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MIECZYSŁAW POLAK 

Duszpasterstwo miłosierdzia. 

Miłosierdzie jako paradygmat pastoralnej misji Kościoła 
 

 

W wywiadzie udzielonym jezuickiemu czasopismu „La Civiltà Cattolica” 

papież Franciszek powiedział: Postrzegam Kościół jak szpital polowy po walce. 

Nie ma sensu pytać się ciężko rannego czy ma wysoki poziom cholesterolu bądź 

cukru.  Trzeba  leczyć  jego  rany
1
.  Ewangelia  łączy  leczenie  ludzkich  zranień  

z miłosierdziem (por. Łk 10,30–37). Stąd uzdrawianie rozmaitych ran, i to za-

równo współczesnego świata, jak i Kościoła, może dokonać się poprzez duszpa-

sterstwo miłosierdzia. Pomimo, iż pojęcie „miłosierdzie” znajduje dość szerokie 

zastosowanie duszpasterskie, to jednak – jak zauważa Walter Kasper – istnieje 

swoisty deficyt teologicznej refleksji na temat zasadniczego dla Biblii przesłania 

o miłosierdziu, który w praktyce powoduje zredukowanie duszpasterstwa do 

„miękkiej” działalności pastoralnej i duchowości
2
. 

Teologiczna refleksja nad miłosierdziem jest zagadnieniem bardzo obszer-

nym podejmowanym w wielu dziedzinach teologicznych.  Niniejsze  opracowa-

nie ma charakter pastoralnoteologiczny i ukazuje podstawowe kwestie związane 

z zastosowaniem paradygmatu miłosierdzia w teorii i praktyce duszpasterskiej. 

Zostanie w nim przedstawione najpierw miłosierdzie jako współczesny „znak 

czasu”, a następnie jego miejsce i znaczenie w realizacji podstawowych funkcji 

urzeczywistniania się Kościoła. 

 

 
Mieczysław P O L A K,  ks. dr hab., adiunkt w Zakładzie Teologii Pastoralnej, Wydział Teologicz-

ny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, e-mail: mpolak@amu.edu.pl   

 
1 Cyt. za: http://pl.radiovaticana.va/news/2013/09/19/papie%C5%BC_udzieli%C5%82_jezuit 

om_obszernego_wywiadu_o_sobie,_ko%C5%9Bciele_i/pol-730040 [dostęp: 3.11.2014]. 
2 W. K a s p e r : Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia. Tłum. R. Z a j ą c z k o w -

s k i. Poznań 2014 s. 21. 

Teologia Praktyczna 
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Wydział Teologiczny 

Tom 15, 2014 

mailto:mpolak@amu.edu.pl
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I. Miłosierdzie „znakiem czasu” 

Rozpoznając znaki czasu czterej papieże drugiej połowy XX wieku i począt-

ku XXI wieku – Jan XXIII, Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek – stawiają 

kwestię miłosierdzia w centrum nauczania i praktyki Kościoła
3
. Dla Jana XXIII 

miłosierdzie stanowiło najpiękniejsze imię i najpiękniejszy tytuł Boga. W prze-

mówieniu  na  otwarcie  II  Soboru Watykańskiego wskazywał  na  to,  iż Kościół 

w swoim przepowiadaniu dość długo koncentrował się na przeciwstawianiu się 

błędom świata i na surowym ich potępianiu. Dziś jednak, zachowując niezmien-

ną naukę, powinien posługiwać się raczej lekarstwem miłosierdzia aniżeli suro-

wością
4
. Nadając zasadniczy ton soborowej refleksji Jan XXIII nakreślił nowy 

styl pastoralny, który dostrzega nierozdzielny związek pomiędzy prawdą i miło-

sierdziem. W ten sposób temat miłosierdzia stał się zasadniczym zagadnieniem 

zarówno  dla  samego  soboru,  jak i  dla posoborowej  praktyki  duszpasterskiej 

Kościoła
5
. 

Dla Jana Pawła II przesłanie o Bożym miłosierdziu było jednym z wiodą-

cych tematów jego pontyfikatu
6
. Od strony kościelnego Magisterium znalazło 

szczególny wyraz w wydanej w 1980 roku encyklice o Bożym miłosierdziu 

Dives in misericordia; od strony duszpasterskiej, w pierwszej w trzecim tysiącle-

