obie czynności, których żąda prawodawca
w w. 4–5 mają stanowić punkt wyjścia do szerzej pojmowanej postawy otwartości wobec wszystkich ludzi, niezależnie od ich zachowania się6. Taka ma właśnie
stać się paradygmatem tego, co dziś można nazwać dialogicznością postawy
otwierającej się na bliźniego7. Pozwala to zmniejszyć dzielący ich dystans wzajemnej nienawiści i wyobcowania8.
O wiele więcej tekstów ukazuje otwarcie się i przychodzenie z pomocą w
kontekście militarnym. Kilka przykładowych cytatów pozwala zrozumieć wpływ
kontekstu na udzielaną pomoc. Joz 10, 4 mówi:
Przybądźcie mi na pomoc, abyśmy razem zwalczyli Gibeonitów, ponieważ zawarli pokój z Jozuem i z Izraelitami.
Kontekst militarny wypowiedzianych powyżej słów zaznaczony został w w.
1–6 relacjonujących wpierw działania Adonisedeka, amoryckiego króla Jeruzalem, który sprzymierzył się z czterema królami innych miast przeciw mieszkańcom Gibeonu. Ci bowiem zawarli pokój z Jozuem (w. 1–5). Jako miasto potężniejsze wówczas od Jeruzalem, stanowili realne zagrożenie dla społeczności tego
miasta9. Z kolei w. 6 przedstawia prośbę, jaką Gibeonici wysłali do Jozuego, by
prosić go o pomoc w niechybnej walce z koalicją sprzymierzonych królów.
Główny w. 4 prezentuje prośbę Adonisedeka o pomoc10 w postaci zwiększonych
sił militarnych w celu pokonania Gibeonitów, uznanych za zdrajców. Prośba
pierwsza nie posiada charakteru rozkazu, ponieważ wszyscy dowódcy wojsk byli
zarazem w równym stopniu królami poszczególnych miast jak i pochodzili z
jednego, amoryckiego pnia etnicznego11. Prośba druga jest wręcz błaganiem skierowanym do silniejszego, niczym więcej12. Decyzja udzielenia pomocy oznacza
6

W tym sensie Rz 12, 20 mówi o konieczności nakarmienia i napojenia głodnego i spragnionego wroga, por. F. M i c h a e l i: Le Live de l’Exode. CAT 2. Delachaux et Niestlé. Neuchâtel
1974 s. 212–213.
7
Por. D. K. S t u a r t: Exodus. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture.
NIV NAC 2. Broadman & Holman Publ. Nashville 2006 s. 525.
8
Por. W. C. P r o p p: Exodus 19–40. A New Translation with Introduction and Commentary.
AB 2A. Doubleday. New York – London – Toronto – Sydney – Auckland 2006 s. 275–278.
9
Por. D. M. H o w a r d, Jr.: Joshua. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture. NIV NAC 5. Broadman & Holman Publ. Nashville 1998 s. 235.
10
Taki sam gramatyczny imperatyw został użyty także w prośbie Gibeonitów do J o z u e g o
w w. 6. Imperatyw ynIruz>[i pochodzący od czasownika rz[ odnosi do sytuacji w których nie można
spodziewać się pomocy z żadnej innej strony, por. 2 Krn 14, 10; Ps 79, 9; 109, 26; 119, 86.
11
Sytuacja taka znana jest dość powszechnie w taktyce starożytnych państewek regionu, por.
T. V. B r i s c o: Holman Bible Atlas. Broadman & Holman Publ. Nashville 1998 s. 79.
12
O czym świadczy seria wezwań: przybądź pośpiesznie do nas, uwolnij nas i pomóż, por. J.
B r i e n d: Israël et les Gabaonites. W: Protohistoire d’Israël. Cerf. Paris 1990 s.173.
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przede wszystkim relacyjność ich postawy wobec sytuacji, w jakiej znalazł się
jeden z nich, chociaż w równym stopniu należy podkreślić działanie na rzecz
własnego i wspólnego bezpieczeństwa, którego bezpośrednie zagrożenie widzieli
w najeździe Jozuego i pokoleń izraelskich na ich ziemie13. Z kolei 1 Krn 19, 12
notuje:
Jeśli Aramejczycy będą mieli przewagę nade mną, ty przyjdziesz mi na pomoc; jeśli zaś Ammonici będą mieli przewagę
nad tobą, ja ci przyjdę na pomoc.
Zdanie to zostało wypowiedziane przez Joaba, dowódcę wojska Dawida do
jego brata, Abiszaja w sytuacji, gdy Izraelici zmuszeni zostali do walki na dwa
fronty: przeciw Ammonitom i Aramejczykom (w. 9–11). Decyzję Dawida uderzenia na sprzymierzone wojska, czego dokonać miał właśnie Joab, relacjonują
w. 8–13. Ustawienie wojsk nieprzyjacielskich zmusiło go do działania na dwu
frontach równocześnie, przy czym Joab wybrawszy najdzielniejszych wojowników uderzył na silniejszą armię Aramejczyków. Warto tu zaznaczyć, że deklaracja wzajemnej pomocy była jedynie działaniem towarzyszącym głównej czynności, jaką był ufnościowy akt strzelisty skierowany do Boga (w. 13)14. Dla obecnych rozważań ważniejsza jest jednak właśnie owa deklaracja wzajemnej pomocy. Jej uzasadnieniem nie był jedynie wymóg sytuacyjny, lecz także równy zakres władzy między obu dowódców dysponujących odpowiednimi siłami dla
wspomożenia siebie15. Istotnym jej czynnikiem było obustronne zaufanie, że w
razie konieczności obaj dowódcy udzielą sobie pomocy militarnej. W ten sposób
mógł zostać zrealizowany główny cel, jakim było zwycięstwo w batalii16.
Prorocki tekst Iz 50, 4 wskazuje z kolei na umiejętność podtrzymania w
trudnościach:
Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał
przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące.
Werset ten stanowi wstęp do III Pieśni o Słudze Jahwe (50, 4–9). Treść
wersetu wskazuje, że to, co mówi prorok jest wynikiem uprzedniego posłuchu,
jaki daje on słowu Bożemu, przy czym zarówno słuchanie jak i późniejsze
mówienie nie pochodzi od niego samego, lecz kieruje tym Bóg. Stąd zapewne
13

Por. T. C. B u t l e r: Joshua. WBC 7. Word Books Publ. Waco 1983 s. 115.
Por. H. L a n g k a m m e r: Pierwsza i Druga Księga Kronik. W: Pismo Święte Starego i
Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. RW KUL. Lublin 2001 s. 139–140.
15
Autor ukazuje to opisem w zwrotach dokładnie przeciwstawnych sobie: przewaga Aramejczyków nad J o a b e m = pomoc A b i s z a j a, przewaga Ammonitów nad A b i s z a j e m = pomoc Joaba.
16
Por. J. A. T h o m p s o n: 1,2 Chronicles. An Exegetical and Theological Exposition of
Holy Scripture. NIV NAC 9. Broadman & Holman Publ. Nashville 1994 s. 155.
14
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nie pochodzi od niego samego, lecz kieruje tym Bóg. Stąd zapewne bierze się
możliwość udzielania pomocy wszystkim potrzebującym. Tutaj ów „strudzony”
symbolizuje zapewne cały naród wybrany, znajdujący się aktualnie w niewoli
babilońskiej, przytłoczony rozlicznymi upokorzeniami i trudnościami życiowymi. Być może to także ci, którzy pokładając ufność w Jahwe, upadają pod ciężarem codziennych kłopotów i cierpień17. Nie przeszkadza to niesprzyjającym dla
sługi okolicznościom głoszenia słowa, powstałym na skutek żywej opozycji społeczności wobec jego misji18. Należy tu zauważyć, że ponieważ pomoc pochodzi
od Boga i posiada Jego moc, będzie także miała zdolność całkowitej odmiany
życia tych, ku którym się zwraca właśnie poprzez fakt, że bierze na siebie wszelkie ich trudności19. W tym też bodaj najbardziej uwidacznia się dialogiczna
otwartość sługi na tych, ku którym zostaje posłany.
Innym rodzajem pomocy jest ta, którą udziela się w zrozumieniu sensu wydarzeń, o czym przekonuje 2 Mch 2, 25:
usiłowaliśmy dać tym, którzy chcą czytać, przyjemne opowiadanie; tym, którzy w pamięci zachować chcą wypadki, ułatwienie, a wszystkim czytelnikom – pomoc.
Zdanie to stanowi część wstępu Autora księgi (w. 19–32). Zakres własnego
obszaru badawczego, jaki są dzieje powstań Judy Machabeusza i jego dokonania,
spisane już wcześniej (w. 23) prezentuje w w. 19–22 20. Z kolei w w. 24 Autor
stwierdza obfitość spisanego (może także ustnego) materiału, jaki posiada21, zaś
w. 25 ukazuje potrójny cel napisania księgi: sprawienie przyjemności czytelnikom, zapewne na kształt Sienkiewiczowskiego pokrzepienia dusz poprzez Trylogię22, następnie ułatwić możliwość zapamiętania tym, którzy pragną w pamięci
17

