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DARIUSZ LIPIEC 

Marketing relacji a duszpasterstwo 
 

 

 Duszpasterstwo jest zorganizowaną działalnością zbawczą Kościoła, urze-

czywistniającą w służbie człowiekowi zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa poprzez 

głoszenie słowa Bożego, liturgię, posługę pasterską i świadectwo życia chrześci-

jańskiego
1
. Od innych aktywności, ukierunkowanych na urzeczywistnianie 

zbawczego posłannictwa Kościoła, odróżnia duszpasterstwo jego zorganizowany 

charakter.  Wskazuje  on,  że  nie jest  to  działalność  spontaniczna, ale uporząd-

kowana  według  przyjętych  wcześniej  kryteriów  i  zasad. Realizowane jest ono 

w  sposób  systematyczny,  na  podstawie  ustalonego  planu.  Cecha duszpaster-

stwa, jaką jest organizacja, zwraca uwagę na kryteria, zasady i metody, które 

stoją u podstaw jego realizacji. Ponieważ duszpasterstwo służy urzeczywistnia-

niu Kościoła w aktualnej rzeczywistości społecznej, dlatego odpowiedzialni za 

jego realizację mogą korzystać z dorobku współczesnych nauk ekonomicznych, 

podejmujących  zagadnienia  związane  z  przekazywaniem  dóbr  oraz  relacjami 

z ich adresatami. Jedną z możliwości jest korzystanie z marketingu relacji, sku-

piającego się na tworzeniu i podtrzymywaniu relacji partnerskich z klientem. 

 

I. Istota marketingu relacji 

Marketing  relacji,  zwany  także  marketingiem  partnerskim  lub  marketin-

giem relacyjnym,  opiera  się na spostrzeżeniu, że tworzenie długotrwałych rela-

cji z klientem przynosi większe korzyści niż skupianie się na pojedynczych 

transakcjach. Rozwinął się w latach osiemdziesiątych XX wieku, kiedy okazało 

 
Dariusz  L I P I E C, ks. dr hab.  profesor nadzwyczajny,  pracownik  w  Instytucie Teologii Pasto-

ralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, e-mail: lipiec@kul.pl 

 
1 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: TN KUL 2006 s. 201. 

Teologia Praktyczna 
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Wydział Teologiczny 

Tom 16, 2015      doi: 10.14746/tp.2015.16.01 
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się, że dotychczas dominująca koncepcja marketingu transakcyjnego przestała 

być wystarczająca
2
. Według koncepcji marketingu transakcyjnego, zawsze będą 

przybywać nowi klienci, którzy zastępować będą dotychczasowych. Okazało się 

jednak, że pozyskiwanie nowych klientów jest drogie, dlatego skupiono się na 

utrzymaniu dotychczasowych, których utrzymanie jest tańsze. Zwrócono uwagę 

ponadto na lepsze dostosowanie oferty do potrzeb klientów przez kształtowanie 

więzi  między firmami a klientami.  Przyjęto,  że  dzięki  partnerskiemu trakto-

waniu klientów firmy zatrzymają najbardziej wartościowych spośród nich, ci zaś 

w zamian otrzymają wartość, jakiej oczekują
3
. 

Motywem,  dla  którego  zaczęto  odchodzić  od marketingu  transakcyjnego, 

a stosować koncepcję marketingu relacji było zmieniające się otoczenie przed-

siębiorstw, a przede wszystkim ludzie, czyli aktualni i potencjalni klienci. Zaczę-

to bardziej przyglądać się ludziom tworzącym rynek, biorąc pod uwagę zwłasz-

cza ich potrzeby. Zauważono, że zarówno rynek, jak i poszczególne osoby two-

rzące go cechują się dużą dynamiką zmian. Klienci nie chcą pozostawać anoni-

mowi, lecz chcą utrzymywać relacje z firmami, być akceptowani jako osoby, 

dobrze traktowani i otaczani troską. Wielu z nich chce być znam firmom, rozpo-

znawanym jako ich klienci i  mieć wpływ na kształt jej produktów. Oczekują oni 

dialogu z firmami i wnosić w nie swoje doświadczenie
4
.  

To dążenie klientów do wyjścia z anonimowości, a często również rozwija-

nie własnego indywidualizmu, dało impuls do zmiany podejścia do nich i rozwi-

jania  nowej  filozofii  w  kontaktach  z  nimi.  Konieczne  stało się badanie rynku 

i zachowań klientów. Śledzenie zmian, ich analizowanie, poszukiwanie możli-

wości działania na rynku i zapobieganie zagrożeniom ma obecnie o wiele więk-

sze znaczenie niż dotychczas. Każda bowiem zmiana ma większy wpływ na 

przedsiębiorstwo, jego działalność i powodzenie niż w przeszłości
5
. 

Indywidualizm stosowany przez klientów w relacjach z firmami sprawił, że 

one także zaczęły postrzegać klientów w sposób indywidualny, co doprowadziło 

do przewartościowania z zakresie segmentacji rynku. Klienci przestają być trak-

towani jedynie jako przedstawiciele określonych grup. Stosowanie indywidual-

nego  podejścia  do  klientów  na  szeroką  skalę  zaczęto nazywać masową in-

 
2 P. K w i a t e k, Z. W a ś k o w s k i: Marketing relacji. W: Kompendium wiedzy o marketin-

gu. Red. B. P i l a r c z y k, H. M r u k. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007 s. 311. 
3 I. S o w i e r-K a s p r z y k: Marketing partnerski w usługach. W: Zarządzanie marketingiem 

w organizacjach usługowych. Red. K. S t a l a, A. W i d a w s k a-S t a n i s z. Częstochowa: Wy-

dawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2008 s. 53. 
4 J. O t t o: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 

2001 s. 22. 
5 Tamże s. 18–19. 



 9 

dywidualizacją
6
.  Przejawia  się  ona  w  dążeniu przedsiębiorstw  do zrozumienia 

i współpracy z aktualnymi klientami, odkrywaniu ich indywidualnych potrzeb, 

preferencji i gustów. Efektem indywidualnego podejścia do klienta jest odejście 

od  klasycznego  rozumienia  segmentacji  rynku,  ponieważ  rynek nie składa się 

z segmentów, ale z indywidualnych klientów
7
.  

     Istotą marketingu relacji (partnerskiego) jest tworzenie, utrzymywanie i wzbo-

gacania relacji z klientem, a pozyskiwanie nowego klienta stanowi jedynie pierw-

szy krok w procesie marketingu
8
. Skuteczność marketingu relacji jest zależna od 

realizacji pewnych założeń. Pierwszym z nich jest skupienie się nie tylko na ob-

słudze relacji przedsiębiorstwo – aktualny klient, ale także na objęciu działaniem 

wielu innych rynków. Należą do nich: rynek potencjalnych klientów, pośredni-

ków,  potencjalnych  pracowników,  wpływowe  instytucje i rynki wewnętrzne. 

W celu zaspokojenia potrzeb klientów firmy muszą stworzyć sieć powiązań łą-

czącą wszystkie wymienione rynki, w ramach której każdy z nich, będąc elemen-

tem sieci, ma udział w tworzeniu produktu (wartości) dla klienta. 

Kolejnym założeniem marketingu relacji jest koncentracja na utrzymaniu 

klienta. Powoduje ona, że zwraca się większą uwagę na jakość obsługi klienta. 

Od sposobu, w jaki zostanie on obsłużony zależy, czy wróci on ponownie, dlate-

go w marketingu relacji kładzie się nacisk na przygotowanie i kulturę osobistą 

tzw. pracowników pierwszego kontaktu. Są to ci pracownicy, którzy mają bezpo-

średni kontakt z klientem i od ich postawy zależy zadowolenie klienta. Kultura 

obsługi klienta jest wielkością względną, ponieważ składa się na nią element 

profesjonalizmu, którym powinien wykazać się pracownik, w stopniu zrozumia-

łym i akceptowalnym przez klienta, a także uprzejmość, wyrażająca szacunek dla 

klienta jako partnera. 

       Innym założeniem marketingu relacji jest utrzymywanie stałej relacji z klien-

tem. Jest relacja dwukierunkowa, polegająca na przekazywaniu informacji w obu 

kierunkach, zarówno przez przedsiębiorstwo, jak i przez klienta. Dzięki temu 

firma może szybko reagować na zmiany dokonujące się w jej otoczeniu. W ra-

mach komunikacji firma przesyła informacje o nowej ofercie, a w zamian może 

lepiej poznać klienta i jego potrzeby oraz ustalić najbardziej dogodne formy 

współpracy. Inicjatorem komunikacji może być zarówno firma, przedstawiając 

produkt, jak i klient, który przedstawia swój problem pytając o ofertę. W tym 

wypadku ważny jest sposób, w jaki firma reaguje na potrzebę klienta: powinien 

on zauważyć, że został potraktowany priorytetowo, a zaspokojenie jego potrzeby 

jest ważne także dla firmy. 

 
6 I.H. G o r d o n: Relacje z klientem. Marketing partnerski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne 2001 s. 280–285. 
7 Tamże s. 285–290. 
8 P. K w i a t e k, Z. W a ś k o w s k i: Marketing relacji. dz. cyt. s. 311. 
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Do założeń marketingu relacji należy indywidualizacja, czyli indywidualne 

podejście  do  klienta.  Oznacza ona dostarczanie klientowi  produktów zgodnych 

z jego indywidualnymi potrzebami i preferencjami. Może to wiązać się z wyko-

nywaniem jednorazowych produktów, tylko dla wybranego klienta, ale także 

indywidualne traktowanie klienta. Zwraca się uwagę, że indywidualne podejście 

do klienta ma często większe znaczenie niż dostarczanie jednorazowych produk-

tów. Chodzi bowiem o poczucie klienta, że jest wyjątkowy i zasługuje na wyjąt-

kowe traktowanie
9
. 

W porównaniu z wcześniej stosowanym marketingiem transakcyjnym, pozy-

skiwanie klienta odbywa się z intencją utrzymania go na dłużej. Odbywa się ono 

z wykorzystaniem wielu działań promocyjnych i akwizycyjnych. Utrzymanie go 

na dłużej wiąże się z systematycznym budowaniem jego zaufania, gotowością 

realizacji jego indywidualnych potrzeb, nawiązywaniem kontaktów w celu poszu-

kiwania  możliwości  wzrostu  jego satysfakcji  ze współpracy (…)
10

. Wiąże się to 

z rozwijaniem klienta, czyli swego rodzaju jego edukacją, polegającą na dostar-

czaniu mu informacji dotyczących produktów firmy, kierunków jej rozwoju itd. 

Jest to zadanie pracowników bezpośrednio kontaktujących się klientami. Przy-

puszcza się, że w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu firmy, jej pracownicy 

równie często będą sprzedawać informacje o produktach, co same produkty. 

W  utrzymaniu  klientów  znacząca  rolę odgrywają programy lojalnościowe, 

w ramach których otrzymują oni specjalne przywileje i nagrody. Cechują się one 

atrakcyjnością dla klientów, dzięki czemu chętniej wiążą się z firmą i trudniej 

podejmują decyzję o zerwaniu relacji oraz przejściu do konkurencji. W praktyce 

firmy sporządzają różnego rodzaju bazy danych, listy klientów i posługują się 

Internetem, aby mając wiedzę o klientach podtrzymywać relacje z nimi poprzez 

systematyczne dostarczanie im informacji i rozwijanie ich. 

W marketingu relacji akcentuje się tzw. marketing wewnętrzny, skierowany 

do pracowników firmy, zwłaszcza mających bezpośredni kontakt z klientem. 

Przyjmuje się, że pracownicy są najcenniejszym kapitałem firmy. Głównymi 

elementami marketingu wewnętrznego, będącymi jednocześnie jego celami, są; 

motywacja i satysfakcja pracownika, orientacja na konsumenta i jego satysfak-

cję, koordynacja wewnętrzna i integracja, marketingowe podejście do wymienio-

nych wyżej, implementacja strategii przedsiębiorstwa lub strategii funkcjonal-

nych
11

. Stosowanie marketingu wewnętrznego zakłada postrzeganie pracowni-

ków nie jako siły roboczej, ale jako wizytówkę firmy. Dlatego powinni być oni 

odpowiednio przygotowani do pełnionych funkcji, a także chętni i gotowi do 

 
9 I.H. G o r d o n: Relacje z klientem. dz. cyt. s. 280–282. 
10 P. K w i a t e k, Z. W a ś k o w s k i. Marketing relacji. dz. cyt. s. 320. 
11 E. F l e j t e r s k a, L. G r a c z, G. R o s a, A. S m a l e c. Marketing partnerski. Wybrane 

problemy. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008 s. 33. 
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obsługi i satysfakcjonowania klientów. Oznacza to, że oni sami, jako wewnętrzni 

klienci firmy, powinni być zadowoleni i usatysfakcjonowani z wykonywanej 

pracy, dzięki czemu mogą się łatwiej utożsamiać z firmą i jej działalnością. Ma 

temu sprzyjać stworzenie odpowiednich systemów motywacyjnych dla pracow-

ników oraz zaspokajających ich potrzeby, co jest warunkiem pozytywnego po-

strzegania pracodawcy i zmniejszenia fluktuacji kadr. Pracownicy powinni być 

także przygotowywani do współpracy ze sobą, aby wspólnie czuli się odpowie-

dzialni za realizację misji firmy i obsługę klienta
12

. 

Marketing relacji uwydatnia także jakość produktu. Istnieje wiele definicji 

jakości; na uwagę zasługuje zwłaszcza model jakości usług, w którym uwzględ-

nia się dwa jej wymiary: jakość techniczną, czyli to, co klient otrzymuje, oraz 

jakość funkcjonalną, czyli sposób, w jaki usługa jest świadczona. Przyjmuje się, 

ze klient jest zainteresowany nie tylko produktem, ale także sposobem przekaza-

nia mu go, to znaczy przebiegiem świadczenia usługi. Oba te wymiary, ważne 

dla klienta, wzajemnie się uzupełniają oraz określają wizerunek firmy, a przez to 

budują opinię klienta o niej i o świadczonych przez nią usługach. Oznacza to, że 

jakość usług nie jest określana jedynie obiektywnie, na podstawie wcześniej 

przyjętych norm, ale ma charakter subiektywny, ponieważ klient określa ją jako 

zgodność z oczekiwaniami i potrzebami. W marketingu relacji zwraca się uwagę 

na lukę, jaka powstaje między tym, czego klient oczekuje, a tym, co otrzymuje, 

jakkolwiek dostrzega się także inne niezgodności: między oczekiwaniami klienta 

a oceną kierownictwa firmy, między oceną kierownictwa a normami jakości, 

między normami jakości a rzeczywiście wykonaną usługą, między wykonaniem 

usługi, a jej wyobrażeniem przedstawionym klientowi
13

. 

 

II. Jakość a duszpasterstwo 

Z punktu widzenia marketingu, Kościół przypomina instytucje usługowe, 

dostarczając wartości osobom ze swego otoczenia i w ten sposób zaspokajając 

ich potrzeby. Duszpasterstwo można postrzegać zatem jako proces zaspokajania 

potrzeb wierzących. Marketing relacji, skupiający się na podtrzymywaniu relacji 

z klientem, może być pomocny w utrzymaniu i rozwijaniu więzi z wiernymi. 

Może  się  okazać  pomocny  w  sytuacji,  gdy  wiele osób  rozluźnia swoje więzi 

z Kościołem, a coraz częstszym zjawiskiem jest ich zrywanie. 

Z punktu widzenia duszpasterstwa, podstawowym komponentem marketingu 

relacji, jest jakość. Wiąże się ona z wartościami, jakie Kościół przekazuje lu-

dziom. Dla działalności pastoralnej ważna jest zarówno jakość techniczna, czyli 

to, co adresaci duszpasterstwa otrzymują, jak i jakość funkcjonalna, czyli sposób, 

 
12 J. O t t o. Marketing relacji. dz. cyt. s. 187. 
13 Tamże s. 126–131. 
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w jaki je otrzymują. Jakość funkcjonalna to także sposób, w jaki duszpasterstwo 

jest prowadzone
14

.  

Kościół oferuje najwyższą możliwą wartość (jakość), jaką można zaofero-

wać człowiekowi.  Jest  nią  orędzie  zbawcze  Jezusa  Chrystusa.  Dzięki  posłu-

dze  pastoralnej  Kościoła człowiek otrzymuje  zaproszenie od Boga do Jedności 

z Nim, zarówno w wymiarze doczesnym, jak i wiecznym. Ponadto, Kościół 

otrzymał od Chrystusa wszelkie potrzebne środki, aby cel ten został zrealizowa-

ny. Są to przede wszystkim: słowo Boże, sakramenty i miłość Boża. Przez reali-

zacje funkcji wychowawczej Kościół uczy ponadto chrześcijańskiego stylu życia, 

w którym ustalone są sposoby odniesienia człowieka do otoczenia, w którym 

żyje, czyli do ludzi i przyrody, jak również określony jest stosunek człowieka do 

przeszłości i przeszłości. 

Badania naukowe i doświadczenie duszpasterskie wskazują jednak, że ta 

najlepsza „oferta” Kościoła jest coraz częściej niedoceniana, a niejednokrotnie 

odrzucana przez współczesnych ludzi
15

. Model marketingu relacji wskazuje na 

pięć możliwych przyczyn, które nazywane są lukami. Pierwsza przyczyna to 

niezgodność między oczekiwaniami adresatów a oceną tych oczekiwań przez 

odpowiedzialnych za duszpasterstwo
16

. Dobra nowina adresowana jest do 

wszystkich ludzi, jednak nie wszyscy są na nią otwarci w taki sam sposób. Nie 

chodzi tylko o stopień gotowości przyjęcia orędzia ewangelicznego, ale aspek-

tywne podejście adresatów orędzia zbawczego do jego treści. Indywidualizm 

współczesnych ludzi sprawia, że adresaci skupiają się w odbiorze na jednych 

elementach dając im pierwszeństwo przed innymi, zamiast otwierać się na całość 

depozytu wiary
17

. Ten selektywizm jest wynikiem wielu czynników, m.in. wy-

chowania, środowiska życia, potrzeb, dążeń itd.  

Takie indywidualistyczne i selektywne podejście do orędzia zbawczego jest 

przyczyną nieporozumień i problemów. Duszpasterze, nie mający dostatecznej 

znajomości adresatów Dobrej Nowiny i rozeznania w ich potrzebach kierują do 

nich orędzie w sposób niedostosowany do ich oczekiwań, który jest odbierany 

przez  nich  jako  nietrafiony i nieatrakcyjny. Interpretują oni jednak ten przekaz 

w ten sposób, że to orędzie zbawcze jest nieaktualne, a Kościół niedostosowany 

 
14 W niniejszym opracowaniu przyjęto, że otoczenie Kościoła oznacza ludzi pozostających 

poza nim oraz pasywna część laikatu. Pojęcie marketingu wewnętrznego odnosi się do działań 

dotyczących przede wszystkim duchowieństwa jako elementu aktywnego w Kościele, osób konse-

krowanych i do aktywnej części laikatu.  
15 Por. J. M a r i a ń s k i: Katolicyzm polski – ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne. Kra-

ków: WAM 2011 s. 35. 
16 Por. E. F l e j t e r s k a, L. G r a c z, G. R o s a, A. S m a l e c: Marketing partnerski. dz. cyt. 

s. 48. 
17 Por. M. P o l a k: „Duszpasterskie nawrócenie” jako wyraz nowej ewangelizacji w warun-

kach rozwiniętego modernizmu. „Teologia Praktyczna” 12:2011 s. 26–35. 
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do realiów współczesnego świata
18

. Aby zatem duszpasterstwo miało możliwość 

bycia skutecznym, potrzebne jest poznanie jego adresatów, a przede wszystkim 

ich świata wartości i oczekiwań. 

W dostosowywaniu przekazu orędzia zbawczego do odbiorców i ich potrzeb 

możliwe są jednak do popełnienia różnorakie błędy. Najpoważniejszym jest 

ograniczenie treści przekazu. Motywowane może ono być trudnością w akcepta-

cji przez współczesnych adresatów, poprawnością polityczną lub innymi wzglę-

dami. Duszpasterze nie mogą jednak zaniechać głoszenia Dobrej Nowiny w jej 

całości. Przekaz jej powinni jednak zacząć od treści oczekiwanych przez adresa-

tów w pierwszej kolejności, następnie uzupełniając całość pozostałymi treściami, 

ukazując ich komplementarność i całokształt. Innym błędem jest brak reakcji na 

zmiany zachodzące w adresatach duszpasterstwa i posługiwania się środkami 

wyrazu niezrozumiałymi dla nich. 

Podobną przyczyną jest niezgodność między duszpasterstwem a treścią ko-

munikacji a jego adresatami. Polega ona na braku dostatecznej komunikacji mię-

dzy odpowiedzialnymi za duszpasterstwo a jego adresatami. Niedostatki w ko-

munikacji powodują różnorakie skutki. Zasadniczym jest brak znajomości Ko-

ścioła, jego życia i działalności pastoralnej. Wielu wierzących, nie mając wiedzy 

o inicjatywach pastoralnych w ich parafiach, dekanatach czy diecezjach, nie mo-

że zaangażować się z grupy, ruchy religijne czy inne inicjatywy podejmowane w 

ich otoczeniu. Jest powodem wysuwania nieuzasadnionych zarzutów pod adre-

sem duchownych. Ich błędem jest jednak brak zorganizowania odpowiednich 

public relations, dzięki którym wszyscy zainteresowani mieliby wiedzę o podej-

mowanych inicjatywach
19

. Braki w komunikacji powodują także kształtowanie 

się błędnego obrazu Kościoła i jego działalności. Niepełne informacje dają oka-

zję to tworzenia własnych, nieprawdziwych wyobrażeń, nierzadko stawiających 

Kościół w niekorzystnym świetle. Takie wyobrażenie są źródłem negatywnego 

nastawienia do niego, nawet gdy dana osoba nie miała negatywnych doświad-

czeń lub nie  miała ich wcale. 

Komunikacja  między  wiernymi,  a  także  między  osobami  spoza Kościoła 

a Kościołem powinna odpowiadać potrzebom tych osób, a jednocześnie ukazy-

wać pełny jego obraz. Jest to ważne we współczesnym świecie, gdyż obraz Ko-

ścioła jest często zniekształcany, niejednokrotnie celowo. Jednocześnie przekaz 

ten powinien być dostosowany do współczesnych odbiorców, z uwzględnieniem 

 
18 Por. W. P r z y c z y n a: Rola przepowiadania słowa Bożego kształtowaniu uczniów Chry-

stusa dziś. W: Bądźmy uczniami Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2007/2008. Red. S. 

S t u ł k o w s k i. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 2007 s. 179–181. 
19 Por. M. P r z y b y s z: Public relations w nowej ewangelizacji. W: Polskie drogi nowej 

ewangelizacji. Red. K. Ś w i ę s, D. L i p i e c. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014 s. 197–214. 
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zarówno ich mentalności i potrzeb, jak również sposobami korzystania ze środ-

ków komunikacji. 

Kolejną możliwą przyczyną odrzucania orędzia chrześcijańskiego jest roz-

dźwięk  między  sposobem  (jakością),  w  jaki  duszpasterstwo  jest realizowane, 

a  sposobem w  jaki  realizowane być  powinno.  Normy  określające sposób (ja-

kość) realizacji duszpasterstwa zawarte są w prawie kanonicznym, powszechnym 

i partykularnym, a także w przepisach liturgicznych i innych. W rzeczywistości 

zdarza się, że działalność pastoralna nie jest realizowana zgodnie z przyjętymi 

kryteriami, co jest przyczyną dystansowania się wierzących nie tylko od kon-

kretnego duchownego, ale od całego Kościoła, który – jak przyjmują wierzący – 

on reprezentuje. Zgodność sposobu realizacji duszpasterstwa z jego zasadami 

(normami) jest przedmiotem troski organów kontrolnych Kościoła na różnych 

szczeblach organizacyjnych. Należy dołożyć troski, aby funkcja kontroli reali-

zowana była właściwie. Przeciwnym wypadku pojawi się kolejna możliwa przy-

czyna odrzucenia orędzia chrześcijańskiego, którą jest rozdźwięk między zasady 

prowadzenia duszpasterstwa, a tym na co zezwalają przełożeni. Brak reakcji na 

niedociągnięcia lub niewłaściwa reakcja umożliwiają powodowanie kolejnych 

niedociągnięć
20

.  

Inną przyczyną, będącą także źródłem różnorakich nieporozumień, jest roz-

bieżność między tym, czego wierni oczekują, a tym co otrzymują
21

. W tym wy-

padku chodzi o nieuzasadnione oczekiwania. Związane bywają one z szafowa-

niem sakramentów: chrztu, małżeństwa, Eucharystii, sakramentu pokuty, a także 

pogrzebu chrześcijańskiego. Źródłem niezadowolenia wierzących jest fakt, że nie 

zawsze mogą oni otrzymać rozgrzeszenie czy pogrzeb chrześcijański mogą mieć 

ich bliscy, jak również fakt, że do przyjęcia małżeństwa przez nich czy chrztu 

przez ich dzieci powinni się oni stosowanie przygotować. Oczekiwania wierzą-

cych  budowane  są  na szczątkowej wiedzy religijnej uzupełnianej informacjami 

z mediów nierzadko laickich. W budowaniu prawdziwej wiedzy o życiu chrze-

ścijańskim, w kształtowaniu oczekiwań i budzeniu potrzeb religijnych konieczna 

jest katecheza, zwłaszcza o charakterze inicjacyjnym i mistagogicznym. 

 

III. Komunikacja a duszpasterstwo 

W  marketingu  relacji komunikacja ma duże znaczenie. Cechuje się ona 

tym, że przekaz informacji odbywa się w dwóch kierunkach: od firmy do klienta 

i klienta do firmy. Jest to nowe podejście do komunikacji, ponieważ w marketin-

gu transakcyjnym komunikacja jest jednostronna, podająca klientowi informacje 

 
20 Por. S. H o ł o w n i a: Odnowa wizerunku Kościoła. Jak? W: Rok wiary – rok odnowy. Red. 

K. K a u c h a, A. P i e t r z a k, W. Rebeta. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 s. 184-193. 
21 A. K r u k o w s k a-M i l e r: Jakość usług. W: Zarządzanie marketingiem. dz. cyt. s. 75. 
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o  produkcie, nie podająca natomiast informacji zwrotnej o reakcji klienta na 

produkt. 

Wyakcentowanie komunikacji dwustronnej w marketingu relacji sprawia, że 

może  być  on  stosowany  zwłaszcza  w  duszpasterstwie indywidualnym, a tak-

że w posłudze pastoralnej wobec grup. Duszpasterstwo ogólne, mające charakter 

masowy, opiera się na komunikacji jednostronnej. Przekaz odbywa się w kierun-

ku od duszpasterza do wiernych i nie oczekuje się komunikatu zwrotnego. Jed-

nakże, we współczesnych uwarunkowaniach duszpasterstwa, gdy następuje in-

dywidualizacja życia społecznego, także w aspekcie religijnym, oraz selekty-

wizm w podejściu do treści religijnych, konieczne jest większe otwarcie się na 

informacje wychodzące od wiernych i otoczenia Kościoła. Dzięki temu w więk-

szym stopniu możliwe jest m.in. korygowanie błędnych opinii i przekonań. 

Współczesne wyzwania, przed którymi staje Kościół sprawiają, że w dusz-

pasterstwie zwyczajnym, adresowanym do wszystkich wierzących, należy zwró-

cić większą uwagę na indywidualne podejście do nich. Kościół na przestrzeni 

wieków wykształcił wiele form oddziaływania indywidualnego. Do najczęściej 

stosowanych w Polsce należą: wizyta duszpasterska zwana kolędą
22

, odwiedziny 

duszpasterskie  chorych,  niepełnosprawnych  i  starszych  w  domach  rodzin-

nych, szpitalach i domach opieki, rozmowy duszpasterskie w kancelarii parafial-

nej, a także wiele innych. Wszystkie te formy oddziaływania pastoralnego wy-

magają odnowy, a przede wszystkim wyakcentowania w nich dialogu duszpa-

sterskiego. W wielu wypadkach konieczne są zmiany o charakterze organizacyj-

nym, zwłaszcza w odniesieniu do odwiedzin kolędowych. Konieczne jest po-

święcenie większej uwagi niż dotychczas odwiedzanym rodzinom i ich człon-

kom, zarówno tym, którzy oczekują wizyty duszpasterza, jak i tym, którzy od-

wiedziny traktują jedynie formalnie. Dialog z rodziną umożliwia poznanie jej 

rzeczywistych problemów, potrzeb i oczekiwań, nie tylko artykułowanych na 

podstawie obiegowych opinii. Odwiedziny kolędowe mogą stać się dzięki temu 

początkiem indywidualnej lub grupowej pracy z rodziną. 

Podobnie, odnowy wymagają inne odwiedziny wierzących. Powinny one 

stać się mniej formalne, a większym stopniu umożliwiające prowadzenie dialogu 

duszpasterskiego, zmierzającego do poznania wiernych i ich potrzeb religijnych, 

w celu ich zaspokojenia
23

. Dowartościowania wymaga duszpasterstwo w kance-

larii parafialnej. Załatwianie takich spraw, jak pogrzeb, ślub, chrzest, czy przyj-

mowanie intencji mszalnych daje okazję do rozmów duszpasterskich z parafia-

 
22 Por. W. Ś m i g i e l: Wizyta duszpasterska, zwana kolędą, jako szansa na ewangelizację 

osób dystansujących się od Kościoła. „Teologia Praktyczna” 14:2013 s. 113–122. 
23 Por. D. L i p i e c: Odwiedziny duszpasterskie rodzin. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja 

naukowa i działalność pastoralna. Red. R. K a m i ń s k i, G. P y ź l a k, J. G o l e ń. Rzeszów: 

Wydawnictwo Diecezjalne 2013 s. 418–425. 
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nami i wiernymi spoza parafii. Nierzadko są to osoby niesystematycznie uczest-

niczące w życiu religijnym swoich wspólnot, dlatego rozmowa w kancelarii mo-

że stanowić początek indywidualnego oddziaływania na nie.  

Stosowanie marketingu relacji na coraz większą skalę, zmierzające do 

utrzymania klienta, zwraca uwagę na konieczność rozwoju form duszpasterstwa 

indywidualnego. Należą do nich: rozmowa duszpasterska, duszpasterstwo przez 

telefon, poradnictwo duszpasterskie. Można do nich zaliczyć także duszpaster-

stwo w konfesjonale, a także nowe formy rozwijające się dzięki mediom elektro-

nicznym.  Interakcję  z  wiernymi  umożliwia telefonia komórkowa i Internet. 

Ten ostatni umożliwia nie tylko wymianę danych, ale także zbieranie informacji 

o potrzebach wierzących i kierowanie dopasowanej do nich „oferty” pastoralnej.  

Skuteczne stosowanie marketingu relacji jest możliwe dzięki bazom danych, 

jakie przedsiębiorstwa posiadają w swoich archiwach. Są to dane o klientach, 

takie jak ich cechy psychograficzne, demograficzne, geograficzne i historyczne. 

Umożliwiają one skonstruowanie indywidualnej oferty dla nich. Dane te firmy 

budują samodzielnie lub kupują od firm i instytucji zewnętrznych
24

.  

Kościół w tej mierze wyprzedził działanie firm komercyjnych, w tym usłu-

gowych, dostrzegając w bazach danych pomoc w realizacji swego posłannictwa. 

Najczęściej spotykanymi bazami danych są kartoteki parafialne, zawierające 

dane demograficzne oraz charakteryzujące życie religijne rodzin i religijność 

poszczególnych parafian. Dane w kartotekach są systematycznie aktualizowane, 

zwłaszcza podczas wizyty kolędowej. Kartoteki te często wykorzystywane były 

w celu identyfikacji parafian, a także określania ich prawa do korzystania z po-

sług duszpasterskich. Zwracano jednakże uwagę na konieczność wykorzystywa-

nia danych demograficznych o parafianach w celu objęcia ich szczególną troską 

pastoralną. Chodziło zwłaszcza o osoby chore, które postulowano odwiedzać 

systematycznie i udzielać im sakramentu pokuty i pojednania, Eucharystię oraz 

sakramentu chorych. Postulowano przy tym objąć pastoralną troską domowni-

ków i rodzinę chorego, którzy także wymagali wsparcia duchowego, psychiczne-

go i nierzadko materialnego ze strony parafii. Podobnie, postulowano także two-

rzyć listy osób niepełnosprawnych, którzy powinni zostać objęci troską duszpa-

sterską ze strony proboszcza i jego współpracowników
25

. Odrębne bazy danych 

tworzone są przez parafialne zespoły Caritas. Zawarte w nich informacje służą 

nie tylko dokumentowaniu działalności charytatywnej, ale także nadawaniu jej 

charakteru systematycznego i organizowania jej w sposób adekwatny do potrzeb 

ubogich. Posiadanie baz danych o parafianach pozwala na realizacje takich ini-

 
24 W. W e r e d a: Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na ryn-

ku usług. Warszawa: Difin 2009 s. 97–109. 
25 Zob. T. F e d o r o w i c z: Duszpasterze Niewidomych s. 16 (mps w Archiwum Krajowego 

Duszpasterstwa Niewidomych w Warszawie). 
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cjatyw pastoralnych, jak: wysyłanie życzeń jubilatom, zaproszeń na uroczystości 

parafialne i innych. 

Posiadanie baz danych o wiernych potrzebne jest także w realizacji duszpa-

sterstwa indywidualnego na szczeblu ponadparafialnym. Dzięki zgromadzonym 

informacjom możliwe są do zrealizowania takie inicjatywy, jak: przesyłanie 

fragmentów Pisma św., rozważań, wypisów prasowych o życiu Kościoła i innych 

treści religijnych przez sieć komórkową (jako SMS) lub przez Internet do zainte-

resowanych takimi treściami. Bazy danych pozwalają również prowadzenie ko-

respondencji z wierzącymi. Prowadzona niegdyś korespondencja tradycyjna za-

stępowana jest korespondencją elektroniczną, która jest szybsza i tańsza. Kore-

spondowanie jest szczególnie przydatne w duszpasterstwie grupowym i katego-

rialnym,  gdy  wierzący  na  co  dzień  nie spotykają się ze sobą i duszpasterzami, 

a konieczne jest podtrzymywanie i rozwijanie więzi istniejących między nimi. 

 

IV. Marketing wewnętrzny a duszpasterstwo 

Marketing wewnętrzny polega na szkoleniu, informowaniu i motywowaniu 

pracowników do lepszej obsługi klientów
26

. Opiera się on na przekonaniu, że 

powodzenie przedsiębiorstwa w znaczniej mierze zależy od jego pracowników. 

W modelu marketingu relacji przyjmuje się, że wszyscy pracownicy firmy, nie 

tylko bezpośrednio stykający się z klientami, powinni być nastawieni na ich usa-

tysfakcjonowanie, jakkolwiek dostrzega się wiodącą rolę pracowników stykają-

cych się z klientami. Zauważono, ze końcowy efekt, którym jest utrzymanie 

klientów, zależny jest wszystkich pracowników, ich nastawienia i wzajemnych 

relacji
27

. Z tego powodu pracowników postrzega się jako najcenniejszy kapitał 

przedsiębiorstwa
28

. 

Dowartościowanie marketingu wewnętrznego implikuje precyzyjne określe-

nie jego celów. Cele te dzieli się na wewnętrzne i zewnętrzne oraz na strategicz-

ne  i  taktyczne,  w  ten  sposób,  że  przenikają  się  one  nawzajem.  Cele we-

wnętrzne strategiczne to: motywowanie pracowników, budowanie ich świadomo-

ści o kliencie i ich zadowolenie; cele zewnętrzne strategiczne to: zdobycie klien-

tów  i  ich utrzymanie.  Do celów wewnętrznych zalicza się kształtowanie postaw 

i zachowań menedżerów oraz poprawę know-how pracowników, natomiast do 

 
26 E. F l e j t e r s k a,  L. G r a c z,  G. R o s a,  A. S m a l e c:  Marketing  partnerski,  dz.  cyt.  

s. 33. 
27 Tamże s. 30. 
28 J. O t t o. Marketing relacji. dz. cyt. s. 161. 
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zewnętrznych taktycznych odróżnianie własnej firmy od konkurencyjnych i bu-

dowanie zadowolenia klientów
29

. 

W Kościoła niemal wszystkie te cele są realizowane. Strategiczne cele ze-

wnętrzne są realizowane przez apostolstwo, duszpasterstwo i świadectwo życia 

chrześcijańskiego. Realizacji zewnętrznych celów taktycznych towarzyszy troska 

o budowanie tożsamości Kościoła dobro jego członków, jakim jest zbawienie. 

Wewnętrzne  cele  taktyczne  realizowane  są  przez  formację  duchową,  ludzką 

i intelektualną odpowiedzialnych za duszpasterstwo. Z formacją duchową, inte-

lektualną i pastoralną związana jest realizacja strategicznych celów wewnętrz-

nych. Formacja do odpowiedzialności za Kościół oraz do aktywnego zaangażo-

wania w jego rozwój wynika z przesłanek teologicznych
30

. Przesłanki wynikają-

ce z modelu marketingu partnerskiego potwierdzają jedynie słuszność kryteriów 

teologicznych,  które  mają  charakter  humanistyczny,  stawiając  osobę  ludzką 

w centrum aktywności kościelnej. Nietrudno zauważyć również, że skupienie się 

na zaspokajaniu potrzeb klienta, charakterystyczne dla marketingu partnerskiego, 

jest odbiciem służebnego charakteru Kościoła i jego działalności względem 

człowieka. 

Wydaje się, że spośród celów marketingu wewnętrznego dowartościowania 

w  duszpasterstwie  wymaga  zadowolenie  pracowników.  Chodzi tu o zarówno 

o duchownych, jak i o osoby konsekrowane i świeckie zaangażowane w duszpa-

sterstwo. W naukach o zarządzaniu zauważono, że zadowolenie pracownika staje 

się wstępnym wymogiem dla uzyskania zadowolenia klienta. Wysoce wiarygodne 

jest stwierdzenie, iż niezadowolony pracownik może powodować niezadowolenie 

klienta. Oceny te odnoszą się w szczególności do pracowników mających kontakt 

bezpośredni z klientami
31

. Spostrzeżenie to można odnieść do duchownych i ich 

pomocników bezpośrednio zaangażowanych w duszpasterstwo, takich jak pro-

boszczowie, wikariusze, kapelani, prefekci itd. Osoby te powinny mieć satysfak-

cję z wykonywanej posługi
32

. 

Satysfakcja ta wynika jednakże nie tylko z efektów pracy pastoralnej i uda-

nych relacji w wiernymi i innymi osobami z otoczenia, lecz także z relacji z prze-

łożonymi. W naukach o zarządzaniu zauważono, że myśl o potrzebie posiadania 

zadowolonych pracowników należałoby odnieść również do kadry menedżer-

skiej. Jeśli wymaga ona od pracowników umiejętności najlepszego usatysfakcjo-

 
29 E. F l e j t e r s k a,  L. G r a c z,  G. R o s a,  A. S m a l e c:  Marketing  partnerski.  dz. cyt. 

s. 35. 
30 Por. D. L i p i e c: Formacja pastoralna prezbitera. „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-

Łomża” 23:2005 s. 151–164. 
31 J. O t t o. Marketing relacji. dz. cyt. s. 178. 
32 Por. J. M i c h a l i k: Troska o więzi braterskie we wspólnocie Kościoła. W: Kościół naszym 

domem. Program duszpasterski na rok 2011/2012. Red. S. S t u ł k o w s k i. Poznań: Wydawnictwo 

Święty Wojciech 2011 s. 223– 228. 
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nowania klienta, to powinna również potrafić zaspokoić jego potrzeby w stopniu 

gwarantującym zadowolenie
33

. Myśl ta przypomina nauczanie Kościoła o słu-

żebnym charakterze urzędów kościelnych, a także zasadę pomocniczości, która 

wskazuje na konieczność wspierania duszpasterzy i ich pomocników przez insty-

tucje ponadparafialne. 

 

V. Zakończenie 

W aktualnej rzeczywistości społeczno-religijnej, cechującej się coraz więk-

szym indywidualizmem i selektywizmem wierzących, stosowanie marketingu 

relacji może być pomocne w realizacji działalności pastoralnej. Marketing relacji 

skoncentrowany jest na pojedynczych adresatach towarów i usług, dlatego wyko-

rzystanie jego zasad może okazać się skuteczne w duszpasterstwie indywidual-

nym i wspomagać realizacje duszpasterstwa zwyczajnego. Indywidualne podej-

ście do ludzi w marketingu relacji odpowiada personalizmowi chrześcijańskie-

mu,  w  myśl którego  w  centrum  zainteresowania  Kościoła  jest  osoba  ludzka. 

Stosowanie  marketingu  relacji,  którego  istotą  jest skoncentrowanie na kliencie 

i zatrzymaniu go może być pomocne w długotrwałym przywiązywaniu wiernych 

do Kościoła, a przez to w przeciwstawianiu się tendencji do odchodzenia od nie-

go. 
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ABSTRACT 

Relationship marketing and pastoral ministry 

Pastoral care is an organized saving activity of the Church. To improve its effectiveness it 

makes use of the achievements of non-theological sciences, one of which is marketing. Making use 

of the theory of partnership marketing is of particular importance. It is focused on the customer 

retention, therefore the rules of it can also be applied in the circumstances of secularization and 

individualization of the social life. These processes result in maintaining the distance to the Church 

and in leaving the Church.  The article presents the essence of relationship marketing, as well as the 

relationships between the quality, communication, inner marketing and pastoral care. 

Key words: pastoral care, the organization of pastoral care, relationship marketing, partnership 

Marketing.  

Słowa kluczowe: duszpasterstwo, organizacja duszpasterstwa, marketing relacji, marketing part-

nerski.  
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SŁAWOMIR SOCZYŃSKI 

Menschenwürde als sittlicher Faktor 

im Personalmanagement jeder Organisation 
 

 

Der Begriff Organisation ist sehr umfassend und wird auch sehr unter-

schiedlich verstanden. Er gründet auf dem griechischen Wort órganon „Werk-

zeug“ - und kann als Spezialteil, das einer Aufgabe in der Gesamtheit dient, ver-

standen werden
1
. In der Wissenschaft wird Organisation als Funktion, als Instru-

ment oder Institution verstanden. Für unsere Analyse wird die letzte Bedeutung - 

nämlich Organisation als Institution - relevant und zwar Institution als eine 

Gruppe von Menschen, die zusammen, systematisch, koordiniert und geordnet 

arbeitet, um ein Ziel zu erreichen. 

Schon eine oberflächliche Beobachtung unserer Gesellschaft lässt uns fest-

stellen, dass sie voll von solch definierten Organisationen ist; als Beispiele kön-

nen wir alle Unternehmen, Bundes- oder Feuerwehr, Krankenhäuser, Schulen, 

religiöse Organisationen usw. anführen. Die meisten von uns sind auch Mitglie-

der solcher Organisationen. In ihnen sind wir geboren und assoziiert, in ihnen 

arbeiten wir und genießen wir unsere Freizeit. Ohne Organisationen ist unsere 

Gesellschaft heute nur schwer vorstellbar. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil 

der Gesellschaft geworden, der vor allem den Menschen dienen soll. 

Dabei müssen wir uns im Klaren sein, dass wir es hier mit keinem Automa-

tismus zu tun haben. Institutionen, in sich und als solche, sind wirkungslos. Men-

schen mit ihren Zielen und Wertsystemen, ihren Qualifikationen und Motivatio-

nen entscheiden darüber, ob die Organisation ihre Ziele erreicht oder nicht. Die 
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persönliche Verantwortung eines jeden Mitglieds ist dabei gefragt, wobei die 

Führungskräfte eine besondere Rolle zu erfüllen haben. Die Kompetenz des Ma-

nagements und dessen Führungsstil entscheiden oft über den effektiven Einsatz 

der Ressourcen und den Motivationsgrad der Mitarbeiter. 

In den Lehrbüchern und Fachzeitschriften finden wir eine ganze Reihe von 

Theorien zum Thema Führung und Personalführung. Viele von diesen reklamie-

ren einen hohen Neuigkeitsgrad für sich. Die wichtigste Ursache ihrer Entste-

hung und Entwicklung ist die Veränderung des sozialökonomischen Umfeldes, in 

dem die Organisationen agieren. Die technologischen Innovationen, der Globali-

sierungsprozess in vielen Bereichen unseres Lebens, aber auch demografische 

Probleme sowie der Wertenwandel zwingen zum Umdenken und Umstellen in 

allen Bereichen einer Organisation. Sowohl ihre strategischen Ziele, ihre Res-

sourcen als auch ihre Führungsmethoden müssen durchgedacht werden. 

Bei der Suche nach neuen Führungsmodellen sind Effektivität und Gewinn-

maximierung wichtige Motive, aber nicht die einzigen. Wichtig sind auch die 

Werte wie: Wissen, Kompetenz, Kreativität und Ethik. 

Interessiert daran sind nicht nur die wirtschaftlich orientierten Unternehmen. 

Auch die Organisationen ‚non-profit‘ brauchen neue Methoden, mit denen sie 

ihre Probleme besser und effektiver managen können. Der Unterschied im Ma-

nagen dieser beiden Gruppen, zumindest in manchen Bereichen, ist auch nicht so 

groß, wie man meinen könnte. Peter Drucker behauptet, dass nur 10% der Ange-

legenheiten, die eine Organisation zu managen hat, etwas mit ihrer Mission, ihrer 

spezifischen Kultur, ihrer Historie und Begrifflichkeit zu tun hat; 90% sind dage-

gen allgemeiner Art
2
.  

Selbstverständlich kann man mit Drucker streiten und auch relativ leicht be-

legen, dass es doch größere Unterschiede zwischen den Organisationen gibt. A.B. 

Albarran weist zum Beispiel darauf hin, dass Medienunternehmen wegen ihres 

außergewöhnlichen Charakters und ihrer Mission in der Gesellschaft gehindert 

sind, die allgemeinen Theorien des Managements zu verwenden. Dies gilt sicher 

auch für religiöse Organisationen, die weniger auf die Veränderungen der Umge-

bung schauen, mehr der Tradition verbunden sind und wohl auch stärker auf die 

universalen Werte achten, so dass sie in ihrem Führungsstil andere Aspekte und 

Werte berücksichtigen.  

Gewiss könnte man noch mehr Beispiele nennen, die gegen die Behauptung 

Peter Druckers sprechen. Für unsere Überlegungen aber haben die Unterschiede 

zwischen spezifischen Organisationen jedoch keine entscheidende Bedeutung. Es 

geht uns doch um das Personalmanagement auf der ethischen Ebene. Die Ethik 

ist für uns insofern interessant, als dass der Führungsstil in allen Organisationen 

 
2 P. D r u c k e r: Management Challenges for the 21st Century. New York 2009 S. 8 
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gleich und verantwortungsvoll sein sollte und als Bewertungsgrundlage einen 

universalen Charakter hat. 

 

I. Menschenwürde als Maßstab 

Der Begriff Organisationsführung wird als sehr capacious gesehen und be-

deutet nicht nur, mit Hilfe von humanen, finanziellen, organisatorischen, physi-

schen und technologischen Ressourcen die Organisation zum Ziel zu führen, 

sondern auch strategische Ziele zu bestimmen, die mit der Mission und Vision 

einer Organisation übereinstimmen. Diese Planung und ihre Durchführung soll in 

erster Linie der Organisation dienen, besser gesagt, den Erwartungen, die die 

Gesellschaft ihr gegenüber hat. Dabei ist unwichtig, ob sie materieller, kultureller 

oder anderer Natur sind. Jede Organisation, die ihre Aufgabe nicht erfüllen kann, 

erübrigt sich. Die neuen Führungsmethoden zielen darauf, genau das zu verhin-

dern. Es gilt also, die Effektivität zu steigern, um die einzelnen Bereiche der Or-

ganisation zu entwickeln, unter diesen auch den Bereich der Personalführung. 

Organisationsmanagement kann selbstverständlich nicht utopisch sein; es 

muss sich an den Marktregeln orientieren und sollte dabei menschenfreundlich 

sein, anders gesagt, ethisch sein. Die Normen von Markt und Moral sollten be-

rücksichtigt werden. Es ist wahr, dass es in der gegenwärtigen, pluralistischen 

Gesellschaft immer schwerer fällt, eine gemeinsame „Ebene der Werte“ zu fin-

den. Es scheint aber auch, dass trotz aller unterschiedlichen Weltanschauungen 

und Wertesysteme, eine Mehrheit der Menschen das Menschsein und die Men-

schenwürde als einen grundlegenden Wert akzeptiert. Das Bewusstsein für die 

eigene Würde, das die Menschen in der Neuzeit gewonnen haben, vor allem die 

arbeitenden Menschen, Männer und Frauen, hat universelle Dimensionen. Die-

ses Phänomen wurde in der Geschichte nicht nur durch eine fortschreitende Ver-

kündigung und Verteidigung der Menschenrechte deutlich gemacht, sondern 

auch in der tiefen Sehnsucht nach einer lebendigen und sinnvoll sozialen Gerech-

tigkeit
3
. Diese Würde, wie Josef Seifert schreibt, hat zum einen einen von aller 

Willkür unabhängigen objektiven Wert, b) zum anderen einen erhabenen Wert, 

der keinen Preis hat und nicht veräußerlich ist, und c) schließlich einen Gegen-

stand moralischer Forderungen und die Quelle von Menschenrechten
4
. Die Men-

schenwürde ist also auch die Quelle der Grundrechte des Menschen, nämlich: das 

Recht zu leben und nicht als reines Mittel gebraucht zu werden. Der Mensch ist 

immer als ein Subjekt zu betrachten, der  ein  eigenes  Wertesystem,  eigene  

Bedürfnisse  und eigene Verpflichtungen hat. 

 
3 J a n  P a w e ł  I I: Do robotników Solvay´u. Dokumenty społecznej nauki Kościoła. Rzym-

Lublin 1987. 
4 J. S e i f e r t: Dimensionen und Quellen der Menschenwürde S. 8. In: http://homepage.ruhr-

uni-bochum.de/walter.schweidler/seifert4.doc. (abgerufen am 2.04.2015) 

http://homepage.ruhr-uni-/
http://homepage.ruhr-uni-/
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Als freies und rationales Wesen sollen der Mensch und sein Werden in der 

Mitte allen menschlichen Handelns stehen. Es geht - wie ein zeitgenössischer 

Philosoph gesagt und auch das Konzil festgestellt hat - nicht so sehr darum, 

»mehr zu haben«, sondern »mehr zu sein«. In der Tat besteht schon eine wirkli-

che, erkennbare Gefahr, dass der Mensch bei dem enormen Fortschritt in der 

Beherrschung der gegenständlichen Welt die entscheidenden Fäden, durch die er 

sie beherrscht, aus der Hand verliert und ihnen auf verschiedene Weise sein 

Menschsein unterordnet und selbst Objekt wird von vielfältigen, wenn auch oft 

nicht direkt wahrnehmbaren Manipulationen durch die Organisation des gesell-

schaftlichen Lebens, durch das Produktionssystem und durch den Druck der 

sozialen Kommunikationsmittel. Der Mensch kann weder auf sich selber verzich-

ten, noch auf den Platz, der ihm in der sichtbaren Welt zukommt; er darf nicht 

Sklave der Dinge, Sklave der Wirtschaftssysteme, Sklave der Produktion, Sklave 

der eigenen Produkte werden
5
. 

Der Mensch muss also der Ausgangs- und Endpunkt aller Handlungen 

einer Organisation sein, was in seiner Würde begründet ist. Die ontologische 

Personenwürde, ist »unverfügbar«, insofern kein Mensch das Recht hat, über 

den Menschen in seiner Würde zu verfügen wie über Tiere oder seinen Besitz, 

und »unabdingbar«, da sie in notwendiger und unanfechtbarer Weise zur 

Person gehört
6
. So lässt sich der Bezugspunkt der Verantwortung im 

Personalmanagement wie folgt beschreiben: Es ist der Mensch mit seiner Würde 

sowie die daraus abgeleiteten Werte wie Meinungsfreiheit, Gemeinwohl, 

Gerechtigkeit und Solidarität. 

Wenn die neuen Konzeptionen ethisch und menschenwürdig werden wollen, 

sollte bei ihrer Entwicklung und Verwirklichung berücksichtig werden, dass 

nicht  nur  materielle  Gründe  relevant  sind,  sondern  auch die Berücksichti-

gung der gesellschaftlichen  Erwartungen  und  das  Wohl  aller  Interessenten  

der  Organisation.  

 

II. Personalmanagement als unterstützende Aufgabe 

Personalmanagement ist der Teil des Organisationsmanagements, der sich 

mit dem Faktor Arbeit und dem Faktor Personal auseinandersetzt. Seine Kern-

aufgaben sind die Bereitstellung und der zielorientierte Einsatz von Personal
7
. In 

den letzten Jahren hat sich das Denken über die Rolle der Mitglieder einer Orga-

nisation stark verändert. Besonders sichtbar ist das bei den Unternehmern. Arbei-

ter werden nicht mehr bloß als „Erfüllungswerkzeuge“, sondern als wichtigster 

 
5 J o h a n n e s  P a u l  I I: Enzyklika Redemptor hominis 1979.  
6 J . S e i f e r t :  Dimensionen und Quellen der Menschenwürde. op. cit. s. 16–17. 
7 E. G a u g l e r, W. A. O e c h s l e r, W. W e b e r: Personalwesen. In: Handwörterbuch des 

Personalwesen. Hrsg. E. G a u g l e r, W.A. O e c h s l e r, W. W e b e r. Stuttgart 32004 Sp. 1653. 
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Teil der Organisation betrachtet. Zwar ist dieses Umdenken oft nicht, wie man 

sich das wünschen würde, durch die Achtung der Menschenwürde motiviert, 

sondern durch die Erkenntnis, dass die Arbeiter der entscheidende Faktor des 

Erfolges sind, trotzdem sollte man wahrnehmen, dass der Umgang mit den Men-

schen heute, dank dieses Umdenkens, mindestens in vielen Organisationen den 

hochentwickelten Ländern, menschlicher geworden ist. 

Dadurch hat sich auch der Aufgabenbereich des Personalmanagements ver-

ändert. Heute geht es um viel mehr als nur um Personalverwaltung, wie es in der 

Vergangenheit oft war. Gabler definiert Personalmanagement als die Summe der 

mitarbeiterbezogenen Gestaltungsmaßnahmen zur Verwirklichung der strategi-

schen Unternehmensziele
8
. Zu den Aufgaben des Personalmanagements gehören 

also: Personalplanung, -entwicklung, und -führung. 

Partizipation der Mitglieder an der Planung 

Die erste Aufgabe des Personalmanagements ist Personalplanung. Weil der 

Mensch eine Person ist, d.h. ein subjekthaftes Wesen, das imstande ist, auf ge-

ordnete und rationale Weise zu handeln, ist er auch fähig, über sich zu entschei-

den, und auf Selbstverwirklichung ausgerichtet
9
. Aus dieser Feststellung ergibt 

sich die Berechtigung, an den Organisationsplanungen teilnehmen zu können. 

Der Menschen darf nie bloß als Objekt, sondern muss als Subjekt behandelt wer-

den. Im Blick auf alle Planungen, die mit ihm zu tun haben, sollte er also auch 

das Recht der Ablehnung bzw. Zustimmung haben. Ihm dieses Mitbestimmungs-

recht zu verweigern, ihm nicht zu ermöglichen, sich zu den mit ihm verbundenen 

Plänen zu äußern, würde bedeuten, ihn zu einem Mittel zum Zweck zu reduzieren. 

Eine solche Instrumentalisierung des Menschen hat mit Menschenwürde nichts 

mehr zu tun.  

Der Mensch, der als Objekt behandelt wird, wird seiner Möglichkeit beraubt, 

am Lauf der Welt und seines Lebens aktiv teilzunehmen, obwohl er das Recht 

hat, Gestalter seiner Umwelt und ihrer Transformation zu sein. Er wäre bestimmt 

und nicht der Bestimmende, entschieden und nicht der Entscheidende, initiiert, 

aber  nicht  der  Initiierende,  immer  passiv,  nie  der  aus  von  sich  selbst  

Handelnde
10

. 

Im engen Sinn kann man eine Organisation als eine Institution betrachten, 

die bestimmte, für sie geplante Ziele zu erreichen hat. Sie ist aber darüber hinaus 

eine Möglichkeit der menschlichen Selbstverwirklichung. Dank seines Engage-

ments in verschiedenen Organisationen kann der Mensch sich entwickeln und 

 
8 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/personalmanagement.html. (abgerufen am 

4.04.2015) 
9 J o h a n n e s  P a u l  I I: Enzyklika Laborem exercens 1982. 
10 J. L i p i e c: Wolność i podmiotowość człowieka. Kraków 1997 S. 13. 
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selbstverwirklichen. Die Zulassung einer Diskussion, vor allem über Vision und 

Mission der Organisation, aber auch über Ressourcen, Politik und Betriebserfah-

rung, wird letztlich mehr sein als nur die Gewährung bzw. Wahrnehmung eines 

Rechtes. Sie führt alle Beteiligten zu einem besseren Verständnis der strategi-

schen Organisationsziele; sie hilft, diese als die Eigenen zu betrachten und sich 

für sie verantwortlich zu fühlen. Dadurch entsteht die innere Verbundenheit mit 

der Institution als Gemeinwohl, was letztlich auch der Organisation zu Gute 

kommt. Das Gefühl der privaten Verantwortung erzeugt nämlich das Bedürfnis, 

zu dienen
11

. 

Im Personalwesen sind neben den fachlichen Kompetenzen, die die Modelle 

der Personalführung betonen, auch menschliche Kompetenzen wichtig wie: Ehr-

lichkeit und Respekt, Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit, Empathie und Verant-

wortung. Auf diesen Eigenschaften kann eine ethische Kultur der Organisation 

wachsen, die für die Organisation und ihre Mitglieder von großer Bedeutung ist. 

Personalentwicklung 

Wie bereits angesprochen, sollen die Aktivitäten des Personalmanagements 

auf der Basis der Menschenwürde nicht nur das Organisationsziel, sondern auch 

die Erwartungen des Personals und das Gemeinwohl berücksichtigen. Wichtig ist 

dabei eine gute Planung, welche Stelle in der Organisation welche Kompetenzen 

benötigt. Die Brücke zwischen der Strategie und ihrer Einführung bilden die 

»Arbeitswertschätzungsprozesse«. In diesem Bereich werden Qualifikationsmi-

nimum für einen bestimmten Arbeitsplatz, das die Bedingungen der Implementie-

rung der Strategie und der sich daraus ergebenden Kriterien zur Auswahl der 

Arbeitnehmer für bestimmte Aufgaben berücksichtigt sowie Kriterien für die 

Bewertung der Arbeitsergebnisse wie auch der Arbeitsqualität definiert
12

. Feh-

lerhafte Arbeitswertschätzungsprozesse können zu großen Problemen für die 

Organisation und für die Arbeitsnehmer führen.  

Die Aufgabe des Personalmanagements ist vor allem, die Einbeziehung aller 

Mitarbeiter, mit ihrer Erfahrung und Kompetenz, in die Arbeit der Organisation, 

um die Organisationsziele so gut, wie es nur möglich ist, zu realisieren, aber auch 

um den Mitgliedern bei der Entwicklung ihrer eigenen Qualifikationen und bei 

der Realisierung ihrer persönlichen Ziele zu helfen. Weil immer öfter die Aufga-

benerledigung in Arbeitsgruppen geschieht, begründet sich ein positives Ergebnis 

in der Gruppenbildung wie in der kompetenten Aufgabenverteilung; letztere soll-

te die Fähigkeiten jedes einzelnen Mitarbeiters beachten. Entsprechend bedeu-

tend sind gute Kenntnisse über die Bedingungen der Organisation, aber auch über 

 
11 Vgl: J. T i s c h n e r: Polska jest Ojczyzną. 1985 S. 126. 
12 Z. G o m u ł k a: Motywowanie w praktyce zarządzania rozwojem ludzi i organizacji. In: 

„Management and Business Administration. Central Europe”. R. 115 : 2012 Nr. 2 S. 66. 
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die Mitarbeiter, ihr intellektuelles und emotionales Potenzial und ihre Kommuni-

kationsfähigkeit. 

Die Aufgabe einer Organisation ist nicht nur die Verwirklichung ihrer defi-

nierten Ziele, sondern auch allen mit ihr verbundenen Subjekten einen Raum der 

menschlichen Selbstverwirklichung zu bieten. Die Arbeit ist ein Gut für den 

Menschen - für sein Menschsein – weil er durch die Arbeit nicht nur die Natur 

umwandelt und seinen Bedürfnissen anpasst, sondern auch sich selbst als 

Mensch verwirklicht, ja gewissermaßen »mehr Mensch wird« ...
13

. Bei der Arbeit 

lernt der Mensch seine Aufgaben, entwickelt seine Fähigkeiten, ist bereit, etwas 

zu wagen, und gewinnt schließlich an Selbstvertrauen. 

Arbeit soll also auch der Entwicklung von Fachkompetenz sowie der Persön-

lichkeitsmerkmale dienlich sein. Ein gerechter Lohn sollte darüber hinaus auch 

dazu dienen, den Arbeitenden und ihren Familie ein menschenwürdiges Leben zu 

gewährleisten. Die Familie einen der wichtigsten Bezugspunkte für den rechten 

Aufbau einer sozial-ethischen Ordnung der menschlichen Arbeit bildet. (…)  Ist 

doch die Familie eine durch die Arbeit ermöglichte Gemeinschaft und die erste, 

häusliche Schule der Arbeit für jeden Menschen
14

. In der Familie lernt der 

Mensch, was Gehorsam, Hierarchie, Verantwortung, Zusammenarbeit, aber auch 

was Freundschaft, Großzügigkeit oder Engagement bedeuten, Kompetenzen also, 

die später für und in der Organisation nützlich werden. 

Personalführung 

In der Literatur wird es heute oft betont, dass Humankapital für moderne Or-

ganisationen die wichtigste Ressource ist und dass es der einzige Differenzie-

rungsfaktor im globalen Wettbewerb geworden ist. Unter dem Begriff Humanka-

pital, das im Jahre 2004 mit der Begründung, „es verletze die Würde des Men-

schen“, zum Unwort des Jahres
15

 gewählt worden ist, wird „die Summe der Er-

fahrungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Individuums, einer Gruppe, oder 

der Erwerbsbevölkerung einer Volkswirtschaft, welche im Produktionsprozess 

aktiv eingesetzt werden kann“
16

, verstanden, d.h. dass unter Humankapital nicht 

die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selbst, sondern nur deren Kompetenzen 

gemeint sind. 

Dabei sollte man sich aber auch bewusst machen, dass die typisch menschli-

chen Kompetenzen wie Erfahrungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten usw. nur einer 

 
13 J o h a n n e s  P a u l  I I: Enzyklika Laborem exercens. 1982. 
14 Daselbst.  
15 Das „Unwort“ des Jahres wurde von der Jury der sprachkritische Aktion „Unwort des Jah-

res“ gewählt und soll in erster Linie als Anregung zu mehr sprachkritischer Reflexion dienen. Vgl. 

Grundsätze. In: unwortdesjahres.net (abgerufen am 12.04.2015). 

M. V e l t e n: Investitionen in Humankapital am Beispiel von Kleinunternehmen des Metall-

sektors in Nicaragua. Freiburg (Breisgau) 1998 S. 5. 
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Person und nie einer Organisation gehören können. Selbst wenn sie einer Organi-

sation zugeschrieben werden, kann das nur im übertragenen Sinne gemeint sein. 

Denn nur die Person, die diese Kompetenzen besitzt, kann sie als ein freier und 

rationaler Mensch umsetzen. Die Aufgabe des Managers ist es also, die Mitarbei-

ter und Mitarbeiterinnen so zu führen, dass sie ihre Kompetenzen so gut wie 

möglich einsetzen können. 

Der Soziologe Max Weber teilte in seinem Werk „Wirtschaft und Gesell-

schaft“ die Führungsstile grundsätzlich in 4 traditionellen Klassen: der patriar-

chalische,  der charismatische, der autokratische und der bürokratische Führungs-

stil. Als Vorbild hat er die Herrschaft Typologie aus anderen Bereichen genom-

men und in die Wirtschaft übertragen. Ist gestern der Autoritäre oder der sich aus 

ihm entwickelte Bürokratische Führungsstil gefragt, so spricht man heute gerne 

von visionären oder charismatischen Führen. Der autoritäre Vorgesetzte, der 

kraft seiner Legitimationsmacht führte und weil er alles besser weiß allein Ent-

scheidungs- und Anweisungskompetenz besitzt, ist heute nicht mehr gefragt. Die 

Herausforderungen der modernen Welt führen dazu, dass der Leiter oder Mana-

ger heute, nicht so wie früher, die privilegierte Stellung dessen, der alles weiß, 

annehmen kann, sondern derjenige sein soll, der sucht und mit Hilfe anderer her-

ausfinden will, was das Beste für die Organisation und alle Interessenten ist.  

Ob die richtigen Entscheidungen getroffen werden, hängt oft von der Ethik 

und der Methode der Zusammenarbeit auf allen Ebenen der Organisation ab. 

Äußerst wichtig ist dabei, niemanden in die Rolle des passiven Auftragnehmers 

zu drängen, der so der bewussten Verwirklichung seiner Aufgaben beraubt wür-

de. Es reicht nicht, den Untergeordneten einen Auftrag zu geben, es ist notwen-

dig, diesen zu begründen und genau zu bestimmen. Sowohl der Sinn des Auftrags 

als auch das Maß an Selbständigkeit in seiner Ausführung zu erklären, ist die 

menschenwürdige Vorgehensweise. 

Die Personalführung sollte mehr eine dialogische als die direktive Form an-

nehmen. Die Führungskraft beschreibt den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

Zuständigkeiten, gibt ihnen die benötigte Unterstützung und setzt notwendige 

Grenzen
17

. Dabei muss die menschliche Verschiedenheit berücksichtig werden, 

so dass jeder Mensch anders ist und anders geführt werden muss, was aber nicht 

zweierlei Maß bedeuten darf. 

 

III. Schlussfolgerungen 

Seit den 80-ger Jahren kann man immer lautere Stimmen hören, die mehr 

Ethik für verschiedene Bereiche unseres Lebens fordern. Viele Organisationen 

und Berufsgruppen haben daraufhin einen Verhaltenskodex erstellt und immer 

 
17 B. K. S i m e r s o n,  M. L. V e n n: Menedżer jako lider. Warszawa 2010 S. 26. 
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wieder neue Kodizes entstehen. Trotz dieser Tendenz haben wir aber damit zu 

tun, dass der Gewinn weiterhin wichtiger ist als der Mensch und die Ethik. Ma-

nagement-Praktiken in den Organisationen, die unethisch sind und die Men-

schenwürde missachten, wie die Konzentration auf das Ergebnis, nicht auf die 

soziale Verantwortung, Zwang zur unverhältnismäßigen Anstrengung, Vorrang 

des Managements vor anderen Interessengruppen und nicht zuletzt die direktive 

Machtausübung führen zur Unzufriedenheit der Betroffenen und zerstören das 

Arbeitsklima, was die Erfüllung der Organisationsaufgabe gefährdet. Personal-

führung, die die Menschenwürde beachtet, gibt den Betroffenen dagegen das 

Gefühl, ein wichtiger Teil der Organisation zu sein, was wiederum sie zu mehr 

Engagement motiviert. 
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ABSTRACT 

Human dignity as a moral determinant of human resource management of each organization 

Throughout our life, most of us belong to many organizations, which are intended to help 

achieve our goals, both individual and collective. Responsibility for the smooth and successful 

functioning of the organization lies with the members of its management team. The changing socio-

economic conditions result in the search of new management models. Effectiveness and maximiza-

tion of profit by organizations are important reasons for this search. The purpose of this paper is to 

draw attention to the need of an ethical component in the search, which should have human dignity 

as the most important value, and also to show what the recognition of human dignity as the superior 

value should result in during the different stages of the management process. 

Key words: human dignity, management, organization, church.  

Słowa kluczowe: godność ludzka, kierownictwo, organizacja, Kościół.   
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MAREK FIAŁKOWSKI 

Zadania stojące przed zrzeszeniami religijnymi w Polsce 
 

 

Rozwój rozmaitych form zrzeszania się katolików świeckich stanowi odpo-

wiedź na soborowe wezwanie do odnowy życia chrześcijańskiego, a skala tego 

zjawiska pozwoliła św. Janowi Pawłowi II nazywać obecny czas epoką zrzeszeń 

katolików świeckich (ChL 29), które charakteryzuje ogromny dynamizm ewange-

lizacyjny (por. RMi 72)
1
.  Wspomniany  papież  wymienia  następujące  formy 

zrzeszeń  religijnych  katolików  świeckich:  stowarzyszenia,   grupy,  wspólnoty 

i ruchy (ChL 29).  

Stowarzyszenia obejmują określoną grupę osób spotykająca się w celu osią-

gnięcia przez wspólne działania celów związanych z życiem Kościoła. Mają one 

zawsze strukturę formalną, zinstytucjonalizowaną, a rozbudowana strona organi-

zacyjno-prawna umożliwia im większą skuteczność i efektywność działania
2
. 

Grupy są najmniej zorganizowane i powstają w oparciu o spontaniczność ich 

członków. Można je uznać za zbiorowości o luźnych strukturach i niezwykle 

niskim nasyceniu elementami instytucjonalnymi. Z kolei wspólnoty są grupami 

chrześcijan na szczeblu rodziny lub szczupłego grona osób, które spotykają się 

na modlitwie, czytaniu Pisma Świętego, katechezie, aby dzielić się problemami 

ludzkimi i kościelnymi
3
. Czwartą formą zrzeszeń katolików świeckich są ruchy, 
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które nie są rzeczywistością całkiem nową w historii Kościoła, gdyż w każdej 

epoce pojawiały się prądy odnowy, które wywierały wpływ na całą wspólnotę 

wierzących. W naszych czasach obserwujemy powstawanie nowych ruchów 

przekraczających granice jednego lub kilku państw, które, dynamicznie się roz-

wijając, ogarniają szerokie kręgi ludzi wierzących
4
. 

Analiza zadań, jakie stoją przed zrzeszeniami religijnymi w Polsce jest trud-

na z kilku powodów. Dynamika współczesnych przemian sprawia, że koncentru-

jemy się nierzadko na powierzchni zjawisk i brakuje nam czasu na głębszą re-

fleksję. Odbija się to na rozeznawaniu znaków czasu, które pozwala rozstrzy-

gnąć, co naprawdę można uznać za wskazówkę Opatrzności Bożej, ukazującą 

Kościołowi problemy, które należy potraktować priorytetowo i z uwagą. Wsze-

chobecna kultura tymczasowości niemal unieważnia tak konieczny dystans, 

wręcz kontemplację świata, który dla wierzącego jest przecież miejscem działa-

nia Boga, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (Dz 17, 28). 

Równie trudne jest zmierzenie się z oczekiwaniem, aby na coraz to nowe 

wyzwania przed jakimi staje Kościół znajdować nowe i oryginalne rozwiązania. 

Może to skutkować powolnym oddalaniem się od niezmiennego Źródła, do któ-

rego należy raczej powracać, niż uporczywie szukać nowych, nie zawsze zdro-

wych i pewnych. Czy raczej nie warto, na wzór ewangelicznego ojca rodziny, 

który ze swego skarbca wydobywa nie tylko rzeczy nowe, ale także stare (por. 

Mt 13,52), roztropnie korzystać z bogactwa przeszłości, a „stare” i sprawdzone 

rozwiązania akomodować do nowych czasów i przestrzeni?  

Wydaje się, że w takim duchu należy podejść do podjętego zagadnienia, 

gdyż duszpasterstwo Kościoła, którego celem jest doprowadzenie człowieka do 

zbawienia musi uwzględniać niezmienne zasady płynące z Objawienia i Tradycji, 

a równocześnie być uwarunkowane, roztropnie dostosowane do zmieniających 

się okoliczności czasu i miejsca
5
. W tym działaniu Kościoła swoje miejsce i za-

dania  mają  popularne  dziś,  także  w  Polsce,  zrzeszenia  religijne. Wskazane 

w artykule pola aktywności nie wyczerpują wszystkich zadań, jakie stoją dziś 

przed wspomnianymi zrzeszeniami, ale można je uznać za ważne w kontekście 

obecnej sytuacji Kościoła w Polsce. 

 

I. Świętość i nawrócenia 

Św. Jan Paweł II przypominał Kościołowi, że cała jego działalność duszpa-

sterska musi być wpisana w perspektywę świętości (NMI 30). Rzeczywiście, 

 
4 E. W e r o n: Ruchy odnowy we współczesnym Kościele. Poznań 1993 s. 9–12; zob. A. 

C a t t a n e o:  I  movimento  ecclesiali:  aspetti  ecclesiologici. „ Annales Theologici”. T. 11: 1997 

nr 2 s. 401–427.  
5 Zob. R. Kamińsk i: Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym. Lublin 1997 s. 9–12. 
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Kościołowi i całemu światu bardzo potrzebni są dzisiaj święci na miarę naszych 

skomplikowanych czasów. To oni właśnie są zdolni zwiastować współczesnemu 

człowiekowi Dobra Nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie i pociągnąć nie-

rzadko zagubionych ludzi na fascynującą drogę chrześcijańskiego życia. 

Świętość chrześcijańska polegająca na doskonałej miłości Boga i bliźniego 

jest ze swej natury dynamiczna i zakłada ciągły wzrost. Bóg nie tylko powołuje 

do niej, ale także udziela człowiekowi swojej pomocy w realizacji tego wezwa-

nia. Miarą doskonałości wyznawcy Boga jest Jezus Chrystus (ChL 11-12), po-

słuszny woli Ojca, a sprawcą uświęcenia jest Duch Święty, którego wierzący 

powinien  być  świątynią  (ChL 13). Owocność chrześcijańskiego doskonalenia 

w świętości zależy od żywej więzi z Odkupicielem (DA 4)
6
. 

Wysiłek niezbędny przy zdobywaniu świętości trzeba połączyć z wyraźnym 

przekonaniem, że to zadanie nie dotyczy tylko niektórych chrześcijan, gdyż 

wierni każdego stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego oraz 

doskonałej miłości (KK 40). Jest to zatem także zadanie członków zrzeszeń reli-

gijnych w Polsce, którzy pracując nad własnym rozwojem muszą unikać ciągle 

rozpowszechnionego przekonania, że świętość to życie nadzwyczajne, dostępne 

jedynie „geniuszom”, nierzadko oderwanym od codziennego życia. Tymczasem 

drogi świętości są wielorakie i dostosowane do każdego powołania, a uświęcać 

mamy się w najzwyklejszych okolicznościach naszego życia (zob. NMI 31). 

Świętość jako zadanie łączy się z wieloraką i konsekwentną pracą nad sobą, 

a także z otwartością na łaskę Bożą, bez pomocy której człowiek niewiele może 

osiągnąć. To przypomina o ludzkiej słabości i grzeszności oraz konieczności 

ciągłego nawracania się. Dążeniu do świętości towarzyszy zatem przekonanie, że 

choć człowiek nie jest tego godny, Bóg w Chrystusie uczynił go przybranym 

dzieckiem Bożym i zaprosił do wspólnoty z Trójcą Świętą. To wywyższenie 

nobilituje, ale i zobowiązuje do życia na miarę tej godności, jaką otrzymaliśmy 

od Boga Stwórcy i Zbawiciela
7
. 

Być może zadanie to wydaje się oczywiste i mało oryginalne. Jednak dąże-

nie do świętości jest fundamentem całego chrześcijańskiego życia. Perspektywa 

świętości  tłumaczy  i  uzasadnia  rozmaite  wysiłki  i  działania  ludzi  wierzą-

cych w Chrystusa. Musi ona zatem przyświecać wszystkim działaniom podej-

mowanym przez członków zrzeszeń religijnych na rozmaitych polach, zarówno 

w  życiu  osobistym jak i społecznym.  Niesie ona bowiem przekonanie zarówno 

 
6 Zob. Powołanie i posłannictwo wiernych świeckich w sytuacji Kościoła w Polsce. W: II Pol-

ski Synod Plenarny. Teksty robocze. Poznań – Warszawa [1991] s. 187. 
7 Zob. M. F i a ł k o w s k i: Formacja chrześcijańska katolików świeckich w świetle nauczania 

Kościoła współczesnego. Studium teologicznopastoralne. Lublin 2010 s. 110–116; J. M o i n g t: 

Przebaczenie grzechów, grzechów odpuszczenie. W: Wierzę. Red. J.Salij. Kielce 2013 s. 387–388. 
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o niezwykłym wyniesieniu człowieka przez Boga, jak i o świadomości kruchości 

naszej kondycji, która potrzebuje nieustannej łączności z miłosiernym Ojcem. 

 

II. Permanentna i wieloraka formacja chrześcijańska 

Niekwestionowana potrzeba formacji, która wpisana jest w zadania każdego 

zrzeszenia religijnego, zyskuje w obecnej sytuacji nowe argumenty. Upraszcza-

jąc rzecz możemy zauważyć, że we współczesnym świecie obserwuje się wzmo-

żone zainteresowanie rozmaitymi formami kształcenia, rozwijania swoich zdol-

ności, zdobywania nowych umiejętności. Dynamiczny rozwój nauki i techniki 

wymusza konieczność niemal nieustannego uczenia się i poznawanie nowych 

technologii, rozwiązań oraz wyników rozmaitych dyscyplin naukowych. Podob-

ną troskę trzeba rozbudzić w dziedzinie formacji chrześcijańskiej. 

Kościół opowiada się za personalistycznym ujęciem formacji, która jest 

zawsze kształtowaniem osoby. Odrzuca zarówno instrumentalne podejście do 

człowieka traktujące go jako biernego odbiorcę działań formacyjnych, jak i po-

stawę powstrzymywania się od jakiegokolwiek wpływu i proponowania formo-

wanemu człowiekowi systemu wartości. 

Formacja chrześcijańska członków zrzeszeń religijnych powinna prowadzić 

nie  tylko  do  odkrycia  właściwego  im  powołania,  ale  także  do  tego, aby 

mogli  w  pełni  na  nie  odpowiedzieć i podjąć powierzoną im misję. Wiąże się 

to z akceptacją własnej tożsamości katolika świeckiego. Przyjęcie jej z radością 

oznacza podjęcie konkretnych zadań,  które  Chrystus  powierza  człowiekowi 

świeckiemu  w  Kościele  i  świecie oraz rzeczywiste wzrastanie na właściwej 

drodze powołania. 

Aby formacja chrześcijańska była skuteczna, musi być permanentna. Istnieje 

bowiem niebezpieczeństwo zredukowania jej tylko do dzieci i młodzieży, zapo-

minając, że także człowiek dorosły ma obowiązek nadal się rozwijać. Trzeba 

więc doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy osoba po osiągnięciu pewnego stop-

nia dojrzałości sama podejmuje wysiłek doskonalenia siebie według prawidłowo 

ukształtowanego sumienia, kierując się przyswojonymi wartościami. Właściwe 

korzystanie z wolności oraz przyjęcie na siebie i rozwijanie odpowiedzialności za 

własną formację przybiera postać samowychowania. Z biegiem czasu, w pew-

nym  sensie,  przerasta  ono dotychczasowy proces wychowawczy (zob. LdR 16), 

a człowiek dobrze uformowany lepiej zdaje sobie sprawę z konieczności konty-

nuowania i pogłębiania własnego rozwoju. Wszystko to uzdalnia go do podjęcia 

trudu kształtowania innych ludzi (zob. ChL 63)
8
. 

 
8 M. F i a ł k o w s k i: Formacja chrześcijańska katolików świeckich, dz. cyt. s. 344–345. 
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W dokumentach Kościoła najczęściej rozróżnia się formację ludzką, ducho-

wą, intelektualną i apostolską. Wszystkie cztery wymiary są ze sobą ściśle i nie-

rozerwalnie  złączone  (zob. DFK 4; PDV 57).  Tworzą  one  wspólnie  jednolitą 

i całościową formację chrześcijańską, która ma charakter zintegrowany, 

uwzględniający wszystkie wymienione wymiary, bez pomijania lub zbytniego 

akcentowania jakiegokolwiek z nich. Formacja chrześcijańska członków zrze-

szeń religijnych musi być wszechstronna i obejmować wszystkie wymiary. Ma 

ona być wewnętrznie scalona, łączyć w sobie i ze sobą różne aspekty. Katolik 

świecki ma być bowiem człowiekiem wewnętrznej równowagi, która pozwoli mu 

na zrealizowanie otrzymanego od Boga powołania. 

  

III. Budowanie środowiska chrześcijańskiego 

Kolejnym zadaniem jakie można wskazać zrzeszeniom religijnym w Polsce, 

to wysiłek tworzenia środowiska chrześcijańskiego. Chodzi o budowanie takiej 

przestrzeni,  która  zgromadzi  ludzi,  nie  tylko  podzielających tę  samą  wiarę  

w Boga, ale starających się nią dzielić, swobodnie o niej mówić, spotykając się 

równocześnie ze zrozumieniem ze strony innych. Każdy z wierzących, aby żyć 

autentycznie po chrześcijańsku, potrzebuje otoczenia, w którym wiara jest otwar-

cie akceptowana, gdzie o niej się mówi i nią żyje. 

Ma to szczególne znaczenie we współczesnym świecie, w którym nierzadko 

dominuje postawa ukrywania swoich przekonań religijnych, które ewentualnie 

toleruje się jako prywatne, a ich publiczne wyrażanie jest w niektórych miejscach 

uważane za nietakt, a nawet za przejaw obrażania wyznawców innych religii lub 

niewierzących. Coraz liczniejsi chrześcijanie wychowują się i pracują w środo-

wiskach, które nie podzielają ich wiary w Boga, dlatego poszukują wsparcia ze 

strony innych wierzących, doświadczenia entuzjazmu wiary, swobodnego mó-

wienia i dzielenia się wiarą w Jezusa Chrystusa. Potrzebują po prostu regularne-

go spotykania się z ludźmi wierzącymi tak samo jak oni, czyli potrzebują środo-

wiska wiary, które można budować w małej grupie
9
. 

Chodzi także o przestrzeń, w której mogą oni spotkać autentyczny, żywy 

Kościół. Takie środowiska mają możliwości, aby stawać się swoistym ogniwem 

pośrednim między dużą parafią a poszczególnym wiernym. Człowiek przede 

wszystkim w małych wspólnotach i grupach, w bezpośrednich i osobowych rela-

cjach może doświadczyć wspólnotowości Kościoła. W tych wspólnotach i gru-

pach religijnych istnieje szansa głębszego i bardziej osobowego przeżywania 

wiary. Budują one także lepsze stosunki międzyludzkie, które pozwalają na 

 
9 Zob. J. R a t z i n g e r: Ruchy kościelne i ich teologiczne miejsce. „Communio”. T. 19:1999 

nr 6 s. 78; M. F i a ł k o w s k i: Małe grupy religijne środowiskiem ewangelizacji młodzieży. „War-

szawskie Studia Pastoralne” R. 9:2014 nr 1 s. 216. 
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owocniejsze przyjęcie słowa Bożego, rewizję życia i refleksję nad nim w świetle 

Ewangelii
10

. 

W takich środowiska należy myśleć o tworzeniu elit chrześcijańskich, które 

mogą mieć zasadniczy wpływ na na kształtowanie się postaw i idei w społeczeń-

stwie. Nie chodzi przy tym o grupy odgradzające się od innych, lekceważące 

świat i jego sprawy, czy też przekonane o swojej wielkości, co stanowi raczej 

przejaw sekciarstwa. W dobie upadku i kwestionowania autorytetów, w atmosfe-

rze szerzącego się relatywizmu konieczne jest tworzenie swoistych punktów 

odniesienia, jasno i klarownie prezentujących prawdę i stanowiących coś na 

kształt drogowskazu, wskazującego właściwy kierunek i cel ludzkiego życia. 

 

IV. Odważny dialog ze światem 

Budowanie środowiska chrześcijańskiego nie oznacza odwrócenie się czy 

ucieczki od otaczającego nas świata.  Sobór  Watykański  II  podejmując  tema-

tykę  relacji  Kościoła do świata,  zwraca  uwagę  nie tylko  na obecność Kościo-

ła w świecie w celu realizacji zadań religijnych, ale także na współpracę w dzie-

dzinie  doczesnej.  Kościół,  analizując  swoją  sytuację  w  świecie,  widzi  siebie 

w styczności ze społecznością ludzką, a nawet w stosunku wzajemnego oddzia-

ływania na siebie (KDK 44). Kościół żyje w świecie i pragnie służyć rodzinie 

ludzkiej także na płaszczyźnie budowania świata coraz bardziej ludzkiego
11

. 

W takie otwarcie i dialog Kościoła i świata wpisuje się wezwanie do nawró-

cenia duszpasterskiego i misyjnego, do którego tak często i konsekwentnie nawo-

łuje papież Franciszek: Mam nadzieję, że wszystkie wspólnoty znajdą sposób na 

podjęcie odpowiednich kroków, aby podążać drogą duszpasterskiego i misyjnego 

nawrócenia, które nie może pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim są. Obec-

nie nie potrzeba nam «zwyczajnego administrowania». Bądźmy we wszystkich 

regionach ziemi w «permanentnym stanie misji» (EG 25). 

Zasadę dialogu można uznać za podstawowy element wyrażający stosunek 

Kościoła do świata oraz czytelny znak otwarcia się Kościoła na świat. Kościół 

odczytując siebie jako wspólnotę dialogiczną przyjął dialog jako podstawowe 

narzędzie komunikacji wewnątrzkościelnej oraz swojej relacji ze światem. Jak 

Bóg na wiele sposobów prowadził dialog z człowiekiem, tak też Kościół współ-

czesny wezwany jest do jego kontynuacji z otaczający go światem. Zasada dialo-

gu jest także wyrazem dowartościowania świata jako partnera dialogu oraz od-

rzucenia dualistycznej jego wizji. 

 
10 Zob. R. K a m i ń s k i: Małe grupy a odnowa Kościoła. „Homo Dei” T. 54:1995 nr 4 s. 38–

39; W. Śmigiel. Eklezjalność zrzeszeń religijnych. Pelplin 2015 s. 39–41. 
11 M. F i a ł k o w s k i: Zasady udziału Kościoła w rozwoju świata. „Roczniki Pastoralno-

Katechetyczne” R. 4:2012 s. 53. 
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Wyjście do świata i otwarcie się na szeroko pojęty dialog z nim to szczegól-

ne zadanie dla członków zrzeszeń religijnych. W takim działaniu potrzebne jest 

nie tylko zaufanie Bogu i odwaga, ale także świadomość własnej tożsamości. Nie 

można bowiem zapomnieć o pierwszoplanowym celu Kościoła i niebezpieczeń-

stwie zredukowania jego misji wyłącznie do obowiązków ziemskich. Zasadniczą 

racją  bytu  Kościoła  jest  służba  zbawieniu,  czyli  posługa  jednania  człowieka 

z Bogiem i ludzi między sobą. W tym celu Kościół został ustanowiony przez 

Chrystusa i wyposażony w określone środki zbawienia, pełnię łaski i prawdę. 

Jednak  ludzie  włączeni  w  Kościół  i  realizujący  cele  religijne  nie  ulegają 

przez to wyłączeniu  ze  społeczności  ziemskiej.  Członkowie  Kościoła  nadal  

pozostają członkami  ziemskiej  społeczności,  uczestnicząc  solidarnie  w  ziem-

skim  losie świata
12

. 

W tym kontekście warto wspomnieć o konieczności obrony wiary. Żyjemy 

przecież w świecie, który nie tylko pozostaje obojętny i niezainteresowany wiarą 

w Boga, ale także kwestionuje Jego istnienie, podważa i przeinacza prawdy wia-

ry, a czasem nawet wrogo odnosi się do chrześcijan. Ostatnie wydarzenia w Eu-

ropie pozwalają przypuszczać, że w niedługim czasie przyjdzie nam zmierzyć się 

z innymi religiami i kulturą osób, które masowo przybywają na nasz kontynent. 

Konieczne będzie zatem apologia wiary, którą będą mogli podjąć tylko Ci, któ-

rzy znają swoją tożsamość, posiadają odpowiednią wiedzę religijną. Jest to pilne 

zadanie, gdyż często katolicy nie znają dobrze prawd wiary, nie potrafią ich po-

prawnie interpretować i odnosić do codziennego życia. Podobnie słaba jest zna-

jomość Pisma św. i jego poprawnej interpretacji. Z tego powodu katolicy nie 

zawsze potrafią bronić swojej wiary oraz odpowiedzieć na pytania i zarzuty sta-

wiane przez osoby ją kwestionujące. Tymczasem w czasach współczesnych ko-

nieczna jest wiara świadoma, gruntownie uzasadniona, zdolna do obrony swoich 

racji.  Wymaga  to  mobilizacji  intelektualnej,  która pozwoli nie tylko wniknąć 

w tajemnice Boga i człowieka, ale również umożliwi przekazanie przyszłym 

pokoleniom prawdziwego obrazu chrześcijaństwa
13

. 