ciu kanonizacji zakonnicy i mistyczki, „apostołki Bożego miłosierdzia” Faustyny 

Kowalskiej oraz w ogłoszeniu pierwszej niedzieli po Wielkanocy niedzielą miło-

sierdzia. Zakończenie drogi ziemskiego życia w wieczór poprzedzający niedzielę 

miłosierdzia (2005) oraz beatyfikacja Jana Pawła II także w niedzielę miłosier-

dzia (2011) były dla wielu znakiem Bożej Opatrzności, podkreślającym centralne 

znaczenie orędzia o Bożym miłosierdziu dla jego całego życia. Istotnym jest 

bowiem osobisty kontekst tego przesłania naznaczony poznaniem przez Jana 

Pawła II historii cierpienia swojej epoki, a zwłaszcza jego doświadczenia. Bar-

dziej osobiste świadectwo o tym zawarł w wydanej kilka miesięcy przed śmiercią 

książce Pamięć i tożsamość
7
. Świadectwo jego cierpienia, zwłaszcza z ostatnich 

lat życia,  było  daleko  mocniejszym  w  wyrazie  kazaniem  niż  wiele  przemó-

wień  i pism
8
. 

 
3 Por. jw., s. 16–20. 
4 J a n  X X I I I: W świetle świtu. Przemówienie na otwarcie II Powszechnego Soboru, 

„Znak”. R. 2013 nr 1 (692) s. 84. 
5 Por. W. K a s p e r , dz. cyt., s. 16–17. 
6 Por. S. N a g y: „Objawienie miłości i miłosierdzia ma w dziejach człowieka jedną postać i 

jedno imię. Nazywa się Jezus Chrystus (Redemptor hominis nr 9). W: Miłość miłosierna. Red. J. 

K r u c i n a. Wrocław 1985 s. 115–121.  
7 Por. J a n  P a w e ł  I I: Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków 

2005. 
8 Por. K a s p e r, dz. cyt., s. 17. 
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Odwołanie się do Bożego miłosierdzia wiązał Jan Paweł II z sytuacją współ-

czesnego Kościoła i świata, w którym ujawniają się nie tylko przeobrażenia bu-

dzące nadzieję na lepszą przyszłość człowieka na ziemi, ale również takie, które 

łączą się z zagrożeniami sięgającymi dalej niż kiedykolwiek w dziejach. Ta sytu-

acja sprawia, że wielu ludzi i wiele środowisk, kierując się żywym zmysłem wiary, 

zwraca się niejako spontanicznie do miłosierdzia Bożego w dzisiejszej sytuacji 

Kościoła i  świata.  Przynagla  ich  do  tego  zapewne sam Chrystus, działający 

przez swego Ducha w ukryciu ludzkich serc. Objawiona bowiem przez Niego 

tajemnica Boga, który jest „Ojcem miłosierdzia”, staje się w kontekście zagrożeń 

człowieka w naszej epoce, jakby szczególnym wezwaniem skierowanym do Ko-

ścioła (DiM 2). 

Procesy sekularyzacyjne, które „wyprały” świadomość człowieka z treści re-

ligijnych sprawiają, że wobec różnorodnych współczesnych zagrożeń niosących 

ze sobą niemiłosierne ryzyko wolności, niemiłosierne niesprawiedliwości i niemi-

łosierną doczesność
9
, pyta on z głębokim niepokojem o rozwiązanie straszliwych 

napięć, które spiętrzyły się w świecie i zaległy pomiędzy ludźmi. A jeśli nieraz 

 nie odważa się już wypowiedzieć tego słowa „miłosierdzie” albo nie znajduje 

dla niego pokrycia w swojej świadomości, wypranej z treści religijnej, to tym 

bardziej trzeba, ażeby Kościół wypowiedział to słowo w imieniu nie tylko wła-

snym, ale także w imieniu wszystkich ludzi współczesnych (DiM 15).  

Pierwszy papież trzeciego tysiąclecia – Benedykt XVI potwierdza znaczenie, 

kontynuuje i pogłębia teologicznie nauczanie Kościoła o Bożym miłosierdziu. 

Podczas Mszy św. o wybór nowego papieża, jeszcze jako kardynał, nawiązując 

do nauczania Jana Pawła II, wskazał wyraźnie na centralne znaczenie Ewangelii 

miłosierdzia w misji pastoralnej Kościoła. Stwierdził, że Jezus Chrystus jest uob-

ecnieniem miłosierdzia Bożego: spotkać Chrystusa znaczy spotkać Boże miło-

sierdzie. […] Miłosierdzie Chrystusa nie jest tanim darem łaski, nie oznacza 

banalizacji zła. Chrystus nosi w swoim ciele i w swojej duszy całe brzemię zła, 

całą jego niszczycielską  moc. Spala i przemienia zło w swym cierpieniu, w ogniu 

swojej cierpiącej miłości
10

. Szczególny wyraz pogłębionej teologicznie idei Bo-

żego miłosierdzia, zinterpretowanej w kontekście wyzwań obecnego czasu, Be-

nedykt XVI dał w encyklikach: Deus caritas est (2006) oraz Caritas in veritate 

(2009). W tych wypowiedziach punktem wyjścia czyni miłość, która stanowi dla 

niego podstawowy paradygmat społecznej nauki Kościoła. Napisał: Miłość jest 

większa od sprawiedliwości, ponieważ kochać to znaczy dawać, ofiarować coś 

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

sterstwo miłosierdzia.  We  współpracy z  J. B r a n d n e r e m . Tłum. J. S e r a f i n .  Kraków 2010 