Por. L. S t a c h o w i a k: Księga Izajasza II – III. 40–66. Wstęp – przekład z oryginału –
komentarz – ekskursy. W: Pismo Święte Starego Testamentu. T.IX – 2. Pallottinum. Poznań
1996 s. 194.
18
Por. Iz 40, 27–31; 42, 22; 43, 12; 46, 12; 48, 5.8; 49, 14; 50, 1. Wielu komentatorów widzi
w w. 4–9 także wyraźne odniesienie do wyznań J e r e m i a s z a (11, 18–20; 15, 15–18; 18, 19–23;
20, 7–12), por. m.in. J. B l e n k i n s o p p: Isaiah 40–55. A New Translation with Introduction
and Commentary. AB 19A. Doubleday. New York – London – Toronto – Sydney – Auckland
2000 s. 320.
19
Por. Iz 53, 4–5; 61, 1–3; Mt 11, 28–29. Szerzej por. J. N. O s w a l d: The Book of Isaiah.
Chapters 40–66, s. 324.
20
Szerszy kontekst wydarzeń historycznych, por. C. T a s s i n : Des Maccabés à Hérode le
Grand. CÉv 136. Cerf. Paris 2006.
21
Chodzi tu o cytowane przez Autora dzieło J a z o n a z C y r e n y, por. K. R o m a n i u k,
Druga księga Machabejska. Wstęp – przekład – komentarz – ekskursy. W: Pismo Święte Starego
Testamentu. T.VI-4. Pallottinum. Poznań 1961 s. 245–246.
22
Oraz niewątpliwe ułatwienie lektury uproszczonej wobec dzieła J a z o n a C y r e n e j c z y k a, por. K. R o m a n i u k, tamże, s. 275.
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zachować bohaterskie czyny głównych aktorów sceny politycznej, militarnej i
religijnej, wreszcie dopomóc wszystkim, którzy zetkną się z napisanym dziełem.
Autor nie precyzuje ani rodzaju owej pomocy, ani jej zakresu. Można jednak
wnioskować, że chodzi tu wzbudzenie postawy pochwały patriotyzmu, podziwu
dla waleczności obrońców wiary i tradycji ojców i – może – chęci naśladowania23. Warto zaznaczyć, że pomoc Autora nie posiada charakteru bezpośredniego
w relacji do przedstawianej w księdze sytuacji, lecz za pośrednictwem samego
tekstu. Jest to więc pomoc o charakterze pośrednim, lecz za to trwalszym, wybiegającym ku przyszłym pokoleniom czytelników. Sama chęć takiej pomocy
świadczy o dialogiczności postawy Autora wobec możliwie najszerszego grona
odbiorców jego dzieła.
W sensie ogólnym interesujący termin figuruje np. w Hi 6, 1424:
Zrozpaczonemu potrzeba pomocy od bliźnich, nawet jeśli porzuci on cześć Wszechmocnego.
Bardzo dobry komentarz daje tu G. Ravasi, co warto przytoczyć zachowując
pierwotne, trudne w interpretacji brzmienie tekstu: Szczery przyjaciel zachowuje
swe uczucie dla tego, który porzucił bojaźń Szaddaja”. Zdanie to dowodziłoby
niespodziewanej otwartości nacechowanej tolerancją i dialogiem (…). Ludzka
lojalność – mówi Hiob – nie powinna znać granic ideologii. Choć Hiob wydaje
się kimś odrzuconym przez Boga i kimś, kto odrzucił Boga, przyjaciele powinni
nie tyle sprzymierzać się przeciwko jego nędzy, ile raczej próbować ją zrozumieć
i uszanować25. Inni komentatorzy idą jeszcze dalej interpretując ów werset jako
stwierdzenie, że odrzucenie przyjaźni dla znękanego staje się ekwiwalentem apostazji. Człowiek zdradza swą wiarę, jeśli nie manifestuje swej miłości dla przyjaciela w rozpaczy26. W ten sposób ukazana zostaje wartość otwarcia na bliźniego
w trudnej dlań sytuacji życiowej, zaś jakakolwiek pomoc jest konkretnym wyrazem bycia–ku–drugiemu27. Zadaniem przyjaciół oczekiwanym przez Hioba było

23
Por. podobne stwierdzenia w 1 Mch 3, 7; Syr 35, 6; 39, 1–3.9; Prz 10,7. Syr 45–49 prezentuje przeszłe czasy chwały Izraela w formie pamięci u potomnych.
24
Z lekką, choć ważną modyfikacją cytujemy tu przekonującą wersję G. R a v a s i: Hiob. Dramat
Boga i człowieka. Część 2. Tłum. K. S t o p a. Wyd. Salwator. Kraków 2005 s. 93. O skali trudności świadczy fakt różnych tłumaczeń, m.in. Biblia poznańska podaje: Kto przyjacielowi odmawia
współczucia, ten odrzuca od siebie bojaźń Bożą.
25
Por. G. R a v a s i, tamże, s. 102.
26
Por. J. R a d e m a k e r s: Dieu, Job et la Sagesse. Le livre et le rouleau 1. Lessius.
Bruxelles 1998 s. 88–89.
27
Por. S. T e r r i e n: Job. CAT XIII. Labor et Fides. Genève 20052 s. 130.
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zapobieżenie pustce, jaka wynikła z decyzji porzucenia Boga, który – w jego
mniemaniu – zawiódł. Tego właśnie zabrakło w chwili obecnej28.
Podobne stwierdzenie, chociaż natur ogólnej zawiera także Syr 40, 24:
Bracia i opiekunowie są pomocą w czasie utrapienia.
Kontekst hierarchii wartości w życiu człowieka (w. 18–27) wymienia wyższość znalezionego skarbu, mądrości, miłującej i roztropnej żony, miłości przyjaciół, melodyjnego głosu, zieleni zasiewu, dawanej jałmużny, dobrej rady i wreszcie bojaźni Bożej (w. 18–26a) nad paralelnymi sytuacjami zachodzącymi w życiu
człowieka. Porównania stopniującego między dwoma rzeczywistościami należącymi do ludzkiej egzystencji dokonuje w. 24. Porównanie zachodzi między działaniem wspomagającym brata i obrońcy a rozdawaną jałmużną. Trudny w interpretacji wydaje się tekst, który ceni wyżej jałmużnę niż pomoc bliźnich. Być
może Autorowi chodziło o stwierdzenie, że materialny datek w konkretnej sytuacji waży więcej niż działanie, które może mieć pozory pomocy, a w rzeczywistości nią nie jest29. Bardziej jednak można wyczuć tu racje niedoskonałości
ludzkiej pomocy, która sama w sobie jest szczera i chętna. Jałmużna tymczasem
jest nieraz o wiele skuteczniejsza30. Teologiczną myśl o wartości przyjaźni w
czasie strapienia przytacza bliski obecnemu tekst Prz 17, 1731.
Wnioski w przypadku partnerów równorzędnych wynikają następujące:
chodzi o pomoc czynioną na fundamencie wolności wyboru;
pomoc w wykonaniu lub dokończeniu wspólnego dzieła, które stanie się
dobrem przynajmniej jednej ze stron;
● częsta zasada wzajemności w udzielaniu sobie pomocy;
● udzielana pomoc służy szeroko pojętemu dobru wszystkich stron dialogu.
●
●

28
Por. N. C. H a b e l: The Book of Job. A Commentary. OTL. Westminster Press. Philadelphia 1985 s. 148.
29
Teksty biblijne zauważają koniunkturalność przyjaźni ludzkiej, uzależnianej często od zamożności człowieka (Prz 14, 20; 19, 7; Est 1, 3.13; 2, 18; 6, 13;), stanu zdrowia (Ps 38, 12) lub
zachowania się go (Jr 20, 10; 37, 14; Mi 7, 5; Dn 5, 23; Syr 22, 20; 27, 17–18; 30, 6; Łk 23, 12),
por. szerzej o tym J. N a w r o t: Przyjaźń w Etykach Arystotelesa, w pismach mądrościowych Septuaginty oraz w Nowym Testamencie. NT 4. WN UAM. Poznań 2004 s. 127–137.
30
O takiej pomocy wspomina Autor szeroko w 29, 1–20, por. omówienie M. G i l b e r t: Les
cinq livres des sages: Les Proverbes, Le live de Job, Qohélet, Le live de Ben Sira, La Sagesse de
Salomon. Lire la Bible 129. Cerf. Paris 2003 s. 205–206.
31
Por. P. W. S k e h a n, A. A. d i L e l l a: The Wisdom of Ben Sira. A New Translation with
Notes. AB 39. Doubleday. New York – London – Toronto – Sydney – Auckland 1987 s. 472.
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III. Pola dialogu partnerów nierównorzędnych
O wiele bardziej wielowymiarowo przedstawia się kontakt nierównorzędnych partnerów dialogu. W świecie ludzkim dialog wówczas odbywa się najczęściej na linii ojciec – syn (Rdz 28, 1), król – poddany lub pan – sługa (Rdz 32,
20; 42, 25; Rt 2, 9), przełożony – podwładny/zwierzchnik (Rdz 49, 29), król –
poddani (Wj 1, 22; Joz 2, 3; 2 Sm 18, 15), przywódca/przełożony – społeczność
(Wj 36, 6; Joz 1, 13), dowódca militarny – żołnierz/giermek (1 Sm 20, 40), kapłan – społeczność (Kpł 14, 36) oraz prorok – społeczność (1 Krl 18, 19). Tu
najczęściej występuje już zawężenie pola dialogu, a właściwie zostaje on wyeliminowany, gdy w grę wchodzi wymuszenie posłuszeństwa. Biblia wówczas najczęściej posługuje się czasownikiem hw"c', „rozkazać, narzucić, dyktować, rozporządzić, wydać polecenie”. Szczególnym przykładem powiązania partnerów nierównorzędnych jest relacja Bóg – człowiek w całej gamie swej zmienności. Tu
także decydującą rolę odgrywa czasownik hw"c'. Jeśli chodzi o poszczególne typy
owej relacji, to występuje ona na wielu poziomach. W odniesieniu do człowieka
ogólnie (Rdz 2, 9–10), do społeczności/króla (Wj 6, 13; Lb 9, 18), do konkretnej
jednostki (Lb 33, 2a), do proroka (1 Krl 18, 36), do mieszkańców niebios (Ps 91,
11).
Wnioski:
zawężenie pola dialogu wyłącznie na fundamencie sprawowanej lub
roszczeniowej władzy i zwierzchnictwa nad jednostką lub grupą;
● oczekiwanie bezdyskusyjnego posłuszeństwa, zatem niepodejmowanie
żadnego dialogu przez stronę zobowiązaną do wykonania danej czynności;
● istotą wykonania rozkazu jest jednak przyjście z konkretną pomocą w
sprawie, w której sam rozkazodawca sobie nie poradzi, przynajmniej
częściowo, a czemu może zaradzić adresat polecenia.
●