Przywołajmy na koniec rozważań o konieczności dialogu jako zadaniu zrze-

szeń religijnych w Polsce, słowa papieża Franciszka, który często podkreśla, że 

Kościół nie może być zamknięty. Jeżeli tak się dzieje jest Kościołem chorym, 

który zapomniał, że jego powołaniem jest głoszenie Ewangelii na całym świecie 

(por. Mk 16, 15). Kościół musi wyjść poza siebie, przede wszystkim na peryferia 

egzystencji, nawet jeśli grozi to ryzykiem pomyłek czy odrzuceniem. Franciszek, 

odwołując się do sugestywnego obrazu podkreśla, że woli Kościół poturbowany i 

 
12 Zob. J. G o c k o: Kościół obecny w świecie – posłany do świata. Teologiczno-społeczne 

aspekty posłannictwa Kościoła w świecie po Soborze Watykańskim II. Lublin 2003 s. 137–203. 
13 J a n  P a w e ł  I I: Poznawać i pogłębiać prawdę o człowieku i Bogu. Spotkanie z uczestni-

kami  zgromadzenia  plenarnego  Papieskiej  Rady  ds.  Kultury. „L’Osservatore Romano” wyd. pl. 

R. 25:2004 nr 5 s. 38–39.  
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brudny, bo wyszedł na ulice, niż Kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody 

kurczowego przywiązania do własnego bezpieczeństwa (EG 49)
14

.  

 

V. Aktywność w życiu społecznym 

Według Soboru Watykańskiego II, specyficzną właściwością laików jest ich 

świecki  charakter (indoles saecularis, zob. KK 31).  Z woli Bożej pozostają oni 

w świecie i jest to sytuacja zaplanowana i zamierzona przez Stwórcę. Chodzi tu 

bowiem o specyficzne powołanie, stały sposób życia i uświęcania się ludzi 

świeckich (zob. ChL 9). Są oni wezwani i przeznaczeni do oddawania czci Bogu 

przez używanie rzeczy doczesnych oraz współtworzenie postępu społeczeństwa. 

Ze względu na swoje osadzenie w świecie, katolicy świeccy powinni szukać 

Królestwa Bożego i porządkować sprawy doczesne zgodnie z planem Stwórcy. 

Ich zadaniem jest uświęcanie świata od wewnątrz, na kształt ewangelicznego 

zaczynu. 

Katolicy świeccy, z racji ich specyficznego powołania mają być świadkami 

wiary na współczesnych areopagach świata. Chodzi o to, aby sprostać wyzna-

niom, jakie współczesny świat stawia przed wiarą chrześcijańską, jej głoszeniem 

i świadczeniem o niej. Wymaga to od chrześcijan odwagi, by zadomowić się na 

nowych areopagach, znajdując adekwatne środki i metody głoszenia w tych 

miejscach Ewangelii
15

. 

Dzisiaj  w  Polsce  pilnie  potrzebujemy  wyraźnej  obecności  dobrze  ufor-

mowanych  katolików  świeckich,  w  tym  także  członków  zrzeszeń  religij-

nych, w szeroko pojętym życiu społecznym. Ich głos będzie słyszalny tylko wte-

dy, kiedy będzie ich charakteryzował profesjonalizm i kompetencja, i to zarówno 

w sprawach doczesnych, czyniąc z nich ekspertów rozmaitych wymiarów gospo-

darki, polityki, kultury, środków społecznego komunikowania itd., jak i w dzie-

dzinie wiary, przekładanej na codzienne życie osobiste, rodzinne i zawodowe. To 

zadanie nie jest łatwe, nie tylko ze względu na opór wielu środowisk przed war-

tościami  chrześcijańskim,  ale  także  z  powodu  grzesznej  natury  człowieka, 

 
14 F r a n c i s z e k: Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim. Czuwanie modlitewne z okazji 

dnia ruchów, nowych wspólnot i stowarzyszeń kościelnych. Watykan 18.05.2013. „L’Osservatore 

Romano” wyd. pl. R. 34:2013 nr 7 s. 18–19; zob. M. F i a ł k o w s k i: Ruchy religijne jako miejsce 

i  narzędzie  nawrócenia.  W:  Duszpasterstwo  w  świetle  nauczania  papieża  Franciszka.  Red. 

D. L i p i e c. Lublin 2015 s. 137–139.  
15 Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich. W: II Polski Synod Plenarny (1991–1999). 

Warszawa – Poznań 2001 s. 155; zob. R. K a m i ń s k i: Kościół a życie polityczne jako problem 

pastoralny. „Roczniki Teologiczne” R. 53:2006 z. 6 s. 28–32.  
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który  nierzadko  zawodzi  i  błądzi,  zapominając  o  Bogu  i  lekceważąc Jego 

przykazania
16

. 

Katolicy muszą być przygotowani na wypowiedzenie swego sprzeciwu wo-

bec  zamierzeń  lub  działań w przestrzeni społecznej, które naruszają prawo 

Boże i prawa ludzkie. Wiąże się to z obserwowanymi dziś tendencjami w kultu-

rze, polityce i gospodarce, które są często niesprzyjające, a nawet wrogie chrze-

ścijaństwu. Wymaga to odpowiedniego kształtowania świadomości ludzi wierzą-

cych, przypominania nauczania Kościoła, a także wskazywania odpowiednich 

argumentów przydatnych zarówno w procesie formacji, jak i w prowadzonych 

debatach społecznych. 

Nie chodzi przy tym tylko o polemikę i prostowanie rozmaitych manipulacji 

i nieprawdziwych opinii czy stereotypów, co w otaczającej nas rzeczywistości 

jest  niezbędne.  Ważne  jest  także  ukazywanie  tak  licznych  przecież dobrych 

i pożytecznych działań, które giną w natłoku sensacji i skandali, chętnie dziś 

eksponowanych. Być może za mało jest chrześcijańskiej aktywności w ukazywa-

niu tego, co dobre i szlachetne, zaangażowania w promocję pożytecznych spo-

łecznie inicjatyw, w cierpliwej i nie przynoszącej natychmiastowych i spektaku-

larnych sukcesów pracy u podstaw. Takie działanie domaga się zrozumienia me-

chanizmów dzisiejszej komunikacji, poszukiwania zrozumiałego języka, a także 

umiejętności nawiązywania współpracy z ludźmi dobrej woli. 

 

VI. Zakończenie 

Wskazane  powyżej  zdania  mogą  być  zadaniami  dla  wszystkich  katoli-

ków w Polsce, ale szczególnie dotyczą one członków zrzeszeń religijnych, gdyż 

odpowiadają charakterowi i oryginalności tego typu grup. Wysiłek budowania 

środowiska  chrześcijańskiego,  otwarcie  na  dialog  z o taczającym  nas światem 

i wreszcie aktywność w życiu społeczny powinny stać się znakami wyróżniają-

cymi członków zrzeszeń religijnych. Takie zadania domagają się solidnej forma-

cji, zdolnej wychować dojrzałego naśladowcę Chrystusa, przygotowanego do 

głoszenia Dobrej Nowiny na areopagach współczesnego świata. Całej tej pracy 

winna przyświecać perspektywa świętości, do której wezwani są wszyscy wie-

rzący.  Droga  do  niej  prowadzi  przez  uczciwe  uznanie  grzeszności człowieka 

i zaufania Bogu bogatemu w miłosierdzie. 

Na koniec warto przypomnieć stanowcze słowa św. Jana Pawła II, w których 

przestrzega katolików świeckich przed biernością. Jest ona dużą pokusa, z której 

 
16 Zob. M. F i a ł k o w s k i: Świat kultury, polityki i gospodarki a wyzwania nowej ewangeli-

zacji.  W:  Ewangelizacja  odpowiedzią  Kościoła  w  Polsce  na  wyzwania współczesności. Red. 

W. P r z y g o d a, E. R o b e k. Sandomierz 2011 s. 207–226. 
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przebija nie tylko pogodzenie się ze swoją słabością, ale także zgoda na przecięt-

ność i ucieczka przed trudnymi wyzwaniami, jakie niesie świat współczesny. 

Niebezpieczeństwo bierności, wygodne usadowienie się na pozycji obserwatora, 

od  których  niedaleko  do  obojętności,  pozbawia wierzących ewangelicznej soli 

i światła (por. Mt 5, 13-14), tak niezbędnych dla poszukujących i zagubionych 

ludzi. Papież pisał tak: Nowe sytuacje – zarówno w Kościele, jak i w życiu spo-

łecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym – domagają się dzisiaj ze 

szczególną siłą zaangażowania świeckich. Bierność, która zawsze była postawą 

nie do przyjęcia, dziś bardziej jeszcze staje się winą. Nikomu nie godzi się trwać 

w bezczynności (ChL 3). 
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ABSTRACT 

The challenges for the religious associations in Poland 

Religious associations are characterized by strong evangelization dynamism. Their signifi-

cance in life of the Church in Poland is difficult to overestimate. Belonging to the Church, they 

base their activity on immutable principals of Revelation and Tradition and at the same time pru-

dently adjust that activity to new challenges present in modern times. This article is an attempt to 

present the most important objectives currently standing before religious associations in Poland. 

These objectives are: holiness and conversion, permanent and manifold Christian formation, build-

ing up a Christian environment, courageous dialogue with the modern world, and being active in 

societal life. 
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TOMASZ WIELEBSKI 

Duszpasterstwo chorych w Polsce. 

Między teorią i praktyką 
 

 

Jezus Chrystus w sposób szczególny odnosił się do ludzi chorych, lecząc ich 

choroby i słabości (Mt 4, 23). W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie 

ukazał swoim uczniom wzór postępowania wobec chorych i potrzebujących (Łk 

10, 30-37). Kościół, wierny poleceniu swojego Założyciela, cały czas angażuje 

się w posługę chorym i cierpiącym, uważając ją za integralną część swojego 

posłannictwa
1
. Tego typu posługa ma stawać się jednym z priorytetów prowa-

dzonych działań szczególnie w społeczeństwie dobrobytu i wydajności, w kultu-

rze,  którą  cechuje  bałwochwalczy  kult  ciała,  wypieranie  ze świadomości bólu 

i cierpienia oraz mit wiecznej radości  (EiE 88). W tym samym dokumencie czy-

tamy, że trzeba zabiegać o obecność w szpitalach kapelanów i członków stowa-

rzyszeń wolontariatu,  wspierając rodziny osób chorych oraz personel medyczny 

i paramedyczny (tamże).  Z  kolei papież Franciszek podkreśla,  że czas spędzony 

u boku chorego jest czasem świętym
2
. 

Jak jest realizowane w Polsce duszpasterstwo chorych rozumiane jako dzia-

łalność Kościoła zmierzająca do udzielenia wszechstronnej pomocy osobom 

przeżywającym doświadczenie choroby i cierpienia
3
? Czy podejmowane w jego 
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ramach działania z jednej strony biorą pod uwagę wymiar normatywny zawarty 

w Objawieniu i Magisterium Kościoła, a drugiej strony odczytanie pojawiających 

się znaków czasu? Autor artykułu postanowił zestawić ze sobą wybrane wskaza-

nia  Magisterium  Kościoła  z wynikami prowadzonych przez siebie w 1998 roku 

i powtórzonych w 2014 roku badań socjologicznych, aby ukazać, jak na prze-

strzeni 16 lat zmieniło się to duszpasterstwo. Pragnie on też uwypuklić koniecz-

ność  podjęcia  takich  działań,  aby  było  ono  wierne  wskazaniom Magisterium 

i wyzwaniom współczesności. Taki sposób naukowego postępowania jest reali-

zacją jednego z paradygmatów teologii pastoralnej zwanego paradygmatem 

trzech etapów. Ujmuje się go w formie sylogizmu praktycznego, w którym prze-

słanką większą jest zasada objawiona odkryta w wyniku poszukiwań nauk teolo-

gicznych, przesłankę mniejszą stanowią dane zaczerpnięte z badań socjologicz-

nych, psychologicznych, pedagogicznych i innych, a wniosek, będący zasadą 

urzeczywistniana się Kościoła, ma charakter teologiczny. Najpierw ukazuje się 

jakiś  wycinek  działalności  pastoralnej  Kościoła  w  ujęciu  normatywnym, 

następnie  w  ujęciu  realizowanym,  aby  dojść  do  wniosków  pastoralnych 

(ujęcie postulowane)
4
.  

 

I. Podstawy biblijno-teologiczne pastoralnej troski Kościoła o chorych 

Choroby i związane z nimi cierpienia stanowią jeden z najtrudniejszych pro-

blemów nurtujących człowieka. Przeżywane cierpienia prowadzą do zwrócenia 

się do Boga i stawiania pytań o ich nadprzyrodzony sens
5
, ale także nieraz do 

buntu przeciwko Stwórcy, a nawet Jego odrzucenia. Pomocą w odnajdywaniu 

odpowiedzi na szereg pytań chorego jest Biblia, która nie tylko ukazuje znacze-

nie i wartość choroby dla osobistego i wspólnotowego zbawienia, ale też inspiru-

je do niesienia pomocy ludziom cierpiącym.  

Stary Testament nie skupia swojej uwagi na chorobie samej w sobie, ale 

ukazuje ją w szerokim kontekście problemu zła i znaczenia w Bożych planach 

zbawienia
6
. Bóg stworzył człowieka do szczęścia (Rdz 2, 8-25), ale człowiek 

przez grzech odwrócił się od Stwórcy i zburzył ustanowiony przez Niego porzą-

dek (Rdz 3, 16-19). W świadomości Izraelity choroba kojarzy się z przeżyciem 

winy i stanowi zewnętrzny wyraz zniszczenia relacji miedzy Bogiem 

i człowiekiem oraz między ludźmi
7
. Nie przesądzając o naturalnych i bezpośred-

nich przyczynach choroby, zauważa się jej wyraźny związek z grzechem pierwo-

 
4 R. K a m i ń s k i: Metody teologii pastoralnej. W: Teologia pastoralna. Red. R. K a m i ń -

s k i. Lublin 2000 s. 24–26. 
5 J a n  P a w e ł  I I: List apostolski Salvifici doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cier-

pienia. Watykan 1984 nr 9.   
6 J. S t e f a ń s k i: Sakrament chorych w dziejach i życiu Kościoła. Gniezno 2000 s. 27.  
7 A. S k o w r o n e k: Chorzy i ich sakrament. Włocławek 1997 s. 25. 
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rodnym, którego stanowi bezpośredni skutek. Pierwszym i podstawowym wa-

runkiem pozbycia się choroby jest porzucenie grzechów, modlitwa i ofiara prze-

błagalna, a następnie zasięgnięcie rady lekarza
8
.  

W Starym Testamencie możemy odnaleźć teksty świadczące o odwiedzaniu 

chorych, polecaniu ich Bogu podczas modlitwy i podejmowanych sposobach 

terapii. Na wieść o cierpieniach Hioba przychodzą do niego jego przyjaciele, aby 

nad nim boleć i go pocieszać (Hi 2, 11). W księdze Mądrości Syracha znajduje 

się wezwanie, aby nie ociągać się z odwiedzinami chorego (Syr 7, 35). Prorok 

Ezechiel zwraca się z wyrzutem do pasterzy Izraela, że nie dbają o zdrowie „cho-

rej owcy” (Ez 34, 4).  Rany  osób  chorych  są  przemywane  oliwą lub balsamem 

i obwiązywane (Iz 1, 6; Oz 6, 1). Ten gest ma nie tylko znaczenie lecznicze, ale 

chroni przed śmiercią, zapewniając życie i radość czasów mesjańskich (Iz 61, 3). 

Za jedynego i skutecznego lekarza uznawany jest Bóg (Wj 15, 26; Pwt 32, 39), 

który dzieli się z lekarzami ziemskimi swoją mądrością i pokrzepia chorych na 

łożu boleści (Syr 38, 1-15; Ps 41, 4). Z relacji autorów natchnionych wynika, że 

celem leczenia jest przywrócenie szeroko rozumianego dobrego samopoczucia 

względem Boga, samego siebie i bliskich
9
.  

Prorocy Starego Testamentu, zapowiadając czasy mesjańskie, kreślą przed 

oczyma ludu wybranego erę radości, dobrobytu, wyzwolenia od wszelkiego zła, 

cierpienia, chorób i śmierci. Tego wyzwolenia ma dokonać Mesjasz (Iz 61, 1-3), 

którego przyjściu mają towarzyszyć uzdrowienia (Iz 35, 5-6). Zapowiadanym 

Mesjaszem jest Chrystus, który dając odpowiedź wysłańcom Jana Chrzciciela, 

powołuje się na znaki ery mesjańskiej, obejmujące między innymi fakt uzdro-

wienia chorych: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają 

oczyszczenia, głusi słyszą (Mt 11, 5).  

Jezus w sposób szczególny umiłował chorych i cierpiących, wypełniając 

proroctwa Starego Testamentu (Łk 4, 18-21)
10

. Chrystus jest zawsze poruszony 

obecnością ludzi chorych, nigdy nie przechodzi obojętnie wobec dramatu ludz-

kiego bólu i cierpienia (Mt 9, 35-36; 14, 35-36; Mk 6, 54-56). Jezus nie zadawala 

się jedynie uzdrowieniem ciała, ale uzdrawia całą osobę, przebaczając jej grze-

chy (Łk 5, 17–25). Uzdrowienia dokonywane przez Chrystusa mają sens wyłącz-

nie religijny. Modli się On najpierw do Boga (J 9, 41 nn.), wzbudzając w chorym 

nadzieję  na  uzdrowienie  (J 5, 60),  a  potem  spełnia  usilną  i  pokorną  prośbę 

o zdrowie (Mt 8, 2; Łk 9, 12). W opisach uzdrowień dokonywanych przez Chry-

 
8 M. Z a k r z e w s k a:  Choroba  –  zło  dotykające  człowieka.  W: Biblia a medycyna. Red. 

B. Pawlaczyk.  Poznań 2007 s. 23–24.     
9 A. O ł ó w:   Choroba,  uzdrowienie,  odpuszczenie   grzechów.  „Communio”  1998   nr  3  

s. 23–24. 
10 Zakon Szpitalny św. Jana Bożego. Komisja Generalna ds. Duszpasterstwa. Duszpasterstwo 

w stylu św. Jana Bożego. Rzym 2012 s. 27.  
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stusa widoczne jest żądanie od chorych wiary (Mt 9, 22; Łk 8, 50)
11

. Cudowne 

uzdrowienia dokonywane przez Chrystusa są zewnętrznym znakiem jego me-

sjańskiego  posłannictwa
12

  i  nadejścia  czasów,  w  których  nie  będzie już bólu 

i cierpienia (Iz 25, 8), a Bóg otrze wszelką łzę z oczu swoich czcicieli (Ap 21, 4).  

Chrystus zleca swoim uczniom troskę o ludzi chorych i cierpiących, ukazu-

jąc im postawę wrażliwego na nieszczęścia bliźnich Samarytanina (Łk 10, 30-

37). Przypowieść o dobrym Samarytaninie zakłada powszechność miłości która 

kieruje się ku potrzebującymi, będąc programem serca, które widzi
13

. W obliczu 

cierpienia nie poprzestaje on na samym tylko wzruszeniu i współczuciu, ale staja 

się one dla niego bodźcem do świadczenia wielorakiej pomocy
14

. Z opisu spo-

tkania Jezusa Zmartwychwstałego ukazującego się dwóm uczniom zmierzającym 

do Emaus (Łk 24, 13-35) można wyciągnąć wnioski dotyczące działalności wo-

bec chorych i cierpiących: być blisko człowieka, słuchać, empatycznie dostrze-

gać jego sytuację egzystencjalną, zbliżać ludzi do Boga przez znaki i obrzędy
15

. 

Chrystus nakazuje Apostołom głoszenie Ewangelii i uzdrawianie chorych (Mt 

16, 15-18). Uzdrowienia dokonywane przez Apostołów są znakiem nadejścia ery 

mesjańskiej i należą do głoszonego posłannictwa zbawczego, w którym Bóg 

uwalnia człowieka od sytuacji spowodowanej grzechem (Mk 6, 12-13). Doko-

nywane uzdrowienia są również realizacją władzy otrzymanej przez Chrystusa 

(Dz 3, 5-8). O wypełnianiu przez uczniów misji zleconej przez Jezusa mówią 

również teksty na temat uzdrowienia Eneasza z Liddy przez Piotra (Dz 19, 32 

nn.) oraz wielu chorych z Jerozolimy (Dz 5, 15-16). Kościół w Jerozolimie, mo-

dląc się wśród prześladowań, prosi o znaki mesjańskie z uzdrowieniem chorych 

włącznie (Dz 4, 29-30). Św. Paweł, głosząc słowo Boże poganom, dokonuje 

uzdrowień mocą Pana (Dz 14, 8-10; 28, 7-9). Z kolei św. Jakub wzywa chorych 

do tego, aby sprowadzali kapłanów, którzy będą się nad nimi modlili 

i namaszczali ich olejem (Jk 5, 14-16). 

Wezwanie do troski o chorych i cierpiących znajduje się w wielu dokumen-

tach Magisterium. Ukazując rolę chorych w Kościele, budzą one wrażliwość 

duchownych i świeckich na świat ludzkiego cierpienia, jak też zachęcają do 

wspólnego niesienia pomocy duchowo-medycznej. Podkreślając rolę permanent-

nej formacji wszystkich osób posługujących chorym, proponują one różne formy 

pracy duszpasterskiej z chorymi i wobec chorych, akcentując prawdę, że potrzeba 

 
11 M. Z a k r z e w s k a: Uzdrowienia w Nowym Testamencie. W: Biblia a medycyna, dz. cyt. 

s. 257. 
12 J. S t e f a ń s k i: Sakrament chorych w dziejach i życiu Kościoła, dz. cyt., s. 30. 
13 B e n e d y k t  X V I: Encyklika Deus Caritas est o miłości chrześcijańskiej. Watykan 2005 

nr 25; 31.  
14 J a n  P a w e ł  I I: List apostolski Salvifici doloris, dz. cyt. nr 28.  
15 Zakon Szpitalny św. Jana Bożego. Komisja Generalna ds. Duszpasterstwa: Duszpasterstwo 

w stylu św. Jana Bożego, dz. cyt. s. 29–30.  
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odnowy tego duszpasterstwa w którym chory będzie traktowany jako czynny 

podmiot ewangelizacji i zbawienia
16

. Warto przywołać niektóre myśli z tego 

nauczania, aby uświadamiając sobie ich bogactwo, znajdować inspirację do po-

dejmowanych działań, a zarazem pytać się, które ze wskazań Magisterium po-

winno jeszcze znaleźć odzwierciedlenie w codziennej praktyce duszpasterskiej.  

Wezwanie do troski o chorych i cierpiących znajduje się w nauczaniu II So-

boru Watykańskiego, który w Dekrecie o apostolstwie świeckich podkreśla, że 

Kościół ma okazywać chorym chrześcijańską miłość, szukać ich i znajdywać, 

troskliwie pocieszać i wspierać (DA 8). Z kolei w Dekrecie o posłudze i życiu 

prezbiterów  czytamy,  że  odwiedzanie  i  pokrzepianie  chorych  stanowi  jedno 

z podstawowych zadań prezbiterów (DP 6), którzy, co z kolei podkreśla Konsty-

tucja dogmatyczna o Kościele, przez święte namaszczenie i modlitwę mają ich 

polecać cierpiącemu i uwielbionemu Panu (KK 11). Konstytucja o liturgii pod-

kreśla, że namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla 

znajdujących się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia (KL 73), ale dla 

chorych będących w różnych stanach choroby (KL 75). Konstytucja dogmatycz-

na o Kościele, zauważa że chorzy szczególnie łączą się z Chrystusem (KK 11), 

natomiast oni – co stwierdza się w Dekrecie o misyjnej działalności Kościoła – 

mogą ofiarować swoje modlitwy i uczynki pokutne w intencji ewangelizacji 

świata (DM 38).   

Szczególną uwagę należy zwrócić na wskazania Magisterium zawarte w ry-

tuale liturgicznym Sakramenty Chorych. Obrzędy i duszpasterstwo (dalej SCH)
17

. 

Jego ukazanie się w 1972 roku stanowiło odpowiedź na wezwanie II Soboru 

Watykańskiego do odnowienia liturgii poszczególnych sakramentów i dostoso-

wanie ich do mentalności współczesnych ludzi (KL 21). Na podkreślenie zasłu-

guje fakt, że wspomniany rytuał w swoim tytule zrównał strukturę rytualną sa-

kramentów i ich implikacje duszpasterskie. Wspomniany zabieg służył przeła-

mywaniu uprzedzeń i schematów myślowych części wiernych i duszpasterzy, 

którzy skupiając się jedynie na posłudze sakramentalnej, nie uświadamiają sobie 

do końca faktu, że jest ona jedynie częścią pastoralnej troski Kościoła o człowie-

ka chorego.   

Obrzędy Sakramentów chorych przypominają, że najgłębszym uzasadnie-

niem troski Kościoła o chorych jest przekonanie o obecności w nich cierpiącego 

Chrystusa (SCH nr 32). Odwiedzanie chorych, aby wspierać ich środkami natu-

ralnymi i pokrzepiać na duchu, stanowi wypełnianie polecenia Chrystusa (SCH 

nr 4). Odnosi się ono do wszystkich ochrzczonych (SCH nr 33), a szczególnie do 

proboszczów i przełożonych kleryckich wspólnot zakonnych, którzy mają osobi-

 
16 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Christifideles laici o  powołaniu i misji świec-

kich w Kościele i świecie. Watykan 1998 nr 53–54.   
17 Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo. Katowice 2001. 
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ście ich odwiedzać i wspierać ofiarną miłością (SCH nr 16, 38, 34, 42). Celem 

wspomnianych odwiedzin jest nie tylko dostarczenie krzepiących słów wiary 

i pouczenie o znaczeniu choroby w tajemnicy zbawienia, ale doprowadzenie 

chorych do częstego przyjmowania sakramentu pokuty i Eucharystii, a także do 

przyjęcia w stosownym czasie namaszczenia chorych i wiatyku (SCH nr 43). 

Odwiedzając chorych, można pocieszać ich opartymi na Piśmie Świętym słowa-

mi  wiary,  ukazywać  wartość  ofiarowywanego w różnych intencjach cierpienia 

i stopniowo doprowadzać do skorzystania z sakramentów. Odwiedziny chorych 

są też okazją do wspólnej modlitwy, która może się zakończyć błogosławień-

stwem (SCH nr 42-45). 

Szczytem działań duszpasterskich wśród chorych przebywających w do-

mach, szpitalach i innych miejscach ma być sprawowanie sakramentu namasz-

czenia chorych
18

.  Przez sprawowanie sakramentu namaszczenia chorych 

wzmacnia się ich ufność w Boga, uzbraja przeciwko pokusom szatana i pomaga 

w odzyskaniu zdrowia, jeżeli jest to pożyteczne dla zbawienia duszy (SCH nr 6). 

Ponieważ wielu wiernych traktuje sakrament namaszczenia chorych jako „ostat-

nie namaszczenie”, potrzebna jest ogólna i rodzinna katecheza ukazująca jego 

istotę i przestrzegająca przed zwlekaniem jego przyjęcia (SCH nr 13, 36). Sa-

kramentu namaszczenia chorych można udzielać podczas mszy św. sprawowanej 

w kościele, domu chorego lub szpitalu (SCH nr 104), szczególnie podczas piel-

grzymek, dni chorego i zjazdów stowarzyszeń chorych (SCH nr 107). Chorym 

trzeba stworzyć możliwość częstego, a nawet codziennego, przyjmowania Ko-

munii św. (SCH nr 52), a ci, którzy znajdują się w bezpośrednim niebezpieczeń-

stwie śmierci, powinni być pokrzepieni Wiatykiem (SCH nr 26, 117-118). 

Mówiąc o posłudze sakramentalnej wobec chorych, w sposób szczególny 

należy zwrócić uwagę na orędzie papieża Benedykta XVI skierowane z okazji 

XX Światowego Dnia Chorego. Papież zwrócił w nim uwagę na rolę sakramen-

tów uzdrowienia w duszpasterstwie chorych: pokuty i pojednania, namaszczenia 

chorych, Eucharystii. Według papieża, sakrament pokuty przywraca łaskę Bożą, 

pomagając w przeciwstawieniu się zniechęceniu i rozpaczy, natomiast częste 

przyjmowanie przez chorych w szpitalach oraz domach Komunii św. umacnia 

ich  więź  z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Papież apeluje też 

o zwrócenie większej uwagi na sakrament namaszczenia chorych, zarówno 

w wymiarze refleksji teologicznej, jak i działalności duszpasterskiej. Podkreśla, 

że  ten  sakrament  powinien  być  udzielany  nie  tylko  u  kresu  życia,  ale także 

w różnych sytuacjach związanych z chorobą
19

. Według Benedykta XVI: otocze-

 
18 J a n  P a w e ł  I I: Homilia wygłoszona podczas mszy św. z udziałem  chorych i niepełno-

sprawnych (Wellington 23. 11. 1986). W: Ewangelia cierpienia. Red. J. P o n i e w i e r s k i. Kra-

ków 1997 s. 127. 
19 B e n e d y k t  X V I, Orędzie na XX Światowy Dzień Chorego: Wstań, idź, twoja wiara cię 

uzdrowiła. (Watykan 20. 11. 2011). www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/ messag-

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/%20messages/sick/documents/hf_ben-vi_mes_20111120_world-day-of-the-sick-2012_pl.html
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nie chorych uwagą i opieką duszpasterska jest z jednej strony znakiem czujności 

Boga  dla  cierpiących,  a  z drugiej przynosi duchową korzyść również kapłanom 

i całej wspólnocie chrześcijańskiej służącej cierpiącemu Chrystusowi (Mt 25, 

40)
20

.  Papież  podkreśla  też,  że  sakramenty,  wraz ze słuchaniem słowa Bożego 

i osobistą modlitwą, maja stawać się dla chorych i cierpiących bezpieczną kotwi-

cą w wierze
21

. Na rolę sakramentu namaszczenia w duszpasterstwie chorych 

zwraca też uwagę papież Franciszek mówiąc o nim, że przez jego sprawowanie 

Jezus bierze nas za rękę, dotyka nas, tak jak dotykał chorych i przypomina, że 

należymy już do Niego i nic, nawet choroba i śmierć, nigdy nie będzie mogło nas 

od Niego oddzielić
22

. Papież ukazując istotę tego sakramentu i piętnując niewła-

ściwe wyobrażenia  części  osób  twierdzących,  że  po  księdzu  kolej  na  zakład 

pogrzebowy,  apeluje, aby z niego korzystać w chwili poważnej choroby czy 

starości
23

.  

Mówiąc o teologicznych podstawach duszpasterstwa chorych, należy przy-

wołać także nauczanie powstałej w 1985 roku Papieskiej Komisji Duszpaster-

stwa Służby Zdrowia, przekształconej w 1988 roku w Papieską Radę do spraw 

Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Warto również podkreślić jej rolę w inspiracji, 

rozwoju i koordynacji działań związanych z duszpasterstwem chorych i służby 

zdrowia. Wspominając szereg inicjatyw tej Rady, należy między innymi przywo-

łać przygotowanie i wydawanie specjalnych opracowań poświęconych wielora-

kiej problematyce duszpasterstwa chorych: Świeccy w świecie cierpienia i zdro-

wia (1987); Formacja kapłańska a duszpasterstwo służby zdrowia (1990); Świa-

towy Dzień Chorego. Dlaczego i jak obchodzić? (1992); Karta Pracowników 

Służby Zdrowia (1995).  

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia w dokumencie Świeccy 

w świecie cierpienia i zdrowia podkreśla, że będąca integralną częścią posłannic-

twa Kościoła troska o chorych jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Zaan-

gażowanie świeckich na polu opieki społecznej i zdrowotnej ma się zasadniczo 

wyrażać w sferze badań naukowych, kształtowaniu postaw i konkretnej opiece 

nad chorymi. Wszyscy podejmujący różnorodne formy opieki nad chorym, za-

równo w wymiarze indywidualnym, jak i grupowym, maja im służyć, traktując 

ich w sposób podmiotowy. Szczególne zadanie przypada świeckim pracownikom 

służby zdrowia, którzy wykonując swój zawód, sprawują diakonię, czyli służbę 

 
es/sick/documents/hf_ben-vi_mes_20111120_world-day-of-the-sick-2012_pl.html [dostęp: 19. 09. 

2014].  
20 Tamże.  
21 Tamże. 
22 F r a n c i s z e k: Przemówienie podczas audiencji generalnej Jezus dotyka ran człowieka. 

„L’Osservatore Romano” 2014 nr 3–4 s. 46–47.   
23 Tamże. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/%20messages/sick/documents/hf_ben-vi_mes_20111120_world-day-of-the-sick-2012_pl.html
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miłosierdzia. Podobnie jak kapłani, są oni przyjaciółmi chorych, pełniąc swoje 

apostolstwo wśród nich
24

. 

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia w dokumencie Formacja 

kapłańska a duszpasterstwo służby zdrowia zwraca uwagą na potrzebę specjalnej 

formacji kleryków i kapłanów angażujących się w pracę z chorymi. W dokumen-

cie podkreśla się, że wspomniana formacja musi obejmować wymiar teoretyczny 

i praktyczny. Wymiar teoretyczny związany jest z poznawaniem nauczania Ko-

ścioła oraz wskazań nauk medycznych w zakresie opieki nad chorymi, natomiast 

wymiar praktyczny polega na stałym kontakcie z chorymi w szpitalach i domach. 

Praktyczna posługa względem chorych nie może ograniczać się jedynie do udzie-

lania im sakramentów, ale musi obejmować inne formy, łącznie z ich odwiedza-

niem i pasterską opieką
25

. W dokumencie apeluje się też do duszpasterzy, aby 

zatroszczyli się o moralną i duchową formację pracowników służby zdrowia, 

którzy są pierwszymi i głównymi pośrednikami działań duszpasterskich Kościo-

ła
26

. Mają oni być traktowani jako partnerzy w niesieniu pomocy chorym, z po-

szanowaniem ich autonomii organizacyjnej i wykonawczej
27

.  

Autorzy dokumentu Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia Karta Pra-

cowników Służby Zdrowia podkreślają, że współzależność wymiaru fizycznego, 

psychicznego i duchowego każdego człowieka łączy się z koniecznością zapew-

nienia jemu duchowej i religijnej opieki. Duszpasterska troska kapłanów, zakon-

ników i świeckich o chorych ma się wyrażać w katechezie, liturgii i dziełach 

miłości.  Trzeba  pomóc  chorym  w  odkrywaniu  odkupieńczego  znaczenia 

cierpienia przeżywanego w łączności z Chrystusem oraz umożliwić im korzysta-

nie z sakramentów, będących skutecznymi znakami odradzającej i ożywiającej 

łaski Bożej. Chorzy oczekują ze strony zdrowych na świadectwo wiary, mające-

go siłę terapeutycznej  miłości
28

.  Posługa  chorym,  będąca  realizacją  życiowe-

go  powołania  ludzi  świeckich  i  duchownych,  jest wyrazem ich uczestnictwa 

w duszpasterskiej i ewangelizacyjnej działalności Kościoła. Z jej pomocą doko-

nuje się rozprzestrzenianie miłości Bożej wobec człowieka cierpiącego, a także 

dzieła miłości wobec Boga, który przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszyst-

kich (Dz 10, 38). Pracownicy służby zdrowia, będąc sługami życia, stają się 

współpracownikami Boga w przywracaniu zdrowia chorej duszy i choremu cia-

łu
29

. Karta Pracowników Służby Zdrowia ukazuje również terapeutyczną rolę 

 
24 Papieska Komisja Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia: Świeccy w świecie cier-

pienia i zdrowia. Watykan 1987 s. 21. 25–28. 34–37. 
25 Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia: Formacja kapłańska a duszpasterstwo 

służby zdrowia. Watykan 1991 s. 27–31.  
26 Tamże s. 26.   
27 Tamże s. 43.  
28 Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia: Karta Pracowników Służby Zdrowia. 

Watykan 1995 s. 87–88. 
29 Tamże s. 12–15. 
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pełnego miłości kontaktu międzyludzkiego. Odgrywa on szczególną rolę przy 

leczeniu zaburzeń i chorób natury psychicznej, dokonującym się przez psychote-

rapię
30

.  

Dokument Światowy Dzień Chorego. Dlaczego i jak obchodzić? postuluje, 

aby inicjatywy podejmowane z okazji obchodów Dnia Chorego na poziomie 

narodowym, diecezjalnym i parafialnym stanowiły pewną całość. W czasie ob-

chodów Dnia Chorego na poziomie narodowym, powinna odbyć się w sanktua-

rium maryjnym lub innym znanym kościele msza św. z licznym udziałem cho-

rych, transmitowana przez radio lub telewizję. W obchodach Dnia Chorego na 

poziomie parafialnym trzeba wyodrębnić dwa momenty. Chodzi w pierwszym 

rzędzie o modlitwę i refleksję wspólnoty kościelnej połączoną z obecnością cho-

rych w świątyni oraz inicjatywy podejmowane wśród chorych będących w róż-

nych miejscach opieki społecznej. Celebracja Eucharystii, połączona 

z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych, ma stanowić kluczowe wyda-

rzenie tych obchodów. Chorzy wraz z pracownikami służby zdrowia i swoimi 

najbliższymi winni przebywać w pobliżu ołtarza. Mają oni wziąć czynny udział 

we mszy św., czytając słowo Boże, wypowiadając intencje modlitwy wiernych, 

rozważania o wartości cierpienia oraz przynosząc procesjonalnie dary ofiarne. 

Sprawowanie sakramentu namaszczenia chorych ma być poprzedzone katechezą 

wyjaśniającą jego charakter, mający wymiar duchowej i fizycznej terapii
31

.  

Mówiąc o duszpasterstwie chorych należy zwrócić uwagę na posługę spra-

wowaną w szpitalach będącą największą i najliczniej uczęszczaną świątynią 

świata
32

.  Papież Benedykt XVI zwracał uwagę na to, że szpitale powinny być 

traktowane jako uprzywilejowane miejsce ewangelizacji
33

. Nie można dopuścić 

do tego, aby zdrowie stało się w nich zwykłym towarem poddanym prawom ryn-

ku
34

. Ważną rolę w placówkach leczniczych powinna odgrywać kaplica będąca 

pulsującym sercem, w którym Jezus nieustannie ofiaruje się Ojcu za życie ludzko-

ści
35

.  Trzeba zatroszczyć się o zapewnienie duchowego wsparcia chorym znaj-

dującym się w szpitalach, umożliwiając im częste przyjmowanie Komunii św.
36

. 

 
30 Tamże s. 85. 
31 Papieska  Rada  ds.  Duszpasterstwa  Służby Zdrowia:  Światowy Dzień Chorego. Dlaczego 

i jak obchodzić?. Watykan 1992 s. 45–48. 
32 Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia: Formacja kapłańska a duszpasterstwo 

służby zdrowia. dz. cyt. s. 35. 
33 B e n e d y k t  X V I: Przemówienie do uczestników międzynarodowej konferencji Papie-

skiej rady ds. Duszpasterstwa Służby zdrowia i chorych Chrześcijańska nauka o cierpieniu (Waty-

kan 17. 11. 2012) www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=4337 [dostęp 23. 07. 2014].  
34 Tamże. 
35 B e n e d y k t  X V I:  Orędzie  na  XV I Światowy  Dzień  Chorego  Eucharystia, Lourdes 

i duszpasterstwo chorych (Watykan 11 I 2008).  http://www.prawapacjenta.eu/?pId=1135 [dostęp: 

4. 02. 2015].  
36 B e n e d y k t  X V I:  Adhortacja  apostolska  Sacramentum  caritatis  o  Eucharystii, źró-

dle i szczycie życia i misji Kościoła. Watykan 2007 nr 58.  

http://www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=4337
http://www.prawapacjenta.eu/?pId=1135
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W życiu pacjentów szpitalnych którzy w życiu odeszli od Chrystusa, a w chwili 

cierpienia zastanawiają się nad sensem swojego życia, ważną rolę odgrywają 

kapelani szpitalni, a także zespoły opieki duszpasterskiej, będące kroplą oleju 

otwierającą ludzkie serca na to, co Boże i piękne
37

.  

W pracy duszpasterskiej Kościoła szczególną uwagę należy poświęcić oso-

bom nieuleczalnie chorym. Jan Paweł II zwracał uwagę na rolę terapii paliatyw-

nych,  których  celem  jest  złagodzenie cierpienia w końcowym stadium choroby 

i zapewnienie pacjentowi potrzebnego mu ludzkiego wsparcia
38

. Z kolei Bene-

dykt XVI podkreślał, że Kościół pragnie wspierać nieuleczalnie i śmiertelnie 

chorych (…), promując działania stwarzające warunki pomagające z  godnością 

znosić nieuleczalną chorobę i śmierć i dbając o zwiększenie liczby ośrodków 

opieki paliatywnej, ofiarujących chorym humanitarne i duchowe wsparcie
39

. 

Karta Pracowników Służby Zdrowia zwracając uwagę na to, że śmierć jest ostat-

nią fazą życia ludzkiego, zaapelowała do lekarzy, pielęgniarek, kapłanów, opie-

kunów społecznych, wolontariuszy, członków rodzin i przyjaciół o zapewnienie 

całościowej opieki osobom umierającym, pozwalającej im na godne odejście
40

. 

Głównym obowiązkiem duszpasterskim całej wspólnoty eklezjalnej jest ewange-

lizowanie śmierci czyli głoszenie Ewangelii umierającemu, co wyraża się i ak-

tualizuje w miłości, modlitwie i sakramentach
41

.  

Ważną kwestią jest troska Kościoła o ludzi cierpiących na wielorakie zabu-

rzenia i choroby psychiczne. Według Jana Pawła II stosunek do ludzi chorych 

psychicznie jest miernikiem kultury społeczeństwa i państwa
42

. Papież Benedykt 

XVI podkreślał, że Kościół pragnie wyrazić swą szczególną troskę o cierpiących 

(…) na zaburzenia umysłowe, które dotykają jedna piątą ludzkości
43

. Papież dia-

gnozując przyczyny tych zaburzeń w krajach wysoko rozwiniętych, zwrócił 

uwagę na negatywny wpływ kryzysu wartości moralnych, co zwiększa poczucie 

osamotnienia, podważa tradycyjne struktury więzi społecznych i doprowadza do 

 
37  Z. Z i m o w s k i: Przemówienie podczas międzynarodowej konferencji o szpitalu jako 

miejscu nowej ewangelizacji  (Watykan 15. 11. 2012). http://nowaewangelizacja.org/watykan-

miedzynarodowa-konferencja-o-szpitalu-jako-miejscu-ewangelizacji/ [dostęp: 4. 02. 2105].  
38 J a n  P a w e ł  I I: Encyklika Evangelium vitae o wartości i nienaruszalności życia ludz-

kiego. Watykan 1995 nr 65.   
39 B e n e d y k t  X V I: Orędzie na XV Światowy Dzień Chorego Kościół naśladuje miło-

siernego Samarytanina. (Watykan 8. 12. 2006). ww.pijarzy.pl/rozwazania/oredzie_benedykta_ 

xvi_na_xv_swiatowy_dzien_chorego_d1630_pol.htmlhttp [dostęp: 4. 02. 2015). 
40  Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia: Karta Pracowników Służby Zdrowia. 

dz. cyt. s. 95–96. 
41 Tamże s. 108–109. 
42 J a n  P a w e ł II: Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do chorych (Gdańsk 12. 06. 

1987). W: J a n  P a w e ł  I I: Pielgrzymki do Ojczyzny. Kraków 1999 s. 487.   
43 B e n e d y k t  X V I: Orędzie na XIV Światowy Dzień Chorego Otaczajmy troską i miło-

ścią umysłowo chorych (Watykan 8. 12. 2005). http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/ bene-

dykt_xvi/przemowienia/chory2006-or_08122005. html [dostęp: 4. 02. 2015].  

http://nowaewangelizacja.org/watykan-miedzynarodowa-konferencja-o-szpitalu-jako-miejscu-ewangelizacji/
http://nowaewangelizacja.org/watykan-miedzynarodowa-konferencja-o-szpitalu-jako-miejscu-ewangelizacji/
http://www.prawapacjenta.eu/?pId=1135
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/%20benedykt_xvi/przemowienia/chory2006-or_08122005.%20html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/%20benedykt_xvi/przemowienia/chory2006-or_08122005.%20html
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ich rozpadu, spychając na margines społeczeństwa chorych, w szczególności 

umysłowo. Benedykt XVI zaapelował, aby otaczano ich opieką medyczną, so-

cjalną i duszpasterską, opartą na poszanowaniu godności właściwej każdej istocie 

ludzkiej
44

.  

Ważną role w duszpasterstwie chorych mogą odgrywać środki społecznego 

przekazu, umożliwiając ludziom chorym i starym uczestnictwo w wydarzeniach 

religijnych, niosąc im szczególną pociechę
45

. Szczególnie ważną rolę odgrywa 

niedzielna transmisja mszy św. przez telewizję i radio, która dla osób dotkniętych 

chorobą lub przebywających w szpitalu jest formą uczestnictwa w liturgii Ko-

ścioła, niosącą duchowe umocnienie. W liście apostolskim Dies Domini Jan Pa-

weł II napisał, że dzięki powiązaniu transmisji telewizyjnej lub radiowej celebra-

cji eucharystycznej z posługą  nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii przynoszą-

cych do domu chorych Komunię św., mogą oni korzystać z owoców niedzielnej 

Mszy św. oraz przeżywać niedzielę jako prawdziwy »dzień Pański« i »dzień Ko-

ścioła«
46

.  

Również  w  nauczaniu  Kościoła  w  Polsce  można zauważyć troskę o roz-

wój duszpasterstwa osób chorych i cierpiących. Przykładowo II Synod Plenarny 

w księdze Świętość. Dar i zadanie Synod postuluje, aby: troskliwą opieką ota-

czać chorych. Trzeba wciąż uświadamiać uczniom Chrystusowym, że choroba 

jeśli jest przeżywana w zjednoczeniu z Panem, może być czasem szczególnej od-

nowy oraz ubogaceniem całego Ciała Chrystusa wielkimi darami świętości. 

Duszpasterze powinni zadbać o wymianę tych darów duchowych przez odwiedzi-

ny w szpitalach chorych z powierzonej ich pieczy wspólnoty parafialnej. Szcze-

gólnie jednak trzeba zadbać o chorych leżących w domach. Posługa ta powinna 

mieć postać przynajmniej cotygodniowej celebracji  Komunii św., wspólnej me-

dytacji  Pisma  Świętego  i  rozmów. Powinni ją podejmować zarówno kapłani, 

jak i świeccy członkowie apostolatu chorych, zwłaszcza nadzwyczajni szafarze 

Eucharystii
47

. Z kolei księga Liturgia Kościoła po II Soborze Watykańskim pod-

kreśla, że regularne i częste zanoszenie chorym Eucharystii, a także sprawowanie 

jej w ich domach jest przejawem zwykłej troski pasterza i wspólnoty 

o cierpiących członków Ciała Chrystusa
48

. 

 
44 Tamże.  
45 J a n  P a w e ł  I I: Orędzie na XIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Ro-

dzina wobec środków społecznego przekazu  (Watykan 1. 05. 1980). „L’Osservatore Romano” 

1980 nr 6 s. 4. 
46 J a n  P a w e ł  I I:  List  apostolski  Dies  Domini  o  świętowaniu  niedzieli. Watykan 

1998 nr 54. 
47 Świętość.  Dar  i  zadanie.   W:  II   Polski   Synod  Plenarny   (1991–1999).   Poznań   2001  

s. 247 nr 54. 
48 Liturgia  Kościoła  po  II  Soborze  Watykańskim.  W:  II  Polski  Synod  Plenarny, dz. cyt. 

s. 207 nr 99. 
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Problematyka posługi stałego akolity została podjęta w wydanej w 1991 ro-

ku instrukcji Konferencji Episkopatu Polski w sprawie formacji i sposobu wyko-

nywania posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św.
49

. Instrukcja przedstawia 

między innymi zasady zanoszenia i udzielania Komunii św. chorym i niepełno-

sprawnym, podkreślając jej związek ze sprawowaniem Eucharystii przez wspól-

notę parafialną
50

. Zagadnienia posługi stałego akolity zostały szczegółowe omó-

wiona w Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej
51

. Dokument zwraca 

uwagę na konieczność szczególnej troski akolitów o chorych i słabych leżących 

w domach i szpitalach, aby nieść im pomoc w codziennych potrzebach 

i odpowiednie duchowe wsparcie. Mają oni w każdą niedzielę poświęcać pewien 

czas dla chorych, odwiedzając ich w domach i szpitalach, nie tylko zanosząc im 

Komunią św., ale również wspierając ich w cierpieniach, a w razie potrzeby 

przygotowując do przyjmowania sakramentu namaszczenia i Wiatyku. Do ich 

zadań ma należeć koordynacja działań parafii na rzecz chorych w domach i szpi-

talach, a do których należy także zaliczyć pomoc w dojechaniu na niedzielną 

Eucharystię tym, którzy nie mogą dojść o własnych siłach
52

. Dokument podkre-

śla, że akolita może również włączyć się w prowadzenie Adoracji Najświętszego 

Sakramentu w parafii, nabożeństw eucharystycznych i procesji, pomoc potrzebu-

jącym i organizowanie wolontariatu
53

. 

Problematyka duszpasterstwa osób chorych i cierpiących została też podjęta 

w dokumentach Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski: Instruk-

cja o pracy charytatywnej w parafiach z 1986 roku oraz Wskazania duszpaster-

skie dla Parafialnych Zespołów Charytatywnych z 2000 roku. Zobowiązują one 

wszystkich proboszczów do powołania Parafialnych Zespołów Charytatyw-

nych
54

,  których  członkowie,  dzieląc  parafię  na  rejony charytatywne,  powinni 

w sposób szczególny zwrócić uwagę na osoby znajdujące się w trudnym położe-

niu materialnym, zdrowotnym lub duchowym, wśród których są między innymi 

seniorzy, chorzy, niepełnosprawni
55

. 

 
49 Zob. Konferencja Episkopatu Polski: Zmodyfikowana instrukcja w sprawie formacji i spo-

sobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. (22. 06. 1991) W: Dokumenty 

duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966–1998). Red. Cz. K r a k o w i a k, L. A d a -

m o w i c z. Lublin 1999, s. 65–72.  
50 Tamże s. 71–72. 
51 Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej (27. 11. 2008). Wrocław 2012. 
52 Tamże nr 38–39.  
53 Tamże 39. 
54 Zob. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o pracy charytatywnej w parafiach 

(19.11.1986) nr 4. 9. W: W. P r z y g o d a: Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykań-

skim II. Lublin 1998 s. 257–265; Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski: Wskazania 

duszpasterskie dla parafialnych zespołów Caritas (18. 05. 2000) nr 5. W: L. A c h r e m o w i c z: 

Wierzę... Zeszyt formacyjny da parafialnych grup charytatywnych. Warszawa 2000 s. 1–12. 
55 Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski: Wskazania duszpasterskie dla para-

fialnych zespołów Caritas (18.05.2000), dz. cyt. s. 12.  
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Do pracy z chorymi potrzeba profesjonalnie przygotowanych osób duchow-

nych. Takie przygotowanie powinno się już dokonywać w seminarium duchow-

nym przez specjalne wykłady i ćwiczenia. Zasady formacji kapłańskiej w Polsce 

opracowane przez Komisję Episkopatu Polski do spraw Seminariów Duchow-

nych i opublikowane w 1999 roku podkreślają, że zajęcia z psychologii powinny 

nie tylko zaznajomić alumnów z głównymi kierunkami w tej dziedzinie wiedzy, 

lecz również ułatwić zrozumienie siebie i innych osób. Mają one z jednej strony 

pomagać  w  kształtowaniu  dojrzałej  osobowości  kandydatów  do  kapłaństwa, 

a z drugiej mają stanowić pomoc  w realizowaniu skutecznego duszpasterstwa
56

. 

Wspomniane zajęcia mają objąć psychologiczne aspekty pomocy ludziom cho-

rych, obejmujące zagadnienia związane z objawami i klasyfikacją chorób psy-

chicznych, kryzysów religijnych i zaburzeń osobowościowych, nerwic oraz 

związków poradnictwa psychologicznego i kierownictwa duchowego
57

. Wiedza 

zdobyta  w  czasie  wykładów  ma  być  wykorzystywana  w  czasie  praktyk 

duszpasterskich
58

. 

Nauczanie Magisterium Kościoła uwrażliwia wszystkich wierzących na pro-

blemy chorych. Według tego nauczania, nikt nie powinien przechodzić obojętnie 

wobec ich potrzeb i cierpień, podejmując adekwatne do swoich możliwości dzia-

łania. Duszpasterska posługa wobec chorych, w którą angażują się ich rodziny, 

pracownicy służby zdrowia, wolontariusze, duchowni, zakonnice i zakonnicy 

oraz kandydaci do kapłaństwa, może stać się praktycznym sprawdzianem reali-

zacji wezwania do budowania cywilizacji miłości.  

 

II. Realizowane metody i formy duszpasterstwa chorych 

w Polsce w świetle badań 

Autor pragnie teraz ukazać, na podstawie wyników przeprowadzonych przez 

siebie badań socjologicznych uzupełnionych o wyniki badań ISKK SAC, cząst-

kowy obraz duszpasterstwa chorych w Polsce. Pierwsze badania zostały prze-

prowadzone przez autora w 1998 roku, a następnie powtórzone w 2014 roku
59

. 

Przedstawienie wybranych wyników badań pozwoli na poszukiwanie odpowiedzi 

 
56 Komisja Episkopatu Polski do spraw Seminariów Duchownych: Zasady formacji kapłań-

skiej w Polsce. Częstochowa 1999. s. 200–201.  
57 Tamże s. 203. 
58 Tamże s. 118.  
59 W 1998 roku autor przeprowadził, za pomocą samodzielnie skonstruowanego kwestiona-

riusza, badania wśród 350 chorych przebywających w szpitalach Otwocka, Poznania i Lublina. 

Zostały one następnie powtórzone w 2014 roku na grupie 204 chorych przebywających w tych 

samych szpitalach. Z kolei badania kapelanów, przeprowadzone również za pomocą samodzielnie 

skonstruowanego przez autora kwestionariusza, zostały przeprowadzone wśród 110 kapelanów 

odbywających rekolekcje w 1998 roku w Częstochowie i powtórzone w 2014 roku na grupie 104 

kapelanów przeżywających rekolekcje również w Częstochowie.       



 56 

na pytanie czy i w jaki sposób przez 16 lat zmieniło się duszpasterstwo chorych 

w Polsce. Nie chodzi tylko o ukazanie istniejącej rzeczywistości, ale ma to być 

punkt wyjścia do zaproponowania pewnych działań na przyszłość.  

Szczególne znaczenie w duszpasterstwie chorych powinien odgrywać sa-

krament namaszczenia chorych.  Warto postawić sobie pytanie, jakie jest jego 

miejsce  w  świadomości Polaków i z jaką częstotliwością jest on przyjmowany. 

Z trzech ogólnopolskich badań religijności przeprowadzonych przez ISKK SAC 

(1991, 1998, 2012) wynika,  że  nazwa  sakramentu  namaszczenia  chorych była, 

w  porównaniu  z  innymi  sakramentami,  relatywnie  najrzadziej  podawana 

przez respondentów  (1991 – 62,4%, 1998 – 53,6%, 2012 – 49,9%).  W  bada-

niach  w 2012 roku respondenci przypisywali sakramentowi namaszczenia cho-

rych jeden z najniższych poziomów znaczenia (52,7%), przyznając najwyższe 

znaczenie sakramentom: chrztu (62,4%), Eucharystii(61,4%) i małżeństwu 

(60,0%). Świadczy to o małej świadomości znaczenia i istoty tego sakramentu
60

.  

Badania przeprowadzone wśród mieszkańców różnych diecezji potwierdzają 

fakt, że zasadniczo Polacy nie posiadają właściwie uformowanej świadomości 

dotyczącej znaczenia i istoty sakramentu namaszczenia chorych. Kiedy proszono 

respondentów o podanie nazw znanych im sakramentów, sakrament namaszcze-

nia chorych był najczęściej wymieniany na samym końcu albo wcale o nim nie 

wspominano
61

. Można przypuszczać, że tak słaba znajomość sakramentu chorych 

przez respondentów związana jest z tym, że w wielu przypadkach utożsamiają go 

z ostatnim namaszczeniem.  

A jak wygląda częstotliwość przyjmowania sakramentu namaszczenia przez 

badanych przez autora chorych? Z badań przeprowadzonych w 1998 roku wyni-

ka, że aż 60,0% respondentów wcale nie przyjęło tego sakramentu, 18,0% przy-

jęło go już kilka razy w życiu, a 15,1% uczyniło to raz. Z kolei badania przepro-

 
60 W. Z d a n i e w i c z:  Model  katolickiej  religijności.  W:  Postawy  społeczno-religijne  

Polaków 1991–2012. Red.  L. A d a m c z u k,  E.  F i r l i t,  W.  Z d a n i e w i c z . Warszawa  2013 

s. 107–109.  
61 Postawy społeczno-religijne diecezjan tarnowskich. Red. W. Z d a n i e w c z, T. Z e m -

b r z u s k i. Warszawa 2001 s. 80–81; Postawy religijno-społeczne mieszkańców Archidiecezji 

Łódzkiej. Red. W. Z d a n i e w c z, S. Z a r ę b a, T. Z e m b r z u s k i. Warszawa 2002 s. 30; Posta-

wy społeczno-religijne archidiecezjan poznańskich. Red. W. Z d a n i e w c z, S. Z a r ę b a. Poznań 

2005 s. 24; Postawy społeczno-religijne mieszkańców Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Red. 

W. Z d a n i e w c z, S. Z a r ę b a. Warszawa 2006 s. 39; Religijność mieszkańców Warszawy. Red. 

W. Z d a n i e w c z, S. Z a r ę b a, T. Z e m b r z u s k i. Warszawa 2007 s. 50; Postawy religijno-

społeczne mieszkańców Diecezji Warszawsko-Praskiej. Red. L. A d a m c z u k, W. S a d ł o ń . 

Warszawa 2011 s. 31; Postawy religijno-społeczne mieszkańców Archidiecezji Białostockiej. Red. 

R. L a n g e, W. S a d ł o ń. Białystok 2013 s. 31–32; Postawy religijno-społeczne mieszkańców 

Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 2013. Red. E. J a r m o c h, W. Z d a n i e w i c z. Warszawa-

Zielona Góra 2013 s. 18–19.  
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wadzone w 2014 roku wykazały, że 74,6% wcale tego nie uczyniło, 8,5% przyję-

ło ten sakrament kilka razy, a 16,9% uczyniło to raz. Analiza powyższych 

wskaźników wskazuje na to, że na przestrzeni 16 lat o 14,6% zwiększył się odse-

tek osób, które nie przyjęły sakramentu namaszczenia chorych, natomiast  prawie 

o 10 punktów procentowych zmniejszył się odsetek tych, którzy przyjęli ten sa-

krament kilka razy. Zasadniczo na tym samym poziomie utrzymuje się odsetek 

osób, które zadeklarowały jednorazowe przyjęcie sakramentu namaszczenia cho-

rych (odpowiednio 15,1% i 16,9%). W tym kontekście rodzi się pytanie o przy-

czyny istniejącego stanu rzeczy. Mogą się one wzajemnie na siebie nakładać: 

zbyt rzadkie proponowanie przyjęcia tego sakramentu przez duszpasterzy, brak 

świadomości jego istoty czy też inne.  

A jaka jest świadomość respondentów badanych przez autora dotycząca 

skutków sakramentu namaszczenia chorych? W 1998 roku aż 65,3% responden-

tów twierdziło, że sakrament namaszczenia chorych przywraca zdrowie, 30,2%, 

że  przygotowuje  do  śmierci,  a  10,9%, że nie ma żadnego wpływu na jego 

stan. Z kolei badania przeprowadzone w 2014 roku pokazały, że według 10,6% 

badanych ten sakrament przywraca zdrowie, 44,7% twierdzi, że umacnia w cier-

pieniu, 41,2% – przygotowuje do śmierci, a 11,6%, że nie ma żadnego wpływu 

na stan zdrowia. Ponieważ w badaniach przeprowadzonych w 2014 roku dodano 

do kafeterii możliwość odpowiedzi umacnia w cierpieniu, którą to odpowiedź 

wybrało 44,7% respondentów, trudno jednoznacznie stwierdzić, jaka na prze-

strzeni 16 lat dokonała się zmiana świadomości Polaków dotycząca tego sakra-

mentu. Odwołując się jednak do wyników badań z 2014 roku, można powie-

dzieć, że zauważa się braki w tej świadomości, skoro aż prawie połowa badanych 

traktuje go jako „ostatnie namaszczenie”. Zestawiając wyniki badań autora 

z wynikami przywoływanych wcześniej innych badań, można wyprowadzić po-

stulat, że potrzeba jeszcze wielu działań formacyjnych, aby zmieniać świado-

mość wiernych dotyczącą znaczenia tego sakramentu i możliwości jego przyj-

mowania.   

Ważną rzeczą jest ofiarowanie cierpień przez chorych w różnych intencjach. 

W swoich badaniach autor zapytał respondentów, czy tak czynią. W 1998 roku 

67,7% respondentów ofiarowało swoje cierpienia w różnych intencjach, 23,2% 

tego  nie  czyniło,  9,1%  badanych nie zastanawiało się nad tym. Z uzyskanych 

w 2014 roku odpowiedzi wynika, że swoje cierpienia ofiaruje w różnych inten-

cjach 27,1% respondentów, nie czyni tego 25,1%  z  nich,  a  prawie  połowa 

respondentów (47,7%) wcale się nie zastanawiało nad powyższą kwestią. Z prze-

prowadzonych badań wynika, że na przestrzeni 16 lat o 46 punktów procento-

wych  zmniejszyła  się  liczba  osób  twórczo  przeżywających swoje cierpienia. 

Z  kolei  trzy  czwarte  badanych  w  2014  roku  nie  zna w pełni teologii choro-

by i cierpienia. W świetle uzyskanych badań jawi się postulat konieczności po-
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dejmowania  odpowiednich  działań  formacyjnych  ukazujących  to,  jak chorzy 

w duchu chrześcijańskim mogą przeżywać swoją chorobę.  

Zwiększająca się liczba zachorowań na choroby nieuleczalne pobudza do 

poszukiwania fachowej pomocy, którą świadczą działające w Polsce hospicja. 

Czy  w  Polsce  pogłębia  się  świadomość  znaczenia, jakie mogą one odgrywać 

w życiu ludzi będących u kresu życia? Prowadzone badania pokazały, że na 

przestrzeni 16 lat o dziesięć punktów procentowych zmniejszył się wskaźnik 

osób wyrażających chęć skorzystania z pomocy hospicjów w przypadku zacho-

rowania przez nich na śmiertelną chorobę (odpowiednio 42,0% - 30,3%). Mniej 

więcej o tyle samo punktów procentowych wzrósł wskaźnik osób, które nie wie-

dzą, jak by się zachowały w takiej sytuacji (1998 – 41,4%, 2014 – 49,8%). Szu-

kając przyczyn takiego stanu rzeczy, można między innymi wskazać na jeszcze 

niedostateczną świadomość istoty posługi świadczonej przez hospicja. Wydaje 

się, że mimo prowadzonych licznych kampanii społecznych dotyczących posługi 

hospicyjnej, zbyt wolno przebiega zmiana świadomości Polaków.  

Dokumenty Magisterium zwracają uwagę na rolę poradnictwa psycholo-

gicznego. Zapytano badanych respondentów, czy kiedykolwiek korzystali z po-

mocy katolickiej poradni psychologicznej. W 1998 roku tylko 1,1% z nich od-

powiedziało twierdząco na to pytanie, natomiast aż 98,9% stwierdziło, że nigdy 

tego nie czyniło. Po 16 latach okazało się, że zasadniczo te proporcje nie uległy 

zmianie (odpowiednio 3,0% i 97,0%). Na tym samym poziomie utrzymuje się też 

wskaźnik osób deklarujących korzystanie z porad katolickiego telefonu zaufania 

(1998 – 0,6%, 2014 – 1,5%). Jakie są motywy istniejącego stanu rzeczy? Więk-

szość badanych zarówno w 1998 roku, jak i w 2014 roku stwierdziło, że nie mia-

ło takiej potrzeby (odpowiednio 57,4% i 57,3%). W okresie 16 lat zauważa się 

pewne zróżnicowanie wskaźników dotyczące faktu, że badani nie słyszeli o ist-

nieniu takich instytucji (1998 – 36,6%, 2014 – 31,2%) oraz że nie mają zaufania 

do ich pracowników (1998 – 1,7%, 2014 – 8,5%). Skoro aż jedna trzecia bada-

nych twierdzi, że nie słyszała o działalności takich instytucji, to można stwier-

dzić, że brakuje kampanii informacyjnych dotyczących funkcjonowania w pol-

skiej przestrzeni katolickich poradni katolickich i telefonów duszpasterskich. 

Idąc dalej, można pokusić się o stwierdzenie, że być może takich instytucji jest 

zdecydowanie za mało, co w perspektywie występującej liczby zaburzeń osobo-

wościowych i chorób psychicznych,  powinno ulec zmianie
62

.  

 
62 Obecnie w Polsce na zaburzenia psychiczne choruje 8 milionów dorosłych Polaków w wie-

ku od 18 do 64 lat. Gdyby włączyć dzieci, młodzież i osoby starsze, liczba pacjentów mogłaby 

wzrosnąć o 4 miliony. Obok depresji występuje w naszym kraju jeszcze 365 innych chorób psy-

chicznych. Do 15% osób cierpi na depresję, co stanowi 1,5 miliona ludzi. Zaburzenia lękowe ma 

do 13%; chorobę afektywną dwubiegunową - do 3%, to kolejne milion osób; schizofrenię – 1%, 

czyli  około  400  tysięcy  osób.  Zob. J. S a m o c h o w i e c: Zaburzenia psychiczne. Cierpi na nie 
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Ważną  rolę  w  duszpasterstwie  chorych  powinny  odgrywać mass media. 

Z badań przeprowadzonych w 1998 roku wynika, że ze specjalnymi audycjami 

dla chorych w środkach społecznego przekazu (radio lub telewizji) zetknęło się 

41,1% respondentów, natomiast 44,9% nie spotkało się z tego typu programami. 

Z kolei w 2014 roku 37,5% respondentów odpowiedziało twierdząco na pytanie 

dotyczące emisji tego rodzaju programów w mass mediach, natomiast 62,5% nie 

spotkało się z tego typu programami. Z kolei na pytanie dotyczące oceny wystar-

czalności tych audycji, w 1998 roku 21,7% respondentów odpowiedziało pozy-

tywnie, 18,0% negatywnie, a nie miało zdania 60,3% badanych. W 2014 roku 

prawie jedna trzecia badanych (26,6%) wyraziła pozytywną opinię w tej kwestii, 

14,1% negatywną, a aż 59,4% nie miało zdania na ten temat. Z przeprowadzo-

nych badań wynika, że na przestrzeni 16 lat prawie o 18 punktów procentowych 

zwiększyła się liczba osób nie dostrzegających dostatecznej liczby audycji dla 

chorych w mass mediach.  

Zapytano też o to, jakie pisma religijne czytają chorzy. W 2014 roku ponad 

połowa badanych (54,5%) nie czytała żadnych z tego typu pism, natomiast spo-

śród osób deklarujących czytelnictwo prasy religijnej najwięcej czytała: „Nie-

dzielę” (18,9%), „Gościa Niedzielnego” (15,6%), „Przewodnik Katolicki” 

(6,7%), „Idziemy” i „Nasz Dziennik” (6,7%), „Tygodnik Powszechny” (4,4%), 

„Rycerza Niepokalanej” (2,2%), „Apostolstwo Chorych” (1,1%). Ponad połowa 

badanych (51,2%) stwierdziła że nie wie, czy wspomniane pisma zamieszczają 

odpowiednią liczbę artykułów dla chorych. 39,0% odpowiedziało twierdząco na 

to pytanie, natomiast odmiennego zdania było 9,8% respondentów. Wartym za-

uważenia jest fakt, że ponad połowa badanych nie potrafi ocenić czy w mediach 

pojawia się wystarczająca liczba ofert programowych skierowanych do osób 

chorych. Powyższe fakty są wyzwaniem dla pracowników mediów oraz decyden-

tów duszpasterstwa.  

Jedną z form duszpasterstwa chorych jest organizacja dla nich specjalnych 

wczasów i pielgrzymek. W 1998 roku w specjalnych wczasach dla chorych 

uczestniczyło  3,4%  respondentów,  natomiast  w  2014  roku 11,8% badanych. 

Z kolei w 1998 roku w pielgrzymkach dla chorych uczestniczyło 5,1% respon-

dentów, natomiast w 2014 roku 12,6% z nich. O potrzebie organizacji takich 

form duszpasterstwa chorych wypowiadało się w 1998 roku 65,1% responden-

tów, a było przeciwnych takim inicjatywom 2,3%. 28,0% badanych nie miało 

zdania w tej sprawie. Z kolei w 2014 roku 53,1% respondentów opowiadało się 

za takimi formami duszpasterskimi, 8,3% było im przeciwni, a nie miało zdania 

38,5% badanych. 18,3% badanych oczekuje od kapłanów organizowania takiego 

 
8 milionów Polaków, www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/952018,Zaburzenia-psychiczne-Cierpi-na-

nie-8-milionow-Polakow (data pobrania 5. 02. 2015).  
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rodzaju form duszpasterskich. Wydaje się, że odpowiadając na zapotrzebowanie 

chorych, należy zadbać o rozwój powyższych form duszpasterskich.  

Ważną rolę w duszpasterstwie chorych odgrywa parafia. Na jej terenie 

mieszka wielu chorych, potrzebujących wielorakiej pomocy. Czy polskie parafie 

podejmują, adekwatne do potrzeb, działania na ich rzecz? Z badań przeprowa-

dzonych w 2010 roku przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego we współ-

pracy z Głównym Urzędem Statystycznym wynika, że ponad 92,0% polskich 

parafii podejmuje taką aktywność. Stosując kategoryzację opartą na używanej 

w badaniu gospodarki społecznej przez GUS, można stwierdzić, że niemal we 

wszystkich parafiach jest świadczona pomoc duchowa. Jedna czwarta parafii 

organizuje czas wolny dla chorych. Tylko co dziesiąta parafia prowadzi usługi 

opiekuńcze, a niewielki odsetek parafii proponuje inne formy pomocy: pomoc 

żywieniowa (2,1%), rekolekcje i nauczanie (1,6%), pomoc materialna (1,4%), 

pomoc finansowa (1,1%), leczenie (0,3%)
63

. Z kolei badania przeprowadzone 

przez CBOS w 2014 roku pokazują, że według 35,0% ankietowanych 

w parafiach prowadzi się opiekę nad ludźmi starymi i niedołężnymi, a 27,0% 

twierdzi, że jest sprawowana opieka nad chorymi i działa hospicjum
64

. Tylko 

2,0% ankietowanych uważa, że korzysta z różnych form wsparcia dla ludzi cho-

rych i starych w parafii
65

. Zestawiając wyniki uzyskane z przywoływanych źró-

deł, zauważa się między nimi dużą rozpiętość. Tłumaczy się ją między innymi 

tym metodologią przeprowadzonych badań. W badaniach CBOS nie pytano tylko 

o formy pomocy chorym, ale umiejscawiając je wśród wielu parafialnych inicja-

tyw społecznych, proszono, aby respondenci wymienili te, z których najczęściej 

korzystają. Z uzyskanych z różnych źródeł badań można jednak dedukować, że 

parafie w zbyt małym stopniu służą chorym i cierpiącym w zakresie pomocy 

pielęgnacyjno-medycznej, materialnej i finansowej.  

A jak w świetle badań autora wygląda duszpasterska posługa chorym świad-

czona na poziomie parafii? Badania przeprowadzone w 1998 roku pokazują, że 

prawie 60,0% badanych chorych wie o systematycznym odwiedzaniu chorych 

przez duszpasterzy. 31,7% badanych zadeklarowało, że nie wie, jak często taka 

praktyka ma miejsce. Z kolei badania prowadzone w 2014 roku pokazały, że 

według 65,6% respondentów księża raz w miesiącu odwiedzają chorych. 8,9% 

z badanych stwierdziło, że taka praktyka nie ma miejsca. Aż jedna czwarta bada-

nych (25,6%) nic nie wiedziała na ten temat. Jeżeli chodzi o metody i formy pra-

cy stosowane podczas odwiedzin chorych w domach, to badani w 1998 roku 

 
63 W. S a d ł o ń: Determinanty funkcjonowania opiekuńczej wspólnoty lokalnej: aktywność 

parafii w Polsce na rzecz chorych. „Polityka Społeczna” 2012 nr 5–6 s. 25–26. 
64 CBOS: Społeczna percepcja rzeczywistości parafialnej. Komunikat z badań CBOS nr 

163/2014. Warszawa 2014 s. 3–4.  
65 CBOS: Lokalna parafia. Jej społeczne znaczenie i funkcje. Komunikat z badań CBOS nr 

158/2014 Warszawa 2014 s. 6–7. 
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respondenci twierdzą, że najczęściej duszpasterze spowiadają chorych i udzielają 

im Komunii św. (60,3%), rozmawiają z chorymi (30,9%), udzielają im sakra-

mentu namaszczenia (21,4%), rozmawiają z rodzinami chorych (20,6%), odpra-

wiają mszę św. (5,4%). Z kolei badania prowadzone w 2014 roku pokazały, że 

najczęściej duszpasterze udzielają chorym Komunii św. (86,9%), spowiadają 

(82,2%), udzielają sakramentu namaszczenia (50,8%), rozmawiają z chorymi 

(37,7%), rozmawiają z rodzinami chorych (13,1%), odprawiają mszę św. (8,2%). 

A czego oczekują chorzy od swoich duszpasterzy w parafiach? Pragną prowa-

dzenia rozmów i podtrzymywania na duchu (61,3%), udzielania sakramentów 

(57,0%),  odwiedzin  (23,7%),  organizowania  spotkań,  rekolekcji,  pielgrzymek 

i wycieczek (18,3%), wsparcia finansowego (9,7%). Budzi pewne zdziwienie, że 

wśród wskazywanych przez respondentów metod i form stosowanych przez 

duszpasterzy zbyt mało miejsca zajmuje udzielanie sakramentu namaszczenia 

chorych, jak też odprawienie mszy św. w domach chorych. Szkoda też, że zbyt 

rzadko duszpasterze rozmawiają zarówno z chorymi, jak też z ich rodzinami. 

Może jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest zła organizacja pracy, co wiąże się 

ze zbyt małym zaangażowaniem w duszpasterstwo chorych wolontariuszy 

świeckich.  

W dokumentach Magisterium podkreśla się, że w realizację duszpasterstwa 

chorych mają się też włączać świeccy, szczególnie skupieni w Parafialnych Ze-

społach Caritas (dalej PZC). Działając pod przewodnictwem proboszcza, mają 

one inicjować dzieła charytatywne w parafii, szerzyć ideę miłosierdzia chrześci-

jańskiego oraz podejmować działania na rzecz ubogich i potrzebujących wspar-

cia. Z danych CARITAS POLSKA wynika, że w Polsce istnieje około 5 000 

 Parafialnych Zespołów Caritas, angażując w systematyczne, zorganizowane 

prace charytatywno-opiekuńcze 100 000 wolontariuszy
66

. Biorąc pod uwagę to, 

że liczba polskich parafii wynosi obecnie 10 154
67

, okazuje się, że PZC funkcjo-

nują w co drugiej parafii.  Czy  świeccy  wolontariusze,  w tym nadzwyczajni 

szafarze Komunii św. oraz członkowie PZC, odwiedzają chorych? Jeżeli chodzi 

o posługę nadzwyczajnych szafarzy, to z badań prowadzonych w 2014 roku wy-

nika, że według 34,8% respondentów nadzwyczajni szafarze Komunii św. od-

wiedzają chorych w domach. Z kolei 17,4% badanych przecząco odpowiedziało 

na pytanie o ich posługę w parafiach, a 47,8% nic nie wiedziało na ten temat. 

Jeżeli natomiast chodzi o odwiedziny chorych w domach przez członków PZC, 

to według badań z 1998 roku o odwiedzaniu ich przez członków wspomnianych 

zespołów charytatywnych wspomina 14,6% respondentów, 6,0% twierdzi, że 

wspomniane osoby tego nie czynią, 56,0% nic nie wie na ten temat, a 23,4% 

respondentów nie udzieliło żadnej odpowiedzi na ten temat. Z kolei w 2014 roku 

 
66 Rok Caritas w Polsce: www.caritas.pl/rok-caritas-w-polsce [dostęp: 14. 02. 2015].   
67 Wierni i parafie 2012:  www.iskk.pl/kosciolnaswiecie/184-wierni-i-parafie-2012.html [do-

stęp:10. 01. 2015].   

http://iskk.pl/kosciolnaswiecie/184-wierni-i-parafie-2012.html
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prawie jedna piąta badanych stwierdziła, że taka praktyka ma miejsce w ich para-

fiach (17,9%), 5,3% respondentów nie spotkała się z taką formą działań, a aż 

58,9% respondentów nic nie wiedziało na ten temat. Na podstawie przedstawio-

nych wyników badań trudno powiedzieć, jaki procent członków PZC w skali 

kraju  odwiedza  chorych,  ale  można  dedukować,  że kształtuje się on na ni-

skim i średnim poziomie. Wydaje się, że świeccy jeszcze w zbyt małym stopniu 

angażują się w duszpasterstwo chorych realizowane w ich parafiach. Można też 

wyrazić zdziwienie tak wysokim stopniem niewiedzy na ten temat, co może wią-

zać się z brakiem odpowiedniej polityki informacyjne w parafiach albo po prostu 

brakiem pewnych działań.  

Szczególne znaczenie w duszpasterstwie chorych powinny odgrywać obcho-

dy Dnia Chorego na różnych, wspomnianych przez Magisterium, poziomach, 

których centralnym punktem ma być Eucharystia połączona ze wspólnotowym 

udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych. Czy obchody Dnia Chorego 

zajmują właściwe miejsce w duszpasterstwie chorych w Polsce? Z badań prze-

prowadzonych w 1998 roku przez autora wynika, że 43,7% respondentów spo-

tkało się z organizowaniem Dnia Chorego w swoich parafiach, 11,7% twierdziło 

że takiego Dnia nie organizuje się w ich parafiach, a 42,6 % badanych nic na 

temat nie wiedziało
68

. Badania prowadzone w 2014 roku pokazały, że 

o organizacji Dnia Chorego w parafiach respondentów wspomniało twierdząco 

41,1% badanych, przecząco 23,3%, a nic nie widziało o takiej inicjatywie 35,6% 

badanych. Patrząc na kwestię organizacji Dnia Chorego w parafiach na prze-

strzeni 16 lat, można stwierdzić, że zasadniczo na tym samym poziomie utrzy-

muje się wskaźnik procentowy parafii w których organizuje się tego typu inicja-

tywę. Niepokoi fakt, że w omawianym okresie o 10 punktów procentowych 

wzrosła liczba parafii, w których tego typu inicjatywy nie są realizowane.  

Badanych w 1998 roku respondentów  zapytano też o to,  czy ich parafiach 

w czasie rekolekcji odbywają się specjalne nauki dla chorych połączone z udzie-

laniem sakramentu namaszczenia. 53,7% badanych odpowiedziało twierdząco na 

to pytanie, 12,6% przecząco, natomiast 32,8% nic nie wiedziało na ten temat. 

Podobne pytanie zadano respondentom w 2014 roku. 42,2% badanych odpowie-

działo twierdząco, 25,6% przecząco, natomiast 32,2% nic nie wiedziało na ten 

temat. Widać, że w świetle wypowiedzi respondentów, na przestrzeni 16 lat o 13 

punktów procentowych w polskich parafiach zmalała liczba nauk dla chorych 

wygłaszanych podczas rekolekcji parafialnych połączonych z udzielaniem sa-

kramentu namaszczenia chorych.   

Uzyskane wyniki z jednej strony pozwalają na wyrażenia umiarkowanego 

zadowolenia z powodu troski duszpasterzy o stosowanie w parafiach różnych 

 
68 T. W i e l e b s k i: Duszpasterstwo chorych w Polsce. Kierunki rozwoju. „Ateneum Kapłań-

skie” 2007 nr 588 s. 325. 
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metod i form duszpasterstwa chorych, a drugiej pokazują, że potrzeba jeszcze 

czasu, aby stały się one jeszcze powszechniejsze. Dotyczy to szczególnie udzie-

lania  sakramentu  namaszczenia chorych,  organizowania Dnia Chorego w para-

fii, odprawiania  mszy  św.  w  domach  chorych czy też indywidualnych rozmów 

z chorymi i ich rodzinami.  

Szczególnym miejscem duszpasterskiej troski o chorych są szpitale, hospicja 

i domy pomocy społecznej. Podejmowane w nich różnorakie działania duszpa-

sterskie mają ożywiać i intensyfikować życie religijne chorych, stając się częścią 

składową procesu terapeutycznego. Działalność duszpasterska prowadzona 

wśród chorych ma też prowadzić do przezwyciężania występującego wśród nich 

poczucia bezużyteczności, zachęcając ich do ofiarowania cierpień w różnych 

intencjach Kościoła i świata. A jakie metody i formy pracy duszpasterskiej stosu-

ją pracujący we wspomnianych placówkach kapelani? W 1998 roku podkreślali 

oni,  że  oprócz  działań  sakramentalnych  najczęściej  prowadzą  oni  rozmowy 

z chorymi (82,7%), propagują prasę i książki religijne (45,5%), odprawiają nabo-

żeństwa (32,7%). Z kolei badania prowadzone w 2014 roku wykazały, że kapela-

ni, oprócz form sakramentalnych, najczęściej rozmawiają z chorymi (97,1%), 

pracownikami służby zdrowia (78,4%) oraz rodzinami chorych (65,7%), propa-

gują prasę i książki religijne (74,5%), prowadzą nabożeństwa (72,5%). Chociaż 

cieszy fakt, że wzrósł ilościowy wskaźnik metod i form duszpasterskich stoso-

wanych przez kapelanów, którzy częściej rozmawiają z chorymi, prowadzą na-

bożeństwa oraz propagują prasę i książki katolickie, to wydaje się jednak, że 

potrzeba jeszcze większego zaangażowania na rzecz pogłębienia osobistych rela-

cji z bliskimi pacjentów, często potrzebujących umocnienia na duchu i wsparcia.  

Wszystkie placówki lecznicze i opiekuńcze potrzebują dobrze przygotowa-

nych,  ogarniających  swoją  posługą  nie  tylko  chorych,  ale  także  ich  rodziny 

i personel medyczny, kapelanów. Czy ich liczba jest wystarczająca? Spis Du-

chowieństwa z 2011 roku podaje, że w Polsce jest 408 kapelanów, w tym 197 

księży diecezjalnych i 211 zakonnych
69

. Z kolei Krajowy Duszpasterz Służby 

Zdrowia ks. S. Warzeszak podaje, że obecnie w Polsce jest około 1500 kapela-

nów
70

. Wydaje się, biorąc pod uwagę występujące potrzeby, że za mało jest du-

chownych wydelegowanych do pracy z chorymi
71

. Trzeba oczywiście zauważyć 

 
69 Duchowieństwo  Diecezjalne  oraz  Członkowie Męskich Instytutów Życia Konsekrowanego 

i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Red. W. Z d a n i e w i c z, W. S a d ł o ń. Warszawa 2011 s. 8.   
70 Ik: Pacjenci mają prawo do opieki duszpasterskiej. Internetowy Dziennik Katolicki (10. 02. 

2015). www.mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14b74eba1a030eab [dostęp: 14. 02. 2015].  
71 Z danych Rocznika Statystycznego GUS z 2015 roku wynika, że w 2013 roku w Polsce by-

ło 966 szpitali ogólnych, 48 szpitali psychiatrycznych, 379 zakładów opiekuńczo-leczniczych i 152 

zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, 79 hospicjów, 1599 domów  i  zakładów  pomocy społecznej. 

W szpitalach ogólnych było 187 763 łóżek, psychiatrycznych 17 505, zakładach opiekuńczo-

leczniczych 22 302,  zakładach  pielęgnacyjno-opiekuńczych  6 401, a hospicjach 1307. W domach 

i zakładach  pomocy  społecznej  przebywały  104 300  osób. Trzeba też podkreślić, że w 2013 
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fakt, że jest spora liczby księży którzy „z doskoku” wypełniają funkcję kapelana, 

ale to w dalszej perspektywie jest nie do przyjęcia.  

A jak wygląda kwestia ilości obowiązków duszpasterskich podejmowanych 

przez kapelanów? Przeprowadzone przez autora w 1998 roku badania pokazały, 

że 55,5% kapelanów pracuje tylko w szpitalu, natomiast 45,5% ma do wykonania 

również inne obowiązki duszpasterskie. Z kolei z badań prowadzonych w 2014 

roku wynika, że wyłącznie w posługę wobec chorych jest zaangażowanych 

63,5% kapelanów, natomiast 36,5% z nich jest również zaangażowanych w inne 

dziedziny pracy duszpasterskiej. Nie zauważa się zasadniczych różnic, jeżeli 

chodzi o kapelanów będących księżmi diecezjalnymi, jak i zakonnymi (odpo-

wiednio 37,0% i 34,8%). Warto w tym kontekście przywołać wyniki badań kape-

lanów dotyczących ich oceny decyzji władz kościelnych związanych z kierowa-

niem do pracy w ośrodkach osób z odpowiednim przygotowaniem i charyzma-

tem. Wynika z nich, że na przestrzeni 16 lat zmieniło się podejście kapelanów 

oceniających  decyzje  władz  kościelnych  odnośnie do powyższego zagadnie-

nia. W 1998 roku o właściwym doborze kapelanów przez władze kościelne 

wspominało 9,1% respondentów, o niewłaściwym doborze 26,4% z nich. Aż 

64,5% badanych kapelanów twierdziło, że bywa różnie. Z kolei w 2014 roku 

prawie jedna trzecia respondentów (28,8%) pozytywnie oceniała politykę perso-

nalną władz kościelnych odnośnie doboru kandydatów na kapelanów. Warto 

jednak zauważyć, że o dziesięć punktów procentowych wzrósł wskaźnik kapela-

nów negatywnie oceniających politykę personalną przełożonych kościelnych 

odnośnie osób kierowanych do pracy z chorymi. O tym, że bywa różnie, twier-

dziło 36,5% respondentów. Patrząc na uzyskane opinie, trzeba zauważyć pewne 

pozytywne zmiany dotyczące polityki personalnej odnośnie kapelanów szpital-

nych, która jednak wymaga ciągłego doskonalenia. Wydaje się, że kapelani szpi-

talni nadal są oni w zbyt dużym stopniu angażowani w inne posługi duszpaster-

skie, nie mogąc w pełni poświęcić się posłudze osobom chorym oraz ich rodzi-

nom i personelowi medycznemu.  

Kapelan szpitalny ma obejmować swoją duszpasterską posługą również ro-

dziny i pracowników służby zdrowia. Jak to wygląda w polskiej rzeczywistości? 

Wyniki badań z 2014 roku mówią o tym, że 77,0% kapelanów oprócz chorych 

obejmuje swoją duszpasterską troską personel medyczny, a 49,0% rodziny cho-

rych. Wśród badanych kapelanów aż 78,4% prowadzi rozmowy z pracownikami 

służby zdrowia, 37,3% organizuje dla nich nabożeństwa, rekolekcje i dni skupie-

nia, 10,8% wygłasza wykłady specjalistyczne poświęcone problematyce etycz-

nej. Cieszy fakt, że kapelani w swojej posłudze duszpasterskiej zwracają uwagę 

 
roku w szpitalach ogólnych było leczonych 7 868 tyś chorych. Zob. GUS: Mały Rocznik Staty-

styczny Polski 2015. Warszawa 2015 s. 223–224; 230.    
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na personel medyczny i rodziny chorych, to jednak wydaje się, że czynią to jesz-

cze w sposób niewystarczający.  