s. 23–31.  
10 J. R a t z i n g e r: Ku „dojrzałości” wiary w Chrystusa. Homilia podczas Mszy św.  „pro 

eligendo Romano Pontifice” 18.04.2005. „L’Osservatore Romano”.  Wydanie polskie. R. 2005 nr 6 

(274) s. 29–30. 
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 mojego  drugiemu; ale nie ma nigdy miłości bez sprawiedliwości, która nakazu-

je, by dać drugiemu to, co jest jego, co mu się należy dlatego, że istnieje i działa. 

Nie mogę drugiemu „dać” czegoś od siebie, jeżeli mu nie dam w pierwszym rzę-

dzie tego, co mu się sprawiedliwie należy. Kto kocha z miłością bliźniego, jest 

przede wszystkim sprawiedliwy wobec innych. Sprawiedliwość nie tylko nie jest 

obca miłości, nie tylko nie jest drogą alternatywną albo paralelną w stosunku do 

miłości: sprawiedliwość jest „nieodłącznie związana z miłością” (CiV 6).  

Papież Franciszek jedno ze swoich przemówień, skierowane do kapłanów 

diecezji  rzymskiej,  zatytułował: „Żyjemy  w  epoce  miłosierdzia”
11

.  Nawiązuje  

w nim  wyraźnie  do  myśli  Jana  Pawła II.  Przytacza  fragment homilii papie-

skiej z Mszy św. kanonizacyjnej św. Faustyny, w której Jan Paweł II wskazał, że 

światło Bożego Miłosierdzia, które Pan Bóg zechciał niejako powierzyć światu 

na  nowo  przez  charyzmat  Siostry  Faustyny,  będzie  rozjaśniało  ludzkie  drogi 

w  trzecim  tysiącleciu
12

.  Odwołując  się  do tych  słów, podkreślił ich znaczenie 

i aktualność dla Kościoła i nazwał czasy współczesne epoką miłosierdzia. W 

refleksji skupił się na znaczeniu miłosierdzia w życiu kapłana, którego określił 

mianem człowiek miłosierdzia i wskazał na dwie główne płaszczyzny realizacji 

tego charyzmatu, mianowicie na sakrament pokuty i pojednania oraz dzieła miło-

sierdzia w odniesieniu do ubogich
13

.  

Franciszek łączy miłosierdzie z ewangelizacyjną misją Kościoła. Motywem 

podjęcia ewangelizacji jest według niego nieprzebrane pragnienie ofiarowania 

miłosierdzia jako owoc doświadczenia nieskończonego miłosierdzia Ojca i jego 

dynamicznej, wszystko ogarniającej mocy (EG 24). Podobnie jak we wspomnia-

nej powyżej homilii, także i w adhortacji szczególną uwagę zwraca na miłosier-

dzie wobec ubogich oraz grzeszników. Podkreśla wyraźnie, że Kościół powinien 

być miejscem bezinteresownego miłosierdzia, w którym wszyscy mogą się czuć 

przyjęci, kochani, w którym mogą doświadczyć przebaczenia i być zachęceni, aby 

żyć zgodnie z dobrym życiem Ewangelii (EG 114). Posługę miłości uważa za 

konstytutywny wymiar misji Kościoła oraz za nieodzowny wyraz jego istoty. 

Stwierdza, że tak jak Kościół z natury jest misyjny, tak w sposób nieunikniony 

wypływa z tej natury czynna miłość bliźniego, współczucie, które rozumie, towa-

rzyszy i promuje (EG 144). 

Można zatem stwierdzić, że w rozpoznaniu kairologicznym Kościoła, jakie 

znajdujemy w nauczaniu współczesnych papieży, miłosierdzie jest bardzo wy-

raźnym znakiem czasu. Jego właściwe rozpoznanie i interpretacja należą do bar-

dzo istotnych zadań pastoralnoteologicznej refleksji. Niemniej istotnym wyzwa-

 
11 F r a n c i s z e k: Żyjemy w epoce miłosierdzia. Spotkanie z kapłanami diecezji rzymskiej 

6.03.2014. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 2014 nr 3–4 s. 29–32. 
12 Por. jw., s. 29. 
13 Por. jw., s. 30. 
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niem  jest  także  uznanie  miłosierdzia  za  paradygmat inspirujący  teorię i prak-

tykę pastoralną.        