IV. Granice dialogu partnerów nierównorzędnych
W jakich sytuacjach pojawia się zawężenie pola dialogu i do jakich granic
zostaje on zredukowany? Badania wykazują, że to właśnie poszczególne sytuacje
warunkują treść zakazów lub nakazów.
1. Okoliczności życia codziennego
Najbardziej podstawowym wymiarem tych sytuacji, są okoliczności konkretne, szczegółowe, gdy chodzi o wypełnienie nakazów odnoszących się do
poszczególnych osób lub działań o niewielkim lub krótkotrwałym znaczeniu, co
występuje m.in. w Rdz 12, 20:
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Dał faraon rozkaz dworzanom, żeby Abrama i jego żonę, i cały jego dobytek odprowadzili do granicy.
Bliższy kontekst w. 9–20 ukazuje pobyt Abrahama i jego żony, Sary, w
Egipcie z powodu głodu, jaki wybuchł w okolicach pustyni Negeb, gdzie aktualnie przebywał. Kłamstwo Abrahama z obawy o swe życie opisują w. 11–17.
Otóż zalecił on Sarze, by przedstawiała siebie jako jego siostra. Ponieważ została
żoną faraona, Jahwe dotknął go plagami zmuszając w ten sposób, by się jej wyrzekł i zwrócił prawowitemu mężowi. Po wymówkach czynionych mu przez
króla Egiptu, zwrócił mu ją i odprawił (w. 18–20). Nakazując opuszczenie kraju,
faraon wydał rozkaz sługom, by odprowadzili Abrahama na granic wraz z całym
dobytkiem32. Rozkaz wydany „ludziom” (innym, niż oficjele w w. 15) gwarantuje doprowadzenie rozkazu do całkowitego wykonania, by – przypadkiem –
Abraham nie zechciał dłużej gościć w jego kraju33. Należy tu zwrócić uwagę na
bezdyskusyjność rozkazu, jak i dokładność jego realizacji. W Rdz 42, 25 odnotowano:
Potem Józef dał rozkaz, aby napełniono zbożem ich worki i
aby do każdego worka włożono dane przez nich pieniądze,
ponadto, aby im dano żywności na drogę. I tak też im uczyniono.
Kontekst w. 25–38 formuje trzecią część opisu konsekwencji pierwszego
spotkania Józefa z braćmi (w. 1–38)34. Odprawiając braci do domu z workami
pełnymi zboża, zwrócił im też wszystkie pieniądze, którymi chcieli zapłacić za
towar, a także zaopatrzył w żywność na drogę (w. 25). Autor natchniony nie
wskazuje, komu Józef wydał swoje polecenie, natomiast koncentruje się na
stwierdzeniu, że zostało ono dokładnie wykonane. Świadczy o tym zastosowane
zaimka przysłownego !K, „tak, w ten sposób”35. Dokładność wykonania rozkazu
nie jest zależna od podwójnych intencji rozkazodawcy, który albo w sposób
32

Por. K. M a t h e w s: Genesis 11:27–50:26. An Exegetical and Theological Exposition of
Holy Scripture. NIV NAC 1B. Broadman & Holman Publ. Nashville 2005 s. 129.
33
Tekst należy jednak prawdopodobnie uważać za teologiczny kontrapunkt epoki Wyjścia, gdy
następny faraon wzbraniał się wypuścić lud ze swego kraju, mimo, że także został dotknięty plagami, por. J. C a z e a u x: Le partage de minut. Essai sur la Genèse. Essai sur la Genèse. LD 208.
Cerf. Paris 2006 s. 219. Inni komentatorzy sugerują jednak, że eskorta miała na celu bezpieczeństwo podróżnych, za którymi wcześniej ujął się Jahwe powodując panikę na dworze faraona (w.
17), por. V. P. H a m i l t o n: The Book of Genesis. Chapters 1–17. NICOT. Eerdmans Publ. Comp.
Grand Rapids 1990 s. 385–386. Tym niemniej nie podważa to wartości – nawet literackiej – samego rozkazu, któremu w ten czy inny sposób należało się absolutnie podporządkować.
34
Por. C. W e s t e r m a n n: Genesis 37–50. A Commentary. Tłum. J. J. S c u l l i o n. Augsburg
Publ. House. Minneapolis 1986. s. 111.
35
W samym Rdz 42 zaimek ten opisuje dokładność dziejących się wydarzeń, przekonań, sytuacji, twierdzeń, itd., por. w. 19.20.21.31.33.34.
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uprzejmy zwraca zapłatę, albo pragnie na sposób kruczka oskarżyć braci o nieuczciwość36. Kolejny przykład z Rdz 50, 2 donosi:
Rozkazał Józef swym domowym lekarzom, aby zabalsamowali
jego ojca. Ci zatem lekarze balsamowali Izraela.
Wiersze 1–3 tego rozdziału ukazują wielki żal Józefa po śmierci jego ojca,
Jakuba. Zapisano jedyną w ST czynność przypadnięcia do twarzy zmarłego i
okrycia go pocałunkami, co wyraża całą głębię miłości synowskiej (w. 1)37. Takie uczucia stoją za intensywnością rozkazu danego balsamistom, by zmumifikować zwłoki zmarłego, jak to się czyniło z najważniejszymi i najdostojniejszymi osobistościami starożytnego Egiptu38. Ponadto rozkaz pada z ust drugiego
człowieka w kraju egipskim, co dodatkowo wzmacnia jego wartość. Nie dziwi
zatem, że balsamiści wykonali swe zadanie w sposób bezdyskusyjny, co Autor
dodaje na zakończenie w. 2 z dodatkowym opisem szczegółowym w. 339. Wreszcie 2 Sm 4, 12:
Dawid więc dał rozkaz młodzieńcom, a ci ich stracili. Odrąbali im ręce i nogi i powiesili w okolicy stawu w Hebronie, a
głowę Iszbaala zabrali i pochowali w Hebronie, w grobie Abnera.
Tekst prezentuje wykonanie drastycznego wyroku śmierci na żądanie króla.
Sprawa opowiada o zdradliwym mordzie, jakiego dokonali nikczemni słudzy
Dawida na Iszbaala, kulawym i bezbronnym synu Saula w nadziei uzyskania
wynagrodzenia od króla (w. 1–8). Postawa władcy Izraela okazała się jednak
zgoła odwrotna. Wcześniej już śmiercią ukarał giermka przynoszącego wiadomość o śmierci Saula, tym bardziej obecnie, gdy mordercy przynieśli głowę nieszczęsnego potomka Saula, sprawa nie przedstawia dla niego żadnych wątpliwości, co do należnej kary (w. 9–11)40. Wydając rozkaz, król działa tu zarazem jako
sędzia oraz oskarżyciel wobec winowajców, którzy sami przyznali się do popełnienia morderstwa przynosząc głowę ofiary. Wiersz 12 nie ukazuje, czy samo
wykonanie rozkazu wynikało z dyrektyw królewskich, czy było inicjatywą własną egzekutorów. Także sposób wykonania kary nie był znany zwyczajowo w
36

Por. K. A. M a t h e w s, dz. cyt., s. 781.
Wyrażenia zawarte opisują szczerość łączącej strony więzi, por. Rdz 33, 4; 45, 14; 46, 29.
38
Por. R. N. J o n e s: Embalming. The Anchor Bible Dictionary. T. 2 s. 493.
39
Por. P. A c h t e m e i e r: Encyklopedia Biblijna. PSB. „Vocatio”. Warszawa 2004 s. 82–83.
40
Rozkaz nie świadczy o potężnej władzy króla. Był to raczej jedynie epigon stwierdzający
wzrastającą pozycję J o a b a na dworze D a w i d a, dowódcy wojsk, który działał także wielokrotnie na własną rękę. Rozkaz obecny D a w i d a wynika raczej z żalu po morderstwach niewinnych i
uczciwych ludzi, jakkolwiek przeciwników króla, por. J. C a z e a u x: Saül, David, Salomon. La
Royauté et le destin d’Israël. LD 193. Cerf. Paris 2003 s.167.
37
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ówczesnym społeczeństwie izraelskim, poza wystawieniem zwłok na widok publiczny41. Obecny sposób kary zmierza zatem ku obnażeniu podłości samego
uczynku, jak i przestrzega przed jego popełnianiem42. Obcięcie rąk i nóg jest tu
adekwatnym wyrażeniem niezgody na uczynek. Rękami bowiem zamordowali
niewinnego, nogi zaś posłużyły do przyniesienia jego głowy królowi. W myśl
Pwt 21, 22–23 popełniający zbrodnię jest przeklęty przez Boga, stąd tak drastyczny sposób wykonania wyroku nie powinien wzbudzać kontrowersji43. Warto
ponadto zaznaczyć, że w ten sposób Dawid uwalnia się od wszelkich podejrzeń o
jakąkolwiek inspirację tej zbrodni na swym politycznym konkurencie 44. Jest
zatem jasne, że rozkaz nie podlegał jakiejkolwiek dyskusji i został skrupulatnie
wykonany45.
2. Zagwarantowanie dóbr fundamentalnych
Kolejną płaszczyznę granic dialogu między partnerami nierównorzędnymi
tworzy konieczność zabezpieczenia, utrwalenia i rozwinięcia pewnych wartości,
żywotnych dla jednostki lub społeczności. Sytuacje są tu bardzo różne.
ZABEZPIECZENIE ŻYCIA PRZED GŁODEM
Najbardziej bodaj podstawową jest zabezpieczenie życia przed głodem, o
czym przykładowo mówi Rdz 45, 19:
Ty zaś daj im polecenie: Uczyńcie tak: weźcie sobie z Egiptu
wozy dla waszych dzieci i żon. Zabierzcie ojca waszego i
przybywajcie.
W myśl najbliższego kontekstu w. 17–20 faraon potwierdza propozycję Józefa skierowaną do braci w czasie ich wizyty na dworze królewskim, zapraszając
rodzinę Józefa z Kanaanu do Egiptu i przyrzekając oddanie im w posiadłość żyznej ziemi, co pozwoli im nie tylko przeżyć, lecz i rozwinąć się46. W ten sposób
41