Aby można zmieniać istniejące stan rzeczy, potrzebne jest otwieranie się ka-

pelanów na współpracę z różnymi kategoriami osób. Z badań przeprowadzonych 

w 1998 roku wynika, że 56,7% z nich współpracowało z wolontariuszami świec-

kimi, 23,9% z klerykami, 19,4% z siostrami zakonnymi, a 14,9% z innymi ka-

płanami. Badani w 2014 roku kapelani zadeklarowali, że współpracują z wolon-

tariuszami świeckimi (31,1%), klerykami (17,5%), siostrami zakonnymi (12,6%), 

nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii (11,7%). Aż 51,5% kapelanów zadekla-

rowało, że nie współpracuje z nikim. Z badań wynika, że na przestrzeni 16 lat 

zasadniczo na tym samym poziomie utrzymuje się wskaźnik procentowy kapela-

nów współpracujących z klerykami i siostrami zakonnymi. O 25 punktów pro-

centowych zmalała liczba kapelanów współpracującymi z wolontariuszami 

świeckimi. Jaka jest przyczyna istniejącego stanu rzeczy? Czy brakuje świado-

mości dotyczącej konieczności takiej współpracy, czy też jest to spowodowane 

negatywnymi doświadczeniami? Warto na te wyniki badań spojrzeć w kontek-

ście odpowiedzi badanych chorych, z których 12,8% pragnienie pomagać dusz-

pasterzom w pracy z chorymi, a aż 63,8% nie ma zdania na ten temat. Należy 

podkreślić, że jest to olbrzymi  potencjał do zagospodarowania nie tylko 

w kontekście pomagania kapelanom, ale również w parafiach. Aby pełniej włą-

czać świeckich do współpracy, trzeba zająć się zmianą ich świadomości, pokazu-

jąc  rolę,  jaką  powinni  zajmować  w  Kościele,  podejmując  różne  działania 

apostolskie.   

Ważną  rolę  w  duszpasterstwie  chorych  mogą  pełnić  nadzwyczajni szafa-

rze Komunii św. Pozytywnie o konieczności takiej współpracy wypowiadało się 

w 1998 roku aż 72,4% badanych kapelanów. Z kolei w 2014 roku liczba kapela-

nów widzących potrzebę takiej współpracy zmalała prawie o 26 punktów procen-

towych (do 47,0%). Istniejący stan rzeczy wywołuje pytania dotyczące przyczyn. 

Czy brakuje odpowiedniej świadomości dotyczącej konieczności takiej współ-

pracy, czy też wiąże się to z jakimiś negatywnymi doświadczeniami kapelanów 

lub brakiem świadomości eklezjalnej?  

Kompetentne sprawowanie posługi w świecie ludzi chorych i służby zdrowia 

wymaga interdyscyplinarnego przygotowania specjalistycznego, mającego wy-

miar teoretyczno-praktyczny, co powinno w podstawowym wymiarze dokony-

wać na poziomie seminarium duchownego. Badania przeprowadzone w 1999 

roku wśród rektorów Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce wykazały, 

że zasadniczo w każdej z tych instytucji istnieją elementy formacji teoretyczno-

praktycznej przygotowującej do pracy w służbie zdrowia. Mają one jednak cha-

rakter niesystematyczny, często opcjonalny, możliwy do wyboru przez kleryków 

jako jedna z form ich przygotowania do przyszłej posługi duszpasterskiej. Przy-

kładowo, badania pokazały, że całoroczne, obowiązkowe praktyki dla alumnów 
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w  świecie  służby  zdrowia  są  realizowane tylko w 20,0% polskich seminariów, 

a w jednej dziesiątej z nich praktyki w służbie zdrowia są jedną z opcji, która 

alumni mogą sobie wybrać. Niepokoi fakt, że jedna trzecia rektorów seminariów 

nie udzieliła żadnej odpowiedzi na ten temat
72

. Istniejący stan rzeczy przekłada 

się w perspektywie na małe zainteresowanie duszpasterstwem chorych i służby 

zdrowia wśród młodych księży. Z badań ks. Pawliny wynika, że w prace charyta-

tywne, do których zaliczono kapelanię służby zdrowia i opieki społecznej, goto-

wych jest zaangażować się tylko 1,4% neoprezbiterów
73

.   

Brak właściwego i obowiązkowego przygotowania kleryków do pracy wśród 

chorych przekłada się później negatywnie na realizowaną praktykę, o czym 

wspominają badani przez autora kapelani. Z badań autora przeprowadzonych w 

1998 roku wynika, że 73,6% respondentów stwierdziło, iż seminarium duchowne 

w nie wystarczający sposób przygotowało ich do pracy duszpasterskiej wśród 

chorych. Z żalem trzeba zauważyć, że odsetek kapelanów wyrażających podobną 

opinię wzrósł po 16 latach o trzynaście punktów procentowych i wynosi obecnie 

86,4%. Uzyskane wyniki są wyraźnym sygnałem dla osób odpowiedzialnych za 

formację kleryków do zmiany istniejącego stanu rzeczy. Warto w tym kontekście 

pokazać, z jakimi formami przygotowania do pracy wśród osób chorych zatknęli 

się badani kapelani. Podczas badań prowadzonych w 2014 roku stwierdzili oni, 

że miały one formę wykładów (wspomniało o tym 42,7% respondentów), prak-

tyk odbywanych w szpitalu (29,1% respondentów), domu pomocy społecznej 

(25,2% respondentów), hospicjum (10,7% respondentów). 33,0% badanych 

stwierdziło, że w czasie studiów seminaryjnych nie spotkało się z żadną z po-

wyższych form. Uzyskane wyniki badań pokazują, że już na etapie seminariów 

duchownych potrzeba na większą skalę podjęcia działań dotyczących formacji do 

pracy w duszpasterstwie chorych. Winna ona obejmować zarówno wymiar teore-

tyczny, jak i praktyczny, o czym wspomina aż 99,0% badanych w 2014 roku 

kapelanów.   

Praca duszpasterska w służbie zdrowia wymaga nieustannego dokształcania 

specjalistycznego kapelanów. Zapytano kapelanów skąd czerpią fachową wiedze 

na temat pracy wśród chorych. Z badań przeprowadzonych w 1998 roku wynika-

ło,  że  aż  dla 94,5%  kapelanów  podstawowym  źródłem  takiej  wiedzy są 

rozmowy z chorymi i ich obserwacja, 74,5% kapelanów czyta specjalistyczne 

książki  i  artykuły, 59,0% prowadzi na ten temat rozmowy z innymi kapelanami 

a 44,5% z lekarzami, 11,8% czerpie swoją wiedzę ze specjalistycznych konfe-

rencji. Badania prowadzone w 2014 roku pokazały, że dla 86,5% kapelanów 

 
72 J. B i n n e b e s e l, P. K r a k o w i a k, M. K r o b i c k i, A. M u s z a l a: Ku Szkole Opieki 

Duszpasterskiej św. Jana Bożego. W: Dolentium hominum. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego 

cierpienia. Red. J. B i n n e b e s e l, P. K r a k o w i a k, M. K r o b i c k i, A. M u s z a l a. Kraków 

2011 s. 45–46. 
73 K. P a w l i n a: Formacja do kapłaństwa w polskich seminariach. Warszawa 2008 s. 67–69. 
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podstawowym źródłem fachowej wiedzy są rozmowy z chorymi i ich obserwa-

cja. 60,6% kapelanów sięga po specjalistyczne książki i artykuły, 59,6% rozma-

wia na ten temat z innymi kapelanami, a 39,4% z lekarzami. 32,7% badanych 

kapelanów uczestniczy w specjalistycznych konferencjach. Z badań wynika, że 

na przestrzeni 16 lat o 8 punktów procentowych zmalała liczba kapelanów czer-

piących  swoją wiedzę o pracy wśród chorych z rozmów z nimi i ich obserwacji, 

a o 14 punktów z lektury artykułów i książek. Z kolei zauważa się wzrost o 21 

punktów procentowych kapelanów czerpiących swoją specjalistyczną wiedzę na 

powyższy temat ze specjalistycznych konferencji. Warto zauważyć, że na prze-

strzeni 16 lat nastąpiła zmiana w podejściu władz kościelnych do specjalistycznej 

formacji kapelanów szpitalnych. W 1998 roku o braku takiej formacji organizo-

wanej przez władze kościelne wspominało aż 90,9% badanych, natomiast w 2014 

roku tylko 12,5% respondentów. Dobrze to świadczy o zmianie świadomości 

decydentów kościelnych, którzy zadali sobie sprawę z konieczności takiej forma-

cji. Cieszy fakt, że większość badanych kapelanów dba o pogłębianie fachowej 

wiedzy na temat pracy wśród chorych. Wydaje się jednak, że trzeba zadbać o to, 

aby  więcej  z  nich  sięgało po specjalistyczną literaturę (nieraz takowej braku-

je!) i uczestniczyło w specjalistycznych konferencjach. Co prawda z badań wy-

nika, że decydenci kościelni w większości organizują spotkania formacyjne dla 

kapelanów, ale jeszcze część z  nich nie uczestniczy w tego typu spotkaniach.  

W niektórych antyklerykalnych środowiskach pojawiają głosy negatywnie 

oceniające obecność kapelanów w szpitalach i domagające się ich usunięcia
74

. 

Warto spojrzeć na głoszone postulaty w świetle oceny posługi kapelanów doko-

nanej przez respondentów. Z badań prowadzonych w 2014 roku wynika, że we-

dług 17,3% respondentów kapelani bardzo dobrze wywiązują się ze swoich za-

dań, według 55,0%, że dobrze, a tylko 0,5% twierdzi, że źle. 27,2% badanych nie 

ma wyrobiono zdania na ten temat, twierdząc, że nie ocenia jej ani dobrze, ani 

źle. Uzyskane wynik badań pokazują, że trzy czwarte respondentów pozytywne 

ocenia posługę kapelanów w szpitalach. Taki wysoki stopień oceny nie powinien 

pozwolić kapelanom spocząć na przysłowiowych laurach, ale motywować ich do 

coraz lepszej pracy duszpasterskiej. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, na 

co jeszcze należy zwrócić uwagę w podejmowanych działaniach, pomocne mogą 

być, między innymi, wyniki badań ukazujące oczekiwania respondentów wobec 

metod i  form  pracy  stosowanych  przez  kapelanów.  Z  badań  prowadzonych 

w 2014 roku wynika, że respondenci oczekują najbardziej tego, że kapelani będą 

udzielać sakramentów (75,0%),rozmawiać z chorymi (70,0%), modlić się za 

chorych i być dla nich duchowym wsparciem w cierpieniu (64,5%), rozmawiać 

 
74 M. K o s: Pasożyt w szpitalu. „Fakty i Mity” 2015 nr 4.  www.faktyimity.pl/index.php? 

option=com_k2&view=item&id=2915:opieka-zdrowotna-cierpi-na-chroniczny-brak-kasy-tylko-

kapelani-szpitalni-nie-narzekaja [dostęp: 3. 02. 2015].  

 

http://www.faktyimity.pl/index.php?%20option=com_k2&view=item&id=2915:opieka-zdrowotna-cierpi-na-chroniczny-brak-kasy-tylko-kapelani-szpitalni-nie-narzekaja
http://www.faktyimity.pl/index.php?%20option=com_k2&view=item&id=2915:opieka-zdrowotna-cierpi-na-chroniczny-brak-kasy-tylko-kapelani-szpitalni-nie-narzekaja
http://www.faktyimity.pl/index.php?%20option=com_k2&view=item&id=2915:opieka-zdrowotna-cierpi-na-chroniczny-brak-kasy-tylko-kapelani-szpitalni-nie-narzekaja
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z rodzinami chorych (14,0%), rozmawiać z personelem medycznym i wspierać 

go w pełnionej posłudze (4,0%). Warto też zwrócić uwagę na cechy kapelanów 

najbardziej cenione przez respondentów . W 2014 roku respondenci zwracali 

uwagę przede wszystkim na cierpliwość (45,9%), komunikatywność (38,8%), 

życzliwość (38,3%), wyrozumiałość (33,2%), dobroć (14,3%), dialogiczność 

(8,7%), inne (5,1%). Widać, że respondenci oprócz posługi religijnej oczekują od 

kapelanów umiejętności komunikacyjnych związanych z prowadzeniem rozmów.  

Ukazany cząstkowy obraz duszpasterstwa chorych w Polsce, wyłaniający się 

z badań autora, nie jest obrazem pełnym, ale na ich podstawie można szkicowo 

ukazywać, jakie jest to duszpasterstwo. Konfrontacja uzyskanych wyników ba-

dań z nauczaniem Magisterium ma służyć wypracowaniu kierunkowych działań.  

 

III. Postulaty pastoralne  

Po przedstawieniu wybranych wskazań Magisterium Kościoła dotyczących 

duszpasterskiej troski o chorych i ukazaniu wyników badań socjologicznych 

obrazujących sposób realizacji tego duszpasterstwa w Polsce, należy wskazać na 

pewne kierunki działań prowadzące do jej rozwoju. Autor ma świadomość, że 

nie sposób w tego typu opracowaniu całościowo uwzględnić wszystkich aspek-

tów poruszanego zagadnienia, dlatego pragnie się skupić na niektórych z nich.  

Podstawową sprawą wydaje się pobudzanie i pogłębianie świadomości cho-

rych  dotyczącej  roli  i  znaczenia  sakramentów  w  życiu  religijnym człowieka, 

z podkreśleniem roli sakramentu namaszczenia
75

. Prowadzone badania pokazały, 

że na przestrzeni 16 lat prawie o 15 punktów procentowych wzrosła liczba osób 

chorych deklarujących, że nigdy nie przyjęły tego sakramentu, a o 10 punktów 

procentowych tych które twierdzą, że przygotowuje on do śmierci. W sytuacji, 

gdy wielu katolików traktuje sakramenty w sposób magiczny i zwraca często 

uwagę na formy obrzędowości zewnętrznej, należy w prowadzonych działaniach 

formacyjnych  bardziej akcentować rolę życia sakramentalnego w uświęcaniu 

człowieka, z podkreśleniem roli sakramentu namaszczenia. Trzeba także ukazy-

wać teologię choroby i cierpienia, gdyż badania pokazały, iż blisko połowa re-

spondentów nie zastanawia się nad ofiarowaniem cierpień w różnych intencjach. 

Może się to dokonywać w ramach komentarzy i homilii wygłaszanych w czasie 

sprawowania mszy św., rekolekcji i katechezy dorosłych. Do pogłębiania świa-

 
75 W ostatnich latach zauważa się pozytywne zjawisko polegające na odchodzeniu od udzie-

lania namaszczenia chorych jedynie w niebezpieczeństwie śmierci, ale z drugiej strony następuje 

pewna „banalizacja” tego sakramentu i nadużycie polegające na tym, że zachęca się do jego przyj-

mowania wszystkich, którzy ukończyli 65. rok życia albo „źle się czują”. W świetle teologii sa-

kramentu  namaszczenia  chorych  oraz  prawa  kościelnego  trzeba podkreślić,  że  ten  sakrament 

jest  przeznaczony  dla  osób  poważne chorujących  i  będących  w  zaangażowanej  starości. Zob. 

Cz. K r a k o w i a k: Namaszczenie Chorych. Sakrament uzdrowienia. Sandomierz 2005 s. 50–51.  
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domości religijnej chorych można też wykorzystywać media, co jest szczególnie 

aktualne w świetle wyników badań świadczących o tym, że spotyka się w nich 

zbyt mało audycji poświęconym chorym. Cenną inicjatywą byłoby także wręcza-

nie odpowiednio przygotowanych ulotek i folderów chorym odwiedzanym przez 

duszpasterzy w domach i szpitalach. Ważną rolę formacyjną odgrywa również 

wspólnotowe udzielanie sakramentu namaszczenia chorych podczas rekolekcji 

parafialnych i w czasie obchodów Dnia Chorego, który powinien być organizo-

wany w każdej parafii. Trzeba zadbać o rozwój tych form szczególnie w kontek-

ście danych wskazujących na to, że przez 16 lat spadła liczba parafii, w których 

organizuje się w czasie rekolekcji specjalne nauki dla chorych połączone 

z udzielaniem sakramentu namaszczenia, jak też nie zasadniczo wzrosła liczba 

tych, w których organizuje się obchody Dnia Chorego.  

Wydaje się rzeczą konieczną, aby zintensyfikować działania prowadzone 

wobec osób chorych mieszkających w parafiach, wykorzystując do tego chociaż-

by członków przynależących do PZC. Wielu badanych respondentów nie wie, 

czy członkowie tych zespołów odwiedzają chorych. Istniejący stan rzeczy powi-

nien ulec zmianie.  Należy najpierw zadbać o to, aby tego typu zespoły powstały 

w każdej parafii, gdyż z danych CARITAS POLSKA wynika, że działają one 

jedynie w połowie polskich parafii. Należy zachęcać ich członków, jak też in-

nych parafian do odwiedzania chorych w domach. Jak mają oni do nich dotrzeć? 

Duszpasterze mogą udostępnić członkom PZC listy chorych odwiedzanych 

w pierwsze piątki miesiąca, aktualizując ją w czasie odwiedzin duszpasterskich 

odbywanych w ramach wizyty duszpasterskiej. Członkowie PZC i inni parafianie 

mogą swoją obecnością pomagać chorym nie tylko w przezwyciężaniu poczucia 

osamotnienia, ale także w sprzątaniu mieszkania, przygotowywaniu posiłków, 

robieniu zakupów, praniu, rozwiązywaniu skomplikowanych problemów admini-

stracyjno-prawnych, jak też sprowadzeniu lekarza czy pielęgniarki. Mogą oni 

także pomagać chorym w przygotowaniu się do przyjęcia sakramentów i powia-

damiać duszpasterzy o woli skorzystania z nich. Członkowie PZC jak też inni 

wierni powinni również umożliwić chorym mogącym opuszczać swoje mieszka-

nia udział w obchodach Dnia Chorego odbywających się w świątyni parafialnej, 

jak też w specjalnych rekolekcjach i pielgrzymkach. Z badań wynika, że na prze-

strzeni 16 lat  prawie  wcale  nie  wzrosła  liczba  osób  chorych  uczestniczących 

w  rekolekcjach  i  pielgrzymkach,  a liczba takich form jest znikoma. Skuteczne 

i całościowe udzielanie pomocy chorym wymaga współpracy PZC z osobami 

pracującymi w państwowej opiece społecznej i innych instytucjach prowadzą-

cych działalność pomocową. Potrzeba jeszcze wielu różnorodnych, prowadzo-

nych przez wielorakie podmioty działań, aby polskie parafie dobrze odpowiadały 

na wielorakie potrzeby osób chorych.  

W odwiedziny chorych w domach, połączone ze świadczeniem pomocy du-

chowo-materialnej, powinni angażować się nie tylko członkowie PZC, lecz także 



 70 

osoby należące do grup i ruchów religijnych działających na terenie parafii. Ich 

członkom grozi nieraz niebezpieczeństwo sekciarstwa i skupienia się jedynie na 

emocjonalnym przeżywaniu wiary. Zadaniem kapłanów opiekujących się po-

szczególnymi grupami i ruchami jest troska o ukazywanie harmonii między ho-

ryzontalnym i wertykalnym wymiarem wiary, której wyznawanie musi być zaw-

sze połączone z dawaniem konkretnego świadectwa miłości Boga i bliźniego.  

Ważną płaszczyznę wzajemnej współpracy między duchownymi i laikatem 

stanowi posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Trzeba dążyć do tego, 

żeby w każdej polskiej diecezji znajdowała się ich odpowiednia liczba. Szcze-

gólnie posługa nadzwyczajnego szafarza roznoszącego codziennie Komunię św. 

chorym przebywającym w szpitalach, pozwoli kapelanom na poświęcenie więk-

szej ilości czasu na spotkania i indywidualne rozmowy z poszczególnymi chory-

mi, ich rodzinami oraz personelem medycznym. Z badań prowadzonych w 2014 

roku wynika, że tylko 11,7% kapelanów współpracuje z nadzwyczajnymi szafa-

rzami, a 53,0% twierdzi, że ich posługa nie jest potrzebna. Nadzwyczajni szafa-

rze mogą również pomóc duszpasterzom parafialnym w roznoszeniu Komunii 

św. do domów chorych, co będzie swoistą katechezą ukazującą wszystkim lu-

dziom właściwy obraz wspólnoty Kościoła, w którym laikat, na mocy sakramen-

tu chrztu i bierzmowania, może zajmować właściwe sobie miejsce. Pozwoli to 

także na zaspokojenie występującego u wielu chorych pragnienia częstego 

przyjmowania Eucharystii. 

Owocność  działań   duszpasterskich   podejmowanych  w  służbie  chorym  

i cierpiącym jest w dużej mierze uzależniona od wzajemnej współpracy między 

duchownymi i laikatem. Wiąże się to z koniecznością zmiany sposobu myślenia 

wszystkich osób odpowiedzialnych za duszpasterstwo chorych i przełamywania 

pewnych stereotypów myślowych. Wydaje się, że w świadomości zbyt wielu 

duszpasterzy pokutuje nieraz niewłaściwy od strony teologicznej obraz Kościoła, 

według którego zbyt małe znaczenie przywiązuje się do apostolskiej aktywności 

laikatu. Z drugiej strony spotyka się bierność wielu katolików świeckich, którzy 

na skutek różnych przyczyn, nie poczuwają się do odpowiedzialności za czynne 

budowanie Kościoła rozumianego jako communio. Z badań wynika, że przez 16 

lat aż o 45 punktów procentowych spadła liczba osób pragnących pomagać swo-

im duszpasterzom w pracy z chorymi. Wydaje się, że jest olbrzymi obszar osób 

do zagospodarowania w duszpasterstwie chorych. Chociaż przełamywanie ste-

reotypów myślowych jest długotrwałym, wymagającym odpowiedniej formacji 

procesem, to jednak jego owocem może stać się pogłębienie tradycyjnych i roz-

wój nowych, adekwatnych do wyzwań współczesności, metod i form duszpaster-

stwa chorych. W tym kontekście potrzeba propagowania na szerszą skalę zespo-

łowego modelu działalności duszpasterskiej w świecie ludzkiego cierpienia.  

Taki sposób pracy, propagowany i realizowany w praktyce przez Zakon 

Szpitalny św. Jana Bożego (bonifratrów) jest związany z złożoną rzeczywistością 
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człowieka składającego się z wymiaru biologicznego, psychicznego, duchowego 

i społecznego. Wymaga to integralnego podejścia do pacjenta, realizowanego 

przez  wielodyscyplinarne  zespoły  osób,  traktujące  każdego chorego człowie-

ka w sposób indywidualny i spersonalizowany, zapewniając jemu również opiekę 

religijno-duchową
76

. Do sprawowania tego typu opieki potrzeba właściwego 

przygotowania, obejmującego zarówno przekaz wiedzy teoretycznej, jak też zdo-

bywanie umiejętności praktycznych. Cieszy fakt, że tego typu przygotowanie jest 

już realizowane w Polsce
77

. Chociaż zespoły opieki duszpasterskiej są w Polsce 

pewną nowością, to efekty ich działań prowadzonych w wielu krajach europej-

skich powinny mobilizować decydentów kościelnych do propagowania ich dzia-

łań na szerszą skalę.  

Mówiąc o współpracy między duchownymi i świeckimi w posłudze cho-

rych, należy także zwrócić uwagę na działalność zarówno hospicjów, jak i spe-

cjalistycznych poradni psychologicznych oraz telefonów duszpasterskich. Szcze-

gólnie w tych placówkach potrzeba holistycznego, związanego z wieloaspekto-

wym i interdyscyplinarnym podejściem do osób chorych i cierpiących. Z badań 

wynika,  że  wielu  respondentów  nie  korzystało  albo  nie miało zamiaru korzy-

stania z pomocy tych placówek. Może się to wiązać z wieloma przyczynami 

(brak potrzeby, świadomości istoty udzielanej przez nich potrzeby, ich zbyt małą 

liczbą). Trzeba zadbać o powstawanie i rozwój tego typu placówek, zatrudniając 

w nich wysokiej klasy specjalistów i dbając o ich wszechstronną formacją. Trze-

ba także podejmować kampanie informacyjne pokazujące rodzaj udzielanej przez 

nie pomocy. Szczególnym zadaniem jest rozwój opieki duszpasterskiej dla osób 

chorych psychicznie, zapewniając im właściwą opiekę, jak też podejmując dzia-

łania związane z właściwym podejściem do tych  osób przez społeczeństwo.   

Kapelani pracujący w różnych ośrodkach powinni obejmować swoją posłu-

gą nie tylko chorych, ale również ich rodziny oraz personel medyczny. Z badań 

wynika, że 49,0% badanych kapelanów obejmuje swoją duszpasterską troską 

 
76 Zakon Szpitalny św. Jana Bożego. Komisja Generalna ds. Duszpasterstwa: Duszpasterstwo 

w stylu św. Jana Bożego, dz. cyt. s. 55–57.  
77 W 2011 roku z inicjatywy Zakonu Bonifratrów rozpoczęły się na Wydziale Nauk Społecz-

nych UPJP II w Krakowie podyplomowe studia w ramach Szkoły Opieki Duszpasterskiej św. Jana 

Bożego,  przeznaczone  dla  szerokiego  kręgu odbiorców: księży diecezjalnych i zakonnych, sióstr 

i braci zakonnych oraz osób świeckich. Na program studiów składają się wykłady z teologii i nauk 

humanistycznych, prace w grupach i warsztaty dotyczące komunikacji z pacjentami, a także prak-

tyki pastoralno-kliniczne w ośrodkach bonifraterskich. Tego typu studia mają przygotowywać do 

wprowadzania w ośrodkach opieki zdrowotnej zespołowej opieki duszpasterskiej z udziałem du-

chownych i świeckich wolontariuszy, występującej w wielu krajów w Europie i na świecie. Obec-

nie jest ona prowadzona w Polsce w wielu bonifraterskich szpitalach, domach pomocy i ośrodkach 

paliatywno-hospicyjnych. Zespoły duszpasterskie wspierają tam kapelanów w trosce o duchowo-

religijne potrzeby pacjentów i ich rodzin. Zob. Zespołowa opieka duszpasterska dla ochrony zdro-

wia i pomocy społecznej. www.bonifratrzy.pl/index.php?option=18&action=news_show&art 

_id=1530 [dostęp: 19. 10. 2014].  

http://www.bonifratrzy.pl/index.php?option=18&action=news_show&art%20_id=1530
http://www.bonifratrzy.pl/index.php?option=18&action=news_show&art%20_id=1530
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rodziny chorych, a 76,0% kapelanów personel medyczny. Jeżeli chodzi o rodziny 

chorych,  to  wydaje  się  rzeczą  konieczną  znaczne  poszerzenie grona tych 

osób i zaofiarowanie im przez kapelanów i współpracujących z nimi osób świec-

kich czasu na rozmowy i podtrzymanie na duchu w obliczu choroby ich bliskich. 

Trzeba być blisko rodzin chorych, odpowiadając na ich potrzeby duchowe i reli-

gijne
78

. Rodziny chorych są jednym z największych potencjałów ewangelizacyj-

nych Kościoła, który w perspektywie mogą objawiać miłość Boga swoim cier-

piącym bliskim
79

.  Jeżeli natomiast chodzi o opiekę duszpasterską personelu me-

dycznego, wydaje się, że potrzeba znacznego zwiększenia rekolekcji i dni sku-

pienia dla pracowników służby zdrowia, jak też organizacji dla nich specjali-

stycznych wykładów na tematy etyczne (tylko 10,8% ankietowanych w 2014 

roku kapelanów proponuje taką formę działań). W ramach tych wykładów po-

trzeba także wyjaśniania istoty sakramentu namaszczenia chorych, jak też poja-

wiających nowych problemów bioetycznych (np. zapłodnienie in vitro). Duszpa-

sterska troska o personel medyczny obejmująca również pogłębianie ich świa-

domości religijnej może zaowocować nie tylko rozwojem i pogłębieniem życia 

religijnego tych osób, ale również przełożyć się na lepsze odnoszenia się wobec 

samych chorych.  

Aby kapelan szpitalny mógł objąć swoją troską wszystkie osoby tworzące 

społeczność szpitalną, musi być zwolniony z innych obowiązków duszpaster-

skich. Prowadzone badania pokazały, że w opinii kapelanów na przestrzeni 16 lat 

prawie o 10 punktów procentowych zwiększyła się liczba osób duchownych 

delegowanych tylko do pracy w różnych ośrodkach duszpasterskich. Z kolei jed-

nak mniej więcej o tyleż samo punktów procentowych powiększył się odsetek 

kapelanów źle oceniających politykę personalna władz kościelnych związaną 

z doborem duchownych kierowanych do specjalistycznej pracy z chorymi. Nie-

raz tę posługę podejmują przypadkowo dobrani kapłani. Część z nich przeżywa 

sytuacje kryzysowe związane z brakiem wewnętrznej tożsamości, nie potrafiąc 

odnaleźć swojego miejsca w rzeczywistości parafialnej. Niektórzy z decydentów 

kościelnych kierują tego typu osoby do pracy w szpitalu czy domach pomocy 

społecznej, uważając, że spełniana w tych miejscach posługa jest czymś mniej 

ważnym niż praca duszpasterska w parafii. Wydaje się, że ten sposób myślenia 

jest błędny. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że prawie każdy duszpasterz 

poradzi sobie w posłudze duszpasterskiej spełnianej na płaszczyźnie parafialnej, 

natomiast praca w szpitalu wymaga szczególnych predyspozycji osobowościo-

wych i specjalistycznego przygotowania.  

Dobór osób, które poświęcałyby się całkowicie pracy wśród chorych, powi-

nien  rozpoczynać  się  już  w  trakcie  formacji  seminaryjnej,  kiedy ujawniają 

 
78 Zakon Szpitalny św. Jana Bożego. Komisja Generalna ds. Duszpasterstwa: Duszpasterstwo 

w stylu św. Jana Bożego dz. cyt. s. 92.   
79 Tamże s. 104.  
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się u części kleryków zamiłowania do pracy wśród chorych oraz pełnienia funk-

cji kapelanów. Zadaniem wychowawców seminaryjnych jest także właściwe 

przygotowanie alumnów do pracy z chorymi. Z prowadzonych przez autora ba-

dań wynika, że na przestrzeni 16 lat o 13 punktów procentowych wzrosła liczba 

kapelanów wskazujących na brak właściwego przygotowania do pracy w róż-

nych ośrodkach służących chorym. Takie przygotowanie powinno składać się 

zarówno z części teoretycznej, jak ze specjalnych praktyk pastoralnych dla kle-

ryków w szpitalach, hospicjach i domach pomocy społecznej. Chociaż klerycy 

wielu  polskich  seminariów  odbywają  praktyki  duszpasterskie  wśród  chorych 

w ich domach, szpitalach, hospicjach czy domach pomocy społecznej oraz wy-

jeżdżając z nimi na wyjazdy wakacyjne (Warszawa, Łódź, Paradyż, Sosnowiec, 

Kraków), to jednak służą one bardziej ich formacji duchowej niż pastoralnej
80

. 

Ponieważ funkcja kapelanów nie jest wysoko cenioną przez resztę duchowień-

stwa, mając zarazem niski prestiż, seminaria nie odczuwają nacisku na koniecz-

ność kształcenia w tej dziedzinie
81

. Brakuje też opracowań podręcznikowych 

dotyczących duszpasterstwa chorych
82

, co powinno ulec zmianie.     

Rodzi się również potrzeba ciągłego organizowania specjalistycznego przy-

gotowania dla kapelanów podejmujących zajęcia duszpasterskie w szpitalach czy 

innych ośrodkach duszpasterskich. Cieszy fakt, że w 2014 roku aż trzy czwarte 

kapelanów bierze udział w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez 

władze kościelne
83

. Nie wiadomo jednak, czy zawsze są to spotkania zajmujące 

się tylko formacją duchowa kapelanów, czy też zawierające elementy kształcenia 

specjalistycznego, obejmującego także element pracy warsztatowej. Warto na to 

zagadnienie spojrzeć w świetle oczekiwań chorych względem kapelanów (ocze-

kują oni od nich między innymi komunikatywności), których to elementów pracy 

trzeba się uczyć w ramach warsztatów psychologicznych. Rzeczą konieczną jest 

kontynuowanie i rozbudowywanie cyklicznych spotkań formacyjnych dla kape-

lanów w poszczególnych diecezjach. Tego typu spotkania mogą służyć nie tylko 

wzajemnej wymianie doświadczeń duszpasterskich które przynosi ze sobą 

współczesność
84

, ale również stanowić pomoc w rozładowywaniu pojawiających 

 
80 G. R y ś: W poszukiwaniu przyszłych kapelanów szpitalnych. Formacja w polskich semina-

riach duchownych – rekonesans. W: Kapelan szpitalny i zespoły medyczne we wspólnej posłudze 

przy chorym. Zapis konferencji Łagiewniki 14 III 2009. Red. K. M o ć k o. Kraków 2010 s. 97. 
81 M. D o n a j: Obawy i nadzieje kapelana szpitalnego. W: Kapelan szpitalny, dz. cyt. s. 12.  
82 G. R y ś: W poszukiwaniu przyszłych kapelanów szpitalnych, dz. cyt. s. 97–98. 
83 Jedną z takich form są corocznie organizowane w Częstochowie spotkania formacyjno-

szkoleniowe dla kapelanów szpitali i domów pomocy społecznej. 
84 Warto w tym kontekście przywołać casus pacjenta przebywającego w 2009 roku w szpitalu 

w Szczecinie który, będąc w stanie śpiączki farmakologicznej po operacji, został namaszczony 

przez zatrudnionego tam kapelana. Według tego pacjenta zostały przez to naruszone jego dobra 

osobiste (wolność sumienia). Pacjent zaskarżył szpital do sądu i zażądał od niego kwoty 90 tysięcy 

zł zadośćuczynienia. Potrzeba, aby tego typu casusy były omawiane w czasie spotkań formacyj-

nych przez prawników i teoretyków duszpasterstwa, aby kapelani zaznajamiali się z obowiązują-
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się napięć i stresów związanych z pełnioną przez duszpasterzy posługą.  Program 

takich kursów powinien wychodzić naprzeciw występującym zapotrzebowaniom 

i obejmować zarówno prowadzone przez specjalistów świeckich wykłady specja-

listyczne omawiające zasady pracy wśród osób chorych, pracę warsztatową, jak 

też wymianę wzajemnych doświadczeń w grupach. Referaty wygłaszane 

w trakcie trwania tego typu spotkań oraz płynące z podejmowanych dyskusji 

wnioski powinny następnie ukazywać się w formie książkowej. Sprawą nie-

zmiernej wagi wydaje się również stworzenie odpowiedniego periodyku, który 

stanowiłby płaszczyznę wymiany wzajemnych doświadczeń duszpasterzy 

i wiernych świeckich oddających się posłudze chorym. Tego typu wydawnictwo 

stanowiłby również źródło fachowej wiedzy dotyczącej zasad pracy wśród cho-

rych. Można też pomyśleć o stworzeniu specjalnej strony internetowej zawierają-

cej powyższe treści.  

Podejmując kwestię kapelanów podejmujących posługę w różnego rodzaju 

placówkach leczniczych, należy postulować ostatecznie uregulowanie kwestii ich 

statusu. Status kapelana w zakładach leczniczych został przyjęty przez kapela-

nów zebranych na rekolekcjach na Jasnej Górze w Częstochowie w listopadzie 

1998 roku i przekazanym Ministerstwu Zdrowia oraz ówczesnemu opiekunowi 

Duszpasterstwa Służby Zdrowia w Polsce, arcybiskupowi W. Ziółkowi. Określa-

jąc obowiązki i prawa kapelana przewidywał on, ze czas pracy kapelana w za-

kładach leczniczych jest nienormowany i wynosi średnio 30-40 godzin w tygo-

dniu. Podkreślał, że w szpitalach do 500 łóżek kapelan powinien być zatrudniony 

na całym etacie, a w szpitalach powyżej 500, celem zapewnienia właściwej opie-

ki duszpasterskiej chorym i personelowi medycznemu, powinien być zatrudniony 

na etacie drugi kapelan
85

. Wydaje się, że trzeba powrócić do ostatecznego  uregu-

lowania kwestii posługi kapelanów w różnych ośrodkach leczniczych, uwzględ-

niając wskazania Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  z 2008 

roku mówiącej o prawie pacjenta do opieki duszpasterskiej
86

. 

Godnym polecenia wydaje się kontynuowanie dalszych badań dotyczących 

stosowanych metod i form pracy wśród chorych w Polsce, oceny sprawowanej 

posługi i ich oczekiwań wobec Kościoła. Badania socjologiczne, do których sto-

sowania zachęca II Sobór Watykański w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele 

(KDK 62; DB 17), pozwolą na dobre postawienie diagnozy dotyczącej stanu 

duszpasterstwa chorych, co w konfrontacji z nauczaniem Magisterium umożliwia 

 
cymi zasadami prawnymi i wiedzieli, jak postępować w różnych trudnych sytuacjach.  Więcej na 

ten temat zob. T. J a k u b i a k: Intencja przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych według wyro-

ku Sądu Najwyższego. „Warszawskie Studia Teologiczne” 2013 T. XXVI nr 2 s. 161–177.  
85 Status kapelana w zakładach leczniczych i domach opieki społecznej. W: J. J a c h i m -

c z a k. W służbie życiu. Kraków 2003 s. 281–291.  
86  Ustawa  z  dnia  6  listopada  2008 r. o  prawach  pacjenta i  Rzeczniku  Praw  Pacjenta. 

Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 rozdz. 10.  
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wypracowywanie modelu działań zarówno zgodnych ze wskazaniami Kościoła, 

jak również odpowiadający na wielorakie potrzeby osób cierpiących.  

Papież Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium wezwał cały Kościół do 

podążania drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, które nie może pozo-

stawiać rzeczy w takim stanie, w jaki są (EG 25). W ten kierunek działań ma się 

wpisać odnowa duszpasterstwa chorych, które jest związane z krzewieniem kul-

tury spotkania wobec ludzi naznaczonych przez chorobę i niepełnosprawność. 

Właśnie te osoby, dzięki swojej słabości  i ograniczeniu, mogą się stać się świad-

kami spotkania z Jezusem i ze wspólnotą
87

. Pamiętajmy też, że nasz stosunek do 

ludzi chorych będzie jednym z kryteriów decydujących o zbawieniu człowieka 

na sądzie ostatecznym (Mt 25, 31-46). 
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ABSTRACT 

Pastoral care of the sick in Poland. Theory and practice 

Jesus Christ treated the sick in a special way, healing their diseases and weaknesses (Matt 4: 

23). The Church, faithful to the command of her Founder, continually engages in the ministry of 

the sick and suffering, regarding this ministry as an integral part of her mission. This type of ser-

vice needs to become a priority especially in a prosperous and efficient society, in a culture char-

acterized by idolatry of the body, dismissal of suffering and pain and by the myth of perennial youth 

(EiE 88). How is the ministry of the sick carried out in Poland? Does the pastoral work, on the one 

hand, take into account a normative dimension, contained in the Revelation and the Magisterium of 

the Church, as well as read the emerging signs of the times on the other? The author of the paper 

has compared selected guidelines of the Magisterium of the Church with the results of the sociolog-

ical research he conducted in 1998 and replicated in 2014, in order to show how this ministry has 

changed over 16 years. The author also wishes to point out to the need for actions that would com-

ply with the Magisterium and respond to the challenges of the modern day. 

Key words: pastoral care of the sick, pastoral theology, studies on the pastoral care of the sick in 

Poland, hospital chaplains. 
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JOLANTA KUROSZ 

Duszpasterstwo młodzieży w ogólnopolskich programach 

duszpasterskich (2000–2015) 
 

 

W przededniu zbliżającego się Światowego Dnia Młodzieży, który w 2016 

roku będzie miał miejsce w Krakowie, warto podjąć refleksję dotyczącą duszpa-

sterstwa młodzieży. Wystarczy pobieżne spojrzenie na polską parafię, by do-

strzec, jak wiele jest inicjatyw pastoralnych, które w zamyśle twórców miały 

przyczynić się do pogłębienia wiary młodych. Niestety, rzeczywistość wygląda 

zupełnie inaczej. Tylko niewielka część młodzieży w wieku dorosłym czynnie 

uczestniczy w życiu wspólnot parafialnych, ruchach i stowarzyszeniach chrześci-

jańskich. Spora grupa młodych zmienia miejsce zamieszkania lub charakter wy-

konywanej pracy, co uniemożliwia jej aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej 

wspólnoty, przy czym nie zawsze oznacza to zaprzestanie, odejście od wiary. 

Istnieje  także  spora  liczba  młodych dorosłych, którzy wybierają życie nie-

zgodne z przykazaniami Bożymi i nie uczestniczą w życiu Kościoła. Dlaczego 

tak się dzieje? Jak pomóc młodym ludziom dojść do dojrzałej wiary? Co powin-

niśmy robić, by być bardziej skutecznymi narzędziami w rękach Boga? Czy pro-

ponowane formy oddziaływania duszpasterskiego na młodego człowieka są od-

powiednie do tej grupy wiekowej? To zaledwie tylko kilka przykładowych pytań, 

na które nieustannie trzeba szukać odpowiedzi.  

Celem  niniejszego  opracowania  jest  najpierw  przedstawienie  zawartych 

w programach
1
 treści  odnoszących  się  do  młodzieży,   które  można  znaleźć  
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ne tytuły, dlatego na potrzeby niniejszego opracowania określa się je jako programy, natomiast 
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w ogólnopolskich programach duszpasterskich z lat 2000–2015
2
, następnie szu-

kanie odpowiedzi na postawione powyżej pytania oraz stwierdzenie przydatności 

zgromadzonego materiału w pracy duszpasterskiej. Świadomie zostanie pominię-

ta charakterystyka prezentowanego materiału, gdyż została ona szczegółowo 

omówiona w innym miejscu
3
. Układ treści programów przeznaczonych na lata 

2010–2015, poza niewielkimi zmianami, stanowi kontynuację wcześniej wypra-

cowanego schematu książki, a treści prezentowane w tych latach zostaną omó-

wione w poszczególnych częściach niniejszego opracowania. Duszpasterstwo 

młodzieży jest rozumiane jako działalność Kościoła mająca na celu pomoc mło-

demu człowiekowi
4
 w żywym spotkaniu z Bogiem, które dokonuje się w ramach 

urzeczywistniania się funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej w działalności 

zbawczej Kościoła. Nie bez znaczenia pozostaje konieczność towarzyszenia 

młodemu człowiekowi w rozwoju jego osobowości oraz wszelka pomoc, która 

jest  jemu  niezbędna,  by  mógł  stać  się  coraz  bardziej  dojrzałym  i  świado-

mym chrześcijaninem
5
.  

 

I. Kontekst omawianego zagadnienia 

Sytuacja Kościoła w Polsce została przedstawiona w programach na tle 

zmian, jakie dokonały się w ostatnim czasie w krajach europejskich, w których 

dostrzeżono zjawisko ideologizacji chrześcijaństwa, większe zaangażowanie 

społeczno-polityczne, aniżeli działalność ukierunkowaną na pogłębienie życia 

wiary
6
.  Zagrożeniem  dla  współczesnych  chrześcijan  jest  mentalność, zgodnie 

z którą sukces finansowy staje się wartością najwyższą
7
. Brak wiary w Kościół, 

 
określenie: program duszpasterski dotyczy konkretnego programu wraz z wyznaczonymi celami do 

realizacji w danym roku kościelnym 
2 Początek i zakończenie badań wyznacza rok kościelny, a nie kalendarzowy. 
3 Por. J. K u r o s z: Duszpasterstwo dzieci w ogólnopolskich programach duszpasterskich 

(2000–2010). „Teologia Praktyczna” T. 14: 2013 s. 185–195. 
4 W niniejszym opracowaniu przyjmuje się, że do duszpasterstwa młodzieży należą wszyscy 

między 12–13 a 18–19 rokiem życia. Nie są jednak sztywne ramy, gdyż przynależność do tej grupy 

zależy od rozwoju osobistego oraz długości nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Por. J. K u r o s z: 

Szkolne nauczanie religii w spotkaniu z duszpasterstwem dzieci i młodzieży. Wyzwania i szanse. 

Poznań 2008 s. 28–30. 
5 Por. A. D ł u g o s z:  Młodzieży  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 j a ł k o w s k i. Lublin 2006 s. 511–515; W. J e n t s c h: 

Jugendseelsorge.  W:  Lexikon  der  Pastoraltheologie.  Red. F. K l o s e r m a n n, K. R a h n e r, 

H.J. S c h i l d. Freiburg im. Br. 1972 s. 145–149. 
6 Por. J.  Ż y c i ń s k i: Wizja nowej ewangelizacji w przesłaniu II Specjalnego Synodu Bisku-

pów Europy a obecne problemy duszpasterskie Kościoła w Polsce. W: Komisja Duszpasterska 

Episkopatu Polski [dalej: KDEP]: 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. Kato-

wice 2000 s. 39–39. 
7 Por. tamże s. 42–43. 
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będący konsekwencją braku wiary w obecność Chrystusa w eklezjalnej wspólno-

cie stał się istotnym problemem w krajach europejskich i wyzwaniem duszpaster-

skim, także w Polsce
8
.  

Dla Kościoła w Polsce szczególnym wyzwaniem było przezwyciężenie 

wśród wiernych lęków związanych z przyjęciem członkostwa w Unii Europej-

skiej w 2004 roku. Czyniono to poprzez przypominanie o odpowiedzialności za 

„duszę Europy”, która miała się przejawiać w odnalezieniu prawdziwej tożsamo-

ści Europy, w budowaniu nowej solidarności ducha, wychowaniu młodych do 

wiary. Jej przejawem miała być wspólnota braci w wierze
9
.  

 W omawianym okresie zwrócono także uwagę na bezrobocie wpływające 

negatywnie na małżeństwo i rodzinę, przyczyniające się do pogarszania się stanu 

zdrowia psychicznego wielu Polaków oraz do wzrostu przestępczości i emigracji 

wielu młodych ludzi. Wykluczenie społeczne będące wynikiem świadomej decy-

zji poszczególnych osób lub też dokonujące się wbrew ich woli stało się znakiem 

charakterystycznym początku XXI wieku
10

. 

Wśród zadań, jakie stały przed Kościołem w Polsce na przestrzeni ostatnich 

15 lat wymieniano w programach: kształtowanie modelu parafii jako wspólnoty 

wspólnot, budzenie współodpowiedzialności świeckich za ewangelizację, dzia-

łalność rad parafialnych
11

, podjęcie przez parafię odpowiedzialności za formację 

i działania laikatu, wsparcie przez proboszczów działalności świeckich we 

 
8 Por. W. Z d a n i e w i c z: Kościół w Polsce na początku XXI wieku. W: Komisja Duszpa-

sterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski [dalej: KDOKEP]: Przywracajmy nadzieję ubo-

gim. Rok 2005/2006. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce 

na lata 2006–2010. Red. P. K u r z e l a,  A. L i s k o w a c k a. Katowice 2005 s. 67–70. 
9 Por. tamże s. 45–46; J. Ż y c i ń s k i: Nowe wyzwania duszpasterskie w perspektywie budo-

wania duchowej jedności Europy. W: KDOKEP: Naśladować Chrystusa. Program duszpasterski 

na rok 2003/2004. Red. P. K u r z e l a, A. L i s k o w a c k a. Katowice 2003 s. 31–33: A. D ł u -

g o s z: Duszpasterstwo młodzieży wobec nowych wyzwań. W: KDOKEP: Głosić Ewangelię na-

dziei. Program duszpasterski na rok 2004/2005. Red. P. K u r z e l a, A. L i s k o w a c k a. Katowi-

ce 2004 s. 132–139. 
10 Por. B. M i e r z w i ń s k i: Specyfika polskich znaków czasu. W: KDOKEP: Poznać Chry-

stusa. Program duszpasterski na rok 20001/2002. Red. P. K u r z e l a, R. K e m p n y, A. L i -

s k o w a c k a:  Katowice  2001  s. 30–54;  M. S z c z e p a ń s k i: Społeczne koszty transformacji. 

W: KDOKEP: Naśladować Chrystusa…, dz. cyt. s. 59–74; T. K u k l a: Kościół katolicki w Polsce 

a  przyszli  emigranci.  Jak  pomagać  wyjeżdżającym  na  emigrację  zarobkową i ich rodzinom. 

W: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski [dalej: KDKEP]: Bądźmy uczniami 

Chrystusa. Rok 2007/2008.  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 2007 s. 257–261. 
11 Por. W. M u s i o ł: Formacja Parafialnych Rad Duszpasterskich (PRD) na terenie Diecezji 

Opolskiej. W: KDKEP: Kościół naszym domem. Rok 2011/2012. Kościół domem i szkołą komunii. 

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. S. S t u ł k o w s k i, Poznań 

2012 s. 242–248; K. P i e c h a c z e k: Formacja Parafialnych Rad Duszpasterskich (PRD) na 

terenie  Diecezji  Gliwickiej.  W:  tamże,  s. 249–253;   A. W o d a r c z y k:  Struktury  komunijne  

w kościele miejscem realizacji powołań, darów i charyzmatów. W: tamże, s. 158–177. 
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wspólnotach parafialnych, głoszenie Ewangelii niewierzącym, solidaryzowanie 

się z problemami społecznymi
12

. Zwracano uwagę na pogłębiające się zjawisko 

anonimowości wiernych w parafiach, przejawiające się m.in. w traktowaniu jej 

jako  stacji  usługowej
13

.  W programach  pojawiły  się  także  artykuły związane 

z katechezą dorosłych
14

, która wpływa na skuteczność duszpasterstwa młodzieży, 

ponieważ duży wpływ na postawy wiary młodych ludzi ma świadectwo i wspar-

cie osób dorosłych
15

. Oprócz zagadnień wcześniej przedstawionych trzeba także 

wspomnieć o zjawisku globalizacji
16

 i subkulturach, które cechuje negatywny 

stosunek do życia oraz agresja
17

.  

Rok kościelny 2006/2007 przeżywany pod hasłem „Przypatrzmy się powo-

łaniu naszemu” stał się okazją do refleksji nad wyborem drogi powołania przez 

młodych ludzi. Liczba powołań kapłańskich w Polsce utrzymywała się na stałym 

poziomie do 2005 roku i stanowiła około 1/4 powołań w Europie, ale stosunek 

liczby powołań do liczby wiernych sytuuje Kościół w Polsce dopiero na 13 miej-

scu
18

. Powolny proces zmniejszającej się liczby powołań zakonnych będący wy-

nikiem  uwarunkowań  historycznych,  społecznych  i  eklezjalnych  przedstawiła 

s. Jolanta Olech SJK. Zwróciła ona uwagę na brak obecności zagadnień życia 

konsekrowanego w działalności duszpasterskiej na teranie parafii
19

. Szansą na 

rozwiązanie tego problemu był program duszpasterski roku 2014/2015, który 

treścią wpisywał się w przeżywany w tym czasie w Kościele „Rok Życia Konse-

krowanego”
20

. 

 
12 Por.  Z  prac  II  Polskiego  Synodu Plenarnego. W: KDEP: Nowa ewangelizacja…, dz. cyt. 

s. 131–134; M.P. D o m i n g u e s: Parafia jako miejsce ewangelizacji. W: KDEP: Nowa ewangeli-

zacja…, dz. cyt. s. 140–146;  
13 Por. I. C i e ś l i k: Przezwyciężyć kryzys parafii. W: tamże s. 161. 
14 Por. K. N y c z: Katecheza a parafia. W: KDOKEP: Poznać Chrystusa…, dz. cyt. s. 238–

239; B e n e d y k t  X V I: Przemówienie Benedykta XVI do pierwszej grupy biskupów polskich 26 

listopada 2005. W: KDOKEP: Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Rok 2006/2007. Kościół nio-

sący  Ewangelię  nadziei.  Program  duszpasterski  Kościoła  w  Polsce  na lata 2006–2010.  Red. 

P. K u r z e l a, A. L i s k o w a c k a. Katowice 2006 s. 15 i 24. 
15 Por. M. D r o ż d ż: Współczesne wyzwania duszpasterskie. W: KDOKEP: Naśladować 

Chrystusa…, dz. cyt. s. 16–17; B e n e d y k t  X V I: Przemówienie Benedykta XVI do pierwszej 

grupy biskupów…, dz. cyt. s. 14. 
16 Por. I. S t o l a r c z y k: Wyzwania duszpasterskie okresu globalizacji. W: KDOKEP: Głosić 

Ewangelię nadziei…, dz. cyt. s. 211–231. 
17 Por. M. D r o ż d ż, dz. cyt. s. 12. 
18 Por. W. P o l a k: Sytuacja powołań duchownych w Polsce. W: KDOKEP: Przypatrzmy się 

powołaniu…, dz. cyt. s. 269–282. 
19 Uwaga to nie dotyczy modlitwy wiernych podczas liturgii. Por. J. O l e c h: Powołania do 

życia zakonnego żeńskiego w Polsce. W: tamże, s. 283–294. 
20 Por. S. G ą d e c k i: Słowo wstępne. W: KDKEP: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 

Rok 2014/2015. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. 

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 20013–2017. Red. S. S t u ł k o w s k i. Poznań 

2014 s. 16. 
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 Przedstawione w programach wyniki badań postaw społeczno-religijnych 

Polaków, przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego
21

, 

potwierdzają postępującą sekularyzację polskiego społeczeństwa, która przejawia 

się m.in. zaniedbaniem świętowania niedzieli
22

, zanikiem wrażliwości na sacrum, 

barkiem znajomości podstawowych pojęć religijnych pierwszeństwem własnego 

„ja” przed dobrem wspólnym, bezkrytycznym pluralizmem, pogłębiającym się 

poczuciem tymczasowości. Marek Fijałkowski zwrócił także uwagę na pojawia-

jące się antychrześcijańskie uprzedzenia, a nawet irracjonalny lęk wobec chrze-

ścijaństwa
23

. Nadzieję na przezwyciężenie wspomnianych postaw budzi nowa 

ewangelizacja
24

, coraz częściej wykorzystywana telewizja
25

 oraz e-ewange-

lizacja.  Internet  współcześnie  stał się nie tylko narzędziem głoszenia Ewange-

lii, ale także jest wykorzystywany przez wiernych do kontaktu z parafią. Nieza-

leżnie  od  ustosunkowania  się  do  tego  typu  działalności członków Kościoła 

nie można przejść obojętnie wobec niej,  ale  też  nie  może  ona  zastąpić spo-

tkania wiernych  we  wspólnocie.  W  celu  osiągnięcia  jak  największych  ko-

rzyści   wynikających  z  dostępności  Internetu  dla   szerokiego  grona  odbior-

ców,  warto  wykorzystać  wskazówki,  które  zostały w   tej  kwestii zapropono-

wane przez Monikę Przybysz
26

. 

 

II. Obraz młodego pokolenia u początku XXI wieku 

Współczesna  młodzież  jest  pełna  kontrastów,  co  sprawia  pewną trud-

ność w zwięzłej charakterystyce tej grupy wiekowej
27

. Młodzi ludzie XXI wieku 

są zagubieni. Główną przyczyną jest brak zakorzenienia i głód miłości, których 

oni doświadczają. Rodzina, w której zaburzona jest jej struktura i stabilność, 

przejawiająca się w rozwodach, separacjach oraz wszelkich patologiach sprawia, 

 
21 Por. W. S a ł d o ń: Jak wierzą Polacy? W: KDKEP: Wierzę w Syna Bożego. Rok 

2013/2014. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. 

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 20013–2017. Red. S. S t u ł k o w s k i. Poznań 

2013 s. 269–2715. 
22 Por. T. W i e l e b s k i: Troska Kościoła w Polsce o niedzielę jako czas budowania komunii. 

W: KDKEP: Kościół naszym domem…, dz. cyt. s. 261–285. 
23 Por. M. F i a ł k o w s k i: Uwarunkowania społeczno-kulturowe duszpasterskiej pracy Ko-

ścioła w Polsce na początku XXI wieku. W: KDKEP: Być solą ziemi. Rok 2012/2013. Kościół 

domem  i  szkołą  komunii.  Program  duszpasterski  Kościoła  w  Polsce na lata 2010–2013. Red. 

S. S t u ł k o w s k i. Poznań 2012 s. 228–239. 
24 Por. W. S z l a c h e t k a: Szkoły nowej ewangelizacji Redemptoris Missio w dziele formacji 

uczniów. W: KDKEP: Bądźmy uczniami…, dz. cyt. s. 242–256. 
25Por. E.  K r ó l - C e b u l s k a:  Telewizja   Lumen.   Nowa   Ewangelizacja   w   praktyce.  

W: KDKEP: Wierzę w Syna…, dz. cyt. s. 382–404. 
26 Por. M.M. P r z y b y s z: Public relations w dawaniu świadectwa w wierze. E-

ewangelizacja i profesjonalizacja działań. W: tamże, s. 356–377. 
27 Por. H. Tomasik: Wychowanie młodych do wiary. W: KDOKEP: Głosić Ewangelię na-

dziei…, dz. cyt. s. 106. 
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że młodzież nie ma poczucia przynależności. Coraz częściej nie przekazuje się 

im norm i zasad postępowania, nie ma spójnego systemu wartości w wychowaniu 

dzieci. To wszystko sprawia, że młodzi nie znają norm postępowania lub nie 

postrzegają ich jako wartości, oraz nie stosują ich w życiu
28

. W ten sposób utrwa-

la się w nich postawa, którą charakteryzuje brak jednoznacznych kryteriów dobra 

i zła, a poczucie tymczasowości jeszcze je pogłębia. Postawa relatywizmu uwi-

dacznia się w wybiórczym traktowaniu norm Dekalogu. Henryk Tomasik wska-

zał, że ponad połowa młodzieży traktuje własne sumienie, jako czynnik decydu-

jący w rozwiązywaniu konfliktów. Taka sytuacja budzi niepokój, gdyż religij-

ność młodzieży często jest oddzielona od moralności i zasad, co przyczynia się 

do zaburzonego kształtowania sumienia. Konsekwencją tego jest fakt, że ponad 

60% młodych ludzi twierdzi, że współżycie seksualne przed ślubem jest dopusz-

czalne i godzą się oni na stosowanie środków antykoncepcyjnych
29

. Sytuacja 

społeczno-ekonomiczna, a zwłaszcza brak pewności otrzymania pracy, czy ko-

nieczność przekwalifikowania zawodowego przed rozpoczęciem pracy zarobko-

wej nie sprzyja poczuciu stabilności i przynależności, wręcz przeciwnie potęguje 

u młodych poczucie lęku i frustracji. Emigracja zarobkowa wielu ludzi należą-

cych do młodego pokolenia jest jedynie skutkiem tego, iż wspomniane wyżej 

zjawiska dotykają coraz szerszą grupę młodych. 

Brak głębokich więzi rodzinnych może być przyczyną trudności w określe-

niu własnej tożsamości. Jest też źródłem głodu miłości. To z kolei prowadzi do 

obniżonego poczucia własnej wartości, czego przejawem są zaburzenia w kształ-

towaniu się obrazu własnego „ja”. Stąd rodzi się silna potrzeba zaistnienia mło-

dego człowieka w otaczającym go świecie bez odniesienia do głębi samego sie-

bie. Przejawia się to w dążeniu do coraz większego posiadania różnorodnych 

dóbr, pogoni za modą, idolami itp. Brak zakorzenienia i głód miłości u młodego 

człowieka uwidacznia się w trzech możliwych postawach: agresywnej, marzy-

cielskiej uciekającej w świat nierealny oraz postawy usytuowanej pośrodku tych 

dwóch skrajności. Tę ostatnią charakteryzują zmiany zachowań w zależności od 

przeżywanej sytuacji
30

. Kazimierz Ożóg twierdzi, że młodzież należąca do trze-

ciej grupy tzw. środka, jest najliczniejsza. Tym co ją szczególnie wyróżnia jest 

zachowanie podstawowego zrębu wartości religijnych, moralnych, społecznych, 

poznawczych, estetycznych, przywiązywanie większej uwagi do wartości hedo-

nistycznych oraz krytyka osób i instytucji, w tym także instytucji Kościoła
31

. 

 
28 Por. E. K u s z:  Młodzi  stróżami  poranka?  Sylwetka  współczesnego  młodego  człowieka. 

W: KDOKEP: Naśladować Chrystusa… dz. cyt. s. 105–106. 
29 Por. tamże, s. 113; H. Tomasik: dz. cyt. s. 109–111. 
30 Por. E. K u s z, dz. cyt. s. 108–109. 
31 Por. K. O ż ó g: Wartości i wartościowanie w języku współczesnej młodzieży. W: KDOKEP: 

Naśladować Chrystusa…, dz. cyt. s. 135. 
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W XXI wieku zmniejszyła się liczba młodzieży deklarującej się jako osoby 

głęboko wierzące. Młodzież szkół średnich stanowiła grupę w której ta tendencja 

była najbardziej widoczna. Z badań przeprowadzonych w 2012 roku wynika, że 

jedynie 7% młodzieży uważa się za osoby głęboko wierzące, przy czym mło-

dzież częściej niż dorośli twierdzi, że ich wiara jest silniejsza od wiary rodzi-

ców
32

. Wyróżniono dwie grupy postaw młodzieży w stosunku do Kościoła. 

Pierwszą z nich stanowią osoby, które postrzegają Kościół jako gwaranta nie-

zmiennych wartości, drugą zaś osoby odrzucające Kościół jako instytucję. Taka 

postawa charakteryzuje młodych, którzy nie dostrzegają świadectwa życia płyną-

cego z przeżywanej wiary, zarzucają wiernym brak autentyzmu i sformalizowane 

kontakty z ludźmi. Ewa Kusz zwraca uwagę, że młodych nie interesuje Kościół 

skupiony na sobie, ale interesuje ich Kościół, który wychodzi poza mury kościo-

ła, tj. poza świątynię. Natomiast Krzysztof Pawlina mówi wręcz o religijności 

bez Kościoła. Być może, w tak rozumianej relacji z Bogiem, tkwi źródło zmniej-

szającego  się  uczestnictwa  młodzieży  w  religijnych  praktykach   zbiorowych 

i indywidualnych, zwłaszcza wśród młodzieży szkół średnich. Środowisko lokal-

ne ma największy wpływ na postawy tej grupy wiekowej.  Nie  można  również 

zapomnieć  o  wpływie  środków  masowego  przekazu,  w  tym  Internetu,  który 

często  zaspakaja  potrzebę  kontaktu  z  rówieśnikiem,  ale  pośrednio  także 

przyczynia  się  do  utrwalenia  postawy lęku  przez zaangażowaniem w relacje 

międzyludzkie
33

.  

 Przestawiony obraz młodego pokolenia Polaków nie jest pełny, gdyż w ży-

ciu  Kościoła  i  świata  jest  również  obecna  młodzież, która  daje  świadectwo 

swojej  wiary  i troski o drugiego człowieka. Wielu młodych jest zaangażowa-

nych w wolontariat, ruchy i stowarzyszenia katolickie. Tysiące młodych uczest-

niczy w rekolekcjach wakacyjnych, Europejskich Spotkaniach Młodych oraz 

Światowych Dniach Młodzieży
34

.  Miłość,  szczęście rodzinne,  głębokie  uczu-

cie, zaufanie, chęć bycia potrzebnym drugiemu człowiekowi, pragnienie blisko-

ści z innymi ciągle zajmują naczelne miejsca w hierarchii wartości młodego po-

kolenia, choć w relacjach osobowych ciągle dominuje poczucie niezależności 

oraz prawo do bycia sobą
35

. Jan Paweł II wielokrotnie podczas swojego pontyfi-

 
32 Por. H. T o m a s i k, dz. cyt. s. 112; W. S a d ł o ń, dz. cyt. s. 271–272. 
33 Por. E. K u s z, dz. cyt. 112–113. 116;  H. T o m a s i k, dz. cyt. s. 112–113; K. P a w l i n a: 

Kondycja duchowa młodego pokolenia. W: KDOKEP: Głosić Ewangelię…, dz. cyt. s. 95. 
34 Por. H. T o m a s i k, dz. cyt. s. 106–107; A. S o ł t y s i k: Katolickie Stowarzyszenia Mło-

dzieży w Polsce. W: KDOKEP: Głosić Ewangelię…, dz. cyt. s. 463–466; G. S u c h o d o l s k i: 

Przygotowanie duchowe do XX Światowych Dni Młodzieży. W: tamże, s. 289–290; R. L i t w i ń -

c z u k: Ruch Światło–Życie. W: tamże, s. 440–447; J. G ó r a: Idea młodzieżowych spotkań lednic-

kich. W: KDOKEP: Naśladować Chrystusa…, dz. cyt. s. 301–307; M. P i o t r o w s k i: Ruch Czys-

tych Serc. W: KDKEP: Otoczmy troską życie. Rok 2008/2009. 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. 326–339. 
35 Por. E. K u s z, dz. cyt. 115–116. 
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katu  mówił,  że  są  nadzieją  Kościoła
36

.  Jednak,  aby  tak się  stało, trzeba zro-

bić  wszystko,  co możliwe  by  pomóc  młodzieży otworzyć się na miłość i osią-

gnąć jedność życia
37

.  

 

III. Oddziaływanie pastoralne wobec młodzieży 

W zgromadzonym materiale wyróżniono poza programami duszpasterskimi, 

trzy  rodzaje  tekstów  mogących  pomóc w duszpasterstwie młodzieży. Pierwszą 

z nich stanowią artykuły bezpośrednio traktujące o działalności pastoralnej wo-

bec tej grupy wiekowej. Do drugiej z kolei należą teksty o tematyce skoncentro-

wanej wokół rodziny i spraw wychowawczych, bez których nie byłoby skutecz-

nego oddziaływania duszpasterskiego. Tematyka trzeciego rodzaju publikacji 

dotyczy wszystkich członków Kościoła, a nie tylko młodzieży, dlatego zostanie 

pominięta w tym opracowaniu. 

Programy duszpasterskie zawierają konkretne wskazania dla duszpasterstwa 

młodzieży. W ramowym programie na lata 2006–2010, w trzecim roku jego rea-

lizacji został po raz pierwszy zaprezentowany program szczegółowy, który po 

niewielkich  zmianach  jest  publikowany  do  czasów  obecnych,  czyli  do 2015. 

W zakresie interesującego nas zagadnienia, w „Schemacie programu duszpaster-

skiego”,  znajdują  się  treści określające zadania stojące przed katechezą szkolną 

i parafialną dla poszczególnych grup wiekowych.  Zadania te zawarte są w „Pod-

stawie programowej” i programach nauczania oraz nawiązują do tematyki roku 

duszpasterskiego. Od roku 2012/2013 mają one charakter opisowy uwzględniają-

cy etapy rozwoju psychicznego i społecznego uczniów oraz wynikające z tego 

konsekwencje dla działalności pastoralnej
38

. Jest to bardzo cenna pomoc i duże 

ułatwienie w pracy z młodzieżą zarówno dla katechetów, jak i dla kapłanów.  

 Wśród celów programów duszpasterskich można wyróżnić te, które są 

szczególnie istotne dla duszpasterstwa młodzieży. W ramach przepowiadania 

Słowa, poza wspomnianymi zadaniami dla katechezy szkolnej i parafialnej, jest 

to troska całej parafii o przekaz wiary młodemu pokoleniu oraz rekolekcje ke-

 
36 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Christifideles laici (1988). Tekst polski. Poznań 

1989 nr 46. 
37 Por. S. G ą d e c k i: Słowo wstępne. W: KDKEP: Bądźmy świadkami miłości. Rok 

2009/2010. 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 2009 s. 8. 
38 Por. M. K o r g u l: Zdania dla katechezy szkolnej i parafialnej. W: KDKEP: Być solą zie-

mi… dz. cyt. s. 34–48; Tenże: Katecheza dzieci i młodzieży – szkolna i parafialna – w kontekście 

programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce. W: KDKEP: Wierzę w Syna.., dz. cyt. s. 39–43; 

Tenże: Katecheza szkolna i  parafialna  w  kontekście  programu  duszpasterskiego  dla  Kościoła 

w Polsce. W: KDKEP: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Rok 2014/2015. Przez Chrystusa. 

Z Chrystusem. W Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła 

w Polsce na lata 2013–2017. Red. Red. S. S t u ł k o w s k i. Poznań 2014 s. 43–52. 
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rygmatyczne
39

. Z kolei w działalności liturgicznej cele skupione zostały wokół 

sakramentów. Autorzy programów duszpasterskich wskazywali m.in. na solidne 

przygotowanie do sakramentu bierzmowania, troskę o celebrację i dalsze towa-

rzyszenie młodym na drodze ich wiary oraz wskazywali na sakramenty, jako 

źródło poznania i doświadczania Miłości. Podkreślali również znaczenie mocy 

Ducha Świętego w liturgii i wspólnotowe przeżywanie sakramentów, zwłaszcza 

nabożeństw pokutnych
40

. Wśród celów określających posługę na rzecz kościelnej 

wspólnoty współpraca duchownych i świeckich jawi się jako najważniejsza. Bez 

niej niemożliwe byłoby przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży, tworze-

nie wspólnot odpowiedzialnych za przygotowanie do tego spotkania oraz propa-

gowanie akcji „Bilet dla brata” mającej za zadanie udzielenie pomocy młodzieży 

z ubogich krajów w spotkaniu z Papieżem w 2016 roku. Przedstawiając główne 

cele zawarte w programach duszpasterskich nie można pominąć zachęty do za-

kładania szkolnych kół Caritas
41

.  

W artykułach bezpośrednio dotyczących działalności pastoralnej skierowa-

nej do młodzieży dominuje tematyka skoncentrowana wokół sakramentu bierz-

mowania oraz przygotowania do sakramentu małżeństwa. Powiązanie nauczania 

religii w szkole i katechezy parafialnej stanowiło punkt wyjścia do przypomnie-

nia, że wspólnota parafialna jest najlepszym miejscem przygotowania do bierz-

mowania. To w niej młody człowiek powinien uczestniczyć w formacji w ma-

łych grupach
42

. Takie ujęcie zagadnienia nie neguje funkcji rodziny w religijnym 

wychowaniu dzieci. Tematyka późniejszych publikacji związanych z sakramen-

tem  bierzmowania  skupia  się  wokół  formacji duchowej młodzieży oraz mówi 

o aktywnym zaangażowaniu osób świeckich, w tym rodziców oraz członków rad 

 
39 Por. S. S t u ł k o w s k i: Być solą ziemi. W: KDKEP: Być solą ziemi…, dz. cyt. s. 20 i 22; 

Schemat programu duszpasterskiego. W: KDKEP: Wierzę w Syna…, dz. cyt. s. 31; Schemat pro-

gramu duszpasterskiego. W: KDKEP: Nawracajcie się…, dz. cyt. s. 27. 
40Układ przypisu według  daty  wydania  programów.   Por.  Ścieżki  realizacji  programu.  

W: KDKEP: Bądźmy świadkami…, dz. cyt. s. 37; W komunii z Bogiem.  W: KDKEP:  W  komunii  

z Bogiem. Rok 2010/2011.  Kościół  domem  i  szkołą  komunii.  Program  duszpasterski  Kościoła 

w Polsce na lata 2010–2013.  Red. S. S t u ł k o w s k i. Poznań 2012 s. 17;  Katecheza  dzieci  i 

młodzieży  –  szkolna  i  parafialna . W:  tamże, s. 33–34;  Schemat  programu duszpasterskiego. 

W: KDKEP: Wierzę w Syna…, dz. cyt. s. 30; Schemat programu duszpasterskiego. W: KDKEP: 

Nawracajcie się…, dz. cyt. s. 27–28. 
41 Por. Ścieżki realizacji programu. W: KDKEP: Otoczmy troską życie…, dz. cyt., s. 39; 

Ścieżki realizacji programu. W: KDKEP: Bądźmy świadkami…, dz. cyt. s. 39; Ścieżki realizacji 

programu. W: KDKEP: W komunii z Bogiem…, dz. cyt. s. 35; Katecheza dzieci i młodzieży – 

szkolna i parafialna. W: KDKEP: Kościół naszym domem…. dz. cyt. s. 30; Schemat programu 

duszpasterskiego. W: KDKEP: Wierzę w Syna…, dz. cyt. s. 31; Schemat programu duszpasterskie-

go W: KDKEP: Nawracajcie się…. dz. cyt. s. 28. 
42 Por. K. N y c z, dz. cyt. s. 232–246. 
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parafialnych
43

. Podobny charakter powinno mieć przygotowanie bliższe do sa-

kramentu małżeństwa. Autorzy publikacji wskazali katechetyczny wymiar tego 

przygotowania  oraz  podzielili  się  doświadczeniem z przeprowadzonej formacji 

w dwóch parafiach
44

. W tym kontekście warto wskazać na dwa artykuły, których 

autorzy podpowiadają, w jaki sposób mówić o małżeństwie i rodzinie oraz sek-

sualności człowieka
45

. 

W kolejnej grupie publikacji zawartej w programach znajdują się wskazów-

ki pastoralne dla duszpasterstwa młodzieży. Wśród nich zaakcentowano wycho-

wawczą rolę tego typu posługi oraz  niezbędną obecność kapłana wśród mło-

dych. Przypomniano kryteria, jakie winno spełniać duszpasterstwo wobec tej 

grupy wiekowej. Wspólnota, uczestnictwo w sakramentach, wzajemna wymiana 

myśli i przeżyć, konkretny program pracy, spójny model dążenia do świętości, 

otwartość – są to tylko niektóre priorytety dla tej posługi
46

. Do innych ważnych 

zadań, za które w dużej mierze jest odpowiedzialny kapłan, należą m.in. rozwija-

nie tego, co jest dobre w młodzieży, pomoc w odkrywaniu jej duchowych po-

trzeb, kształtowanie sumień, troska o formację liturgiczną, aktywizowanie mło-

dych do ewangelizowania swoich środowisk, wspólny udział w różnorodnych 

spotkaniach odbywających się poza wspólnotą parafialną. Wyzwaniem dla ka-

płanów, zwłaszcza w ostatnim czasie, będzie uczestnictwo wraz z podopieczny-

mi  w  wielowymiarowym  dialogu z twórcami  kultury  i  osobami  pracującymi 

w mediach
47

. Realizacja tego postulatu pomoże młodym lepiej zrozumieć zmiany 

zachodzące w świecie. 

Uczestnictwo młodzieży w ruchach i stowarzyszeniach, pieszych pielgrzym-

kach stanowi tematykę kolejnej grupy publikacji związanej z omawianym zagad-

nieniem.  Mają  one  charakter  opisowy i przedstawiają zarówno duchowość, jak 

i sposoby realizacji charyzmatu ruchów i stowarzyszeń. m.in. Katolickie Stowa-

rzyszenie Młodzieży, Ruch Światło–Życie, Ruch Czystych Serc
48

. Stanowią one 

kompendium wiedzy dla kapłanów, a dla młodzieży są swoistym zaproszeniem 

 
43 Por. J. K o w a l c z y k: Ożywienie przygotowania do sakramentu bierzmowania w Polsce. 

W: KDKEP: Być solą ziemi…, dz. cyt. s. 264–281; S. S e p i o ł o: Otworzyć młodych na Ducha 

Świętego. Trzyletni program dla parafii – „Młodzi na progu”. W: tamże, s. 282–290. 
44 Por. K. K a n t o w s k i:  Katechetyczny  wymiar  odkrywania  powołania do małżeństwa. 

W: KDOKEP: Przypatrzmy się powołaniu…, dz. cyt. s. 226–250; „Przygotowanie bliższe do mał-

żeństwa i życia w rodzinie” dla młodzieży w małych grupach w parafii. W: tamże, s. 251–267. 
45 Por. M. W a l u ś: Ciało, dobry pomysł Boga. Śladami Jana Pawła II. W: KDKEP: Otoczmy 

troską życie…, dz. cyt., s. 166–177; Z. N o s o w s k i: Bardzo dobra nowina o Miłości w małżeń-

stwie. W: KDKEP: Bądźmy świadkami miłości…, dz. cyt. s.229–245. 
46 Por. A. D ł u g o s z:  Duszpasterstwo  młodzieży…,  dz.  cyt.  s. 132–139;  E. K u s z, dz. 

cyt. s. 114–116. 118–119. 
47 Por. H. T o m a s i k, dz. cyt. s. 131–132.  
48 Por.  R. L i t w i ń c z u k,   dz.  cyt.  s. 440–447;   A.  S o ł t y s i k,  dz.  cyt.  s.  447–468;  

A. S c h u l z: Ruchy i stowarzyszenia katolickie środowiskiem formacji i działalności apostolskiej. 

W: KDKEP: Bądźmy uczniami…,dz. cyt. s. 211–226; M. P i o t r o w s k i, dz. cyt. s. 326–339;  
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do zaangażowania się w tego typu działalność apostolską. Podobny charakter 

mają artykuły opisujące przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, Europej-

skich Spotkań Młodych, czy spotkań organizowanych przez młodych dla mło-

dych w Lednicy
49

.  

Problematyka związana z wychowaniem młodego człowieka jest ściśle po-

wiązana z duszpasterstwem młodzieży. Nie można skutecznie prowadzić mło-

dych do żywej i głębokiej wiary pomijając sprawy wychowawcze. Te z kolei 

powinny być spójne z wychowaniem w rodzinie. To rodzina jest głównym śro-

dowiskiem wychowawczym
50

, a działalność duszpasterską powinno się trakto-

wać jako uzupełniającą. Coraz częściej jednak okazuje się, że młodzi ludzie nie 

znajdują w swoich rodzinach prawdziwych świadków wiary. W takich przypad-

kach na duszpasterzach, katechetach
51

 oraz rówieśnikach spoczywa odpowie-

dzialność za swoich kolegów i koleżanki. Będzie się ona przejawiała w świadec-

twie życia i towarzyszeniu w dorastaniu do żywej wiary
52

. Przedstawiona pro-

blematyka związana z kondycją młodego pokolenia u początku XXI wieku ukie-

runkowuje  jednocześnie  oddziaływania  wychowawcze zarówno w rodzinie, jak 

i w parafii. Publikacje zawarte w programach w dużym stopniu potwierdzają 

powyższą tezę. Wychowanie młodych do wiary streszcza cały program wycho-

wawczy. Jego elementy odnajdziemy w programach zarówno w przedstawio-

nych już priorytetach duszpasterstwa młodzieży, jak i w treści pozostałych publi-

kacji. Wśród nich jest zachęta do wychowania młodych do wolności, która nie 

będzie górowała nad prawdą oraz zachęta do związanej z nią formacji postaw 

moralnych
53

. Stanisław Dziekoński zwrócił uwagę na powiązanie wychowania ze 

współczesną kulturą
54

. Pomoc młodzieży w odkrywaniu ich własnego powołania 

nie może się ograniczać jedynie do środowiska rodzinnego. Musi obejmować 

również obszar wiary. Szkolne lekcje religii, formacja duchowa we wspólnocie, 

udział w rekolekcjach, spotkaniach młodych, wspólne wakacje – to wszystko 

przyczynia się do odkrycia przez młodych własnej drogi do świętości
55

. Stała 

 
49 Por. J. G ó r a,  dz.  cyt.  s.  301–307;  J. D r o b: „Dzień Papieski” szansą duszpasterską. 

W: KDOKEP: Naśladować Chrystusa…, dz. cyt. s. 308–311; G. S u c h o d o l s k i, dz. cyt. s. 289–

294; M. D u r s k i: Europejskie Spotkanie Młodych w Poznaniu. W: KDKEP: Bądźmy świadka-

mi…, dz. cyt. s. 268–276. 
50 Por. Z dokumentów II Synodu Plenarnego. W: KDOKEP: Poznać Chrystusa…, dz. cyt. 

s.121; M. C o g i e l: Katechizować w klimacie nadziei. W: KDOKEP: Głosić Ewangelię…, dz. cyt. 

s. 157–158. 
51 Por. DA 10; M. D z i e w i e c k i: Stawanie się człowiekiem. Psychopedagogika świętości. 

W: KDOKEP: Przypatrzmy się powołaniu…, dz. cyt. s. 176–178. 
52 Por. Schemat programu duszpasterskiego. W: KDKEP: Wierzę w Syna…, dz. cyt. s. 30–31. 
53 Por. A. D ł u g o s z, dz. cyt. s. 132;  H. T o m a s i k, dz. cyt. s. 125;  M. C o g i e l, dz. cyt. 

s. 151–153. 
54 Por. S.  D z i e k o ń s k i:  Znaczenie  wychowania  i  kultur y  w   realizacji   powołania.  

W: KDOKEP: Przypatrzmy się powołaniu…, dz. cyt. s. 191–197. 
55 Por. A. D ł u g o s z, dz. cyt. s. 132–138. 
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troska o rozwój życia duchowego realizowana w ramach posługi pastoralnej po-

winna również przygotować młodych na pokonywanie trudności, jakie spotkają 

na swojej drodze wiary w dorosłym życiu
56

. 

Przeprowadzona analiza zgromadzonego materiału potwierdza troskę Ko-

ścioła o religijne wychowanie młodzieży. Przedstawiony obraz młodego pokole-

nia zawarty w programach, zarówno wskazuje na jego zależność od przemian 

społecznych, jaki i pozwala ocenić skuteczność posługi pastoralnej lub jej brak. 

W zgromadzonym materiale zawarto wnioski wynikające z obserwacji i prezen-

towanych w artykułach badań, dotyczących przejawów życia Kościoła. Jest też 

naukowa refleksja, często powiązana z tematyką roku kościelnego. Propozycje 

duszpasterskie są odpowiedzią na zmieniające się uwarunkowania. Od kapłanów 

i osób odpowiedzialnych za duszpasterstwa młodzieży zależy, na ile zostaną one 

wykorzystane w pracy w parafialnej.  

Na przestrzeni 15 lat opublikowano w programach 23 pozycje poruszające 

bezpośrednio tematykę związaną z duszpasterstwem młodzieży oraz około 20 

tekstów dotyczących spraw wychowawczych
57

. Poza programami duszpaster-

skimi, które od 2006/2007 roku zawierają treści dotyczące młodzieży, pozostałe 

publikacje nie ukazują się systematycznie, co może utrudnić poszukiwania no-

wych  rozwiązań  pastoralnych.  Ze  względu na  to, że treści przydatne do pracy 

z młodzieżą są zawarte w artykułach, których tytuły nie zawsze na to wskazują, 

warto byłoby się zastanowić nad stworzeniem czegoś w rodzaju krótkiego 

„przewodnika” po powyższych publikacjach, odsyłającego osobę zainteresowaną 

do tego, czego ona potrzebuje. Na pewno ułatwiłoby to pracę osobom zaangażo-

wanym w duszpasterstwo młodzieży. Ze względu na podatność młodzieży na 

wpływy środowiska, środki masowego przekazu oraz współczesne trendy nie 

może w przyszłości zabraknąć publikacji ukazujących wyniki badań, których 

znajomość może przyczynić się do skuteczniejszego oddziaływania. Kolejna 

propozycja dotyczy członków Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży, którzy 

mogliby  na  łamach  programów dzielić się  swoimi poszukiwaniami związany-

mi z formacją tej grupy wiekowej. 

Analiza  zgromadzonego  materiału  pozwala  stwierdzić  progres  związany 

z układem treści w programach. Od 2012/2013 układ programu duszpasterskiego 

jest bardziej przejrzysty dla czytelnika, niż to było we wcześniejszych materia-

łach. Najpierw przedstawione są cele i zadania, potem następuje szczegółowe 

omówienie. Ważny jest też kontekst duszpasterski omawianych zagadnień. Wi-

 
56 Por. J. W. G o g o l a: Stała troska o rozwój życia duchowego. W: KDKEP: Otoczmy troską 

życie…, dz. cyt. s. 158–160. 
57 Przedstawione dane nie obejmują wstępów, programów i schematów duszpasterskich. Nie-

które z artykułów zawierają treści dotyczą zarówno duszpasterstwa młodzieży oraz problematyki 

rodzinnej i wychowania. 
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doczny progres programów pod względem zawartych w nich treści budzi nadzie-

ję, że trud włożony w ich przygotowanie przyniesie w przyszłości owoce. 

 Przedstawione w artykule zagadnienie nie wyczerpuje całego tematu. Warto 

podjąć dalsze badania w tym obszarze, które pokażą, jak programy są wykorzy-

stywane w pracy duszpasterskiej.  
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ABSTRACT 

Youth Ministry in Polish National Pastoral Programmes (2000–2015) 

The Commission of Pastoral Care of the Polish Episcopate publishes every year pastoral pro-

grammes for the pastoral activities in Poland. In these programmes we can find theological reflec-

tions on the chosen issues of the pastoral care. Apart from the pastoral church programmes, in these 

publications there are articles about youth pastoral ministry and about family and upbringing, with-

out them the effective pastoral care and influence on young people would be ineffective. For the 

first time a detailed programme was presented in the 2008/2009 programme and after a few minor 

changes in has been published up to the present time. Among the main goals of pastoral care pro-

gramme we should distinguish those which are particularly important for the  youth pastoral minis-

try in such issues as preaching the Word of God, liturgy and pastoral youth diakonia. This article 

analyses issues relating to youth ministry, contained in the Polish pastoral programmes in the years 

2000 to 2015. 

Key words: The Church in Poland, youth, youth ministry, national pastoral programmes, family. 

Słowa kluczowe: Kościół w Polsce, młodzież, duszpasterstwo młodzieży, krajowe programy dusz-
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PAWEŁ PODESZWA 

»Temu, który nas miłuje« (Ap 1,5). Miłość Chrystusa 

do Kościoła w świetle wybranych tekstów 

z Apokalipsy św. Jana 
 

 

Papież Franciszek w bulli Misericordiae vultus, ogłaszającej Nadzwyczajny 

Jubileusz Miłosierdzia, zachęca nas do ciągłego zgłębiana wielkiej tajemnicy 

Bożej miłości: Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosier-

dzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem nasze-

go zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. 

Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spo-

tkanie. Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego 

człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na 

drodze życia. Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ 

otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń nasze-

go grzechu
1
. Istotnym sposobem owej kontemplacji tajemnicy miłosierdzia jest  

medytowanie słowa Bożego, poprzez które nie tylko mamy możliwość usłyszeć 

bicie Bożego serca, ale przyjęte słowo formuje i uzdalnia nas do stylu życia 

ucznia Jezusa, naznaczonego miłosierną miłością względem innych. We wspo-

mnianym dokumencie papieskim Franciszek wskazuje wiele tekstów biblijnych, 

które odsłaniają tajemnicę Bożego miłości i ukazują jej konsekwencje dla życia 

wyznawców Chrystusa.  

W niniejszym artykule proponuję refleksję nad tajemnicą Bożej miłości, ob-

jawionej i urzeczywistnionej w Jezusie Chrystusie, która bezpośrednio odnosi się 

do wspólnoty Kościoła. Analizowane teksty zostaną zaczerpnięte z ostatniej 
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1 F r a n c i s z e k: Misericordiae vultus. Wrocław 2015 s. 4 (n. 2). 
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księgi Nowego Testamentu, jaką jest Apokalipsa św. Jana, określana niekiedy 

jako synteza całego Pisma Świętego
2
. Będąc księgą napisaną w Kościele i dla 

Kościoła
3
, opisuje wspólnotę w jej różnorodnych wymiarach

4
. Jednym z istot-

nych rysów eklezjologii Apokalipsy jest przekonanie, że Kościół to wspólnota 

zrodzona z miłości Jezusa, podtrzymywana, umacniana i prowadzoną ciągle tą 

samą Chrystusową miłością. Wskazują na to przede wszystkim te teksty Apoka-

lipsy, które wprost mówią o miłości Jezusa do Kościoła, a ideę te wyrażają przy 

pomocy dwóch charakterystycznych czasowników tradycji Janowej
5
, jakim są 

avgapa,w oraz file,w. Choć czasowniki te nie występują często w Apokalipsie (od-

powiednio cztery razy: 1,5; 3,9; 12,11; 20,9 oraz dwa razy: 3,19; 22,15), to jed-

nak w większości
6
  pojawiają  się  w passusach,  które opisują relację Chrystusa i 

wspólnoty Kościoła (1,5; 3,9.19; 20,9). Prześledzimy teraz wskazane fragmenty, 

aby lepiej poznać tajemnicę Chrystusowej miłości do Kościoła oraz dostrzec jej 

konkretne przejawy w życiu wspólnoty oraz praktyczne konsekwencje dla 

współczesnego wyznawcy Jezusa. 

 

I. »Temu, który nas miłuje”« (1,5) 

Po prologu Księgi (1,1-3) rozpoczyna się pierwsza część Apokalipsy, którą 

stanowi siedem listów do Kościołów Azji Prokonsularnej (2,1-3,22), poprzedzo-

nych początkowym dialogiem liturgicznym (1,4-8) oraz wizją wstępną (1,9-20). 

W  obrębie  dialogu  liturgicznego,  wypowiadanego  na  przemian  przez  lektora 

i zgromadzenie
7
 pojawia się pierwsze określenie, które odnosi się wprost do Je-

zusa i wyraża Jego miłości do Kościoła. Dialog rozpoczyna się od pozdrowienie 

 
2 P. O s t a ń s k i:  Objawienie  Jezusa  Chrystusa.  Praktyczny  komentarz  do  Apokalipsy. 

Ząbki 2005 s. 9. 
3 W. P o p i e l e w s k i: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów Baranka (Ap 19,9). 