 

II. Paradygmat miłosierdzia w duszpasterstwie zwyczajnym 

Całokształt działalności Kościoła może zostać określony jako jego misja pa-

storalna. Wynika to z tego, iż najgłębsza istota zadania powierzonego Kościołowi 

polega na uobecnianiu w czasie i przestrzeni Bożego planu zbawienia, będącego 

– według biblijnego przekazu – wyrazem pasterskiej troski Boga o zgromadzenie 

rozproszonych dzieci Bożych w jednej owczarni (por. J 10,16 i 11,52). Ten plan 

dokonał się dla wszystkich ludzi wszystkich czasów w Jezusie Chrystusie, Wcie-

lonym Synu Bożym, który również swoje posłannictwo otrzymane od Ojca zwią-

zał z obrazem Dobrego Pasterza, oddającego życie swoje za owce (por. J 10,11). 

W tym obrazie ujęty został całokształt działalności zbawczej Chrystusa konty-

nuowanej w Kościele w funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. Kościół w 

swoim działaniu aktualizuje tę pasterską misję Chrystusa wobec kolejnych poko-

leń ludzkich. Stąd właśnie zlecone mu zadanie może być nazwane misją pasto-

ralną. Podstawą tej misji jest Chrystusowy mandat ewangelizacyjny – Idźcie na 

cały świat i głoście Ewangelię całemu stworzeniu (Mk 16,15) – który obejmuje 

całość zbawczego posłannictwa zleconego całej kościelnej wspólnocie (por. EN 

6-16). Dlatego odnosząc się do treści tej misji można ją określić jako misję 

ewangelizacyjną. Pojęta w ten sposób ewangelizacja przejawia się w trzech istot-

nych aspektach: ewangelizacja profetyczna – słowo głoszone, ewangelizacja 

kapłańska – słowo celebrowane i ewangelizacja królewska – słowo przeżywa-

ne
14

. Całokształt pastoralnej działalności Kościół powinien traktować jako reali-

zację miłości czynnej Chrystusa wobec świata, bowiem charytatywny charakter 

tej działalności należy do jej natury
15

. 

W odniesieniu do wspólnot kościelnych ewangelizacja realizowana jest po-

przez podstawowe funkcje urzeczywistniania się Kościoła: martyria, liturgia, 

diakonia. Celem realizacji tych funkcji jest koinonia
16

. Pojęcie koinonia (komu-

nia, zjednoczenie)  wyraża  centralną  ideę  kościelnego agere, czyli gromadzenie 

w jedno rozproszonych dzieci Bożych (por. J 10,16)
17

. Ta idea powinna nie tylko 

przenikać wszystkie podstawowe funkcje urzeczywistniania się Kościoła, ale 

także być owocem ich realizacji. Komunia – czytamy w liście apostolskim Novo 

millennio ineunte Jana Pawła II – jest owocem i objawieniem owej miłości, która 

 
14 Por. A. P a w ł o w s k i: Kerygmat nowej ewangelizacji. Poznań 2014 s. 5. 
15 Por. F. W o r o n o w s k i: Funkcja miłości czynnej Kościoła. Łomża 1977 s. 275. 
16 Por. W. P r z y g o d a: Funkcje podstawowe Kościoła. W: Leksykon teologii pastoralnej. 

Red. R. K a m i ń s k i, W. P r z y g o d a, M. F i a ł k o w s k i. Lublin 2006 s. 261. 
17 Por. J. R a t z i n g e r: Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kościół jako komunia. Tłum. W. 

S z y m o n a. Kraków 2003 s. 56–68. 
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wypływając z serca przedwiecznego Ojca, rozlewa się w nas za sprawą Ducha 

darowanego nam przez Jezusa (por. Rz 5,5), abyśmy wszyscy stali się „jednym 

duchem i jednym sercem” (por. Dz 4,32). Właśnie budując tę komunię miłości 

Kościół objawia się jako „sakrament”, czyli jako „znak i narzędzie wewnętrzne-

go zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (LG 1) (NMI 42).  

Poprzez realizację wspomnianych powyżej elementarnych funkcji pastoral-

nych Kościół urzeczywistnia swoją komunijną tożsamość, stając się sakramen-

tem Bożego miłosierdzia
18

. Tych funkcji nie można w praktyce rozdzielać, gdyż 

tylko integralna ich realizacja oddaje w pełni pastoralną misję Kościoła
19

. 