Por. Joz 8, 29; 10, 26–27.
Por. A. A. A n d e r s o n : 2 Samuel. WBC 11. Word Books Publ. Dallas 1989 s. 71–72.
43
Por. R. D. B e r g e n: 1,2 Samuel. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture. NIV NAC 7. Broadman & Holman Publ. Nashville 1996 s.317.
44
Por. P. K y l e M c C a r t h e r, Jr.: II Samuel. A New Translation with Introduction Notes
and Commentary. AB 9. Doubleday. New York 1984 s. 129.
45
Należy zaznaczyć, że rdzeń grh, „stracić, zabić, zniszczyć” pojawia się w opowiadaniu aż 3
razy (w. 10.11.12), zawsze w odniesieniu do innych osób, co wiąże je w jedną, literacką całość. W
3,30 został użyty w relacji o śmierci A b n e r a, zamordowanego przez J o a b a i A b i s z a j a. W
redakcji dtr pojawia się najczęściej w kontekście wojennym, por. 1 Sm 22, 21; 24, 11–12.19; 2 Sm
10, 18; 12, 9; 14, 7; 23, 21; 1 Krl 2, 5.32; 9, 16; 11, 24; 12, 27; 18, 12–14; 19, 1.10.14; 2 Krl 8, 12;
9, 31; 10, 9; 11, 18; 17, 25.
46
Por. C. W e s t e r m a n n, dz. cyt., s. 147.
42
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sam król może wykazać się wdzięcznością dla swego ministra stanu za uratowanie kraju przed głodem i czyni to z radością. Ponieważ zaś król Egiptu nie przyjął
braci na osobistej audiencji, swoją propozycję przekazał przez Józefa (w. 19a).
Zawarcie w tekście w. 19a rdzenia hwc nie wydaje się tu być przypadkowe. Józef
nie występuje bowiem wobec braci jako brat, lecz jako wysoki urzędnik królewski i tę pozycję zachowuje nawet wówczas, gdy jego nakaz może przynieść jedynie korzyści wykonawcom. Wiersz 21 wskazuje, że rodzina Jakuba wypełniła
zapraszające polecenie. W skrupulatność jej postawy należy wliczyć kilka ważnych składników: zaproszenie brata, poświadczenie faraona oddające najlepsze
ziemię rodzinie oraz własne dobro korzystających z zaproszenia47. Można więc
wyczuć to swoiste samoograniczenie pola dialogu ze strony beneficjentów na
rzecz dokładności wykonania rozkazu. Rdz 47, 11 ukazuje dokładną realizację
powyższych postanowień.
ZABEZPIECZENIE MOŻLIWOŚCI ŻYCIA
Następną sytuację zawężenia pola dialogu tworzy konieczność zabezpieczenia własnego życia w sytuacji konfliktu z silniejszym przeciwnikiem, jak na to
wskazuje Rdz 32, 18–21:
Pierwszemu zaś słudze dał taki rozkaz: »Gdy cię spotka mój
brat Ezaw i zapyta: Czyim jesteś sługą, dokąd idziesz i czyje
jest to stado, które pędzisz, odpowiesz: Sługi twego Jakuba;
jest to dar posłany panu memu, Ezawowi, on zaś sam idzie za
nami« Taki sam rozkaz dał Jakub drugiemu, trzeciemu i
wszystkim sługom, którzy mieli pędzić stada: »To, co wam
powiedziałem, będziecie mówili Ezawowi, gdy go spotkacie,
dodając: Sługa twój, Jakub, idzie tuż za nami«. Myślał bowiem: »Przebłagam go darem, który mnie wyprzedzi; a gdy ja
potem go zobaczę, może obejdzie się ze mną łaskawie«.
W celu zażegnania ewentualnego niebezpieczeństwa grożącego Jakubowi ze
strony silniejszego Ezawa, wydaje on sługom szereg instrukcji mających na celu
obłaskawienie groźnego brata, by nie dopuścić do zemsty i potyczki, która mogłaby się zakończyć dla niego tragicznie (w. 17–21). Jakub gra więc tu o wszystko dla siebie, toteż planuje obsypać wręcz Ezawa podarunkami mającymi na celu
złagodzenie jego gniewu48. Strategią działania jest wysyłanie w celowych odstę47

Terminologia korzyści ukazana jest w relacji do Lb 18, 12; Pwt 32, 14; Ps 81, 17, por. K.
A. M a t h e w s, dz. cyt., s. 818.
48
Por. G. v o n R a d : La Genèse. Tłum. E. P e y r e c. Labor et Fides. Genève 1968 s. 324.
Niektórzy komentatorzy mówią tu wręcz o kupieniu sobie życzliwości E z a w a przez J a k u b a,
por. J. G o l d i n g a y: Old Testament Theology: Israel's Gospel. T. 1. Inter Varsity Press. Downers
Grove 2003 s. 222.
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pach poszczególnych sług z darami w postaci licznych stad (w. 17) przeznaczonych na dar (w. 18–19)49. Towarzyszyć temu ma każdorazowe stwierdzenie, że
Jakub postępuje za nimi (w. 19.21). Rozkaz Jakuba skierowany do sług dotyczy
odpowiedzi na spodziewane pytania Ezawa o przynależność sługi, kierunku jego
pochodu oraz właściciela pędzonego przed nim stada (w. 18). Takie detaliczne
wręcz przygotowywanie spotkania, jak i samookreślenie siebie jako „twego sługi”, zaś jego jako „mój pan”, świadczy o niepokoju Jakuba i obawach żywionych
przed spotkaniem50. Łączą się z nimi wyraźne oczekiwania z jego strony. Od razu
można zauważyć, że rozkaz nie dopuszcza żadnego dialogu, nawet pytania. Jest
w nim zawarta nadzieja na obłaskawienie silniejszego oraz ufność, że oszczędzi
życie słabszego, nieprzygotowanego do walki brata51.
ZABEZPIECZENIE PORZĄDKU MORALNEGO
Rdz 26, 11 stanowi przykład kolejnej dziedziny życia, jaką jest powyższy
przypadek połączony z koniecznością uchronienia się od winy:
Abimelek dał wszystkim swym poddanym takie ostrzeżenie:
»Ktokolwiek tknie się żony tego człowieka, zostanie zgładzony«.
Kontekst w. 8–11, z historycznego punktu widzenia, jest nieco podobny do
omawianego już tekstu Rdz 12, 9–20. Także tutaj Izaak, bojąc się o swe życie,
nakazał żonie, Rebece, głosić, że jest jego siostrą (w. 7). Tymczasem intymną
scenę między małżonkami odkrył przypadkiem król Abimelek (w. 8), co zakończyło się ujawnieniem kłamstwa (w. 9) i wymówką króla pod adresem patriarchy
(w. 10). Wiersz 11 donosi o wydaniu przez króla filistyńskiego52 rozkazu swemu
ludowi, by nikt nie ważył się szukać zbliżenia z Rebeką, ponieważ jest już żoną
innego mężczyzny. Ten sam zakaz tyczył samego Izaaka, co zostało obwarowane
nawet groźbą śmierci53. W ten sposób oboje małżonkowie doczekali się specjalnego uhonorowania ze strony króla, co czyni ich osobami absolutnie nietykalnymi. Niezależnie od motywu takiego ułożenia tekstu przez Autora natchnionego54,
49
W. 14–16 wspominają tu wszelkie bydło i nierogaciznę dla zaakcentowania najlepszej części dobytku J a k u b a, co z kolei również wskazuje na jego dramatyczne położenie względem
Ezawa.
50
Por. K. A. M a t h e w s, dz. cyt., s. 553–554.
51
Por. C. W e s t e r m a n n: Genesis 12–36. A Commentary. Tłum. J. J. S c u l l i o n. Augsburg Publ. House. Minneapolis 1985 s. 510.
52
Ewidentny anachronizm, co zauważa G. v o n R a d, dz. cyt., s. 275.
53
Komentatorzy zauważają tu specjalną pozycję króla wobec poddanych na obraz tabu ustanowionego przez bóstwo, co zawsze grozi najwyższymi karami, por. G. S c h m i d t: Zu Gen 26,
1–14. ZAW 85/1973 s. 143–156.
54
Wyraźnie widać tu teologię relacyjną do Rdz 12 i 20, o czym C. W e s t e r m a n n, dz.
cyt., s. 425.
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sam tekst ukazuje bezdyskusyjność zakazu wydanego dekretem, co potwierdza w
pełni wielkość kary grożącej ewentualnym winowajcom55. Brak motywu dekretu
każe myśleć o prawie natury apodyktycznej z zastrzeżeniem jednak, że jest to
dekret na specjalną, szczegółową okazję, nie zaś obejmujący prawodawstwo
ogólne. Król tymczasem przez ów dekret pragnie zabezpieczyć siebie i społeczność przed karą Bożą, wynikającą z naruszenia świadomości ludzkiego
sumienia56.
ZABEZPIECZENIE PORZĄDKU PRAWNEGO
Wyżej wymieniony kazus ukazany zostaje w Pwt 1, 16:
Wtedy to rozkazałem waszym sędziom: Przesłuchujcie braci
waszych, rozstrzygajcie sprawiedliwie spór każdego ze swym
bratem czy też obcym.
Organizacja sądownictwa zarządzona przez Mojżesza dla całej społeczności
izraelskiej ukazana jest w w. 9–18 tego rozdziału. Jego treścią jest konieczność
wysłuchiwania i rozstrzygania spraw, jakie pojawiają się na co dzień między
poszczególnymi członkami ludu. W myśl swego kontekstu (w. 9–15) urząd sędziowski został powołany jako funkcja pomocnicza dla Mojżesza, który fizycznie nie był w stanie zajmować się wszystkimi sprawami swych pobratymców.
Stąd konieczność utworzenia specjalnego urzędu, który by go wspomagał57. Wartość powołanego urzędu wynika przede wszystkim z faktu, że czyni to sam Mojżesz, co obok prawa moralnego i kultycznego stawia urząd w najwyższej randze
wartości społecznej58. Nakaz nie podlega więc jakiejkolwiek dyskusji, stąd pole
dialogiczności i ewentualnej możliwości kwestionowania urzędu zostaje całkowicie zniwelowane59.