Kościół w Księdze Apokalipsy. „Verbum Vitae”. T. 6: 2004 s. 169. 
4 Zob. D. K o t e c k i: Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana. Częstochowa 2009; P. P o d e -

s z w a: Wspólnota Kościoła  w  świetle  Apokalipsy  św. Jana.  W:  Mowa  świątyni.  Pod  redakcją 

R. D u b l a ń s k i e g o. Wrocław 2012 s. 55-69. 
5 Toczy się dyskusja egzegetów na temat znaczenia tych dwóch czasowników w tradycji Ja-

nowej. Dzisiaj coraz częściej uznaje się, że oba czasowniki są synonimami. Syntetycznie problem 

użycia obu form oraz dyskusję komentatorów przedstawia P. T a l a g a: L’amore a Cristo, 

fondamento del ministero pastorale di Pietro nel Vangelo secondo Giovanni (21,15-23). Disserta-

tio ad Lauream in Facultate S. Theologiae apud Pontificiam Universitatem S. Thomae in Urbe. 

Roma 2003, s. 71-89. 
6 Tylko w 12,11 mowa o chrześcijanach, którzy „nie umiłowali swego życia – aż do śmierci”, 

natomiast w 22,15 wspomina się o tych, którzy pozostają na zewnątrz Miasta, określenie jako 

„kochający i czyniący kłamstwo”. 
7 Na temat struktury dialogu, zob. D. K o t e c k i: Jezus a Bóg Izraela w Apokalipsie św. Jana. 

Toruń 2013 s. 46-47. 
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skierowanego przez lektora do wspólnoty, zgromadzonej na liturgii
8
: „Łaska 

wam i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi, i od siedmiu du-

chów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, Świadka wiernego, 

Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi” (1,4-5a)
9
. Odpowiedzią zgro-

madzenia jest pierwsza doksologia Apokalipsy
10

: „Temu, który nas miłuje i który 

uwolnił nas od grzechów naszych we krwi swojej oraz uczynił nas królestwem, 

kapłanami dla Boga, swego Ojca, Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. 

Amen” (1,5b-6).  

Pierwsze określenie, które odnosi się do „Jezusa Chrystusa, Świadka wier-

nego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi”, stanowi imiesłów czasu 

teraźniejszego (avgapw/nti) od czasownika „miłować” (avgapa,w), wyrażający jed-

nocześnie czynność i stan: „umiłował nas i nadal miłuje”
11

. Poprzedzony rodzaj-

nikiem określonym (tw/|) może występować w funkcji rzeczownikowej („osoba, 

która kocha”) i przymiotnikowej („kochający”). A zatem w pierwszych słowach, 

zgromadzony na liturgii Kościół uwielbia osobę Jezusa i Jego zbawcze dzieło, 

eksponując miłość Chrystusa jako fundament wszystkiego. Jest ona siłą działają-

cą i napędową Jego zbawczej misji
12

. 

 Miłość Jezusa jest ukierunkowana na „nas” (h̀ma/j). Zaimek osobowy „my” 

w bierniku odnosi się w oczywisty sposób do wspólnoty, która wcześniej była 

adresatem pozdrowienia wstępnego, to znaczy siedmiu wspólnot z Azji Mniej-

szej (Efez, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia, Laodycea), które, 

zgodnie  z  symbolizmem  arytmetycznym,  oznaczają Kościół wszystkich miejsc 

i czasów. Jak słusznie zauważa ks. Kotecki: W dialogu liturgicznym początko-

wym te Kościoły stają się konkretnym zgromadzeniem liturgicznym zebranym  na  

słuchaniu  słowa  i to właśnie one wyrażają przekonanie całego Kościoła o nieu-

 
8 Na temat liturgicznego charakteru Apokalipsy, zob. D. K o t e c k i: Duch Święty w zgroma-

dzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana. Warszawa 2006. W monografii Autor omawia 

poszczególne elementy, które składają się na charakter liturgiczny Księgi: język kultyczny (pro-
skune,w, latreu,w, fobe,omai, kra,zw, a;|dw), s. 130-135; formuły liturgiczne (doksologie, wezwanie do 

chwalenia, modlitwy dziękczynienia, formuła „godzien jesteś” oraz „amen” i „alleluja”, Trisha-

gion, „Maranatha”, hymny), s. 136-154; miejsca i przedmioty związane z liturgią (świątynia, na-

miot, arka, siedem złotych świeczników, ołtarz, kadzielnica, szklane morze, instrumenty muzyczne, 

złote czasze, księga, ubiór Jezusa), s. 154-169; czynności liturgiczne (opłukiwanie szat, pieczęto-

wanie, wybielanie we krwi Baranka), s. 169-172; obecność dialogów liturgicznych (zwłaszcza 

początkowy 1,4-8  oraz  końcowy  22,6-21), s. 183-196;  błogosławieństwa w  1,3  dla  czytającego 

i słuchających słowa proroctwa, s. 176-178. 
9 Na temat tego pozdrowienia, zob. P. P o d e s z w a: Paschalna pamięć o Jezusie. Studium 

egzegetyczno-teologiczne   wyrażenia  h ̀marturi,a VIhsou/  w  Apokalipsie  św.  Jana. Poznań 2011 

s. 140-179. 
10 Na temat doksologii w Apokalipsie, zob. P. P o d e s z w a: Doksologie Apokalipsy jako 

model modlitwy uwielbienia, „Verbum Vitae”. T. 22: 2012 s. 155-184. 
11 F. S i e g: Apokalipsa św. Jana. Listy do siedmiu Kościołów (Ap 1-3). Pelplin 22009 s. 28. 
12 P. P o d e s z w a: Paschalna pamięć. dz. cyt. s. 179. 
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stannie trwającej miłości Jezusa (stąd imiesłów czasu teraźniejszego)
13

. Można 

zatem  powiedzieć,  że  wspólnota  ma  pełną  świadomość,  że została zrodzona 

z miłości Jezusa i trwa dzięki tej samej miłości, stąd Jezusa nazywa „Miłują-

cym”. To nowe Imię Jezusa przywołuje w pamięci wiele fragmentów Ewangelii 

Janowej, gdzie mowa o Jego miłości do przyjaciół i uczniów (11,5; 13,1; 15,3)
14

. 

Jezus jest świadomy, że Jego miłość do człowieka jest odwzorowaniem miłości 

Ojca do Niego samego. W 15,9 stwierdza: „jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja 

was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej”. W wypowiedzi tej Jezus objawia 

apogeum swojej miłości do uczniów. Jest to tego rodzaju miłość, jaką Ojciec 

umiłował Syna. W miłości Jezusa do wierzących widzimy najwyższy wyraz miło-

ści Boga do ludzi (por. 13,1; 19,30)
15

. Warto też zwrócić uwagę, że czasowniki 

są użyte w aoryście nazywanym przez komentatorów aoristus complexivus, który 

wskazuje na miłość doskonałą, istniejącą od zawsze i pozostającą na zawsze. 

Jezus jest zatem miłującym na zawsze miłością Boga, doskonałą i pełną. „Umi-

łowawszy swoich do końca” (eivj te,loj hvga,phsen auvtou,j), stał się „Miłującym” 

(tw/| avgapw/nti) i  wzorem  do  naśladowania  przez  swoich  uczniów:  „trwajcie 

w miłości mojej” (15,9); „to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miło-

wali, jak ja was umiłowałem” (15,12). Miłość Jezusa jest miarą miłości między 

Jego uczniami, staje się ich nowym przykazaniem: „Daję wam nowe przykaza-

nie, abyście się wzajemnie miłowali. Podobnie jak Ja was umiłowałem, tak i wy 

będziecie miłować jeden drugiego” (13,34). Tylko dzięki tej właśnie miłości 

uczniowie zostaną rozpoznani jako prawdziwi naśladowcy Jezusa: „po tym 

wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie 

miłowali” (13,35).  

Miłość Chrystusa ukierunkowana na wspólnotę uczniów wyraża się w Jego 

zbawczej śmierci na krzyżu. Mówią o tym kolejne wyrażenia analizowanej dok-

sologii: „który uwolnił nas od grzechów naszych we krwi swojej oraz uczynił nas 

królestwem, kapłanami dla Boga, swego Ojca”. W powyższych sformułowaniach 

zostaje przywołane misterium paschalne („we krwi swojej”), którego skutkiem 

jest przywrócenie jedności z Bogiem przez przebaczenie grzechów („uwolnił nas 

od grzechów naszych”) oraz uczynienie z chrześcijan pośredników między Bo-

giem a światem („kapłani”), zdolnych do składania Bogu w Jezusie pochwalnej 

ofiary
16

  i  jednocześnie  „królów”,  którzy  mają  udział  w zwycięstwie,  a zatem 

w Jego zmartwychwstaniu i panowaniu na wieki
17

. Zgromadzenie liturgiczne 

wielbi Chrystusa za wielkie dzieło zbawienia, które dzięki miłości Boga staje się 

 
13 Zob. D. K o t e c k i: Jezus, dz. cyt. s. 86. 
14 Zob. P. P o d e s z w a: Paschalna pamięć, dz. cyt. s. 179-180. 
15 S. M ę d a l a: Ewangelia według świętego Jana. cz. II. Częstochowa 2010 s. 117. 
16 Zob. P. O s t a ń s k i: Objawienie, dz. cyt. s. 73-74. 
17 Szerzej na ten temat, zob. P. P o d e s z w a: Paschalna pamięć, dz. cyt. s. 182-197; D. K o -

t e c k i: Jezus, dz. cyt. s. 88-105. 
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udziałem człowieka. Jednocześnie wyznaje przekonanie, że jedynie dzięki ofie-

rze Jezusa (7,14: „we krwi Baranka”
18

) możliwe jest uwalnianie z grzechów, 

którego nieustannie Kościół potrzebuje. Jednocześnie wspólnota ma świadomość 

tego niezwykłego daru. Sformułowanie z Apokalipsy przypomina to z Ef 5,25, 

gdzie mowa, że „Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie”, 

stąd zachęta w Ef 5,2: „postępujcie w miłości na wzór samego Chrystusa, który 

nas umiłował i samego siebie wydał za nas jako dar i ofiarę dla Boga jako miłą 

woń”.  Podobnie  w  Gal 2,20 apostoł Paweł stwierdza: „Chrystus umiłował mnie 

i samego siebie wydał za mnie”. Jak można wnioskować z przytoczonych tek-

stów miłość Jezusa jest związana z Jego zbawczą ofiarą i w niej najpełniej się 

wyraża. Wspólnota Kościoła jest zatem wezwana, aby zawsze pamiętała, że ist-

nieje i żyje dzięki miłości Chrystusa. 

 

II. »Przekonają się, że ciebie umiłowałem« (3,9) 

Kolejne stwierdzenie wprost odnoszące się do miłości Jezusa do Kościoła 

odnajdujemy w Liście do Kościoła w Filadelfii (3,7-13). Miasto to leżało w Lidii, 

około  45  kilometrów  na  południowy  wschód  od  Sard,  a  zostało  założone  

w II wieku przed Chr. przez kolonistów z Pergamonu. Filadelfia stała się „Ate-

nami Wschodu”, gdyż propagowała kulturę grecką w Lidii i na sąsiadujących 

terenach
19

. Nie wiadomo dokładnie w jaki sposób chrześcijaństwo dotarło do 

miasta. Prawdopodobnie pierwsi wyznawcy Jezusa wywodzili się ze środowiska 

żydowskiego
20

, gdyż w Liście odnajdujemy aluzje do napięć między chrześcija-

nami, a tymi którzy nie uwierzyli (3,9: „ludzie z synagogi Szatana”). Czytając 

Apokalipsę rozumiemy jednak, że wspólnota w Filadelfii, choć znikoma i bez-

bronna (3,8: „masz sił niewiele”) została bardzo wysoko oceniona przez Chrystu-

sa. Właściwie jest to jeden z  tych Listów, w którym nie ma żadnego upomnienia 

czy  nagany  (podobnie  w  przypadku  Listu  do  Kościoła  w  Smyrnie,  2,8-11), 

a obietnica zwycięstwa jest podwójna (3,10: „zachowam cię w godzinie próby, 

która nadciąga na świat” oraz  3,12: „zwycięzcę uczynię filarem w świątyni mo-

 
18 Zob. P. P o d e s z w a: Wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi Baranka (Ap 7,14). 

Chrzest według Apokalipsy świętego Jana. „Studia Bydgoskie”. T. 7: 2013 s. 33-54. 
19 Zob. P. O s t a ń s k i:  Objawienie…,  dz. cyt.  s. 117-118, szerzej na temat Filadelfii, zob. 

R. T k a c z: Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2,1-3,22). Studium historyczno-egzegetyczne. War-

szawa 2003 s. 305-316. 
20 Choć brakuje jednoznacznych świadectw potwierdzających istnienie wspólnoty żydowskiej 

w mieście,  to  jednak,  jak  zauważa  R. T k a c z: Listy, dz. cyt. s. 313 w istocie diaspora żydowska 

w Filadelfii, podobnie jak i w wielu ośrodkach handlowych położonych na szlakach komunikacyj-

nych Azji Mniejszej, musiała być raczej znaczna, tym bardziej że leżące w pobliżu Filadelfii miasto 

Sardes, oddalone tylko o 45 km, było wielkim ośrodkiem żydowskiej diaspory. Podobnie, E. J a -

n u s: Grzechy Kościołów Apokalipsy i Jezusowe sposoby ich przezwyciężenia (Ap 2-3). Kraków 

2013 s. 37.  Zdaniem  natomiast  F. S i e g a:  Apokalipsa, dz. cyt. s. 125 prawdopodobnie Kościół 

w Filadelfii składał się w większości z nawróconych pogan. 
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jego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz). Jak zauważa ks. Ostański: Kiedy islam 

zalał Azję Mniejszą, wszystkie miasta Apokalipsy upadły. Jedynie Filadelfia za-

chowała niezawisłość. Poprzez wieki pozostawała  wolnym greckim miastem 

chrześcijańskim  i  ostatnim  bastionem  chrześcijaństwa w Azji. Upadła dopiero 

w XIV w., ale do dzisiaj mieszkają tam chrześcijanie wraz ze swoim biskupem. 

Inne miasta Apokalipsy, z wyjątkiem Smyrny, zamieniły się w ruiny, a w Filadelfii 

(dziś Alesehir) wciąż trwa i żyje Kościół
21

. 

Po autoprezentacji, w której Chrystus określa siebie jako „Święty i Pełen 

Prawdy, który ma klucz Dawida” (3,7), Jezus docenia wierność wspólnoty: „do-

chowałeś wierności mojemu słowu i nie zaparłeś się mnie” (3,8). Zapowiada 

także posłanie do wspólnoty ludzi „z synagogi Szatana, którzy twierdzą, że są 

Żydami, a kłamią, bo nimi nie są” (3,9). Jednocześnie Jezus obiecuje, iż On sam 

sprawi, że „przyjdą i będą się tobie kłaniać do stóp i przekonają się, że ciebie 

umiłowałem” (3,9). Kim są ludzie z „synagogi Szatana”? Podobne sformułowa-

nie  odnajdujemy  już  w  Liście  do  Kościoła  w  Smyrnie (2,8-11),  gdzie mowa 

o zniewadze wyrządzanej wspólnocie „przez tych, którzy uważają siebie za Ży-

dów, podczas gdy nie są nimi, lecz są synagogą Szatana” (2,9). Zdaniem komen-

tatorów wyrażenie „synagoga Szatana” odnosi się żydowskiej diaspory w Smyr-

nie i Filadelfii bądź jest to grupa judaizujących chrześcijan
22

 lub skażonych gno-

zą z elementami judaistycznymi (np. zwolennicy doketyzmu, którzy zaprzeczali 

prawdziwości śmierci i zmartwychwstania Jezusa, a mogli nazywać się Żydami, 

ponieważ byli przekonani, że w głoszonych poglądach inspirują się tradycjami 

ezoterycznymi, wywodzącymi się z pewnych form judaizmu)
23

. Prawdopodobnie 

chodzi jednak o Żydów
24

, którzy oskarżali chrześcijan przed władzami rzymski-

mi o burzenie pewnego porządku państwowego, także z powodu odmowy skła-

dania  ofiar  o  oddawania  czci  boskiej cezarowi.  W ten sposób Żydzi w Smyr-

nie i Filadelfii byli postrzegani jako narzędzie Szatana w walce z chrześcijanami, 

bardziej lub mniej świadomie sami stawali się ofiarami machinacji szatańskich
25

, 

stąd określnie ich jako „synagoga Szatana”. 

Jezus zapowiada, że przeciwnicy chrześcijan będą musieli uznać wspólnotę 

Kościoła „będą się tobie kłaniać do stóp” oraz rozpoznać charakterystyczną więź 

łączącą Chrystusa z Kościołem: „przekonają się, że ciebie umiłowałem” (kai. 
gnw/sin o[ti evgw. hvga,phsa, se). Pierwsza część obietnicy przypomina niewątpliwie 

tradycje starotestamentowe, w których prorocy w podobny sposób zapowiadali 

przyjście pogan i oddanie pokłonu Izraelowi i Bogu Jedynemu (Iz 54,14; 49,23; 

 
21 P. O s t a ń s k i: Objawienie, dz. cyt. s. 118. 
22 Zob. F. S i e g: Apokalips, dz. cyt. s. 125. 
23 Zob. D.  K o t e c k i, Duch Święty, dz. cyt. s. 94-99.  
24 Zob. M. K a r c z e w s k i: Szatan w Apokalipsie św. Jana. Olsztyn 2013 s. 14-15. 
25 Zob. M. M a r i n o: Custodire la Parola. Il verbo threi/n nell’Apocalisse alla luce della 

tradizione giovannea. Bologna 2003 s. 83. 
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60,14; Za 8,22-23). W ten sposób zostaje podkreślona także wszechmoc Boga, 

który w swoim nieskończonym miłosierdziu doprowadza wszystkich do poznania 

prawdy. Jeśli w Starym Testamencie zapowiedzi odnosiły się do Izraela, a teraz 

te same proroctwa dotyczą Kościoła, to myśl jest oczywista: Kościół jest konty-

nuacją Izraela, a zatem także spadkobiercą miłości Boga do swojego ludu. Mo-

żemy tutaj widzieć aluzję do Iz 43,4, gdzie Bóg deklaruje swojemu ludowi: „Je-

steś dla mnie cenny, otoczyłem cię chwałą i obdarzyłem miłością, dlatego ziemie 

zamienię na ciebie i ludy oddam za twoje życie”.  

W uznaniu autorytetu i prymatu wspólnoty Kościoła istotnym elementem 

staje się możliwość rozpoznania miłości Chrystusa, którą nieustannie darzy swo-

ich wyznawców. Tekst nie precyzuje jednoznacznie, w jaki sposób będzie to 

możliwe i jak się to dokona. W sformułowaniu o oddaniu pokłonu do stóp nie 

chodzi o upokorzenie przeciwników chrześcijan, ale raczej Chrystus zapowiada 

niezwykłą skuteczność głoszenia Słowa Bożego. Tak jak kiedyś Filadelfia była 

sprawnym narzędziem propagowania kultury greckiej, tak teraz analogicznie 

pozostanie „otwartymi drzwiami, których nikt nie może zamknąć” (3,8), a przez 

które będzie promieniowała wiarą i zapraszała do wejścia zarówno pogan i ży-

dów, bo wszystkich, bez żadnego wyjątku, umiłował Bóg, co potwierdził w oso-

bie i dziele Jezusa Chrystusa. Można zatem powiedzieć, że miłość Chrystusa 

niejako stanie się jawna i oczywista, nawet dla przeciwników, dzięki otwartości 

wspólnoty Jego wyznawców. Co więcej, miłość Chrystusa zobowiązuje właśnie 

do takiej postawy, bo ma ona ważny wymiar ewangelizacyjny. I nie chodzi tutaj 

tylko i wyłącznie o teoretyczne głoszenie miłości Chrystusowej, nawet poprzez 

wierne przepowiadanie słowa Bożego, które tę miłość zwiastuje, ale o praktyczne 

ukazanie sposobem życia i postępowania, że miłość Chrystusa wyraża się w spo-

sobie życia i konkretnych czynach miłości. Jezus zna czyny wspólnoty w Filadel-

fii  i  dlatego  jest  pewien,  że  dzięki  zaangażowaniu  w  przepowiadanie  Słowa 

i  wierności  duchowi  Ewangelii  inni  będą  mogli  rozpoznać  i  a  przede 

wszystkim  doświadczyć  („przekonać się”)  tej  samej  miłości  we  wspólnocie 

Jego wyznawców. 

 

III. »Tych, których kocham, napominam i wychowuję« (3,19) 

Kolejny interesujący nas tekst znajduje się w obrębie ostatniego z siedmiu li-

stów Apokalipsy, którym jest List do Kościoła w Laodycei (3,14-22). Miasto to 

było bardzo znane w Azji Mniejszej
26

, gdyż znajdowało się w południowo-

wschodniej części Frygii, na skrzyżowaniu dwóch bardzo ważnych szlaków ko-

 
26 Zob. R. T k a c z: Listy, dz. cyt. s. 349-359; D. K o t e c k i: „List do Kościoła w Laodycei” 

(Ap 3,14-21) w świetle hermeneutycznego klucza objawieniowo-liturgicznego. W: Credidimus 

caritati. Księga pamiątkowa dedykowana księżom profesorom Ryszardowi Figlowi i Tadeuszowi 

Haneltowi w 70. rocznicę urodzin. Red.  M. O l c z y k,  P. P o d e s z w a. Gniezno 2010 s. 246. 
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munikacyjno-handlowych: z Efezu w głąb kontynentu i z Pergamonu do Attalei. 

W I w. przed Chr. Laodycea stała się jednym z najważniejszych miast Azji 

Mniejszej i to głównie ze względu na swoje bogactwo. Leżała bowiem na żyznej 

i urodzajnej równinie, gdzie mogło rozwijać się rolnictwo, zwłaszcza hodowla 

owiec (droga odzież produkowana z czarnej wełny była jednym z najważniej-

szych produktów eksportowych). Laodycea była dumna ze swojej bankowości, 

przemysłu tekstylnego oraz szkoły medycznej
27

. Nie wiadomo dokładnie, kto 

założył gminę chrześcijańską w Laodycei. Być może wspólnota powstała jako 

owoc pracy misyjnej czy też kontaktów nawiązanych ze św. Pawłem w czasie 

jego  dwuletniego  pobytu  w  Efezie (por. Dz 19,10).  Wspólnota  ta pozostawała 

w ścisłej relacji z tą w Kolosach, co można wywnioskować z ilości wzmianek 

odnoszących się do Laodycei w Kol (2,1; 4,13.15.16bis).  

List rozpoczyna się od charakterystycznej autoprezentacji Chrystusa zmar-

twychwstałego, który nazywa siebie „Amen” oraz „wiernym i prawdomównym 

Świadkiem, początkiem Bożego stworzenia” (3,14). Zna On czyny wspólnoty, 

która odeszła od pierwotnego żaru duchowego i stała się „letnia” (3,15). Dlatego 

Chrystus wzywa do odnowienia wiary i zaangażowania, bo mierna postawa Jego 

wyznawców przyprawia Go o mdłości (3,16). Został tutaj użyty bardzo suge-

stywny obraz zaczerpnięty z życia codziennego mieszkańców Laodycei. Nieda-

leko miasta znajdowały się bowiem gorące źródła. Spożywanie wody gorącej czy 

zimnej nie powodowało żadnych przykrych skutków dla człowieka, natomiast 

picie tej samej wody w temperaturze letniej wywoływało mdłości i torsje. Stąd 

Jezus wzywa wspólnotę, aby była „zimna albo gorąca”, bo jeśli pozostanie letnia, 

to ją „wyrzuci, wypluje” (dosłownie: „zwymiotuje”) ze swoich ust (3,16).  

Następne stwierdzenia pozwalają zrozumieć na czym polega owa letniość 

chrześcijan w Laodycei. Uważają się za „bogatych”, sytych i samowystarczal-

nych, bo bardzo polegają na tym, co posiadają (3,17). Tymczasem taka postawa 

objawia ich prawdziwy stan „godny pożałowania”, gdyż w rzeczywistością 

wspólnota w Laodycei okazuje się „biedakiem ślepym i nagim” (3,17), któremu 

Jezus radzi nabycie u Niego trzech rzeczy, pozwalających na odnowienie życia 

religijnego zgodnie z wymogami Chrystusa
28

. Najpierw ma to być „złoto oczysz-

czone w ogniu” (3,18), które symbolizuje uczestnictwo w życiu samego Boga. 

Jak słusznie zauważa ks. Kotecki: Chrześcijanie z Laodycei są zaproszeni, aby 

przejść od sytuacji Babilonii - Wielkiej Nierządnicy, odzianej między innymi w 

złoto, purpurę i bisior (por. Ap 17,4; 18,6), która symbolizuje system życia czy 

współżycie ludzkie nastawione całkowicie na konsumpcję i przez to zamknięte na 

Boga, czy transcendentny wymiar życia, do sytuacji Jerozolimy Nowej. Złoto 

może być kupione jedynie od Jezusa (para emou). Ono należy do samego Chry-

 
27 Zob. P. O s t a ń s k i: Objawienie, dz. cyt. s. 126. 
28 Zob. F. S i e g: Apokalipsa, dz. cyt. s. 139. 
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stusa, ono Go wyraża: jego miłość, słowo, życie. Sam Jezus jest prawdziwym 

bogactwem, on daje Kościołowi wszystko, czego jemu brakuje. Człowiek może 

czynić najróżniejsze wysiłki natury ekonomicznej i pozostanie biednym, godnym 

pożałowania. To jest sytuacja Kościoła w Laodycei, który, może nie do końca 

świadomie, znalazł się na pozycji Wielkiej Nierządnicy
29

. Po drugie, chrześcijanie 

z Laodycei mają nabyć u Jezusa „białą szatę”, aby „nie ujawniła się haniebna 

nagość” (3,18). Biała szata symbolizuje tutaj przyobleczenie się w Jezusa zmar-

twychwstałego. Jest strojem zbawionych (6,11; 7,9.14), którzy wybielili ją we 

krwi Baranka (7,14), to jest dzięki aktywnej współpracy z łaską Chrystusa, która 

wypływa w tajemniczy sposób z całego Misterium Paschalnego, z całej witalno-

ści Zmartwychwstałego
30

. Na koniec Jezus radzi wspólnocie zakupić także bal-

samu (maści) dla namaszczenia oczu, aby przejrzeć (3,18). Zdaniem U. Vanniego 

chodzi tutaj o samego Ducha Świętego, który uzdalnia do pełniejszego poznania 

(„zobaczenia”) tajemnicy Chrystusa
31

. Niewątpliwie kontekst wskazuje jedno-

znacznie, że chodzi o to, aby wspólnota przestała interesować się wyłącznie sobą, 

a spojrzała na Chrystusa i Jego relację do Kościoła, czego wymownym potwier-

dzeniem jest następne zdanie. 

Zmartwychwstały Pan deklaruje: „Ja wszystkich, których kocham, napomi-

nam i wychowuję. Bądź więc gorliwy i nawróć się” (3,19: evgw. o[souj eva.n filw/ 
evle,gcw kai. paideu,w\ zh,leue ou=n kai. metano,hson). Najpierw warto zwrócić uwa-

gę, że zdanie to rozpoczyna się od zaimka osobowego „ja”, który oczywiście 

odnosi się do Jezusa. Dzięki tej emfazie to właśnie On staje na pierwszym miej-

scu, jest najważniejszy. Cała uwaga wspólnoty ma być skoncentrowana wyłącz-

nie na Jezusie.  

Najważniejsze w kontekście naszych rozważań jest to, że w pierwszym rzę-

dzie relacja Chrystusa do wspólnoty została opisana przez czasownik „miłować”, 

wyrażający miłość małżeńską i oblubieńczą. Komentatorzy zwracają często 

uwagę, że być może słowa te są aluzją do wypowiedzi z Prz 3,11-12: „Upomnie-

niem Pańskim nie gardź, mój synu, nie odrzucaj ze wstrętem strofowania. Bo-

wiem karci Pan, kogo miłuje, jak ojciec syna, którego lubi”. Nawet jeśli kontekst 

jest podobny, bo wskazuje na relację Boga do swojego ludu, to jednak w Apoka-

lipsie akcent położony został nie na miłość ojcowską („jak ojciec syna”), ale na 

oblubieńczą miłość Jezusa do swojego Kościoła. To ona jest siłą napędową 

wszelkich działań podejmowanych przez Jezusa w odniesieniu do wspólnoty. 

Zostają one wyrażone przy pomocy dwóch kolejnych czasowników: „napomi-

nać” i „wychowywać”, które charakteryzują aktywność pedagogiczną Jezusa. To, 

co jest niezwykle ważne, że obie czynności są inspirowane nie gniewem czy 

 
29 D. K o t e c k i: „List do Kościoła w Laodycei”, dz. cyt. s. 257. 
30 Tamże. 
31 Zob. U. V a n n i: L’Apocalisse. Ermeneutica, esegesi, teologia. Bologna 1991 s. 155. 
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chęcią wymierzenie sprawiedliwej kary, ale bezgraniczną miłością do człowieka. 

Jednocześnie jest to wielkie słowo nadziei, gdyż Kościół może mieć pewność, że 

nawet mimo złej kondycji duchowej, jak w przypadku wspólnoty w Laodycei, 

pozostaje zawsze wspólnotą umiłowaną przez Jezusa. To właśnie ta nieskończo-

na miłość Zbawiciela sprawia, że Jezus nie może pozostać obojętny wobec let-

nich postaw swoich wyznawców. Dlatego nieustannie napomina i poucza, poka-

zuje drogę oraz konkretne środki, aby wspólnota Jego wyznawców mogła się 

odnowić i żyć zgodnie z Jego oczekiwaniami. Osiągnieciu tego celu służy swoi-

stego rodzaju rachunek sumienia, który Jezus proponuje Kościołowi
32

, wskazując 

poprzez swoje upomnienia, zwłaszcza na te sfery życia i działania Jego wyznaw-

ców, które domagają się korekty lub całkowitej przemiany. Twarde czasem sło-

wa i surowe wyrzuty (jak w przypadku Laodycei) nie są nigdy sprzeczne z miło-

ścią  Chrystusa,  ale  są  raczej  wyrazem  głębokiej  troski  o  wspólnotę, która 

potrzebuje prawdy o swoim życiu i postępowaniu, aby w jej świetle mogła od-

powiedzieć na pytanie, w jakim stopniu pozostaje wierna Chrystusowi i Jego 

Ewangelii.  

Kościół  w  Laodycei  zostaje  wezwany  do  odnowienia zapału,  gorliwości, 

a ostatecznie nawrócenia. Stąd słyszy od Zmartwychwstałego „bądź więc gorli-

wy i nawróć się” (3,19). Użyty tutaj czasownik „bądź gorliwy” wskazuje na gor-

liwość, będącą wyrazem miłości wrażliwej, płomiennej, która jest niczym innym 

jak odpowiedzią wspólnoty na miłość samego Chrystusa która jest namiętna, 

pełna zapału i zaangażowania. Jest zatem niezwykle ważne, aby Kościół nie tyl-

ko był świadomy tej miłości Chrystusa, ale nieustannie ją odkrywał, bo warunku-

je i umożliwia ona prawdziwe nawrócenie. Jak zauważa trafnie ks. Kotecki: To 

odkrywanie miłości Chrystusa w Jego konkretnym działaniu na rzecz wspólnoty 

zebranej na liturgii, jest niczym innym jak nawróceniem. Z kontekstu wynika, że 

na pierwszym miejscu wcale nie chodzi tutaj o nawrócenie w sensie moralnym 

(poprawienie swojego postępowania), ale nawrócenie, które jest, zgodnie z ety-

mologią słowa metanoia („myślenie ponad”), wzniesieniem się ponad swój wła-

sny sposób myślenia. W przypadku chrześcijan z Laodycei chodzi o przejście od 

skupienia się na samych sobie (samowystarczalność, samozbawienie) do skupie-

nia się na Jezusie, z intencją brania od niego tego wszystkiego, czego wspólnota 

naprawdę potrzebuje do życia duchowego. Nawrócenie jest rezultatem odkrycia 

namiętnej, stałej miłości Chrystusa do swego Kościoła
33

. Z pewnością nie jest to 

akt jednorazowy, ale trwający w czasie, to znaczy chodzi o nieustanne nawraca-

nie się, które jest codziennym odkrywaniem nieskończonej miłości Chrystusa do 

swego Kościoła. 

 
32 Zob. B. G i e m z a: Rachunek sumienia Kościoła w świetle Apokalipsy. Kraków 2010. Au-

tor wykorzystuje zwłaszcza pierwszą cześć Księgi, którą stanowi siedem Listów do Kościołów 

Apokalipsy.  
33 D. K o t e c k i: „List do Kościoła w Laodycei”, dz. cyt. s. 259. 
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Kolejne sformułowanie, które odnajdujemy w analizowanym Liście, po-

twierdza  to  stałe  zatroskanie  Chrystusa  o  wspólnotę: „Oto  stanąłem  u  drzwi 

i pukam. Kto usłyszy mój głos  o otworzy drzwi, przyjdę do niego i zasiądę z nim 

do wspólnej uczty”. To właśnie miłość Jezusa sprawia, że przychodzi On do 

człowieka jak Oblubieniec do swojej Oblubienicy (Pnp 5,2). Co więcej, Jezus 

stanął u drzwi. Postawa stojąca wyraża w Apokalipsie prawdę o zmartwychwsta-

niu Jezusa (5,6: „Baranek stojący, jakby zabity”
34

), a użycie czasu perfectum 

wskazuje, że ta obecność Pana jest nieustanna, cierpliwa i wytrwała
35

. Wyraźnie 

wskazuje  na  to  następna  czynność  wyrażona czasownikiem „pukać, kołatać” 

w czasie teraźniejszym. Obraz ten wyraża symbolicznie niezwykłą „taktykę” 

Chrystusa. Pisze ks. Ostański: Chrystus puka do ludzkiego serca i czeka. Czyż 

można bardziej przekonująco ukazać miłość Boga ku ludziom i zaproszenie do 

bliskości z sobą?
36

.  Bo  faktycznie  według Apokalipsy Chrystus cierpliwie cze-

ka i wielokrotnie (czas teraźniejszy) dobija się do serca ludzkiego, aby człowiek 

otworzył  swoje  życie  dla Niego.  Jeśli  to  uczyni  wówczas  będzie możliwa 

wspólna  uczta,  która  jest ostatecznie symbolem duchowej wspólnoty i jedności 

z Chrystusem. Zapowiada on jednocześnie nagrodę dla zwycięzcy, polegającą na 

pełnym uczestnictwie w Jego królowaniu i triumfie nad Szatanem: „zwycięzcy 

pozwolę zasiąść na mym tronie, jak i Ja po zwycięstwie zasiadłem z Moim Oj-

cem na Jego tronie” (3,21). 

 

IV. »Miasto umiłowane« (20,9) 

Jednym z istotnych idei Apokalipsy jest prawda o ostatecznej klęsce Szata-

na, która nastąpi po drugiej bitwie (20,7-10), jaką stoczy on z wyznawcami Jezu-

sa. Według 20,2-3 Smok, jednoznacznie identyfikowany ze starodawnym Wę-

żem, to znaczy Diabłem i Szatanem (podobnie w 12,9), został spętany i wrzuco-

ny  do  Czeluści  na  tysiąc  lat,  gdzie zamknięty oczekuje na ostateczny wyrok. 

W ten sposób działanie Szatana zostało ograniczone, ale jeszcze nie całkowicie 

wyeliminowane. Nie będzie mógł zwodzić ludzi podczas tysiącletniego królowa-

nia Chrystusa i Jego wyznawców (20,4-6)
37

, których miłość Chrystusa uczyniła 

kapłanami Boga i kapłanami Chrystusa
38

. Chodzi tutaj o czas ziemskiej historii 

Kościoła, która dzięki nieustannie trwającej miłości Chrystusa oraz dziełu zba-

wienia naznaczona jest jakby niemocą (uwięzieniem) Szatana, gdyż wyznawcy 

 
34 Zob. P. P o d e s z w a: Paschalna pamięć, dz. cyt. s. 235-238. 
35 Zob. F. S i e g: Apokalipsa, dz. cyt. s. 140. 
36 P. O s t a ń s k i: Objawienie, dz. cyt. s. 131. 
37 Na temat interpretacji tysiąca lat, zob. J. N o w i ń s k a: Motyw wojny dobra ze złem w Apo-

kalipsie św. Jana. Warszawa 2006 s. 257. 
38 Zob. W. P o p i e l e w s k i: Zbawieni przez miłość Baranka (Ap 1,5b-6). „Verbum Vitae”. 

T. 1: 2002 s. 196-197. 
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Jezusa, dzięki zbawczej krwi Baranka są królestwem i kapłanami, królującymi na 

ziemi (5,10). 

 Kiedy  jednak  upłynie  tysiąc  lat,  zgodnie  z  zapowiedzią  wyrażoną  już 

w 20,3, Szatan zostanie uwolniony na krótko, aby stoczyć kolejną walkę z wy-

znawcami Boga. Jeśli tysiącletnie królowanie Jezusa i Jego wyznawców oznacza 

czas ziemskiej historii Kościoła to uwolnienie Szatana z Czeluści wskazuje na 

ostatnie dni owej historii, które poprzedzą paruzję. Zgodnie z tradycją biblijną 

będą charakteryzowały się one zaciętym atakiem Złego (Mt 24,21-22; 2 Tes 2,3-

4). Wyswobodzony z więzienia (20,7) przez Boga (passivum divinum) Diabeł 

rozpocznie od zwodzenia narodów Goga i Magoga, przygotowując je jako swo-

ich sojuszników do rozstrzygającej walki. Został już pozbawiony swoich po-

pleczników (19,20) i dlatego wobec swej bezsilności oraz samotności działania 

będzie szukał nowych sprzymierzeńców w finałowym starciu. Dość zagadkowe 

określenie „narody Goga i Magoga”
39

, odczytywane w kontekście proroctw 

Księgi Ezechiela (Ez 38-39) oznaczają wszelkie siły przeciwne Bogu i Baranko-

wi. Pod wodzą Szatana otoczą one „obóz świętych i miasto umiłowane” (20,9: 

th.n parembolh.n tw/n a`gi,wn kai. th.n po,lin th.n hvgaphme,nhn). Konstrukcja gra-

matyczna jasno wskazuje, że mamy tutaj do czynienia z paralelizmem synoni-

micznym
40

, stąd oba określenia odnoszą się do ziemskiego Kościoła rozumiane-

go najpierw jako wspólnota świętych, to znaczy tych, którzy przynależą do Boga 

i zanoszą do Niego swoje modlitwy (5,8; 8,3.4), w wojnie dobra ze złem są prze-

ciwnikami Bestii (13,7), charakteryzują się wiarą i wytrwałością (13,10), strzegą 

przykazań i wiary w Jezusa (14,12) oraz zostają zabici przez Bestię (16,6), a 

Nierządnica jest pijana ich krwią (17,6). Jak zauważa J. Nowińska, obóz świętych 

– jako formacja wojskowa – na co wskazuje kontekst – świadczy o fakcie trwają-

cej jednak ciągle wojny dobra ze złem
41

.  

Drugie określenie Kościoła to „miasto umiłowane”. W kontekście naszych 

rozważań jest jasne, że wspólnota Kościoła może zostać określona w taki sposób, 

gdyż istnieje i jest podtrzymywana dzięki miłości Chrystusa. Wyrażenie „miasto 

umiłowane” jest niewątpliwie nawiązaniem do Jerozolimy, co jasno zostaje już 

sformułowane  przez  Syr 24,11,  gdzie  Mądrość  stwierdza,  że  Bóg  osadził  ją 

w „swoim umiłowanym mieście, w Jerozolimie umieścił” jej władzę. Jeśli Ko-

ściół nazwany jest jak Jerozolima „umiłowanym miastem” to w ten sposób ma-

my wyrażaną także ideę ciągłości między Izraelem i Kościołem. Pewne światło 

na rozumienie wyrażenia „miasto umiłowane” rzuca także zestawienie z 21,9, 

gdzie wizjoner otrzymuje propozycję ujrzenia Małżonki Baranka, którą okazuje 

 
39 Zob. J. N o w i ń s k a: Motyw, dz. cyt. s. 260-262. 
40 Zob. M. W o j c i e c h o w s k i: Apokalipsa świętego Jana. Częstochowa 2012 s. 367. 
41 J. N o w i ń s k a: Motyw, dz. cyt. s. 265; zdaniem M. W o j c i e c h o w s k i e g o, Apokalip-

sa, dz. cyt.  s. 367 obóz może być nawiązaniem do obozów ludu Izraela na pustyni (Wj 29,14; Hbr 

13,11), czyli do idealnego symbolu ludu Bożego.  



 107 

się Święte Miasto Jerozolima, schodzące z nieba od Boga (21,10). Kościół roz-

poznając się jako „umiłowane miasto” wyznaje wiarę w miłość, która zbawia – 

uwalnia do grzechów i czyni z Kościoła lud kapłański i królewski. Mocą Pas-

chalnego Misterium powstał Kościół, wspólnota Nowego Przymierza przezna-

czona, by stać się Małżonką Baranka w eschatologicznych godach. Powstanie 

Kościoła było inicjatywą urzeczywistnioną przez Chrystusa. Zrodzona we krwi 

Baranka jego Oblubienica będzie poprzez dzieje przygotowywana do wejścia na 

gody, by u kresu czasów rozbłysnąć jako Miasto Święte, Jeruzalem Nowe, przy-

strojone jak Oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża
42

. 

Kościół będący miastem umiłowanym przez Boga i zrodzony we krwi Ba-

ranka jest pewien, że On stanie w jego obronie, ujmie się za nim i pokona osta-

tecznie wszelkie zagrażające mu zło. Apokalipsa zapowiada, że ogień z nieba 

spadnie i pochłonie napastników (20,9), a Diabeł, który zwodzi i oszukuje, zo-

stanie wrzucony przez Boga do ognistego jeziora siarki, podobnie jak wcześniej 

Bestia i Fałszywy Prorok (20,10) i będzie to równoznaczne z wiecznym potępie-

niem Szatana oraz definitywnym pozbawieniem go wszelkiej możliwości działa-

nia
43

. To ostateczne pokonanie zła jest możliwe dzięki zwycięskiej mocy Chry-

stusa – Baranka
44

. Wspólnota Kościoła żyje nieustannie ową pewnością defini-

tywnego zwycięstwa dobra i dlatego nie poddaje się nigdy w walce z Szatanem, 

która rozgrywa się w jej ziemskiej historii. 

 

V. Podsumowanie 

Analizowane teksty zaczerpnięte z Apokalipsy Janowej jednoznacznie 

wskazują, że miłość Boga objawiona w Jezusie i urzeczywistnione w Jego dziele 

zbawczym, zwłaszcza misterium paschalnym, jest fundamentem istnienia wspól-

noty Jego wyznawców. Kościół zrodzony z miłości Chrystusa ma świadomość, 

że miłość ta określa tożsamość wspólnoty, a liturgia staje się uprzywilejowanym 

miejscem celebracji tajemnicy Chrystusowej miłości (1,5), dzięki której chrześci-

janie,  oczyszczeni  z  grzechów i pojednani z Bogiem przez krew ukrzyżowane-

go i zmartwychwstałego Baranka, stają się kapłanami i królują razem z Jezusem, 

mając udział w Jego ostatecznym zwycięstwie. Jak zauważa papież Franciszek: 

Pierwszą prawdą Kościoła jest miłość Chrystusa. Tejże miłości, która zmierza aż 

do przebaczenia i do dania siebie samego, Kościół czyni się sługą i pośrednikiem 

wobec ludzi. Stąd też tam, gdzie Kościół jest obecny, musi się też zaznaczyć miło-

 
42 W. P o p i e l e w s k i: Zbawieni, dz. cyt. s. 197. 
43 Zob. M. K a r c z e w s k i: Szatan, dz. cyt. s. 21-23. 
44 D. K o t e c k i: Jezus, dz. cyt. s. 426 słusznie zauważa, że w kontekście całego sądu orze-

czenia w stronie biernej, których podmiotem jest Bóg (passivum divinum), nabierają kolorytu 

chrystologicznego.  To  nikt inny  jak  boski  Chrystus  dokonuje  ostatecznego sądu  nad siłami zła. 

W jeziorze siarki i ognia znajdują się przeciwnicy Boga i Baranka, którzy nie weszli do Nowej 

Jerozolimy. 
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sierdzie Ojca. W naszych parafiach, w naszych wspólnotach, w stowarzysze-

niach, w ruchach, gdziekolwiek są chrześcijanie, każdy powinien tam odnaleźć 

oazę miłosierdzia
45

. Skoro Kościół, jak pisze papież, czyni się sługą i pośredni-

kiem miłości Chrystusa wobec świata, to miłość ta powinna przenikać wszelkie 

formy i przejawy życia i działalności kościelnej, aby – jak przypomina nam 

Apokalipsa w 3,9 – świat mógł przekonać się o niej, to znaczy niejako „zoba-

czyć”,  jak  bardzo  Jezus  umiłował  swój  Kościół.  Chodzi zatem o autentyczne 

i wiarygodne świadectwo miłości Chrystusa do Kościoła i Kościoła do Chrystu-

sa, możliwe wyłącznie dzięki posłuszeństwu Jezusowi, który swoje „umiłowane 

miasto (20,9), to jest Kościół, „napomina i wychowuje” (3,19), wzywając do 

gorliwości i ciągłego nawracania się.  

Słuchając głosu Zmartwychwstałego, który jako „Miłujący” nie przestaje 

powtarzać, że nas kocha i że chce dzielić z nami swoje życie […], kontemplując 

oblicze Chrystusa, Kościół jako pierwszy jest wezwany do tego, aby stał się 

świadkiem miłosierdzia, wyznając je i żyjąc nim jako centrum objawienia Jezusa 

Chrystusa
46

. Wierne zachowywanie i celebrowanie, zwłaszcza w liturgii, pamięci 

o nieskończonej miłości Jezusa do swojego Kościoła czyni ze wspólnoty wy-

znawców skuteczne narzędzie Bożego miłosierdzia, przebaczenia, wsparcia, 

pomocy, miłości
47

. Wtedy Kościół nie zmęczy się nigdy ofiarowywaniem miło-

sierdzia i będzie zawsze cierpliwy w umacnianiu i przebaczaniu
48

, stając się jed-

nocześnie w imieniu świata głosem wołającym z ufnością i bez ustanku
49

, aby 

Bóg wspomniał na swoje miłosierdzie, które trwa na wieki (zob. Ps 25,6). 
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ABSTRACT 

»To him who loves us« (Revelation 1:5) 

Christ’s love to the Church in the light of selected texts from the Apocalypse of John 

I propose in the present article a reflection upon the mystery of God’s love, revealed and ma-

terialized in Jesus Christ, which directly relates to the community of the Church. The analyzed texts 

have been taken from the last book of the New Testament. One of the essential features of ecclesi-

ology in the Apocalypse is a conviction that the Church is a community begotten from Jesus’ love, 

invariably upheld, enhanced and led through Christ’s love.  I have chosen texts from the Apoca-

lypse which explicitly refer to Jesus’ love to the Church and express this idea by means of two 

characteristic verbs of John’s tradition, namely avgapa,w and file,w. Although the said verbs are not 

often employed in the Apocalypse (four times: 1:5; 3:9; 12:11; 20:9 and two times: 3:19; 22:15 

respectively), they are, however, mostly used in passages which describe a relationship between 
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Christ and the community of the Church (1:5; 3:9-19; 20:9). During the liturgy, the Church wor-

ships Jesus, whose love is the foundation for everything (1:5): it is expressed through deliverance 

from sin, a sacrifice of one’s own life and man’s participation in Christ’s victory and reign.  The 

Church is obliged to show the world a clear testimony to love (3:9). It is being incessantly admon-

ished and brought up by Christ, called up to renew zeal and conversion (3:19). As “the camp of the 

saints and beloved city” (20:9), the Church actively participates in the battle against evil and, sup-

ported by the loving God and Lamb, it lives on assured of Christ’s ultimate victory. 

 

Key words: Apocalypse, ecclesiology, love, Lamb, paschal mystery, beloved city, the camp of the 

saints, battle against evil, victory. 

Słowa kluczowe: Apokalipsa, eklezjologia, miłość, Baranek, misterium paschalne, miasto umiło-

wane, obóz świętych, walka ze złem, zwycięstwo. 
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MACIEJ SZCZEPANIAK 

Patrzenie obrazu. Obrazowanie jako strategia 

komunikacyjna w przepowiadaniu 

 
 

Jednym z najważniejszych wyzwań dla teologa (praktycznego), m.in. dla ka-

znodziei,  jest  dotarcie  do  odbiorcy. Nie  chcemy,  by słuchano  nas  jak muzyki 

w tle, jak dźwięku tykającego zegara. Można odnieść wrażenie, że zwłaszcza 

dziś stoimy przed słuchaczem zanurzonym w szerokim nurcie wielorakich prze-

kazów, które skutecznie zagłuszają przepowiadanie kerygmatyczne. Nawiązując 

do rysunku zamieszczonego we włoskich środkach społecznego przekazu jako 

ilustracji jednej z audiencji papieskich
1
, mamy prawo pytać, co zrobić, by wpły-

nąć na przemianę słuchacza: by chciał on usłyszeć wypowiadane do niego słowa, 

zdjąć słuchawki i uklęknąć przed Bogiem. 

 

I. Znaczenie posługiwania się obrazami w przepowiadaniu 

słowa Bożego 

Zapewne jedną z odpowiedzi daje realizacja postulatu obrazowego przepo-

wiadania. Propozycja nie jest nowa. Wynika ona wprost z doświadczenia ewan-

gelizacyjnego Kościoła, który na wzór Jezusa Chrystusa, chętnie korzystającego 

z porównań i przypowieści, niejednokrotnie posługiwał się w przepowiadaniu 

językiem przemawiającym do ludzkiej wyobraźni. Chrystus dał się poznać jako 

doskonały «Głosiciel». Przez wcielenie upodobnił się do tych, którzy mieli Go 

kiedyś słuchać (…) i przyjął sposób mówienia i myślenia właściwy krajowi i jego 

 
Maciej S Z C Z E P A N I A K , ks. dr hab., Zakład Liturgiki i Homiletyki, Wydział Teologiczny 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, e-mail: ms@amu.edu.pl 

 
1 http://angelusdominicartoonit.blogspot.it/ [dostęp: 11.10.2015].  

Teologia Praktyczna 
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Wydział Teologiczny 

Tom 16, 2015      doi: 10.14746/tp.2015.16.07 

 

mailto:ms@amu.edu.pl


 112 

sytuacji
2
.  W  przeciwieństwie  do  starotestamentalnych  maszal  czy  znanych  

w świecie greckim alegorii Jezus – jak pisze W. Pikor – czerpał obrazy dla swo-

ich przypowieści z codziennego życia ludzi: miejsc, które stanowią środowisko 

ich życia i pracy (pole, winnica, gospodarstwo, dom itd.), wspólnot, które tworzą 

(rodzina, społeczeństwo, naród, obcy) i sytuacji, które mogą być udziałem czło-

wieka w relacji do innych (przebaczenie, nadużywanie władzy, pycha, zazdrość, 

dług itd.)
3
. W swoim przepowiadaniu Jezus kreślił przed słuchaczami obraz Boga 

daleki od abstrakcji i teoretyzowania, przybliżał im Boga, który przychodzi do 

ludzi, jest im bliski, działa na sposób im podobny, jak choćby za pośrednictwem 

metafory ojca, króla, pasterza, właściciela winnicy, spóźniającego się oblubień-

ca
4
. Zamiarem Jezusa było zobrazowanie nauczania, aby słuchacz łatwiej mógł 

zrozumieć to, co On chciał przekazać
5
.  

Ten sposób przepowiadania treści kerygmatycznych wpisał się w długą hi-

storię kaznodziejstwa
6
. Wystarczy przywołać przykład Ojców Kościoła, którzy 

często opierali kazania na obrazach egzystencjalnych; niekiedy samo wydarzenie 

ewangelijne stawało się dla nich ilustracją przeżyć słuchaczy. Dobrym przykła-

dem jest tu interpretacja opowiadania o burzy na morzu, które w ustach wybit-

nych kaznodziejów czasów patrystycznych było obrazem prześladowań dotyka-

jących łodzi Kościoła (który płynie przez świat miotany falami prób), niepowo-

dzeń i pokus doświadczanych przez chrześcijan (życie człowieka to podróż przez 

jezioro, nie brak na nim burz i wiatru, wiatrem może być zniewaga, falą – 

gniew), czy też alegorią Męki Chrystusa (łódka to krzyż, na który wstąpił Chry-

stus dla naszego odkupienia)
7
.  

Dyrektorium homiletyczne (2014)
8
, powołując się na adhortację apostolską 

Franciszka o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie – Evangelii gaudium, 

przypomniało współczesnym kaznodziejom znaczenie posługiwania się obrazami 

w przepowiadaniu słowa Bożego: Jedną z rzeczy najważniejszych jest nauczenie 

się posługiwania w przepowiadaniu obrazami, czyli przemawiania obrazami. 

Czasem używa się przykładów, aby uczynić bardziej zrozumiałym coś, co chce się 

wyjaśnić, ale te przykłady często odnoszą się tylko do rozumowania; natomiast 

 
2 Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu: Instrukcja duszpasterska o środkach 

społecznego przekazu Communio et progressio. 1971 nr 11. 
3 W. P i k o r : Przypowieści Jezusa. Narracyjny klucz lektury. Kielce 2011 s. 7. 
4 Tamże; por. J. T r e l a : Przypowieści Jezusa a starotestamentalne i rabinackie meszalim. 

Lublin 1997 s. 51–61; A. J. H u l t g r e n : Le parabole di Gesù. Brescia 2004 s. 27–30.  
5 Por. R. M e y n e t : Język przypowieści biblijnych. Kraków 2005 s. 57.  
6 Por. K. P a n u ś : Historia kaznodziejstwa. Kraków 2007 s. 88. 
7 Por. np. Hi lar y  z  P oi t iers : Comm. in Mt VI,6. PL 9,953; Comm. in Mt VII,7–8. PL 

9,956; A u g u s t y n : Enarr. in Ps 54,24. PL 36,66; Enarr. in Ps 25(2),3–4. PL 36,189n; C h r o -

m a c j u s z  z  A k w i l e i: Sermo 37,1. SC 164 (1971) s. 202.  
8 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Dyrektorium homiletyczne. tłum. 

pl. Poznań 2015 s. 32.  
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obrazy pomagają w docenieniu i przyjęciu przesłania, które chcemy przekazać. 

Atrakcyjny obraz sprawia, że przesłanie jest odczuwane jako coś swojskiego
9
, 

bliskiego, możliwego, powiązanego z naszym życiem. Trafny obraz może dopro-

wadzić do zasmakowania w przesłaniu, które pragniemy przekazać, budzi pra-

gnienie i motywuje wolę ku Ewangelii
10

. 

Użyte w tekście sformułowanie „przemawianie obrazami” wyznacza kieru-

nek naszej refleksji nad obrazowaniem
11

 w przepowiadaniu. Chodzi nam o prze-

kazywanie myśli i uczuć za pomocą wyrażanych słowem obrazów, o budowanie 

w świadomości słuchacza obrazów jako wyobrażenia rzeczywistości realnej, 

choć nie do końca realistycznej, bo przecież często treści zbawcze nie naśladują 

rzeczywistości i nie odwołują się do obserwowanych wyglądów rzeczy i zjawisk 

– głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie sły-

szało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć (1 Kor 2,9).  

Potrzeba obrazowania jest tym bardziej nagląca, że żyjemy w kulturze obra-

zu. Już alfabet fonetyczny, zamieniając dźwięk w przestrzeń (W. Ong), stworzył 

swego rodzaju „zerwanie oka z uchem” i sprawił, że widzenie stało się prioryte-

tem   w  organizacji  myśli  ludzkiej;  ludzie  szybko  zamienili  ucho  na  oko  

(H. M. McLuhan). Muzykolog Ł. Kamieński pisał: już od pierwszych zórz histo-

rii z uchem rywalizuje zwycięsko jako drugi pośrednik kultury duchowej oko, 

odtąd stały już prymas wśród zmysłów ludzkich, któremu i ucho placu nie do-

trzymuje
12

. Zwracał uwagę na to, że wszystkie języki nowożytne rozbudowały 

wyrazy przenośne wzięte z wrażenia optycznego, a nie słuchowego: widzieć, 

mieć na oku, rzucać się w oczy, widocznie, oczywiście, jak choćby w stwierdze-

 
9 Pojawiające się w polskim tłumaczeniu adhortacji określenie „coś swojskiego” (po włosku 

familiare, po angielsku familiar) byłoby chyba lepiej oddać jako: coś rodzimego, dobrze znanego, 

zażyłego, familijnego, rodzinnego; swojski kojarzy się chyba bardziej z kiełbasą czy zapachem niż 

z przesłaniem; por. Słownik języka polskiego. Red. M. S z y m c z a k . T. 3. Warszawa 1990 s. 376.  
10 F r a n c i s z e k: Adhortacja apostolska Evangelii gaudium o głoszeniu Ewangelii w dzi-

siejszym świecie. 2013 n. 157. Pojawiające się w polskim przekładzie stwierdzenie „przemawiać 

obrazami” jest polską kalką semantyczną włoskiego tekstu adhortacji (także hiszpańskiego, francu-

skiego czy portugalskiego) parlare con immagini; jedynie w angielskim tłumaczeniu adhortacji 

użyto sformułowania appeal to imagery, „odwoływać się do wyobraźni”. W języku polskim nale-

żałoby raczej powiedzieć „mówić obrazowo”, „przedstawiać obrazowo”.  
11 Obrazowanie: sposób przekazywania w dziele artystycznym myśli, uczuć lub fragmentów 

rzeczywistości za pomocą odpowiednich środków; http://sjp.pwn.pl/sjp/obrazowanie;2491883.html 

[dostęp: 1.9.2015]; Obrazowanie, sposób budowania obrazu literackiego jako wyobrażenia świata 

przedstawionego, który powstaje w świadomości czytelnika. Z uwagi na elementy charakterystyczne 

dla twórcy, kierunku lub epoki wyróżnia się: obrazowanie realistyczne – naśladujące przedstawia-

ną rzeczywistość, odwołujące się do obserwowanych wyglądów rzeczy, zjawisk, osób; obrazowanie 

deformujące – zniekształcające rzeczywistość, stąd elementy świata realnego ulegają udziwnieniu; 

obrazowanie fantastyczne – tworzące obrazy bez ich odpowiedników w realnym świecie; 

http://portalwiedzy.onet.pl/93284,,,,obrazowanie,haslo.html [dostęp: 1.9.2015]. 
12 Ł. Kamieński: O radjokulturze uwag kilka. „Tydzień Radjowy”. R. 1: 1927 nr 2 s. 2. 
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niu „widocznie muzyka ta wyobraża to i to” czy też „widzisz go, jaki mądry”. 

Kamieński nazywał to zjawisko „przesiąknięciem światopoglądem optycznym”.  

Skoro przepowiadanie to słowne głoszenie orędzia, powinniśmy zastanawiać 

się, co zrobić, by w czasach cywilizacji obrazu, a więc w sytuacji, gdy oku „ucho 

placu nie dotrzymuje”, nie osłabła moc słów. Paweł VI przekonywał, że nawet 

jeśli dzisiaj ludzie są już przesyceni mowami, bardzo często znudzeni słuchaniem, 

a co gorsza, nieczuli na słowa, wobec zjawiska rzekomej nieskuteczności i nieu-

żyteczności cywilizacji słowa w czasach cywilizacji obrazu, trzeba do głoszenia 

Ewangelii stosować świeże środki, jakimi dysponuje ta cywilizacja
13

.  

Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie wpływu obrazu na mediację zbaw-

czą Kościoła na gruncie teologii homiletycznej i teologii środków społecznego 

przekazu. Chcielibyśmy zaproponować oparcie się na „obrazach”, które potraktu-

jemy  jako  swego rodzaju awatary,  czyli reprezentacje,  ikony, obrazki, tak do-

brze funkcjonujące dziś w świecie elektronicznej komunikacji, wprowadzające 

nas w świat przepowiadania i teologii praktycznej.  

 

II. Przykłady obrazowania 

Słowo „obraz” jest pojęciem bardzo szerokim. Może oznaczać materialny 

przedmiot (obraz Velasqueza)  i  wyimaginowany  mentalny  byt  (wspomnienia 

z dzieciństwa), może być nim werbalny motyw, metafora, słowo przypominające 

jakieś zjawisko. Mówienie o obrazowaniu w przepowiadaniu znajduje swoje 

uzasadnienie w przekonaniu, iż działalność ewangelizacyjna musi być rozeznana 

na poziomie treści i formy przekazu. Treści podane są wprawdzie za pomocą 

ludzkich słów, ale forma wpływa także na treść.  

Obraz pierwszy: okna 

Amerykański historyk sztuki W.J.T. Mitchell uważa, że okna są być może 

jednym z najważniejszych wynalazków w historii kultury wizualnej, otwierającym 

architekturę na nowe relacje wnętrza i zewnętrza, przez analogię przekształcają-

cym wyobrażenie ludzkiego ciała w odniesieniu do wewnętrznych i zewnętrznych 

przestrzeni, czyniąc z oczu okna duszy, z uszu werandy, a z ust perłowe wrota
14

. 

Okna pozwalają zrozumieć ważną funkcję obrazowania: to miejsce otwarcia, 

spotkania. Dobrze wyraża tę myśl stosowane w języku nowych technologii słowo 

interface. Graficznym interfejsem użytkownika nazywa się choćby system ope-

racyjny  Windows  –  „okna” –  produkowany przez firmę Microsoft. Korzystając 

z systemu otwieramy różne „okna”, które pozwalają nam osiągnąć zamierzone 

 
13 Por. P a w e ł  V I: Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi o ewangelizacji w świecie 

współczesnym. 1975 nr 42.  
14 W.J.T. M i t c h e l l: Czego chcą obrazy. Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów. 

Warszawa 2015 s. 243.  
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rezultaty. Interface to nic innego jak „twarz pomiędzy”, pole, płaszczyzna 

wspólna dla dwóch podmiotów, miejsce spotkania
15

: obraz to interface dla mów-

cy i słuchacza. 

Mowa teologa staje się oknem, płaszczyzną porozumienia. Przekaz słowny, 

pewna zakodowana treść, przywołuje istniejące „w głowach” obrazy
16

. Obraz, 

porównanie, metafora, przypominane wydarzenia sprawiają, że słuchacze mogą 

„zaglądać” – jak pisał Z. Pilch – do królestwa prawdy: zadaniem kaznodziei jest 

otwierać słuchaczom jak najwięcej okien w mowie
17

. Dlatego też kaznodzieja 

powinien rozwijać własną wyobraźnię poprzez odpowiednią lekturę, zaintereso-

wanie malarstwem, muzyką, filmem.  

Wybitny angielski poeta George Herbert w wierszu pt. Okna zwraca uwagę 

na  jeszcze  jeden  istotny  aspekt  kaznodziejskiej  posługi.  Słowo homilisty 

może pełnić funkcję wspólnej płaszczyzny spotkania, jeśli jest on otwarty na 

łaskę Boga: 

Jak może człowiek wieczne słowo Twoje głosić, 

On, co jak szkło jest kruchy, chwiejny, płaski? 

A przecież w Twej świątyni dajesz mu się wznosić 

Tam, gdzie go chwały przenikają blaski: 

Oknem go czyni potęga Twej łaski
18

. 

Obraz drugi: waza 

Jednym z mechanizmów percepcyjnych dotyczących obrazów jest rozróż-

nienie  figury od tła.  Jego  ilustracją  może  być  rysunek  wazy  opublikowany  

w 1915 roku przez duńskiego psychologa Edgara Rubina. Spoglądając na rysu-

nek, nasz umysł musi podjąć decyzję, które elementy zyskają status wyróżniają-

cej się figury, a które będą stanowić tło; w zależności od decyzji widzimy wazę 

lub też dwie zwrócone ku sobie twarze. Ten efekt psychologiczny wykorzysty-

wał często w swoich grafikach holenderski artysta Maurits Cornelis Escher.  

Język grecki na określenie obrazu używał słów eidolón (to co jest widziane), 

eikón (to, co odtwarza, uobecnia rzeczywistość) i ágalma (obraz święty, tajemni-

czy i magiczny, który angażował bóstwo i oddającego mu cześć). Wszystkie te 

znaczenia nie pozostają bez wpływu na nasze rozumienie obrazowania i jego 

ważne funkcje:  

 
15 Interface. W: A.S. H o r n b y: Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. 

Oxford 1980 s. 445. Słowniki etymologiczne datują pojawienie się tego słowa na koniec XIX 

wieku, por. http://www.etymonline.com/index.php?term=interface [dostęp: 1.9.2015].  
16 Por. J. P l e s z c z y ń s k i:  Dwa  atomy  komunikacji . W:  Rozmowy  o  komunikacji.  Red. 

G. H a b r a j s k a . Łask 2010 s. 28.  
17 Z. P i l c h: Wykład zasad kościelnej wymowy. Poznań 1950 s. 150.  
18 G. H e r b e r t:  Okna.  W:  G. H e r b e r t: Wiersze wybrane. Tłum. S. B a r a ń c z a k. Kra-

ków 1989 s. 47.  



 116 

 do istoty obrazu należy to, że daje się zobaczyć, bycie widzianym należy 

do jego istoty; obraz nie jest czymś samoistnym, powstaje wtedy, gdy zostaje 

zobaczony; 

 widzenie obrazu pozwala na poznanie nowej rzeczywistości;  

 jest w nim pewna doza tajemniczości, która angażuje osoby, w naszym 

przypadku twórcę przekazu i słuchacza.  

Widać zatem, że zagadnienie mówienia obrazowego można ująć w katego-

riach performatywów, stwarzających pewną rzeczywistość; obraz patrzy, chce, 

przemawia. By zaistnieć, obraz słowny nie tylko musi zostać przekazany 

(transmisja), ale też zrozumiany. Ostatecznie liczy się jednak jego oddziaływanie 

na odbiorcę.  

Berlińska szkoła radiotechniczna w latach 20. ubiegłego wieku posługiwała 

się metaforą lejka: stacja radiowa to nie lejek, przez który wypłynie wszystko 

tak, jak się wleje. Dlatego twórca przekazu homilijnego powinien zdawać sobie 

sprawę, że obrazy mają swoje „życie”, są zdolne wytwarzać nowe skojarzenia. 

Podmiot przepowiadający poprzez ukazywanie jakiejś rzeczywistości za pomocą 

obrazu prowadzi słuchacza w nowy świat, który często jest im obu nieznany. 

Kiedy spoglądamy na tekst biblijny i zaczynamy o nim mówić, mamy tekst, ale 

nie mamy treści – to my ostatecznie, kaznodzieja i słuchacz, wydobywamy tę 

treść, odkrywamy ją w Duchu Świętym.  

Obraz trzeci: emotikon 

Emotikony  (ang. emoticon = emotion icon)  to  ideogramy  złożone  ze  zna-

ków tekstowych, które nauczyliśmy się stosować w komunikacji elektronicznej 

(e-mail, blog, tweet, SMS) dla przekazania uczuć i podkreślenia tonu wypowie-

dzi. W opublikowanym w „Social Neuroscience” artykule na temat „emotikonów 

w mózgu”,  australijscy  naukowcy  wykazali,  że  widok  znaków :-)  uaktywniał 

u badanych dokładnie te same części mózgu co wizerunek prawdziwej uśmiech-

niętej twarzy (pewien określony obszar mózgu człowieka uaktywnia się wyłącz-

nie przy identyfikacji twarzy). Badanie neurologicznych podstaw nowych sposo-

bów komunikacji pokazało, że nauczyliśmy się, że dwukropek, myślnik i nawias 

to twarz, a mózg, rejestrując ten ciąg symboli, używa obszarów odpowiedzial-

nych za rejestrowanie twarzy, a nie tych identyfikujących inne znaki graficzne
19

. 

Znak odwrócony (-: nie wywoływał żadnych reakcji obszarów odpowiedzialnych 

za identyfikację twarzy: te same znaki w odwrotnej kolejności dla naszego mó-

zgu pozostają tylko zwykłym obrazem.  

Można przez analogię powiedzieć, że obrazowanie w kaznodziejstwie jest 

po to, by budzić pewne określone obszary rozumowania. Proces ten jest wielo-

 
19 O. C h u r c h e s , M. N i c h o l l s , M. T h i e s s e n , M. K o h l e r , H. K e a g e: Emoti-

cons in mind: An event-related potential study. „Social Neuroscience”. T. 9: 2014 nr 2 s. 201. 
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stopniowy. Zaczyna się od kontekstu wypowiedzi. Zanim słuchacz zobaczy wy-

powiadane przez nas słowo oczyma wyobraźni, przemawia do niego wizualność 

świata zewnętrznego. To ona staje się ważnym kontekstem przepowiadania: naj-

pierw  przestrzeń  świątyni  i  jej  architektura,  sprawowana  liturgia,  obecność 

innych  słuchaczy, zachowania kaznodziei.  Podmiot  przepowiadający  maluje  

w wyobraźni słuchaczy obrazy najpierw własną postawą: gesty są pierwotnym 

sposobem obrazowania myśli, jak najbardziej ikonicznym (obrazowym) i moty-

wacyjno-wyobrażeniowym
20

, a ręce w komunikacji niosą wyobrażenia idei i my-

śli, których semantyczny wymiar nie mieści się w toku werbalizacji
21

. Szczególne 

znaczenie przypisać można spojrzeniu kaznodziei – obrazowanie zaczyna się od 

„daru oczu”, a przemawianie z oczyma zamkniętymi albo utkwionymi w pulpi-

cie, w kartce papieru czy w odległym punkcie kościoła osłabia przekaz
22

. Słowo 

obrazujące treści zbawcze wypływa z bogatego kontekstu komunikowania
23

. 

W. Kosiński przekonywał kaznodziejów, że obrazowość raczej nie powinna 

polegać na posługiwaniu się rekwizytami w kościele (podobnie jak w szkole, 

kiedy np. uczniom pokazuje się roślinę, motyla czy kawałek metalu), ponieważ 

kościelne rekwizyty (krucyfiks czy trumna) dają ograniczone możliwości. Nawet 

jeśli dziś rozmaite środki audiowizualne znacząco poszerzają możliwości rekwi-

zytorium, wydaje się, że mogą jedynie pełnić funkcję pomocniczą. Postulowana 

przez Kosińskiego poglądowość umysłowa polegała zarówno na przejrzystym 

układzie kazania, języku zrozumiałym i przystępnym, umiejętnej dykcji, jak i na 

stosowaniu właściwych figur retorycznych i wyjaśnienia
24

.  

Obrazowanie w mowie zaczyna się już od pierwszych słów kaznodziei. Inny 

obraz wspólnoty, do której przemawia, maluje mówca, rozpoczynając homilię 

słowami „najmilsi”, inny – gdy mówi „plemię żmijowe”; inaczej odbiera się 

kaznodzieję, który potrafi nawiązać w adresie wypowiedzi do tematu mowy 

(„dzieci ochrzczonego narodu”), inaczej – gdy większość obecnych w kościele 

słuchaczy zostaje zauważona jedynie w ogólnym „siostry i bracia” na końcu po-

zdrowienia.  Niekiedy  pozdrowienie uczestników wydarzenia liturgicznego mo-

że  dawać  wyraz  emocjonalnego  nastawienia  mówcy  do grupy odbiorców, jak 

 
20 J. A n t a s: Co mówią ręce. Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej. W: Retoryka dziś. 

Teoria i praktyka. Red. R. P r z y b y l s k a, W. P r z y c z y n a. Kraków 2001 s. 439. 
21 Tamże s. 456.  
22 Por. G. S i w e k: Blaski i cienie współczesnego przepowiadania. Kraków 2007 s. 148–149.  
23 Por. R. G a r p i e l: Obrazowość w kaznodziejskim komunikowaniu perswazyjnym. W: Sztu-

ka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjne-

go. Red. R. G a r p i e l, K. L e s z c z y ń s k a. Kraków 2004 s. 106.  
24 W. K o s i ń s k i: Kazanie obrazowe. „Przegląd Homiletyczny”. R. 3: 1925 s. 178–180.  
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w przypadku introdukcji Jana Pawła II, zwracającego się do wiernych na kra-

kowskim rynku „Krakowianie i goście”
25

.  

Także sposób posługiwania się słowem, dykcja, szybsza lub wolniejsza wy-

mowa pewnych głosek, oddech, chwila milczenia, zawieszenie głosu, mogą sta-

wać się ważnym elementem obrazowania. Brzmienie słowa wpływa na treść 

przekazu. Wystarczy przypomnieć zastosowanie przez Jana Pawła II biblijnego, 

zaczerpniętego z przeżywanej przez wiernych liturgii, obrazu zstąpienia Ducha 

ożywiającego ziemię: retoryczne repetitio i gradatio (trzykrotnie wypowiedziane 

„wołam”), zawieszenie głosu, cicho wypowiedziane słowa „tej ziemi”, nie tylko 

powtarzały obraz biblijny, ale na nowo go tworzyły
26

.  

Do najważniejszych figur retorycznych ułatwiających obrazowanie należy 

metafora, dzięki której filozofowie, poeci, mistycy, ale także homiliści wyrażają 

to, co w języku nie ma jeszcze gotowych formuł. Metafory i porównania odnoszą 

się do świata wzrokowej wyobraźni, pozwalają zobaczyć więcej niż precyzyjne 

krótkie stwierdzenia. Zamiast: „młodzież jest dziś bardzo zajęta”, można nama-

lować obraz słowem: Młodzi mają tyle na głowie chociażby włosów / Poza tym 

szkołę miłość i konflikt pokoleń (J. Pasierb, Stare kobiety w kościele)
27

. Zamiast: 

nie powinno się plotkować, można, jak Franciszek, przekonywać: plotkowanie to 

terroryzm, to jak rzucić bombę by zniszczyć innych, a potem zacząć uciekać by 

ocalić siebie samego
28

. Nic więc dziwnego, że w teologii homiletycznej stawia 

się dziś postulat doskonalenia warsztatu kaznodziejskiego poprzez czytanie poe-

zji, bo ona wyraża to, co niewyrażalne
29

. W ten sposób uczymy się także unika-

nia stwierdzeń czy obrazów wytartych, w złym guście, zbyt modnych czy kolo-

kwialnych, by mogły godnie wyrazić przeżycia religijne, typu: „modlić się to 

marudzić Panu Bogu, ciągnąć Go za rękaw”
30

.  

 
25 J a n  P a w e ł  I I: Homilia podczas mszy beatyfikacyjnej Anieli Salawy. Kraków 

13.8.1991.  
26 I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego 

tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi 

Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! J a n  P a w e ł  I I: Homi-

lia na placu Zwycięstwa. Warszawa 2.6.1979. 
27 J. P a s i e r b: Wiersze wybrane. Warszawa 1988 s. 165. 
28 Sparlare  degli  altri  è  terrorismo,  è come  buttare una bomba  per distruggere le persone 

e poi darsela a gambe e mettere in salvo se stessi, F r a n c i s z e k: Homilia w Domu św. Marty. 

Rzym 4.9.2015.  
29 Por. H. S ł a w i ń s k i: Rola wyobraźni w przepowiadaniu słowa Bożego. „Studia Włocław-

skie”. T. 8: 2005 s. 235.  
30 J. Miodek wylicza wiele podobnych chybionych obrazów i kolokwialnych metafor skiero-

wanych np. do dzieci: „bądźmy i my kumplami Pana Boga”, „Pan Bóg może się wkurzyć”, „Jan 

Chrzciciel trafił w dziesiątkę”, „Maryja – to taka stacja przekaźnikowa między nami a Chrystu-

sem”, „Bóg nie jest piłką, którą można kopnąć”; por. J. M i o d e k: Co słyszy językoznawca we 

współczesnych polskich kazaniach?. W: Fenomen kazania. Red. W. P r z y c z y n a. Kraków 1994 

s. 159–161.  
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Głoszone przez kaznodzieję orędzie – jak zauważa Z. Grzegorski – domaga 

się  zobrazowania  problemu,  a  więc  elementu i poglądowego, i przeżyciowego, 

a i zaintrygowania, zaskoczenia... I tu jest możliwe sięgnięcie i do literatury po 

funkcjonalny, najczęściej skrócony – no cóż, trzeba się z tym zgodzić... – cytat, 

relację. Zrelacjonowanie sytuacji, przed jaką stanął człowiek – w przekazie fil-

mowym, w narracji literackiej – i jak ją rozwiązał...
31

. Ważne jest przy tym skon-

centrowanie uwagi na słuchaczu, by zobrazowane słowo nie stanowiło odpowie-

dzi na pytania, których nikt nie stawia. To właśnie pytanie rodzi dialog, zmusza 

do myślenia, pozwala postawić problem. Świadczy o tym choćby popularność 

rubryk czy audycji odpowiadających na pytania czytelników czy słuchaczy (np. 

audycja w 1 programie Polskiego Radia „Wszystko, co chciałbyś wiedzieć i nie 

boisz się zapytać”)
32

.  

Przemawianie do wyobraźni może opierać się również na tzw. ikoniczności 

obrazowej, czyli np. wyrazach dźwiękonaśladowczych (przerażeni tupotem by-

dląt i syczeniem gadów zamierali ze strachu, Mdr 17,9); ikoniczności diagrama-

tycznej, np. poprzez reduplikację wyrazów na tworzenie liczby mnogiej („on 

idzie i idzie”, „łatwo łatwo”); ikoniczności semantycznej, w której połączenia 

wyrazowe wywołują obraz („mroczne myśli”, „słodka zemsta”). Obrazowanie to 

także wsparcie argumentacji poprzez opowiadanie, narrację, z łatwością odbiera-

ną przez ludzką świadomość, obfitującą w analogie, które niemal pozwalają do-

tknąć innej rzeczywistości. Niekiedy warto też dokonać akomodacji biblijnych 

porównań – jak choćby wyjaśniając przypowieść o perle (Mt 13,45-46) obrazem 

znalezionego lekarstwa na raka.  

Funkcjonalność  tak  postrzeganego  obrazu  powinna  brać  pod  uwagę cha-

rakter  współczesnego  przekazu,  zwłaszcza  medialnego.  Pięć klasycznych „in” 

z teorii dziennikarstwa brzmi: interest – zainteresować, inform – informować, 

instruct – uczyć, involve (your audience) wciągać kogoś, inspire – inspirować. 

Powinno  zależeć  nam  na  tym, byśmy zainteresowali słuchacza, umieli zawrzeć 

w obrazie element informacyjny i dydaktyczny, wprowadzili go w pewien nowy 

świat i zainspirowali do nowego życia. Nie można też zapominać o pięciu „s” na 

określenie języka komunikatu w dobie Internetu: short – krótki; searchable – 

zawierający słowa klucze; social – budujący relacje społeczne; simple – prosty, 

nieskomplikowany, surprising – zaskakujący. Obrazowanie pomaga też autorowi 

 
31 Z. G r z e g o r s k i: Monolog czy dialog? Między pięknem a skutecznością – ujęcie kontek-

stualne. „Poznańskie Studia Teologiczne”. T. 14: 2003 s. 127.  
32 W 2006 r. w kontekście obrad Synodu Archidiecezji Poznańskiej środki społecznego prze-

kazu obiegła informacja: Wierni będą mogli zamawiać kazania (por. „Dziennik”, 4.10.2006). Mó-

wiono o potrzebie dawania słuchaczom odpowiedzi na nurtujące ich pytania – sugerowano, że 

będzie je można zadawać podczas spotkań zespołów liturgicznych, indywidualnie, e-mailem, na 

stronie  internetowej.  Intuicja  poznańskiego  synodu  wydaje  się  godna  zauważenia,  zwłaszcza 

w kontekście kulturowym współczesnych środków przekazu.  
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wypowiedzi, wspiera jego pamięć – łatwiej zapamiętać przygotowaną homilię, 

jeśli wspiera się ona na rdzeniu obrazowym.  

Obraz czwarty: gramofon 

G. Siwek porównywał przepowiadanie z reportażem, powołując się na 

przemyślenia Melchiora Wańkowicza
33

. W książce Prosto od krowy pisarz bronił 

reportaż przed postulatem neutralności. Obrazowanie może sprawić, że przepo-

wiadanie nie będzie neutralną egzegezą i akademickim wykładem. Podmiot 

przepowiadający już przez sam fakt poszukiwania własnego przeżywania świata 

staje się emocjonalnie zaangażowany,  sam  daje  się ponieść obrazowanej praw-

dzie  o  świecie,  by  „zarazić”,  zaszczepić  ją  w  innych.  Wańkowicz  mówi  tu  

o chłonności,  czyli  wrażliwości  na  odbierane  podniety,  o zdolności patrzenia 

z różnych stron, o otworzeniu wszystkich klap chłonnych, o szukaniu słowa 

smacznego, kolorowego, pachnącego, kojącego
34

. Jeślibym pojechał do ludożer-

ców, to postarałabym dołożyć wszelkich wysiłków, aby zrozumieć apetyt na ludz-

ką wątróbkę
35

. Takie było przepowiadanie apostolskie: Dla słabych stałem się jak 

słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle 

ocalić przynajmniej niektórych (1 Kor 9,22).  

W. Noskowski w artykule o audycjach radiowych pisał: Odczyt radjowy mo-

że stać się czemś niewypowiedzianie nudnem. (…) Niech Was nie uwodzi sugestia 

mikrofonu. Wyobrażacie sobie za nim tysiące uszu, które równocześnie was słu-

chają. To omyłka. Nie myślcie, że mówicie przed audytorium. Mówcie do jednego 

człowieka. (…) żywy człowiek do żywego człowieka, a nie żywy i stremowany 

gramofon do mikrofonu… (…) Nawet wykładać można zajmująco, albo nasennie, 

można wpleść na dziesięć formuł chemicznych jedną anegdotę i formuły nią ura-

tować
36

. Recepta Noskowskiego na nudę funkcjonuje także w teologii i w dusz-

pasterstwie: powinniśmy mówić do człowieka, żywy człowiek do żywego czło-

wieka, a nie gramofon do mikrofonu… trzeba ratować formuły wiary. Na pewno 

pomagają w tym obrazy.  

W 2005 roku trzy osoby wymyśliły portal społecznościowy, który przełamał 

dotychczasowe spojrzenie na film. You Tube („ty nadajesz”, „ty emitujesz”) 

umożliwia bezpłatne umieszczanie i oglądanie filmów w Internecie. W założeniu 

chodziło  o  to,  żeby  „wyrazić  siebie”  (broadcast yourself,  slogan  do 2012 r.), 

a więc opowiedzieć coś o sobie za pomocą obrazu. W przepowiadaniu słowa 

Bożego mamy do czynienia z porównywalnym zadaniem. Podobnie jak autor 

Apokalipsy, musimy nauczyć się myśleć symbolicznie i rozumować obrazami. 

Księga, która zrodziła się w kontekście liturgii i dla liturgii, uczy nas wykorzy-

 
33 Por. G. S i w e k: Blaski i cienie współczesnego przepowiadania. Kraków 2007 s. 96. 
34 M. W a ń k o w i c z: Prosto od krowy. Warszawa 1965 s. 57.  
35 Tamże s. 29.  
36 W. N o s k o w s k i: Pogawędki, nie „prelekcje”!. „Tydzień Radjowy”. R. 1: 1927 nr 2 s. 2. 
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stania myślenia obrazami do przepowiadania: liczy się wydarzenie, przeskoki 

myślowe  nie  zaburzają  w  niczym  logiki  narracji,  obraz  nie  trąci  sztuczno-

ścią.  Obrazy  zapamiętujemy  dużo  łatwiej  niż  trudne  do  przełknięcia  wywo-

dy myślowe. Teolog „też nadaje”. 

Obraz piąty: znikanie 

W opowiadaniu o rozmowie Jezusa z uczniami w Emaus pojawia się dwu-

krotnie słowo dianoígo, otwierać: Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz 

On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, 

kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? (Łk 24,31-32), a wła-

ściwie „otwierał”. W tekście Łukasza zachodzi wyraźna analogia pomiędzy 

otwieraniem oczu na widok obrazu – znaku łamania chleba, a otwieraniem Pi-

sma, tekstu, słowa
37

. Otwarcie oczu sprawia, że obraz może zniknąć, spełnił już 

swe zadanie (On zniknął im z oczu). Ważne jest to, co się zdarzyło.  

Ostatecznie zatem obrazowanie jest po to, by patrzący na nadawcę i odbior-

cę obraz mógł zniknąć. Teologowi powinno zależeć na tym, by w przekazie tre-

ści zbawczych obrazy stanowiły jedynie pomost, który pozwoli słuchaczowi 

odkryć kerygmat. Wtedy zdejmie z uszu słuchawki i uklęknie przed Bogiem.  
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ABSTRACT  

The look of an image. The use of imagery as communication 

strategy in preaching 

The Homiletic Directory (2014), referring to the apostolic exhortation of Pope Francis Evan-

gelii gaudium „On the Proclamation of the Gospel in Today's World”, reminds contemporary 

preachers of the significance of using images in proclaiming the word of God: One of the most 

important things is to learn how to use images in preaching, how to appeal to imagery. The need of 

depiction is all the more pressing as we live in a visual culture, and modern man is sated by talk; he 

is obviously often tired of listening and, what is worse, impervious to words (Pope Paul VI). The 

article tackles the issue of the impact of images on the salvific mediation of the Church on the 

ground of homiletic theology and the theology of mass media. The author bases his argument on 

several avatars which function very successfully in today's world of electronic communication. He 

describes the process of appealing to imagination on the example of the image of a window, vase, 

emoticon, gramophone and vanishing.  

The preacher paints pictures in the imagination of the listeners first of all by means of his own 

attitude: gestures, hand movement, look. Also articulation, a faster or slower pronunciation of 

sounds, as well as moments of silence can become important elements of imagery. The world of 

visual imagination is particularly compatible with metaphors and comparisons, analogies and suita-

ble narration. The functionality of an image perceived in this way should take into account the 

character of the contemporary message, especially the media message.  

Key words: homiletic theology, use of imagery, preaching, mass media.  

Słowa kluczowe: teologia homiletyczna, obrazowanie, kaznodziejstwo, mass media. 
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The Pope of the Mass Media: Possibilities, Limitations 

and the use of Mass Media in New Evangelization 

by Holy Father Francis 
 

 

Pope Francis was elected as a Man of the Year 2013 of the American Time 

magazine
1
. It is the first non-European pope since 1200 years, who took the name 

of humble saint and finally called for the healing of the Church. According to 

Time, what makes this pope unique is the rate at which he stirred the imagination 

of millions of people who have lost hope to the Church
2
. NBC TV on the daily 

Today program, talked with Nancy Gibbs –  redactor of Times – where she admit-

ted that pope Francis changed in an unusual way the tone and perception of the 

one of the world's most powerful institution
3
. Unlike his predecessor Benedict 

XVI, Pope Francis quickly won the hearts of the mass media in a few minutes to 

become the alleged „forerunner” of freshness and renewal in the Church. Shortly 

after his election to the Pastor of the Church, he agreed to a number of controver-

sial interviews, which gained recognition in the world. To date, there have been 

numerous publications in which Francis is not afraid to consistently talk about 

difficult issues and current society: controversial moves surrounding gay mar-

riage, euthanasia, abortion, celibacy or in vitro
4
. 
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I. The New Evangelisation 

The Catholic Church is one of the oldest, largest and richest institutions on 

earth, with more than one billion followers, but for ages has been weakened 

worldwide by corruption and scandals. Finally appeared the man who filled be-

lievers with hope for a better future of the Church. Observing the way Pope 

Francis enters into relations with the mass media, it can be seen that he uses them 

well in the profits of evangelization and bringing the Word of God to the world-

wide view. Since 13th March when Jorge Bergoglio was elected for pope, he has 

led a world revolution, which is growing every day thanks to its direct and simple 

style of speaking and acting. The blog of the prestigious newspaper Washington 

Post touts a simple and direct language of the current pope, and states that he 

crossed  the digital barrier
5
.  The Internet  market  of  ideas has given the Church 

a new online pulpit to teach the faithful, so Francis used his simple style, not only 

in terms of trivials, but also in the words that are used to spread the faith, remain-

ing in sharp contrast to the rich theologically style of his predecessor, Benedict 

XVI –  and  perhaps  this  was  the  perfect  key  in  reaching  for  modern and 

lost people
6
. 