Wszystko to przemawia za koniecznością dowartościowania w ewangelizacyjnej 

posłudze Kościoła tzw. duszpasterstwa zwyczajnego, skoncentrowanego na 

przepowiadaniu zbawczego orędzia, na posłudze sakramentalnej i pełnieniu dzieł 

miłosierdzia. To duszpasterstwo nie kieruje się żadnym doraźnym celem, nie 

posiada charakteru akcyjnego, ale służy realizacji podstawowego celu duszpa-

sterstwa Kościoła, dzięki któremu Ewangelia może ucieleśnić się w historycznej 

rzeczywistości każdej wspólnoty kościelnej (por. NMI 29). W tym podstawo-

wym nurcie działalności kościelnej (por. EG 14), we wszystkich jego funkcjach, 

paradygmat miłosierdzia znajduje właściwe możliwości realizacji. Ograniczenie 

tego  paradygmatu  tylko  do  kościelnej diakonii, oddzielonej od przepowiadania 

i liturgii, może spowodować wiele negatywnych skutków. Żadnej z tych funkcji – 

stwierdza W. Przygoda – nie można pominąć, gdyż grozi to zaniechaniem proce-

su autorealizacji Kościoła. Nawet zaniedbanie jednej z nich w praktyce kościel-

nej może być przyczyną patologicznych zjawisk w życiu i rozwoju wspólnot ekle-

zjalnych. Natomiast troska o realizację wszystkich i każdej z osobna funkcji gwa-

rantuje zdrowy rozwój organizmu Kościoła
20

.  

Uwzględniając integralne rozumienie duszpasterstwa zwyczajnego, a także 

realizowanych w nim podstawowych funkcji urzeczywistniania się Kościoła 

wskażemy  teraz  na  podstawowe  sposoby  realizacji  paradygmatu  miłosierdzia 

w misji pastoralnej Kościoła określone jako przepowiadanie Ewangelii miłosier-

dzia, przybliżanie do sakramentalnych zdrojów Bożego miłosierdzia oraz życie 

miłosierdziem na co dzień.  

 

 

 

 
18 Por. L. B a l t e r: Kościół jako sakrament Bożego miłosierdzia. W: Bóg bogaty w miłosier-

dzie. „Kolekcja Communio”. T. 15. Poznań 2003 s. 167–173.  
19 Por. W.  P r z y g o d a: Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II. Lublin 

1998 s. 71–79. 
20 Jw., s. 62. 



 13 

III. Przepowiadać Ewangelię miłosierdzia 

Z funkcją urzeczywistniania się Kościoła określoną jako martyria wiąże się 

przepowiadanie słowa Bożego (słowem i świadectwem życia), które jako słowo 

miłości  Boga  Ojca  (por. 2 Kor 13,13)  rodzi  wiarę  w  sercach  niewierzących, 

a w sercach wierzących rozwija (por. PO 4). Chodzi tu zatem o bardzo istotną 

rzecz jaką jest głoszenie Ewangelii miłosierdzia i dawanie o niej świadectwa.  

Konstytutywnym elementem życia wspólnoty Kościoła jest przepowiadanie 

słowa Bożego. Zasadniczą treścią Bożego Objawienia, w zasadzie jego istotą, 

jest Ewangelia miłosierdzia, gdyż objawienie miłości i miłosierdzia ma w dzie-

jach człowieka jedną postać i jedno imię. Nazywa się: Jezus Chrystus (RH 9). 

Przepowiadanie jest zatem podstawowym dziełem miłosierdzia. Jan Paweł II 

wskazuje, że miłosierdzie Boże winien Kościół „wyznawać i głosić je w całej 

prawdzie” tego, co mówi nam o nim Objawienie (DiM 13). Przepowiadanie 

Ewangelii miłosierdzia dokonuje się najpierw we wspólnocie Kościoła, gdzie 

wszyscy  powinni  ją  usłyszeć.  Żeby  bowiem  uwierzyć  w  miłosierdzie  Boże, 

a następnie o nim świadczyć i je przepowiadać, koniecznym jest usłyszenie tej 

Ewangelii we wspólnotach kościelnych, bowiem wiara rodzi się z tego, co się 

słyszy (Rz 10,17). Na taką potrzebę wskazuje wyraźnie także papież Franciszek 

stwierdzając najpierw, że kościelna wspólnota jest środowiskiem słuchania Sło-

wa (EG 28), a następnie, że trzeba stale formować się do słuchania Słowa (EG 

174).  Ewangelizacja – zdaniem papieża –  wymaga  zażyłości  ze  Słowem Bo-

żym, a to wymaga, żeby diecezja, parafie i wszystkie wspólnoty katolickie propo-

nowały poważne i wytrwałe studiowanie Biblii, jak również promowały jej modli-

tewne czytanie osobiste i wspólnotowe (EG 175).  