55
Kara śmierci jako najwyższa przywołuje tradycję Mojżeszową kary śmierci w Wj 21, 12, a
także śmierć w przypadku nieprawnego dotknięcia góry świętej w Wj 19, 12.
56
Por. K. A. M a t h e w s, dz. cyt., s. 407.
57
Generalnie por. J. M i l g r o m: The Ideological and Historical Importance of the Office of
the Judge in Deuteronomy. W: Essays on the Bible and the Ancient World: Isaac Leo Seeligmann
Volume. A. R o f é, Y. Z a c h o v i t c h (red.), E. R u b i n s t e i n. Jerusalem 1983 s. 129–139.
58
Czego świadectwem jest m.in. możliwość rozstrzygania spraw zarówno między Izraelitami
jak i obcymi, przebywającymi pośród zgromadzenia, por. M. W e i n f e l d: Deuteronomy 1–11. A
New Translation with Introduction and Commentary. AB 5. Doubleday. New York – London –
Toronto – Sydney – Auckland 1991 s. 136.
59
Inną sprawą jest jakość wykonywanej przez sędziów pracy, co często atakują zwłaszcza
prorocy, a teksty prawnicze ostrzegają przed niesprawiedliwością i korupcją.
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ZABEZPIECZENIE TRADYCJI I CZYSTOŚCI WIARY
Kolejnym przykładem ograniczającym pole dialogu, jest konieczność zabezpieczenia życia tradycji i wiary, stanowiącej fundament tożsamości danej wspólnoty, o czym mówi Rdz 28, 1:
Wtedy Izaak zawołał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki
rozkaz: »Nie bierz sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu«.
Perykopa w. 1–9 w tym rozdziale dotyczy konieczności i reguł małżeństwa
tego, który wcześniej otrzymał błogosławieństwo ojcowskie. Egzegeza tekstu
wskazuje, iż użyto tu głównego czasownika hwc w kontekście deuteronomistycznego języka Pwt60. Historycznie zakaz ów odnosi się do wcześniejszej decyzji
Ezawa, który bez pytania o zgodę rodziców samowolnie wziął sobie za żony
kobiety kananejskie (26, 34–35), z którym wspólne życie w rodzinie nie układało
się najlepiej (Rdz 27, 46). Ta uwaga Rebeki skierowana do Izaaka stanowi kadr
historyczny decyzji wysłania Jakub do rodziny Labana, brata Rebeki, by tam
poszukał sobie żony. Tekst ten wpisuje się łatwo w nurt zakazów przedstawionych w 24, 2–4 co do małżeństwa Izaaka. Obecny tu w. 3 stanowi najprawdopodobniej casus prawa wykraczającego poza konkretne wydarzenie historyczne61.
Nie przeszkadza temu dodana motywacja konieczności zabezpieczenia majątkowego62. Ważniejsze, że istniało realne niebezpieczeństwo odejścia od wiary w
przypadku żony cudzoziemki, co znane jest dość szeroko w Biblii63. Dodatkowym zawężeniem pola dialogu w tej sprawie był szeroko rozpowszechniony
zwyczaj, według którego to rodzice poszukują żon dla swych synów. Dzieci najczęściej stawiane są przed faktem dokonanym64. W tekstach natury prawnej
przykładem takiego działania jest Pwt 4, 2:
Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie
odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które
na was nakładam.
Wiersze 1–8 nawołują do zachowania wierności przymierzu z Jahwe, którego pierwszym efektem jest nadanie ziemi do zamieszkania (w. 1). Dla uzasadnienia w. 2 Autor przypomina wydarzenie z Baal-Peor, którego ofiarami padli nieposłuszni Boga członkowie wspólnoty, zaś przeżyli ci, którzy okazali się wierni.
Tak samo żyć będą obecnie, jeśli wytrwają w wierności prawu. Jest ono orga60

Por. m.in. 7, 3; 32, 6; także – wcześniej – Rdz 24, 3.37.
Por. C. W e s t e r m a n n: Genesis 12–36. A Commentary. Tłum. J. J. S c u l l i o n. Augsburg Publ. House. Minneapolis 1985 s. 447.
62
Por. J. C a z e a u x: Le partage de minut, dz. cyt., s. 444–445.
63
Por. K. A. M a t h e w s, dz. cyt., s. 385.
64
Por. R. d e V a u x: Les institutions de l’Ancien Testament. T. I. Cerf. Paris 1970 s. 52–56.
61
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nicznie związane z ziemią, do której zdążają (w. 5), zaś wierność prawu będzie
także dla innych narodów znakiem mądrości i wielkości narodu wybranego, któremu Bóg jest zawsze bliski (w. 6–8). Wersety tworzą zespół biblijnej argumentacji na rzecz wierności przepisom prawa65. Także literatura pozabiblijna zna
przypadki prawodawstwa odrzucającego jakąkolwiek możliwość ingerencji w
zmianę jego postanowień66. Świadomość ta ukazuje, jaką wagę przykładano do
wierności literze przepisu. Nakaz w. 2 jest bezdyskusyjny: boskie pochodzenie
prawa, połączone z koniecznością troski o jego przekaz, wykluczają absolutnie
dodawanie czegokolwiek do treści przykazań, co nie pochodzi od Boga lub nie
miałoby Jego aprobaty67.
WYKONANIE OSTATNIEJ WOLI ZMARŁEGO
Ważnym czynnikiem ograniczającym możliwość dialogu jest także zobowiązanie wykonania poleceń dawanych na krótko przed śmiercią, co odnotowuje
Rdz 49, 29:
Potem dał im taki rozkaz: »Gdy ja zostanę przyłączony do
moich przodków, pochowajcie mnie przy moich praojcach w
pieczarze, która jest na polu Efrona Chetyty«,
zaś wiersz 33 dopełnia tę relację:
Gdy Jakub wydał te polecenia swoim synom, złożył swe nogi
na łożu, wyzionął ducha i został przyłączony do swoich
przodków.

Po serii błogosławieństw, jakie Jakub udzielił wszystkim swym synom (49,
1–28) księga relacjonuje moment jego odejścia z tego świata, zakończony pogrzebem (49, 29–50, 13). Wiersze 29–33 stanowią pierwszą część opowiadania,
dotyczącą ściśle zapowiedzi swej śmierci przez patriarchę, a następnie jej chwilę.
Polecenie (wc;y>w:)68, jakie wydał ojciec synom dotyczyło pochówku w miejscu rodzinnych pogrzebów, w grocie Makpela, zakupionej niegdyś jeszcze przez Abrahama, w której zostali pochowani wszyscy przodkowie rodu (w. 29b–32).
Współczesnego obserwatora sceny musi zadziwić to precyzyjne wyszczególnie65

Por. M. W e i n f e l d, dz. cyt., s. 200.
Por. D. L. C h r i s t e n s e n: Deuteronomy 1:1–21:9. Wyd. 2. WBC 6A. Thomas Nelson
Publ. Nashville 2001 s. 80.
67
W NT odpowiednikiem tego tekstu jest Ap 22, 18–19 oraz – chociaż w sensie szerszym Jr
26, 2; Koh 3, 14; Prz 30, 5–6, por. także E. H. M e r r i l l, dz. cyt., s. 115.
68
Forma ta w księdze zawsze odnosi się do wszystkich jej adresatów, por. 2, 16, 12, 20, 26,
11, 28, 6, 32, 5.18.20, 42, 25, 44, 1, 50, 2.
66
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nie miejsca, świadczące z jednej strony o całkowitej zgodzie na czekający wkrótce los, z drugiej zaś niewyrażona tu nadzieja na jakąkolwiek formę życia pośmiertnego69. W kontekście omawianego tematu należy to w żądanie Jakuba
włączyć zatem dwa fakty: bezdyskusyjną konieczność samego pochówku, jak i
ścisłe przestrzeganie miejsca, w którym ma się on dokonać. Zostaje w ten sposób
szczególnie uwypuklony fakt, że Egipt nie jest ojczyzną tych, którzy z decyzji
Boga należą do ziemi ojców, do Kanaanu. Godne podkreślenia jest tu stwierdzenie Autora natchnionego, że polecenie swe wydał on wszystkim swoim synom,
nie tylko Józefowi (w. 29.33), co sprawia, że wszyscy w równy sposób zostali
zobowiązani do wypełnienia woli ojca, chociaż ze zrozumiałych względów na
pierwszym miejscu Józef, niemal współgospodarz Egiptu, gdzie Jakub umarł.
Ukazuje się w ten sposób nie tylko rodzinna solidarność70, lecz przede wszystkim
zawężenie pola dialogu dotykające wszystkich członków rodziny w równym
stopniu. Każdy bowiem musi wypełnić wolę odchodzącego ojca.

Jeśli zatem pokusić się o wnioski generalizujące, to w przypadku nierównorzędnych partnerów dialogu w relacjach międzyludzkich należy zauważyć, iż
zawężenie lub całkowite zniwelowanie pola dialogu dokonuje się w sytuacjach:
●

przede wszystkim najbardziej konkretnych, codziennych i szczegółowych, gdy chodzi o wypełnienie nakazów odnoszących się do poszczególnych osób lub działań o niewielkim lub krótkotrwałym znaczeniu;

● konieczności

zabezpieczenia, utrwalenia i rozwinięcia pewnych wartości,
żywotnych dla jednostki lub społeczności (życia przed głodem lub
niebezpieczeństwem utraty wolności);

●

zabezpieczenie własnego życia w sytuacji konfliktu z silniejszym przeciwnikiem;

●

zabezpieczenie porządku moralnego oraz uchronienie się od winy;

●

uszanowanie i zabezpieczenie porządku prawnego;

●

konieczność zabezpieczenia tradycji i czystości wiary zarówno co do
zwyczaju, jak i litery prawa;

●

zobowiązanie wykonania ostatniej woli zmarłego.

Natura wyszczególnionych tu przypadków zdecydowanie usprawiedliwia
brak dialogiczności postawy ich bohaterów. Cel, a co za tym idzie – treść
wydawanych rozkazów czy poleceń służy dobru już to samych jednostek, już to
dobru wspólnoty. Opisane tu przypadki nie wyczerpują jednak całej gamy
69
70
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Por. G. v o n R a d, dz. cyt., s. 438.
Por. K. A. M a t h e w s, dz. cyt., s. 914.

wspólnoty. Opisane tu przypadki nie wyczerpują jednak całej gamy sytuacji, z
którymi Biblia ma do czynienia. Wymuszenie posłuszeństwa i zamknięcie pola
dialogu odbywać się może także w celach negatywnych, o czym świadczy choćby 2 Sm 13, 28–29 czy 1 Krl 2, 1.6. Jeżeli jednak beneficjentami sytuacji pozytywnych stają się wszyscy wykonawcy poleceń, to skutki wykonania tego, co złe,
spadają na pierwszym miejscu na rozkazodawcę. Jest to już jednak inny temat.
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Czy rzeczywiście encyklika Spe salvi
przekreśla nadzieję na uniwersalne zbawienie?
Krytyczne uwagi odnośnie do jej polskiego tłumaczenia

„W nadziei już jesteśmy zbawieni” (Rz 8, 24). Te właśnie słowa z Listu św.
Pawła do Rzymian obrał Benedykt XVI za motto encykliki o chrześcijańskiej
nadziei Spe salvi (SS 1). Trafiły one jednak na trudny grunt w polskim wydaniu
watykańskiego „L’Osservatore Romano”1. Już pierwsze zdanie komentarza
wprowadzającego w lekturę papieskiego dokumentu wprawia w zdumienie. Czytamy tam: Wiara, nadzieja i miłość to cnoty, które Kościół nazywa teologalnymi
bądź teologicznymi, choć nie mają one większego związku z teologią2. Trudno
zrozumieć, co anonimowy autor tego tekstu miał na myśli i jakim sposobem tak
niefortunnie sformułowana teza znalazła się na łamach tej rangi periodyku.
Znacznie większe wątpliwości rodzą się jednak w trakcie lektury polskiego
tłumaczenia encykliki. Trzecia jej część, zatytułowana: Sąd Ostateczny jako
miejsce uczenia się nadziei i wprawiania się w niej, poświęcona jest w znacznej
mierze refleksji na temat piekła, nieba i czyśćca (SS 45–48). Znajdujemy tam
fragment mówiący o fundamentalnej decyzji człowieka, która w ciągu całego
życia nabiera kształtu i w ostateczności może mieć różnoraki charakter. W polskim wydaniu „L’Osservatore Romano” czytamy:
„Są ludzie, którzy całkowicie zniszczyli w sobie pragnienie prawdy i gotowość do kochania. Ludzie, w których wszystko stało się kłamstwem; ludzie, którzy żyli w nienawiści i podeptali w sobie miłość. Jest to straszna
perspektywa, ale w niektórych postaciach naszej historii można odnaleźć w
1
2

Por. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 29: 2008 nr 1 s. 3–24.
Tamże, s. 3.
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sposób przerażający postawy tego rodzaju. Takich ludzi już nie można uleczyć, a zniszczenie dobra jest nieodwołalne: to jest to, na co wskazuje słowo
piekło” (SS 45)3.