But first: what exactly is the new evangelization and why this phrase is used 

so commonly? The New Evangelization calls each of us to deepen our faith, be-

lieve in the Gospel message and go forth to proclaim the Gospel. The focus of the 

New Evangelization calls all Catholics to be evangelized and then go forth to 

evangelize. In a special way, the New Evangelization is focused on 're-proposing' 

the Gospel to those who have experienced a crisis of faith. Pope Benedict XVI 

called for the re-proposing of the Gospel „to those regions awaiting the first 

evangelization and to those regions where the roots of Christianity are deep but 

who have experienced a serious crisis of faith due to secularization. The New 

Evangelization invites each Catholic to renew their relationship with Jesus 

Christ and his Church
7
. According to United States Conference Of Catholic 

Bishops the New Evangelization is about salesmanship, so when for example 

cardinal says the next pope has to be committed to the New Evangelization, 

therefore, what they mean is exactly that he should be a pitchman, someone who 

can attract people to the faith. So according to Croatian Archbishop N. Eterovic, 

who organized a synod of bishops on the New Evangelization, has defined it by 

three  different  kinds  of  missionary  effort:  as  a  regular  activity of  the church 

(a lifelong process for practicing Catholics), the mission ad gentes (directed at 

non-Christian people) and the last meaning, outreach those, who have become 

 
5 Cf. http://nowaewangelizacja.org/media-papiez-franciszek-przekroczyl-bariere-cyfrowa/ 

(Source: 20.02.2015). 
6 Cf. Ibidem. 
7 http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/new-evangelization/ (Source: 

20.02.2015). 



 125 

distant  from  the  faith  for some reasons
8
. Finally, each evangelization is called 

a new one – there is no term of old evangelization, because each evangelization 

is tailored to the needs of own time and period
9
. 

 

II. The New Evangelization and the Mass Media 

Francis in his message shows that the development of transport and technol-

ogy communication brings us closer to each other, combining more and more but 

unfortunately globalization makes us interdependent
10

. People are so accustomed 

to divisions and contrasts, that they no longer see that there is a growing, scan-

dalous gap between luxury of the richest and poverty of the poorest
11

. In this kind 

of unjust world, the media can help us creating a renewed sense of unity of the 

human family, which urges solidarity for a more dignified life
12

. But are people 

willing to listen to each other and learn from each other? The media can help us, 

especially because interpersonal communication networks have reached a very 

high level of development, and the Internet creates huge opportunities to meet 

witch society and solidarity between people – it is a real gift of God
13

. Pointing to 

the media as a gift, the Pope also indicates that there are problematic aspects, 

because the speed of transmission's information is greater than human capacity 

for reflection or judgment, not allowing for proper expression of themselves
14

. 

On the one side, the world of the mass media can help humanity to evolve, but on 

the other hand, can be treacherous
15

. The desire to use digital connections can 

cause dismissal from society, moreover it is important that there are still the one, 

who for various reasons do not have access to social media, so it threatening 

foreclosure for them: social ostracism
16

. 

All these limitations causes that social media become the trophy of a human, 

not technology, so that to make positive increase in the digital society, people 

 
8 Cf. http://ncronline.org/blogs/ncr-today/whats-new-evangelization-thing-anyway (Source: 

20.02.2015). 
9 Cf. M. P o l a k: Od teologii do eklezjologii pastoralnej. Zagadnienia fundamentalne.  Po-

znań 2014 p. 13–15. 
10 Cf. F r a n c i s z e k: Przekaz w służbie kultury spotkania. „L’Ossrvatore Romano”. Polish 

edition 2: 2014 p. 6. 
11 Cf. Ibidem. 
12 Cf. Ibidem. 
13 Cf. Ibidem. It is the first time the Pope ever has called the media a „true gift of God”. It is 

possible that through such techniques of expression, media often cite Francis, and the same he 

becomes their favorite. 
14 Cf. Ibidem. 
15 Cf. Ibidem. Basically Francis is similar here in his speech to his predecessor. Benedict XVI 

also had a habit to give both: the pros and cons of the media. 
16 Cf. Ibidem: About the social ostracism repeatedly and emphatically said Benedict XVI. 

Francis continues his thought. 
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must rediscover the value of prudence and serenity
17

.We can learn to listen to 

others looking at the world through their eyes, appreciating values inspired by 

Christianity
18

. But how can we really be close to each other and how the message 

can be used as a authentic culture of meetings? To understand it Pope Francis 

explain that Parable of the Merciful Samaritan is a story about a man of commu-

nication
19

. The one that passes, it becomes twin as Samaritan approaching the 

half dead man
20

. To communicate therefore means to appreciate that we are hu-

man beings and children of God
21

. 

When the main purpose of the communication is to encourage the consump-

tion or manipulate people, we have to deal with the brutal aggression, so nowa-

days there is a risk, that some of the media will condition us so that we do not 

perceive our true neighbour
22

. People cannot live alone, locked in each other, 

they must engage in their digital Internet walks, because man needs to love and 

be loved
23

. 

According to Holy Father Francis, the ideal transmission takes only free and 

open words, able to reach out to every human being
24

. It is a duty that should 

serve everyone who communicates in a truly responsible way, by performing 

three tasks: fostering words, opening and speaking to the whole, full person
25

. 

Pope calls for an obligation to protect the coverage of media from everything that 

it distorts and bends for other purposes, as is sometimes subordinated to propa-

ganda and political ideologies
26

. What is conducive to the mass media verbal 

message is precision, courage to speak in the face, sincerity and freedom – it is 

really convincing then, but on the other hand caring for the tactical aspects, ruins 

the speech and makes it unnatural and not very communicative
27

. The Pope also 

commented the excess of slogans, which makes disappearance of thinking in-

stead of energize
28

. Slander, libel and saying things only by half are the most 

 
17 Cf. Ibidem. 
18 Cf. Ibidem. 
19 Cf. Ibidem.  
20 Cf. Ibidem. Jesus shows that the point is not to recognize what the other person is like, but 

the point is to become yourself like him. 
21 Cf. Ibidem. Pope Francis likes to call this power of transmission as a closeness. 
22 Cf. Ibidem. 
23 Cf. Ibidem. 
24 Cf. Taken from the audience of Pope Francis for Italian TV2000 station (5th December 

2014). Assuming an Italian television station staff, Pope presented for further discussion of the 

mission of the Catholic media to social media. http://www.osservatoreromano.va/pl/news/jaki-ma-

byc-przekaz [Source: 21.02.2015]. 
25 Cf. Ibidem. 
26 Cf. Ibidem. 
27 Cf. Ibidem. 
28 Cf. Ibidem. A common error is showing incorrect solutions by media: hasty pursuit of im-

mediate solutions, not bothering to show the complexity of real life. 
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insidious sins of the media, which leads to believe in only a part of the truth and 

makes inaccurate judgment of the reality
29

. 

Mass media have many opportunities to carry the truth, but often the main 

goal of communication is to encourage the consumption or manipulate people 

and this is a brutal aggression
30

. Thanks to Network witness of Christianity can 

reach the periphery, but the media neutrality is only seeming, so the personal 

commitment is the foundation of credibility
31

. 

Francis sees great potential in the media, although he sees their advantages 

and disadvantages, he is not afraid to move out with strong statements, perhaps 

this is why Holy Father is so adored be social media. The Holy Father often re-

peats that having a choice between battered Church, which comes out to the 

streets and fights, and on the other hand the closed Church, which is sick due to 

the own affairs – he definitely prefers the first one
32

. Go out into the streets and 

open doors of the churches means here opening them on the digital world, for all 

the people to let them coming, no matter what their conditions of life is, and for 

the Gospel to let it exceed the threshold of the temple and go to all nations
33

. 

Internet becomes a field for action for all Christians at all levels
34

. In the age of 

social Network, Facebook, Youtube, Twitter etc. people bombard each other with 

religious contents, thinking that this is how the witness of the Christ should to 

looks like. Meanwhile, the Pope Francis shows a completely different way. 

Christian witness can be implementing with a willingness to give of themselves 

for others, and the with patientfull search of human interest in the search for truth 

and meaning of human existence
35

. People have to be able to engage in dialogue 

with contemporary men and women to understand their  hopes, needs, concerns, 

and preach the Gospel to them, so the dialogue does not means giving up own 

ideas or traditions, but maintaining that they are absolute and the only one
36

. 

For some people of the world the Internet is still an unfamiliar, extraneous 

and foreign life style of sharing experiences, so the Holy Father recommends: 

„Do not be afraid to live in a digital word”
37

. As shown above, Francis is not 

afraid of the new challenges posed to humanity by Internet nowadays. After ob-

serving their pros, it would be worthwhile to focus also on the cons. 

 
29 Cf. Ibidem. 
30 Cf. F r a n c i s z e k: Przekaz w służbie kultury spotkania,  OR n. 2(2014) s. 6. 
31 Cf.Ibidem. 
32 Cf. Ibidem. 
33 Cf. Ibidem. 
34 According to the Pope, people are called to be a witness of the Church, which is the home 

for all, so social Network it is a place to give a hope for those who lost it. 
35 Cf. Ibidem. Pope Francis quotes Benedict XVI. 
36 Cf. Ibidem. 
37 Ibidem. 
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Nowadays, the most modern media which are necessary especially for all 

young people, may hinder rather than help in the communication within the fami-

ly  and  between  friendship  of  the youth
38

.   Media  can  impede, if they become 

a way of escape from listening to isolation from the physical co-presence, escape 

into the virtual and unreal world
39

. Because of that people can forget that silence 

is an integral element of communication
40

. Discovering that the meeting is the 

life-giving of humanity, people will be able to direct their relationship with tech-

nology, not to let it just to be blindly guided by media
41

. In this sphere, the par-

ents are the first educators often lost without assistance, especially in a situation 

where they want to raise a child in a communication environment according to 

the criteria of human dignity which is so often gainsay by the mass media
42

. The 

family is not the subject, which shall be forwarded to the opinions or area where 

the ideological battle goes on, but the environment in which we learn to com-

municate in the vicinity and the entity that communicates
43

.  

So in front of digital humanity there is a real challenge to re-learn how to re-

late instead of to produce and consume information only
44

. This is the direction 

to which modern mass media pushes people, for which the information is im-

portant,  but  is  too  often simplified,  contrasting the differences  in order to take 

a position on one of the sides
45

. 

Father Francis meets with the media and just smiles – by his demeanor he 

changed fossilized image of the Church, which was seemed as an immovable
46

. 

In the difficult times for the Church Francis continues the work of his predeces-

sor, Benedict XVI and also uses Twitter
47

. However, he designs to keep in touch 

with people by using a Facebook fanpage, which was an example for the modern 

 
38 Cf. Digital version of the message of His Holiness Pope Francis for the 49th World Com-

munications Day (2015). Communicating the Family: A Privileged Place of Encounter with the 

Gift of Love http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/communications/documents/papa-

francesco_20150123_messaggio-comunicazioni-sociali.html (Source: 22.02.2015). 
39 Cf. Ibidem. 
40 Cf. Ibidem. Francis quotes Benedict XVI: silence is an integral element of communication; 

in its absence, words rich in content cannot exist. Benedict XVI, Message for the 2012 World 

Communications Day. 
41 Cf. Ibidem. 
42 Cf. Ibidem. 
43 Cf. Ibidem. 
44 Cf. Ibidem. 
45 Cf. Ibidem. 
46 Year after year, people's hearts beheld Pope Francis as he truly is: „The Pope who smiles.” 

Fioretti, the Little Flowers of Pope Francis by Andrea Tornielli is the title of a book about „The 

Pope who likes to smile.” 
47 The official, latin Twitter account of Pope Francis. https://twitter.com/pontifex_in (Source: 

22.02.2015). 
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priesthood
48

. The Pope Francis shows everyone that in order to properly use the 

mass media, people must to be an authentic witness of the faith. The Pope is seen 

by countless people around the world as one of them, so just by looking at his 

hugs exchanged with patients at a meeting with the suffering and the children, or 

how much time he spends with people before and after Wednesday audiences, 

everyone can understand the uniqueness of this Bishop of Rome. 
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ABSTRACT 

The Pope of the Mass Media: Possibilities, Limitations and the use of Mass Media 

in New Evangelization by Holy Father Francis 

Shortly after the election as Pope Francis has been named by weekly magazine Time for Per-

son of the Year 2013. In contrast to his predecessor, Benedict XVI Francis takes on the cooperation 

with the media actively participate. In dialogue with the world and with faithful it uses modern 

means of communication, such as Twitter. This article describes how to use the social media in 

Church by the track of Pope comparing various online portals: the online world is interactive, the 

most recent and the most popular, so therefore is an interesting source of views about Francis. It 

perfectly demonstrates how Francis uses the digital development for evangelization. 

Key words: Pope Francis, mass media, evangelisation, new evangelisation. 

Słowa kluczowe:  papież Franciszek, massmedia, ewangelizacja, nowa ewangelizacja.   
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ADAM KALBARCZYK 

Teologia dziecięca jako kulturowa forma teologii 
 

 

Dzisiejsze życie  publiczne nie  jest  już  określane  przez  religię. Jej miejsce 

zajęły przeróżne nurty ateistyczne: ateizm społeczny, polityczny czy kulturowy. 

W nowoczesnej kulturze trudno stać się chrześcijaninem, trudno żyć i działać 

jako chrześcijanin. Ten zaś, kto nie kryje się ze swoją wiarą, wnet sam staje się – 

jak mówi znany socjolog religii z Bielefeld, Franz-Xaver Kaufmann – „trudny 

dla swego środowiska”. Kryzys religii we współczesnym społeczeństwie, kryzys 

tradycji chrześcijańskiej w rodzinie i życiu codziennym unaocznił nam nie tylko 

potrzebę wyrazistego świadectwa chrześcijańskiego we współczesnym świecie, 

lecz także wagę wychowania religijnego młodych pokoleń. Jego celem jest otwo-

rzyć dzieci - za pomocą historii, obrazów, pieśni i modlitw - na religijny wymiar 

naszego życia i uczynić je zdolnymi do mówienia i działania w tym obszarze, do 

stawiania pytań, percepcji, rozumienia, interpretacji, wchodzenia w siebie i wy-

chodzenia ku innym. Szczególnie ważna jest rozmowa z dziećmi o Bogu, polega-

jąca na wzajemnym wsłuchiwaniu się i umiejętnym dawaniu impulsów do od-

krywania przez nie obok świata widzialnego również rzeczywistości niewidzial-

nej, tajemniczej
1
. Prawdziwym novum we współczesnej koncepcji wychowania 

 
Adam  K A L B A R C Z Y K, ks. dr hab., adiunkt w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, e-mail: adamkalbarczyk@o2.pl 

 
1 Zob. M. S c h r e i n e r: „Kinderglauben – nur Kinderglauben?“ Was denken Kinder über 

Gott und die Welt? Landesverband für Evang. Kindergottesdienstarbeit in Bayern. Landeskonfe-

renz Pappenheim 29-31.01.2007 s. 8–9. http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source 

=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kirche-mit kindern.de%2Ffileadmin 

%2Fuser_upload%2FBILDER%2FDokumentationen%2FKindertheologie.pdf&ei=Jp6RVPOSIcbe

7Ab-rIDgAw&usg=AFQjCNGRUwmFlR7ZzvchT0O9BVC_hIis7Q&bvm=bv.82001339,d.ZGU 

(dostęp 17.12.2014); por. F. S c h w e i t z e r: Das Recht des Kindes auf Religion. Ermutigungen für 

Eltern und Erzieher. Gütersloh 2000; Wie sieht Gott eigentlich aus? – Wenn Kinder nach Gott 

fragen. Red. Ch. Th. S c h e i l k e, F. S c h w e i t z e r. Gütersloh 2002;  J. S a l i j: Słowo dla 

Teologia Praktyczna 
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Wydział Teologiczny 

Tom 16, 2015      doi: 10.14746/tp.2015.16.09 

 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source
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religijnego  jest  postulat,  by  dzieci  traktować  w  tych  spotkaniach  i dialogach 

jako  pełnoprawnych teologów.  

 

I. Dziecko jako teolog? 

Postulat taki jako pierwszy sformułował katolicki teolog i specjalista od pe-

dagogiki religijnej, wykładowca na Uniwersytecie Salzburskim, Anton A. Bu-

cher
2
. Uważa on, że dzieci są na swój sposób teologami, gdyż one również stara-

ją się zmierzyć z pytaniem o to, co ostateczne i niezmienne, i dlatego wzywa do 

większej „wrażliwości” na ich teologiczne kompetencje. Dzieci są według niego 

podmiotami religijnego uczenia się, aktywnymi konstruktorami czy współkon-

struktorami religijnej rzeczywistości, co uwidacznia się szczególnie w pytaniach, 

jakie stawiają.  Także  i w ich przypadku pytania te są – jak mówi Heinz Schmidt 

– wyrazem  potrzeb  współczesnego  człowieka,  szukającego  sensu  i  orientacji 

w życiu
3
.  

Do narodzin tzw. „teologii dziecięcej” przyczynił się w dużej mierze rozwój 

tzw. „filozofii dziecięcej”, która dostrzega w dziecku istotę pytającą, przeżywa-

jącą swoje życie i znajdującą się w nieustannej konfrontacji z nim. Stawianie 

pytań i filozofowanie są ściśle ze sobą powiązane
4
. Ponieważ dzieci poznają 

otaczającą  je rzeczywistość  poprzez  stawianie pytań,  mają w swoich metodach 

i sukcesach poznawczych wiele wspólnego teoretykami.  

 

II. Pojęcie teologii dziecięcej 

Anton A. Bucher, w nawiązaniu do swoich badań nad koncepcjami teodycei 

u dzieci i młodzieży z roku 1992, stwierdził, że „nic nie stoi na przeszkodzie, by 

także dzieci traktować jako istoty, które na swój sposób interpretują świat, two-

rzą własną teodyceę i dlatego są również «teologami», co prawda nie dyplomo-

wanymi, ale jednak »rozprawiającymi o Bogu«, na których teologia »naukowa« 

nie powinna pozostawać głucha”
5
.  

 
rodziców. W: A.-M. B a r d e t i in.: Jak rozmawiać z dziećmi o Bogu. tłum. M. K r z e p t o w s k a. 

Wrocław 2008 s. 1–3. 
2 Termin ten pojawił się po raz pierwszy w 1992 r. w artykule: A. A. B u c h e r: Kinder als 

Theologen? „Zeitschrift für Religionsunterricht und Lebenskunde”. T. 1: 1992 s. 19–21. 
3 Zob. H. S c h m i d t: Kinderfrage und Kindertheologie im religionspädagogischen Kontext. 

W: G.  B ü t t n e r i H. R u p p: Theologisieren mit Kindern. Stuttgart 2002 s. 16. 
4 Zob. M. S c h r e i n e r: „Kinderglauben – nur Kinderglauben?“, dz. cyt., s. 9. 
5 A. A. B u c h e r: Kinder und die Rechtfertigung Gottes? – Ein Stück Kindertheologie, 

„Schweizer Schule“ 10: 1992 s. 7. 
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Zaproponowane przez Buchera pojęcie teologii dziecięcej jest jednak wielo-

znaczne
6
. Friedrich Schweitzer, teolog ewangelicki z Tybingi, wyróżnia trzy jej 

wymiary: (1) teologię „uprawianą” przez dzieci, dziecięce teologizowanie (niem. 

Theologie der Kinder), czyli własną refleksję teologiczną dzieci; (2) teologię, 

teologizowanie z dziećmi (niem. Theologie mit Kindern) w znaczeniu praktyki 

religijnopedagogicznej, polegającej na wspólnym, dorosłych i dzieci, stawianiu 

pytań teologicznych i odpowiadaniu na nie; (3) teologię dla dzieci (niem. Theo-

logie für Kinder), rozumianą jako wolne od dedukcji przybliżanie dzieciom teo-

logii akademickiej. Wszystkie trzy rozumienia tego terminu opierają się na prze-

konaniu, że dzieci nie tylko potrafią wypowiadać się na tematy religijne, lecz 

także – co najistotniejsze – są w stanie dokonywać samodzielnej refleksji nad 

nimi
7
. „Mówienie o teologii dziecięcej ma uświadomić [dorosłym], że dzieci 

mają przykładowo nie tylko swój własny obraz Boga i Jego rozumienie, ale też 

samodzielnie snują refleksję na ten temat i dochodzą w tym zakresie do własnych 

wniosków”
8
 – uważa Schweitzer. 

Natomiast Wilfried Härle, teolog ewangelicki z Uniwersytetu w Heidelber-

gu, nazywa dzieci „producentami teologii”, ponieważ jego zdaniem już w bardzo 

wczesnej fazie rozwoju przejawiają one zdolności do tworzenia obrazów i meta-

for związanych z wiarą i życiem religijnym, jak też formułowania swoich zapa-

trywań w odniesieniu do treści teologicznych
9
. Dzieci stawiają pytania, potrafią 

transcendować,  tzn.  przekraczać  granice  ludzkiego  poznania,  granice bytu, są 

w stanie tworzyć własne koncepcje teologiczne, dają odpowiedzi, które my, do-

rośli – zanim je skorygujemy – powinniśmy starać się zrozumieć. Na swój spo-

sób  dzieci  tłumaczą  i  interpretują  zagadnienia  kosmologiczne,  obrazy  Boga  

i teksty biblijne,  choć trzeba  pamiętać,  że  dokonuje  się  to  zawsze  w  ścisłym 

związku z  ich  biografią,  ze  światem  ich  codziennych  przeżyć  i doświadczeń, 

z kulturą, w której żyją. 

Teologia dziecięca jako koncepcja i program wychowania religijnego ma 

rozwijać w dziecku kompetencje estetyczne, hermeneutyczne, merytoryczne, 

 
6 Zob. F. S c h w e i t z e r: Was ist und wozu Kindertheologie?. W: Jahrbuch für Kindertheo-

logie. t. 2. Stuttgart 2003 s. 11; A. K a l b a r c z y k: Przepowiadanie a koncepcja rozwoju jako 

„współkonstruowania rzeczywistości” i „teologia dziecięca”. W: Red. K. M a r c y ń s k i, J. Sz a -

n i a w s k i, J. T w a r d y:  Media  na  przełomie.  Dziennikarstwo,  kaznodziejstwo,  edukacja 

medialna.  Śp. Ksiądz Profesor Antoni Lewek (1940–2010) – Księga Pamiątkowa.  Warszawa  

2011 s. 378–388. 
7 Zob. G. B ü t t n e r: Kindertheologie - beobachtet. Dekonstruktive Ansichten, „Zeitschrift für 

Religionsunterricht und Lebenskunde” 1:2007 s. 2–11.  
8 F. S c h w e i t z e r: Was ist und wozu Kindertheologie?, dz. cyt. s. 10. 
9 Zob. W. H ä r l e: Was haben Kinder in der Theologie verloren? Systematisch-theologische 

Überlegungen zum Projekt einer Kindertheologie W: Jahrbuch für Kindertheologie. t. 3. Stuttgart 

2004 s. 24; „Vielleicht hat Gott uns Kindern den Verstand gegeben“. Ergebnisse und Perspektiven 

der Kindertheologie. Red. P. F r e u d e n b e r g e r - L ö t z. W: Jahrbuch für Kindertheologie. t. 5. 

Stuttgart 2006. 
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metodyczne, komunikacyjne i społeczne. Jej celem jest przede wszystkim umoż-

liwienie dzieciom artykułowanie swoich wrażeń, poglądów, przekonań, pytań, 

wyobrażeń, argumentów, ocen i interpretacji, tzn. ich religijności, duchowości, 

po to, by były zdolne tak do samodzielnej, jak i wspólnotowej refleksji nad 

prawdami wiary chrześcijańskiej, a przez to wszechstronnie się rozwijały.  

Natomiast w teologii dla dzieci – rozumianej jako dyscyplina naukowa –  

chodzi bardziej – jak mówi Bucher – o „hermeneutykę aktywnej percepcji, niż 

przekazu”, albo o to, by – jak mówi Friedhelm Kraft,  profesor pedagogiki reli-

gijnej z Loccum – odkryć i docenić  „religię  dziecka”  oraz jego produktywność 

i zdolność do snucia refleksji teologicznej
10

.  

Trzeba zaznaczyć, że mimo tak mocnego akcentowania prawa dziecka do 

własnej teologii,  twórcy  omawianej  koncepcji podkreślają równie dobitnie 

prawo dziecka do  kształcenia  religijnego  i  formacji  duchowej,  zaznaczając, 

że  teologia  dziecięca  nie  ma  na  celu  wyeliminowania  intencjonalnego  wy-

chowania religijnego.  

 

III. Przykłady dziecięcego teologizowania 

Spójrzmy zatem na teologizujące dziecko z bliska. Izabela Misiewicz San-

tos, zajmująca się badaniami nad duchowością dziecka, pisze, że „podczas anali-

zy wypowiedzi dzieci odsłania się bogactwo ich wewnętrznego świata”; dzieci 

często „z ogromną czułością i zaangażowaniem” mówią, kim jest dla nich Bóg
11

.  

Oto przykład autentycznej rozmowy dziecka z osobami dorosłymi na tematy 

teologiczne,  jaki – obok wielu innych – wraz  ze  swoją  interpretacją  zamieścił 

w  swoim  poradniku  dla  rodziców i wychowawców znany  brytyjski specjalista 

w dziedzinie pedagogiki religijnej John M. Hull
12

: 

Gdzie jest Bóg? 

Dziecko (5 lat i 2 miesiące): (w drodze ze szkoły do domu; jest jasne słoneczne 

popołudnie) Czy wszystkie rzeczy mają cień? 

 
10 Zob. F. K r a f t:  „Wenn  dein  Kind  dich  morgen f ragt...“.  Der  Kirchentag  lädt  ein  

zum „Theologisieren“ (nicht nur) mit Kindern, http://www.rpi-loccum.de/krkind.html [dostęp 

6.07.2014]. 
11 I. M i s i e w i c z  S a n t o s: Najmilsza z osób, jakie znam. Z badań nad duchowością 

dziecka. „Więź” 11–12: 2007 s. 26. 
12 Zob. J. M. H u l l: Wie Kinder über Gott reden. Ein Ratgeber für Eltern und Erziehende. 

Gütersloh 1997; cyt. za: Texte aus Kindermund. „Diakonia“ 5: 1998 s. 352–354; por. P. F r e u -

d e n b e r g e r - L ö t z: Theologische Gespräche mit Kindern - Chancen und Herausforderungen 

für die Lehrer/innenausbildung, „Zeitschrift für Religionspädagogik“ 1: 2007 s. 12–20. 
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Rodzice: Tak, jeżeli świeci słońce. A gdzie odchodzi Twój cień, kiedy słońce nie 

świeci? 

Dziecko: Nigdzie. 

Rodzice: A gdzie jest nigdzie? 

Dziecko: Nigdzie jest nigdzie.  (chwila ciszy) Nigdzie jest tam,  gdzie jest Bóg. 

Rodzice: Nigdzie jest tam, gdzie jest Bóg? 

Dziecko: No tak. Bóg jest tam, w górze, w chmurze, wiesz? Nie możesz Go zo-

baczyć, bo On jest całkiem schowany w chmurze, ale zobaczysz Go, gdy 

umrzesz. Jak umrzesz, widzisz tylko Boga.  

Interpretacja 

Dzieci myślą o Bogu bardzo konkretnie, posługują się przy tym konkretnymi 

imionami i liczbami. Ale takie pojęcia jak „nic”, „nigdzie” mają też swoje miej-

sce w dziecięcym myśleniu i mówieniu o Bogu. „Nic” (zero) jest dla nich po-

czątkiem liczb, punktem, w którym rozpoczynają się liczby i jednocześnie tym, 

co pozostaje, gdy wszystkie liczby się kończą
13

. 

Drugi przykład pochodzi ze zbioru oryginalnych wypowiedzi dzieci na te-

maty  religijne  zapisanych  przez  Tomasza Dekerta,  religioznawcę  z  Krakowa, 

i Agnieszkę Myszewską-Dekert, katechetkę. Zadziwiająca celność i zabawność 

publikowanych przez nich dziecięcych dywagacji może zawstydzić wielu doro-

słych chrześcijan, a nawet wykształconych i utytułowanych teologów
14

: 

Krytyka teologii słabości 

Niedzielna homilia. […] Ewangelia o modlitwie, a więc i homilia takoż. Jak 

w każdym dobrym przemówieniu tego typu, pojawiły się nawiązania do auctori-

tates – w tym wypadku do jakiegoś noblisty, którego nazwiska nie znałem (i nie 

zapamiętałem), Jana Marii Vianneya i bliżej nieokreślonego „ktosia”. Noblista 

miał  twierdzić,  że  modlitwa  jest  najpotężniejszą  energią  na  ziemi; Proboszcz 

z Ars, że kiedy się modlimy, możemy rozkazywać niebu i ziemi; zaś „ktoś” 

twierdził, że modlitwa sprawia, iż człowiek staje się silny, a Bóg słabnie. 

Na te ostatnie słowa Marianka zareagowała oburzeniem: 

- Bzdura! Bzdura! Pan Bóg nie może słabnąć. Kiedy się modlimy, staje się jesz-

cze silniejszy! 

Kto ma rację? 

 
13 Texte aus Kindermund, dz. cyt., s. 353–354 (tłum. A. K a l b a r c z y k). 
14 Zob. T. D e k e r t: Tylko Bóg wie, czy istnieje. Teologia dziecięca. Kraków 2013. 
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PS. Nie powiem, że źródłem niemałej dumy jest dla mnie fakt, że moja córka nie 

dość, że słucha kazań, to jeszcze wykazuje się krytycznym myśleniem. 

Przestroga  dla  kaznodziejów:  ostrożnie  z  metaforami,  zwłaszcza  jeśli 

wśród  audytorium  są  dzieci.  Konkretne  myślenie  jest filtrem,  który  nikomu 

nie  przepuści
15

. 

 

IV. Czy teologia dziecięca jest teologią? 

Czy jednak każda wypowiedź dziecka jest wypowiedzią teologa? Dzieci za-

zwyczaj wypowiadają się na temat świata, człowieka i Boga, gdy w codzienności 

bezpośrednio doświadczają czegoś, co je zdumiewa i zmusza do stawiania pytań. 

Jednakże – jak twierdzi Hans-Bernhard Petermann z Heidelbergu - z teologizo-

waniem u dzieci mamy do czynienia tylko wtedy, gdy ich wypowiedzi – odpo-

wiednio ukierunkowane przez dorosłych - faktycznie otwierają możliwość wyra-

żania fundamentalnych doświadczeń człowieka. Jest bowiem wiele takich dzie-

cięcych pytań i wypowiedzi teologicznych, które pozostają lub muszą pozostać 

bez echa
16

. 

Czy zatem teologia dziecięca jest rzeczywiście teologią? Teologia to nauka 

nie tylko o Bogu, ale też o człowieku, który do Boga dąży. Karl Rahner powie-

dział kiedyś, że teologiem jest każdy człowiek, każdy chrześcijanin. W myśl tej 

tezy, teologią byłoby już nasze pierwszorzędne i szeroko zakrojone ludzkie dą-

żenie do zrozumienia siebie samych, czyli tego, co jest absolutnie niezbędne do 

bycia człowiekiem i chrześcijaninem
17

. To szerokie rozumienie teologii precyzu-

je Wilfried Härle
18

. Teologia jest dla niego specyficzną i konieczną formą (funk-

cją) wiary chrześcijańskiej, na którą – inaczej niż na religioznawstwo – należy 

spoglądać od wewnątrz. Wyjaśniając zaś, czym jest wiara, powołuje się – jako 

ewangelicki teolog – na starą protestancką naukę reformatorów o trzech typach 

wiary w Boga, w myśl której wiara to: notitia, czyli znajomość; assensus, czyli 

aprobata; i fiducia, czyli zaufanie. Nie są to jednak trzy stopnie wiary, lecz jej 

obszary, które się dynamicznie wzajemnie przenikają. Tak pojmowana wiara 

zależy – jak głosi ewangelicka dogmatyka De fide – od słów i znaków zewnętrz-

nych, działania Ducha Świętego i odniesienia do wspólnoty. Dzieci są podmio-

tami wiary już z tego względu, że te trzy wyżej wymienione wielkości odnoszą 

się także do nich. Mogą one bowiem – jak mówi Härle - przejmować zewnętrzne 

znaki i przyswajać je sobie, jak też wierzyć w dobro. Dlatego z punktu widzenia 

 
15 Tamże s. 50–51. 
16 Zob. H.-B. P e t e r m a n n: Wie können Kinder Theologen sein? W: G. B ü t t n e r i H. 

R u p p: Theologisieren mit Kindern, dz. cyt. s. 109. 
17 Zob. M. S a ß: „Maria war die Frau von Jesus“? – Chancen und Grenzen kindertheologi-

scher Zugänge. W: Jahrbuch für Kindertheologie. t. 10 Stuttgart 2011 s. 133–152. 
18 Zob. W. H ä r l e: Was haben Kinder in der Theologie verloren?, dz. cyt. s. 11–27. 
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teologii systematycznej dzieci mogą rozwijać własną teologię, która co prawda 

różni się od teologii akademickiej (teologii dorosłych), ale poprzez dziecięcą 

elementarność (prostotę), konkretność (fizyczność) i radykalność (śmiałość) my-

ślenia i stawiania pytań dokonuje ona rewizji utartych schematów teologicznego 

myślenia. Potwierdzają to, według niego, badania empiryczne. Dlatego na pyta-

nie krytyków teologii dziecięcej: Co dzieci mają do szukania w teologii?, Härle 

odpowiada: Ileż to teologia zagubiła bez dzieci! 

Takie ujęcie teologii dziecięcej jako teologii w szerokim rozumieniu wyma-

ga, według Marcella Sassa, teologa ewangelickiego z Uniwersytetu w Marburgu, 

krytycznej analizy
19

. Odwołanie się do wczesnoewangelickiego rozumienia wia-

ry, a także – pośrednio – do zakorzenionego w tradycji Friedricha Schleierma-

chera ujęcia religii jako fenomenu ludzkiej świadomości, nie wystarcza. Oba 

poglądy osadzone są zresztą w odmiennych kontekstach kulturowych. Jeśli jed-

nak – jak chce tego Saß - religię opiszemy jako „praktykę komunikacji”, a teolo-

gię zdefiniujemy jako „praktykę interpretacji” - w odniesieniu do życia i prakty-

kowanej wiary chrześcijan, to w teologii chodzi także o praktyczne zastosowanie 

rezultatów jej poszukiwań. W tak rozszerzonym pojęciu teologii mieści się teo-

logia dziecięca rozumiana jako przejaw indywidualnej praktyki religijnej dzieci.  

 

V. Teologia dziecięca teologią praktyczną? 

Czy zatem teologia dziecięca to teologia praktyczna? Friedhelm Kraft widzi 

w teologii dziecięcej swoisty program, który ma rozwijać zdolność dzieci do 

snucia refleksji teologicznej nie tylko w celu zyskania przez nie umiejętności 

formalnego „mówienia o religii”, lecz przede wszystkim po to, by ich teologizo-

wanie stało się autentyczną formą indywidualnego, osobistego „mówienia reli-

gijnego”. „Teologizowanie opisuje – jak mówi Kraft - własną, indywidualną 

przestrzeń (językową) pomiędzy «mówieniem o religii» i «mówieniem religij-

nym», która jako praktyka komunikacji religijnej ma na celu poznanie «na pró-

bę» użycia, zastosowania religijnych pojęć w odniesieniu do codziennych do-

świadczeń”
20

. Teologia dziecięca jawi się w tym sensie jako teologia praktyczna, 

jako teologia ukierunkowana na praktykę, o ile samo dziecięce teologizowanie 

stanowi formę wyrazu praktycznej, przeżywanej religijności dziecka. Ma ona 

szczególne  znaczenie  w  procesie  nabywania  przez  dzieci  kompetencji  inter-

 
19 Zob. M. S a ß: „Maria war die Frau von Jesus“?, dz. cyt. 
20 F. K r a f t: Theologisieren im Religionsunterricht und performativer Religionsunterricht – 

zwei didaktische Ansätze bzw. Leitbilder für den Religionsunterricht im Widerstreit?. W: Jahrbuch 

für Kindertheologie. t. 6. Stuttgart 2007 s. 119; (tłum. A. K a l b a r c z y k). Zob. A. K a l o u d i s: 

„Auf der Grenze” – Religionsdidaktik in religionsphilosophischer Perspektive. Unterrichtsprakti-

sche Überlegungen zur Anthropologie in der gymnasialen Oberstufe mit Paul Tillich. Kassel 2012 

s. 161–164. 
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pretacyjno-poznawczych w obszarze wiary, ale też ich zdolności do partycypacji 

w wierze, jej przeżywania i wyrażania.   

 

VI. Kulturowa forma teologii? 

Takie przesunięcie, zwrot w stronę teologii praktycznej zajmującej się prak-

tyczną, przeżywaną religijnością człowieka dokonało się w teologii w drugiej 

połowie XX wieku. Był to zwrot w stronę antropologii, przeorientowanie jej na 

człowieka, ucznia, dziecko czy wspólnotę. Teologia stała się w ten sposób nie 

tylko nauką o Bogu, ale też i o człowieku zdążającym ku Niemu. Dlatego mamy 

dzisiaj takie teologie jak: teologia ludu (Theologie des Volkes – Integrierte Ge-

meinde w Monachium), teologia młodych (Theologie von Jugendlichen, tworzo-

na przez F. Schweitzera) czy właśnie omawiana tu teologia dziecięca.  

To przejście od skupiania się na ponadczasowej wielkości – na depositum fi-

dei – do swoistej teologii codzienności koresponduje – jak uważa George Reilly 

z Akwizgranu - z tym, co dokonało się w naukach o kulturze
21

. One również 

zajmują się dziś przede wszystkim analizą kultury w jej codziennych kontek-

stach, a nie – jak jeszcze niedawno – analizą sztuk wysokich takich jak teatr, 

literatura, muzyka, czy taniec.  

Kultura jest dziś nierozerwalnie związana z praktyką codziennego życia spo-

łecznego. Obejmuje ona całe życie człowieka, wszystko, co człowiek tworzy i co 

kształtuje jego dzień powszedni. Jest ona jednak czymś więcej niż tylko funkcjo-

nalnym organizowaniem codzienności. Kultura to rezultat zdolności człowieka 

do symbolizacji, wyrażania przezeń za pomocą przedmiotów i działań swoich 

wyobrażeń, idei oraz tęsknoty za życiem sensownym, spełnionym i udanym. 

Człowiek „jako istota kulturowa jest czymś więcej niż tylko maszyną do przeży-

wania życia; człowiek pragnie dobrego życia, szuka ojczyzny, siebie samego” – 

powiedział kiedyś biskup Franz Kamphaus
22

.  

Na tle takiego ujęcia współczesnej teologii, jak też i kultury teologia dzie-

cięca jawi się jako forma kulturowej praktyki, kulturowego działania, w którym – 

za sprawą zdolności dzieci do symbolizacji – wszystko, co należy do ich co-

dzienności: przedmioty i czynności stają się środkami wyrazu, stałymi punktami, 

wzorcami interpretacji, które współtworzą ich codzienność i dają im orientację: 

w życiu, w religii, w tej ogromnej przestrzeni, w której człowiek żyje, w tym – 

jak pisze Agnieszka Myszewska-Dekert – „nieskończonym oceanie znaczeń, 

 
21 Zob. G. R e i l l y: Religiöse Kulturhermeneutik und religiös-kulturelle Identität in einer 

pluralen Schule, „Zeitschrift für Religionspädagogik“ 1: 2009 s. 203–213. 
22 Zob. Tamże, s. 206. 
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wołającej głębi […]. Dzieci słyszą jej wołanie – bo bliskie jest światu, w którym 

zazwyczaj przebywają”
23

. 

 

Uprawiana i propagowana, tyleż ceniona co lekceważona, teologia dziecięca 

od ponad dwudziestu lat stanowi nie lada wyzwanie dla naukowo-teologicznego 

dyskursu. Czym zatem ona jest? Teologią? Propedeutyką teologii? Teologią 

praktyczną? Pedagogiką religijną? Kulturową formą teologii? Popteologią? 

Krytycy teologii dziecięcej nazywają ją pseudoteologią, dziedziną kreującą 

się na teologię, czy teologię imitującą. Zaś jej protagoniści (głównie z obszaru 

pedagogiki religijnej – miejsca narodzin teologii dziecięcej) od początku widzieli 

w niej coś w rodzaju „nowego paradygmatu”, „zmiany perspektywy” czy „nowej 

supozycji”  w  teologii.  Teologią  jest  ona  jednak  tylko  analogicznie,  teologią 

w szerokim ujęciu, rozumianą jako praktyka interpretacji życia i wiary chrześci-

jańskiej. Dla teologii akademickiej może mieć ona wartość jedynie w ścisłym 

powiązaniu z tzw. „teologią dzieciństwa”, podkreślającą boski wymiar, majestat 

dzieciństwa jako samodzielnego etapu życia i wiary, jeszcze szeroko otwartego 

na Boga, „sąsiadującego” bezpośrednio z Jego absolutnością
24

.  

Jako teologia ukierunkowana na praktykę, czyli teologia praktyczna, jest teo-

logia dziecięca czymś w rodzaju „kursu podstawowego” języka wiary, „mówie-

nia religijnego”, jak też programem wychowania religijnego, w którym jednak 

dziecko nie może być taktowane jako przedmiot, lecz podmiot religijnopedago-

gicznych działań.   

Owo dziecięce „mówienie religijne” i praktyka religijnego działania przyj-

mują zawsze określoną postać kulturową, dlatego też teologia dziecięca może 

być ujmowana jako kulturowa forma teologii. Ponieważ często odwołuje się ona 

do popkultury, wykorzystując jej ikony, kody, wytwory i przekładając prawdy 

wiary na jej język, można jej także nadać miano popteologii.  
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ABSTRACT 

Children Theology as a Cultural Form of Theology  

The crisis of the Christian tradition in contemporary societies revealed, among other things, 

the importance of religious education of the young generation. Recently in this area a demand has 

occurred to treat children, during conversations with them about God, as fully fledged theologians 

doing so-called child theology. This term is interpreted in three ways: as children`s own theological 

reflection, as the act of doing childish theology by adults with children and as theology for children 

(a clarification of academic theology). Nevertheless child theology can be regarded as theology 

only in a broad sense, as a way of understanding and practicing the faith. Therefore it is practical 

theology, namely a programme of Christian education in which a child is considered an agent of 

religious and educational actions. Since doing this childish theology with doing religious actions 

always takes the specific cultural form, child theology can be recognised also as a cultural form of 

theology. And because it draws upon co-called pop-culture, it can be called pop-theology as well.  
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PRZEMYSŁAW KWIATKOWSKI 

Od teologii ciała do duchowości małżeńskiej i rodzinnej. 

Prorocza myśl katechez św. Jana Pawła II 
 

 

Aby wiernie odtworzyć obraz rodziny nakreślony przez św. Jana Pawła II, 

należy wspólnie z nim zastanowić się nad źródłem, specyfiką i ostatecznym ce-

lem wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej
1
. Takie poszukiwania prowadzą do od-

krycia szczególnej drogi, na której członkowie rodziny odnajdują Boga i żyją 

Nim, a przez to stają się coraz bardziej sobą. Papież bowiem podkreślał wyraź-

nie, że w obliczu współczesnych zagrożeń, osoba, małżeństwo i rodzina bardziej 

niż czegokolwiek innego potrzebują otwarcia się na tę Prawdę, która jest funda-

mentem  ich  istnienia  i  miłowania.  W dobie obecnej debaty wokół małżeństwa 

i rodziny, która znalazła swój oddźwięk również w pracach Synodu Biskupów, 

odkrycia wymaga ciągle proroczy charakter spojrzenia św. Jana Pawła II na mał-

żeństwo. 

 
Przemysław K W I A T K O W S K I : ks. dr, professore  incaricato  teologii duchowości rodzinnej 

i katolickiej nauki społecznej na Papieskim Instytucie Jana Pawła II do Studiów nad Małżeństwem 

i Rodziną w Rzymie, sekretarz Katedry im. Karola Wojtyły tegoż Instytutu; sekretarz Prymasa 

Polski; e-mail: kwiatkowski@istitutogp2.it 

 
1 Pierwotna wersja niniejszego artykułu ukazała się w języku włoskim: P. K w i a t k o w s k i: 

Una particolare spiritualità coniugale e familiare - Beato Giovanni Paolo II e le „Catechesi 

sull’amore umano”. W: „Famiglia Oggi” R. 2011 nr 4 s. 40–50. Obecna wersja została zmieniona, 

poszerzona  i  uzupełniona  o  polską  bibliografię.  Analiza  oficjalnego włoskiego tekstu katechez 

i porównanie z polskim oryginałem ukazały konieczność przygotowania szerszego opracowania 

różnych wersji językowych katechez. Takie narzędzie pozwoliłoby na wydobycie charakterystycz-

nych elementów widocznych w tekście polskim, a jednocześnie ułatwiłoby korzystanie z kolejnych 

tłumaczeń przygotowanych na bazie katechez wygłoszonych przez Jana Pawła II. Jak dotąd naj-

szerszym opracowaniem na ten temat pozostaje: M. W a l d s t e i n: New Textual Evidence for the 

Structure of John Paul II’s Catecheses on Human Love. W: „Anthropotes” R. 2005 nr 21/2 s. 271–

276; Tenże: Introduction. W: Tenże: Man and Woman He Created Them. A Theology of the Body. 

Pauline Books & Media. Boston 2006 s. 1–128. 

Teologia Praktyczna 
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Wydział Teologiczny 

Tom 16, 2015      doi: 10.14746/tp.2015.16.10 
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I. Wyjątkowe katechezy i wyjątkowa duchowość 

Panorama nauczania, jakie Jan Paweł II pozostawił Kościołowi i ludzkości, 

jest niezwykle szeroka. Oprócz licznych przemówień, przesłań i homilii należy 

przywołać przede wszystkim adhortację Familiaris consortio (22 listopada 

1981), list apostolski Mulieris dignitatem (15 sierpnia 1988), list do rodzin Grati-

ssimam sane (2 lutego 1994) i encyklikę Evangelium vitae (25 marca 1995)
2
. 

Pośród tych refleksji szczególne miejsce zajmuje cykl katechez wygłoszonych 

podczas audiencji środowych w latach 1979–1984, opublikowany w języku pol-

skim w książce Mężczyzną i niewiastą stworzył ich
3
. Teksty te, znane również 

pod  nazwą  Teologia  ciała,  pozwalają  zrozumieć,  gdzie  bije  serce małżeń-

stwa i rodziny. Dlatego właśnie Karol Wojtyła – o czym mówią nam jego zapiski 

duchowe – jeszcze jako kardynał krakowski, w 1977 r. modlił się gorąco o Łaskę 

i światło dla teologii ciała
4
. Bardzo wiele opracowań podjęło się już analizy my-

śli antropologicznej zawartej w tych przemówieniach
5
. Niemniej jednak wydaje 

się, że pomimo upływu trzydziestu lat od wygłoszenia katechez, zbyt słabo jesz-

cze pochylono się nad poruszanymi tam kluczowymi tematami teologii życia 

wewnętrznego małżeństwa i rodziny. Tymczasem, bez pogłębionego spojrzenia 

na ludzkie doświadczenie w perspektywie miłości oblubieńczej Chrystusa i Ko-

ścioła, trudno jest do końca zrozumieć dlaczego Jan Paweł II chciał być nazywa-

ny „papieżem rodziny”
6
, jak to przypomniał podczas jego uroczystości kanoniza-

 
2 Bogatą bibliografię tekstów papieskich poświęconych małżeństwu i rodzinie można znaleźć 

w: K. L u b o w i c k i: Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, Bratni Zew. Kraków 

2005 s. 361–404. Opracowanie o. prof. Lubowickiego jest też najbardziej kompletną rozprawą na 

temat duchowości małżeńskiej w ujęciu Jana Pawła II. Dla lepszego zrozumienia tego zagadnienia 

w myśli Karola Wojtyły przed 1978 r. odsyłamy do: P. K w i a t k o w s k i: Lo Sposo passa per 

questa strada… La spiritualità coniugale nel pensiero di Karol Wojtyla. Le origini. Cantagalli – 

Istituto Giovanni Paolo II. Siena – Città del Vaticano 2011. 
3 Korzystamy z najnowszego wydania: J a n  P a w e ł  I I: Mężczyzną i niewiastą stworzył 

ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Wydawnictwo KUL. Lublin 2008 (w dalszej 

części będziemy używać skrótu MN). 
4 K .  W o j t y ł a – J a n  P a w e ł  I I: Jestem bardzo w rękach Bożych. Notatki osobiste 

1962-2003. Znak. Kraków 2014 s. 172. 
5 Zob. G. M a r e n g o: Giovanni Paolo II e il Concilio. Una sfida e un compito. Cantagalli. 

Siena 2011 s. 97–193; Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała. Red. A. J. N a j -

d a. Instytut Papieża Jana Pawła II. Warszawa 2011. Kilkadziesiąt wyczerpujących komentarzy 

dołączono do czterotomowego polskiego wydania katechez przygotowanego przez Instytut Jana 

Pawła II (KUL): J a n  P a w e ł  I I: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do 

„początku”. O Jana Pawła II teologii ciała. Red. T. S t y c z e ń. RW KUL. Lublin 1998; Tenże: 

Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „serca”. O Jana Pawła II teologii 

ciała, Red. T. S t y c z e ń. RW KUL. Lublin 1998; Tenże: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. 

Chrystus odwołuje się do zmartwychwstania. O Jana Pawła II teologii ciała. Red. T. S t y c z e ń. 

RW KUL. Lublin 1998; Tenże: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament. O Jana Pawła II 

teologii ciała. Red. T. S t y c z e ń. RW KUL. Lublin 1999. 
6 Por. L. M e l i n a: Ogni famiglia porta una luce. W: „Roma Sette” 17.04.2011 s. 3. Wieloję-

zyczna (w tym także polska) bibliografia na temat Teologii ciała znajduje się w ostatnim krytycz-



 143 

cyjnej papież Franciszek. Co więcej, unikając takiej refleksji, nigdy nie dotrze się 

do sedna chrześcijańskiej wizji powołania małżeńskiego i rodzinnego. 

W każdym ze 129 przemówień Jana Pawła II rozbrzmiewa echo tego, co 

wcześniej potwierdził Sobór Watykański II, mówiąc o wspólnocie rodzinnej, 

która znajduje swe korzenie w sakramencie małżeństwa i kroczy szczególną dro-

gą uświęcenia (por. KK 11). Papież wskazuje na zjednoczenie mężczyzny i ko-

biety, w którym realizuje się historia zbawienia wyrażona językiem miłości ob-

lubieńczej
7
. Takie właśnie życie, sakramentalnie zakorzenione w zaślubinach 

Zbawiciela z ludzkością, przeżywane w jedności z Duchem Świętym i wyrażone 

w darze z samych siebie, określone jest przez Jana Pawła II mianem duchowości 

małżeńskiej i rodzinnej.  Miejscem  jej  realizacji  staje  się  codzienność małżeń-

stwa i rodziny: seksualność, rodzicielstwo i wychowanie potomstwa, przebacze-

nie i dialog, dojrzewanie i cierpienie, praca i świętowanie, Eucharystia celebro-

wana wokół ołtarza i przeżywana w rodzinnym domu. W ten sposób spotykają 

się razem prawda antropologiczna, wymogi moralności chrześcijańskiej oraz 

powołanie do świętości
8
.  

 

II. Mężczyzna i kobieta – pierwotny sakrament 

Sakramentalny charakter małżeństwa, wypływający z Bożego zamysłu reali-

zującego się w ludzkiej miłości, stanowi fundament życia duchowego małżon-

ków. To szczególne ujęcie, zaproponowane przez Jana Pawła II, pozwala spoj-

rzeć na małżeństwo i rodzinę jako na szczególne doświadczenie wiary. Aby le-

 
nym włoskim wydaniu katechez: G i o v a n n i  P a o l o  I I: L’amore umano nel piano divino. La 

redenzione del corpo e la sacramentalità del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979-

1984). Red. G. M a r e n g o: LEV. Città del Vaticano 2009 s. 513–524. W książce umieszczono 

również synopsę różnych wydań obcojęzycznych Teologii ciała (autorstwa P. Kwiatkowskiego): 

Tamże: s. 499–510. Niemniej jednak, ostatnie włoskie wydanie ogranicza się do przedstawienia 

katechez w takiej formie, w jakiej zostały one wygłoszone. Zrezygnowano tu z tytułów zapropo-

nowanych we wcześniejszej, najpopularniejszej włoskiej edycji katechez: G i o v a n n i  P a o l o  

I I: Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano. Città Nuova. Roma 20067 (w dalszej 

części artykułu użyjemy skrótu UD). Nie wykorzystano też tytułów oryginalnych, odmiennie niż 

zrobił to prof. Waldstein w nowym wydaniu angielskojęzycznym (por. J o h n  P a u l  I I: Man and 

Woman He Created Them. A Theology of the Body. Red. M. W a l d s t e i n. Pauline - Books & 

Media. Boston 2006). Zwięzłe wytłumaczenie tej metodologii znajdziemy w: G. M a r e n g o: 

Introduzione. W: G i o v a n n i  P a o l o  I I: L’amore umano. dz. cyt. s. 10–11.  
7 Por. UD. przypis 2 s. 368. Zob. także: A. S c o l a: Spiritualità coniugale nel contesto 

culturale contemporaneo. W: Cristo Sposo della Chiesa Sposa. Sorgente e modello della 

spiritualità coniugale e familiar. Red. R. B o n e t t i. Città Nuova. Roma 1997 s. 22–54. 
8 Por. MN s. 372–382. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera inicjatywa stworze-

nia grupy małżeństw żyjących duchowością encykliki Humanae vitae, zaproponowana przez kard. 

Wojtyłę. Zob. K. W o j t y ł a: Regola per il gruppo di coppie di sposi “Humanae vitae” 

(premesse). W:  Bellezza e   spiritualità  dell’amore  coniugale.  Red. L. G r y g i e l, S. G r y g i e l, 

P. K w i a t k o w s k i.  Cantagalli. Siena 2009 s. 31–33. 
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piej zobrazować tę prawdę, Papież wyjaśnia podstawową różnicę pomiędzy „sa-

kramentem” a „tajemnicą”. Tajemnica, czyli zbawczy plan Boga względem ludz-

kości, wychodzi z ukrycia w Bogu i urzeczywistnia się na różnych etapach histo-

rii. Ten widzialny charakter, oparty na strukturze cielesności, staje się pierwszym 

rysem rzeczywistości sakramentalnej
9
.  

Realizacja planu zbawienia znajduje swój początek w tajemnicy stworzenia 

człowieka. Pochylając się nad podstawowymi ludzkimi doświadczeniami, z ja-

kich utkane jest Pismo święte, Jan Paweł II dotyka prawdy o człowieku, który 

nabiera świadomości obdarowania, a jednocześnie odczytuje powołanie do bycia 

darem (por. KDK 24)
10

. Stworzony jako Adam i Ewa, człowiek staje się obrazem 

i podobieństwem Boga, nie tylko przez samo człowieczeństwo, ale także poprzez 

komunię osób, którą stanowią od początku mężczyzna i niewiasta, po to by od-

zwierciedlać  niezgłębioną,  istotowo  Boską Komunię Osób
11

. Podstawowe zróż-

nicowanie  płci  niesie  ze  sobą wezwanie do budowania szczególnej wspólnoty 

z Bogiem i z drugą osobą, tzw. communio personarum, szeroko opisanej zarów-

no w tekstach Karola Wojtyły, jak i w późniejszym nauczaniu Jana Pawła II
12

.  

Dynamika tej komunii osób wydarza się w męskiej i kobiecej cielesności, 

zdolnej do przyjęcia, obdarowania i dzielenia się miłością
13

. Tutaj też małżeńskie 

zjednoczenie dwojga osób otwiera się na perspektywę rodziny, dzięki płodności, 

która od samego początku wpisana jest we wzajemny dar z siebie samych (por. 

Rdz 1,28). To uzdolnienie do zrodzenia, przedłużenia i przekazania miłości po-

przez narodziny potomstwa i rodzinne relacje międzypokoleniowe, określa po-

wołanie małżonków i rodziców. Jednocześnie potwierdza ono wyraźnie, że sym-

 
9 Por. MN s. 282. Zob. także: MN. przypis 2 s. 283–284. Szeroka perspektywa sakramentu 

małżeństwa przybliżona została w: J. G r a n a d o s: I segni nella carne. Il matrimonio 

nell’economia  sacramentaria.  Cantagalli.  Siena  2011;  G.  M a z z a n t i:  I sacramenti. Simbolo 

e   teologia.   Vol.   I:   Introduzione   generale.  EDB.   Bologna  1997;  M.  O u e l l e t:   Mistero   

e sacramento dell’amore. Teologia del matrimonio e della famiglia per la nuova evangelizzazione. 

Cantagalli. Siena 2007 s. 27–130; F. P i l l o n i: Ecco lo Sposo: andategli incontro. Percorsi 

teologici e pastorali sul sacramento del matrimonio. Effatà Editrice. Cantalupa (TO) 2002 s. 19–

48; C. R o c c h e t t a: Il sacramento della coppia. Saggio di teologia del matrimonio cristiano. 

EDB. Bologna 2003.  
10 Por. L. C i c c o n e: Uomo-donna. L’amore umano nel piano divino. La grande Catechesi 

del Mercoledì di Giovanni Paolo II (2 settembre 1979 – 28 novembre 1984). Elle Di Ci. Torino 

1986 s. 131–137. 
11 MN s. 33.  
12 Wystarczy wspomnieć o: K. W o j t y ł a: Rodzina jako „communio personarum”. Próba in-

terpretacji   teologicznej.   W: „Ateneum  Kapłańskie”.  R. 1974  nr 83   s.  347–361.  Zob.  także:  

J. L a f f i t t e, L. M e l i n a: Amore coniugale e vocazione alla santità. Effatà Editrice. Cantalupa 

(TO) 2006 s. 25–39.  
13 Zob. MN s. 312; C. R o c c h e t t a: La sponsalità del corpo nell’Eucaristia e nel 

matrimonio. W: Eucaristia e matrimonio, unico mistero nuziale. Red. R. B o n e t t i. Città Nuova. 

Roma 2000 s. 130.  
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boliczne „tak” wypowiedziane przez Boga do Adama i Ewy w chwili stworzenia, 

pozostaje „tak” na zawsze. 

Papieska medytacja nad tajemnicą mężczyzny i kobiety ukazuje w pierw-

szym  rzędzie  sakrament,  który  jest „znakiem  widzialnym  rzeczywistości  nie-

widzialnej”:  rzeczywistości  duchowej, transcendentnej, Boskiej. W tym znaku – 

i poprzez ten znak – Bóg udziela się człowiekowi w swej transcendentnej praw-

dzie i miłości
14

. Poprzez męskość i kobiecość, na których wznosi się communio 

personarum  małżeństwa  i  rodziny,  ukazuje  się  „najpierwotniejszy sakra-

ment”, czyli znak przenoszący skutecznie w widzialność świata odwiecznie ukrytą 

w Bogu – niewidzialną – tajemnicę […] życia Bożego, w której człowiek otrzymu-

je realne uczestnictwo
15

. Innymi słowy, autentyczna ludzka miłość jest odbiciem, 

co  więcej  swoistym  urzeczywistnieniem  miłości  Bożej.  Co za tym idzie, ro-

dzina znajduje swą właściwą miarę jedynie w perspektywie zjednoczenia ze 

swym Stworzycielem.  

 

III.  Chrystus i Kościół – sakrament odkupienia 

Lektura dalszej części katechez pozwala dostrzec w dramacie ludzkiego ży-

cia głęboki związek pomiędzy tajemnicą stworzenia a tajemnicą odkupienia. 

dotykając tego tematu, Jan Paweł II przypomina, że wraz z grzechem pierworod-

nym »dziedzictwo łaski zostało wyparte z serca ludzkiego«
16

. To swoiste pęknię-

cie oddaliło człowieka od stwórcy, naruszyło intymną relację pomiędzy mężczy-

zną  a  kobietą,  a  także nadszarpnęło i zniekształciło całą wspólnotę ludzkości. 

W tym kontekście jeszcze bardziej uwydatnia się radykalna i wierna miłość boga, 

który ukazuje swe zbawienie właśnie w tragicznych okolicznościach wywoła-

nych przez grzech, który jest zaprzeczeniem miłości. Ojciec Święty w niezwykle 

bezpośredni sposób stwierdza, że prawda objawiona w pierwszych rozdziałach 

księgi rodzaju odnajduje swoje wypełnienie w zaślubinach Syna Bożego z Ko-

ściołem. W ten sposób zostaje potwierdzone zarówno najgłębsze znaczenie 

„wielkiej tajemnicy” od wieków ukrytej w Bogu, jak również jej niezaprzeczalna 

kontynuacja
17

.  

Analogia pomiędzy oblubieńczą miłością Boga a zjednoczeniem mężczyzny 

i kobiety przenika całą przestrzeń Pisma świętego (por. Iz 50,1-3; 54,1-8; 62,1-7; 

Oz 1,2-9; 2,1-25; 3,1-5; 31,3-6; Ez 16 e 23; Mal 2,10-12; Jer 2,2-3; 3,1-20; 16,1-

4), w szczególny zaś sposób dochodzi do głosu w Nowym Testamencie (por. Mt 

19,4-15; 22,2-14; 25,1-13; Mk 2,18-20; Łk 5,33-35; 14,16-24; J 2,1-11; 3,26-30; 

 
14 MN s. 267. 
15 MN  s. 62.  Określenie  „pierwotny  sakrament”  pojawia  się  w  katechezach  przynajmniej 

27 razy.  
16 MN s. 296.  
17 Por. MN s. 294 i 298.  
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1 Kor 15,45;  2 Kor 11,2-4;  Rz 7,1-6;  Ap 14,1-5;  19,5-8; 21,1-11),  a zwłaszcza 

w Liście do Efezjan (por. Ef 5,22-33)
18

. Miłość Odkupiciela polega na „wydaniu 

siebie samego za Kościół” i objawia równocześnie […] miłość oblubieńczą, 

przez którą zaślubia sobie Kościół i czyni go swoim Ciałem
19

. Jak zauważa Pa-

pież,  to  objawienie  oblubieńczego  oblicza Boga względem ludzkości przynosi 

z sobą taką charakterystykę tajemnicy, jakiej nie uwydatnia wprost ani analogia 

„miłości litościwej”, ani też analogia „miłości ojcowskiej” (czy też jakakolwiek 

inna analogia użyta w Biblii, do której moglibyśmy się odwołać)
20

. Z jednej stro-

ny, „tajemnica zaślubin” – tak  bowiem należałoby  ją  nazywać  –  pozwala zbli-

żyć  się  do  istoty  radykalnej miłości Syna Bożego, wcielonego, ukrzyżowanego 

i zmartwychwstałego dla Kościoła, który jest Jego Ciałem i Oblubienicą. Z dru-

giej  strony,  przybliża  ona  prawdziwą  naturę  komunii  mężczyzny  i  kobiety, 

z  której  wyrasta rodzina:  współuczestnicząca w miłości oblubieńczej Chrystusa 

i Kościoła, a także  kształtowana przez nią na drodze wzajemnego uświęcenia
21

.  

Odkupienie ludzkiej miłości oznacza zatem o wiele więcej niż tylko powrót 

do sytuacji sprzed grzechu pierworodnego. Poprzez dar z samego siebie złożony 

przez Zbawiciela – dar silniejszy niż śmierć (por. Pnp 8,6-7) – małżeństwo staje 

się integralną częścią nowej ekonomii sakramentalnej, która zawdzięcza swój 

początek i swą skuteczność paschalnej, odkupieńczej i oblubieńczej tajemnicy 

Chrystusa. Małżeństwo Adama i Ewy oraz zaślubiny nowego Adama z Kościo-

łem tworzą wspólnie wielki znak, czyli wielki sakrament (sacramentum ma-

gnum), który objawia i realizuje wielką tajemnicę zbawienia
22

. Dzięki temu no-

wemu usprawiedliwieniu, które Papież określa mianem „sakramentu odkupie-

nia”, łaska wybrania, u zarania dziejów naruszona poprzez grzech pierworodny, 

odnawia się i dopełnia poprzez całkowite oddanie się Jezusa Chrystusa. W sa-

kramencie stworzenia człowiek został powołany do pierwotnej niewinności, jako 

jeden z pierwszych znaków świętości Boga. Wyzwalająca i uświęcająca łaska 

odkupienia realizuje to pierwotne proroctwo, czyniąc mężczyznę i kobietę 

uczestnikami godów Baranka Bożego i Jego Oblubienicy. W sakramencie mał-

żeństwa,  przyjmując  przez  wiarę  ten  niezwykły  dar,  mąż i żona uczestniczą 

w szczególnej łasce Chrystusa, który dokonuje odkupienia i oczyszczenia Ko-

ścioła.  Innymi  słowy,  Chrystus przemienia mężczyznę i kobietę, zaszczepiając 

w nich zdolność do prawdziwej miłości, do bycia całkowitym i płodnym darem, 

 
18 Por. MN s. 287–291. 
19 MN s. 290. 
20 MN s. 292.  
21 Por. MN s. 292–299; M. O u e l l e t: Divina. dz. cyt. s. 167–171. 
22 Por. MN s. 297. 
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do budowania wspólnoty rodzinnej, która odpowiada godności osób ludzkich 

stworzonych i odkupionych przez Trójcę Świętą
23

.  

Podejmując myśl Soboru Watykańskiego II (por. KDK 48), zrodzoną na 

kanwie encykliki Casti connubi, Jan Paweł II zwraca uwagę na szczególną „kon-

sekrację sakramentalną”, jaka dokonuje się w momencie zaślubin
24

. Ta swoista 

konsekracja odnawia chrzcielne zakorzenienie każdego z małżonków w Chrystu-

sie, jako owoc Jego odkupieńczego i oblubieńczego ofiarowania. Jednocześnie 

nadaje mu nowy charakter, zgodny z misją małżeństwa i rodziny, a polegający na 

wcielaniu  w  życie  tej relacji, jaka zachodzi między Chrystusem a Kościołem. 

W odróżnieniu od innych rodzajów konsekracji sakramentalnej, podmiotem kon-

sekracji małżeńskiej nie jest jedynie indywidualna osoba, lecz właśnie communio 

małżonków, którzy tworzą nowy podmiot eklezjalny, czyli Kościół domowy, jak 

określał go najczęściej Ojciec Święty
25

. Fundamentem i wewnętrzną siłą tej 

wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej, zrodzonej w łonie Kościoła i konsekrowanej 

w celu budowania Kościoła, jest miłość Trójcy rozlana w sercach i w ciałach 

małżonków przez Ducha Świętego (por. Rz 5,5)
26

.  

W świetle rozważań Jana Pawła II można lepiej zrozumieć dlaczego życie 

duchowe pary małżeńskiej, a wraz z nią całej rodziny, wypływa z sakramental-

nego daru zakorzenionego w tajemnicy zaślubin Chrystusa i Kościoła. Myśl Pa-

pieża  pozwala  dostrzec  wyraźnie  na  czym  polega główne zadanie małżonków 

i rodziców, dzieci i rodzeństwa: na dawaniu świadectwa o „wielkiej tajemnicy” 

(por. Ef 5,32), której są uczestnikami. Każde przedsięwzięcie czy też mówiąc 

właściwie każda misja rodziny, jako historycznej i ludzkiej formy symbolizującej 

gody Baranka i Jego Oblubienicy, odwołuje się do tego podstawowego powoła-

nia. Poprzez całkowity i płodny dar z siebie, wspólnota małżeńska i rodzinna 

zwraca się w kierunku eschatologicznego wypełnienia, które zostało zapocząt-

kowane w dziele stworzenia i przypieczętowane w dziele odkupienia
27

. 

 

 

 

 
23 Zob. MN s. 294–298, 305; UD. przypis 1 s. 368 oraz przypis 1 s. 379. Określenie „sakra-

ment odkupienia” powraca przynajmniej 27 razy w tekście katechez. 
24 Por. MN s. 375–378; F. P i l l o n i: Danza nuziale. Itinerario teologico e catechistico per 

coppie e famiglie. Effatà Editrice. Cantalupa (TO) 2002 przypis 104 s. 102. 
25 Temat rodziny jako Kościoła domowego w ujęciu Jana Pawła II oraz Benedykta XVI został 

podjęty w: P. K w i a t k o w s k i: Architettura divina e umana: la famiglia, Chiesa domestica nel 

magistero di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. W: La grazia del sacramento delle nozze. Identità 

e missione degli sposi nella famiglia: Chiesa domestica. Red. R. B o n e t t i, F. P i l l o n i. 

Cantagalli. Siena 2013 s. 71–101. 
26 Por. MN s. 303–304; F. P i l l o n i: Danza. dz. cyt. s. 102–104.  
27 Por. MN s. 309–311.  
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IV. Etos i płodność daru z siebie 

Aby bardziej przybliżyć nowy sposób życia i miłowania, który jest owocem 

sakramentu małżeństwa, katechezy papieskie sięgają do głębokiego znaczenia 

słowa „etos”. Pojęcie to określa rzeczywistość, w której charakter sakramentalny 

splata się z moralnym wymiarem małżeństwa i rodziny, nieodłącznie związanym 

z ich duchowością. Zbawcze działanie sakramentu małżeństwa przenika do głębi 

istnienie i miłość chrześcijan: ludzi żyjących świadomością owego wybrania, 

jakie urzeczywistnia się „w Chrystusie i w Kościele”
28

. Można powiedzieć, że 

etos  objawia  nawzajem  godność  mężczyzny  i  kobiety,  małżonków, rodziców 

i dzieci, oraz poleca im jako zadanie troskę o „sacrum” osoby
29

. To bowiem, co 

w komunii małżeńskiej i rodzinnej jest prawdziwie ludzkie, prowadzi do odkry-

cia tego, co jest święte, a co zawsze pozostaje zakorzenione w Communio Trójcy 

Świętej. Wymiar oblubieńczy wpisany w ludzkie serce i ciało kształtuje auten-

tyczną  miłość,  w  której  obdarowanie  z  jednej  strony  spotyka  się  z właściwą 

i adekwatną odpowiedzią na dar
30

. Chociaż dziedzictwo grzechu pierworodnego 

nadal zaciemnia horyzont życia duchowego, to jednak łaska sakramentalnego 

daru prowadzi małżonków do odkrycia prawdziwej wolności wzajemnego obda-

rowania, które realizuje się w ich męskości i kobiecości. To z kolei prowadzi do 

przemiany ludzkiej miłości w mocy Ducha Świętego, który uzdalnia wspólnotę 

rodzinną, pośród wielorakich radości i trudów, do urzeczywistniania i przekazy-

wania daru, jakim Chrystus stał się dla Kościoła
31

.   

W nawiązaniu do tego tematu, Ojciec Święty podkreśla wielokrotnie, że 

wymagania moralne, wpisane w powołanie do małżeństwa i życia rodzinnego, 

mają naturę duchową, lecz znajdują swój wyraz w „mowie ciała”
32

. Wezwani od 

początku do bycia „jednym ciałem”, małżonkowie odkrywają w swej cielesności 

i seksualności szczególne miejsce, w którym eros i etos wyrażają się i przenika-

ją
33

.  W  rezultacie  tego,  ich  zjednoczenie  w  akcie  małżeńskim  urzeczywist-

nia  w  sposób  niepowtarzalny tajemnicę miłości oblubieńczej: która „raduje się 

z prawdy” (por. 1 Kor 13,6), czyli w której wyraża się duchowa radość (augu-

styńskie frui) z każdej prawdziwej wartości: radość na podobieństwo radości 

 
28 MN s. 301. 
29 MN s. 307; M. O u e l l e t: Divina. dz. cyt. s. 245–254. 
30 MN s. 190. 
31 Por. MN s. 308–309. Temat łaski sakramentu małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II został 

podjęty w: P. K w i a t k o w s k i: La grazia del sacramento del matrimonio: la testimonianza di 

fede di Giovanni Paolo II. W: La grazia del sacramento delle nozze. Stupirsi del dono grande. Red. 

R. B o n e t t i. Cantagalli. Siena 2011 s. 29–56. 
32 Por. MN s. 315–327. 
33 Por. MN s. 148–153. 
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samego Stwórcy, który na początku widział, że „wszystko było bardzo dobre” 

(por. Rdz 1,31)
34

.  

Bycie „jednym ciałem” jest ożywione przez miłość wszczepioną przez Du-

cha Świętego w podmiotowej męskości i kobiecości małżonków. W mocy sa-

kramentu małżeństwa, przekazując dar z samych siebie, mąż i żona przekazują 

sobie nawzajem miłość, którą sam Pan Bóg kocha w tajemnicy stworzenia i od-

kupienia. Z tej racji, fizyczny wymiar aktu małżeńskiego czyli widzialny znak 

głębszego oddania, jakie wypływa z ducha, zakłada świadomość małżonków, że 

ich seksualność tylko wtedy odpowiada swej najgłębszej treści, gdy wyraża bez-

interesowną i zupełną przynależność wewnątrz communio personarum. Aby róż-

ne przejawy czułości ukoronowane w akcie małżeńskim mogły rzeczywiście 

wyrażać to, co oznaczają w horyzoncie duchowym, muszą one angażować całą 

osobę, zarówno w całokształcie jej dynamizmów, jak i w pełnej prawdzie. To 

właśnie w tym momencie objawia się ścisły związek pomiędzy seksualnością 

małżonków a godnością sakramentalną zaślubin
35

.  

Jak przypomina Jan Paweł II, zjednoczenie małżonków nie oznacza jeszcze 

pełni ich powołania: miłość oblubieńcza oznacza także wezwanie do rodziciel-

stwa. Jedność mężczyzny i kobiety nie jest całkowicie komplementarna, ale 

otwiera się na przyjęcie daru dziecka, które jest owocem ich wzajemnego obda-

rowania  się.  Aspekt jednoczący i prokreacyjny są nierozerwalnie współobecne 

w zjednoczeniu cielesnym, które wyraża całkowitą jedność osobową i duchową 

obojga małżonków. Tylko dzięki poszanowaniu tych dwóch istotnych wymiarów 

akt małżeński pozostaje znakiem wzajemnej miłości ukierunkowanej na budo-

wanie Kościoła poprzez tajemnicę ojcostwa i macierzyństwa. Jak podpowiada  

Papież, przypominając nauczanie swoich poprzedników na Stolicy Piotrowej, 

naturalna płodność ukazuje wówczas nadprzyrodzoną płodność Kościoła, który 

jest Oblubienicą i Matką
36

.  

Rozważania Ojca Świętego, zrodzone jednocześnie z doświadczenia duszpa-

sterskiego i z medytacji nad tajemnicą zbawienia, pobudzają sumienia małżon-

ków i rodziców do tego, aby przez dobrowolną odpowiedź wyrazili całe piękno, 

prawdę i dobro miłości rodzinnej. Papież podkreśla, że to właśnie wewnątrz swej 

intymnej relacji mąż i żona przyjmują oraz realizują szczególną duchowość. Sa-

kramentalny dar Ducha Świętego czyni ich wrażliwymi na Bożą obecność. Życie 

według Ducha (por. Rz 8,5; Gal 5,25) oznacza w ich przypadku przylgnięcie do 

Bożego zamysłu, zdolne przynosić owoc miłości poprzez zrodzenie i wychowa-

nie dzieci (por. Rdz 4,1), nie dla siebie samych, lecz dla Boga; poprzez naturalne 

 
34 MN, s. 378. Zob. także: I. B i f f i: Introduzione al quinto ciclo. W: UD s. 340. 
35 Por. MN s. 136–137. 
36 Por. MN  s. 365–377.  Zob.  także:  C. C a f f a r r a:  Introduzione generale.  W: UD S. 23; 

A. S c o l a: Il mistero nuziale I. Uomo-Donna. PUL. Roma 2005 s. 91–106.  
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i  duchowe  ojcostwo  i  macierzyństwo,  pełne  odpowiedzialności  za  drugą 

osobę
37

. To właśnie w ten sposób małżeństwo, a później także cała rodzina, 

uczestniczy  w  świętości  Kościoła,  który  jednoczy  się  z Chrystusem  i  czer-

pie  z  tajemnicy  odkupienia  pełnię  płodności.  To  tutaj  tkwi  najgłębszy  po-

wód,  dla  którego  szczególna  duchowość  małżeńska  jest  nieodłącznie  zwią-

zana z duchowością rodzinną
38

.  

 

V. Życie w Duchu Świętym i wedle Ducha 

Kreśląc dalej obraz życia duchowego małżeństwa i rodziny, Papież spogląda 

na prawdę (sacramentum magnum) i na doświadczenie (ethos) zaślubin w świetle 

dzieła  dokonanego  przez  Ducha  Świętego.  Odpowiedź  małżonków  na  Boży 

dar,  który  uobecnia tajemnicę Chrystusa i Kościoła, następuje w pełnej synergii 

z Duchem Świętym
39

. On nie tylko kształtuje i rozwija indywidualną tożsamość 

każdego z małżonków, lecz od wewnątrz buduje i prowadzi ich szczególną rela-

cję. Przeżywanie i przekazywanie oblubieńczego zjednoczenia Chrystusa i Ko-

ścioła na poziomie communio personarum jest możliwe tylko poprzez siły po-

chodzące od ducha: w ostatecznej analizie od Ducha Świętego, który oczyszcza, 

ożywia, umacnia i doskonali siły ducha ludzkiego
40

. To zaś oznacza, że auten-

tyczna  duchowość  małżeńska  i rodzinna rodzi się w pierwszym rzędzie nie tyle 

z etycznych postanowień czy praktyk pobożności – skądinąd dobrych i koniecz-

nych – ile z otwarcia się na Ducha Świętego, który wychowuje członków rodziny 

do wzajemnego daru z siebie, na obraz miłości Chrystusa i Kościoła. Ten dar 

Ducha pozwala, aby wszystkie wymiary bycia „jednym ciałem” i budowania 

wspólnoty stały się jednocześnie etosem i modlitwą. To właśnie Duch Święty 

stwarza i rozszerza wewnętrzną przestrzeń obopólnego daru małżonków, czyniąc 

z nich wspólnotę rodzinną, w której promieniuje majestat Stwórcy i oblubieńcza 

miłość Odkupiciela
41

. 

Myśl Ojca Świętego wyrażona w katechezach środowych wymienia trzy 

niezawodne i niezbędne drogi, na których Duch Święty przemienia oblubieńczą 

relację męża i żony, a także rodzinę, która powstaje na fundamencie ich sakra-

mentu. Są to: źródło Eucharystii, modlitwa przyzywająca Bożej pomocy oraz 

sakrament pokuty, który leczy z ran grzechu
42

.     

 
37 Por. MN s. 373.  
38 Por. MN s. 324 i 376.  
39 Temat  działania  Ducha  Świętego  w  życiu  rodziny  w  ujęciu Jana Pawła II został podję-

ty w: P. K w i a t k o w s k i; Spirito Santo e matrimonio nel pensiero del Beato Giovanni Paolo II. 

W: La grazia del sacramento delle nozze. Nello Spirito Santo pienezza di vita. Red. R. B o n e t t i, 

F. P i l l o n i.  Cantagalli. Siena 2012 s. 125–176. 
40 MN s. 387. 
41 Por. MN s. 389.  
42 Por. MN s. 377; R. B u t t i g l i o n e: Introduzione al sesto ciclo. W: UD s. 451.  
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Sakramentalny  dar  Eucharystii  nieustannie  stawia  małżonków  w  obliczu 

miłości  oblubieńczej  Chrystusa  i  Kościoła, ukazując im w ten sposób początek 

i szczyt komunii małżeństwa i rodziny. Uczestnicząc w celebracji eucharystycz-

nej i przeżywając później tę samą tajemnicę w swej codzienności, małżonkowie 

czynią widzialnym i skutecznym zbawcze dzieło Chrystusa i Jego Oblubienicy. 

Papież dostrzega w Eucharystii główne źródło tajemnicy zaślubin, zdolne pod-

trzymywać i ożywiać powołanie małżeńskie i rodzicielskie
43

. Mężczyzna i kobie-

ta, którzy w sakramencie małżeństwa wyrażają „syntezę” miłości oblubieńczej 

Chrystusa i Kościoła, udzielanej w każdym z siedmiu sakramentów Nowego 

Przymierza, budują swą relację w mocy ofiary Krzyża, w której Chrystus łączy 

się ze Swą Oblubienicą. Ich świadectwo jest szczególnym potwierdzeniem ta-

jemnicy paschalnej, która oczyszcza, uzdrawia i ożywia
44

.  

W życiu małżeńskim słowa o całkowitym darze z siebie samych nabierają 

charakteru realnej próby, podobnie jak to zostało przedstawione na kartach Księ-

gi Tobiasza
45

. Papież nie waha się stwierdzić, że próba miłości kończy się pas-

chalnym zwycięstwem tylko wtedy, gdy jest umacniana przez modlitwę. To wła-

śnie modlitwa odnawia w małżonkach świadomość obecności Boga, którą On 

sam przyobiecał w dniu ślubu. To podczas modlitwy rodzina potwierdza decyzję 

o przyjęciu powołania, jakim Bóg ją obdarzył. Specyficzna treść i forma tej mo-

dlitwy, najpierw małżeńskiej a później rodzinnej, bierze się z charakteru commu-

nio personarum, wewnątrz której jest ona przeżywana. Tak jak w zjednoczeniu 

małżeńskim mąż i żona stają się jednym ciałem, tak też w modlitwie nie ma dia-

logu, czy też dwugłosu oblubieńców. W noc poślubną decydują się oni najpierw 

przemówić jednym głosem, a jest to właśnie głos modlitwy
46

. 

Rzeczywistość modlitwy małżeńskiej jawi się jako determinujący element 

szerokiego  zagadnienia  języka  ciała,   za pomocą którego małżonkowie wyra-

żają i realizują miłość, naznaczoną przez Nowe Przymierze i łaskę. Gdy oboje 

zwracają się do Boga z prośbą o to, aby potrafili odpowiadać prawdzie miłości 

oblubieńczej, ich mowa ciała, odczytana zgodnie z prawdą zapisaną w sercu, 

staje poniekąd najgłębszym profilem liturgii, której słowo jest słowem mocy. […] 

Jest to moc wyzwalająca od zła, moc oczyszczająca
47

. Wymiar liturgiczny, głę-

boko wpisany w rzeczywistość małżeńską, potwierdza się w modlitwie na 

wszystkich etapach życia rodzinnego, nie tylko w słowach, ale też w każdym 

 
43 Zob. MN s. 281; P. K w i a t k o w s k i: Spirito Santo. dz. cyt. s. 168–172; M. O u e l l e t: 

Divina. dz. cyt. s. 215–216. 
44 Por. UD przypis 1 s. 382. Warto zobaczyć także: L. C r o c i a n i: Eucaristia, sorgente della 

vita della Chiesa. Lettura di testi patristici. W: L’Eucaristia. Red. F. P i l l o n i. dz. cyt. s. 21–77; 

M. M. P e q u e: Lo Spirito Santo e il matrimonio nell’insegnamento della Chiesa. Dehoniane. 

Roma 1993 s. 89–100. 169–178. 
45 Por. MN s. 348–358. 
46 MN s. 352. 
47 MN s. 352. Zob. także: UD przypis 1 s. 439. 
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pojedynczym geście, który wyraża dar z samego siebie. W ten sposób mąż i żona 

wyznają swe „małżeńskie credo”: wspominają z wdzięcznością początek swej 

miłości („Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”), i dają świadectwo jej wypełnie-

nia („Mężczyzną i niewiastą odkupił ich”)
48

.  

Papieskie nauczanie przypomina, że pomimo tragedii grzechu małżeństwo 

nie przestało być znakiem wielkiej tajemnicy miłości Chrystusa i Kościoła. 

Człowiekowi naznaczonemu przez troistą pożądliwość (por. 1 J 2,16), nieustan-

nie kuszonemu do tego, by pragnąć według ciała, a nie według Ducha (por. Gal 

5,17), zostaje ofiarowany w małżeństwie sakrament odkupienia, jako łaska i znak 

przymierza z Bogiem
49

. Jak zauważa Ojciec Święty, małżonkowie uczestniczą na 

sposób sakramentalny zarówno w zbawczym dziele Boga zainicjowanym w ta-

jemnicy stworzenia, jak i w łasce wypływającej z odkupienia, a przez to zwycię-

żają skutki grzechu. Życie małżeństwa i rodziny polega na budowaniu i odbudo-

wywaniu jedności mężczyzny i kobiety zgodnie z odwiecznym zamysłem Stwo-

rzyciela, w perspektywie oblubieńczej i odkupieńczej miłości Chrystusa i Ko-

ścioła. Chodzi zatem o nieustanny powrót do początku, to bowiem niesie ze sobą 

odnowę, nawrócenie i obietnicę dopełnienia.   

Bogactwo sakramentu pokuty, który potwierdza odkupieńczą obecność 

Chrystusa w sakramencie małżeństwa, stanowi jeden z charakterystycznych ele-

mentów duchowości małżeńskiej. W chwili zaślubin małżonkowie otrzymują dar 

Ducha Świętego i uczestniczą w łasce Zbawiciela, który pragnie ukazać Swą 

Oblubienicę pełną chwały, oczyszczając ją z wszelkiej skazy czy zmarszczki 

(por. Ef 5,25-27).  Poznając  coraz  bardziej zbawczą potęgę miłości,  małżon-

kowie, a wraz z nimi wspólnota rodzinna, zaproszeni są przez Chrystusa do 

przemiany i nawrócenia, w sakramencie pojednania. Taka droga uświęcenia, 

ukształtowana  przez  realny,  a  nie  abstrakcyjny dynamizm obdarowania i przy-

jęcia, pozwala na pokorne i wytrwałe dorastanie do wielkości i piękna tajemnicy, 

która realizuje się w rodzinie
50

.  

 

VI. Otworzyć drzwi Chrystusowi 

To naprawdę wyjątkowe uczucie móc śledzić poszczególne elementy ducho-

wości małżeństwa i rodziny, ukazane przez Papieża podczas audiencji środowych, 

rozpoznając w nich jednocześnie wyraźne echo refleksji podejmowanych o wcze-

śniej przez kardynała Karola Wojtyłę. Jeszcze jako pasterz Kościoła krakowskie-

go pisał on bowiem:  

 
48 Por. MN s. 353; JAN PAWEŁ II: Przekroczyć próg nadziei. RW KUL. Lublin 19954 s. 56. 
49 Por. MN s. 300. 
50 Por. MN  s.  277–279;  UD  przypis 1 s. 379; P. K w i a t k o w s k i: Spirito Santo. dz. cyt., 

s. 172–174. 
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„Rodzina jako ludzka rzeczywistość, odpowiadająca do głębi naturze 

człowieka,  wchodzi  w  odwieczny  plan  zbawienia,  żywiony przez Boga 

i objawiany przez Niego stopniowo. W ten też sposób rodzina wpisuje się 

od początku w historię zbawienia – i na każdym etapie tej historii tworzy 

jej żywotną tkankę. […] łączy się rodzina z historią zbawienia i stale w tej 

historii na nowo zajmuje swoje miejsce. „Na nowo”, gdyż rodzina jest rze-

czywistością, która wciąż na nowo zaczyna istnieć, na nowo się urzeczy-

wistnia wówczas, gdy dwoje ludzi, mężczyzna, i kobieta, decydują się 

przekazać życie nowym ludzkim istotom, podejmując tę decyzję i realizu-

jąc ją z całkowitą odpowiedzialnością za dobro życia rodzinnego, za wielo-

raki układ wartości, który należy do Bożego planu zbawienia. W punkcie 

wyjścia tej decyzji, a ściślej biorąc – jej realizacji, znajduje się sakrament 

małżeństwa”
51

.  

Wyjątkowe uczucia towarzyszą także wtedy, kiedy przemierza się drogę wy-

znaczoną przez papieskie nauczanie, dochodząc do niezwykle głębokich sformu-

łowań wyrażonych w ostatnich latach pontyfikatu Jana Pawła II. Z okazji dwu-

dziestej  rocznicy  powołania  Papieskiego Instytutu do Studiów nad Małżeń-

stwem  i  Rodziną  oraz  Papieskiej Rady do spraw Rodziny, Ojciec Święty mówił 

między innymi:  

„Sakrament małżeństwa i rodzina, która na nim wyrasta stanowią skutecz-

ną drogę, na której łaska odkupieńcza Chrystusa zapewnia dzieciom Ko-

ścioła prawdziwe uczestnictwo w komunii trynitarnej. […] W ten sposób 

tajemnica zaślubin pomaga nam odkryć, że sam Kościół jest „Bożą rodzi-

ną”
52

. 