Dopiero wtedy, gdy ci, których Bóg powołał do Kościoła usłyszą Ewangelię 

miłosierdzia i w nią uwierzą, staną w obliczu Miłosiernego Boga, który przenika 

ich sumienia i wzywa do decyzji, która nie polega tylko na intelektualnym przy-

jęciu pouczenia, ale na nawróceniu serca. Naucza Jan Paweł II: Prawdziwe po-

znanie Boga miłosierdzia, Boga miłości łaskawej, jest stałym i niewyczerpalnym 

źródłem nawrócenia, nie tylko jako doraźnego aktu wewnętrznego, ale jako sta-

łego usposobienia, jako stanu duszy. Ci, którzy w taki sposób Go „widzą”, nie 

mogą żyć inaczej, jak stale się do Niego nawracając (DiM 13).  

W nurcie duszpasterstwa zwyczajnego Franciszek wskazuje na dwa zasadni-

cze sposoby przepowiadania, które dotyczą także Ewangelii miłosierdzia. Pierw-

szy odnosi się do urzędowych głosicieli zbawczego orędzia i dotyczy proklama-

cji słowa Bożego w kontekście liturgicznym. Franciszek podkreśla szczególne 

znaczenie homilii, wynikające z jej kontekstu eucharystycznego, co sprawia, że 

przewyższa ona jakąkolwiek katechezę, stanowiąc najwyższy moment dialogu 

Boga ze swoim ludem, poprzedzający sakramentalną komunię. Homilia jest pod-

jęciem już podjętego dialogu Pana ze swoim ludem (EG 137). Drugi sposób, 
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który odnosi się do wszystkich wiernych, nazwał Franciszek głoszeniem od oso-

by do osoby: Teraz, kiedy Kościół pragnie przeżyć głęboką odnowę misyjną, ist-

nieje forma przepowiadania dotycząca nas wszystkich jako codzienne zadanie. 

Chodzi o niesienie Ewangelii osobom, z którymi każdy ma do czynienia, zarówno 

najbliższym, jak i nieznanym. Jest to nieformalne przepowiadanie słowa, które 

może się urzeczywistniać podczas rozmowy, a także to, które podejmuje misjo-

narz odwiedzający jakiś dom (EG 127).  

Głoszenie Ewangelii miłosierdzia domaga się świadectwa, gdyż miłosierdzie 

czynów nadaje nieodpartą moc miłosierdziu słów (NMI 50). Miłość miłosierna 

bowiem jest dla Kościoła najdoskonalszą formą i przejawem chrześcijańskiego 

Objawienia. Jest ona uprzywilejowanym wołaniem, które zobowiązuje każdego 

człowieka do kroczenia wciąż dalej na wszelki możliwy sposób
21

. Z przepowia-

daniem Ewangelii miłosierdzia łączy się bowiem szeroko pojęta troska o ducho-

wą opiekę nad ubogimi. Brak tej duchowej opieki uznał Franciszek za najgorszą 

dyskryminację, jakiej doświadczają ubodzy. Bardzo wielu ubogich otwartych jest 

na wiarę i wyraża głęboką potrzebę Boga. Dlatego Kościół nie może nie ofiaro-

wać im Jego przyjaźni, Jego błogosławieństwa, Jego słowa (EG 200).  

 

IV. Przybliżać do zdrojów miłosierdzia 

Duszpasterstwo zwyczajne realizowane jest także poprzez uobecnianie pas-

chalnego misterium Chrystusa w liturgii, które swój szczyt osiąga w celebracji 

Najświętszej Eucharystii, co ujmuje kolejna funkcja urzeczywistniania się Ko-

ścioła  określana  jako  liturgia  (służba kultyczna).  Działalność  duszpasterska 

w tym obszarze nie polega tylko na wtajemniczeniu, ale i na wychowaniu do 

owocnego przyjęcia łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa (2 Kor 13,13), uobec-

nianej w liturgii Kościoła (por. PDV 48). W kontekście miłosierdzia chodzi 

przede wszystkim o przybliżenie do Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia (DiM 

13), których Kościół jest depozytariuszem i szafarzem. Szczególne znaczenie ma 

tutaj – zdaniem Jana Pawła II – świadome i dojrzałe uczestnictwo w Eucharystii 

oraz w sakramencie pokuty i pojednania (DiM 13). 

Zarówno Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI wskazywali na szczególne zna-

czenie Eucharystii, która przybliża do miłości potężniejszej od grzechu (por. DiM 

13), i dzięki której Kościół odradza się ciągle na nowo (por. SC 6). Przyznanie 

priorytetowego miejsca Eucharystii, zwłaszcza niedzielnej oraz troska o jak naj-

lepsze jej przygotowanie i celebrowanie oraz o wychowanie wiernych do odpo-

wiedniego w niej udziału to wyzwania duszpasterskie, które wpisują się w reali-

zację postulatu przybliżania do Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia. Pośród 

 
21 C. R u i n i: Objawienie miłosierdzia Ojca. Bóg bogaty w miłosierdzie. „Kolekcja Commu-

nio”. T. 15. Poznań 2003 s. 119–120. 
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innych form działalności parafii – naucza Jan Paweł II – żadna nie ma tak żywot-

nego znaczenia i tak silnego wpływu formacyjnego na wspólnotę, jak niedzielna 

celebracja dnia Pańskiego połączona z Eucharystią (DD 35).     