Odnoszący się do piekła fragment encykliki dotyka kluczowej w teologii
prawdy o zbawieniu. Wskutek niezbyt precyzyjnego polskiego tłumaczenia pojawił się jednak problem. Wybitny polski ekumenista, Wacław Hryniewicz, publikując w grudniu 2007 r. w „Gazecie Wyborczej” artykuł pt. Nadzieja czy
strach?, zacytował przytoczony wyżej tekst. Sformułował przy tym zarzut:
„Jak większość Kościołów, również mój, rzymskokatolicki, dystansuje się od
nadziei powszechnego zbawienia. Benedykt XVI wyraźnie nawiązuje w swojej
encyklice »W nadziei zbawieni« do Katechizmu Kościoła Katolickiego, do tradycyjnej nauki o istnieniu piekła i jego wieczności”.

Pomijając już fakt, czy „Gazeta Wyborcza” jest odpowiednim forum dla tak
poważnej i złożonej teologicznej dysputy, wypada postawić w tym miejscu pytanie: Czy rzeczywiście encyklika Spe salvi przekreśla nadzieję na uniwersalne
zbawienie? Pytanie to okazuje się tym bardziej zasadne, gdy weźmie się pod
uwagę orientację teologiczną i wieloletni dorobek naukowy Josepha Ratzingera,
profesora uniwersyteckiego, a następnie prefekta Kongregacji Nauki Wiary.
Warto w tym miejscu nadmienić, że zagadnieniom eschatologicznym poświęcił
on wiele uwagi, a jedną z najbardziej znaczących w jego dorobku pozycji jest,
opublikowana w 9-tomowej serii Kleine Katholische Dogmatik, książka pt.
Eschatologie. Tod und ewiges Leben, Regensburg 1978 (tłum. polskie: „Eschatologia – śmierć i życie wieczne”, Poznań 1984).
Wracając do zacytowanego wyżej fragmentu polskiego tłumaczenia encykliki należy zauważyć, że użycie w nim trybu oznajmującego („są ludzie”) jest w
istocie równoznaczne ze stwierdzeniem faktu istnienia ludzi, którzy już zostali
potępieni. Są to ci, którzy „całkowicie zniszczyli w sobie pragnienie prawdy i
gotowość do kochania”, „w których wszystko stało się kłamstwem”, „którzy żyli
w nienawiści i podeptali w sobie miłość” i których „już nie można uleczyć, a
zniszczenie dobra jest nieodwołalne”. Jest tu mowa o ludziach definitywnie i
nieodwołalnie zatraconych już w piekle. Sformułowanie takiego poglądu nie
współgra jednak z wielowiekowym nauczaniem Kościoła. Teza o zaludnionym
już piekle podważa żywioną od wieków – choć często przy bardzo burzliwych
kontrowersjach – i obecną w modlitwie Kościoła nadzieję na uniwersalne zba3

Tamże, s. 22. Identyczna wersja tego tekstu dostępna jest na watykańskiej stronie internetowej (www.vatican.va). Na stronie tej znajdują się także tłumaczenia encykliki na inne języki
cytowane w naszym opracowaniu.
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wienie. Stwierdzenie faktu istnienia potępionych stanowi niezwykle śmiałą próbę
ogarnięcia ludzką wiedzą nie objawionych nam, a tym samym niedostępnych
naszemu poznaniu Bożych tajemnic. Nikt i nic nie uprawnia nas do wyrokowania
o sprawach, które, jak się wyraził Jan Paweł II, pozostają niezgłębioną tajemnicą
pomiędzy świętością Boga a ludzkim sumieniem4. Pojawiająca się w polskim
tłumaczeniu teza wydaje się być całkowicie obca zarówno papieskiemu nauczaniu, jak i wcześniejszej teologicznej twórczości J. Ratzingera.
W próbie odpowiedzi na nurtujące nas pytanie konieczna jest konfrontacja
polskiego przekładu encykliki z jej łacińską oryginalną wersją, opublikowaną w
oficjalnym periodyku Stolicy Apostolskiej „Acta Apostolicae Sedis”5. Zanim
jednak odwołamy się do tekstu łacińskiego Spe salvi, warto sięgnąć do tłumaczeń
encykliki na języki nowożytne, dając pierwszeństwo przekładowi na język niemiecki, który, jak można przypuszczać, będąc językiem ojczystym J. Ratzingera,
mógł stanowić podstawę do stworzenia łacińskiej wersji omawianego dokumentu. Interesujący nas fragment, opublikowany na internetowych stronach watykańskich, brzmi następująco:
„Es kann Menschen geben, die in sich den Willen zur Wahrheit und die Bereitschaft zur Liebe völlig zerstört haben. Menschen, in denen alles Lüge geworden ist; Menschen, die dem Haß gelebt und die Liebe in sich zertreten haben. Dies ist ein furchtbarer Gedanke, aber manche Gestalten gerade unserer
Geschichte lassen in erschreckender Weise solche Profile erkennen. Nichts
mehr wäre zu heilen an solchen Menschen, die Zerstörung des Guten unwiderruflich: Das ist es, was mit dem Wort Hölle bezeichnet wird“ (SS 45).

W odróżnieniu od polskiego tekstu, gdzie jest mowa o zaistniałym już fakcie, a więc o faktycznym potępieniu przynajmniej niektórych („są ludzie”), tekst
niemiecki wskazuje na możliwość istnienia potępionych („es kann Menschen
geben”). Dla podkreślenia, iż nie chodzi tu o fakt już dokonany, lecz o zagrażającą grzesznikom możliwość, w ostatnim zdaniu zacytowanego niemieckiego tekstu użyty zostaje tryb przypuszczający („nichts mehr wäre zu heilen an solchen
4

J a n P a w e ł II: Przekroczyć próg nadziei. Lublin 2005 s. 147. W katechezie wygłoszonej
podczas audiencji generalnej 28 lipca 1999 r. J a n P a w e ł I I powiedział: La dannazione rimane
una reale possibilità, ma non ci è dato di conoscere, senza speciale rivelazione divina, se e quali
esseri umani vi siano effettivamente coinvolti. Il pensiero dell’inferno – tanto meno l’utilizzazione
impropria delle immagini bibliche – non deve creare psicosi o angoscia, ma rappresenta un
necessario e salutare monito alla libertà, all’interno dell’annuncio che Gesù Risorto ha vinto
Satana, donandoci lo Spirito di Dio, che ci fa invocare »Abbà, Padre« (Rm 8, 15; Gal 4, 6). Questa
prospettiva ricca di speranza prevale nell’annuncio cristiano. Essa viene efficacemente riflessa
nella tradizione liturgica della Chiesa.
5
Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale. R. 99: 2007 nr 12 s. 985–1027. Publikowane w AAS teksty stanowią wersję oryginalną najważniejszych dokumentów Kościoła.
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Menschen”), podczas gdy w tekście polskim przy zastosowaniu trybu oznajmującego ponownie stwierdza się fakt („takich ludzi już nie można uleczyć, a zniszczenie dobra jest nieodwołalne”).
Opublikowane na stronach internetowych Stolicy Apostolskiej tłumaczenia
na inne języki nowożytne w pełni harmonizują z przekładem niemieckim:
Wersja włoska:
„Possono esserci persone che hanno distrutto totalmente in se stesse il
desiderio della verità e la disponibilità all'amore. Persone in cui tutto è
diventato menzogna; persone che hanno vissuto per l’odio e hanno calpestato
in se stesse l’amore. È questa una prospettiva terribile, ma alcune figure della
stessa nostra storia lasciano discernere in modo spaventoso profili di tal genere.
In simili individui non ci sarebbe più niente di rimediabile e la distruzione
del bene sarebbe irrevocabile: è questo che si indica con la parola inferno”
(SS 45).

Wersja francuska:
„Il peut y avoir des personnes qui ont détruit totalement en elles le désir de la
vérité et la disponibilité à l’amour. Des personnes en qui tout est devenu
mensonge; des personnes qui ont vécu pour la haine et qui en elles-mêmes ont
piétiné l’amour. C’est une perspective terrible, mais certains personnages de
notre histoire laissent entrevoir de façon effroyable des profils de ce genre.
Dans de semblables individus, il n’y aurait plus rien de remédiable et la
destruction du bien serait irrévocable: c’est cela qu’on indique par le mot
»enfer«” (SS 45).

Wersja hiszpańska:
„Puede haber personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de
la verdad y la disponibilidad para el amor. Personas en las que todo se ha
convertido en mentira; personas que han vivido para el odio y que han
pisoteado en ellas mismas el amor. Ésta es una perspectiva terrible, pero en
algunos casos de nuestra propia historia podemos distinguir con horror figuras
de este tipo. En semejantes individuos no habría ya nada remediable y la
destrucción del bien sería irrevocable: esto es lo que se indica con la palabra
infierno” (SS 45).

Wersja angielska:
„There can be people who have totally destroyed their desire for truth and
readiness to love, people for whom everything has become a lie, people who
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have lived for hatred and have suppressed all love within themselves. This is a
terrifying thought, but alarming profiles of this type can be seen in certain figures of our own history. In such people all would be beyond remedy and the
destruction of good would be irrevocable: this is what we mean by the word
Hell” (SS 45).