Jedność myśli i nauczania dyktowana przez serce pasterza powodowała, że 

św. Jan Paweł II nigdy nie spoglądał na rodzinę jak na twór kulturowy czy pro-

blematyczne zjawisko, lecz zawsze dostrzegał w niej sakrament komunii między 

Bogiem a ludźmi (por. KDK 48). Jego realizm i odwaga wyrażały się w otwarciu 

na oścież drzwi małżeństwa i rodziny dla Chrystusa, a szczególnym tego znakiem 

było określanie życia małżeńskiego i rodzinnego, często doświadczonego i dra-

matycznego, mianem autentycznej duchowości.  

 

 

 

 
51 K. W o j t y ł a:  Rozważania  pastoralne  o  rodzinie.  W:  „Rocznik Nauk Społecznych”.  

R. 1975 nr 3 s. 75–76. 
52 J a n  P a w e ł  I I: Przemówienie do wykładowców i studentów Papieskiego Instytutu Jana 

Pawła II do Studiów nad Małżeństwem i Rodziną z okazji dwudziestej rocznicy powołania do ist-

nienia. 31 maja 2001 (tłumaczenie własne).  
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ABSTRACT 

From the Theology of the Body to the Spirituality of Marriage and Family. 

A Prophetic Thought of the St. John Paul II’s Catechesis 

In his catechesis Man and Woman He Created Them, St. John Paul II reveals marriage and 

family as a sacrament of communion between God and humanity. The truth of the nuptial mystery 

(sacramentum magnum) and the living out of that truth in human experience (ethos) form the image 

of the spirituality of marriage and family. Created in the image and likeness of God and consecrat-

ed in the love of Christ and his Bride, the Church, men and women live the full and fruitful gift of 

themselves. In this way they don’t close themselves to what’s natural, but they build the domestic 

Church, where they become truly themselves. The Holy Spirit permeates the spouses with the grace 

of the sacrament, so they can form „one flesh” and build the communion of the family, transform-

ing all its members through the Eucharist, prayer and sacramental reconciliation. From this truly 

human love, which finds its proper measure only in union with God, grows a particular way able to 

lead the spouses, parents and children to their mutual sanctification. 

Key words: human love, theology of the body, spirituality of marriage and family, sacrament of 

marriage, John Paul II.  

Słowa kluczowe: ludzka miłość, teologia ciała, duchowość małżeńska i rodzinna, sakrament mał-

żeństwa, Jan Paweł II.  
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JERZY KOSTORZ  

Problematyka powołania do życia konsekrowanego 

w katechezie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

W listopadzie 2013 roku papież Franciszek ogłosił Rok Życia Konsekrowa-

nego.  Zapowiedział  go  na  okres od  pierwszej  niedzieli  Adwentu  2014 r. do 

2 lutego 2016 r. Okazją do obchodów Roku Życia Konsekrowanego stała się 50 

rocznica dekretu soborowego Perfectae Caritatis o przystosowanej do współcze-

sności odnowie życia zakonnego
1
 oraz Konstytucji dogmatycznej o Kościele 

Lumen gentium, która w rozdziale VI mówi o zakonnikach
2
. Ojciec Święty Fran-

ciszek hasłem Roku Życia Konsekrowanego uczynił następujące słowa: „Ewan-

gelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”
3
. W „Liście 

apostolskim do wszystkich osób konsekrowanych z okazji roku życia konsekro-

wanego”
4
 papież Franciszek nawiązał do posynodalnej adhortacji Jana Pawła II 

Vita consecrata
5
. Zachęcił osoby konsekrowane do odkrywania wartości całko-

witego poświęcenia się Bogu, wspominania i opowiadania wielkich dzieł Bo-

 
Jerzy K O S T O R Z, ks. dr hab., prof. nadz. UO, pracownik Katedry Katechetyki i Teologii Pasto-

ralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, e-mail: jkostorz@uni.opole.pl  

 
1 Sobór Watykański II: Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego 

Perfectae caritatis. W: Sobów Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Pallotinum. Po-

znań 2002 nr 1–25. 

2 Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium. w: Sobór Wa-

tykański II: Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, dz. cyt. nr 43–47. 

3 A. G u r g a: Komunikat na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego (16 listopada 2014). 

www.jasnagora.com/wydarzenie-8986 [dostęp: 11.09.2015]. 

4 F r a n c i s z e k: List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczę-

cie Roku Życia Konsekrowanego Świadkowie radości. (21 listopada 2014). http://w2.vatican.va/ 

content/francesco/pl/apost_letters/documents/papa-francesco_lettera-ap_20141121_lettera-

consacrati.html [dostęp: 15.09.2015].  

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

w Kościele i w świecie Vita consecrata (25 maja 1996) [dalej: VC].  

Teologia Praktyczna 
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Wydział Teologiczny 

Tom 16, 2015      doi: 10.14746/tp.2015.16.11 

 

mailto:jkostorz@uni.opole.pl
http://www.jasnagora.com/wydarzenie-8986
http://w2.vatican.va/%20content/francesco/pl/apost_letters/documents/papa-francesco_lettera-ap_20141121_lettera-consacrati.html
http://w2.vatican.va/%20content/francesco/pl/apost_letters/documents/papa-francesco_lettera-ap_20141121_lettera-consacrati.html
http://w2.vatican.va/%20content/francesco/pl/apost_letters/documents/papa-francesco_lettera-ap_20141121_lettera-consacrati.html
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żych, które dokonały się w ich życiu,  rozwijania swojego powołania, pokony-

wania własnych słabości i grzeszności oraz ukazywania światu świętości i ży-

wotności, która sprawia, że konsekrowani są »żywymi ikonami Boga« po trzy-

kroć Świętego
6
. Rok Życia Konsekrowanego jest doskonałą okazją do odkrywa-

nia przez wiernych świeckich i ludzi dobrej woli wartości całkowitego poświęce-

nia się Bogu, którego świadkami są osoby konsekrowane. Sprzyja też poznawa-

niu życia i specyfiki powołania osób konsekrowanych. Skłania do większej mo-

dlitwy za osoby powołane do życia konsekrowanego
7
. W naturalny sposób Rok 

Życia Konsekrowanego przenika do szkolnej i parafialnej katechezy. Mocno 

łączy się z tematyką powołania, która obecna jest w podstawie programowej, 

programach i podręcznikach katechetycznych.  

Bez wątpienia problematyka powołania do życia konsekrowanego należy do 

kluczowych tematów w katechezie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Na 

tym etapie katechizacji młody człowiek dokonuje wyborów dalszej drogi życio-

wej i decyduje o własnym losie. Po ukończeniu nauki w liceum lub technikum 

wybiera kierunek studiów lub podejmuje pracę. Niekiedy też łączy naukę z pra-

cą. Po ukończeniu szkoły zawodowej uczeń może podjąć dalszą naukę w liceum 

lub  technikum  na  podbudowie  szkoły  zawodowej  lub  podjąć  pracę.  Wybo-

rom  tym  towarzyszy  dążenie do osiągnięcia szczęścia osobistego np. w rodzi-

nie i w relacjach przyjacielskich. Jednocześnie widać wyraźnie tendencje do 

nadmiernej  koncentracji  na  sobie i  zdrowym  stylu  życia oraz dążenie do ży-

cia w luksusie, posiadania elektronicznych gadżetów, konsumowania luksuso-

wych dóbr materialnych, podnoszenia swojego statusu społecznego, przesadnego 

dbania o wygląd zewnętrzny oraz inwestowania w siebie – w kosmetyki, akceso-

ria, ubrania. W ten sposób młodzi ludzie dowartościowują siebie, podnoszą wła-

sną atrakcyjność, dostarczają sobie poczucia wyższości, a przez to stają się zapa-

trzeni w siebie. Jednocześnie odsuwają decyzję o założeniu rodziny lub wyborze 

innej drogi życiowej
8
. Mówiąc o powołaniu do życia konsekrowanego w kate-

chezie młodzieży ponadgimnazjalnej mówimy zatem o tym, co często wydaje się 

niemodne, mało atrakcyjne i odległe dla młodego człowieka. Próbujemy powią-

zać problematykę powszechnego powołania do świętości z wyborem szczególnej 

drogi życiowej, szczególnej, bo związanej z poświęceniem się Bogu poprzez 

konsekrację zakonną i zobowiązanie do życia radami, czyli naśladowanie Chry-

stusa czystego, ubogiego i posłusznego
9
.  

 
6 Cyt za: K. G u r g a: Komunikat na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego, dz. cyt. s. 2. 

7 Tamże. 

8 Zob. o tym np. w: A. R a k i t i n a: Dlaczego współczesna młodzież nie spieszy się z dora-

staniem? Czytaj dalej: http://pl.sputniknews.com/polish.ruvr.ru/2014_05_02/Dlaczego-wspol cze-

sna-mlodziez-nie-spieszy-sie-z-dorastaniem-4336/ [dostęp: 16.09.2015]. 
9 Por. VC 12.  

http://pl.sputniknews.com/polish.ruvr.ru/2014_05_02/Dlaczego-wspol%20czesna-mlodziez-nie-spieszy-sie-z-dorastaniem-4336/
http://pl.sputniknews.com/polish.ruvr.ru/2014_05_02/Dlaczego-wspol%20czesna-mlodziez-nie-spieszy-sie-z-dorastaniem-4336/
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Z uwagi na znaczenie katechetyczne problematyki powołania do życia kon-

sekrowanego, warto nad nią podjąć refleksję i najpierw ukazać czy i w jaki spo-

sób pojawia się ona w podstawie programowej katechezy
10

 i programach naucza-

nia religii w liceum, technikum i w szkole zawodowej
11

. W wyżej wymienionych 

materiałach katechetycznych możemy znaleźć zapis celów, zadań, treści i sposo-

bów realizacji założeń, które odnoszą się do różnych obszarów życia człowieka. 

Powstaje pytanie na ile obecna jest tam tematyka powołania życiowego i tej 

szczególnej formy jaką jest życie konsekrowane? Poszukajmy zatem na to pyta-

nie odpowiedzi. Opisując problematykę powołania do życia konsekrowanego, 

zwrócimy  uwagę  na  cele,  treści  i  zadania  bezpośrednio  i  pośrednio związa-

ne z powołaniem i życiem konsekrowanym. Zaakcentujemy problem kształtowa-

nia w uczniach umiejętności dokonywania właściwych wyborów dalszej drogi 

życiowej oraz wskażemy na potrzebę zmian programowych. Najpierw jednak 

krótko opiszemy istotę powołania do życia konsekrowanego. Pozwoli uniknąć to 

niejasności i wieloznaczności.  

 

I. Istota powołania do życia konsekrowanego 

Pojęcie „powołanie do życia konsekrowanego” na ogół w mowie potocznej 

rozumiane jest dość wąsko. Odnosi się je głównie do sióstr zakonnych. Spora-

dycznie wymienia się również braci zakonnych i kapłanów, którzy przynależą do 

zgromadzeń zakonnych. To nie wyczerpuje jednak wszystkich osób, do których 

pojęcie „życie konsekrowane” ma zastosowanie. Mówiąc o powołaniu do życia 

konsekrowanego mamy też na uwadze świeckie osoby konsekrowane. Po Sobo-

rze Watykańskim II ta forma życia zaczęła rozwijać się w Kościele katolickim. 

Nie tylko kobiety, ale również mężczyźni odkrywają powołanie do życia konse-

krowanego w świecie. Jan Paweł II w adhortacji Vita consecrata wymienił nastę-

pujące  formy  życia  konsekrowanego  podejmowanego  tak  przez  kobiety,  jak 

i przez mężczyzn: instytuty zakonne oddane całkowicie kontemplacji, instytuty 

 
10 Konferencja  Episkopatu  Polski:  Podstawa  programowa  katechezy  Kościoła  katolickie-

go w Polsce. Kraków 2010 [dalej: PPK].  
11 Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski: Świadek Chrystusa. 

Katecheza świadectwa wiary. Program nauczania religii dla liceum nr AZ-4-01/10. W: Komisja 

Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski: Program nauczania religii rzymskokato-

lickiej w przedszkolach i szkołach, Kraków 2010 s. 139–169 (dalej: PNR Liceum); Komisja Wy-

chowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski: Świadek Chrystusa. Katecheza świadectwa 

wiary. Program nauczania religii dla technikum nr AZ-6-01/10. W: Komisja Wychowania Katolic-

kiego Konferencji Episkopatu Polski: Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszko-

lach i szkołach. dz. cyt. s. 171–206 (dalej: PNR Technikum); Komisja Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu Polski: Świadek Chrystusa. Katecheza świadectwa wiary. Program nau-

czania religii dla szkoły zawodowej nr AZ-5-01/10. W: Komisja Wychowania Katolickiego Konfe-

rencji Episkopatu Polski: Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. 

dz. cyt. s. 207–233 [dalej: PNR Szkoła zawodowa].  
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zakonne oddane dziełom apostolskim (tzw. czynne), instytuty świeckie, stowa-

rzyszenia  życia  apostolskiego  oraz  stan dziewic,  pustelników  i  wdów po-

święconych Bogu
12

. Ich cechą charakterystyczną jest stałość poświęcenia się 

Bogu i Kościołowi.  

W przyjętym w teologii katolickiej rozumieniu powołania do życia konse-

krowanego akcentuje się naśladowanie Chrystusa na drodze rad ewangelicznych: 

czystości, ubóstwa i posłuszeństwa
13

. Podkreśla się przy tym, że wszyscy wierni 

są wezwani do naśladowania Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego. Za-

znacza się jednak, że osoby konsekrowane zostały powołane do szczególnej za-

żyłości  z  Jezusem  i  całkowitego  oddania  Mu  siebie  w  sposób „niepodziel-

ny”, w celu uwielbienia Boga, budowania Kościoła i zbawienia świata
14

. Powo-

łanie do życia  konsekrowanego  stanowi  najbardziej  radykalną  formę  życia  

Ewangelią i naśladowania Chrystusa
15

. Dlatego mówiąc o powołaniu do życia 

konsekrowanego, teologowie akcentują jego szczególny charakter
16

. Powołanie 

do życia konsekrowanego jest cennym darem i zadaniem. Każda osoba powołana 

do tej formy życia zostaje umocniona Duchem Świętym
17

. Zgodnie z przepisami 

danego instytutu lub zgromadzenia ma ona naśladować Chrystusa czystego, ubo-

giego, posłusznego, świadczyć o prymacie Boga nad sprawami doczesnymi oraz 

służyć ludziom na wzór Jezusa Chrystusa
18

.  

Osoby konsekrowane składają publicznie – wobec przedstawicieli Kościoła 

– tzw. profesję, czyli śluby, zobowiązujące do zachowania rad ewangelicznych, 

których zachowanie pomaga w dążeniu do doskonałej miłości i służby na rzecz 

Królestwa Bożego
19

.  Zachowując ślub czystości, osoby konsekrowane żyją we 

wstrzemięźliwości
20

. Nie tylko zachowują celibat i dobrowolnie rezygnują z mał-

żeństwa i życia rodzinnego, ale także wybierają Chrystusa jako jedyną miłość
21

. 

Wypełniając  ślub  ubóstwa  osoby  konsekrowane  naśladują  Chrystusa ubogie-

go i pracowitego oraz używają i dysponują dobrami materialnymi w zależności 

 
12 VC 5–13.  
13 Zob. np. I. M i e r z w a: Życie konsekrowane. W: Słownik teologiczny. Red. A. Z u b e r -

b i e r. Katowice 1998 s. 697–698; Z. P o d l e j s k i: Życie konsekrowane w tajemnicy Kościoła. 

Kraków 2015; B. Z u b e r t: Konsekrowane życie. W: Encyklopedia katolicka. T. 9. Red. A. S z o -

s t e k, B. M i g u t, R. S a w a (i in.). Lublin 2002  kol. 677–678.  
14 VC 17–18.  
15 B. Z u b e r t: Konsekrowane życie, dz. cyt. kol. 677–678. 
16 Zob. np. B. G i e m z a:  Apostolski wymiar życia konsekrowanego w nauczaniu Jana Pawła 

II. Studium teologicznopastoralne. Wrocław 2012; J. G o ł ę b i e w s k i: Dar życia konsekrowane-

go: rozważania w świetle Adhortacji Vita consecrata. Warszawa 1998.  
17 VC 19.  
18 VC 19. 25. 
19 Tamże 20–22; por. T. P a s z k o w s k a: Konsekracja. W: Leksykon duchowości katolickiej. 

Red. M. C h m i e l e w s k i. Lublin – Kraków 2002 s. 430–431.  
20 Tamże. 
21 Tamże. 
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od zgody przełożonych
22

. To pomaga im odrywać się od przywiązania do rzeczy 

materialnych, kierować uwagę na dobra duchowe i potrzeby innych ludzi, a przez 

to odrywać się od przywiązania do rzeczy materialnych i zdobywać wolność 

wewnętrzną. Z kolei ślub posłuszeństwa zobowiązuje osoby konsekrowane do 

podporządkowania własnej woli prawowitym przełożonym, a przez to do włą-

czenia się w realizację planów Boga na wzór Chrystusa pełniącego zawsze wolę 

Ojca
23

. Powołanie do życia konsekrowanego jest więc znakiem, który zapowiada 

Królestwo Boże i niebieską chwałę
24

. Do jego istoty należy szczególna łączność 

osób  konsekrowanych  z  Kościołem i dbałość o zbawienie świata
25

. Takie, choć 

z uwagi na ramy niniejszego opracowania, ukazane w sposób bardzo ogólny, 

rozumienie istoty życia konsekrowanego stanowi punkt odniesienia w analizach 

podstawy programowej katechezy i programów nauczania religii.  

 

II. Tematyka powołania do życia konsekrowanego w podstawie 

programowej katechezy 

W obowiązującym od 2010 r. znowelizowanym tekście „Podstawy progra-

mowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” dla szkół ponadgimnazjal-

nych
26

 możemy znaleźć cele, zadania i treści nauczania religii na temat powoła-

nia i życia konsekrowanego. Zaplanowane w podstawie programowej katechezy 

zagadnienia, w wielu miejscach, pośrednio, odnoszą się do powołania do życia 

konsekrowanego. W treściach programowych katechezy zwraca się uwagę na 

charakterystyczne cechy obrazu Chrystusa w poszczególnych Ewangeliach
27

. Są 

one istotne w kontekście naśladowania Chrystusa czystego, ubogiego i posłusz-

nego. Obok tego obecne są takie treści, jak: wybrane drogi powołania chrześci-

jańskiego, relacje pomiędzy cnotami Boskimi a cnotami kardynalnymi, Miste-

rium Kościoła, zgromadzenia zakonne w Kościele partykularnym, zasadnicze 

tezy nauczania Soboru Watykańskiego II i najważniejsze tezy nauczania papieża 

Jana Pawła II
28

.  

Za  istotne  uznać  należy  treści, które bezpośrednio wiążą się z powołaniem 

i życiem konsekrowanym. W podstawie programowej katechezy wiele uwagi 

poświęca się znaczeniu ascezy w życiu chrześcijanina oraz postawie służby. 

Uczeń winien odkrywać, zarówno wartość ascezy, jak i służby
29

. Proponowane 

treści wskazują na sens ofiarowania siebie bliźnim i podejmowania trudu składa-

 
22 Tamże. 
23 Tamże. 
24 B. Z u b e r t: Konsekrowane życie, dz. cyt. kol. 678. 
25 Tamże.  
26 PPK s. 70–102. 
27 PPK s. 73.  
28 Tamże. s. 76–77.  
29 Tamże. s. 72–73.  
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nia świadectwa wiary. Osoba Chrystusa jest tu ukazywana jako wzór godny na-

śladowania. Podobne spostrzeżenie nasuwa się, gdy czytamy o odkrywaniu po-

wołania chrześcijańskiego
30

.  

Szereg treści, istotnych dla problematyki powołania do życia konsekrowane-

go, możemy dostrzec w założeniach formacji moralnej, wychowania do modli-

twy  i wychowania do życia wspólnotowego. W podstawie programowej kate-

chezy dla szkół ponadgimnazjalnych zakłada się doprowadzenie do odkrycia 

przez ucznia godności człowieka i powołania, którym obdarzył go Bóg; prowa-

dzenie do odkrycia własnego powołania życiowego; przygotowanie do podejmo-

wania samodzielnych decyzji w oparciu o motywację chrześcijańską, wypływają-

cą z faktu przyjęcia chrztu i bierzmowania; integrowanie orędzia chrześcijań-

skiego z ludzkim doświadczeniem codzienności; ukazanie życia chrześcijańskiego 

jako drogi ku doskonałości (świętości)
31

.  Realizacja tych zadań jest ważna dla 

problematyki powołania do życia konsekrowanego. Pozwala uczniom poznać 

prawdę o sobie, własnej godności i wolności osoby
32

 oraz odczytywać człowie-

czeństwo jako dar od Boga i jako zadanie, na którym bazuje, właściwie realizo-

wane, powołanie do życia konsekrowanego. Katechizowany ma oceniać różne 

przypadki zachowań moralnych. Podczas zajęć katechetycznych katechizowani 

poznają i analizują historie młodych osób, którzy wybierają wartości wyższe, 

rezygnują z dóbr materialnych i odpowiadają na Boże wezwanie do życia radami 

ewangelicznymi. Uczniowie dokonują też oceny zachowań, będących wyrazem 

konsumpcjonizmu i negacji Boga, jako najwyższej wartości. Prawidłowo podej-

mowane zagadnienia pomagają w lepszym zrozumieniu wartości życia jako daru 

od Boga i w odkryciu powołania do życia wiecznego. Dobrze więc, że w pod-

stawie programowej katechezy mamy szereg propozycji ukazywania znaczenia 

życia w duchu Ewangelii i postępowania zgodnie z Dekalogiem. Ich właściwe 

zrozumienie i powiązanie z problematyką powołania od życia konsekrowanego 

wymaga wykorzystania metod poszukujących i problemowych
33

. Aktywny, opar-

ty na dialogu i wzbogacony o modlitwę, udział młodzieży w szkolnej katechezie 

pobudza do refleksji nad własnym życiem. Może pomóc we właściwym rozezna-

niu osobistego powołania
34

. Szkoda jednak, że w podstawie programowej kate-

chezy pominięto założenia, które bezpośrednio odnoszą się do kształtowania 

postaw młodzieży wobec osób konsekrowanych i tej formy życia w Kościele. To 

wzmocniłoby oddziaływanie wychowawcze katechezy w zakresie rozeznawania 

powołania życiowego i zrozumienia sensu życia konsekrowanego we współcze-

snym świecie.  

 
30 Tamże. 
31 Tamże, s. 75.  
32 Tamże.  
33 Tamże, s. 79.  
34 Tamże.  
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III. Tematyka powołania do życia konsekrowanego 

w programach nauczania religii 

Programy nauczania religii w szkołach ponadgimnazjalnych (w liceum
35

, 

technikum
36

  i w szkole zawodowej
37

) zawierają zgodne z podstawą programową 

katechezy opisy celów, zadań i treści. Widzimy w nich rozpisanie na cykl trzy-

letni (w liceum), czteroletni (w technikum) i dwuletni (szkoła zawodowa) wy-

tycznych z podstawy programowej katechezy. W wymienionych programach 

nauczania religii treści koncentrują się wokół wiary w Jezusa Chrystusa. Tema-

tyka życia konsekrowanego występuje przede wszystkim w III klasie liceum
38

, 

IV  klasie  technikum
39

  i  II klasie szkoły zawodowej
40

. Dostrzegamy tam tematy 

o powołaniu życiowym i chrześcijańskim powołaniu do świętości. Problematyka 

(...) powołania życiowego, gdy młodzież kończy ważny etap swego życia i staje 

przed wyborem dalszej drogi życiowej, jest szczególnie [– jak czytamy w pro-

gramach nauczania religii –  J.K.] interesująca (...) i aktualna ze względu na pe-

wien kryzys rodziny i zagrożenia życia
41

. Omawianie tematów związanych z po-

wołaniem życiowym człowieka pozwala ukazać młodzieży sens życia realizowa-

nego w oparciu o miłość, która objawiła się w Jezusie Chrystusie
42

. Dobrze też, 

że w powiązaniu z tymi zagadnieniami w programach nauczania religii w liceum, 

technikum i szkole zawodowej umieszczono treści związane z osobami powoła-

nymi, o których dowiadujemy się na kartach Pisma Świętego
43

. To wzmacnia 

oddziaływanie wychowawcze i pozwala zrozumieć rozmaitość powołań w Ko-

ściele. Przyczynia się do pogłębienia wiedzy na temat powołania kapłańskiego, 

zakonnego, misyjnego i do życia konsekrowanego w świecie
44

. Cenne wydaje się 

też ukazanie Maryi jako osoby powołanej przez Boga
45

.  

Powyższe treści związane z powołaniem do życia konsekrowanego trafnie 

zostały uzupełnione o modlitwę o odczytanie własnego powołania
46

. To zagad-

nienie pomaga w kształtowaniu zdolności rozeznawania powołania do życia kon-

sekrowanego. Sama bowiem znajomość różnych dróg powołania chrześcijań-

skiego nie jest wystarczająca. Dla problematyki powołania do życia konsekrowa-

nego ważny jest opis życia kapłańskiego, zakonnego, misyjnego, konsekrowane-

 
35 PNR Liceum s. 139–169.  
36 PNR Technikum s. 171–206.  
37 PNR Szkoła zawodowa s. 207–233. 
38 PNR Liceum,  s. 163. 
39 PNR Technikum, s. 200. 
40 PNR Szkoła zawodowa, s. 218. 
41 PNR Liceum, s. 162; PNR Technikum, s. 199; Szkoła zawodowa, s. 217. 
42 Tamże. 
43 PNR Liceum, s. 163; PNR Technikum, s. 200; Szkoła zawodowa, s. 218.  
44 Tamże. 
45 Tamże. 
46 Tamże. 
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go w świecie, jako służby Bogu i człowiekowi
47

. Nawiązując do tych zagadnień, 

można bowiem zwrócić uwagę młodzieży na czystość, celibat i dziewictwo oraz 

odpowiedzialność za życie zgodne z ewangelicznymi wartościami
48

. Tego rodza-

ju działania w liceum, technikum i w szkole zawodowej należy wzbogacić o po-

głębianie motywacji do pracy nad sobą
49

.  

Cenne wydają się tematy związane z macierzyństwem i ojcostwem oraz wy-

chowaniem dzieci. Osoby konsekrowane powołane są bowiem do realizacji ma-

cierzyństwa i ojcostwa duchowego. W pracy apostolskiej często wypełniają za-

dania wychowawcze wobec dzieci i młodzieży. Stąd też pogłębienie rozumienia 

wartości macierzyństwa i ojcostwa duchowego ma duże znaczenie w realizacji 

powołania do życia konsekrowanego. Omawianie tych zagadnień ma pomagać 

młodzieży z liceum, technikum i szkoły zawodowej, z jednej strony, w rozpo-

znaniu powołania życiowego, z drugiej, w jego realizacji zgodnie z  Ewangelią.  

 

IV. Zakończenie 

Z podjętej refleksji wynika, że problematyka powołania do życia konsekro-

wanego jest uwzględniana w podstawie programowej i programach nauczania 

religii  w  szkołach  ponadgimnazjalnych.  Najwięcej  uwagi  poświęca  się  jej  

w  ostatniej  klasie,  czyli  w  klasie  trzeciej liceum, w czwartej klasie technikum 

i w drugiej klasie szkoły zawodowej. Należy to uznać za pozytywne zamierzenie, 

gdyż młodzież w tym okresie zastanawia się nad swoim życiem i wyborem dal-

szej drogi życiowej. Przed szkolną katechezą młodzieży szkół ponadgimnazjal-

nych stoi zatem zadanie ukazywania realizacji powołania do świętości nie tylko 

w małżeństwie, lecz także w życiu kapłańskim, zakonnym, misyjnym i konse-

krowanym w świecie. Pozwoli to przezwyciężać młodzieży stereotypy w myśle-

niu o osobach konsekrowanych i tej formie życia. Dodatkowo, problematykę 

powołania do życia konsekrowanego należy wzbogacić o wdrażanie młodzieży 

do modlitwy o dobry wybór dalszej drogi życiowej.    

W realizacji tematów o powołaniu do życia konsekrowanego pomocne są za-

równo metody aktywizujące, jak i spotkania z zaproszonymi gośćmi (np. sio-

strami zakonnymi, kapłanami, świeckimi osobami konsekrowanymi), którzy 

świadczą swoim życiem o wartości życia radami ewangelicznymi. Dzięki takim 

spotkaniom młodzież jest zachęcana do stawiania pytań o osobiste powołanie, 

poszukiwania odpowiedzi i właściwego rozeznawania. Punktem odniesienia jest 

tu m.in. Ewangelia i nauczanie Kościoła. Pobudzając młodzież do refleksji i mo-

dlitwy, katecheta powinien sam modlić się za swoich uczniów oraz składać świa-

dectwo wiary. Jest to ważne zarówno wtedy, gdy sam katecheta kroczy drogą rad 

 
47 Tamże. 
48 Tamże. 
49 PNR Liceum, s. 165; PNR Technikum, s. 202; Szkoła zawodowa, s. 220. 



 165 

ewangelicznych w życiu kapłańskim, zakonnym lub konsekrowanym w świecie, 

jak i wtedy gdy powołanie do świętości realizuje w małżeństwie lub w życiu 

samotnym. Niewątpliwie postawa katechety wzmacnia treści poruszane na kate-

chezach poświęconych powołaniu do życia konsekrowanego.  

Takie podejście warto wzbogacić o wykorzystanie różnych metod dyskusyj-

nych i problemowych połączonych z analizą tekstów biblijnych i katechizmo-

wych poświęconych powołaniu do świętości w życiu oddanym Bogu i Jego Ko-

ściołowi
50

. Trzeba też wdrażać uczniów szkół ponadgimnazjalnych do modlitwy 

o dobre rozeznanie osobistego powołania. Również sam katecheta zobowiązany 

jest do modlitwy za swoich uczniów i ich dobre, zgodne z wolą Bożą, wybory 

życiowe.  
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ABSTRACT 

The problem of vocation to the consecrated life in the catechesis of young people 

from secondary schools 

The vocation to the consecrated life occupies an important place among the various roads vo-

cation. Contemporary culture marginalizes these issues. The young man guided in his life, above all 

what is fashionable, easy to reach, comfortable. He runs away from what a difficult, demanding 

asceticism, but valuable. In the catechesis of young people from secondary schools the issue of 

vocations to the consecrated life deserves special attention. The article describes the essence of the 

vocation to the consecrated life. Then, much attention was paid assumptions program teaching 

about the vocation to the consecrated life. Specific problems described in connection with the 

vocation to holiness. Attention was paid to the implementation of the youth to pray for a good 

understanding of the way personal vocation and testimony and prayer of catechist. 

Key words: vocation, consecrated life, catechesis, young people.  

Słowa kluczowe: powołanie, życie konsekrowane, katecheza, młodzież.     
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MIROSŁAW GOGOLIK 

Uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha 

w posłudze katechetycznej 
 

 

Papież Franciszek w bulli Misericordiae vultus, ogłaszającej nadzwyczajny 

jubileusz miłosierdzia, pośród wielu postulatów i zaleceń, zwraca się do wier-

nych Kościoła z gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas 

Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha
1
. Pochylenie 

się w tym szczególnym czasie nad uczynkami miłosierdzia, zgodnie z intencją 

Papieża stanie się sposobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego, 

a także pozwoli na coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, aby poznać, czy 

żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie
2
.  

Podejmując to życzenie Franciszka warto przemyśleć i odkryć na nowo 

uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha w przestrzeni kateche-

tycznej, ich miejsce w przepowiadaniu katechetycznym i formy czynnego wy-

pełniania tychże uczynków miłosierdzia, podejmowane i inspirowane przez 

szkolne lekcje religii oraz katechezę parafialną. W tym celu analizie zostaną 

poddane współcześnie obowiązujące dokumenty katechetyczne, materiały pro-

gramowe  katechezy  w  Polsce  oraz  wybrane  pomoce  do  nauczania  religii, 

mianowicie  podręczniki,  karty  pracy, itp.  Wykorzystywane  na  kolejnych 

etapach edukacyjnych.   
 

I. Wychowanie moralne w katechezie 

Jednym z podstawowych zadań katechezy, określonych przez Kościół, ob-

ok rozwijania poznania wiary, wychowania liturgicznego, nauczania modlitwy, 

 
Mirosław G O G O L I K, ks. dr hab., adiunkt w Zakładzie Katechetyki i Pedagogiki Chrześcijań-
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1 F r a n c i s z e k: Bulla Misericordiae vultus. Rzym 2015 nr 15.  
2 Por. Tamże.  
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wychowania  do  życia  wspólnotowego i do misji, jest formacja moralna dzieci 

i młodzieży
3
. Formacja moralna dzieci i młodzieży wpisuje się w sposób jedno-

znaczny w cały proces wychowania i kształtowania młodego pokolenia, które 

dokonuje się w rodzinie i przez rodziców, wspartych służebną rolą między in-

nymi Państwa, szkoły i wspólnoty Kościoła. W Deklaracji o wychowaniu 

chrześcijańskim Vaticanum II, czytamy, iż Kościół wypełniając nakaz otrzyma-

ny do Boskiego swego Założyciela powinien troszczyć się o całe życie ludzkie, 

również o życie ziemskie, o ile ono łączy się z powołaniem niebiańskim – przeto 

ma on też swój udział w rozwoju i postępie wychowania
4
. Wychowanie i rozwój 

moralny uczniów, wpisany jest zatem także w założenia współczesnej edukacji, 

dążącej do tego, aby uczniowie stawali się coraz bardziej samodzielni w dąże-

niu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie 

dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i od-

powiedzialność za innych
5
. Integralny rozwój człowieka obejmuje całość życia 

ludzkiego w wymiarze cielesno-duchowym, a zwłaszcza wychowanie: ekolo-

giczne, estetyczne, fizyczne, moralne, patriotyczne, seksualne, społeczne, tech-

niczne, umysłowe. Zadaniem fundamentalnym wychowania moralnego jest 

rozbudzenie  i  kształtowanie u dzieci i młodzieży przekonań i postaw zgodnych 

z uznawanymi w danym społeczeństwie normami i obyczajami
6
. Możemy zatem 

uznać, iż wychowanie moralne dokonuje się zawsze w oparciu o konkretny 

zakres norm i treści, kultury i środowiska w którym żyje człowiek, dlatego Dy-

rektorium ogólne o katechizacji formację moralną wiąże ściśle z zadaniem 

wprowadzenia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego, która charaktery-

zuje się: 

 postawą nawrócenia do Jezusa Chrystusa,  

 drogą przekształcenia wewnętrznego,  

 
3 Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa: Dyrektorium Ogólne o Katechizacji. Tekst pol. Po-

znań1998 nr 85–86 [dalej: DOK].  
4 Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim. Wstęp. w: Sobór Watykański II. Konstytucje, 

Dekrety, Deklaracje. Tekst pol. Poznań1967.   
5 Ministerstwo Edukacji Narodowej: O reformie programowej. I etap edukacyjny – kształce-

nie zintegrowane.  Biblioteczka Reformy 7. Warszawa 1999 s. 12. W świetle współczesnej myśli 

pedagogicznej wychowanie to ogół czynności związanych z oddziaływaniem środowiska przy-

rodniczego i społecznego na człowieka, kształtujących jego osobowość i trwających przez całe 

życie. (…)  Ogólnie  wychowanie można podzielić na: NATURALNE – oddziaływanie środowiska, 

w którym jednostka żyje i funkcjonuje, tj. rodzina, środowisko lokalne, kontakty interpersonalne, 

a także obyczaje i religia; INSTYTUCJONALNE – planowane oddziaływanie instytucji, np. szkoły; 

oraz SAMOWYCHOWANIE.  Zob.  Wychowanie. w: Cz. K u p i s i e w i c z, M. K u p i s i e w i c z: 

Słownik pedagogiczny. WARSZAWA 2009 s. 193.    
6 Wychowanie, w: Cz. K u p i s i e w i c z, M. K u p i s i e w i c z: Słownik pedagogiczny. 

Warszawa 2009 s. 193. 
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 kształtowaniem swojego życia w duchu naśladowania Jezusa Chrystusa, 

przez  poznanie  norm  ewangelicznych  zawartych  w  dekalogu  i  kazaniu  na 

Górze,  

 dawaniem świadectwa moralnego w życiu społecznym
7
.  

Ukazany proces wychowania moralnego dokonuje się w dwóch wymiarach, 

wertykalnym – jako relacji człowieka do Boga oraz horyzontalnym – polegają-

cym na odkrywaniu własnej relacji do drugiej osoby, swojego miejsca w społe-

czeństwie, przestrzeganiu norm i obowiązków, nienaruszalnego prawa Bożego 

oraz rozwoju chrześcijańskiej doskonałości
8
. Na tej podstawie możemy wyróż-

nić następujące obszary przedmiotowe wychowania moralnego w katechezie: 

wychowanie do wartości i dojrzałej osobowości, nauka normy moralnej i kształ-

towanie sumienia, kształtowanie postaw moralnych i relacji międzyludzkich.   

Niewątpliwie uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha, wpi-

sują się w podane powyżej obszary formacji moralnej w nauczaniu religii. Ży-

czenie zatem papieża Franciszka, aby przemyśleć i odkryć na nowo uczynki 

miłosierdzia, staje się okazją do głębszego spojrzenia podczas katechezy na tę, 

jakże ważną, normę chrześcijańskiej moralności. Pozwoli to również kształto-

wać dojrzałą osobowość wychowanków poprzez obudzenie i formację sumienia 

oraz ukazywanie powołania chrześcijańskiego i wynikających z niego zobowią-

zań – zgodnie ze następującym wskazaniem Dyrektorium ogólnego o katechiza-

cji – formacja moralna nie tylko przekazuje treść moralności chrześcijańskiej, 

lecz również czynnie kultywuje postawy ewangeliczne i wartości chrześcijań-

skie
9
. Pełnia skuteczności posługi katechetycznej – jak naucza Kościół – doko-

nuje się przez kształtowanie właściwych postaw moralnych oraz relacji między-

ludzkich, budowanych na fundamencie nauki chrześcijańskiej i cnotach ewan-

gelicznych, stanowiących chrześcijańską moralność społeczną – będącą wyma-

ganiem i konsekwencją radykalnego wyzwolenia dokonanego przez Chrystusa, 

stanowiącą chrześcijańską praktykę wypełnienia wielkiego przykazania miło-

ści
10

. Papież Franciszek zachęca wiernych Kościoła, a zatem także katechizo-

wanych, aby doświadczyli w roku świętym otwarcia serca i praktykowali 

uczynki miłosierne: Nasze ręce niech ścisną ich ręce, przyciągnijmy ich do sie-

bie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa. Niech ich krzyk 

stanie się naszym, tak byśmy razem złamali barierę obojętności
11

.    

Podejmując zachętę Ojca świętego do przemyślenia i odkrycia na nowo 

uczynków miłosierdzia, przeanalizujmy aktualnie obowiązujące dokumenty 

 
7 Por. DOK 85.  
8 Por. J. S z p e t: Dydaktyka katechezy. Poznań 1999 s. 37.  
9  DOK 87.  
10 Por. DOK 104, 108.  
11 F r a n c i s z e k: Bulla Misericordiae vultus, dz. cyt. nr 15. 



 170 

programowe katechezy w Polsce oraz podręczniki do nauki religii, ukazując 

miejsce uczynków miłosierdzia w katechezie. Dla większej przejrzystości pre-

zentowanego materiału, posłużymy się podziałem na wskazane powyżej trzy 

obszary wychowania moralnego, czyli wychowanie do wartości i dojrzałej oso-

bowości, naukę normy moralnej i kształtowanie sumienia oraz kształtowanie 

postaw moralnych i relacji międzyludzkich.   

  

II. Uczynki miłosierdzia w Podstawie programowej katechezy 

Kościoła katolickiego w Polsce 

Programowanie procesu katechetycznego we wspólnocie Kościoła obejmu-

je przede wszystkim tworzenie ram, które umożliwiają w różnorodny sposób 

prowadzenie posługi katechetycznej, przy zachowaniu jednolitości celów kate-

chetycznych, zadań i zakresu integralnego treści nauki religii. Ramy programo-

we katechezy w Polsce zostały określone w Podstawie programowej katechezy 

Kościoła katolickiego w Polsce
12

, zatwierdzonej przez Konferencję Episkopatu 

Polski dnia 8 marca 2010 roku i wprowadzonej uchwałą Komisji Wychowania 

Katolickiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie obowiązywania Podstawy 

programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce
13

 oraz w Programie 

nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach
14

, wydanym 

przez tę komisję. Podstawa programowa katechezy stanowi fundament dla two-

rzonych programów nauczania religii i obowiązujących podręczników. Skupi-

my się zatem na analizie tegoż dokumentu, w celu ukazania omawianego za-

gadnienia na poszczególnych etapach katechizacji.  

Planowanie dydaktyczne katechezy w Polsce opiera się na ogólnych zało-

żeniach i obowiązującej we  współczesnej edukacji terminologii, mianowicie 

wprowadzono pojęcie celów katechetycznych, równoznacznych z wymagania-

mi ogólnymi, które należy osiągnąć w ramach nauczania religii na danym etapie 

edukacyjnym oraz pod pojęciem treści – wymagań szczegółowych osiągnięć 

ucznia. Pojęcie wymagań szczegółowych zawiera w sobie katalog wiadomości 

oraz oczekiwanych umiejętności, jakie uczeń winien przyswoić i posiąść na 

danym etapie edukacyjnym
15

. Tak skonstruowane planowanie dydaktyczne 

pomaga  nauczycielowi  religii  nie  tylko  weryfikować  przyswajalność  treści  

i wiedzy religijnej,  ale  także  motywować  do  wprowadzania  zdobytej wiedzy 

 
12 Konferencja Episkopatu Polski: Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego 

w Polsce. Kraków 2010. 
13 Por. Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 9 

czerwca 2010 r. w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolic-

kiego w Polsce”. „Katecheta” 9: 2010 s. 79.   
14 Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski: Program nauczania 

religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Kraków 2010.  
15 Konferencja Episkopatu Polski: Podstawa programowa katechezy…, dz. cyt. s. 13. 
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w praktykę życia i doświadczenia religijnego.  Zasada ta sprawdza się również 

w odniesieniu do omawianego zagadnienia, weryfikując nie tylko znajomość 

normy moralnej, wyrażonej przez Jezusa Chrystusa w uczynkach miłosierdzia 

względem ciała i względem ducha, ale także praktyczne wypełnienie poznanej 

normy w życiu poprzez właściwą ocenę ukształtowanego sumienia, ochronę 

wartości miłosierdzia i praktykowanie miłosierdzia w relacjach międzyludzkich. 

Analiza planowania dydaktycznego katechezy w Polsce, oparta na obowią-

zującej Podstawie programowej, potwierdza umieszczenie bezpośrednio lub 

pośrednio na wszystkich etapach edukacji religijnej zagadnień dotyczących 

wychowania  moralnego  w  zakresie  uczynków  miłosierdzia  względem  ciała 

i względem ducha. Autorzy Podstawy programowej proponują podjęcie tegoż 

zagadnienia przy omawianiu tematów związanych z wychowaniem do wartości, 

opartych o chrześcijańską normę moralną i wynikających z wiary konsekwencji 

dla życia chrześcijanina. Proponowane treści dotyczące chrześcijańskich uczyn-

ków miłosierdzia, znajdujemy najpierw w obszarze wychowania do wartości, 

gdzie zwraca się uwagę na kształtowanie w katechizowanych postaw dojrzałego 

człowieczeństwa, z uwzględnieniem chrześcijańskiego świata wartości. Szcze-

gółowe treści w tym obszarze pracy edukacyjnej, przedstawia poniższe zesta-

wienie tabelaryczne, opracowane na podstawie analizowanego dokumentu.  

 
   Cele katechetyczne – 

wymagania ogólne 

Treści – wymagania szczegółowe 

Wiadomości   Umiejętności ucznia  

Przedszkole  

Dziecko: 

- buduje podstawy systemu 
wartości,  

 

- Ukazać związek z Bogiem 

zapoczątkowany na chrzcie 

świętym i wynikające z tego 
konsekwencje. 

- rozróżnia przykłady zachowania 

godnego i niegodnego dziecka 

Bożego, ucznia Jezusa,  
- podaje przykłady dobrego 

zachowania dziecka Bożego,  

Szkoła Podstawowa, 

klasy I – III  

Uczeń:  

- pogłębia motywację wia-

ry w przestrzeganiu Dekalogu.  
 

 

- Wiara źródłem ludzkiej życz-

liwości, pogody ducha, radości.  
- Nauczanie Jezusa w przypo-

wieściach.  

- Pomoc chorym i cierpiącym. 
- Postaci biblijne przykładem 

życia wiary. Przykłady życia 

według Ewangelii.    

- omawia wybrane przypowieści 

Jezusa,  
- podaje przykłady niesienia 

pomocy innym,  

- wskazuje, w czym może naśla-
dować postaci biblijne i świętych. 

Klasy IV-VI  

Uczeń:  
- rozpoznaje swoje podstawowe 

wartości i dokonuje właściwej 

ich hierarchizacji,  
- wyraża opinie i wartościuje 

zjawiska społeczno-religijne na 

poziomie społeczności szkolnej       
i społeczności lokalnej.  

 

 - Wartość życia i zdrowia oraz 
ich zagrożenia.  

 

- Trudne sytuacje życiowe: 
choroba, śmierć. 

 

   
 

 

- wskazuje chrześcijańskie mo-
tywy wyborów w codziennym 

życiu,  

 
- przejawia refleksyjną postawę 

wobec różnych sytuacji życio-

wych  zobowiązań moralnych, 
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Gimnazjum  

Uczeń:  
- w oparciu o posiadaną wiedzę 

wypracowuje względnie stałe 

zachowania, reakcje poznawcze, 
emocjonalnie umotywowane 

wartościami najwyższymi, 

odnosząc je zwłaszcza do miłości 

Boga, Kościoła, Ojczyzny i 

rodziny, 

- osiąga pewną integrację życia 
psychicznego, fizycznego, 

uczuciowego, intelektualnego     
i religijnego.  

- Podstawowe pojęcia etyczne: 

wartości i ich hierarchia.    
- Przykazania Dekalogu: warto-

ści, których bronią przykazania.  

- Pojęcie miłości i sposoby jej 
przeżywania.  

- Świętość w rozmaitych for-

mach życia.  

- Osiem błogosławieństw jako 

podstawa życia w łasce Bożej.  

 

- charakteryzuje obowiązki 

wynikające z poszczególnych 
przykazań Bożych,   

- interpretuje rozumienie pojęcia 

prawdziwej miłości w różnych 
aspektach życia ludzkiego,  

 

Szkoły ponadgimnazjalne 

         Kształtowanie tożsamości 

katechizowanej młodzieży 
dokonuje się poprzez korelację 

treści i zdobytej dotychczas 

wiedzy w następujących obsza-
rach:  

- analiza tekstów i interpretacja 

tekstów o charakterze religijnym,  
- socjalizacja kościelna,  

- odkrywanie powołania chrze-

ścijańskiego,  
- tworzenie wypowiedzi, obser-

wacje i doświadczenia.  

- Osoba i jej godność, wolność 

osoby. 

 
- Wartość prawdy w życiu osoby                               

i społeczności, w której dokonu-

je się jej rozwój. 
 

- Rodzaje powołań w Kościele                

i sposoby ich realizacji. Realiza-
cja powołania w Kościele 

lokalnym.  

 
  

 

- odczytuje człowieczeństwo 

jako dar zadany człowiekowi, 

- charakteryzuje wybrane drogi 
powołania chrześcijańskiego, 

- wskazuje praktyczne możli-

wości nabywania cnót, 
- hierarchizuje nabywane przez 

chrześcijanina cnoty, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem miło-
ści, 

- ocenia rozumienie godności 

człowieka w różnych systemach 
etycznych16. 

 

 

Kolejnym obszarem posługi katechetycznej, który obejmuje zagadnienie 

formacji moralnej w zakresie uczynków miłosierdzia jest omawianie w ramach 

katechezy normy moralnej i kształtowanie sumienia uczniów. Podstawa pro-

gramowa na poszczególnych  etapach  katechizacji,  proponuje nauczanie dzieci 

i młodzieży normy moralnej zawartej w treści przykazania miłości Boga i bliź-

niego, Dekalogu, Ośmiu Błogosławieństw i ewangelicznych wskazań Jezusa 

Chrystusa, co prezentuje poniższe zestawienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Por.  Konferencja  Episkopatu   Polski:  Podstawa   programowa   katechezy…,  dz.  cyt.  

s. 17–78. 
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   Cele katechetyczne – 

wymagania ogólne 

Treści – wymagania szczegółowe 

Wiadomości   Umiejętności ucznia  

Przedszkole  

Dziecko: 

- poznaje chrześcijańskie pojęcia 
dobra i zła, 

- odkrywa znaczenie przykaza-

nia miłości Boga i bliźniego oraz 
jego konsekwencje.  

- Przykazanie miłości Boga               

i bliźniego.  

 

 

- wyjaśnia swoimi słowami, co 

znaczy kochać Boga i bliźnie-

go,  
- rozróżnia przykłady zacho-

wania godnego i niegodnego 

dziecka Bożego, ucznia Jezusa,  
- przestrzega zasad obowiązu-

jących dziecko Boże i ucznia 

Jezusa 

Szkoła Podstawowa,  

klasy I–III  

Uczeń:  

- pogłębia rozumienie Przykazań 
Bożych. 

 

 

- Pojęcie sumienia. Dekalog 
wyrazem troskliwej miłości 

Boga wobec ludzi. Treść i 

znaczenie poszczególnych 
przykazań Dekalogu. 

- Nauczanie Jezusa w przypo-

wieściach. Pomoc chorym              
i cierpiącym. 

 

- Postaci biblijne przykładem 
życia wiary. Przykłady życia 

według Ewangelii. 

- omawia wybrane przypowie-
ści Jezusa,   

- opowiada o znaczeniu sumie-

nia,  
- wyjaśnia, jakie postawy 

sprzeciwiają się Bożym przy-

kazaniom,  
- wskazuje, jak w codziennym 

życiu należy zachowywać 

przykazania Boże,  
- omawia normy kolejnych 

przykazań Dekalogu 

Klasy IV–VI  

Uczeń:  
- prezentuje refleksyjną postawę 

wobec człowieka, jego natury, 
powinności moralnych oraz 

wobec różnych sytuacji życio-

wych. 

- Dekalog i Błogosławieństwa 

wyrazem troski Boga o szczęście 
człowieka.  

 
- Świętowanie i spędzanie 

wolnego czasu po chrześcijań-

sku. 

- wskazuje różnicę między 

dobrem i złem w podstawo-
wych sytuacjach moralnych,  

- dostrzega konsekwencje 
dobra i zła,  

- wskazuje, jak zastosować 

wskazania prawa Bożego 
w konkretnych sytuacjach 

życiowych,  

- rozumie, co znaczy być 
odpowiedzialnym,  

- wskazuje, jak pracować nad 

rozwojem sumienia chrześci-
jańskiego,  

Gimnazjum  

Uczeń:  

- nabywa umiejętność oceny 

swego postępowania moralnego, 

konfrontując je z nauką Bożą.  

 

- Podstawowe pojęcia etyczne: 

powinność moralna, sumienie, 

prawo naturalne, prawo Boże.    

- Przykazania Dekalogu: warto-

ści, których bronią przykazania. 

Wykroczenia przeciw przykaza-
niom i ich konsekwencje.  

- Pojęcie miłości i sposoby jej 

przeżywania.  
- Osiem błogosławieństw jako 

podstawa życia w łasce Bożej.  

- charakteryzuje obowiązki 

wynikające z poszczególnych 

przykazań Bożych,  

- opisuje wykroczenia prze-

ciwko poszczególnym przyka-

zaniom Bożym,  
- interpretuje rozumienie 

pojęcia prawdziwej miłości 

w różnych aspektach życia 
ludzkiego,  

- uzasadnia koncepcję szczę-

ścia zawartą w Ośmiu Błogo-
sławieństwach,  

- ilustruje właściwe zachowa-

nia dzieci względem rodziców, 

Szkoły ponadgimnazjalne 

Kształtowanie tożsamości 

katechizowanej młodzieży 
dokonuje się poprzez korelację 

- Osoba i jej godność, wolność 

osoby. 

- Powołanie chrześcijańskie.  
- Teologiczne rozróżnienie 

- odczytuje człowieczeństwo 

jako dar zadany człowiekowi, 

- współczesne nurty myślo-
we, związane z negacją 
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treści i zdobytej dotychczas 

wiedzy. 

grzechów.   

- Moralność i składowe czynu 
moralnego.  

- Sumienie, jego rodzaje oraz 

zasady formacji. 

prawdy,  

- wskazuje źródła moralności 
(prawo naturalne, prawo 

Boże), 

- określa specyfikę chrześci-
jańskiego rozumienia moral-

ności, 

- charakteryzuje kryteria 

czynu moralnego (przedmiot, 

cel, okoliczności) 17. 

 

Niewątpliwie ważnym elementem w pracy katechetycznej jest nie tylko 

przekazanie wiedzy religijnej w postaci wykładu normy moralnej, ale przede 

wszystkim wychowywanie i kształtowanie postaw moralnych, ujawniających 

się w codziennym doświadczeniu życia, a zwłaszcza w relacjach międzyludz-

kich. Motywacja do wypełniania w codziennym życiu, w sposób czynny chrze-

ścijańskich dzieł miłosierdzia staje się jednym z kluczowych celów katechezy, 

która prowadzi do naśladowania Jezusa Chrystusa i wypełniania ewangelicz-

nych wskazać przez współczesnych uczniów. W obszarze kształtowania postaw 

Podstawa  programowa  katechezy  proponuje w prowadzenie  zagadnień  dzieł 

i  uczynków  miłosierdzia  jako  umiejętności,  które  nabywa  katechizowany  

w  toku procesu edukacyjno-wychowawczego. W poniższym zestawieniu tabe-

larycznym możemy wyróżnić istotne treści i kierunki, zmierzające do realizacji 

tego ważnego zadania katechetycznego.   

 

Cele katechetyczne – 

wymagania ogólne 

Treści – wymagania szczegółowe 

Wiadomości Umiejętności ucznia  

Przedszkole  

Dziecko: 

- uczestniczy w procesie wy-
chowania moralno-społecznego, 

- nabywa i rozwija umiejętności 

społeczne niezbędne do życia               
w rodzinie, grupie rówieśniczej i 

kontaktach z dorosłymi,  

-  Przykazanie miłości Boga                  

i bliźniego.  

 
 

 

- przestrzega zasad obowiązują-

cych dziecko Boże i ucznia 

Jezusa, 
- szanuje starszych, biednych, 

chorych i cierpiących, ponieważ 

ukochał ich Jezus,  
- współdziała z rówieśnikami 

podczas zabawy i nauki oraz 

pomaga dzieciom i dorosłym na 
miarę swoich możliwości. 

Szkoła Podstawowa,  

klasy I–III  

Uczeń:  

- rozwija umiejętności społeczne 
niezbędne do życia w grupie 

rówieśników, rodzinie i szkole.  

 

- Wiara źródłem ludzkiej życz-
liwości, pogody ducha, radości. 

Pomoc chorym i cierpiącym.  

- Dekalog wyrazem troskliwej 
miłości Boga wobec ludzi.  

- Dobro otrzymywane od Boga. 

Sposoby czynienia dobra w 
klasie, rodzinie, parafii. 

- Postaci biblijne przykładem 
życia wiary. Przykłady życia 

według Ewangelii. 

- podaje przykłady niesienia 
pomocy innym,  

- wskazuje, jak należy troszczyć 

się o dobro wspólne: klasowe, 
rodzinne, parafialne,  

- odróżnia dobro od zła,  

- wykazuje wrażliwość na prze-
jawy dobra i zła, 

- przejawia postawę życzliwości                        
i koleżeństwa wobec rówieśni-

ków. 

 
17 Por. tamże, s. 17–78.  
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Klasy IV–VI  

Uczeń:  
- rozpoznaje swoje obowiązki 

wobec najbliższego otoczenia, 

rodziny i szkoły,  
- wyraża opinie i wartościuje 

zjawiska społeczno-religijne na 

poziomie społeczności szkolnej                  

i społeczności lokalnej.  

 

- Dekalog i Błogosławieństwa 

wyrazem troski Boga o szczę-
ście człowieka.  

- Wartość życia i zdrowia oraz 

ich zagrożenia.  
- Trudne sytuacje życiowe: 

choroba, śmierć.  

 

- wskazuje różnicę między do-

brem i złem w podstawowych 
sytuacjach moralnych,  

- dostrzega konsekwencje dobra 

i zła,  
- rozumie, co znaczy być odpo-

wiedzialnym,  

- wskazuje chrześcijańskie moty-

wy wyborów w codziennym 

życiu,  

- przejawia refleksyjną postawę 
wobec różnych sytuacji życio-

wych   i zobowiązań moralnych.  

Gimnazjum  

Uczeń:  

- w oparciu o posiadaną wiedzę 

wypracowuje względnie stałe 
zachowania, reakcje poznawcze, 

emocjonalnie umotywowane 

wartościami najwyższymi, 
odnosząc je zwłaszcza do miło-

ści Boga, Kościoła, Ojczyzny i 

rodziny, 
- w sposób twórczy wykorzystu-

je opinie, oceny, które o sobie 

słyszy, do budowania właści-
wych relacji międzyludzkich. 

- Pojęcie miłości i sposoby jej 
przeżywania.  

- Świętość w rozmaitych for-

mach życia.  
- Osiem Błogosławieństw jako 

podstawa życia w łasce Bożej.  

 

- charakteryzuje obowiązki wyni-
kające z poszczególnych przyka-

zań Bożych,  

- interpretuje rozumienie pojęcia 
prawdziwej miłości w różnych 

aspektach życia ludzkiego,  

- wykazuje związek między 
życiem Błogosławieństwami 

i życiem w łasce Bożej,  

- ilustruje właściwe zachowania 
dzieci względem rodziców,  

- uzasadnia świętość życia ludz-

kiego. 

Szkoły ponadgimnazjalne 

 
Kształtowanie tożsamości 

katechizowanej młodzieży 

dokonuje się poprzez korelację 
treści i zdobytej dotychczas 

wiedzy w następujących obsza-

rach:  
- analiza tekstów i interpretacja 

tekstów o charakterze religij-

nym,  
- socjalizacja kościelna,  

- odkrywanie powołania chrze-

ścijańskiego,  
- tworzenie wypowiedzi, obser-

wacje i doświadczenia. 

- Osoba i jej godność, wolność 

osoby. 
- Powołanie chrześcijańskie.  

- Rodzaje powołań w Kościele                  

i sposoby ich realizacji. Realiza-
cja powołania w Kościele 

lokalnym.  

 

- odczytuje człowieczeństwo 

jako dar zadany człowiekowi, 
- charakteryzuje wybrane drogi 

powołania chrześcijańskiego, 

- hierarchizuje nabywane przez 
chrześcijanina cnoty, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem miło-

ści, 
- ocenia rozumienie godności 

człowieka w różnych systemach 

etycznych, 
- ocenia konkretne przypadki 

zachowań moralnych, 

- analizuje rolę samowychowa-
nia, pracy nad charakterem 

i odkrywania talentów w reali-

zacji powołania,  
- opisuje pracę jako drogę 

realizacji powołania18. 

 

III. Uczynki miłosierdzia w wybranych programach 

i materiałach katechetycznych 

W celu ożywienia i skutecznego prowadzenia procesu katechetycznego we 

współczesnych działaniach edukacyjnych niezastąpioną rolę odgrywają, obok 

podstawy programowej katechezy także programy nauczania, podręczniki i inne 

 
18 Por. tamże, s. 17–78.  
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pomoce dydaktyczne. W posłudze katechetycznej Kościoła ważnym narzędziem 

dydaktycznym jest również Katechizm Kościoła katolickiego. Analizując zawar-

te w Katechizmie nauczanie Kościoła na temat uczynków miłosierdzia, należy 

stwierdzić, iż obejmuje ono wszystkie cztery podstawowe wymiary formacyjne, 

a mianowicie rozwijanie wiary, życie sakramentalne, formację moralną i wy-

chowanie do modlitwy. Najpierw, w części pierwszej zatytułowanej Wyznanie 

wiary, w numerze 544 autorzy Katechizmu zwracają uwagę na potrzebę aktyw-

nej miłości ubogich, jako warunku wejścia do królestwa niebieskiego, a także 

omawiając zagadnienia eschatologiczne, wskazują na ostrzeżenie przed potę-

pieniem, jakie kieruje Jezus Chrystus do wiernych, jeśli ci nie wyjdą naprzeciw 

ważnym potrzebom ubogich i maluczkich
19

. Kolejnym wymiarem kształtowania 

wrażliwości i właściwej postawy moralnej wierzących jest praktyka życia sa-

kramentalnego, praktykowanie uczynków miłosierdzia, dzięki świadomości 

obecności Chrystusa nie tylko w znakach sakramentalnych, ale także – jak sam 

o tym nauczał – w ubogich, chorych i więźniach
20

. Fundamentalnym zaś miej-

scem nauczania  Katechizmu  na  temat  chrześcijańskiej  praktyki  miłosierdzia 

jest część trzecia, poświęcona formacji moralnej – Życie w Chrystusie. Czytamy 

w  niej,  iż  uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości,  przez które przychodzimy 

z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy. Pouczać, radzić, 

pocieszać, umacniać, jak również przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić – to 

uczynki miłosierdzia co do duszy.  

Uczynki miłosierdzia co do ciała polegają zwłaszcza na tym, by głodnych 

nakarmić, bezdomnym dać dach nad głową, nagich przyodziać, chorych i więź-

niów nawiedzać, umarłych pogrzebać. Spośród tych czynów jałmużna dana 

ubogim jest jednym ze szczególnych świadectw miłości braterskiej; jest ona 

także praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Bogu
21

. Miłość ubo-

gich – w świetle nauki Katechizmu – jest znakiem, dzięki któremu Chrystus 

rozpoznaje swoich wiernych i im błogosławi, a jednym ze szczególnych mo-

mentów do praktykowania uczynków miłości jest dla chrześcijanina dzień Pań-

ski – niedziela oraz troska o pogrzebanie ciała ludzkiego
22

.  Swoiste dopełnienie 

nauki  Katechizmu  i  zachęta  do  praktykowania uczynków miłości zawarta jest 

w części czwartej, poświęconej Modlitwie chrześcijańskiej. Omówienie po-

szczególnych wezwań modlitwy Ojcze nasz, szczególnie zaś w wezwaniu Chle-

ba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, znajdujemy bezpośredni apel do 

 
19 Por.  Katechizm  Kościoła  katolickiego.  Pallottinum – Poznań  1994  nr  544,  1033 [da-

lej KKK].  
20 Por. KKK 1373.  
21 Tamże, 2447. 
22 Por. tamże,  2443; 2185; 2300.  
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czynnej  odpowiedzialności  wobec  głodujących  braci,  która  uwidacznia  się 

w postawie osobistej i solidarności z całą rodziną ludzką
23

.  

Podobny schemat nauczania treści związanych z uczynkami miłosierdzia, 

został zastosowany w Programie nauczania religii rzymskokatolickiej w przed-

szkolach  i  szkołach  oraz  w tworzonych  na  podstawie powyższego dokumen-

tu i aktualnie obowiązujących, programach i podręcznikach do nauczania religii 

w Polsce. Analizując wybrane ogólnopolskie materiały i pomoce katechetyczne, 

można stwierdzić, iż bezpośrednio temat uczynków miłosierdzia pojawia się 

kilkakrotnie, na poszczególnych etapach edukacyjnych, przy omawianiu zagad-

nień dotyczących Dekalogu i przykazania miłości Boga i bliźniego, a pośrednio 

także przy treściach katechetycznych na temat funkcjonowania wspólnoty Ko-

ścioła, życia sakramentalnego i nauki wynikającej z rozważania słowa Bożego. 

Planowanie dydaktyczne zakłada zatem naukę o uczynkach miłosierdzia wzglę-

dem ciała i ducha, przywołując obrazy biblijne, szczególnie naukę Jezusa Chry-

stusa o  Sądzie  ostatecznym  z  Ewangelii według  św.  Mateusza 25, 34–36.40, 

a także wskazanie normy moralnej w następującym układzie treści:    

 

 
23 Por. tamże, 2831.  
24 Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski: Program nauczania 

religii…, dz. cyt.  
25 Ze względu na bogatą ofertę wydawniczą, obowiązujących w Polsce i poszczególnych 

diecezjach podręczników do nauki religii, niniejsze zestawienie tabelaryczne przedstawia tematy, 

proponowane tylko w wybranych ogólnopolskich podręcznikach i kartach pracy, dopuszczonych 

do użytku ogólnopolskiego.    
26 Por.  Pan  Bóg  kocha  dzieci.  Podręcznik  dla  dzieci  trzyletnich  i  czteroletnich.  Red.  

J. S z p e t,  D. J a c k o w i a k. Poznań 2012; Jesteśmy dziećmi Bożymi. Podręcznik dla dzieci 

pięcioletnich. Red. J. S z p e t, D. J a c k o w i a k. Poznań 2011 s. 46–47. 64–67.  

Etap  
edukacyjny 

Klasa  Blok tematyczny z Programu24 Proponowane tematy  
w wybranych Podręcznikach 

i Kartach Pracy25    

Przedszkole  

 
 

cztero- i pięcio-

latki  
 

 

Dobry Bóg kocha mnie                 

i moją rodzinę 
Kocham Pana Boga, bo jestem 

Jego dzieckiem 

Jesteśmy uczniami Pana Jezusa i 
chcemy Go naśladować 

- Pan Bóg troszczy się o nas 

- Od św. Rodziny uczymy się 
miłości  

- Bóg Ojciec uczy nas czynić 

dobro 
- Moi bliscy  

- Syn Boży ogłosił światu 

Dobrą Nowinę 
- Uczniowie Pana Jezusa26. 
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27 Por.  Jesteśmy  w  rodzinie  Pana  Jezusa.  Red. J. S z p e t, D. J a c k o w i a k.  Poznań 

2011 s. 72–73. 80–81. 106–107; Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Red. W. K u b i k. Kraków 

2011 s.50. 82. 114–115. 
28 Por. Kochamy Pana Jezusa. Red. J. S z p e t, D. J a c k o w i a k. Poznań 2012 s. 28–31. 

70. 98. 114;  Kochamy Pana Jezusa. Red. W. K u b i k. Kraków 2012 s.14. 30. 52. 126–128. 
29 Por. Przyjmujemy Pana Jezusa. Red. J. S z p e t, D. J a c k o w i a k. Poznań 2013 s. 38. 

48–49. 126; Przyjmujemy Pana Jezusa. Red. W. K u b i k. Kraków 2013 s. 48. 18–129. 137. 
30 Por. Jestem chrześcijaninem. Red. J. S z p e t, D. J a c k o w i a k. Poznań 2011 s. 84–93. 

104–104; Zaproszeni przez Boga. Red. Z. M a r e k. Kraków 2012 s. 60. 74–75. 108–109. 

Szkoła Podsta-

wowa 

I 

 

Czuwam z Maryją i innymi świę-

tymi – Zróbcie, co wam powie 

- Kochamy bliskich 

- Miłujmy się wzajemnie 
- Uczymy się kochać jak Pan 

Jezus27. 

II 
 

 

 

Dzielimy się – jak Ty, Panie  
 

 

- Jesteśmy wezwani do 
dzielenia się z innymi 

- Jezus uczy nas miłości 

bliźniego. Zadanie w Kartach 

pracy: Co jeszcze dziś mo-

żesz uczynić?  

- Jezus wzywa nas do pomo-
cy28. 

III Wypełniamy Przykazania - Pan Bóg prowadzi nas przez 

życie 
- Niedziela – dzień poświę-

cony Panu Bogu  

- Największe przykazanie 
- Mamy świadczyć o Bogu  

- Prawdziwy przyjaciel jest 

apostołem 
- Dziesięć słów o miłości do 

Boga i ludzi 

- Szczęśliwi ubodzy w duchu  
- Kochać jak Jezus29. 

IV Przykazanie miłości fundamentem 

przyjaźni 

 
Uczę się kochać Pana Boga i 

ludzi 

 

- „Będziesz miłował” Mt 

22,37  

- Dekalog  
- Kochać drugiego człowieka 

jak siebie samego  

- Uczynki miłosierdzia 
- Pamiętam o innych  

- Dzielę się z innymi  

- Doświadczam opieki Pana 
Boga30. 
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31 Por. Wierzę w Boga. Red. J. S z p e t, D. J a c k o w i a k. Poznań 2012 s. 56–63. 118–127; 

Obdarowani przez Boga. Red. Z. M a r e k. Kraków 2013 s. 83. 98. 102. 
32 Por. Wierzę w Kościół. Red. J. S z p e t, D. J a c k o w i a k. Poznań 2013 s. 88-89, 142–

146; Przemienieni przez Boga. Red. Z. M a r e k. Kraków 2014 s. 46. 54–55. 88–89. 
33 Por. Spotkanie ze Słowem. Red. J. S z p e t, D. J a c k o w i a k. Poznań 2011 s. 74–79; 

Szukam was. Red. W. K u b i k. Kraków 2011 s. 62. 78. 86. 
34 Por. Aby nie ustać w drodze. Red. J. S z p e t, D. J a c k o w i a k. Poznań 2012 s. 36; Je-

stem z wami. Red. W. K u b i k. Kraków 2012 s. 69–120. 
35 Por. Żyć w miłości Boga. Red. J. S z p e t, D. J a c k o w i a k. Poznań 2013 s. 42–43; 

Chodźmy razem. Red. W. K u b i k. Kraków 2013 s. 103–114. 
36 Por. Moje miejsce w Kościele. Red. J. S z p e t, D. J a c k o w i a k. Poznań 2011 s. 95. 177. 

185; Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Red. Z. M a r e k. Kraków 2011 s. 146.  

V Bóg posyła Jezusa  

Bóg poucza przez Jezusa  

- Żyć według Dekalogu  

- Być wiernym Bogu 
- Ewangeliczne błogosła-

wieństwa 

- Czynię miłosierdzie 
- Szczere dobro31. 

VI  Życie pierwszych wspólnot chrze-

ścijańskich 

- Nieść pomoc  

- Święta Jadwiga Śląska – 

wzór troski o potrzebujących 
- Wierni miłości – Caritas 

- Udzielamy jałmużny32. 

Gimnazjum  I Słowo natchnione  - Prawo Królestwa Bożego 
- Wiara bez uczynków jest 

martwa  

- Zagubionych odszukam  
- Ludzie Jezusa 

- Ujrzymy siebie, jakimi 

jesteśmy33. 

II 
 

Wędrówka ku dobru 
Drogowskazy na drodze ku 

szczęściu  

- Namaszczenie chorych – 
troska o cierpiących 

- cały dział: Szukam dobra 

i Wskazuję ci drogę34. 
 

III Żyję, aby kochać  

Ojcze nasz 
 

- Opieka paliatywna 

- Pokochaj drugiego 

- cały dział: Mocni w działa-

niu  

- Apostoł Miłości35. 

Szkoły ponad-
gimnazjalne 

I Co mam czynić?  - Świadectwo chrześcijan  
- Miłosierdzie zamienić  

w czyn  

- Takie jest prawo miłości 
- Ideał ucznia Chrystusa36.  
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Obok planowania programowego nauki religii w szkole, konieczne jest 

również uwzględnienie programów katechezy parafialnej, której zadaniem jest 

współdziałanie i niejako dopełnienie katechezy szkolnej. Warto w tym miejscu 

podkreślić fakt, prowadzonej we wspólnotach parafialnych katechezy sakra-

mentalnej przygotowującej dzieci, młodzież oraz rodziców do I Komunii świę-

tej, bierzmowania i życia małżeńskiego. W materiałach formacyjnych, obec-

nych na rynku wydawniczym istnieje szereg cennych treści, pogłębiających 

sens i wartość życia chrześcijańskiego, opartego na miłości Boga i bliźniego.  

Cenną pomoc w parafialnej pracy katechetycznej stanowi, między innymi 

wydany w 2011 roku Youcat Polski, Katechizm Kościoła katolickiego dla mło-

dych, w którym również znajdujemy obszerny materiał obejmujący zagadnienie 

chrześcijańskich dzieł miłosierdzia, wymieniający uczynki miłosierdzia wzglę-

dem ciała i względem ducha
39

. Podobne treści zachęty do służby człowiekowi 

przez miłość, na wzór bł. Matki Teresy z Kalkuty, prezentuje autor Youcat Pol-

ski Bierzmowanie, w materiale katechetycznym skierowanym do młodzieży 

uczestniczącej w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześci-

jańskiej
40

. Ciekawą inicjatywą jest również przygotowany przewodnika dla 

młodzieży – Wierzę, bo chcę! W proponowanym materiale znajdujemy tematy, 

których celem jest pogłębienie w katechizowanych treści odnoszących się do 

chrześcijańskiej  postawy  miłosierdzia wobec bliźnich,  wynikającej z Dekalo-

gu i przesłania Ewangelii. Jedynym mankamentem, powyższego przewodnika 

jest brak przykazania miłości Boga i bliźniego w części nazwanej „skrócony 

 
37 Por. Moje miejsce w świecie. Red. J. S z p e t, D. J a c k o w i a k. Poznań 2012 s. 106–112; 

Drogi świadków Chrystusa w świecie. Red. Z. M a r e k Kraków 2013 s. 153–155; Świadek Chry-

stusa w świecie. Red. S. Ł a b e n d o w i c z. Radom 2013. 
38 Por. Moje miejsce w rodzinie. Red. J. S z p e t, D. J a c k o w i a k. Poznań 2014 s. 112; Ze 

Zmartwychwstałym  w  rodzinie.  Red.  Z.  M a r e k.  Kraków  2001 s. 48;  Mocni miłością.  Red. 

T. P a n u ś,  R.  Chr z a n o w s k a.  Kraków  2015  s. 185;   Z   wiarą   na  progu   miłości.  Red.  

J.  C z e r k a w s k i,  E.  K o n d r a k,  B.  N o s e k.  Kielce  2000;   Drogi  świadków  Chrystusa 

w rodzinie. Red. Z. M a r e k. Kraków 2014 s. 167. 186. 
39 Por. Youcat  Polski.  Katechizm  Kościoła  katolickiego  dla  młodych.  Częstochowa 2011 

s. 246–247.  
40 Por.  B. M e u s e r, N. B a e r:  Youcat  Polski.  Bierzmowanie.  Częstochowa  2014  s. 85, 

69–70. 

II Tak Bóg umiłował świat  

Królestwo Boże 

- Jak budować cywilizację 

miłości  
- Nowa wyobraźnia miłosier-

dzia37  

III Powołanie do miłości  
Kościół w służbie miłości 

- Powołanie 
- Przepis na miłość 

- Będziesz miłował bliźniego 

swego38. 
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katechizm”, w miejscu omawiania Dekalogu i zadań chrześcijańskich, wynika-

jących z tej normy moralnej
41

.  

Kolejnym obszarem działań katechetycznych, podejmującym zagadnienie 

chrześcijańskich uczynków miłości, jest katecheza parafialna młodzieży ponad-

gimnazjalnej, oparta na programie przygotowanym przez Komisję Wychowania 

Katolickiego i Radę do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. W do-

kumencie tym znajdujemy konkretne cele, treści i zadania katechetyczne, które 

mają zmierzać do kształtowania w katechizowanych postawy dojrzałości chrze-

ścijańskiej, odpowiedzialności i miłości wobec bliźnich, realizowanej na drodze 

własnego powołania. Przygotowany program, zakłada między innymi uczest-

nictwo w cyklu spotkań katechetycznych w parafii, prowadzonych przez kom-

petentny zespół katechetyczny, w oparciu o podręczniki i materiały formacyj-

ne
42

. Wprowadzenie zagadnień dotyczących świadectwa życia chrześcijańskie-

go, wyrażonego w miłości do Boga i człowieka, stanowi ważny element w kate-

chizacji młodzieży, która kształtując własną wrażliwość i świat wartości, staje 

przed podjęciem  ważnych  decyzji,  związanych  z  wyborem  drogi  powołania 

i życia.  

Stosunkowo nową i dynamicznie rozwijającą się na terenie szkół i wspól-

not parafialnych inicjatywą, są Parafialne i Szkolne Koła Caritas. Prowadzone 

pod patronatem Caritas w szkołach i parafiach Koła Caritas, w świetle założeń 

statutowych mają na celu prowadzenie formacji charytatywnej i koordynować 

czynne dzieła miłosierdzia. Formacja charytatywna skupia się między innymi 

na uwrażliwianiu członków Kół Caritas na różne obszary ludzkiej biedy i krze-

wieniu  ducha  czynnej  miłości  bliźniego,  a  także  na  większym  zrozumieniu 

i pogłębieniu nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu. Na płaszczyźnie działania, 

dzięki wsparciu liderów członkowie Kół Caritas mogą rozpoznawać konkretne 

potrzeby ludzi w najbliższym środowisku i współdziałać w dziele pomocy
43

. 

Owocne działanie i rozwój Szkolnych i Parafialnych Kół Caritas, stał się okazją 

do wprowadzania nowych form katechezy o chrześcijańskich uczynkach miło-

ści, które charakteryzują się nie tylko przekazywaniem wiedzy teoretycznej, ale 

mają za zadanie kształtowanie w katechizowanych odpowiednich postaw i mo-

tywowanie do wprowadzania w praktykę codziennego życia zasad poznanych 

na katechezie. Właściwe wypełnianie dzieł miłosierdzia potrzebuje nie tylko 

 
41 Por. P. K r z y ż e w s k i: Wierzę, bo chcę! Przygotowanie do bierzmowania. Poznań 2014 

s. 39. 49–70. 
42 Por. Komisja Wychowania Katolickiego, Rada do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu 

Polski: Program katechezy parafialnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Kraków 2004 s. 11–

15; W oparciu o cytowany Program katechezy parafialnej powstały opracowania w postaci pod-

ręczników np. Przypatrzcie się powołaniu waszemu. J. S z p e t, D. B r y l. Poznań 2004; Drogi 

ścieżki powołania. Red. Z. M a r e k. Kraków 2004.  
43 Por. Podręcznik opiekuna szkolnego koła caritas. Red. M. G a w e ł. Białystok, Warszawa 

2009 s. 19.  
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dobrego planowania i koordynacji w przestrzeni społecznej, ale przede wszyst-

kim solidnej formacji duchowej i intelektualnej. Przygotowany i wprowadzony 

do użytku Podręcznik opiekuna szkolnego koła caritas, stał się niewątpliwie 

cennym źródłem wiedzy i pomocą w prowadzeniu pogłębionej formacji. Oprócz 

podstawowych informacji, czym jest szkolne koło caritas, kim jest wolontariusz 

i jaki jest system wolontariatu w prawie Polskim, znajdziemy w omawianym 

Podręczniku usystematyzowany Program zajęć wychowawczych i formacji 

charytatywnej na poszczególne etapy edukacyjne, a także konspekty do prze-

prowadzenia  tychże  zajęć
44

.  Na  szczególną  uwagę,  ze  względu  na  oma-

wiane  w  tym opracowanie zagadnienie uczynków miłosierdzia względem ciała 

i względem ducha, zasługują konspekty prezentujące wzory osób, które pełniły 

dzieła miłosierdzia, między innymi bł. Matki Teresy z Kalkuty, św. Brata Al-

berta Chmielowskiego, św. Jana Pawła II, bł. Piotra Jerzego Frassati, Ireny Sen-

dler
45

. W proponowanych materiałach formacyjnych dla członków szkolnych 

kół caritas, w sposób pogłębiony i rzetelny omawia się także poszczególne 

uczynki miłosierdzia, odnosząc do wzorców i obrazów ewangelicznych opieki 

nad chorymi, cierpiącymi i starszymi; przyjmowania uchodźców; pomocy bied-

nym
46

. Biorąc pod uwagę zgromadzony w Podręczniku opiekuna szkolnego koła 

caritas  materiał,  zaproponowane  metody  i  formy  pracy  dydaktycznej,  sta-

nowią cenną pomoc w realizacji posługi katechetycznej w zakresie uwrażliwia-

nia i kształtowania chrześcijańskiej postawy miłości.  

Papież Franciszek zachęcając wiernych Kościoła do odkrycia na nowo 

uczynków miłosierdzia, na sposób katechetyczny wymienia poszczególne 

uczynki względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich 

przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawie-

dzać, umarłych pogrzebać. I nie zapominamy o uczynkach miłosierdzia wzglę-

dem ducha: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących 

upominać, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie da-

rować, modlić się za żywych i umarłych
47

. Warto podkreślić w tym miejscu 

wartość metody, którą posługuje się Ojciec święty, bowiem we współczesnym 

systemie edukacji i materiałach katechetycznych, zauważa się potrzebę nieusta-

nego przypominania i utrwalania nauczanych treści, w formie krótkich syntez 

wiary i norm moralnych. Ta prosta metoda katechizmowa została zastosowana 

między innymi w opracowanych katechizmach dla dorosłych, gdzie obok sys-

tematycznego wykładu nauki Kościoła na poszczególne tematy, umieszcza się 

dodatek w formie „małego katechizmu”. Przykładem może być dodatek Prawdy 

 
44 Por. Tamże.  
45 Por. Tamże, s. 91–93. 145–149. 182–186.  
46 Por. Tamże, s. 108–109. 121–122. 135–136. 169–170,  
47 Franciszek: Bulla Misericordiae vultus, dz. cyt. nr 15. 
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nauki  katolickiej  w  Kompendium katechizmu  Kościoła katolickiego
48

, a także 

w Katechizmie dla dorosłych, Wydawnictwa WAM Taka jest wiara Kościoła
49

, 

czy w opracowaniu Wierzę. Mały Katechizm katolicki
50

. Biorąc pod uwagę dy-

namizm i różnych adresatów posługi katechetycznego, warto podkreślić fakt, iż 

w procesie planowania przepowiadania katechetycznego uwzględnia się rów-

nież katechezę dorosłych. Dzięki temu cały proces działalności katechetycznej 

Kościoła staje w służbie integralnego rozwoju człowieka i troski o życie i zba-

wienie,  które  obiecuje  Jezus  Chrystus tym, którzy Go szczególnie naśladują 

w uczynkach miłosierdzia. Papież Franciszek zwraca naszą uwagę, kreśląc per-

spektywę eschatologiczną w słowach: W każdym z tych „najmniejszych” jest 

obecny sam Chrystus. Jego ciało staje się znów widoczne jako umęczone, pora-

nione, ubiczowane, niedożywione, w ucieczce..., abyśmy mogli je rozpoznać, 

dotknąć i pomóc z troską. Nie zapominajmy o słowach św. Jana od Krzyża: 

«Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości»
51

. 

Podsumowując powyższe opracowanie i podjętą analizę aktualnie obowią-

zujących dokumentów planowania dydaktycznego katechezy w Polsce oraz 

podręczników do nauki religii w zakresie przekazywanej wiedzy o uczynkach 

miłosierdzia i chrześcijańskiej postawie miłości, należy stwierdzić, iż zapropo-

nowane treści, metody i formy na poszczególnych etapach katechizacji, wpisują 

się znacząco w proces formacji moralnej. Działania zmierzające do ukazania 

właściwego świata wartości i kształtowania dojrzałej osobowości, na podstawie 

poznanego prawa i normy moralnej stają się skuteczne w budowaniu odpowie-

dzialnych postaw i relacji interpersonalnych. Mając jednak świadomość, iż wy-

chowanie moralne to proces długotrwały, uwzględniający wiele czynników 

zewnętrznych  i wewnętrznych, które mogą mieć wpływ pozytywny lub nega-

tywny, warto z nowym zapałem podjąć w przepowiadaniu katechetycznym apel 

i życzenie Papieża Franciszka, do pochylenia się nad uczynkami miłosierdzia 

we własnym życiu i otaczającym środowisku społecznym. Odpowiadając na 

głos Kościoła i wierząc w działanie Ducha Świętego w posłudze katechetycz-

nej, należy – jak uczy Papież Franciszek – poprzez  aktywną, pogłębioną i od-

powiedzialną katechezę, podejmować działania zmierzające do kształtowania 

postawy solidarności i pocieszenia, wyrywającą z obojętności, przyzwyczajenia, 

hipokryzji, egoizmu i cynizmu, aby katechizowani mogli z jeszcze większą 

odwagą i pokojem serca otworzyć oczy, dostrzec biedę świata i poczuć się 

sprowokowani, do niesienia miłosiernej pomocy, wyrażającej się przez ciepło 

naszej obecności, przyjaźni i braterstwa
52

. Autentyczność i skuteczność współ-

 
48 Por. Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego. Kielce 2005 s. 216–217.  
49 Por. Taka jest wiara Kościoła. Katechizm dla dorosłych. Red. Z. M a r e k. Kraków 2009 

s. 217–218.    
50 Por. E. B e c k: Wierzę. Mały Katechizm katolicki. Tarnów, Poznań 2001 s. 148–152. 
51 Franciszek: Bulla Misericordiae vultus, dz. cyt. nr 15. 
52 Por. Tamże. 
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czesnej posługi katechetycznej, wyraża się bowiem przede wszystkim przez 

owocne i szlachetne życie katechizowanych, ich naśladowanie i zażyłość z Je-

zusem Chrystusem.   
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ABSTRACT 

The corporal and spiritual works of mercy in catechesis 

Pope Francis in the Bull Misericordiae vultus, declaring Extraordinary Jubilee Charity, 

among the many demands and recommendations, invites the faithful of the Church of hot desire 

for Christians to think about during the Jubilee works of mercy and the right spirit. The inclina-

tion at this particular time over the works of mercy, according to the intention of the Pope has 

become a way of awakening our conscience, often dormant, and also allow for deeper entrance 

into the heart of the Gospel, to know whether we live as His disciples or not. 

In making this request, the Holy Father should rethink and rediscover the works of mercy 

and against the spirit of the catechetical their place in the preaching and catechetical active forms 

filling these works of mercy, taken and inspired by school religion classes and parish catechesis. 

For this purpose, will be examined today in force catechetical documents, program materials 

catechesis in Poland and selected aids for the teaching of religion, namely text books, work 

sheets, etc. Used during the various stages of education. 

Keywords: corporal and spiritual works of mercy, catechesis, catechetical documents.  

Słowa kluczowe: uczynki miłosierdzia co do ciała, co do duszy, katecheza, dokumenty kateche-

tyczne.  
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JERZY STEFAŃSKI 

Miejsce i rola kantyków w księdze Liturgii Godzin. 

Kwestie redakcyjne 

 

 

 W dotychczasowym, przedsoborowym Breviarium Romanum [odtąd = BR], 

kantyki, czyli śpiewy, hymny zaczerpnięte ze Starego Testamentu, występowały 

wyłącznie w jutrzni (laudes). Psalmodia tejże godziny kanonicznej obejmowała 

cztery psalmy plus kantyk. Kantyk znajdował się zawsze na czwartym miejscu, 

czyli po trzech kolejnych psalmach następował kantyk, a potem na piątym miej-

scu ostatni z czterech psalmów. Psalmodia zaś, jak wiadomo, w BR była w ukła-

dzie jednego tygodnia, natomiast laudes na każdy dzień były podwójne (I laudes 

oraz II laudes). 

 Problematyka rewizji kantyków należała do kompetencji Grupy Studyjnej 

(Consilium) nr III De psalmis distribuendis, której przewodniczył I. Pascher
1
. 

 Jeden z pierwszych dokumentów powyższej Grupy podpisany przez jej se-

kretarza V. Raffa
2
, przypomina odnośnie do kwestii kantyków ich występowanie 

 
Jerzy S T E F A Ń S K I,  ks. prof. dr hab., emerytowany profesor Wydziału Teologicznego Uni-

wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, e-mail: giorgio_st@poczta.onet.pl  

 
1 Dla zapoznania się z panoramą prac tejże Grupy odnośnie do nowej redakcji i układu psal-

mów w księdze Liturgii Godzin – zob. J. S t e f a ń s k i: Dystrybucja psalmów w posoborowej 

reformie  księgi  Liturgii  Godzin.  Kwestie  redakcyjne. W: „Roczniki Liturgiczne”. T. 56: 2009 nr 

1 s. 449-479. 

NB. Aby nie powtarzać wcześniej już przekazanych informacji na temat organizacji prac nad 

redakcją  nowej  księgi  Brewiarza,  przeprowadzonych  przez  różne  Grupy  Studyjne wchodzące 

w   skład   Consilium  ad  exsequendam  Constitutionem  de  Sacra  liturgia   (1964),  odsyłamy  do 

– J. S t e f a ń s k i: Prace redakcyjne nad posoborową księgą Liturgii Godzin. Konspekt historycz-

ny. W: Mirabile  laudis  canticum.  Liturgia  Godzin: Dzieje i teologia. Red. H. S o b e c z k o. 