Papież Franciszek zauważa bardzo istotne odniesienie ewangelizacji do Eu-

charystii. Stwierdza, że Jezus zostawia nam Eucharystię jako codzienną pamięć 

Kościoła, wprowadzającą nas coraz bardziej w Paschę (por. Łk 22,19). Ewange-

lizacyjna radość jaśnieje zawsze na tle wdzięcznej pamięci: jest łaską, o którą 

powinniśmy prosić (EG 13). Określa też wspólnoty Kościoła jako przestrzeń 

adoracji i celebracji (EG 28). Wskazuje przy tym, że stanowiąca pełnię życia 

sakramentalnego Eucharystia nie jest nagrodą dla doskonałych, lecz szlachetnym 

lekarstwem i pokarmem dla słabych, co wymaga zastanowienia się z roztropno-

ścią i odwagą nad konsekwencjami duszpasterskimi, wynikającymi z tej zasady 

(EG 47). W tym stwierdzeniu zawarte jest wskazanie na potrzebę podjęcia dal-

szej refleksji teologicznej nad związkiem Eucharystii z tajemnicą Bożego miło-

sierdzia.   

Sprawowanie liturgii papież postrzega w wyraźnym kontekście ewangeliza-

cyjnym. Jest ono świętowaniem sukcesów ewangelizacyjnych, gdyż radosna 

wspólnota ewangelizacyjna potrafi „świętować”. Obchodzi i świętuje każde małe 

zwycięstwo, każdy krok naprzód w ewangelizacji. Radosna ewangelizacja staje 

się pięknem w liturgii pośród codziennej potrzeby pomnażania dobra. Kościół 

ewangelizuje i daje się ewangelizować przez piękno liturgii, która jest także cele-

browaniem ewangelizacyjnej działalności oraz źródłem dawania siebie ciągle na 

nowo (EG 24). W adhortacji Evangelii gaudium można jednak zauważyć, że 

obszar duszpasterstwa zwyczajnego związany z kultem zostaje o wiele mniej 

podkreślony, niż przepowiadanie słowa i diakonia. Papież stwierdza wprawdzie, 

że duszpasterstwo zwyczajne powinno być ożywiane ogniem Ducha, aby rozpali-

ło serca wierzących, którzy regularnie uczestniczą w życiu wspólnoty i gromadzą 

się w dniu Pańskim, by karmić się Słowem Bożym i Chlebem życia wiecznego, 

jednak relatywizuje potrzebę udziału w kulcie dla zachowania żywej i szczerej 

wiary katolickiej. Stwierdza, że duszpasterstwo zwyczajne obejmuje także tych 

wiernych, którzy zachowują żywą i szczerą wiarę katolicką, dając jej wyraz na 

różny sposób, chociaż nie uczestniczą często w kulcie (EG 14). 

Obok Eucharystii szczególnym Zbawicielowym zdrojem miłosierdzia jest sa-

krament pokuty i pojednania. Wiemy – naucza Franciszek – że Pan zechciał 

uczynić ten wielki dar Kościołowi, dając ochrzczonym pewność przebaczenia ze 

strony Ojca. To jest to: pewność, że Ojciec przebacza
22

. Sakrament pokuty jest 

szczególnym doświadczeniem Bożego miłosierdzia, czyli tej miłości, która jest 

 
22 F r a n c i s z e k: Spowiedź nie jest sądem, ale doświadczeniem przebaczenia i miłosierdzia. 

Spotkanie z uczestnikami kursu dla spowiedników. Rzym 28.03.2014. „L’Osservatore Romano”. 

Wydanie polskie. R. 2014 nr 3–4 s. 39.   
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potężniejsza niż grzech (DiM 13). Wolność, do jakiej wyzwolił nas Chrystus, w 

warunkach ziemskiego pielgrzymowania nie jest doskonała
23

. Człowiek podlega 

bowiem słabości, a w konsekwencji nie przestaje pisać swoich dziejów grzechu 

(VS 102). W tym kontekście – czytamy w encyklice Veritatis splendor – otwiera 

się odpowiednia przestrzeń dla Bożego Miłosierdzia wobec grzechu człowieka, 

który się nawraca oraz do wyrozumiałości wobec ludzkiej słabości (VS 104). Ta 

wyrozumiałość nie powinna zostać zredukowana do duszpasterstwa, któremu 

brakuje zdecydowania i jakiegokolwiek jasnego profilu, gdyż wówczas miłosier-

dzie staje się pseudo-miłosierdziem. Ewangelia mówi o usprawiedliwieniu dla 

grzesznika, nie dla grzechu; dlatego powinniśmy miłować grzesznika, ale niena-

widzić grzech
24

.  