Nade wszystko jednak konieczne jest odwołanie się do oryginalnej łacińskiej wersji interesującego nas fragmentu:
„Sunt quidam qui veritatis desiderium amorisque alacritatem deleverint.
In iis omnia facta sunt mendacia; ii odio vixerunt iique in se amorem ipsi
proculcarunt. Terrificus est hic prospectus, sed quaedam nostrae historiae
personae huius generis species horrendum in modum agnoscere sinunt. Talibus
in hominibus nihil sanabile invenias et boni dissipatio irreparabilis: id
ipsum inferni verbo significatur” (SS 45)6.

Analizując ten tekst, należy zwrócić uwagę na użyty w pierwszym zdaniu
coniunctivus „deleverint”. Jakkolwiek jego użycia wymaga już sama składnia,
wprowadza on jednak w to zdanie specyficzny klimat. Coniunctivus „deleverint”
pozwala na przetłumaczenie tego fragmentu w sensie: „można by było o nich
sądzić, że zniszczyli…”. Jest tu wyrażone pewne subiektywne przekonanie, myśl
„ex mente auctoris”, albo też możliwość: „którzy mogliby zniszczyć…”. Łaciński tekst nie pozwala na stwierdzenie w prosty sposób faktu istnienia potępionych i nie podejmuje próby opisu faktycznej, zaistniałej już rzeczywistości. Zostaje w nim wyrażona raczej opinia, bądź też subiektywne przekonanie, które
mogłoby nasuwać się formułującemu taki pogląd w kontekście dramatycznych
dziejów świata. Nadto w tekście łacińskim nie pojawia się słowo „całkowicie”,
użyte przez polskiego tłumacza w pierwszym zdaniu (obecne jednak w tłumaczeniach na języki nowożytne). To, że nie ma w cytowanym tekście mowy o
faktycznie zaistniałej już rzeczywistości, lecz o stojącej przed ludźmi przerażającej możliwości potępienia, potwierdza końcowe zdanie omawianego fragmentu:
Talibus in hominibus nihil sanabile invenias et boni dissipatio irreparabilis. W
szczególności chodzi o użyty w trybie przypuszczającym czasownik »invenias«,
co i tu sugerowałoby możliwość potępienia (takich ludzi nie można by już uleczyć, a zniszczenie dobra okazałoby się w nich nieodwołalne), a nie proste
stwierdzenie definitywnie już zaistniałego faktu (takich ludzi już nie można uleczyć, a zniszczenie dobra jest nieodwołalne). Takie rozumowanie potwierdza
dodatkowo dalsza część tekstu dotycząca nieba, gdzie czytamy, iż, w przeciwieństwie do możliwości potępienia, istnieje, z drugiej strony, możliwość bezpośredniego osiągnięcia nieba przez ludzi całkowicie czystych:
6

Tamże, s. 1022.
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„At contra integerrimae personae esse possunt, quae se a Deo penitus
pervadi sunt passae, quapropter omnino proximo praesto sunt. De hominibus
nempe agitur, qui a Deo communicato toti prorsus diriguntur, quorum ad Deum
accessio illud solummodo complet quod ii iam sunt” (SS 45)7.

Także i w tym wypadku tłumaczenie polskie, w odróżnieniu od wersji łacińskiej, nie mówi o możliwości, lecz stwierdza zaistniały fakt:
„Z drugiej strony, są ludzie całkowicie czyści, którzy pozwolili się Bogu wewnętrznie przeniknąć, a w konsekwencji są całkowicie otwarci na bliźniego –
ludzie, których całe istnienie już teraz kształtuje komunia z Bogiem i których
droga ku Bogu prowadzi jedynie do spełnienia tego, czym już są” (SS 45).

Wydaje się zatem, że omawiany fragment encykliki należałoby przetłumaczyć w następujący sposób:
„Mogą być tacy ludzie, którzy zniszczyli w sobie pragnienie prawdy i gotowość do kochania; ludzie, w których wszystko stało się kłamstwem; ludzie,
którzy żyli w nienawiści i podeptali w sobie miłość. Jest to straszna perspektywa, ale w niektórych postaciach naszej historii można odnaleźć w sposób przerażający postawy tego rodzaju. Takich ludzi nie można by już uleczyć, a
zniszczenie dobra okazałoby się nieodwołalne: to jest to, na co wskazuje słowo piekło” (SS 45).

Warto uświadomić sobie, że nie chodzi tu o zwykłą szkolną, teoretyczną debatę nad dokonanym tłumaczeniem, mającą na celu wykazanie zaistniałych nieścisłości. Dotykamy bowiem kwestii ludzkiego zbawienia, przynależącej do samego rdzenia wyznawanej i przeżywanej przez nas wiary. Polskie tłumaczenie
omawianego fragmentu encykliki Benedykta XVI zdaje się bazować na »wiedzy« o rzeczach, które, zgodnie z wolą Boga, pozostają dla nas zakryte. Uderza
ono w naszą wiarę w Boga, Sędziego, ale i zarazem Zbawiciela, w Jego odwieczny zamysł i pragnienie, by wszyscy dostąpili zbawienia, a tym samym podważa
naszą nadzieję na powszechne zbawienie. Nasyconej ufnością chrześcijańskiej
nadziei nie wolno pod żadnym pozorem pomylić z płynącą z wiedzy pewnością.
Podobnie jak odrzucona została przez Kościół teoria apokatastazy ostatecznej,
głosząca pewność zbawienia wszystkich i odnowienia całej rzeczywistości na
końcu czasów, na równi niedopuszczalne jest wyrokowanie o potępieniu, które
stało się już faktem, i głoszenie tezy o zaludnionym na wieczność piekle.
Zaprezentowaną wyżej interpretację tekstu encykliki potwierdza wcześniejsze nauczanie J. Ratzingera jako teologa, a później prefekta Kongregacji Nauki
7
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Tamże.

Wiary. Jednoznacznie mówi on o piekle i możliwości potępienia zagrażającego
grzesznikom. Będąc wolnym, człowiek może sprzeciwić się boskim zamiarom.
Bóg respektuje jego wolność. Nie traktuje go jako istoty niezdolnej do dźwignięcia odpowiedzialności za swój los. Nikt nie zostanie zbawiony wbrew własnej
woli, gdyż niebo można osiągnąć jedynie na zasadzie wolności. Człowiek powinien być jednak świadomy, że jego bezbożne życie może prowadzić do wiecznej
zatraty8. Otchłań, którą nazywamy piekłem, otwiera sobie on sam, odrzucając
miłość Boga i chcąc pozostać całkowicie samowystarczalnym. Piekłem jest doprowadzona do ostatecznych granic samotność, spowodowana absurdalnym dążeniem do niezależności i usiłowaniem, by być jak Bóg, gardząc oferowanym
darem miłości9. Gdyby istniała taka samotność, do której nie mogłaby przedostać
się miłość, a więc której nie byłoby w stanie dosięgnąć słowo miłości, mielibyśmy do czynienia z piekłem10. Joseph Ratzinger dostrzega jednak nadzieję w
Jezusie Chrystusie, który sam wkracza w wolność grzeszących swoją większą od
niej wolnością. Jego miłość sięga samego dna otchłani. Tajemnica tego, co się tu
dokonuje, choć spowita mrokiem zstąpienia Jezusa do piekieł, którego człowiek
nie jest w stanie przeniknąć, niesie nadzieję na ostateczny triumf zbawczej miłości11.
Czy zatem wolno postawić Benedyktowi XVI zarzut, że w encyklice Spe
salvi przekreśla nadzieję na uniwersalne zbawienie? Taka myśl mogłaby się zrodzić po lekturze niezbyt precyzyjnego polskiego tłumaczenia papieskiego dokumentu. Nie sposób jednak wyciągnąć takiego wniosku po konfrontacji polskiej
wersji z tekstem oryginalnym. W encyklice Spe salvi Papież odczytuje tradycję
Kościoła w tak bardzo potrzebnym dziś Kościołowi i światu klimacie nadziei.
Polskie tłumaczenie nie harmonizuje z całością, przenikniętej nadzieją, myśli
papieskiej. Pojawiają się w nim sformułowania nie mieszczące się w granicach
katolickiej ortodoksji, a tym samym wprowadzające w błąd i pozbawiające w
efekcie nadziei tych, którzy w dobrej wierze, z szacunkiem dla kościelnego autorytetu sięgają po ten tekst.

8

Por. J. R a t z i n g e r: Eschatologia – śmierć i życie wieczne. Poznań 1984 s. 236–237.
Por. J. R a t z i n g e r: Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Kraków 1970 s. 249 i 258–259.
10
Por. tamże, s. 247.
11
Por. J. R a t z i n g e r: Eschatologia – śmierć i życie wieczne, dz. cyt., s. 237.
9
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Poszukiwanie koncepcji

Jadwiga Olejnikowa

Praktyki zawodowe dla świeckich studentów teologii.
Projekt i pierwsze doświadczenia

Romuald Niparko

Ciągłość i zmiana. Kilka uwag dotyczących
wznowienia czasopisma „Teologia Praktyczna”

Aurelia
Szafran-Bartoszek

Bibliografia „Teologii Praktycznej” z roku 1939

213

TEOLOGIA PRAKTYCZNA
Tom 3 (2002)
Jan Sokol
Krzysztof Redlak
Leo Karrer
Andrzej Czaja
Jacek Plech

Piotr Nawrot
Peter Kvaternik
Zdzisław Grzegorski
Jan Sokol
Jolanta Kurosz
Mieczysław Polak
Adam Kalbarczyk
Kazimierz Lijka
Wiesław Przygoda
Bogdan Biela
Józef Baniak
Marek Marczewski
Romuald Niparko
Krystian Wojaczek
Adam Przybecki
Szymon Stułkowski
Marian Z. Stepulak
Bolesław Gumieniuk
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Misja chrześcijańska wśród pogan?
Nowe formy aktywności duszpasterskiej laikatu na
przykładzie aktualnych doświadczeń Kościoła
we Francji
Osoba świecka – w świecie i w Kościele jak w domu
Podstawowe elementy eklezjologii communio
»Proponować wiarę we współczesnym społeczestwie«.
Postulaty pastoralne dla Kościoła lokalnego
na podstawie Listu biskupów Francji
do katolików francuskich
Kultura muzyczna w jezuickich redukcjach
Indian Guaraní
Duszpasterstwo rodzin wobec wyzwań wolnego czasu
Jak żyć w audiowizualnym świecie?
„Ucieczka w... rozumienie”
Nauka religii w Republice Czeskiej dzisiaj
Cele nauki religii w II Rzeczypospolitej.
„Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy”
Potrzeba odnowionej wizji parafii w świetle uchwał III
Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej (1995–2000)
Fazy życia grup parafialnych
Uczestnictwo wiernych w liturgii Triduum Paschalnego
Społeczny wymiar działalności charytatywnej Kościoła
Duszpasterstwo społeczne Kościoła w świetle
II Polskiego Synodu Plenarnego
Problem roli społecznej kapłana
Diakonat stały w Polsce – szanse i zagrożenia
Jaka pedagogika na wydziałach teologicznych?
Pedagogika a teologia pastoralna
Między teologiczną wizją a działaniem. Podstawy
pastoralno-organizacyjne wieloletniego programu duszpasterskiego dla Kościoła poznańskiego
Kościół jest jak drzewo. Próba ukierunkowania pracy
nad programem duszpasterskim
dla Kościoła poznańskiego
Rok Jubileuszowy 2000 lat chrześcijaństwa w opinii
młodzieży klas maturalnych z diecezji siedleckiej
Konferencja Niemieckojęzycznych Pastoralistów