Opole 2008 s. 115–136. 
2 Chodzi tutaj o dokument niezbyt precyzyjnie opisany. Zapewne, ze względu na jego treść 

napisany między 16 IV 1964 (Schemata n. 5), a 10 V 1964 (Schemata n. 9). Opatrzony jest 
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w jutrzni (kantyki ze Starego Testamentu), ale proponuje po raz pierwszy możli-

wość ich zastosowania w nieszporach, zamiast piątego psalmu. Propozycja ta nie 

podaje, na tym etapie prac redakcyjnych, żadnych dalszych precyzji tekstowych. 

Takowe, opowiadające się za kantykami z Nowego Testamentu w nieszporach 

pojawiły się już w maju 1964
3
. Relatywny dokument przypomina najpierw, że 

trzy kantyki zaczerpnięte z Nowego Testamentu stanowią trwały element modli-

tewny  jutrzni,  nieszporów oraz komplety (Benedictus, Magnificat, Nunc dimit-

tis),  będąc  zarazem  ukoronowaniem  tychże  godzin kanonicznych. Równocze-

śnie w listach św. Pawła, wg zgodnej opinii wielu egzegetów, rozpoznamy teksty 

o charakterze hymnologicznym, podobnie zresztą także w księdze Apokalipsy. 

Mogłyby one występować w miejscu piątego dotychczasowego psalmu nieszpo-

rów. Te same propozycje powtórzył I. Pascher na spotkaniu w dniach 20-21 

czerwca 1964 w Rzymie zorganizowanym przez A. G. Martimorta, odpowie-

dzialnego za całość prac nad rewizją dotychczasowego BR, z udziałem wszyst-

kich relatorów Grup Studyjnych pracujących nad nową redakcją poszczególnych 

elementów składowych powyższej księgi
4
. 

 W połowie lipca 1964 A. G. Martimort przesłał wszystkim pracującym nad 

rewizją księgi BR zarys relacji, sprawozdania, które zamierzał przedstawić Oj-

com  IV  Sesji  Plenarnej Consilium, zapowiedzianej na 28 IX–1 X 1964 roku
5
. 

W tejże relacji, odnośnie do kantyków odnajdujemy przyjęte już wcześniej przez 

Grupę Studyjną III ustalenia, aby w jutrzni zachować dotychczas obowiązujący 

podwójny zestaw kantyków ze Starego Testamentu występujący w laudes I oraz 

luades II.  Dla  nieszporów  natomiast  należy  w  przyszłości  dobrać odpowied-

nie teksty z Nowego Testamentu (głównie z Listów św. Pawła oraz Apokalipsy), 

o ile zdaniem egzegetów będą one miały charakter kantyku. Mógłby on wystę-

pować w psalmodii nieszporów na piątym miejscu. A. G. Martimort w następnej 

relacji przypomniał, że już w tzw. Kodeksie Aleksandryjskim z IV wieku, po 

psalmodii znajdziemy aż 12 kantyków, z tego 9 ze Starego Testamentu
6
. W do-

skonały sposób wyrażają one tajemnice paschalne.  Również nie do odrzucenia 

są  kantyki  wprowadzone reformą Piusa X. Odnośnie jednak do wprowadzenia 

w nieszporach kantyków z Nowego Testamentu, nie ma jak dotąd jednoznacznej 

 
symbolem 5 A,  zob.  Animadversiones circa distributionem psalmorum in futuro Breviario, cura 

D. Vincentu Raffa F. D. P. s. 1–4. 
3 Zob. Schemata n. 9, z dnia 10 V 1964, De Psalterio 2, Normae in recognitione psalterii 

liturgici servatae s. 1-5. tutaj s. 4-5. Warto  przypomnieć, że wówczas, po raz pierwszy pojawiła się 

propozycja czterotygodniowej dystrybucji psałterza. 
4 Zob. Schemata n. 23, z dnia 19 lipca 1964, De Breviario 5, Relatio de distributione 

psalmorum, s. 1-10, tutaj, s.  4-5. 
5 Zob. Schemata n. 24, z dnia 20 lipca 1964, De Breviario 6. Dokument ten opatrzony jest 

„personalnym” tytułem Eruditissimi Sodales, s. 1-12, tutaj, s. 2, 4. 
6 Opis kodeksu oraz precyzyjny zestaw kantyków w nim zawarty podaje A. G. M a r t i m o r t 

w La Chiesa in preghiera. Introduzione alla liturgia, Brescia  1984, vol. IV, s. 239 n. 
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opinii zarówno w łonie Grupy Studyjnej III, jak też wśród członków Grypy Stu-

dyjnej IX, kierującej całością prac związanych z nową redakcją BR. Relacja 

przypomniała równocześnie, że w czasie dyskusji w auli Soboru Watykańskiego 

II  niektórzy  z  Ojców  postulowali  obecność kantyków z Nowego Testamentu 

w nieszporach. Nie ułatwiają rozwiązania powyższego problemu niejednolite 

opinie egzegetów  na  temat  struktury kantyków niektórych zaproponowanych 

tekstów z Listów Pawłowych czy Apokalipsy. Powszechna zgoda wśród konsul-

torów dotyczy jednakże wykluczenia obecności nowych kantyków w jutrzni. Na 

tym  etapie  prac  przeważała  opinia,  aby  po  psalmodii  (składającej  się  tylko 

z 4 psalmów) następowały: krótkie czytanie (capitulum) ze Starego lub Nowego 

Testamentu, kantyk z Nowego Testamentu, kantyk ewangelijny Magnificat oraz 

odpowiednie zakończenie
7
. 

 Jedną z pierwszych propozycji tekstowych przyszłych kantyków zaczerpnię-

tych z Nowego Testamentu i przeznaczonych (ewentualnie) do nieszporów 

przedłożył konsultor Grupy Studyjnej III – G. Pinell. Oto jego propozycje: Ap 

19,1.5-7; Ap 11,17-18; Ef 1,3-10; Kol 1,12-20; 1 P 2,21-24; Ap 4,11 oraz 5,9-10; 

Flp 2,6-11
8
. 

 W dnach 28 IX–1 X 1964 odbyła się w Watykanie IV Sesja Plenarna Consi-

lium. Odnośnie do omawianej tutaj kwestii kantyków, członkom tego gremium 

zadano krótkie pytanie: czy zgadzają się na odłożenie w czasie problematyki 

kantyków z Nowego Testamentu, pozostawiając tę sprawę studiom przez wła-

ściwych  fachowców.  Na  28  obecnych Ojców Consilium,  21 głosowało placet, 

a 7 non placet
9
. 

 Przez następne pół roku sprawa kantyków w pracach Grupy Studyjnej III 

nie doznała istotnego przyspieszenia. W jutrzni nadal na 4 miejscu psalmodii 

zamierzano  pozostawić  tradycyjne  kantyki  ze Starego Testamentu, natomiast 

w nieszporach piąty psalm proponowano zastąpić kantykiem z Nowego Testa-

mentu. Nie wskazywano jednak wówczas żadnego oficjalnego zestawu tekstów 

 
7 Zob. Schemata n. 31, z dnia 14 września 1964, De Breviario 10, Relatio generalis de 

reformatione Breviarii, s. 1-17, tutaj s. 6: Si supprimeretur quintus psalmus, additio cantici post 

capitulum fieri posset sine difficultate; ordo ex traditione servandus inter lectiones intactus 

remaneret, scilicet post psalmos Veteris Testamenti, capitulum sive ex Vetere sive ex Novo 

Testamento depromptum, canticum ex epistolis vel ex Apocalypsi, denique canticum ex Evangelio 

Magnificat. 
8 Informuje o tym maszynopisowy dokument (bez podpisu) z dnia 26 września 1964 Relatio 

de distributione psalmorum habita die 26. 9. 1964 in conventu Coetus IX, s. 1-2, tutaj s. 1. 
9 Zob. Schemata n. 50, z dnia 1 grudnia 1964, De Breviario 14, Relatio de Sessionibus quas 

Coetus a Studiis IX diebus 26, 27 septembris ac 1 octobris 1964 Romae habuit, s. 1-16, tutaj s. 15. 
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biblijnych mogących mieć charakter kantyku (… De hac quaestione studia ulte-

riora indagantur)
10

. 

 Grupa Studyjna IX ponaglała jednakże, aby odpowiedzialni za kantyki pod-

jęli decyzje zarówno odnośnie do długości tychże dotychczasowych, tradycyj-

nych tekstów w jutrzni, jak też opowiedzenia się czy i jakie kantyki należy 

wprowadzić do nieszporów
11

. W odpowiedzi Grupa Studyjna III zasugerowała, 

aby w jutrzni skrócić kantyki z ksiąg Powtórzonego Prawa, Wyjścia oraz Haba-

kuka, które są obecne w BR w czwartek, piątek i sobotę. Dla nieszporów przewi-

dziano dwie serie tekstów, które zostały uprzednio skonsultowane z członkami 

Grupy Studyjnej IV De lectionibus biblicis. Pierwszą serię już wcześniej zgłosił 

J. Pinell
12

.  Drugą  serię,  autorstwa  sekretarza  Grupy  Studyjnej  III  A.  Rose, 

po konsultacji z egzegetą i patrologiem L. Cerfaux, tworzyły następujące teksty: 

1 Kor 13,1-7; Ef 1,3-10; Kol 1,12-20; Flp 2,6-11; 1 Tm 3,16; Ap 11,17-18; Ap 

12,10-12; Ap 15,3-4
13

. 

 Grupa Studyjna IV (De lectionibus biblicis), poproszona o wyrażenie swej 

opinii na temat doboru tekstów z Nowego Testamentu w charakterze kantyków 

nieszpornych, zaleciła następujący tygodniowy ich układ: 

niedziela: Kol 1,12-20; 

poniedziałek: 1 Kor 13,1-7; 

wtorek: Ap 4,11 + 15,3-4 (kantyk o Stworzycielu); 

środa: Ap 19,1b.2a.5b.6b-8a + 21,3b-4[5a.6bc.7] (O zaślubinach baranka) 

czwartek: Ap 11,17-18 + 12,10b-12a + 15,3b-4 (O sądzie Bożym); 

piątek: 1 P 2,21-24; 

sobota: Flp 2,6-11 lub Ef 1,3-10
14

. 

 Na dni 25 i 26 września 1965 roku, A. G. Martimort zwołał na cykl trzech 

posiedzeń wszystkich relatorów zespołów pracujących nad rewizją księgi BR. 25 

września, zgodnie z planem dyskutowano z udziałem całej Grupy Studyjnej III 

nad kryteriami przyszłej, nowej dystrybucji psalmów, zwłaszcza w jutrzni i nie-

 
10 Zob. Schemata n. 73, z dnia 26 kwietnia 1965, De Breviario 20, Coetus a Studiis III: De 

psalmis distribuendis. Quaestiones Consilio proponendae de distributione psalmorum (ad Const. 

art. 91), s. 1-8, tutaj s. 2. 
11 … Urgentior quaestio videtur de canticis ita ut Laudes cantica traditionalia  servent, sed 

ratione habita de longitudine. De Vesperis  autem decisio haberi debet utrum adhibenda sint et 

qualia, zob. Schemata n. 95, z dnia 22 maja 1965, De Breviario 26, De structura generali 

Breviarii. Relatio de Sessione quam Coetus a Studiis IX die 30 aprilis 1965 Romae habuit, s. 1-8, 

tutaj s. 5. 
12 Zob. przyp. 8. 
13 Powyższe zestawy zawarte są w Schemata n. 97, z dnia 31 maja 1965, De Breviario 27, De 

psalmis distribuendis, s. 1-4, tutaj s. 1. 
14 Prezentowany zestaw kantyków autorstwa Grupy Studyjnej IV zawarty jest w liście skie-

rowanym przez relatora J. P a s c h e r a do członków Grupy Studyjnej III, opatrzonym datą 22 lipca 

1965, noszącym tytuł Sodales Carissimi, s. 1-5, tutaj s. 3. 
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szporach. Nieco dłużej zatrzymano się nad kwestią kantyków, przeznaczonych 

zarówno dla jutrzni, jak też nieszporów
15

. Przypomniano najpierw, że w jutrzni 

występują  dotąd  dwie  serie  kantyków: jedna  sięga  czasów starożytnych, dru-

gą  wprowadzono  reformą  Piusa X. Ówczesny pracownik Kongregacji Rytów 

L. Trimeloni  chciałby  przeznaczyć  jedną  serię na okres letni, drugą na zimo-

wy.  E. Lengeling  proponował,  aby  w przypadku wydania przyszłej księgi BR 

w  dwóch  tomach,  każdemu  z  nich  przydzielić osobną serię kantyków. Kon-

sultor V. Raffa sugerował, aby drugą serię kantyków zostawić ad libitum. Relator 

J. Pascher opowiadał się za alternatywną praktyką recytowania kantyków stosu-

jąc podział albo według zmiennych pór roku, albo według ewentualnego (przy-

szłego, jeszcze nie ustalonego) podziału psalmodii na tygodnie. 

 Dyskusję nad poszczególnymi tekstami kantyków z Nowego Testamentu 

rozpoczęto od wstępnego głosowania na możliwością ich włączenia do struktury 

nieszporów. Na 14 obecnych tylko 1 głos był non placet. Z obszernej dyskusji na 

temat obecności kantyków w nieszporach przytaczamy najbardziej charaktery-

styczne opinie konsultorów i zaproszonych ekspertów: 

B. Neunheuser przypomniał, że włączenie kantyków do nieszporów jest nie-

zgodne z dotychczasową tradycją. Nie będą też prezentowały szczytu tej godziny 

kanonicznej, gdyż taką rolę przypisuje się ewangelijnemu Magnificat. Poza tym 

kantyki z listów Pawłowych będą trudne pro cantu;  

P. M. Gy uważał,  że  zaproponowane  kantyki  nie  harmonizują  treściowo 

z Magnificat, a taki przecież logiczny związek dostrzegamy we Mszy św. pomię-

dzy lekcją a Ewangelią. Zatem potrzebny byłby nowy zestaw kantyków;  

J. Pascher widział w kantykach źródło radości dla modlących się kapłanów. 

Ewentualne trudności w relacji tekstów Starego do Nowego Testamentu nie po-

winna  stanowić  żadnego  problemu,  gdyż  przecież  same psalmy recytowane 

są w świetle Nowego Przymierza. Ponadto prosił on przedstawicieli zakonu be-

nedyktyńskiego, aby zatroszczyli się w przyszłości o muzyczną formę kantyków; 

H. Schmitt podkreślał, że kantyki z Nowego Testamentu wprowadzają do 

nieszporów wymiar bardziej uroczystej celebracji; 

B. Botte z przekąsem stwierdził, że kantyki powinny być przedmiotem zain-

teresowania homilii, ale nie nieszporów; 

 
15 Poniżej streszczamy zasadnicze tezy i opinie dyskutowane na tymże spotkaniu, zob. 

Schemata n. 136, z dnia 22 grudnia 1965, De Breviario 33, Coetus a Studiis IX: De generali 

structura Officii Divini. Relatio de Sessionibus quas Coetus IX Romae ad Aedes S. Martae diebus 

25-26 septembris habuit, s. 1-11, tutaj s. 6-8. 
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H. M. Roguet  popierał  inicjatywę  występowania  kantyków  w  nieszpo-

rach, gdyż w ten sposób doskonale („mirabiliter”) ukazuje się relacje między 

Starym a Nowym Testamentem; 

J. Wagner optował za niewielkimi zmianami dotychczasowej struktury nie-

szporów, wzorowanej na tradycji benedyktyńskiej, a składającej się  z czterech 

psalmów, lektury biblijnej oraz responsorium. 

 Na tymże posiedzeniu omówiono i przegłosowano 8 zaproponowanych tek-

stów kantyków z Nowego Testamentu. Kantyk o miłości (1 Kor 13,1-7) nie zy-

skał przychylności większości głosujących. Tekst Ef 1,3-10 (gratiarum actio) na 

14 głosujących tylko 1 głos był non placet. Podobny wynik głosowania dotyczył 

tekstu Kol 1,12-20 (gratiarum actio). Za kantykiem o Słudze Bożym Flp 2,6-11 

opowiedziało się 10 obecnych (4 – non placet). Natomiast cztery zgłoszone tek-

sty z Apokalipsy spotkały się z pełną aprobatą dyskutantów. 

 Rok później Grupa Studyjna III zaproponowała następujące kantyki z No-

wego Testamentu przeznaczone do nieszporów (miały one zastępować dotych-

czasowy piąty psalm)
16

: 

1. I Cor 13,1-7: Hymnus de caritate, 

2. Eph 1,3-10: Gratiarum actio, 

3. Col 1,12-20: Gratiarum actio, 

4. Phil 2,6-11: Hymnus de Christo “servo Dei”, 

5. Apc 4,11 et 5,9-10. 12, 

6. Apc 11, 17-18.12,10b-12a, 

7. Apc 15,3-4, 

8. Apc 19,1b.2a.4b.5b.6b.7.8a. 

 W komentarzu do powyższego zestawu tekstów przypomniano, że jakkol-

wiek  jest  to  zupełna  nowość  w  tradycji  rytu  rzymskiego,  to  jednak  kantyki 

z Nowego Testamentu występują w liturgii mozarabskiej. Potwierdza to studium 

A. W. S. Portera
17

, który wymienia następujące teksty: Mt 22,23-32; 1 Tm 6,12 

oraz 4,12-16; Ap 15,1-4; Ap 19,5-8. Równocześnie zauważalne aktualnie odro-

dzenie studiów biblijnych podkreśla istnienie wielu tekstów Nowego Testamen-

tu, które odznaczają się walorem hymnicznym. Struktura literacka takowych 

tekstów (śpiewów) w wielu przypadkach jest analogiczna do psalmów pochwal-

nych, które zaczynają się od „zachęty”, aby następnie ukazać motywację takiego 

wezwania. Przykładem jest psalm 16: laudate Dominum … quoniam confirmata 

est. Podobną strukturę posiadają także wszystkie prefacje mszalne. Nie należy 

przy tym zapominać, że omawiane tutaj kantyki są doskonałym źródłem ducho-

 
16 Zob. Schemata n. 185, z dnia 19 września 1966, De Breviario 40 – Adnexa, De canticis 

Novi Testamenti, s. 1-7, tutaj s. 1-2 (łącznie z komentarzem, który poniżej streszczamy). 
17 Zob. A. W. S. P o r t e r: Cantica Mozarabici Officii. „EL” 49 (1935) 126-145. 
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wości liturgicznej. Jest to szczególnie ważne przy zauważalnej trudności właści-

wej interpretacji zarówno przez świeckich, jak też osoby duchowne znaczenia 

psalmów, które przecież tchną duchem Starego Testamentu. Pomocą mogą tu być 

pisma Ojców Kościoła, którzy w psalmach widzieli figurę samego Chrystusa lub 

Kościoła. Należy zatem uczyć się (dotyczy to zwłaszcza duchownych), aby od-

mawiać czy śpiewać psalmy w duchu Nowego Testamentu. Kantyki zatem będą 

tutaj doskonałą pomocą w chrześcijańskim rozumieniu psalmów. Jeśli psalmy 

tajemnicę Chrystusa zapowiadają w sposób prorocki (oraz indirecte), to kantyki 

odnoszą się do tej tajemnicy bezpośrednio. Odnośnie zaś do usytuowania kanty-

ków w strukturze nieszporów, to za ich umieszczeniem na końcu psalmodii 

przemawia motywacja chrystologiczna. Po prorockiej wymowie psalmów, śpie-

wający kantyk eksponują tajemnicę zbawczą Chrystusa, aby w końcu z radością 

wyśpiewać ewangelijny kantyk Magnificat. 

 W dniach 6–14 października 1966 Ojcowie Consilium wzięli udział w VII 

Sesji Plenarnej. Sekretarz Consilium A. Bugnini CM w swojej relacji dotyczącej 

sumarycznego opisu całości problematyki związanej z aktualnym stanem rewizji 

wszystkich ksiąg liturgicznych, kantykom poświęcił zaledwie jedno zdanie. Poin-

formował on, że Ojcowie zaakceptowali w całości (per manus elevationem) pro-

pozycję włączeni kantyków z Nowego Testamentu do nieszporów
18

. Warto tutaj 

przypomnieć, że Ojcowie równocześnie, w ogromnej większości (32 – placet, 2 – 

non placet, 1 – placet iuxta modum) opowiedzieli się za występowaniem w jutrz-

ni i nieszporach tylko trzech psalmów (lub ich części). 

 Bardziej detaliczny opis powyższej Sesji Plenarnej podaje sekretarz Grupy 

Studyjnej IX – V. Raffa
19

. W sposób bardziej precyzyjny przekazuje nam, że 

zadano pytanie czy Ojcowie są za taką strukturą psalmodii jutrzni i nieszporów, 

aby liczba trzech psalmów (lub ich części) obejmowała także odpowiednie kan-

tyki, z zachowaniem odrębnej roli Benedictus czy Magnificat. Ponownie 32 Oj-

ców  głosowało  placet,  2 – non placet,  1 – placet iuxta modum.  W  szczegóło-

wej   dyskusji  nad  tekstami  i  wyborem   kantyków  z  Nowego  Testamentu,  

bp C. G. Young chciałby, aby wśród kantyków znalazł się Prolog z Ewangelii 

św. Jana. Relator J. Pascher odpowiedział, że zgodna opinia egzegetów nie widzi 

w tym tekście literackiego charakteru kantyku. Podobne trudności zgłaszano 

wobec proponowanego tekstu 1 Kor 13,1-7 (canticum de caritate), gdyż zgodnie 

z poglądami św. Augustyna, co przypomniał znany patrolog bp M. Pellegrino, 

kantyki mają głosić chwałę Boga. W odpowiedzi J. Pascher podkreślał literackie 

piękno tego hymnu o miłości i proponował umieszczenie go w okresie Wielkiego 

Postu w miejsce kantyków allelujatycznych. Odnośnie do tego hymnu były także 

 
18 Zob. A. B u g n i n i: Res Secretarius z dnia 28 października 1966, Relatio VII Sessionis 

Plenariae „Consilii” 6-14 octobris 1966, s. 1-18, tutaj s. 10-11. 
19 Zob. Schemata n. 201, z dnia 8 listopada 1966, De Breviario 42, Relatio de his quae die 13 

octobris in VII Sessione Plenaria Consilii, de Officio divino acta sunt, s. 1-11, tutaj s. 3 oraz 5. 
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opinie pozytywne (bp H. Jenny, bp H. Volk), jakkolwiek zgłaszano zarazem 

ewentualne trudności związane z możliwością i sposobem ich wykonania śpie-

wem. Ogólnie jednak wszyscy Ojcowie Consilium (per elevationem manus) zga-

dzali się za włączeniem kantyków z Nowego Testamentu do nieszporów. 

 Następnym krokiem redakcyjnym w celu ustalenia struktury jutrzni i nie-

szporów było przeegzaminowanie przez Grupę Studyjną III pisemnych propozy-

cji nadesłanych przez niektóre autorytety liturgiczne, specjalnie o to poproszo-

ne
20

. I tak J. Gelineau sugerował, aby w psalmodię dni niedzielnych wkompono-

wać ewangelijne kantyki Benedictus czy Magnificat. W odpowiedzi usłyszał, że 

byłoby to zaprzeczeniem dotychczasowej, czcigodnej tradycji, która umieszczała 

te kantyki dopiero pod koniec tychże godzin kanonicznych, widząc w nich jako-

by ich ukoronowanie. J. Gelineau chciałby ponadto, po konsultacji z egzegetami, 

poszerzyć zestaw kantyków ze Starego Testamentu przeznaczonych dla jutrzni. 

Można by tutaj czerpać z tradycji brewiarzy zakonnych. Odnośnie do kantyków 

nieszpornych, wspomniany ekspert odrzucał 1 Kor 13,1-7, a popierał wprowa-

dzenie tekstu z prologu Ewangelii św. Jana. Te propozycje nie zyskały jednak 

przychylności Grupy Studyjnej III. Podobnie nie została przyjęta zaproponowana 

nowa struktura jutrzni czy nieszporów. J. Gelineau (et alius frater Gallus) chcie-

liby, aby te godziny rozpoczynały się od hymnu, a kończyły odpowiednimi kan-

tykami. Konsultorzy natomiast z Grupy Studyjnej III uważali, że punkt ciężkości 

psalmodii omawianych godzin spoczywał na trzecim psalmie. W praktyce prze-

ważała zatem opinia, aby w jutrzni kantyk ze Starego Testamentu znajdował się 

na drugim miejscu, a psalmodia znajdowała swoje ukoronowanie w trzecim 

psalmie o charakterze pochwalnym, zgodnie zresztą z tradycją rzymską. W nie-

szporach zaś culmen psalmodii wyraża odpowiedni kantyk z Nowego Testamen-

tu „zastępujący” trzeci psalm. Dla ogólnie popieranego czterotygodniowego 

układu psałterza, streszczany tutaj dokument (Relatio) zapowiada, że będzie 

przygotowany zestaw podwójnej serii kantyków dla jutrzni, powtarzanych co 

dwa tygodnie, oraz jedna seria kantyków nieszpornych, przeznaczonych na każ-

dy dzień w układzie jednego tygodnia, czyli powtarzanych przez następne trzy 

tygodnie. 

 W dniach  6–8 lutego 1967 r. pod przewodnictwem A. G. Martimorta w Ge-

nui,  w  Opactwie  Najświętszej  Maryi  Panny  Della Castagna odbyły się obra-

dy z udziałem wszystkich relatorów (oraz zaproszonych ekspertów) odpowie-

dzialnych za nowe redakcje poszczególnych elementów księgi BR
21

. Ustalono, że 

Grupa Studyjna III przygotuje poszerzony zestaw kantyków ze Starego Testa-

 
20 Poniżej referujemy propozycje odnoszące się do kantyków zawarte w J. P a s c h e r: Relatio 

(provisoria) de psalmis ditribuendis z dnia 18 grudnia 1966, s. 1-5, tutaj s. 1-3. 
21 Zob. Schemata n. 206, z dnia 15 lutego 1967, Relatio Sessionis Coetus IX „De structura 

generali Officii divini” quae Genuae apud Abbatiam S. Maria „Della Castagna” diebus 6. 7. 8. 

februarii 1967 habita est, s. 1-3, tutaj s. 2. 
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mentu, przeznaczonych dla jutrzni w układzie czterotygodniowej psalmodii. Po-

nownie  dyskutowano  nad propozycją  przeznaczenia tekstu „hymnu  o  miłości”  

(1 Kor 13,1-7) jako kantyku w nieszporach. Na 15 obecnych zaledwie 3 głosują-

cych widziało ten tekst jedynie w okresie Wielkiego Postu (w niedzielę), pozo-

stali odmawiali temu kantykowi charakteru hymnicznego. Większość dyskutan-

tów (9 głosów) chciało zastąpić powyższy tekst kantykiem 1 P 2,21-24. 

 Miesiąc później Grupa Studyjna III ogłosiła pełny zestaw kantyków dla 

jutrzni  w  układzie  psałterza  rozłożonego  na cykl czterech tygodni
22

. Zacho-

wano dwie serie dotychczasowych, tradycyjnych kantyków obecnych w pierw-

szej i drugiej jutrzni BR. Dokonano przy tym postulowanych już wcześniej skró-

ceń kantyków z ksiąg Powtórzonego Prawa (32,1-12), Wyjścia (15,1b-13.17-19) 

oraz Habakuka (3,2-4.12-19). Nowe, zaproponowane kantyki w zdecydowanej 

większości przejęte zostały z różnych tradycji zakonnych, praktykowanych od 

czasów starożytnych. Obejmowały one 8 tekstów z księgi Izajasza: 2,2-5; 

26,1-10.12; 33,13-18; 40,10-17; 42,10-16; 49,7-15; 61,10-11.62,1-5; 66,10-14. 

Ponadto wybrano teksty z księgi Jeremiasza (14,17-21), z księgi Ezechiela 

(36,24-28) oraz z księgi Tobiasza (13,10-15.17-19). Spoza tradycji monastycznej 

wyszukano kantyk z księgi Mądrości 9,1-12. Dla dwóch niedziel chciano pozo-

stawić dotychczasowe dwa kantyki z księgi Daniela („Pieśń trzech młodzień-

ców”): 3,52-57 oraz 3,57-58.56. Konsultorzy tejże Grupy Studyjnej w zdecydo-

wany sposób odrzucali zgłaszane sugestie, które opowiadały się za włączeniem 

ewangelijnych kantyków (Benedictus czy Magnificat) w cykl psalmodii jutrzni 

czy nieszporów. W tradycji Kościoła cieszą się one specjalną godnością. Stano-

wią ukoronowanie modlitewne jutrzni czy nieszporów. Ich opuszczenie czy 

przeniesienie byłoby destrukcją struktury wspomnianych godzin kanonicznych. 

 Odnośnie do kantyków nieszporów, analizowany tutaj dokument nie wpro-

wadza żadnych nowych tekstów z Nowego Testamentu. Aprobuje zestaw zgło-

szonych już wcześniej kantyków
23

, dokonując równocześnie kilka uściśleń.  Kan-

tyk Ap 19,1-8 przeznaczono na niedziele, a Flp 2,6-11 na I nieszpory niedzieli ze 

względu na jego wymiar paschalny. Jeśli w przyszłości kantyk o miłości (1 Kor 

13,1-7) nie uzyska akceptacji (quia poesia huius pericopae non sit lyrica) aby 

umieścić go w nieszporach niedzielnych Wielkiego Postu, można by w jego 

miejscu umieścić tekst 1 P 2,21-25. Ze względu na trudności ze znalezieniem 

większej ilości tekstów z Nowego Testamentu, które można by uznać za kantyki, 

należy pozostać przy idei powtarzania tych samych tekstów kantyków przez czte-

rotygodniowy układ psalmodii. 

 
22 Pełny zestaw kantyków jutrzni oraz nieszporów podaje Schemata n. 212, z dnia 7 marca 

1967, De Breviario 45, Coetus III. Relatio de distributione psalmorum, s. 1-11, tutaj s. 8-9. 
23 Por. przypis 16. 
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 Wobec zbliżającej się VIII Sesji Plenarnej Consilium, wyznaczonej na 10–

17 kwietnia 1967 roku, A. G. Martimort in scriptis poinformował wszystkich 

konsultorów o przygotowaniu dla Ojców tejże Sesji próbnego „wzorca” (speci-

men) przyszłej księgi BR, z pełnymi tekstami Officium divinum dla jednego tygo-

dnia (9-15 kwiecień 1967) oraz pełną dystrybucję psalmów dla pozostałych 

trzech tygodni
24

. Omawiając szczegółowo zawartość owego próbnego „wzorca”, 

odnośnie do kantyków A. G. Martimort poinformował, że kierowano się tutaj 

następującymi kryteriami redakcyjnymi, będącymi owocem i wynikiem prac 

Grupy Studyjnej III: 

 w jutrzni do dotychczasowych kantyków dobrano wiele nowych tekstów 

z ksiąg Starego Testamentu; 

 struktura psalmodii zachowuje podobny „porządek zbawczy” jak w Lek-

cjonarzu  mszalnym,  czyli  najpierw  tekst  ze Starego Testamentu, po-

tem z Nowego (Listy Apostolskie, Dzieje Apostolskie, Apokalipsa) aż po 

tekst z Ewangelii
25

; 

 nie przewiduje się wprowadzenia innych kantyków z Ewangelii, poza 

tradycyjnymi Benedictus i Magnificat. Dotyczy to np. propozycji tekstu 

„Błogosławieństw” (Mt 5,3-11). 

 Bezpośrednio przed VIII Sesją Plenarną Consilium (10–19 IV 1967) zebrali 

się razem wszyscy relatorzy Grup przygotowujących rewizję poszczególnych 

elementów składowych przyszłej księgi BR
26

. J. Pascher zapoznał obecnych m.in. 

z zestawem 26 kantyków ze Starego Testamentu oraz 7 z Nowego Testamentu. 

Ponownie, nieco dłużej zatrzymano się nad rolą kantyków Benedictus oraz Ma-

gnificat. Oto kilka charakterystycznych wypowiedzi: 

J. Patino obawiał się występowania pewnej rutyny przy ich recytacji, jeśliby 

wspomniane ewangelijne kantyki obowiązywały codziennie;  

J. Cellier opuściłby te dwa kantyki, aby nieco skrócić te dwie godziny kano-

niczne; 

 
24 Zob. Schemata n. 215, z dnia 15 marca 1967, De Breviario 46, Relatio generalis de structu-

ra Breviarii Venerabiles Patres, s. 1-16, tutaj s. 3 n. Wspomniany specimen nosił tytuł: Schema 

completum Divinii Officii persolvendi a die 9 ad 15 aprilis 1967. Psalterium breviarii per quattuor 

hebdomadas distributum. In Civitate Vaticana 1967, s. 1-250. 
25 Tę   biblijną   kolejność   potwierdzi   później   Ogólne  Wprowadzenie  do  Liturgii  Godzin  

w art. 139. 
26 Informuje  o  tym  (a także o odczytaniu w czasie VIII Sesji Plenarnej przez J. Pa s c h e r a 

w dniu 17 kwietnia 1967 relacji na temat dystrybucji psalmów zwłaszcza w jutrzni i nieszporach) 

Schemata n. 227, z dnia 9 maja 1967, De Breviario 48. De structura generali Officii divini, s. 1-16, 

tutaj s. 3. 
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B. Fischer przekonywał, że koniecznie należy codziennie zachować te kan-

tyki, gdyż wyrażają chwałę odkupienia i stanowią koronę duchowości officium; 

H. M. Roguet przekonywał, że jeśli psalmy ze swej natury reprezentują ele-

menty  i treści  profetyczne,  to  ewangelijne  kantyki  wykazują  ich  spełnienie, 

realizację; 

B. Neunheuser podkreślał w tych kantykach ich wyjątkowy walor teologicz-

ny, a także psychologiczny, potwierdzony ich wielowiekową obecnością w tra-

dycji modlącego się Kościoła. 

 Ojcowie VIII Sesji Plenarnej w głosowaniu dotyczącym codziennego wy-

stępowania Benedictus w jutrzni oraz Magnificat w nieszporach, jednogłośnie 

opowiedzieli się za utrzymaniem tejże praktyki. 

 W procesie  dalszych prac Grupy Studyjnej III wyłaniały się dalsze propo-

zycje tekstów kantyków, zarówno dla jutrzni, jak też nieszporów. I tak w połowie 

roku 1967 dobrano dla nieszporów niedziel Wielkiego Postu tekst 1 P 2,21-24  

(Dobrowolna męka Chrystusa). Dla pierwszych nieszporów uroczystości Obja-

wienia Pańskiego oraz święta Przemienienia Pańskiego przeznaczono tekst 1 Tm 

3,16 (Chwała Chrystusa). Tekst Iz 49,7-15 (Pieśń Sługi Pańskiego) zarezerwo-

wany uprzednio na okres Adwentowy zastąpiono Kantykiem Azariasza Dn 3,26-

27.29.34-41
27

. Nie wszystkie powyższe propozycje znalazły się w ostatecznej 

redakcji księgi BR. Ukazują one jednakże proces redakcyjnego wysiłku konsulto-

rów i ekspertów w dochodzeniu do finalnych ustaleń.  

 W październiku 1967 roku, z polecenia papieża Pawła VI zwołano Pierwszy 

Synod Biskupów świata, który miał przyjrzeć się posoborowej odnowie Kościo-

ła, w tym także odnowie liturgicznej. 21 października przewodniczący Consilium 

kard. J. Lercaro odczytał relację ukazującą aktualny stan prac związanych z wy-

konaniem postanowień Konstytucji Liturgicznej, w tym również kwestie związa-

ne z nową redakcją księgi BR. W relacji przygotowanej dla przewodniczącego 

Consilium na temat kryteriów rewizji wspomnianej księgi, poza ukazaniem no-

wej  struktury  jutrzni  i  nieszporów,  przypomniano,  że  novum  w  postaci 

wprowadzenia kantyków z Nowego Testamentu do nieszporów było już postu-

lowane w dyskusjach Soboru Watykańskiego II
28

. 

 
27 Powyższe szczegóły, a także obszerne propozycje przypisujące poszczególne kantyki dla 

pierwszych i drugich nieszporów wielu świąt i uroczystości podaje Schemata n. 224, z dnia 20 

września 1967, De Breviario 59, Coetus a studiis III: De psalmis distribuendis, s. 1-17. 
28 … In disceptatione conciliari a pluribus Patribus optabatur ut in Breviario dicerentur 

cantica ex Novo Testamento depromenda, zob. Consilium ad exsequendam Constitutionem de 

Sacra Liturgia, Relatio ad Synodum Episcoporum de principiis ad instaurationem Breviarii, (bez 

daty), s. 1-7, tutaj s. 2. 
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 Ojcowie Synodu Biskupów w kwestii kantyków nie wnieśli  żadnych istot-

nych poprawek czy propozycji. Jedynie dwóch dyskutantów (kard. V. Gracias 

oraz  bp  H.  Jenny)  opowiadali  się  za  pozostawieniem  w  nieszporach  kanty-

ku o miłości (1 Kor 13,1-7)
29

. 

 Ostateczny zestaw kantyków przeznaczonych dla jutrzni zawiera 26 tekstów 

przydzielonych na każdy dzień czterotygodniowego układu księgi Liturgii Go-

dzin. Pierwsze dwa tygodnie dni powszednich otrzymały zasadniczo tradycyjne 

kantyki z pierwszej i drugiej jutrzni tradycji utrwalonej w BR Piusa X z roku 

1911. Wyjątkiem jest tutaj nowy kantyk na sobotę I tygodnia. Jest to Hymn zwy-

cięstwa Mojżesza po przejściu Morza Czerwonego (Wj 15,1b-3.17-18) ze swoją 

symboliką sakramentu chrztu. Na pozostałe powszednie dni trzeciego i czwarte-

go tygodnia przydzielono, wzmiankowane już wcześniej w niniejszym opraco-

waniu, nowe kantyki obecne w różnych zakonnych tradycjach brewiarzowych. 

Wyjątkiem jest tutaj kantyk tradycji hiszpańskiej Dn 3,26-27.29.34-41
30

 wystę-

pujący we wtorek czwartego tygodnia (modlitwa w piecu ognistym) oraz zupeł-

nie  nowy  tekst przydzielony  na sobotę  trzeciego  tygodnia  z  Księgi Mądrości 

9,1-6.9-11 (Modlitwa o mądrość)
31

. Na niedziele wyznaczono dwa kantyki sta-

nowiące dwie części „Pieśni Trzech Młodzieńców” z księgi Daniela, które na 

przemian powtarza się co dwie niedziele (Dn 3,52-57 oraz Dn 3,57-88.56). 

 Kantyki nieszporów, zupełne novum w przeredagowanej księdze BR, czer-

pane z Listów Apostolskich oraz Apokalipsy, umieszczone są zawsze po dwóch 

psalmach. Zestawione  są  one  zasadniczo  w  cyklu  jednego  tygodnia,  czyli 

powtarzane przez pozostałe trzy tygodnie układu brewiarzowej psalmodii
32

. I tak 

w niedziele występuje kantyk z Ap 19,1-2.5-7; w poniedziałki Ef 1,3-10; we 

wtorki Ap 4,11:5,9.10.12; w środy Kol 1,12-20; w czwartki Ap 11,17-18:12,10-

12; w piątki Ap 15,3-4; w soboty (1 nieszpory niedzielne) Flp 2,6-11. Ponadto 

ustalono, że w niedzielne drugie nieszpory okresu Wielkiego Postu będzie wy-

stępował  tekst  1 P 2,21-24,  a kantyk  1 Tm 3,16 będzie obecny w pierwsze 

nieszpory  uroczystości  Objawienia  Pańskiego  oraz  w  Święto  Chrztu Pań-

skiego, a także w drugie nieszpory święta Przemienienia Pańskiego. 

 
29 Propozycje, zastrzeżenia, opinie Ojców Synodu na tematy związane z przyszłą redakcją 

księgi BR podaje Schemata n. 263, z dnia 10 grudnia 1967, De Breviario 45, Relatio IX Sessionis 

Consilii et praecedentis coadunationis relatorum necnon et Coetus IX, s. 1-18, tutaj s. 4. 
30 Dokumentuje to J. P i n e l l: Liturgia delle Ore. Torino 1990 s. 139. 
31 Tamże, s. 142. 
32 Zgodnie z tematem rozprawy analizujemy procesy redakcyjne oraz finalne ustalenia zwią-

zane z nowym kształtem księgi BR, której nadano tytuł Liturgia Horarum (editio typica 1971). Jeśli 

bowiem oryginał łaciński operuje 9 tekstami kantyków nieszpornych, to już przekład polski Litur-

gii Godzin. vol. I-IV, Pallottinum 1982, zawiera ich aż 17; w tym kantyk – hymn o miłości (1 Kor 

13,1-8.13) nieobecny  w  editio typica.  Szczegółową  analizę  kantyków (zarówno  w  jutrzni,  jak 

też w nieszporach) obecnych w polskiej edycji Liturgii Godzin prezentuje W. G ł o w a: Modlitwa 

liturgiczna. Liturgia Godzin. Przemyśl 1996 s. 82-103. 
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 Studium nasze nie poruszało szerzej problematyki związanej z ewangelij-

nymi kantykami jutrzni i nieszporów (Benedictus oraz Magnificat). Poza margi-

nalnymi opiniami niektórych konsultorów i ekspertów na temat ich roli w tychże 

godzinach kanonicznych, podważającymi ich codzienne występowanie w modli-

twie brewiarzowej
33

, wyjątkowy szacunek i wielowiekowa tradycja Kościoła 

rzymskiego  przypisująca  tymże  kantykom  specjalne  miejsce  i  rolę  sprawia, 

że nadal „mają być one otaczane taką samą czcią i godnością, z jaką słuchamy 

słów Ewangelii”
34

. 
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ABSTRACT 

The position and role of the Canticles in Book of the Liturgy of the Hours. Editorial questions 

The former Roman Breviary contained only canticles of the Old Testament (with the excep-

tion of the Gospel Canticles), which occurred in a one week in laudes I and laudes II. This article 

describes several years of editorial work of the Study Group III Consilium, that led to its inclusion 

in the new book of the Liturgy of the Hours enlarged the amount of canticles of laudes and espe-

cially, for the first time, in vespers and some feasts (canticles of the New Testament). 

Key words: reform of the breviary, canticles, liturgy of the hours.  

Słowa kluczowe: reforma brewiarza, kantyki, liturgia godzin.   

 

 
33 Zob. dokumenty wymienione w przyp. 15 oraz 22. 
34 Zob. Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin. art. 139. 





 201 

  

 

 

 
 

 

 

DARIUSZ KWIATKOWSKI 

Symbolika i teologia liturgicznych obrzędów 

konsekracji dziewic 

 

 

W 2001 r.  ukazała się w języku polskim ta część Pontyfikału Rzymskiego, 

która zawiera Obrzędy konsekracji dziewic
1
.  Typiczne  wydanie tych obrzędów 

w języku łacińskim ujrzało światło dzienne już w roku 1970. Polska edycja od-

nowionej po Soborze Watykańskim II księgi liturgicznej zawiera odpowiednie 

dekrety Prymasa Polski i Kongregacji Kultu Bożego, zatwierdzające wydanie 

księgi, wprowadzenie ogólne, obrzędy konsekracji dziewic, obrzędy konsekracji 

dziewic połączone z profesją mniszek, teksty do wybory przy konsekracji dzie-

wic: czytania biblijne i śpiewy, drugi sposób wezwania dziewic, antyfony w cza-

sie wręczenia znaków konsekracji, drugi sposób wręczenia znaków konsekracji, 

drugą formułę końcowego błogosławieństwa oraz dodatek, w którym umieszczo-

no wzór formuły profesji.  

Zwyczaj konsekrowania dziewic wywodzi się z tradycji pierwotnego Ko-

ścioła i należy do najcenniejszych skarbów liturgii rzymskiej – stwierdza na sa-

mym początku dekret Świętej Kongregacji Kultu Bożego
2
. Dziewictwo poświę-

cone Bogu, jako wzniosły dar, zostawił Chrystus swojej Oblubienicy – Kościo-

łowi w dziedzictwie. Dziewice poświęcone Bogu od początku istnienia Kościoła 

stanowiły jego ozdobę. Doceniając wartość dziewictwa poświęconego Bogu, 

Kościół bardzo wcześnie stworzył liturgiczne obrzędy przyjęcia w stan, określa-

ny jako dziewictwo konsekrowane. Na przestrzeni wieków modlitwa konsekra-
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1 Pontyfikał rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszechnego 

Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI, poprawiony staraniem papieża Jana 

Pawła II: Obrzędy konsekracji dziewic. wydanie wzorcowe. Katowice 2001 [dalej: OKD].   
2 Święta Kongregacja Kultu Bożego: Dekret. W: OKD s. 7.   
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cyjna została ubogacona innymi obrzędami liturgicznymi i tak powstały Obrzędy 

konsekracji dziewic, które stały się częścią Pontyfikału rzymskiego
3
.    

Odnowione przez reformę liturgiczną Soboru Watykańskiego nowe Ordo 

consecrationis virginum, zostało opracowane przez międzynarodowy zespół wy-

bitnych  specjalistów  świeckich  i  zakonnych  w  oparciu o wcześniejszy  rytuał 

papieża Klemensa VII z przełomu XVI i XVII w. Odnowy dokonano z uwzględ-

nieniem zaleceń konstytucji o liturgii Sacrosanctum concilium i innych doku-

mentów soborowych i posoborowych
4
. Należy zauważyć, że w polskojęzycznej 

literaturze  teologicznej  jest  bardzo  mało  pozycji  na temat konsekracji dzie-

wic. Najbardziej  obszernym i kompletnym dziełem jest rozprawa habilitacyjna 

ks. prof. Krzysztofa Koneckiego zatytułowana: Konsekracja dziewic w odnowie 

liturgicznej Soboru Watykańskiego II.     

Nowa księga liturgiczna ma dwa obrzędy konsekracji dziewic. Pierwszy do-

tyczy konsekracji dziewic żyjących w świecie, a drugi konsekracji mniszek. Ten 

drugi obrzęd łączy profesję zakonną z konsekracją dziewic. Celem artykułu jest 

ukazanie teologicznego i symbolicznego znaczenia poszczególnych obrzędów, 

składających się na konsekrację dziewic. Przedstawione zostaną także dodatkowe 

elementy, które są charakterystyczne dla profesji mniszek. 

 

I. Przygotowanie i obrzędy wstępne 

Wprowadzenie teologiczno-pastoralne zachęca, aby konsekracja dziewic od-

bywała się w oktawie Wielkanocy lub w uroczystości związane z tajemnicą 

Wcielenia, ze wspomnieniami Maryi Panny lub świętych dziewic. Dobrym 

dniem jest również niedziela
5
. Wyznaczenie czasu dokonania konsekracji dzie-

wic nawiązuję do starożytnej tradycji i jednocześnie wskazuje kryterium teolo-

giczne. Konsekracja dziewicy jest jej zaślubinami z Chrystusem i stąd pierw-

szeństwo ma okres paschalny i uroczystości o charterze chrystologicznym. Pas-

cha Chrystusa jest znakiem Nowego Przymierza, czyli definitywnego i całkowi-

tego zaślubienia Chrystusa z Kościołem. Natomiast tajemnica Wcielenia wskazu-

je na początek Jego zaślubin z Kościołem. W dniu konsekracji dziewice zostają 

wyniesione do godności oblubienic Chrystusa. Dzięki temu wspólnota kościelna 

otrzymuje czytelny znak ostatecznych zaślubin z Chrystusem
6
. Możliwość spra-

wowania obrzędu w święta Maryjne lub świętych dziewic ma również swoje 

 
3 Por. Tamże. 
4 Por. K.  K o n e c k i: Konsekracja dziewic w odnowie liturgicznej Soboru Watykańskiego II. 

Włocławek 1997 s. 29–30.  
5 OKD nr 1, s. 13. 
6 Por.  Homilia  w  obrzędzie  konsekracji  dziewic. W: OKD nr 16 s. 19; T.  C o l o m b o t t i :  

I riti della consacrazione delle vergini e della professione religiosa. W: Matrimonio e verginità. 

L’amore cristiano e le sue forme celebrative. AAVV. Milano 1976 s. 69–70.   
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uzasadnienie teologiczne. Maryja jest najdoskonalszym wzorem zaślubin z Chry-

stusem. Natomiast święte dziewice doświadczyły w sposób egzystencjalny za-

równo cieleśnie jak i duchowo rzeczywistości zaślubin Chrystusa i Kościoła
7
.   

Szafarzem obrzędu winien być biskup diecezjalny i stąd zaleca się, aby kon-

sekracja odbywała się w kościele katedralnym. Wynika to z faktu, że dziewice 

konsekrowane żyjące w świecie najczęściej służą dziełom diecezjalnym i to bi-

skup dopuszcza i włącza je do tego stanu. Stąd w oznaczonym dniu, poprzedza-

jącym konsekrację biskup powinien poznać kandydatki i odbyć z nimi rozmowę
8
. 

Za katedrą jako miejscem konsekracji dziewic przemawiają racje teologiczne. 

Jest to najważniejsze miejsce kultu w całej diecezji. Katedra jako miejsce kultu 

jest świątynią będącą znakiem misterium Kościoła, który Chrystus uświęcił swo-

ją Krwią, aby był Jego Oblubienicą, pełną chwały Dziewicą jaśniejącą czystością 

wiary
9
. W katedrze objawia się także Kościół lokalny, gdy liturgii przewodniczy 

biskup. Wierni uczestniczący w obrzędzie konsekracji dziewic stają się znakiem 

Kościoła, który jest Oblubienicą poświęconą Bogu
10

. Należy także podkreślić, że 

w konsekracji dziewic dokonują się mistyczne zaślubiny z Chrystusem i z Ko-

ściołem. Dzięki darowi Ducha Świętego dziewica konsekrowana jest wyniesiona 

do godności oblubienicy Chrystusa i zostaje połączona z Nim nierozerwalnym 

węzłem.  Poprzez  akt  liturgiczny  rodzi  się  ścisły i duchowy związek dziewicy 

z biskupem, a przez to z konkretną diecezją, dla której będzie odtąd służyć
11

.  

Natomiast konsekracja mniszek zasadniczo powinna odbywać się w klaszto-

rze.  Jednak  zachęca się,  aby i w tej  uroczystości uczestniczyli  wierni  świeccy 

i dlatego wprowadzenie teologiczno-pastoralne wyraźnie mówi, że należy uprze-

dzić wiernych o dniu i godzinie konsekracji, aby mogli się licznie zgromadzić. 

Liturgia konsekracji mniszek winna mieć uroczysty charakter, bo domaga się 

tego natura obrzędu, ale trzeba unikać wystawności niezgodnej z ubóstwem za-

konnym
12

.                 

Obrzędy konsekracji dziewic dokonują się podczas Mszy Świętej i jeśli 

przepisy pozwalają można użyć formularza Mszy obrzędowej „Na konsekrację 

dziewic”. Sam obrzęd powinien być celebrowany przy katedrze biskupa lub 

przed ołtarzem, aby wierni dobrze widzieli wszystkie czynności liturgiczne
13

. 

 
7 Por. K.  K o n e c k i: Konsekracja dziewic w odnowie liturgicznej Soboru Watykańskiego II. 

dz. cyt. s. 178.  
8 Zob. OKD nr 2-3 s. 13.  
9 Zob. Modlitwa poświęcenia Kościoła. W: Pontyfikał rzymski. Obrzędy poświęcenia kościoła 

i ołtarza. wydanie wzorcowe. Katowice 2001 nr 62 s. 55–56.   
10 Por. G.  T o s e t t i :  Vergini  consacrate  nel  mondo.  Un  ritorno  alle  origini.  Bologna 

1990 s. 58.  
11 Por. T.  C o l o m b o t t i: Consacrazione delle vergine e professione religiosa. Due libri 

liturgici della Chiesa italiana. „Rivista Liturgica” T. 69: 1982 s. 451.  
12 OKD 4145, s. 43–44. 
13 Tamże, nr 5-6 s. 13. 
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Msza Święta, podczas której odbywa się konsekracja dziewic, rozpoczyna się od 

uroczystej procesji wejścia, w której biorą udział również dziewice mające przy-

jąć konsekrację. W czasie procesji wykonuje się mszalny śpiew na wejście. Ru-

bryki, nawiązując do starożytnego zwyczaju, dopuszczają, aby w procesji do 

ołtarza kandydatkom do konsekracji towarzyszyły dwie dziewice już konsekro-

wane lub dwie kobiety wybrane spośród świeckich. Mogą one towarzyszyć 

wszystkim dziewicom. Po dojściu do prezbiterium dziewice oddają należny 

ukłon ołtarzowi i udają się na wyznaczone dla nich miejsca. Obrzędy wstępne 

mszy świętej odbywają się według zwykłego porządku
14

.  

Forma uczestnictwa dziewic w procesji wejścia jest nowa, gdyż wcześniej 

kandydatki wchodziły po graduale. Mamy tutaj pewną analogię do obrzędu sa-

kramentu  święceń,  gdzie  również  kandydaci  uczestniczą  w  procesji  wejścia. 

Ich udział w procesji wejścia podkreśla uroczystą rangę liturgii konsekracji 

dziewic
15

.  Natomiast  obecność  dziewic  już  konsekrowanych  lub  innych  

kobiet  świeckich  w  drodze  do  ołtarza  ma  starożytne  pochodzenie.  Według  

dawnej tradycji  kobieta  składająca  śluby  nie  powinna  do  ołtarza  swoich  

ślubów przystępować  sama
16

.   

 

II. Liturgia słowa Bożego 

Soborowa Konstytucja o liturgii, wskazując na różne formy obecności Chry-

stusa w celebracjach liturgicznych, mówi także Jego obecności w słowie Bożym: 

albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo święte, wówczas On sam mówi
17

. Na-

tomiast Ojciec Święty Benedykt XVI mówi sakramentalności słowa Bożego gło-

szonego podczas liturgii
18

. Oznacza to, że głoszone w czasie zgromadzenia litur-

gicznego  słowo  Boże  nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ staje się żywe 

i skuteczne. Ponieważ sam Chrystus kieruje do nas swoje słowo, możemy mó-

wić, że w czasie liturgii dokonuje się aktualizacja, uobecnienie tegoż słowa, czy-

li, że to słowo posiada moc zbawczą. Słowo Boże w liturgii jest anamnezą, pod-

czas której wierni sięgają do skarbca pamięci, czyli do Pisma Świętego. W ten 

sposób mogą usłyszeć głos mówiącego Boga, który staje się aktualny w konkret-

nej rzeczywistości. To swego rodzaju anamneza przerywająca bieg czasu, która 

wprowadza człowieka i jego życie w inny wymiar czasu. Tym innym i nowym 

 
14 Tamże, nr 9–10 s. 14.  
15 Por. I.M. C a l a b u i g, R. B a r b i e r i: Struttura e fonti dell’ „Ordo consecrationis 

virginum”. W: Liturgia opera divina e umana. AAVV. Roma 1982 s. 480–481. 
16 Por. K. K o n e c k i:  Konsekracja  dziewic  w  odnowie  liturgicznej   Soboru  Watykań-

skiego II., dz. cyt. s. 211.  
17 KL 7. 
18 Por. B e n e d y k t  X V I:  Adhortacja  apostolska  Verbum  Domini. Tłum. pl. Kraków 

2010 nr 56. 
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wymiarem czasu jest wieczność. Oznacza to, że wierni słuchający słowa Bożego 

podczas liturgii wchodzą w kaioros, czyli w boski czas zbawienia
19

.  

Doceniając znaczenie i wartość słowa Bożego w liturgii, staje się czymś 

oczywistym, że nie mogło go zabraknąć w obrzędach konsekracji dziewic. Obec-

ność słowa Bożego jest uzasadniona i umocniona faktem, że konsekracja doko-

nuje się podczas mszy świętej. Rubryki mówią, że w liturgii słowa wszystko 

odbywa się w zwykły sposób. Przewiduje się jednak możliwości dokonania wy-

boru. Czytania mszalne można wziąć z liturgii danego dnia lub, jeśli przepisy na 

to pozwalają, z lekcjonarza umieszczonego w księdze liturgicznej zawierającej 

obrzędy konsekracji dziewic. Nie można używać tych czytań w przypadku, gdy-

by konsekracja odbywała się w Triduum Paschalne, w uroczystość Narodzenia 

Pańskiego, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia, Zesłania Ducha Świętego, 

Najświętszego Ciała i krwi Chrystusa oraz w inne uroczystości nakazane
20

. 

W pozostałe dni w ciągu roku, kiedy dozwolone jest użycie formularza 

mszalnego  „Na  konsekrację  dziewic”  można  wybrać czytania znajdujące się 

w Pontyfikale. Lekcjonarz zawiera bardzo bogaty zestaw czytań własnych prze-

znaczonych na uroczystość konsekracji dziewic. Jako pierwsze można wybrać 

jedno z dziesięciu czytań ze Starego Testamentu: Rdz 12, 1–4a (Powołanie 

Abrahama), 1 Sm 3, 1–10 (Powołanie Samuela), 1 Krl 19, 4–9a.11–15a (Wę-

drówka Eliasza do góry Horeb i spotkanie z Bogiem), 1 Krl 19, 16b.19-21 (Po-

wołanie Elizeusza), Pnp 2, 8–14 (Powstań, przyjaciółko moja i pójdź), Pnp 8, 6–

7 (Miłość jest potężna jak śmierć), Iz 61, 9–11 (Radość ze zbawienia i wyzwole-

nia), Oz 2, 16.21–22 (Poślubię cię sobie na wieki)
21

. Warto zauważyć, że część 

jednej z perykop z Pieśni nad pieśniami znajduje się także w lekcjonarzu zawie-

rającym obrzędy sakramentu małżeństwa
22

. W Okresie Wielkanocnym można 

wziąć czytania z Nowego Testamentu: Dz 2, 42–47 (Życie wspólne pierwszych 

chrześcijan), Dz 4, 32–35 (Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej), 

Ap 3, 14b.20–22 (Uczta życia wiecznego), Ap 21, 12–14.16–17.20 (Oczekiwanie 

na powtórne przyjście Chrystusa w chwale)
23

. Odpowiedzią zgromadzonego ludu 

na  Słowo  Boże  usłyszane  w  pierwszym  czytaniu  jest psalm responsoryjny. 

W rytuale znajduje się propozycja dziewięciu psalmów responsoryjnych: 90, 63, 

24, 40, 45, 84, 100, 27, 34, 33, 84 i 45. Dwukrotnie umieszczono Ps 45
24

.  

Ponieważ liturgia obrzędu konsekracji dziewic pozwala użyć trzech czytań 

biblijnych, w lekcjonarzu znajdujemy 12 propozycji drugiego czytania: Rz 6, 3–

 
19 Por. A.M. T r i a c c a: Bibbia e liturgia. W: Nuovo Dizionario di Liturgia. Red. D. 

S a r t o r e, A.M., T r i a c c a. Cinisello Balsamo. Milano 1988 s. 185.   
20 OKD nr 9 s.12.  
21 Tamże, nr 81–88 s. 61–66. 
22 Obrzędy sakramentu małżeństwa. Katowice 2005 s. 77–78.   
23 OKD nr 89–92.  
24 Tamże, nr 93–104 s. 70–81. 
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11 (Nowe życie w Chrystusie), Rz 12, 1–13 (Oddajcie ciała swoje na ofiarę ży-

wą, świętą, miła Bogu), 1 Kor 1, 22–31 (Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego), 1 

Kor 7, 25–35 (Dziewica troszczy się o sprawy Pana), Ef 1, 3–14 (Bóg wybrał nas 

w Chrystusie, abyśmy byli święci), Flp 2, 1–4 (Jednomyślność w służbie Bożej), 

Flp 3, 8–14 (Wyzułem się ze wszystkiego, aby pozyskać Chrystusa), Kol 3, 1–4 

(Dążcie tam, gdzie jest Chrystus), Kol 3, 12–17 (Miłość jest więzią doskonało-

ści), 1 Tes 4, 1–3a.7–12 (Wolą Bożą jest wasze uświęcenie), 1 P 1, 3–9 (Miłość 

Jezusa Chrystusa), 1 J 4, 7–16 Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas)
25

.  

Jako perykopy ewangelijne proponuje się 16 fragmentów: Mt 5, 1–12a 

(Osiem błogosławieństw), Mt 11, 25–30 (Tajemnice Królestwa objawione pro-

staczkom), Mt 16, 24–27 (Kto straci życie z mego powodu, znajdzie je), Mt 19, 

3–12 (Bezżenni dla królestwa niebieskiego), Mt 19, 16–26 (Jeżeli chcesz dosko-

nały, sprzedaj, co posiadasz, i chodź za mną), Mt 25, 1–13 (Przypowieść o 10 

pannach), Mk 3, 31–35 (Prawdziwa rodzina Jezusa), Mk 10, 24b–30 (Porzuć 

wszystko dla Chrystusa), Łk 9, 57–62 (Kto się wstecz ogląda, nie nadaje się do 

królestwa Bożego), Łk 10, 38–42 (Marta i Maria przyjmują Chrystusa), Łk 11, 

27–28 (Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego), J 12, 24–26 (Ziarno, które 

obumrze, przynosi owoc), J 15, 1–8 (Kto trwa W Chrystusie, przynosi obfity 

owoc), J 15, 9–17 (Prawa przyjaźni z Chrystusem), J 17, 20–26 (Chcę, aby ci, 

których mi dałeś, byli ze Mną)
26

. 

Podsumowując, można stwierdzić, że czytania biblijne wyjaśniają znaczenie 

i wartość dziewictwa oraz jego rolę w Kościele. Jest ono ukazane jako powołanie 

i  dar  pochodzący  od  Boga.  Jego  celem  jest  świętość osobista  oraz  świadec-

two o królestwie Bożym, które przeznaczone jest dla słuchających słowa Bożego 

i wypełniających je w codziennym życiu, oraz dla czystych, pokornych sercem. 

Dziewictwo objawia i staje się znakiem miłości Chrystusa do Kościoła. 

  

III. Wezwanie dziewic 

Zgodnie z praktyką posoborowych ksiąg liturgicznych sprawowanie sakra-

mentów i sakramentaliów następuje zaraz po proklamacji Ewangelii. Podobnie 

jest w przypadku konsekracji dziewic. Obrzędy konsekracji rozpoczynają się od 

wezwania kandydatek. Rubryki zaznaczają, że w przypadku, gdy konsekracja 

odbywa się przed ołtarzem, przejściu biskupa do przygotowanego krzesła towa-

rzyszy śpiew antyfony: „Roztropne dziewice, przygotujcie swoje lampy. Oblu-

bieniec wasz nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie”. W tym czasie dziewice 

mające przyjąć konsekrację zapalają świecie, i prowadzone przez asystujące im 

konsekrowane dziewice lub kobiety świeckie, podchodzą do prezbiterium i stają 

 
25 Tamże, nr 105–116 s. 82–92. 
26 Tamże, n. 126–140 s. 107–96. 
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przed wejściem do niego
27

. W przypadku konsekracji dziewic połączonej z pro-

fesją  mniszek  do  ołtarza  prowadzą  mistrzyni  oraz  wyznaczona  do  tego 

mniszka
28

. Obrzęd ten stwarza okazję do utworzenia procesji przypominającej 

orszak panien mądrych i roztropnych, oczekujących na przybycie oblubieńca 

(zob. Mt 25, 1–13).   

Tekst antyfony oraz zapalenie świec ma swoje źródło w Nowym Testamen-

cie i nawiązuję do przypowieści o pannach mądrych i głupich (Mt 25, 1–13). 

Kandydatki do konsekracji symbolizują mądre panny, które czuwając, oczekują 

na  przyjście  Oblubieńca  i w każdej chwili są gotowe zapalić swoje lampy. 

Treść antyfony i symbolika zapalenia świec obrazują mistyczne zaślubiny dzie-

wic z Chrystusem.  Czasowniki  użyte  w  trybie  rozkazującym:  „przygotujcie”  

i wyjdźcie” stanowią wezwanie do kandydatek, aby przyjęły wewnętrzną posta-

wę gotowości na spotkanie z Oblubieńcem. Od strony zewnętrznej ukazuje tę 

postawę  zapalenie  świec,  podejście  do  ołtarza  i  do  biskupa.  Ołtarz  i  biskup 

w liturgii są znakami obecności Chrystusa. Te proste czynności przygotowują 

dziewice do liturgicznego obrzędu duchowych zaślubin
29

. 

Kiedy dziewice podejdą do ołtarza z zapalonymi świecami, biskup wzywa 

je, wypowiadając następującą formułę: Przyjdźcie, córki, słuchajcie mnie, nauczę 

was bojaźni Pańskiej. Są to słowa wzięte z psalmu 33, werset 2. Na to wezwanie 

dziewice  odpowiadają  słowami,  które  także  są  zaczerpnięte z Pisma Święte-

go, a konkretnie z Księgi Daniela (3, 41–42): Oto idziemy z radosnym sercem, 

wielbimy Boga i chcemy oglądać Jego oblicze. Panie, nie zawiedź nas, ale postąp 

z nami według swojej dobroci i według swego wielkiego miłosierdzia
30

. W we-

zwaniu biskupa jest przywołany duch bojaźni Pańskiej. W przypadku dziewic 

należy go rozumieć jako gorliwe pragnienie służenia Bogu i zachowanie Jego 

woli. Dziewice, odpowiadając na wezwanie biskupa, wyrażają stan swoich serc, 

czyli radość z możliwości spotkania z Oblubieńcem. One cieszą się, że Go spo-

tkają, i że będą mogły żyć z Nim w jedności i Go naśladować. Mając świado-

mość swoich słabości, całkowicie zdają się na dobroć i miłosierdzie Boga
31

.                     

 Można też zastosować drugą formę wezwania, które znajduje się w księdze 

liturgicznej. Jest ona prostsza, mniej uroczysta i w swojej strukturze nawiązuję 

do wezwań występujących w obrzędach święceń diakonów i prezbiterów. W tym 

przypadku diakon wzywa dziewice, mówiąc: Niech przystąpią siostry mające 

otrzymać konsekrację. Po czym wzywa kandydatki imiennie, i każda z nich, 

 
27 Tamże, nr 13 s. 15.  
28 Tamże, nr 51 s. 45. 
29 Por. K. K o n e c k i: Konsekracja dziewic w odnowie liturgicznej Soboru Watykańskiego II, 

dz. cyt. s. 180–181.  
30 OKD nr 14 s. 16. 
31 Por. P. Visentin: Il rito della „Consecratio Virginum”. W: Atti 4 e 5 Convegno del’ „Ordo 

Virginum”. AAVV. San Bonifacio 1995 s. 99.   
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usłyszawszy swoje imię, wstaje i odpowiada: Oto jestem, Panie, bo mnie wezwa-

łeś. Odpowiedź kandydatek nawiązuję do słów Samuela, którego imiennie wołał 

Bóg (zob. 1 Sm 3, 6). Rubryki przewidują też możliwość innej odpowiedzi, ale 

nie podają konkretnej propozycji. Po odpowiedzi poszczególne kandydatki pod-

chodzą do prezbiterium i tam się zatrzymują. Gdy diakon zakończy wzywać 

dziewice, biskup mówi do nich: Przyjdźcie, córki, aby Bóg uświęcił wasze zamia-

ry przez naszą pokorną posługę. Dziewice odpowiadają recytując, bądź śpiewa-

jąc antyfonę, która była w poprzedniej formie: Oto idziemy…
32

.   

 

IV. Homilia 

W obrzędach konsekracji dziewic zawsze ważne miejsce zajmowała homilia. 

Podobnie jest również dzisiaj. Po wezwaniu i przedstawieniu dziewic biskup 

wygłasza homilię, w której wskazuje na wartość dziewictwa, które uświęca oso-

bę konsekrowaną i cały Kościół. Odnowiony rytuał zawiera propozycję takiej 

homilii. Należy zaznaczyć, że jest ona stosunkowo długa.  Oczywiście, biskup 

może wygłosić homilię, nie korzystając z księgi
33

. Umiejscowienie homilii po 

Ewangelii daje biskupowi możliwość skorzystania z jej treści i przesłania. Rów-

nież fakt, że homilia następuje po wezwaniu kandydatek jest bardzo wymowny, 

gdyż wprowadza w homilię i tworzy z nią całość. Kandydatki wcześniej podeszły 

do ołtarza i do biskupa, i w ten sposób stworzyła się przestrzeń słuchania i dialo-

gu z biskupem. We wcześniejszym wezwaniu biskup mówił do dziewic: słuchaj-

cie mnie i nauczę was. Te słowa realizują się w homilii, która staje się ojcowskim 

pouczeniem biskupa, które dziewice przyjmują z dziecięcą ufnością
34

.      

W pierwszej części homilii biskup zwraca się do wszystkich zgromadzonych 

na liturgii konsekracji dziewic. Przypomina, że kandydatki zostały powołane ze 

świętego  ludu  Bożego,  którego  częścią  są  ich  rodziny,  krewni,  przyjaciele. 

Wyjaśnia, że to sam Bóg je wybrał i powołał do ściślejszego zjednoczenia z Nim 

i z Kościołem. Celem ich konsekracji jest gorliwa troska o rozszerzanie się króle-

stwa Bożego i przepajanie spraw doczesnym duchem chrześcijańskim. Realizu-

jąc swoje powołanie, zdziałają wiele dobra a przez ich modlitwy i uczynki spro-

wadzą na Kościół i świat wiele błogosławieństwa
35

.     

Druga, znacznie dłuższa część homilii, jest skierowana do dziewic mających 

przyjąć konsekrację. Najpierw biskup ukazuje dziewictwo jako charyzmat, czyli 

dar dany jednostce, aby służyła nim Kościołowi. Przypomina, że ojczyzną życia 

konsekrowanego jest niebo. Odwołuję się w tym miejscu do starożytnych ojców 

 
32 OKD nr 15 s. 17.  
33 Por. OKD nr 16 s. 17–21. 
34 Por. I.M. C a l a b u i g, R. B a r b i e r i: Struttura e fonti dell’ „Ordo consecrationis 

virginum”, dz. cyt. 489–490. 
35 Por. OKD nr 16 s. 17–18.  



 209 

Kościoła, którzy w dziewictwie widzieli obraz wiecznej nieskazitelności Boga. 

W części anamnetycznej homilii przywołuje Maryję jako wzór dla wszystkich 

dziewic. Ona, jako Dziewica, poczęła za sprawą Ducha Świętego Syna Bożego. 

Jezus Chrystus w swoim nauczaniu wysławiał wzniosłość dziewictwa ze wzglę-

du na królestwo niebieskie. Kościół przez Niego założony stał się Dziewicą, Ob-

lubienicą i Matką
36

. 

Konsekracja jest dziełem Ducha Świętego. On staje się sprawcą nowego 

namaszczenia duchowego i wynosi dziewice do godności oblubienic Chrystusa 

oraz łączy nierozerwalnym węzłem z Chrystusem. Konsekrowana dziewica, po-

dobnie jak Kościół, staje się oblubienicą Chrystusa. Konsekracja stanowi zapo-

wiedź czasów eschatologicznych i wypełnienia się królestwa Bożego, w którym 

nie będą się żenić ani za mąż wychodzić
37

. 

Dalsza część homilii stanowi ojcowskie pouczenie biskupa, aby całe życie 

dziewic było zgodne z ich powołaniem i godnością. Dziewice są wybraną cząstką 

ludu Bożego, gdyż przez nie rozkwita jego duchowa płodność. Poprzez naślado-

wanie Maryi stają się służebnicami Pańskimi. Wzywa je także do zachowania 

nienaruszonej wiary, strzeżenia niezachwianej nadziei oraz rozwijania szczerej 

miłości. Konsekrowane dziewice winny być roztropne i mają czuwać, by pycha 

nie skaziła daru dziewictwa. Pomoże im w tym Eucharystia, a zwłaszcza przyj-

mowana  komunia  św.  W  zachętach  ascetycznych  biskup  wzywa do myślenia 

o sprawach Bożych i do gorliwej modlitwy. Ich modlitwy mają dotyczyć szerze-

nia wiary, jedności chrześcijan i obejmować żyjących w małżeństwie oraz tych, 

którzy odeszli od Boga. W końcu dziewice są wezwane do czynnego apostolstwa 

i świadectwa życia wiary. Ma to się wyrażać w miłości i służbie wszystkim lu-

dziom, a zwłaszcza ubogim, chorym, dzieciom, starcom, wdowom i strapionym. 

Choć konsekrowane dziewice wyrzekły się małżeństwa, to jednak staną się mat-

kami w porządku duchowym, gdy wypełniając wolę Bożą, przez swoją miłość 

będą przyczyniały się do narodzin życia w łasce innych ludzi. Nagrodą za reali-

zację powołania w życiu konsekrowanej dziewicy będzie radość życia wiecznego 

i uczestnictwo w godach Baranka
38

.  

Należy zauważyć, że homilia zaproponowana w rytuale zawiera bardzo bo-

gate odniesienia biblijne, patrystyczne i odnosi się do nauczania Magisterium 

Kościoła. Jej struktura przypomina homilie umieszczone w obrzędach święceń 

biskupa, prezbiterów i diakonów. Homilię tę można nazwać swego rodzaju trak-

 
36 Por. Tamże, s. 18–19. 
37 Por. Tamże.  
38 Por. Tamże, s. 20–21. 
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tatem i kompendium nauczania Kościoła na temat dziewictwa. Można ją uznać 

za szczególny wyraz szacunku dla kobiety i jej roli oraz miejsca w Kościele
39

.  

 

V. Pytania skierowane do dziewic 

Po homilii, dziewice, w postawie stojącej, odpowiadają na stawiane im przez 

biskupa pytania. Stanowią one formę skrutynium, przez które biskup pragnie 

poznać i objawić wolę wytrwania dziewic w podejmowanych zadaniach związa-

nych z ich konsekracją. W pierwszym pytaniu biskup pyta kandydatki, nazywa-

jąc je córkami, czy chcą do końca życia trwać w dziewictwie poświęconym Bogu 

oraz w służbie Bogu i Kościołowi. Pyta je także czy chcą w duchu Ewangelii 

naśladować Chrystusa i przez to świadczyć całym życiem o miłości i być zna-

kiem przyszłego królestwa. Konsekrowane dziewice mają w sposób szczególny 

świadczyć  o  miłości  Chrystusa, co wskazuje na radykalizm dokonanego wybo-

ru i radykalizm Ewangelii. Ich miłość jest skierowana do Chrystusa i do świata. 

Trzecie pytanie odnosi się do wolnej woli przyjęcia konsekracji i stania się przez 

to zaślubioną Chrystusowi, Synowi Bożemu. Na wszystkie pytania kandydatki 

odpowiadają: Chcę. Po usłyszeniu ostatniej pozytywnej odpowiedzi biskup wraz 

ze wszystkimi zgromadzonymi wypowiada dziękczynną formułę: Bogu niech 

będą dzięki
40

. Formuła ta staje się ratyfikacją skrutynium.   

Należy zauważyć, że stawiane przez biskupa pytania mają nie tyle aspekt 

prawny – choć go posiadają, ale jasno określają przedmiot konsekracji oraz uka-

zują radosną świadomość kandydatek z otrzymanego daru. W swej treści pytania 

te potwierdzają naukę Kościoła dotyczącą znaczenia i wartości dziewictwa kon-

sekrowanego. Układ pytań jest logiczny. Pytanie o wolę wytrwania w dziewic-

twie do końca życia jest fundamentalne i otwiera drogę do postawienia pozosta-

łych pytań.   Przypominają również konsekwencje wypływające z przyjęcie ta-

kiego stanu życia. Można tu mówić o funkcji dydaktycznej stawianych pytań. 

Wspólnotowy charakter kończącej aklamacji pokazuje, że wcześniejszy dialog 

dotyczy całej wspólnoty, która jest znakiem Kościoła
41

.  

Inną treść mają pytania kierowane do konsekrowanych mniszek. W tym 

miejscu istnieje wyraźna różnica między pytaniami kierowanymi do dziewic 

żyjących  w  świecie  i  do  mniszek.  Należy podkreślić, że pytania umieszczone 

w rytuale, w liczbie czterech, nawiązują do życia i profesji zakonnej. Konsekra-

cja zakonna jest przedstawiona jako kontynuacja konsekracji chrzcielnej. Biskup 

we wstępie mówi: Drogie siostry, już przez chrzest umarłyście dla grzechu i zo-

 
39 Por. K. K o n e c k i: Konsekracja dziewic w odnowie liturgicznej Soboru Watykańskiego II, 

dz. cyt., s. 184–185; J. G a l o t: La donna e i ministri nella Chiesa. Assisi 1973 s. 46–65.  
40 OKD nr 17 s. 21.  
41 Por. I.M. C a l a b u i g, R. B a r b i e r i: Struttura e fonti dell’ „Ordo consecrationis 

virginum”, dz. cyt. s. 492.  
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stałyście poświęcone Bogu
42

. Życie zakonne i wieczysta profesja wiążę dziewicę 

jeszcze ściślej z Bogiem. Biskup pyta czy dziewica pragnie takiego ścisłego 

zjednoczenia  z  Bogiem.  Drugie pytanie dotyczy wiernego wypełniania Ewan-

gelii i zachowania reguł zakonu, do którego należy mniszka. Jest tu także pytanie 

o  wytrwałość  w  dążeniu  do  doskonałej miłości Boga i bliźniego. Życie za-

konne domaga się  zachowania  określonych  postaw  i  dlatego  biskup  pyta  

mniszki  czy  chcą  trwać  przy  Bogu  w  samotności i milczeniu, w nieustannej 

modlitwie i ochotnej pokucie oraz w pokornej pracy i dobrych uczynkach. Osta-

nie pytanie, podobnie jak w przypadku dziewic konsekrowanych w świecie, do-

tyczy wolnej woli w przyjęciu konsekracji i zaślubin Chrystusowi
43

. Inne są tak-

że słowa końcowe wypowiedziane przez biskupa po zadanych mniszkom pyta-

niach. Biskup mówi: Bóg, który rozpoczął w was dobre dzieło, niechaj go dokona 

na dzień Jezusa Chrystusa
44

. Słowa te wskazują na Boga, który jest jednocześnie 

początkiem, teraźniejszością i końcem powołania konsekrowanych mniszek.  

  

VI. Litania do świętych 

Dziewice przyjmujące konsekracje, choć otrzymują wielki dar od Boga, po-

zostają tylko ludźmi. Dar powołania jest skarbem przechowywanym w bardzo 

kruchych naczyniach. Dlatego w litanii do świętych Kościół prosi wszystkich 

zbawionych, oglądających już Boga twarzą w twarz, o szczególne wstawiennic-

two i modlitwę do Boga za kandydatki na dziewice konsekrowane. W tym czasie 

wszyscy przyjmują postawę klęczącą, która oznacza pokorną i gorącą prośbę do 

Boga  zanoszoną  przez  wstawiennictwo świętych o potrzebne łaski do wiernego 

i gorliwego życia w dziewictwie i pełnienia misji w Kościele. Rubryki mówią, że 

tam, gdzie istnieje zwyczaj leżenia krzyżem kandydatek, należy go zachować
45

.  

Śpiew litanijny jest poprzedzony wezwaniem i zachętą wypowiedzianą przez 

biskupa. Wzywa wszystkich zgromadzonych na liturgii, aby błagali Boga, Ojca 

wszechmogącego, przez Chrystusa, aby za wstawiennictwem Maryi i wszystkich 

świętych zesłał Ducha Świętego na kandydatki do konsekracji. W wezwaniu tym 

jasno widać, że konsekracja jest darem Ducha Świętego. W tych słowach wyraża 

się także jedność Kościoła pielgrzymującego z Kościołem zbawionych. Obie te 

rzeczywistości są obecne i aktywne w liturgii konsekracji dziewic. Cały Kościół 

otacza modlitwą kandydatki do konsekracji. Podkreśla się w ten sposób rangę 

 
42 OKD nr 55 s. 47.  
43 Tamże. 
44 Tamże, nr 56 s. 48.  
45 Zob. Tamże, nr 19 s. 23. 
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uroczystej konsekracji dziewic
46

. Modlitwa litanijna w naturalny sposób prowa-

dzi do modlitwy konsekracyjnej.  

Tekst litanii jest tekstem własnym. Różni się od litanii śpiewanych w obrzę-

dach sakramentu święceń wyborem wzywanych świętych i prośbami, które znaj-

dują się po wezwaniach do świętych. Prośby te tematycznie nawiązują do specy-

fiki obrzędu konsekracji dziewic. Uprzywilejowane miejsce w litanii ma Maryja, 

do której są skierowane trzy wezwania. Jest to zrozumiałe, gdyż Maryja jest wzo-

rem dziewictwa połączonego z Bożym macierzyństwem. Jej dziewictwo stanowi 

figurę dla wszystkich dziewic pragnących poświęcić swoje życie Bogu
47

.  

Do katalogu świętych wprowadzono dziewięć własnych wezwań, z czego 

dwa to imiona świętych mężczyzn a siedem – świętych kobiet. Święci ci przez 

świadectwo życia oraz nauczanie przyczynili się do ukształtowania i rozwoju 

nauki Kościoła o dziewictwie. Spośród świętych mężczyzn dodano św. Ambro-

żego z Mediolanu i św. Hieronima. Pierwszy był autorem dzieł teologicznych na 

temat dziewictwa
48

 i duszpasterzem dziewic konsekrowanych, a drugi był gorli-

wym apostołem i obrońcą życia konsekrowanego. Do grona świętych kobiet do-

łączono: św. Marię Goretti (w obronie dziewictwa poniosła śmierć męczeńską), 

św. Makrynę (siostra św. Bazylego), św. Scholastykę (siostra św. Benedykta), 

św. Klarę (duchowa siostra św. Franciszka), św. Różę z Limy (dziewica konse-

krowana), św. Ludwikę Marillac (wdowa i fundatorka instytutu żeńskiego, który 

dał początek nowemu modelowi życia konsekrowanego) i św. Małgorzatę Ala-

coque (dziewicę klauzurową)
49

.  

Po wezwaniach do świętych następuje siedem próśb, zawierających modli-

twy  w  następujących  intencjach: za papieża i biskupów, o zachowanie i po-

większenie w Kościele gorliwości dziewic konsekrowanych, o umocnienie wiary 

u wszystkich chrześcijan, o pokój i zgodę, o powołania zakonne, za rodziców 

dziewic, za dziewice. Modlitwy te obejmują cały Kościół, sprawy świata oraz 

dziewice  i  ich  rodziców.  Te  ostatnie  wezwania są charakterystyczne dla lita-

nii w liturgii konsekracji dziewic
50

. Litania kończy się modlitwą wypowiadaną 

przez biskupa. W tej modlitwie biskup prosi Boga, aby wysłuchał modlitwy ca-

łego Kościoła, zmiłował się nad dziewicami powołanymi do konsekracji, skiero-

 
46 Por. KKK 1136–1144. W tych punktach Katechizm odpowiada na pytanie: kto celebruje li-

turgię? Stwierdza, że liturgia jest czynnością całego Chrystusa i wskazuje na celebransów liturgii 

niebieskiej i sakramentalnej. Do tej pierwszej należą: Trójca Święta, Archaniołowie, Aniołowie, 

Najświętsza Maryja Panna i wszyscy zbawieni przybywający w niebie. Drugą grupę tworzy kon-

kretne zgromadzenie liturgiczne.      
47 Por. J a n  P a w e ł  I I: List apostolski Mulieris dignitatem. Tłum. pl. Poznań 1988 nr 17.   
48 Zob. np.: De virginibus, De virginitate, De institutione virginis, Exhortatio virginitatis.  
49 OKD nr 20 s. 23–24; por. K. K o n e c k i: Konsekracja dziewic w odnowie liturgicznej So-

boru Watykańskiego II, dz. cyt. s. 193–194.  
50 OKD nr 20 s. 24–25.  
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wał je na  drogę  wiecznego  zbawienia,  aby  pragnęły  tego  co się Bogu podo-

ba, i aby z wielką gorliwością wypełniały wolę Bożą
51

.     

 

VII. Odnowienie postanowienia życia w czystości 

Zaraz po litanii do świętych następuję obrzęd bezpośrednio wprowadzający 

w modlitwę konsekracyjną, czyli odnowienie postanowienia życia w czystości. 

Obrzęd ten nie jest obowiązkowy i odbywa się jeśli okoliczności za tym przema-

wiają. Rubryki przewidują dwie możliwe formy odnowienia ślubu czystości. 

Pierwsza polega na tym, że każda dziewica podchodzi do biskupa, klęka, wkłada 

złożone ręce w ręce biskupa i mówi następującą formułę: Ojcze, przyjmij posta-

nowienie życia w doskonałej czystości i naśladowania Chrystusa, które z Bożą 

pomocą odnawiam wobec ciebie i świętego ludu Bożego
52

. Natomiast, jeśli liczba 

dziewic, które mają być konsekrowane jest wielka, biskup może zezwolić, aby 

dziewice klęczały na swoich miejscach i wspólnie wypowiedział powyższą for-

mułę ślubowania. Prawodawca dopuszcza także możliwość wprowadzenia inne-

go obrzędu, zgodnego z miejscowymi obyczajami
53

.   

Odnowienie postanowienia życia w czystości stanowi pierwszy etap konse-

kracji. Poprzez publiczne odnowienie ślubu czystości dziewica konsekruje się, 

czyli oddaje się całkowicie i na zawsze Chrystusowi. Możemy tu mówić o ludz-

kim geście oddania samego siebie na wieczną służbę Bogu. Obrzęd nazywa się 

odnowieniem ślubu czystości, co wskazuję, że decyzja o życiu w czystości zapa-

dła wcześniej i osoba dostępująca konsekracji od dawna żyje w doskonałej czy-

stości. Pierwszy ślub życia w dziewictwie mógł być złożony prywatnie, w sercu, 

bezpośrednio Bogu lub kierownikowi duchowemu. Dopuszczenie dziewicy do 

konsekracji w obrzędzie liturgicznym czyni jej ślub publicznym, prawnym, ekle-

zjalnym i nieodwołalnym
54

.  

Obrzęd ten choć jest fakultatywny, to jednak bardzo ważny z punktu widze-

nia duszpasterskiego i liturgicznego. K. Konecki porównuje go do przedstawie-

nia darów ofiarnych w Eucharystii, aby zostały konsekrowane przez Pana, przez 

nowe namaszczenie duchowe. Konsekracja darów chleba i wina dokonuje się 

podczas modlitwy eucharystycznej. Konsekracja dziewictwa dokonuje się pod-

czas modlitwy konsekracyjnej. Ofiarniczy charakter ślubu dziewictwa jest wi-

doczny w formule wypowiadanej przez kandydatki do konsekracji. Tekst ten od 

 
51 Tamże, nr 21 s. 26.  
52 Tamże, nr 22 s. 27.  
53 Tamże, nr 23 s. 27. 
54 Por. J. M i a z e k:  Odnowiony  obrzęd  konsekracji  dziewic.  „Collectanea  Theologica”. 

R. 53: 1983. z. 3 s. 72. 
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strony formy bardzo przypomina mszalne modlitwy nad darami. Najwyraźniej 

wskazuje na to użycie czasownika: „przyjmij”
55

. 

Obrzęd ten posiada także wymiar eklezjalny, który wyraża się w tym, że 

dziewica odnawia ślub czystości przed biskupem i w obecności zgromadzenia 

liturgicznego. Wspólnota obecna na liturgii konsekracji dziewic pełni obowiązek 

świadka  tego  ważnego  wydarzenia  w  życiu dziewic i całego Kościoła. Decy-

zja o życiu w doskonałej czystości ma charakter zaślubin. Dziewica, składając 

ślub czystości, oddaje się duchowo całkowicie Chrystusowi i Kościołowi. Należy 

tu mówić o oddaniu się dziewiczym i oblubieńczym, a przez to staje się ono nie-

podzielne, wyłączne i wieczne
56

.  

 Głębokie znaczenie teologiczne ma gest włożenia złożonych rąk dziewi-

cy w ręce biskupa. Interpretacją tego gestu są słowa z modlitwy konsekracyjnej: 

Wejrzyj, Panie, na te swoje służebnice, które dzisiaj w Twoje ręce składają po-

stanowienie życia w czystości i oddają serce Chrystusowi, który je natchnął tym 

pragnieniem
57

. W tym kontekście gest ten przyjmuje wymiar kultyczny, kościel-

ny i ofiarniczy. Wyraża postawę dziewicy, która poprzez ręce biskupa ofiaruje 

się Bogu. Poprzez ręce ojca diecezji oddaje swoje życie w ręce Boga i jednocze-

śnie  prosi  Kościół,  aby  ją  konsekrował i poświęcił Chrystusowi na zawsze
58

. 

W przypadku mniszek konsekrowanych ta część obrzędu nie nazywa się „odno-

wieniem postanowienia życia w czystości”, ale jest nazwana „profesją”. To druga 

różnica między tymi obrzędami. Ta jednak ma większy ciężar gatunkowy i decy-

duje o specyfice obrzędu. W tym miejscu mniszki składają śluby, czyli profesję 

zakonną. Wprowadzenie ogólne do obrzędów konsekracji dziewic zaznacza jed-

nak, że ze słusznych przyczyn można te dwa obrzędy rozdzielić. Taką przyczyną 

może być na przykład stary zwyczaj
59

.  

Jeżeli profesja łączy się z konsekracją, odbywa się ona po litanii do świę-

tych. Składanie wieczystej profesji zakonnej odbywa się z uwzględnieniem zwy-

czajów istniejących w poszczególnych rodzinach zakonnych. W „Obrzędzie kon-

sekracji dziewic i profesji mniszek” znajdują się tylko ogólne uwagi. Profesja jest 

składana przed przełożoną oraz dwiema profeskami, które pełnią funkcję świad-

ków. Dziewice pragnące złożyć profesję, podchodzą do przełożonej i czytają 

formułę profesji, którą własnoręcznie napisały. Używa się tekstu formuły wła-

ściwego dla danego zakonu czy zgromadzenia
60

. Następnie mniszka podchodzi 

 
55 Zob. K. K o n e c k i: Konsekracja dziewic w odnowie liturgicznej Soboru Watykańskiego II, 

dz. cyt. s. 197.  
56 Por. I.M. C a l a b u i g, R. B a r b i e r i: Consacrazione delle vergini, dz. cyt. s. 304.  
57 OKD nr 24 s. 290. 
58 Por. I.M. C a l a b u i g, R. B a r b i e r i: Struttura e fonti dell’„Ordo consecrationis 

virginum”, dz. cyt. s. 509.  
59 OKD nr 7, s. 11. 
60 Tamże, nr 61 s. 52. 
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do ołtarza i składa na nim kartę ślubów. Rubryka zachęca, że jeżeli jest możliwe, 

mniszki mogą podpisać kartę ślubów na ołtarzu
61

. Obrzęd kończy się odśpiewa-

niem antyfony: Przyjmij mnie, Panie, według słowa Twego, a żyć będę, i nie 

zawiedź nadziei mojej. Można też wykonać inną odpowiednią pieśń
62

.  

Bardzo wymownym i symbolicznym gestem jest podpisanie karty ślubów na 

ołtarzu. Przez tak złożony podpis mniszka jakby stawiała pieczęć na swoim przy-

rzeczeniu i zobowiązaniach, które z nich wynikają. Konecki pisze, że staje się 

ona tym aniołem z Apokalipsy, który stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na 

żar i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świę-

tych, na złoty ołtarz, który jest przed tronem (Ap 8, 3)
63

.  

 

VIII. Uroczysta modlitwa konsekracyjna 

Modlitwa  konsekracyjna  jest  drugim  elementem  konsekracji  dziewic.   

W modlitwie tej Kościół przywołując dla dziewicy dary Ducha Świętego, konse-

kruje ją Bogu, czyli w Jego imieniu przyjmuje jej całkowity dar z siebie. W tej 

części konsekracji widzimy działanie Boga, który przyjmuje i sankcjonuje odda-

nie się Jemu dziewicy. Modlitwa ta zajmuje centralne miejsce w całym obrzędzie 

na  co  również  wskazuje  jej  nazwa:  „Uroczysta  modlitwa  konsekracyjna”.  

W czasie tej modlitwy dokonuje się właściwa konsekracja, czyli kulminacyjny 

moment liturgii konsekracji dziewic. Poprzez posługę Kościoła, Bóg mocą Du-

cha Świętego konsekruje dziewicę, czyli potwierdza w sposób uroczysty i pu-

bliczny jej ślub dziewictwa. Od tego momentu jej dziewictwo przestaje być jej 

sprawą prywatną, gdyż otrzymuje funkcję kościelną. Dziewictwo staje się zna-

kiem tajemnicy Kościoła jako oblubienicy Chrystusa
64

.   

Autorstwo modlitwy konsekracyjnej jest przypisywane św. Leonowi wiel-

kiemu. Uważa się ją za jedną z najstarszych i jednocześnie najpiękniejszych mo-

dlitw konsekracyjnych, które pojawiały się na przestrzeni wieków. Modlitwa 

konsekracyjna składa się z anamnezy, epiklezy i modlitwy wstawienniczej. Jed-

nak rozbudowana epikleza, ściśle połączona z częścią wstawienniczą, sprawiają, 

że można mówić o części chrystologicznej i pneumatologicznej modlitwy konse-

kracyjnej
65

.   

W  pierwszej  części  modlitwy  Kościół  wychwala Boga za dzieło stworze-

nia i odkupienia. Bóg jest bardzo blisko swojego stworzenia, a zwłaszcza ludzi. 

 
61 Tamże. 
62 Tamże, nr 63 s. 52.  
63 K. K o n e c k i: Konsekracja dziewic w odnowie liturgicznej Soboru Watykańskiego II, dz. 

cyt. s. 220. 
64 Por. Tamże, s. 201.  
65 Por. G. F e r r a r o: Una liturgia poco conosciuta. La consacrazione delle vergini. „Civiltà 

Cattolica” 1984 z. 135 s. 347–356.  
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On mieszka w czystych ciałach i kocha dusze nieskalane. W Jezusie Chrystusie, 

w którym wszystko zostało stworzone, Bóg podnosi ludzką naturę, która została 

skażona grzechem. Bóg w swoim Synu nie tylko przywraca jej pierwotną nie-

winność, ale już na ziemi pozwala jej doświadczać niektórych radości, jakie na 

nią czekają w wieczności. Dzięki zbawczemu dziełu Chrystusa ludzie prowadzą-

cy życie doczesne już teraz są upodobnieni do aniołów. Znakiem tych wszystkich 

rzeczywistości jest konsekrowana dziewica
66

.  

W dalszej części znajduje się pokorna prośba, aby Bóg wejrzał na swoje wy-

brane służebnice, składające ślub czystości i całkowicie oddające swoje serca 

Chrystusowi, który je natchnął tym pragnieniem. Modlitwa wychwala piękno 

małżeństwa, które zostało ustanowione przez Boga i cieszy się Jego błogosła-

wieństwem.  Jednocześnie  wskazuje  i  wychwala dziewictwo, do którego zosta-

ją  wybrane  i  powołane  niektóre  osoby,  rezygnujące tym samym dobrowolnie 

z małżeństwa. Dziewictwo ukazane jest jako związek wyższy niż małżeństwo, 

które jest jego cieniem
67

.   

  Część pneumatologiczna modlitwy rozpoczyna się od wezwania: Weź, 

Panie, w opiekę i obronę te siostry, które błagają o Twoją pomoc i pragną się 

umocnić w otrzymanej łasce
68

. W tej części modlitwy są zawarte liczne prośby 

dotyczące konsekrowanych dziewic. Kościół prosi Boga, aby bronił je przed 

wrogiem, czyli szatanem. Mając świadomość, że szatan im świętsze widzi zamia-

ry, tym przebieglejszych używa podstępów do ich zniszczenia, biskup prosi Bo-

ga, aby nie pozwolił szatanowi odebrać im chwały czystości. Dziewice winny 

czuwać, by nie uległy pokusie niedbalstwa, które może doprowadzić do niewier-

ności złożonym ślubom. W dalszej części epiklezy jest zawarta prośba, aby Duch 

Święty  udzielił  dziewicom  roztropnego umiarkowania i mądrej dobroci, powa-

gi i łagodności, czystości i wolności. Te cnoty winny charakteryzować codzienne 

życie dziewic konsekrowanych. Duch Święty ma sprawić, że dziewice będą pło-

nęły miłością do Boga i swoim życiem zasługiwały na pochwałę, choć jej nie 

będą pragnęły. Mają one wielbić Boga przez świętość ciała i czystość duszy. Ich 

służba Bogu ma się wyrażać w miłości i bojaźni. Wszystko to jest możliwe tylko 

dzięki darowi Ducha Świętego
69

.  

Kościół  prosi  w  modlitwie  konsekracyjnej,  aby Bóg był chwałą, radością 

i pragnieniem dziewic. On ma też być dla nich pociechą w smutku, radą w nie-

pewności, obroną przed krzywdą, cierpliwością w ucisku, dostatkiem w ubó-

stwie, pokarmem w poście, lekarstwem w chorobie. Kończąc modlitwę, prosi się 

 
66 OKD nr 24 s. 28–29; por. E. Lodi: La teologia liturgica della verginità consacrata nella 

prece rytuale. „Rivista Pastorale Liturgica” 1992 z. 30 s. 30–32.  
67 OKD nr 24 s. 29–31. 
68 Tamże, s. 31.  
69 Tamże, s. 32–33. 
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Boga, aby konsekrowane dziewice wszystko w Nim znalazły, bo ponad wszystko 

Jego wybrały
70

.  

Wielość próśb skierowanych do Boga pokazuje, że Kościół ma świadomość 

tego, że dziewictwo jest niezwykłym powołaniem pochodzącym od Boga i że 

tylko dzięki Jego łasce jest ono możliwe do zrealizowania. Dziewice są narażone 

na pokusy złego ducha i dlatego Kościół z wielką żarliwością modli się o po-

trzebne dary, które uchronią przed szatanem i jego pokusami. Modlitwa pokazu-

je,  że  dla  dziewic  konsekrowanych Bóg staje się wszystkim. Choć żyją mądrze 

i roztropnie na tym świecie, to jednak ich życie jest całkowicie zatopione w Bo-

gu. Swoją miłość do Boga realizują, pełniąc służbę Kościołowi i ludziom. Kate-

chizm Kościoła katolickiego naucza, że przez ten uroczysty obrzęd dziewica staje 

się osobą konsekrowaną, transcendentnym znakiem miłości Kościoła do Chrystu-

sa, eschatologicznym obrazem tej niebieskiej Oblubienicy i przyszłego życia
71

.    

    

IX. Wręczenie znaków konsekracji 

Po  modlitwie  konsekracyjnej  następują  obrzędy wyjaśniające. W prostych 

i widocznych znakach wyjaśniają one i ukazują to, co dokonało się podczas mo-

dlitwy konsekracyjnej. Są one widzialnymi znakami duchowego zjednoczenia się 

dziewicy z Jezusem Chrystusem. W aktualnym Ordo znajdują się trzy znaki kon-

sekracji: wręczenie welonu, obrączki i księgi Liturgii Godzin. Dwa pierwsze 

obrzędy mają symbolikę ślubną, a trzeci podkreśla eklezjalny wymiar konsekra-

cji
72

. Tylko wręczenie obrączki jest obligatoryjne, a pozostałe obrzędy wykonuje 

się jeżeli okoliczności za tym przemawiają
73

.  

Obrzędy wyjaśniające są bardzo proste w swojej strukturze. Zaraz po modli-

twie konsekracyjnej dziewice wstają i prowadzone przez asystentki, podchodzą 

do biskupa, który wypowiada jeden raz formułę towarzyszącą i wyjaśniającą 

wręczenie welonu i obrączki. Formuła brzmi następująco: Drogie córki, przyj-

mijcie welon i obrączkę, znaki waszej konsekracji. Dochowajcie nienaruszonej 

wierności waszemu Oblubieńcowi i nigdy nie zapominajcie, że oddałyście się na 

służbę Chrystusowi oraz Kościołowi, który jest Jego Ciałem
74

. Natomiast, jeżeli 

 
70 Tamże,  s. 33–34. 
71 KKK 923.  
72 Por. G. F e r r a r o: Dottrina teologica del „Rito della professione religiosa” e della 

„Consacrazione delle vergini”. „Rivista Pastorale Liturgica” 1985 z. 23 s.16.  
73 OKD nr 27 s. 37; nr 28 s. 40. Fakultatywne stosowanie wręczenia welonu wynika z faktu, 

że konsekrowane mniszki welon otrzymały wcześniej, podczas pierwszej profesji i dlatego nie ma 

potrzeby ani sensu powtarzania tego samego obrzędu. W przypadku dziewic żyjących w świecie 

użycie welonu praktycznie  zanikło  i  stąd  wręczanie  znaku,  który  nie  byłby  używany  mija  się 

z celem. Por. I.M. C a l a b u i g, R. B a r b i e r i: Struttura e fonti dell’„Ordo consecrationis 

virginum”, dz. cyt. s. 519.    
74 OKD nr 25 s. 37.  
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nie wręcza się welonu, biskup jeden raz mówi: Przyjmijcie obrączkę, znak zaślu-

bin z Chrystusem, i dochowajcie nienaruszonej wierności waszemu Oblubieńco-

wi, abyście mogły wejść na wieczyste gody
75

. W obu przypadkach dziewice 

wspólnie odpowiadają: Amen. Znaki konsekracji dziewice przyjmują w postawie 

klęczącej. Biskup podaje każdej dziewicy obrączkę i jeżeli się go używa także 

welon. Rubryka mówi o możliwości dodania innych znaków konsekracji, ale nie 

precyzuje jakich
76

. W tym czasie schola z ludem śpiewa antyfonę: Do Ciebie, 

Panie, wznoszę moją duszę z Psalmem 45 lub hymn: Miłość Chrystusa porywa 

potężnym nurtem jak rzeka
77

. 

Welon i obrączka są znakami zaślubin dziewic z Chrystusem. Po konsekracji 

On stał się ich jedynym Oblubieńcem. Obrączka jest symbolem wierności. Na-

tomiast welon symbolizuje służbę. W słowach formuły biskup zachęca konse-

krowane  dziewice,  aby  dochowały  nienaruszonej  wierności  ich Oblubieńco-

wi, i aby nigdy nie zapomniały, że przez akt konsekracji oddały się na służbę 

Chrystusowi i Kościołowi. Zachowanie wierności sprawi, że dziewice wejdą na 

wieczyste gody, co podkreśla formuła wręczenia obrączki
78

. Również antyfona 

wraz z Psalmem 45 i hymn Miłość Chrystusa mówią o zaślubinach i miłości 

Chrystusa do konsekrowanych dziewic oraz ich miłości do Chrystusa, który stał 

się ich Królem i Oblubieńcem.  

Trzecim obrzędem wyjaśniającym jest wręczenie przez biskupa konsekro-

wanym dziewicom księgi Liturgii Godzin. Również ten obrzęd jest fakultatywny. 

Biskup  wypowiada  jeden raz formułę: Przyjmijcie księgę modlitw Kościoła, aby 

z waszych ust nieustannie płynęło uwielbienie Ojca niebieskiego i prośby o zba-

wienie całego świata
79

. Dziewice odpowiadają: Amen i podchodzą do biskupa, 

który wręcza im księgę Liturgii Godzin
80

. Obrzędowi wręczania brewiarza może 

towarzyszyć śpiew antyfony, której treść jest przypisywana św. Agnieszce: Zo-

stałam poślubiona Temu, któremu aniołowie służą, którego piękno podziwiają 

słońce i księżyc. Jeśli to możliwe to antyfonę mogą śpiewać konsekrowane dzie-

wice, a jeśli nie, wykonuje ją schola
81

.  

Wręczenie księgi Liturgii Godzin oznacza, że ta forma modlitwy po konse-

kracji  staje  się  istotnym  elementem  ich  życia.  Dotyczy to zarówno mniszek 

 
75 Tamże, nr 26 s. 37. 
76 Tamże, nr 27 s. 37.  
77 Tamże, s. 37–39.  
78 Por. K. K o n e c k i: Konsekracja dziewic w odnowie liturgicznej Soboru Watykańskiego II,  

dz. cyt. s. 206.  
79 Słowa formuły nawiązują do stwierdzenia Konstytucji o liturgii: Ten urząd kapłański wy-

konuje nadal [Chrystus] przez swój Kościół, który nieustannie wielbi Boga i wstawia się za zba-

wienie całego świata (nr 83).  
80 OKD nr 28 s. 40. 
81 Tamże, nr 29, s. 40.  
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jak i dziewic żyjących w świecie. Ten obrzęd zawiera w sobie zarówno aspekt 

ascetyczny jak i ślubny dziewicy konsekrowanej. Konstytucja o liturgii nazywa 

tę formę modlitwy: prawdziwym głosem Oblubienicy przemawiającej do Oblu-

bieńca
82

. Konecki zwraca uwagę, że w kontekście obrzędów konsekracji dziewic, 

znak Kościoła–Oblubienicy jest najbardziej widoczny w osobie dziewicy konse-

krowanej. Pisze: Kiedy ona sprawuje liturgię godzin, to nie tylko odnawia dialog 

oblubieńczy z Chrystusem, lecz sama staje się żywym wyrazem i znakiem Kościo-

ła–Oblubienicy, modlącej się ze swoim Oblubieńcem
83

.   

Odnowiona księga liturgiczna przewiduje drugi sposób wręczania znaków 

konsekracji. Poszczególne znaki wręcza się oddzielne i towarzyszą im oddzielne 

formuły. Biskup wręcza znaki i wypowiada formułę wobec każdej dziewicy 

osobno. Jednak tylko formuła nałożenia welonu różni się od tej, użytej w pierw-

szej  wersji  obrzędów  wyjaśniających.  W  tej  wersji  formuła  brzmi: Przyjmij 

welon,  znak  że  spośród  innych  kobiet zostałaś wybrana na służbę Chrystusowi 

i Kościołowi, który jest Jego Ciałem. Dziewica odpowiada: Amen. Gdy wszystkie 

dziewice otrzymają welony śpiewają antyfonę: Będę się troszczyła o Twoje 

sprawy, Panie, abym była święta ciałem i duchem
84

. Formuła ta akcentuje fakt 

wybrania dziewicy spośród innych kobiet na służbę Chrystusowi i Kościołowi. 

W tej części obrzędu w przypadku mniszek konsekrowanych dochodzi jesz-

cze jeden element. Jest to obrzęd wyrażający wieczyste włączenie nowych profe-

sek do rodziny zakonnej. Rubryki pozwalają go stosować tam, gdzie jest taki 

zwyczaj lub gdzie to zostanie uznane za stosowne
85

. Obrzęd może przybrać jedną 

z dwóch zaproponowanych form. W pierwszej czyni to przełożona, wypowiada-

jąc słowa: Drogie siostry, jesteście na stałe włączone do naszej rodziny zakonnej 

i macie wszystko wspólne z nami. Nowe profeski odpowiadają potwierdzające: 

Amen
86

. Druga forma włączenia wieczystego nowych profesek do rodziny za-

konnej wyraża się przez przekazanie znaku pokoju przez biskupa i matkę przeło-

żoną. W tym czasie można śpiewać pieśń: Gdzie miłość wzajemna i dobroć. Pra-

wodawca dopuszcza także możliwość użycia innych form, które są zgodne ze 

zwyczajami rodzin zakonnych
87

.  

 

 

 

 

 
82 KL 84. 
83 K. K o n e c k i: Konsekracja dziewic w odnowie liturgicznej Soboru Watykańskiego II. dz. 

cyt. s. 208.  
84 OKD nr 155 s. 109.  
85 Tamże. nr 70 s. 58.  
86 Tamże. nr 70a s. 58.  
87 Tamże. nr 70b s. 58.  
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X. Zakończenie 

Odnowiony obrzęd konsekracji dziewic jest bardzo wymowny i przejrzysty 

w swojej strukturze.  Zachowano w nim elementy starożytne oraz umieszczono 

nowe, odpowiadające wymogom reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II. 

Obrzędy te są czytelnym świadectwem, że Kościół bardzo ceni dziewictwo kon-

sekrowane. Osoby, które wybierają tę drogę powołania są wciąż wielkim darem 

dla całego Kościoła.  

Od strony liturgicznej konsekracja dziewic stanowi szczególny rodzaj błogo-

sławieństwa ustanawiającego. Może być udzielona danej osobie tylko raz w ży-

ciu.  Przez  konsekrację  dziewica  wchodzi  w  wyjątkową  i szczególną  relację 

z Chrystusem i Kościołem. Staje się Jego oblubienicą. Obrzędy i teksty eucholo-

gijne tworzące liturgię konsekracji dziewic zawierają głęboką teologię. Pokazują 

dziewictwo jako kontynuację i dopełnienie konsekracji chrzcielnej. Jest ono ini-

cjatywą i darem Boga, który urzeczywistnia oblubieńczą miłość Chrystusa do 

Kościoła. Bardzo mocno wyakcentowany został aspekt pneumatologiczny kon-

sekracji dziewic. Dziewictwo konsekrowane ukazane jest jako owoc działania 

Ducha Świętego. Nie można pominąć także aspektu eschatologicznego i ofiarni-

czego dziewictwa. Ten ostatni ma dużo odniesień do Eucharystii i darów ofiar-

nych, które są konsekrowane w czasie modlitwy eucharystycznej. Należy zauwa-

żyć, że w odnowionej liturgii termin „konsekracja” został zarezerwowany tylko 

dla Eucharystii i dla dziewictwa.   
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ABSTRACT 

The symbolism and theology of the liturgical rite of consecration of virgins 

The article discusses both the theology and liturgy of the Consecration of Virgins on the basis 

of the renewed “Rite of Consecration of Virgins” after Vatican II. The new rites which refer to the 

most ancient consecrated life traditions in the Church have a structure marked by simplicity and 

contain a deep theology of consecrated life. The Rite presents the consecration of virgins as a par-

ticular type of a constitutive blessing which can be bestowed only once in a lifetime. Through her 

consecration, the virgin enters into a unique and particular relationship with Christ and the Church, 

as she becomes His bride. Virginity constitutes a continuation and a completion of the baptismal 

consecration. The liturgical texts show that it is the initiative and the gift of God who makes present 

the bridal love of Christ for the Church. Consecrated virginity is shown as the fruit of the action of 

the Holy Spirit. Consecrated persons foreshadow the eschatological times and the new reality 

which will become the lot of the faithful in the Heavenly Jerusalem. The Rite clearly emphasizes 

the eschatological aspect of virginity with many references to the Eucharist and the offertory gifts 

which are consecrated during the Eucharistic Prayer. 

Key words: virgin, consecration, consecrated life, vows, bride, blessing, gift, offering, chastity. 

Słowa kluczowe: dziewica, konsekracja, życie konsekrowane, zaślubiny, oblubienica, błogosła-

wieństwo, dar, ofiara, czystość. 
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JAN SŁOWIŃSKI 

Spowiedź sakramentalna warunkiem uzyskania odpustu 

zupełnego. Analiza kanonicznoprawna 
 

 

Dnia 13 marca 2015 r. papież Franciszek w kazaniu podczas nabożeństwa 

pokutnego, któremu przewodniczył w Bazylice św. Piotra na Watykanie zapo-

wiedział Rok Święty Miłosierdzia. Uroczyste rozpoczęcie tego niezwykłego cza-

su łaski i przebaczenia nastąpiło w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Naj-

świętszej Maryi Panny, czyli dnia 8 grudnia 2015 roku, a zakończenie przewi-

dziano na Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata roku następnego, która przy-

padnie na dzień 20 listopada
1
.   

Kościół katolicki nadając starotestamentalnego pojęciu jubileuszu charakter 

bardziej duchowy, widzi w nim pewien uprzywilejowany czas przebaczenia, 

odpuszczenia grzechów oraz otwartej dla wszystkich wiernych możliwości od-

nowienia więzi z Bogiem i z bliźnimi. W ten sposób każdy Rok Święty daje oka-

zje do pogłębienia osobistej wiary oraz zaangażowania się na nowo w życie 

chrześcijańskie przez osobiste świadectwo. Należy zauważyć, że Papież Franci-

szek  zapowiadając nadzwyczajny Jubileusz przełamuje pewne tradycyjne sche-

maty i dlatego nie należy porównywać go z Wielkim Jubileuszem Roku 2000. 

Przez  wieki  lata  jubileuszowe  obchodzono  w  Kościele  cyklicznie,  co 50 i co 

25 lat. Dwa nadzwyczajne Jubileusze ustanowione przez papieży w wieku XX 

zachowywały tę cykliczność odwołując się do rocznicy odkupienia dokonanego 
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1 Por. »Bądźcie miłosierni jak Ojciec«. Podczas nabożeństwa pokutnego 13 marca w Bazylice 

Watykańskiej Franciszek zapowiada Nadzwyczajny Jubileusz – Rok Święty Miłosierdzia. 

„L’Osservatore Romano”. Wyd. polskie. R. 36: 2015 nr 3–4 s. 4–5.  
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przez Chrystusa (rok 1933 i 1983). Obecny Jubileusz jest natomiast tematyczny. 

Wzmacnia go główna treść wiary i przywołanie Kościoła do Jego priorytetowej 

misji bycia znakiem i świadectwem miłosierdzia we wszystkich dziedzinach 

życia duszpasterskiego. 

Nie ulega wątpliwości, że jednym z kluczowych aspektów Roku Jubileu-

szowego będzie rozbudzenie w wiernych pragnienia spotkania z Bożym miło-

sierdziem w sakramencie pokuty i pojednania oraz odkrycie na nowo wartości 

odpustu zupełnego, istotowo powiązanego z sakramentalną spowiedzią. Jak pod-

kreśla papież Franciszek w bulli Misericordiae vultus
2
 ogłaszającej Jubileusz 

Miłosierdzia:  

„W Roku Świętym Miłosierdzia odpust zyskuje szczególne znaczenia. Prze-

baczenie Boga dla naszych grzechów nie zna granic. W śmierci i zmartwychwsta-

niu Jezusa Chrystusa Bóg czyni widoczną swoją miłość, która prowadzi aż do 

zniszczenia grzechu ludzkiego. Pojednanie się z Bogiem staje się możliwe dzięki 

Misterium Paschalnemu oraz poprzez pośrednictwo Kościoła. (…) Bóg jest zatem 

zawsze gotowy do przebaczenia i nie męczy się nigdy, ofiarując je w sposób zaw-

sze nowy i nieoczekiwany. My wszyscy natomiast doświadczamy grzechu. Wie-

my, że jesteśmy wezwani do doskonałości (por. Mt 5, 48), lecz jednocześnie od-

czuwamy silny ciężar grzechu. Podczas, gdy odczuwamy moc łaski, która nas 

przemienia, doświadczamy również siły grzechu, która ma na nas wpływ. Pomimo 

przebaczenia, w naszym życiu niesiemy sprzeczności, które są konsekwencją na-

szych grzechów. W Sakramencie Pojednania Bóg przebacza grzechy, które zostają 

naprawdę zgładzone, lecz jednak negatywny ślad, który grzechy zostawiły w na-

szym postępowaniu i w naszych myślach pozostaje. Miłosierdzie Boże jest jedna-

kowoż silniejsze również niż ten ślad. Staje się ono »odpustem« Ojca, który po-

przez Kościół – Oblubienicę Chrystusa – dosięga grzesznika, któremu udzielił już 

przebaczenia i uwalnia go od każdej pozostałości skutków  grzechu,  umożliwiając  

mu  raczej  działanie  z  miłością oraz wzrastanie w miłości, niż ponowny upadek 

w grzech. (…) Żyć zatem odpustem Roku Świętego oznacza przybliżać się  do mi-

łosierdzia Ojca, mając pewność, że Jego przebaczenie rozciąga się na całe życie 

wierzącego człowieka. Odpust jest doświadczeniem świętości Kościoła, który ma 

udział we wszystkich dobrodziejstwach płynących z Odkupienia Chrystusa, aby 

przebaczenie rozciągnęło się aż do ostatecznych skutków, do których dociera mi-

łość Boga. Żyjmy intensywnie Jubileuszem, prosząc Ojca o przebaczenie grze-

chów i o udzielenie swojego miłosiernego odpustu”
3
. 

Na ścisły związek istniejący pomiędzy sakramentem pokuty a odpustem 

zwraca również uwagę papież Franciszek w datowanym na dzień 1 września 

 
 
2 F r a n c i s z e k: Bulla Misericordiae vultus z dnia 11 kwietnia 2015r., tekst polski 

https://w2. vatican.va/content/francesco/pl/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_ 201504 

11_ misericordiae-vultus.html (dostęp: 10.11.2015). 
3 Tamże. 
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2015 roku liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej 

Ewangelizacji abpa Rino Fisichelli, gdzie stwierdza m.in.: 

 „Pragnę, by jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświad-

czeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem 

Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech. 

Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi 

Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Bi-

skupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie, na 

znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. Jednocześnie rozporzą-

dzam, by w sanktuariach, gdzie zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia, i w kościo-

łach, które tradycyjnie są uznawane za Jubileuszowe, była możliwość uzyskania 

odpustu. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakra-

mentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosier-

dziem.  Konieczne  będzie,  by  tym  celebracjom  towarzyszyło  wyznanie  wiary 

i  modlitwa  za  mnie  oraz  w  intencjach,  które noszę w sercu dla dobra Kościoła 

i całego świata”
4
. 

Nie ulega wątpliwości, że ustanowiony przez Ojca Św. Franciszka nadzwy-

czajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia przyniesie dla całej wspólnoty Kościoła 

oraz  dla  jej poszczególnych członków bogate owoce duchowe. Aby jednak móc 

z nich w pełni korzystać i przekazywać innym wiedzę na temat sposobów czer-

pania z obfitości skarbca Kościoła, należy posiadać usystematyzowaną wiedzę 

praktycznoteologiczną, również z zakresu prawa kanonicznego. Celem niniejsze-

go  opracowania  jest  analiza  wybranego  aspektu  zarysowanej wyżej tematyki, 

a mianowicie spowiedzi sakramentalnej jako koniecznego warunku zyskania 

odpustu zupełnego. Zauważa się bowiem pewną niekonsekwencję ze strony 

duszpasterzy, redukujących powszechnie wspomniany wymóg do stanu łaski 

uświęcającej. Tymczasem, sakrament pokuty i pojednania pozostaje niezmiennie, 

również w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, nieodzownym elementem prakty-

ki zyskiwania odpustów zupełnych.      

 

I. Skutki odpustów i skutki spowiedzi sakramentalnej 

W powszechnym nauczaniu Kościoła termin „odpust” (łac. indulgentia) 

oznacza darowanie przed Bogiem kary doczesnej, zgładzonej już co do winy
5
. 

Dostąpić go może pod pewnymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, każdy 

 
4 F r a n c i s z e k: List do Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewange-

lizacji abpa Rino Fisichelli z dnia 1 września 2015. tekst polski http://www.iubilae ummisericor-

diae.va/content/gdm/pl/giubileo/lettera.html (dostęp: 10.11.2015) 
5 Syntezę współczesnego nauczania Kościoła na temat odpustów znajdziemy w Konstytucji 

Apostolskiej bł. P a w ł a  V I Indulgentiarum doctrina z dnia 1 stycznia 1967 roku (Acta Apostoli-

cae Saedis 59: 1967 s. 5–24.  Tekst  polski  Konstytucji W: Posoborowe prawodawstwo kościelne. 

T. 1 z. 2. Warszawa 1968 s. 3–41). Zob. także: Penitencjaria Apostolska:  Enchiridion Indulgentia-

rum. Normae et concessiones. (EI) wydania z roku 1968, 1986 i 1999. 
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chrześcijanin odpowiednio usposobiony. W tej katechizmowej definicji, której 

zasadnicze  elementy  znajdziemy również w kan. 992 Kodeksu Prawa Kano-

nicznego z roku 1983, Kościół jawi się jako szafarz owoców odkupienia, rozda-

jąc  i  prawomocnie  przydzielając  zadośćuczynienie  ze skarbca zasług Chrystu-

sa i świętych
6
.  

Czym jest owa „kara doczesna”, której darowanie wiąże się z zyskaniem od-

pustu? Św. Tomasz z Akwinu naucza, że każdy grzech, będąc w swojej istocie 

odwróceniem się od Boga jako najwyższego dobra i nieuporządkowanym zwró-

ceniem się ku stworzeniu, powoduje dwa skutki: winę wobec Boga (reatus cul-

pae) i karę (reatus poenae). Ta pierwsza wiąże się z karą wieczną, druga nato-

miast pociąga za sobą karę doczesną
7
. Żadnej z tych kar nie można traktować 

jako swego rodzaju rewanżu ze strony Boga za popełnione przez człowieka grze-

chy,  gdyż  obie wypływają właśnie z samej natury grzechu, który burzy porzą-

dek moralny
8
.  

Jeśli chodzi o karę wieczną, to zostaje ona odpuszczona żałującemu grzesz-

nikowi przez sakramentalną spowiedź bądź przez wzbudzenie aktu żalu doskona-

łego
9
. Według kanonu 959 KPK z 1983 roku: W sakramencie pokuty, wierni 

wyznający uprawnionemu szafarzowi grzechy, wyrażający za nie żal i mający 

postanowienie poprawy, przez rozgrzeszenie udzielone przez tegoż szafarza 

otrzymują od Boga odpuszczenie grzechów po chrzcie popełnionych i jednocze-

śnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę
10

.  

Kary doczesne, które zdaniem prof. A. Skowronka nie są już więcej ujmo-

wane jako grzechowe sankcje bezpośrednio nakładane przez Boga, lecz raczej 

jako zwyczajne a doskwierające człowiekowi następstwa grzechu przezeń popeł-

nionego (który nawet po dobrze odprawionej spowiedzi czuje, że wyznany grzech 

w swych skutkach nie został po prostu wymazany z historii penitenta)
11

, musimy 

odpokutować albo na ziemi, albo w czyśćcu. Jest to, zdaniem prof. M. Pastuszki, 

 
6 Por. Katechizm Kościoła katolickiego (KKK) nr 1471. 
7 Por. Św. T o m a s z  z  A k w i n u: Summa theologica I-II ac, q. 87, a. 5. 
8 Por. B. St. P a t o l e t a: Odpusty według Kodeksu Prawa kanonicznego Jana Pawła II. Pel-

plin 1997 s. 24. 
9 Oczywiście, wszystkie grzechy gładzi w pierwszej kolejności sakrament chrztu św. (kan. 

849) oraz sakrament namaszczenia chorych, jeśli chory nie może wyznać grzechów w sakramen-

talnej pokucie (KKK nr 1520).  
10 Uściśloną definicję sakramentu pokuty znajdziemy w kan. 718 Kodeksu Kanonów Kościo-

łów Wschodnich z roku 1990: W sakramencie pokuty chrześcijanie, którzy, popełniwszy po chrzcie 

grzechy, prowadzeni przez Ducha �Świętego zwracają do Boga serca i poruszeni żalem za grzechy 

zaczynają nowe życie, przez posługę kapłana, wyznając przed nim grzechy i przyjąwszy odpowied-

nią pokutę, otrzymują przebaczenie od Boga i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem, 

któremu grzesząc zadali ranę. W ten sposób sakrament pokuty ukierunkowuje jak najbardziej ku 

pogłębieniu życia chrześcijańskiego i przygotowuje do przyjęcia Boskiej Eucharystii. 
11 A. S k o w r o n e k: Sakrament pojednania. Włocławek 1995 s. 170. 
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możliwe na dwa sposoby: po pierwsze przez dobrowolne podejmowanie uczyn-

ków pokutnych czy dobrowolne wypełnianie pokuty zadanej przez spowiednika 

lub cierpliwe znoszenie cierpień, chorób i nieszczęść doczesnych, a po drugie 

przez odpusty
12

.  

Istnieją więc znaczące różnice między spowiedzią a odpustami. Ta pierwsza, 

będąc ustanowioną przez samego Chrystusa, posiada godność sakramentu i prak-

tykowana jest w Kościele od samego początku, choć w zmieniających się for-

mach. Odpust natomiast pojawia się w obecnej formie dopiero na początku dru-

giego tysiąclecia
13

 i nie posiada godności sakramentalnej. Ponadto, szafarzem 

sakramentu pokuty jest tylko kapłan, szafarzem zaś odpustów jest papież i ci, 

których on do tego upoważni (kan. 995 §2). Kolejna istotna różnica polega na 

tym, ze sakrament pokuty, jak to już zostało powiedziane, gładzi winę i karę 

wieczną, odpust zaś gładzi jedynie karę doczesną za grzechy odpuszczone już co 

do winy. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest fakt, ze sakrament pokuty prze-

znaczony jest dla grzeszników, nawet tych, którzy mają na sumieniu grzech cięż-

ki, a odpust może uzyskać jedynie osoba posiadająca stan łaski uświęcającej i nie 

obciążona nawet grzechem powszednim. Na zakończenie tego schematycznego 

porównania wypada nadmienić, że sakrament pokuty działa ex opere operato, 

skuteczność odpustu zależy natomiast od spełnienia różnych warunków, głównie 

po stronie zabiegającego o odpust
14

. 

 

II. Odpust zupełny i odpust cząstkowy 

Aktualnie  w  Kościele  katolickim  mamy  dwa  rodzaje  odpustów: zupełne 

i cząstkowe. Zasadniczą różnicę między nimi podaje prawodawca kościelny 

stwierdzając, że: „odpust jest częściowy albo zupełny, zależnie od tego, czy 

uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części lub całości” (kan. 993). 

Jeśli chodzi o odpusty zupełne, na mocy wspomnianej już Konstytucji Apostol-

skiej bł. Pawła VI Indulgentiarum doctrina, Kościół zdecydowanie ograniczył 

możliwość zyskania odpustów zupełnych, chcąc zmobilizować wiernych, by 

bardziej je doceniali oraz starali się o właściwą dyspozycję przy ich uzyskiwaniu. 

Aby to było możliwe, potrzeba również pewnego czasu na właściwe przygoto-

wanie się do uzyskania odpustu zupełnego. W związku z tym obecnie istnieje 

możliwość uzyskania tylko jednego odpustu zupełnego dziennie
15

. Wyjątek od 

tej zasady stanowi, w myśl obowiązujących przepisów, niebezpieczeństwo 

 
12 Por. M. P a s t u s z k o:  Odpusty  (kanony 992 – 997).  „Prawo  Kanoniczne”  42: 1999 nr 

3–4 s. 123. 
13 Por. S. D e  A n g e l i s: De indulgentiis tractatus quoad earum naturam et usum. Asti 

1947 s. 17. 
14 Por. M. P a s t u s z k o, dz. cyt. s. 65.  
15 P a w e ł  V I: Indulgentiarum doctrina, dz. cyt. norma. 6. 
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śmierci: istnieje wtedy możliwość, zyskania po raz drugi w tym samym dniu 

odpustu zupełnego.  

Do momentu reformy z roku 1967, w odniesieniu do odpustów cząstkowych 

stosowano miarę czasową polegającą na podawaniu liczby dni i lat za wypełnie-

nie warunków związanych z poszczególnymi odpustami cząstkowymi
16

. Wynika-

ło to prawdopodobnie z praktyki pokuty taryfikowanej, która pojawiła się w Ko-

ściele około VI wieku i polegała na nakładaniu na penitentów obowiązku odby-

cia długotrwałej pokuty (najczęściej postu). W tych okolicznościach odpust trak-

towany  był  jako  skrócenie  czasu,  jaki przeznaczony był na wykonanie pokuty, 

a liczono go na dni i lata
17

. Zmiana koncepcji odpustu, jaka zaszła w wieku XI, 

polegająca na przeniesieniu go z pokuty obowiązującej penitenta po sakramen-

talnej spowiedzi na darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do 

winy,  nie  pociągnęła  za  sobą zmiany odnośnie do miary odpustu cząstkowego. 

W konsekwencji do odpustów nadal stosowano „przelicznik” na podstawie ksiąg 

penitencjarnych.  

Reforma bł. papieża Pawła VI zapoczątkowała nową, teologicznie bardziej 

poprawną miarę zakresu działania odpustów cząstkowych, odchodząc zupełnie 

od określania dni lub lat
18

. Od tego momentu, zgodnie z normą 5 wspomnianej 

Konstytucji, wierny, który przynajmniej z sercem skruszonym, wykonuje czynność 

obdarzoną odpustem cząstkowym, otrzymuje przy pomocy Kościoła tyle darowa-

nia kary doczesnej, ile otrzymuje jej już sam przez swoją czynność
19

. A więc, 

odpust cząstkowy podwaja niejako zadośćuczynienie, które chrześcijanin zyskuje 

w wyniku dokonania samego dobrego czynu. Dlatego niezwykle istotna jest 

kwestia  głębokiego  zaangażowania  się w  każdy dobry uczynek, a szczególnie 

w te, za które Kościół przewiduje odpust. Nowa miara odpustu częściowego ra-

dykalnie odsuwa niebezpieczeństwo popadnięcia w swego rodzaju „rachunko-

wość”, czyli sumowanie nadań odpustowych, a ponadto uwypukla znaczenie 

zaangażowania wiernego w dokonywanie czynności związanej z odpustem. 

Można to ująć w stwierdzeniu, że tym większa jest miara odpuszczenia kary do-

czesnej, im większa jest miłość działającego i wartość czynu
20

.  

 

 

 

 
16 Por. B. St. P a t o l e t a, dz. cyt. s. 30–34. 
17 Por. M. K o ł o d z i e j c z y k: Nowa miara odpustu cząstkowego. „Ruch Biblijny i Litur-

giczny” 21: 1968 s. 149. 
18 P a w e ł  V I: Indulgentiarum doctrina, dz. cyt. norma. 4. 
19 Tamże. norma 5. 
20 Por. M. P a s t u s z k o, dz. cyt. s. 128. O szczegółowych nadaniach odpustowych zawar-

tych w wydaniach Enchiridion indulgentiarum  z lat 1968, 1986 i 1999 zob. Tamże s. 144–165. 
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III. Ogólne warunki zyskania jakiegokolwiek odpustu 

Kwestia osobistego zaangażowania w wykonanie dzieła związanego z odpu-

stem stanowi, jak zobaczymy, istotny element katolickiego nauczania na temat 

omawianego zagadnienia. Odpustów nie zyskuje się bowiem w sposób automa-

tyczny, przez sam fakt przypadkowego w gruncie rzeczy wykonania pewnego 

dobrego czynu, to znaczy nie związanego z intencją zyskania łaski odpustowej 

oraz z podjęciem koniecznego, dodatkowego wysiłku, który nie wynika jedynie 

ze zwykłych chrześcijańskich obowiązków. Każdy odpust, zarówno częściowy, 

jak i zupełny, wiąże się z cierpliwym i pełnym chrześcijańskiej pobożności pod-

jęciem pewnego „nadobowiązkowego” trudu, stawieniem czoła niejakiej uciąż-

liwości. Właśnie dlatego wierni chrześcijanie w celu zyskania odpustów zobo-

wiązani są w sumieniu przestrzegać warunków, jakie Kościół ustanawia w tej 

materii. Od ścisłego wykonania tychże warunków zależy bowiem samo uzyska-

nie odpustu, a od nastawienia i zaangażowania wiernego, miara odpuszczenia 

doczesnej kary za już odpuszczone grzechy. Stąd też zasadniczą sprawą jest 

określenie warunków sine qua non dla zyskania odpustów. Źródłami poznania 

tychże warunków są przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego z roku 1983 oraz, 

na mocy kan. 997, inne przepisy zawarte w specjalnych ustawach kościelnych. 

Podstawową i wciąż aktualną ustawą będzie głównie wspominana już Konstytu-

cja Apostolska Indulgentiarum doctrina z roku 1967. 

Kanon 994 KPK z roku 1983 stanowi: Każdy wierny może zyskiwać odpusty 

czy to cząstkowe, czy zupełne albo dla siebie, albo ofiarowywać za zmarłych na 

sposób wstawiennictwa. Jego dopełnieniem jest kan. 996, w myśl którego: § 1. 

Tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto został ochrzczony, nie jest eksko-

munikowany i znajduje się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania 

przepisanych czynności. § 2. Aby zaś podmiot zdolny do uzyskania odpustów 

rzeczywiście je uzyskał, powinien mieć przynajmniej intencję zyskania odpustu 

oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, 

zgodnie z brzmieniem udzielenia. 

Nie ulega wątpliwości, że ze względu na mniejszy wymiar odpuszczenia ka-

ry doczesnej, odpust częściowy będzie zawsze łatwiej uzyskać niż odpust zupeł-

ny
21

. Jeżeli chodzi o warunki konieczne do zyskania jakiegokolwiek odpustu 

(zarówno cząstkowego jak i zupełnego),  należy wiernie spełnić wszystkie te, 

które nazywamy warunkami ogólnymi. W odniesieniu do odpustu cząstkowego 

są one wystarczające. Jeśli natomiast chodzi o odpust zupełny, to do jego zyska-

nia,  oprócz  „warunków ogólnych”,  konieczne jest wypełnienie ponadto czte-

rech warunków dodatkowych, wymienionych przez papieża bł. Pawła VI w nor-

mie 7 omawianej wyżej Konstytucji Apostolskiej. W niniejszym paragrafie 

 
21 Por. M. P a s t u s z k o, dz. cyt. s. 165. 
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omówimy wymogi ogólne, które w zwykłej sytuacji muszą być zawsze wypeł-

nione zarówno w przypadku odpustu zupełnego, jak i częściowego. 

Pierwszym z nich, jak wynika z cytowanych kan. 994 i 996, jest przyjęty sa-

krament chrztu świętego. Dostępujący łaski odpustu musi być więc człowiekiem 

ochrzczonym z wody, gdyż zgodnie z kan. 96 dopiero wtedy zyskuje w Kościele 

status osoby. Warunku tego nie spełniają więc osoby nieochrzczone, a nawet 

przygotowujący się do chrztu katechumeni, co powoduje u nich niezdolność zy-

skania jakiegokolwiek odpustu. 

Na mocy drugiego warunku ogólnego, wierny starający się o zyskanie odpu-

stu  powinien  być  wolny  od  kary  ekskomuniki, gdyż ta kara poprawcza, zgod-

nie z kan. 1331 §1, n. 2, zabrania sprawowania sakramentów i sakramentaliów 

oraz przyjmowania sakramentów
22

. Przypomnieć wypada, że na mocy kan. 976 

kapłan  jest  uprawniony,  zaś  na  mocy kan. 986 jest zobowiązany uwolnić 

wiernego  w  niebezpieczeństwie  śmierci  od  wszelkich  grzechów  i  cenzur  na 

nim ciążących
23

.   

Trzecim warunkiem ogólnym zyskania każdej formy odpustu jest stan łaski 

uświęcającej, w którym wierny powinien znajdować się przynajmniej pod koniec 

wykonywania czynności obdarzonej odpustem. Zgodnie z nauczaniem św. To-

masza z Akwinu, człowiek pozbawiony łaski uświęcającej, czyli znajdujący się 

w stanie grzechu ciężkiego, jest jakby martwym członkiem Kościoła i w związku 

z tym nie może przyjmować zasług Chrystusa i świętych
24

. Ponadto, omawiany 

wymóg wynika z samej natury odpustu, będącego darowaniem kary doczesnej 

ale tylko za grzechy już odpuszczone co do kary wiecznej (w sakramencie poku-

ty bądź przez wzbudzenie aktu żalu doskonałego). Z tekstu kanonu 996 §1 wyni-

ka, że stan łaski uświęcającej konieczny do zyskania jakiegokolwiek odpustu nie 

zakłada wprost konieczności odbycia spowiedzi sakramentalnej, a więc nie jest 

ona jednym z warunków ogólnych, omawianych w tym paragrafie. Pamiętajmy 

jednak, że nasze rozważania dotyczą na razie warunków ogólnych, a więc de 

facto tych, których wypełnienie „wystarczy” w przypadku odpustów cząstko-

wych, stanowiąc jedynie warunki wstępne w dla odpustu zupełnego. Natomiast, 

jak zobaczymy, spowiedź sakramentalna stanowi jeden z czterech dodatkowych 

 
22 W myśl obowiązującego prawa nie obowiązuje już obecny w kan. 2260 Kodeksu Prawa 

Kanonicznego z roku 1917 zakaz przyjmowania sakramentaliów przez osobę ekskomunikowaną.  
23 Ponadto, jak zauważa prof. J. D u d z i a k, zgodnie z Dekretem o ekumenizmie Unitatis 

Redintegratio (nr 4) oraz z Dyrektorium ekumenicznym z 14 maja 1967 roku (nr 19), chrześcijan, 

którzy urodzili się we wspólnotach niekatolickich, nie można nazywać heretykami bądź schizmaty-

kami i w związku z tym nie ciąży na nich kara ekskomuniki za herezję bądź schizmę. Daje to pod-

stawę do twierdzenia, że chrześcijanie niekatolicy, jeśli trwają w dobrej wierze, mogą mieć udział 

w zyskiwaniu odpustów (por. J. D u d z i a k: Pojęcie i rodzaje odpustów oraz sposoby ich zyskiwa-

nia. W: Alma Mater Tarnoviensis. Księga pamiątkowa  z okazji 150 rocznicy założenia Instytutu 

Teologicznego i Seminarium Duchownego 1821-1971. Tarnów 1972 s. 147. 
24 Por. Św. T o m a s z  z  A k w i n u: Summa Theologica. Supplementum, q. 27, a. 1. 
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wymogów uzależniających zyskanie każdego odpustu zupełnego w zwyczajnej 

sytuacji. Podsumowując, każdy odpust (cząstkowy i zupełny) nakłada na wierne-

go pragnącego go uzyskać konieczność znajdowania się w stanie łaski uświęca-

jącej. W przypadku odpustu cząstkowego musi to mieć miejsce przynajmniej pod 

koniec dokonywania czynności opatrzonej nadaniem odpustowym
25

. 

W myśl czwartego warunku ogólnego, aby wierny był zdatny do otrzymania 

odpustu musi mieć przynajmniej ogólną intencję jego zyskania. Kan. 996 §2 

wymaga przynajmniej „ogólnej woli” przyjęcia odpustu, lecz kanonistyka prefe-

rując określenia bardziej precyzyjne, posługuje się zwykle terminem „intencja”, 

oznaczającym akt woli kierującej działanie człowieka do jakiegoś celu uprzednio 

poznanego przez rozum. Wydaje się, że wymagana przez kan. 996 §2 „ogólna 

wola” oznacza intencję określaną jako habitualna, czyli kiedyś formalnie wzbu-

dzona i nigdy nie odwołana, mająca przez to wpływ na wykonanie czynu obda-

rzonego odpustem
26

. Musi więc zaistnieć pozytywna wola zyskiwania odpustów, 

z której wierny nigdy w przyszłości się nie wycofa. Jeśli zaś chodzi o odpusty za 

konkretnych zmarłych, wierny musi wzbudzić intencję szczegółową, aktualną 

(oznaczającą świadome wykonywanie czynu woli) lub wirualną (czyli taką, która 

polega na wykonaniu czynu mocą decyzji podjętej świadomie, lecz w danej 

chwili nieuświadomionej). 

Ostatnie dwa z ogólnych warunków, od których zrealizowania zależy uzy-

skanie każdej formy odpustu, to te, nakazujące wypełnienie czynu obdarzonego 

odpustem w określonym czasie i w należyty sposób (kan. 996 §2). Niekiedy na-

dania odpustowe ściśle przewidują czas zyskiwania odpustu (np. udział w no-

wennie przed Bożym Narodzeniem, nawiedzenie cmentarza w dniach 1–8 listo-

pada, nadania związane z Rokiem Jubileuszowym itd.), a przestrzeganie ram 

czasowych jest warunkiem zyskania odpustu
27

.     

Czyn, do którego został dołączony odpust musi być ponadto dokonany w na-

leżyty sposób, to znaczy osobiście, całkowicie, w duchu pobożności i nadobo-

 
25 W kanonistyce zastanawiano się, czy w przypadku zyskiwania odpustów dla osób zmar-

łych, wymaga się, aby wierny zabiegający o odpust znajdował się w stanie łaski uświęcającej. D e  

A n g e l i s  twierdził,  że  wypada a by  tak  było,  nie  jest  to  natomiast  konieczne,  gdyż  zmarli 

w czyśćcu, którym odpust się przekazuje, posiadają ten stan, nie będąc obciążonymi grzechami 

śmiertelnymi (por. S. D e  A n g e l i s, dz. cyt. n. 60 s. 45). Obecnie nie czyni się różnicy między 

odpustami dla żywych i dla zmarłych, a więc wymóg stanu łaski uświęcającej obowiązuje również 

wtedy, gdy wierny pragnie zyskać odpust dla osoby nieżyjącej (por. S. D u d z i a k, dz. cyt. s. 148; 

M. P a s t u s z k o, dz. cyt. s. 168. 
26 Por. M. P a s t u s z k o, dz. cyt., s. 169. 
27 Zaznaczyć warto, że nawiedzenie kościoła np. stacyjnego bądź obchodzącego święto patro-

nalne może się odbyć od południa dnia poprzedzającego do północy dnia oznaczonego w nadaniu 

(Enchiridion Indulgentiarum z roku 1999, norma 16 §1). Odpust związany z jakimś świętem (np. 

patronalnym) uważa się za przeniesiony na dzień, na który prawnie przenosi się samo święto lub co 

najmniej jego zewnętrzną uroczystość (zob. tamże).  
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wiązkowo. Po pierwsze, czynność musi być wykonywana przez osobę zyskująca 

odpust dla siebie lub dla zmarłego. Przyjmuje się, że wyjątek od tej zasady sta-

nowi sytuacja, gdy rodzice składają za swoje dziecko, aby umożliwić mu zyska-

nie  odpustu  jubileuszowego
28

.  Po drugie,  czynność  musi być dokonana cał-

kowicie, ale zgodnie z zasadą parum pro nihilo habetur, czyli niewielkie zmiany 

lub opuszczenia, które nie dotykają istoty czynności, nie uniemożliwiają zyska-

nia odpustu
29

.  Jednocześnie,  czynność  ma  się  dokonywać  w  duchu  pobożno-

ści (czyli  szczerze,  a  nie  z  próżności  bądź  wyrachowania)  i  nie  należeć  do  

zobowiązań danego wiernego, które powinien on  wypełnić pod sankcją  grzechu  

(np. post  w  środę  popielcową)
30

. 

 

IV. Warunki zyskania odpustu zupełnego   

Zgodnie z obowiązującym prawem, które zresztą nie odbiega w tej materii 

od przepisów zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1917, warun-

kiem  uzyskania  odpustu  zupełnego  jest  spełnienie  wszystkich  wymienionych 

w poprzednim paragrafie warunków koniecznych do uzyskania odpustów czę-

ściowych, czyli jakichkolwiek odpustów, a ponadto spełnienie kilku warunków 

specjalnych.  Papież  bł.  Paweł  VI  w  Konstytucji  Apostolskie j Indulgentia-

rum doctrina  ustalił,  że do zyskania  odpustu  zupełnego  konieczne są również: 

1. Spowiedź sakramentalna; 2. Komunia eucharystyczna; 3. Modlitwa w intencji 

papieża; 4. Wolność od przywiązania od jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkie-

go
31

. Co do ostatnich trzech warunków nie ma w doktrynie i w praktyce więk-

szych wątpliwości. Wychodzą one poza ramy niniejszego opracowania, stąd po-

święcimy im jedynie kilka zdań. W niniejszym paragrafie zajmiemy się w sposób 

bardzo schematyczny najpierw trzema ostatnimi z wymienionych wyżej warun-

ków, przenosząc do osobnego podpunktu pogłębioną analizę przewidzianej przez 

prawo kanoniczne konieczności odbycia spowiedzi sakramentalnej z okazji zy-

skania odpustu.  

Jeśli chodzi o Komunię eucharystyczną, dla ważności odpustu zupełnego 

można ją przyjąć na kilka dni przed lub po wykonaniu dzieła odpustowego. Za-

chęca się jednak, by nastąpiło to w dniu zyskania odpustu
32

. Istotne test, że jedna 

Komunia św. pozwala uzyskać jeden odpust zupełny
33

.  

 
28 Por. M. P a s t u s z k o, dz. cyt. s. 171. 
29 Por. Tamże. 
30 Wyjątek stanowi pokuta nałożona przez spowiednika przy sakramencie spowiedzi, która, 

jeśli stanowi czynność obdarzoną odpustem, spełnia jednocześnie zadania zadośćuczynienia zada-

nej pokucie i czynności odpustowej (por. B. St. P a t o l e t a, dz. cyt. s. 109). 
31 Paweł VI: Indulgentiarum doctrina, dz. cyt. norma 7. 
32 Tamże. norma 8. 
33 Tamże. norma 9. 
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Kolejnym warunkiem jest modlitwa w intencjach Ojca Świętego, którą rów-

nież  zaleca  się  odmówić  w  dniu  dokonania  czynu odpustowego. Chodzi tutaj 

o modlitwę w intencjach, w jakich papież się modli i które podaje do publicznej 

wiadomości (wierny nie musi wiedzieć jakie są to aktualnie intencje, wystarcza 

ogólne wzbudzenie intencji modlitwy w intencjach papieskich
34

). Według norm 

cytowanej Konstytucji Pawła VI, modlitwa może być odmówiona gdziekolwiek, 

a przykładowa jej treść to jedno Ojcze nasz i jedno Zdrowaś Maryjo
35

.   

Oprócz  tego, wierny,  aby  uzyskać  odpust zupełny,  musi  zdecydowanie 

wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. Chodzi tu 

o zdecydowane nastawienie umysłu i woli na wykonanie woli Bożej w najbar-

dziej szczegółowych nakazach i jednoczesne odwrócenie się od każdej formy zła, 

nawet tej mającej postać lekkiej winy. 

 

V. Spowiedź jako jeden z warunków zyskania odpustu zupełnego 

Spośród wszystkich czterech warunków wymienionych na początku niniej-

szego paragrafu, spowiedź sakramentalna, nastręcza najwięcej trudności interpre-

tacyjnych. Praktyka duszpasterska pokazuje bowiem jasno, że osoby duchowne 

stojące na czele wspólnot kościelnych (diecezji, parafii, wspólnot zakonnych, 

grup duszpasterskich itd.) utożsamiają zawarty w dokumentach magisterialnych 

wymóg odbycia spowiedzi sakramentalnej ze stanem łaski uświęcającej
36

. Anali-

za warunków zyskania jakiekolwiek formy odpustu, jakiej dokonaliśmy w po-

przednim paragrafie, wykazała, że stan łaski uświęcającej (chociażby pod koniec 

czynności odpustowej) jest ponad wszelka wątpliwość konieczny do uzyskania 

nawet odpustu cząstkowego. Byłoby  więc nielogiczne ze strony prawodawcy, 

wyliczanie spowiedzi sakramentalnej jako dodatkowego warunku koniecznego 

do spełnienia przez wiernego chcącego zyskać odpust zupełny, jeśli byłby toż-

samy ze stanem łaski uświęcającej. Na podobną tautologię kościelny prawodaw-

ca nigdy sobie nie pozwala, a więc odbycie spowiedzi sakramentalnej stanowi 

warunek »sine qua non« uzyskania odpustu zupełnego, nawet u wiernego, który 

 
34 J. D u d z i a k:   Pojęcie  i  rodzaje   odpustów   oraz  sposoby  ich  zyskiwania,   dz.  cyt.   

s. 154–155. 
35 P a w e ł  V I: Indulgentiarum doctrina, dz. cyt. norma 10. 
36 Podobną, wprowadzającą w błąd opinie prezentuje w swoim obszernym opracowaniu doty-

czącym sakramentu pokuty o. J.S. P ł a t e k OSPPE. W podrozdziale poświęconym warunkom 

zyskania odpustu zupełnego wylicza bowiem, że konieczna jest również: „spowiedź (stan łaski 

uświęcającej)”. Umieszczenie w nawiasie stanu łaski uświęcającej daje czytelnikowi do zrozumie-

nia, że w dziedzinie odpustów mamy do czynienia z pewnego rodzaju równoważnością pomiędzy 

rzeczonym stanem a sakramentalną spowiedzią. Tymczasem, zupełnie co innego wynika z tekstów 

magisterialnych oraz z aktualnego prawa kanonicznego (zob. J.S. P ł a t e k: Sprawowanie sakra-

mentu pokuty i pojednania. Jasna Góra 2001 s. 281). Nic dziwnego, że swoista konfuzja pojawia 

się  nierzadko  w  dokumentach  niektórych  biskupów diecezjalnych  oraz  na  ustach  duszpasterzy 

w parafiach bądź na lekcjach religii.     
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nie ma na sumieniu grzechu śmiertelnego. To jest zupełnie pewne
37

. Przyjrzyjmy 

się nieco dokładniej omawianej problematyce, starając się znaleźć odpowiedź na 

zasadnicze pytanie dotyczące tego, kiedy i w jaki sposób należy odprawić spo-

wiedź, aby mogła zostać uznana za spełnienie rzeczonego warunku. 

Zamieszanie wokół sakramentalnej spowiedzi jako warunku koniecznego do 

uzyskania odpustu zupełnego wynika prawdopodobnie z nie do końca przyswo-

jonej reformy dyscypliny kanonicznej odnośnie do interesującego nas zagadnie-

nia. Zapomina się bowiem, że zmiana, która nastąpiła w dziedzinie odpustów 

wraz z Konstytucją Apostolska Indulgentiarum doctrina nie dotyczyła jedynie 

miary  czasu  odpustów  cząstkowych.  Jedną  z  istotnych innowacji, powstałych 

z przyświecającej bł. Pawłowi VI idei odpustu powiązanego z większą gotowo-

ścią wiernego do dokonania duchowej przemiany i bardziej radykalnego, wielko-

dusznego zaangażowania w nią, było wprowadzenie sakramentalnej spowiedzi 

jako prawdziwej konieczności jeśli chodzi o odpust zupełny. Do tamtego mo-

mentu Kodeks Prawa Kanonicznego z roku 1917, podobnie jak aktualny Kodeks, 

wymagał stanu łaski uświęcającej dla zyskania jakiegokolwiek odpustu (kan. 925 

§2 KPK1917). Spowiedź natomiast, zgodnie z kan. 931 §1 KPK1917 była ko-

nieczna jedynie wtedy, gdy w nadaniu odpustu znalazło się zastrzeżenie, że może 

go uzyskać jedynie osoba, która przystąpi do sakramentu pokuty bądź wzbudzi 

akt żalu doskonałego. Spowiedź tę można było odbyć w sam dzień zyskania od-

pustu lub w ciągu ośmiu dni go poprzedzających. Zwolnieni z tego obowiązku 

byli ci wierni, którzy spowiadali się zwykle co najmniej dwa razy w miesiącu 

albo przyjmowali Komunię św. najmniej pięć razy w tygodniu. Jedynie do zy-

skania odpustów jubileuszowych i im podobnych należało przystąpić bezwarun-

kowo do spowiedzi (kan. 931 §3 KPK1917). Odpust zupełny zyskiwany z okazji 

udziału w pobożnych ćwiczeniach duchowych niósł z sobą konieczność przystą-

pienia  do  spowiedzi  w  ciągu  ośmiu  dni po  odbytych  ćwiczeniach (kan. 931 

§2 KPK1917)
38

.   

Aktualne normy przewidują, ze spełnienie warunku spowiedzi sakramental-

nej, która, jak zaznaczyliśmy wcześniej, jest zawsze konieczna, może mieć miej-

sce na kilka dni przed lub po wypełnieniu dzieła odpustowego. Norma 20 §2, 

którą Penitencjaria Apostolska umieściła  w Enchiridion indulgentiarum z roku 

1999 jest w tej materii bardzo jasna: Unica sacramentali confessione plures in-

dulgentiae plenariae acquiri possunt (…)
39

. Co oznacza łacińskie określenie 

„pluribus diebus”? Zacznijmy od tego, że koniecznym punktem odniesienia przy 

 
37 M. P a s t u s z k o, dz. cyt., s. 174. 
38 Por. F.M. C a p p e l l o: Tractatus Canonico-Moralis de Sacramentis. Vol. II. De 

Poenitentia. Turyn – Rzym 1944 n. 665 s. 689; M. C o n t e  a  C o r o n a t a: Institutiones iuris 

canonici. De Sacramentis. Vol. I. Turyn – Rzym 1951 n. 522 s. 568. 
39 Identyczny przepis zawiera norma 7 Konstytucji Apostolskiej Indulgentiarum doctrina oraz 

norma 27 wydania Enchiridion indulgentiarum z roku 1968 i norma 23 §3 wydania z roku 1986.  
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interpretacji tego przepisu jest zamysł prawodawcy, który odnajdziemy w refor-

mującej dyscyplinę odpustów Konstytucji Apostolskiej bł. Pawła VI. Skoro tekst 

Konstytucji nie określa ściśle terminu spowiedzi, lecz kładzie nacisk na moralne, 

wewnętrzne  usposobienie  wiernego  zyskującego  odpust,  jest oczywiste,  że im 

bliższa  jest  spowiedź,  tym  większa  szansa  zyskania  odpustu  zupełnego
40

.  

M. Pastuszko w swoim wyczerpującym opracowaniu cytuje zdanie A. Lovelli, 

który w roku 1968 pisał: Adnotationes… pluries dies ante vel post, comprehende-

re possunt unam vel etiam duas hebdomadas ante vel post diem completi vel 

complendi operis indulgentia ditati
41

. Zatem, zdaniem tego autora, czas na sa-

kramentalną spowiedź to maksymalnie dwa tygodnie przed lub po zakończeniu 

czynności  związanej  z  odpustem.  Za  krótszym  czasem  opowiada  się  cyto-

wany  już J. Dudziak, którego zdaniem należy w praktyce duszpasterskiej pod-

kreślać konieczność odbycia spowiedzi sakramentalnej w terminie kilku dni 

przed lub po dziele odpustowym, gdyż stwarza to większą pewność zyskania 

odpustu ze względu na większe zaangażowanie duchowych władz człowieka
42

. 

Natomiast, zdaniem M. Pastuszki, jeśli nie wiemy dokładnie, jaki sens ma zwrot 

o „różnych (wielu) dniach”, użyty w Konstytucji Indulgentiarum doctrina, to 

najbezpieczniej będzie stosować terminy na spowiedź ustalone przez kan. 931 §1 

Kodeksu Prawa kanonicznego z roku 1917. Jak już wyżej wspomnieliśmy, usta-

lono tam czas ośmiu dni przed lub po dopełnieniu czynu obdarzonego odpustem. 

Jeszcze inne rozwiązanie proponuje Kard. Penitencjarz Większy W. Wakenfield 

Baum,  który  w  opublikowanym  przez  „L’Osservatore Romano”  dokumencie 

z 29 stycznia roku 2000 zatytułowanym: Il dono dell’indulgenza, pisze o około 

20 dniach przed lub po dziele odpustowym
43

.  

Najbardziej prawdopodobną interpretacją sformułowania »pluribus diebus«, 

myląco tłumaczonej na język polski jako „wiele dni (przed, albo po dziele odpu-

stowym)” jest ta, za która opowiada się M. Pastuszko, gdyż opiera się ona na 

usankcjonowanych długą kanoniczną tradycją przepisach odpustowych Kodeksu 

z roku 1917 oraz odpowiada zamysłowi prawodawcy, angażując w znaczącym 

stopniu wewnętrzne władze wiernego. Jednocześnie, mając na uwadze wspomi-

nany wyżej kan. 931 §3 KPK1917, na mocy którego   regularna spowiedź co dwa 

 
40 B. St. P a t o l e t a, dz. cyt. s. 111. 
41 A L o v e l l i: Andotationes (in Constitutionem apostolicam Indulgentiarum doctrina). 

„Monitor Ecclesiasticus” 93: 1968 s. 123 (cyt. za M. P a s t u s z k o, dz. cyt., s. 174). 
42 Por. J. D u d z i a k: Pojęcie i rodzaje odpustów… dz. cyt. s. 154. 
43  W. W a k e n f i e l d  B a u m:  I l  dono   dell’indulgenza,  n. 5:  È  conveniente,  ma  non  

è necessario che la Confessione sacramentale, e specialmente la Santa Comunione e la preghiera 

per le intenzioni del Papa si facciano nello stesso giorno in cui si compie l'opera indulgenziata; ma 

è sufficiente che questi Sacri riti  e  preghiere  si  compiano  entro  alcuni  giorni  (circa 20)  prima 

o dopo l'atto indulgenziato (...) Per diverse Indulgenze plenarie, è sufficiente una Confessione 

sacramentale, ma si richiede una distinta Santa Comunione e una distinta prece secondo la mente 

del Santo Padre per ciascuna Indulgenza plenaria.   http://www.penitenzieria.va/ content/ 

paenitentiaria/it/documenti/29---01---2000-il-dono-dell-indulgenza.html, (dostęp: 15.11.2015).  

http://www.penitenzieria.va/%20content/%20paenitentiaria/it/documenti/29---01---2000-il-dono-dell-indulgenza.html
http://www.penitenzieria.va/%20content/%20paenitentiaria/it/documenti/29---01---2000-il-dono-dell-indulgenza.html
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tygodnie czyniła zadość obowiązkowi odbycia spowiedzi powiązanej z odpu-

stem,  wydaje  się,  że  najbardziej  poprawne  i  zgodne  z  zamysłem prawodaw-

cy będzie opowiedzenie się w praktyce duszpasterskiej za czasem maksymalnie 

14 dni przed  lub  po wypełnieniu  dzieła związanego z odpustem jako terminem, 

w jakim wierny powinien przystąpić do sakramentalnej spowiedzi, nawet jeśli 

nie ma na sumieniu żadnego grzechu ciężkiego. Oczywiście, im dłuższy czas 

upływa między sakramentalna spowiedzią, a dziełem obdarzonym odpustem (np. 

nawiedzeniem cmentarza w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych), tym 

większa wątpliwość co do faktu, czy wierny zyskał dla siebie lub zmarłego od-

pust zupełny, czy jedynie częściowy
44

. W związku z powyższym należy zachęcać 

wiernych, aby spowiedź sakramentalną odbyli w czasie krótszym niż dwa tygo-

dnie od czynu odpustowego, czym dadzą wyraz swojego autentycznego zaanga-

żowania i chęci nawrócenia. 

Należy jednocześnie zaznaczyć, że w świetle obowiązujących przepisów
45

, 

po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać więcej niż jeden odpust zu-

pełny, ale tylko jeden w ciągu dnia. W praktyce więc, wierny, przystępując do 

spowiedzi świętej z intencją zyskania odpustu zupełnego, spełnia warunek sine 

qua non odnośnie do odpustów zupełnych, które mógł otrzymać na około mak-

symalnie dwa tygodnie przed sakramentalną pokutą i około dwa tygodnie po niej. 

Pamiętajmy  jednocześnie,  że  stan  łaski  uświęcającej  musi  towarzyszyć wier-

nemu w  każdym  wypadku, jeśli chce zyskać jakikolwiek odpust, zarówno 

cząstkowy, jak i zupełny.  Należy  również  wiedzieć,  że  spowiedź wielkanocna, 

a także  odbyta  przy  okazji  Wiatyku,  mogą  spełniać  rolę  warunku  do  uzy-

skania odpustu zupełnego
46

. 

 

VI. Spowiedź jako warunek zyskania odpustu zupełnego 

w sytuacjach nadzwyczajnych 

Aktualne prawo kanoniczne cechujące się niezmienną i przenikniętą huma-

nizmem atencją na potrzeby duchowe konkretnego wiernego, przewiduje trzy 

sytuacje nadzwyczajne, w których pewne wymogi prawne obowiązujące w zwy-

czajnych okolicznościach zostają złagodzone lub nawet zniesione. Podobnie ma 

się  rzecz  z  dyscypliną  kanoniczną odnośnie do odpustów, dla której prawo-

dawca przewiduje  trzy sytuacje nadzwyczajne:  1. Zaistnienie przeszkody praw-

nej; 2. Jubileusz; 3. Zagrożenie wiernego niebezpieczeństwem śmierci. W niniej-

szym paragrafie omówimy każdą z tych trzech sytuacji pod kątem interesującego 

nas warunku jakim jest w zwykłych okolicznościach spowiedź sakramentalna. 

 
44 Por. B.F. P i g h i n: Diritto sacramentale. Wenecja 2006 s. 367. 
45 Norma 9 Konstytucji Apostolskie Indulgentiarum doctrina; norma 28 Enchiridion indul-

gentiarum z roku 1968, norma 23 §2 wydania z roku 1986 i norma 20 §2 wydania z roku 1999. 
46 M. P a s t u s z k o, dz. cyt., s. 175. 
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Według normy 11 Konstytucji Indulgentiarum doctrina
47

, spowiednik jest 

upoważniony do dokonywania zmiany zarówno przepisanego dzieła obdarzone-

go odpustem, jak też warunków do uzyskania odpustów dla osób, które mają 

prawną przeszkodę (legitimo detenti impedimento) i dlatego nie są w stanie zy-

skać odpustu. Chodzi tutaj o autentyczną przeszkodę fizyczną lub moralną, nie 

pozwalającą wiernemu wypełnić warunków przepisanych dla sytuacji zwyczaj-

nych. Może się więc zdarzyć, że w konkretnej sytuacji, z powodu wielkiej trud-

ności lub niewygody, wierny nie będzie mógł się wyspowiadać (np. w razie ja-

kiejś formy zaburzenia psychicznego)
48

. W takiej sytuacji, zachowując równo-

wagę między tym, co penitent miał wykonać, a tym co może wykonać ze wzglę-

du na swoje ograniczone możliwości działania, spowiednik mógłby zwolnić go 

od obowiązku spełnienia warunku sakramentalnej spowiedzi, lub chociażby 

zwiększyć liczbę dni między spowiedzią a czynem odpustowym. Ponadto, na 

mocy normy 11 omawianej Konstytucji Pawła VI
49

, ordynariusze lub hierarcho-

wie mogą w stosunku do swoich podwładnych, którzy mieszkają w miejscach, 

gdzie wcale nie można, albo tylko z wielką trudnością, przystąpić do spowiedzi 

sakramentalnej i Komunii św., aby mogli uzyskać odpust zupełny bez sakramen-

talnej spowiedzi i eucharystycznej Komunii św., byle tylko wzbudzili w sobie akt 

żalu doskonałego i mieli postanowienie przystąpienia do tych sakramentów, sko-

ro tylko nadarzy się im okazja. Logiczną konsekwencją tego ostatniego upraw-

nienia ordynariuszy i hierarchów, udzielonego dla dobra wiernych posiadających 

przeszkodę prawną, polegającą na niemożności spełnienia warunku sakramental-

nej spowiedzi św. dla zyskania odpustu zupełnego, jest jeszcze bardziej jaskrawe 

podkreślenie konieczności odbycia spowiedzi w warunkach normalnych, nawet 

jeśli wierny nie ma na sumieniu grzechów ciężkich.   

Zajmijmy  się  teraz  trzecią  z wymienionych okoliczności nadzwyczajnych, 

a mianowicie niebezpieczeństwem śmierci, zostawiając na koniec odpusty zwią-

zane z jubileuszem. Chodzi tutaj o sytuację, w której wierny znajduje się in peri-

culo mortis, gdzie śmierć jest prawdopodobna, choć niekoniecznie bliska i pew-

na.  Według  obrzędów Rytuału Rzymskiego odpustu zupełnego udziela się wte-

dy  po  udzieleniu  sakramentu  pokuty, przed udzieleniem namaszczenia chorych 

i Wiatyku
50

. Jeśli chory nie może się wyspowiadać, lub jest w stanie łaski uświę-

cającej, należy zamiast spowiedzi odmówić akt pokuty
51

. Widzimy więc tutaj 

pewien wyjątek, polegający na uchyleniu obowiązku bezwzględnego przystąpie-

 
47 Podobnie jak normy 34 Enchiridion indulgentiarum z roku 1968, normy 27 wydania z roku 

1986 i normy 24 wydania z roku 1999. 
48 M. P a s t u s z k o, dz. cyt., s. 181. 
49 Także normy 35  Enchiridion  indulgentiarum  z roku 1968, normy 28 wydania z roku 1986 

i normy 25 wydania z roku 1999. 
50 M. P a s t u s z k o, dz. cyt., s. 191. 
51 Rituale  Romanum. Ordo  unctionis  infirmorum  eorumque  pastoralis curae, Watykan 

1972 n. 157. 
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nia do sakramentu pokuty osoby znajdującej się w niebezpieczeństwie śmierci. 

Jeśli istnieje taka możliwość, to odpustu zupełnego powinno się jednak udzielać 

po stosownym pouczeniu i spowiedzi sakramentalnej
52

. Drugą formą zyskania 

odpustu zupełnego w niebezpieczeństwie śmierci jest ta, którą bł. Paweł VI usta-

nowił w normie 18 Konstytucji Indulgentiarum doctrina. Jeśli wierny zagrożony 

śmiercią nie może z jakiejkolwiek przyczyny przywołać kapłana, Kościół udziela 

mu odpustu zupełnego jeśli: jest odpowiednio dysponowany i za życia miał zwy-

czaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. Pierwszy z wymienionych tu warun-

ków należy tłumaczyć jako konieczność bycia w stanie łaski uświęcającej i braku 

przywiązania  do  jakiegokolwiek  grzechu,  nawet lekkiego
53

. Widzimy więc, że 

w tym wypadku mamy do czynienia z uchyleniem obowiązku odbycia spowiedzi 

sakramentalnej. 

Nieco więcej uwagi poświęcimy nadzwyczajnej sytuacji związanej z uzy-

skaniem odpustu jubileuszowego. Kwestia spowiedzi sakramentalnej jako wa-

runku sine qua non otrzymania przez wiernego łaski odpustowej, jawi się jako 

aktualna w związku z rozpoczętym dnia 8 grudnia 2015 Rokiem Świętym Miło-

sierdzia. Jak już wspominaliśmy na wstępie Ojciec Święty Franciszek w Liście 

do abpa Rino Fisichelli zaznaczył wyraźnie ścisłą więź istniejącą między czyn-

nością odpustową polegającą m.in. na pielgrzymce do Drzwi Świętych, a spo-

wiedzią sakramentalną
54

. Zdaniem M. Pastuszki, w wypadku roku jubileuszowe-

go, inaczej zwanego Rokiem Świętym, wyznanie grzechów w spowiedzi sakra-

mentalnej jest jednym z nieodzownych warunków zyskania przez wiernego od-

pustu zupełnego
55

. Potwierdzeniem tej tezy jest Bulla bł. papieża Pawła VI Apo-

stolorum limina z dnia 23 maja 1974 roku, gdzie stwierdza się, iż główną ideą 

roku jubileuszowego 1975 jest odnowa i pojednanie, czyli nawrócenie. Bł. Paweł 

VI zarządził, aby łaskę odpustu jubileuszowego wierni otrzymywali wypełniając 

pewne warunki dodatkowe, jednakże dopiero po spełnieniu zwykłych warunków 

dotyczących każdego odpustu zupełnego, a więc również po odbyciu spowiedzi 

sakramentalnej
56

.  

Tę samą linię doktrynalną utrzymał papież św. Jan Paweł II i właśnie z tej 

przyczyny w dekrecie Penitencjarii Apostolskiej dołączonym do Bulli Incarna-

tionis misterium z dnia 29 listopada 1998, stwierdza się wyraźnie: 

„Po należytym odprawieniu spowiedzi sakramentalnej, która zgodnie z kan. 

960 KPK i kan. 720 § 7 KKKW winna być w zwykłych okolicznościach spowie-

 
52 Por. B. St. P a t o l e t a, dz. cyt., s. 122. 
53 Por. M. P a s t u s z k o. dz. cyt., s. 194. 
54 Ważne  jest, aby  ten  moment  był  połączony  przede wszystkim z Sakramentem Pojednania 

i uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem (F r a n c i s z e k; List do Przewodni-

czącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, dz. cyt.). 
55 Por. M. P a s t u s z k o, dz. cyt., s. 184. 
56 P a w e ł  V I: Bulla Apostolorum limina z 23 maja 1974. W: AAS 68:1974 s. 296. 
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dzią indywidualną i integralną, wierny, jeżeli spełni konieczne warunki, może 

otrzymywać albo ofiarowywać przez dłuższy okres (per congruum quoddam tem-

poris spatium),  dar  odpustu  zupełnego  nawet  codziennie,  nie  przystępując  

ponownie  do  spowiedzi.  Warto  jednak,  aby  wierni  często  przyjmowali  łaskę 

sakramentu  pokuty,  która  pozwala  iść  naprzód  drogą  nawrócenia  i  czystości 

serca”
57

.  

Z tekstu dekretu wynika jasno, że jedna spowiedź może służyć do uzyskania 

więcej niż jednego odpustu zupełnego jubileuszowego, choć tłumaczenie polskie 

może wprowadzić nieco zamieszania jeśli chodzi o czas jaki może maksymalnie 

upłynąć między spowiedzią a dziełem odpustowym. Otóż, wyrażenie per con-

gruum quoddam temporis spatium, nie do końca odpowiada polskiej wersji 

brzmiącej: „przez dłuższy okres”. Wyraz „congruus” oznacza w języku łaciń-

skim „odpowiedni”, „należny”
58

, co w tym wypadku trzeba by odnieść do wciąż 

obowiązujących  norm  kanonicznym,  omawianych  w  poprzednim  paragrafie. 

W związku z tym czas „odpowiedni” lub „należny” to, w zależności od interpre-

tacji, okres od 8 do 20 dni. Za tą ostatnią tezą opowiedział się w roku 2000 we 

wspomnianym już dokumencie kardynał W. Wakefield Baum, który jako autor 

cytowanego dekretu stanowi bardzo autorytatywne, choć nie wiążące, źródło 

interpretacji rzeczonego przepisu
59

. Pomimo tego, jak już wspomniano wyżej, 

bliższa tradycji kanonicznej oraz idei odpustu wydatnie angażującego siły du-

chowe wiernego,  wydaje się teza o maksymalnie 14 dniach, za którą, moim zda-

niem wypada się opowiedzieć interpretując niniejszy przepis.  

Na podstawie omówionych wyżej dokumentów możemy więc określić od-

pust jubileuszowy jako odpust zupełny, stąd do jego uzyskania wymagane są 

wszystkie warunki konieczne do otrzymania każdego innego odpustu zupełnego, 

czyli również spowiedź sakramentalna odbyta maksymalnie dwa tygodnie przed 

lub po dokonaniu dzieła odpustowego. Oczywiście, również tutaj jedna spowiedź 

pozwala na zyskanie wielu odpustów zupełnych, po jednym dziennie
60

.  

W cytowanej wielokrotnie w niniejszym opracowaniu, stanowiącej źródło 

odnowionej i wciąż aktualnej dyscypliny kanonicznej dotyczącej odpustów – 

Konstytucji Apostolskiej Indulgentiarum doctrina, bł. Paweł VI pisał:  

„Praktyka odpustów wzmacnia ufność i nadzieję pojednania z Bogiem Oj-

cem. Sprawia to jednak w ten sposób, że nie daje okazji do jakiegokolwiek zanie-

dbania i w żaden sposób nie osłabia gorliwego starania się o postawy potrzebne do 

 
57 Penitencjaria Apostolska: Decretum Bullae adnexum. Praescripta de iubilari indulgentia 

acquirenda  (29.11.1998).  W:  AAS  91: 1999,  132–133. „L'Osservatore Romano”. wyd. polskie 

1: 1999 s. 10–11. 
58 Zob. A. J o u g a n: Słownik kościelny łacińsko-polski. Sandomierz 2013s. 144; L. C a s t i -

g l i o n i, S. M a r i o t t i: Vocabolario della lingua latina. Torino 2007 s. 256. 
59 Por. W. W a k e n f i e l d  B a u m: Il dono dell’indulgenza, dz. cyt.  
60 Por. M. P a s t u s z k o, dz. cyt. s. 190. 
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pełnej wspólnoty z Bogiem. Odpusty bowiem, chociaż są darmowymi dobrodziej-

stwami, jednak są udzielane zarówno dla żywych, jak i za umarłych, tylko w za-

leżności  od  wykonania  pewnych warunków.  Dla ich uzyskania wymaga się, aby 

z jednej strony były wypełnione przepisane dobre czyny, a z drugiej strony, aby 

wierny posiadał odpowiednie dyspozycje: mianowicie – aby miłował Boga, miał 

nienawiść do grzechu, pokładał nadzieję w zasługach Chrystusa Pana i wierzył 

mocno, że wspólnota świętych jest dla niego bardzo pożyteczna. Opierając się 

więc na tych prawdach, święta Matka Kościół bynajmniej nie zamierza pomniej-

szać innych sposobów uświęcenia i oczyszczenia, przede wszystkim najświętszej 

ofiary Mszy i sakramentów, zwłaszcza sakramentu pokuty, następnie licznych 

pomocy, które ogólnie określa się sakramentaliami, jak wreszcie uczynków po-

bożności, pokuty i miłości. Tym wszystkim pomocom to jedno jest wspólne, że 

tym pewniej sprawują uświęcenie i oczyszczenie, im ściślej łączy się ktoś z Chry-

stusem Głową i z ciałem Kościoła. Naczelne miejsce miłości w życiu chrześcijań-

skim zostaje wzmocnione również odpustami. Odpustów bowiem nie można uzy-

skać bez szczerej wewnętrznej przemiany i połączenia się z Bogiem, do których 

dopiero dochodzi wypełnienie przepisanych uczynków. Zostaje przeto zachowany 

porządek miłości, w który włącza się odpuszczenie kar przez skorzystanie ze 

skarbca Kościoła”
61

. 

Papieskie  nauczanie  na  temat  odpustów nie  uległo  zmianie  przez  ostat-

nie kilkadziesiąt  lat, a sam kontekst ogłoszonego niedawno i zainaugurowanego 

8 grudnia 2015r. przez Ojca Świętego Franciszka Roku Świętego Miłosierdzia 

sprawia, że spowiedź sakramentalna, jawi się dla każdego, nawet najbardziej 

zabłąkanego wiernego jako nieoceniony dar od miłującego Boga. Papież Franci-

szek w Bulli Misericordiae vultus sporo miejsca poświęca spowiednikom zachę-

cając ich, by byli „prawdziwym znakiem miłosierdzia”. Podkreśla też, że spo-

wiednikiem nigdy się nie „jest”, ale się nim „staje”, przede wszystkim samemu 

poszukując przebaczenia. Ponadto, Ojciec Święty zapowiada, że w okresie Wiel-

kiego Postu zamierza rozesłać z misją „misjonarzy Miłosierdzia”, którymi będą 

księża obdarzeni przez Papieża władzą odpuszczania również grzechów zastrze-

żonych Stolicy Apostolskiej. W cytowanym natomiast Liście do abpa Rino Fisi-

chelli postanawia, że osoby,  które  w  Roku  Świętym  Miłosierdzia  przystąpią 

do  sakramentu  pojednania u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają ważne 

i zgodne z prawem rozgrzeszenie. Natomiast w zakończeniu Bulli Misericordiae 

vultus papież stwierdza: „Oby w tym Roku Kościół nie ustał w okazywaniu miło-

sierdzia i cierpliwości pocieszania i przebaczania”.  

Wobec tak czytelnego nauczania papieskiego na temat wartości sakramentu 

spowiedzi i jej żywotnego powiązania z łaską odpustu zupełnego, nielogicznie 

byłoby utrzymywać, że sakrament pojednania nie stanowi warunku sine qua non 

uzyskania odpustu zupełnego. Analizowane normy prawa kanonicznego oraz 

teksty magisterialne nie pozwalają spoglądać na instytucję odpustu inaczej jak na 

 
61 P a w e ł  V I: Indulgentiarum doctrina, dz. cyt. n. 10.  
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dar, którego otrzymanie wiąże się z prawdziwym nawróceniem człowieka i wy-

maga od niego jak największego zaangażowania. Ponieważ wielkość darowanej 

kary, w wypadku odpustu cząstkowego, zależy od wielkości czynu, do którego 

przywiązany  jest  odpust  oraz  stopnia  miłości  tego,  który  ten  czyn  wypeł-

nia, tym bardziej należy być dysponowanym wewnętrznie i zewnętrznie, gdy 

chodzi  o otrzymanie  odpustu  zupełnego.  Zwyczajowe  zyskiwanie  odpustów 

w  sposób  mechaniczny  lub  też  umniejszanie  wartości  tak  istotnych  i usank-

cjonowanych  prawnie  warunków  jak spowiedź sakramentalna,  świadczyć mo-

że o lekceważącym podejściu do samego odpustowego daru i o pomniejszaniu 

znaczenia osobistego zaangażowania wiernego pragnącego uzyskać od Boga 

darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy.  
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ABSTRACT 

The Sacramental Confession as a Necessary Condition to gain a Plenary Indulgence. 

A Canon Law Analysis  

The present article attempts to make some canonical clarifications on the subject of indul-

gences in the Catholic Church. In fact, in pastoral practice we can observe many misunderstand-

ings, especially regarding the sacramental confession as a condition sine qua non to gain a plenary 

indulgence. According to some priests, the sacrament of penance would be necessary only if the 

person is not in a state of grace. The analysis of the current canon law, interpreted in the light of the 

legal tradition of the Church and especially of the spirit of the canon law, allow us to say that in 

ordinary situations the sacramental confession, which should take place about two weeks before or 

after the indulgence, determines the reception or not of a plenary indulgence by of the faithful. This 

rule has to be applied in every ordinary situation (i.e. outside the danger of death), and consequent-

ly also in the case of plenary indulgence provided by the Holy Father to the Holy Year of Mercy.  
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