TEOLOGIA PRAKTYCZNA
Tom 4 (2003)

Paul M. Zulehner

Od biblijnego obrazu do koncepcji teologii
pastoralnej fundamentalnej
Marek Jędraszewski
Kościół lokalny w dialogu ze światem
uniwersyteckim
Stanisław Grodź
Między poszukiwaniem porozumienia a błędnym
kołem powrotu do konfliktów. Dialog
międzyreligijny chrześcijan i muzułmanów
Piotr Nawrot
Muzyka instrumentem ewangelizacji w redukcjach
Indian Chiquitos
Tomasz Szyszka
Zręby autochtonicznej religijności ludu Ajmara
Borys J. Soiński
Pastoralne aspekty dynamiki grupowej
Adam Kalbarczyk
Duchowość grup parafialnych
Marian Z. Stepulak
Znaczenie małych grup religijnych w życiu
wspólnot parafialnych
Tomasz Wielebski
Indywidualne formy duszpasterstwa chorych
Kazimierz Lijka
Działalność duszpasterska w perspektywie świętości
Małgorzata Chrząstowska Kościół o prawach człowieka i miejscu kobiet
w życiu publicznym. Ewolucja stanowiska
Krzysztof Michalczak
Posługi świeckich wiernych w życiu Kościoła
Józef Baniak
Kierunki zmian w postawach i zachowaniach
rytualnych katolików miejskich.
Analiza socjologiczna
Adam Przybecki
Pastoralna posługa Kościoła w Polsce na tle
Konstytucji »Gaudium et spes«
Soboru Watykańskiego II
Bogdan Biela
Katecheza na dzisiejszą godzinę
Ireneusz Celary
Katecheza rodzinna
Bronisław Mierzwiński
Duszpasterz wobec sytuacji współczesnej
polskiej rodziny
Henryk Nadrowski
Miejsce i rola sztuki sakralnej w religijności
wspólnoty parafialnej
Jan Scheller
Braterstwo sakramentalne w relacjach
proboszcz – wikariusz w kontekście posoborowych
Synodów Archidiecezji Poznańskiej
Jolanta Kurosz
Ćwiczenia z teologii pastoralnej dla studentów
uniwersyteckich wydziałów teologicznych
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TEOLOGIA PRAKTYCZNA
Tom 5 (2004)

Borys J. Soiński
Jan Przybyłowski
Kazimierz Półtorak
Mieczysław Polak
Kazimierz Lijka
Teresa Stanek
Stanisław Grodź
Damian Pałka
Katarzyna Zielińska
János Wildmann
Arkadiusz Staniszewski

Małgorzata Witkowska
Paweł Grygiel
Józef Baniak
Marek Korzeniowski
Magdalena Pałka
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Psychologicznopastoralne aspekty dużych
zbiorowości. Zgromadzenia agoralne
Duszpasterstwo grupowe w kontekście zadań
wychowawczych
Rola parafii w duszpasterstwie młodzieży
Kierunki odnowy w warunkach przemian
»Kurs wiary wspólnotowej« jako pomoc w odkryciu
powołania świeckich wiernych we wspólnocie
chrześcijańskiej
Niepełnosprawni i Eucharystia
Duch i pierwiastki w liturgii
Chrześcijańska posługa uzdrawiania w Afryce w
perspektywie teologicznej koncepcji
Chrystusa–uzdrowiciela
Żydzi w polskich podręcznikach teologii
pastoralnej (1874–1939)
Spór o sekularyzację. Od dominacji do negacji?
Chrześcijaństwo duszą Europy
Miejsce katolicyzmu polskiego w nowych
strukturach społecznych, kulturowych
i gospodarczych Unii Europejskiej.
Strategia dialogu i ekumenizmu
Chrześcijański polityk w służbie publicznej
III Rzeczypospolitej
Religijność i polityka. Aksjologiczny kontekst
preferencji politycznych mieszkańców Rzeszowa
Niedziela jako dzień święty w wyobrażeniach
i ocenach katolików polskich
Wybrane wskaźniki religijności trzech pokoleń
katolików. Studium socjologiczne na przykładzie
rejonu kędzierzyńsko-kozielskiego
Problem badań więzi wewnątrzrodzinnej
w bezrobotnych rodzinach wielkomiejskich

TEOLOGIA PRAKTYCZNA
Tom 6 (2005)

Hubert Windisch

Być dzisiaj Kościołem w Niemczech

Grzegorz Zaraziński

Czy mediom potrzebna jest etyka?

Teresa Stanek

Mówić o Bogu dzisiaj

Bogdan Biela

»Koinonia« jako zasada formalna teologii
pastoralnej w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego

Dominik Kubicki

Owoce dialogu Kościoła lokalnego i uniwersytetu
w sytuacji polskich przemian
polityczno-ekonomicznych po 1989 r.

Elżbieta Okońska

Rola dialogu akademickiego w rozwoju moralnym
studentów

Leszek Gajos

Świadomość religijna i moralna młodzieży
polskiej w badaniach Janusza Mariańskiego.
Od opisu do konkluzji teoretycznych

Ryszard Kozłowski

Jana Pawła II model religijności i moralności
adresowany do współczesnej młodzieży

Jerzy Szymołon

Uwarunkowania rozwoju moralnego młodzieży

Marian Z. Stepulak

Znaczenie muzyki kościelnej we wspólnotach
parafialnych. Analiza psychologiczno-pastoralna

Ireneusz Celary

Znaczenie Eucharystii dla formacji życia rodzinnego

Bogdan Biela

„Studia Pastoralne”. Nowe czasopismo teologiczne
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TEOLOGIA PRAKTYCZNA
Tom 7 (2006)

Adam Kalbarczyk
Tomasz Głuszak
Wiesław Przygoda
Józef Budniak
Marian Stepulak
Maria ŚwiątkiewiczMośny
Teresa Stanek
Andrzej Bohdanowicz
Tomasz Rakoczy
Andrzej Grzelak
Elżbieta Okońska
Józef Baniak
Damian Pałka
Marek Grubka
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Futurologia pastoralna. O potrzebie wizji
w Kościele
Misja Kościoła w Europie na progu XXI wieku.
Refleksje na marginesie Adhortacji apostolskiej
Ecclesia in Europa
Apostolat świeckich w Polsce w czterdzieści lat po
Soborze Watykańskim II
Sekularyzacja w nauczaniu Jana Pawła II
Rozwój czy kryzys duchowości katolickiej
w kontekście nauczania Jana Pawła II
Papież umiera na blogu. Analiza zapisków
w pamiętnikach internetowych
po śmierci Jana Pawła II
Symbol a tożsamość kulturowa.
O nowy język teologii
Transplantacje – nowy sposób miłości bliźniego.
Wybrane aspekty medyczne, etyczne i prawne
Zasady prawne ograniczające prawo wiernych do
przyjmowania sakramentu Eucharystii
»To czyńcie na moją pamiątkę«. Z dziejów liturgii
Mszy świętej sprawowanej w Kościele zachodnim
Kształcenie nauczycieli religii w warunkach
Unii Europejskiej
Świadomość religijna dzisiejszych gimnazjalistów
polskich. Studium socjologiczne na przykładzie
Kalisza i okolic
Konwertyci akatolicy w okresie międzywojennym.
Studium pastoralno-historyczne na przykładzie
archidiecezji poznańskiej
Duszpasterze i program ośrodka »Górka« w latach
1962–1989. Materiały do badań dominikańskiego
duszpasterstwa akademickiego w Gdańsku

TEOLOGIA PRAKTYCZNA
Tom 8 (2007)
Kazimierz Misiaszek
Marek Grubka
Bogdan Biela
Olivier Landron
Gernot Weirich
Jerzy Stefański
Krzysztof Stawski
Katarzyna
Łagoda-Kaźmierska
Marian Z. Stepulak
Jerzy Szymołon
Ewa Wysocka
Halina Jodzio
Józef Baniak
Andrzej Kasperek
Romuald Niparko

Misja prorocka i jej realizacja w Kościele w Polsce
Dominikanie dla Polaków w Dublinie. Posługa
duszpasterska w przestrzeni irlandzkiego
doświadczenia wiary
Być uczniem Chrystusa w kształtowaniu wspólnoty
parafialnej
Działalność apostolska żeńskich zgromadzeń
zakonnych we francuskich
więzieniach (XIX–XX wiek)
Między duszpasterstwem umierających
a duszpasterstwem ludzi w żałobie. Praca kapelana
szpitalnego na oddziale opieki paliatywnej
Liturgiczne obrzędy i zwyczaje inauguracji
pontyfikatu Benedykta XVI
Sobór Trydencki a sprawa języka w liturgii
Zniszczenie kultury czy jej rozwój?
Jezuickie redukcje Indian Moxo
Postawy młodzieży wobec miłości, małżeństwa
i rodziny. Badania empiryczne maturzystów
z diecezji siedleckiej
Religijność postkrytyczna jako nowa kategoria
w psychologii religii
Religijność a życie codzienne. Wychowawcze
funkcje sfery sacrum w percepcji i doświadczeniach
człowieka wykształconego
Ruch pielgrzymkowy w ujęciu socjologicznym a
pielgrzymki w starożytnym Izraelu (1Sm 1,1–2,26)
Czynniki kryzysu tożsamości kapłańskiej wśród
księży rzymskokatolickich w Polsce.
Studium socjologiczne
Sposoby prezentacji figury ojca w prasie katolickiej
na przykładzie publicystyki „Gościa Niedzielnego”
i „Tygodnika Powszechnego”
Duszpasterstwo. Wątpliwości terminologiczne
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