Postawa miłosierdzia czyli wyrozumiałości wobec ludzkiej słabości nie 

oznacza nigdy zniekształcenia ani zafałszowania miary dobra i zła w celu dosto-

sowania jej do okoliczności (VS 104). Tym niemniej jasne i zdecydowane przed-

stawienie prawdy moralnej zakłada również głęboki i szczery szacunek, ożywiony 

cierpliwą i ufną miłością, jakiej stale potrzebuje człowiek na swej drodze moral-

nej, często uciążliwej na skutek trudności, słabości i bolesnych sytuacji (VS 95; 

por. też: HV 29). Pogodzenie wierności moralnym zasadom z łagodnością i wy-

rozumiałością w odniesieniu do upadających ludzi z całą pewnością nie jest za-

daniem łatwym. Aby skutecznie zadośćuczynić tym dwom pozornie sprzecznym 

zaleceniom, trzeba w miejsce bezdusznego egzekwowania norm moralnych, bądź 

ich lekceważenia, podjąć długofalowy trud stopniowego, cierpliwego i konse-

kwentnego wychowania penitentów do coraz bardziej wielkodusznego podjęcia 

chrześcijańskiego powołania. Oznacza to położenie nacisku w spowiedniczej 

terapii nie tyle na stosunek pojedynczych czynów do pojedynczych norm, ile 

raczej na szeroko pojętą realizację przykazania miłości. Nie wolno bowiem za-

pominać, że zasadniczym źródłem wszelkiej niegodziwości jest fałszywa, egoi-

styczna orientacja życia penitenta. Ponadto, niezbędne jest bardziej istotne – 

powiązane z postulatem prymatu łaski, który powinien być latarnią oświecającą 

nieustannie nasze refleksje o ewangelizacji (EG 112)  – uwzględnienie sakramen-

talności posługi spowiedniczej. Penitenci, odchodząc od konfesjonału, powinni 

mieć świadomość, że otrzymali nie tylko rozgrzeszenie, ale i wsparcie ze strony 

samego Boga, by mogli bardziej skutecznie i owocnie zmagać się ze złem, które 

przecież nadal będzie usiłowało wziąć ich w niewolę
25

. 

Miłosierdzie zatem to nie jest zbytnia pobłażliwość ani nadmierna surowość. 

Miłosierdzie nie oznacza ani laksyzmu, ani rygoryzmu: Ani kapłan nadmiernie 

 
23 Por. P. G ó r a l c z y k: Wyzwolenie z niewoli do wolności w Chrystusie. „Communio”. Wy-

danie polskie. R. 1993 nr 5 (77) s. 33–35. 
24 W. K a s p e r , dz. cyt., s. 21. 
25 Por. na ten temat: T. M a k o w s k i: Pastoralne przygotowanie do sakramentu pojednania 

w duchu odnowionego obrzędu. „Homo Dei”. R. 1983 nr 1 s. 3–14.  
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tolerancyjny, ani rygorysta nie dają świadectwa o Jezusie Chrystusie, ponieważ 

ani jeden, ani drugi nie bierze odpowiedzialności za osobę, którą spotyka. Nad-

miernie surowy umywa ręce: w istocie przygważdża ją do prawa pojmowanego w 

sposób zimny i sztywny; nadmiernie tolerancyjny też umywa ręce: tylko na pozór 

jest miłosierny, ale w rzeczywistości nie traktuje poważnie problemu danego 

sumienia,  minimalizując ciężar grzechu.  Prawdziwe  miłosierdzie  bierze  od-

powiedzialność   za   osobę,  wysłuchuje  jej  uważnie,  podchodzi   z   szacunkiem  

i w prawdzie do jej sytuacji i towarzyszy jej w drodze pojednania. Towarzyszenie 

na drogach rozwoju świętości dokonuje się niekiedy poprzez cierpienie paster-

skie, które jest jedną z form miłosierdzia
26

. 

 

V. Żyć miłosierdziem na co dzień 

Ewangelia miłosierdzia powinna zostać ucieleśniona najpierw przez wyzna-

nie i głoszenie miłosierdzia jako zbawczej prawdy wiary i życia z wiary, następ-

nie przez przybliżenie wiernych do sakramentalnych zdrojów miłosierdzia oraz 

przez wprowadzenie idei miłosierdzia w życie codzienne. Wyizolowanie ko-

ścielnej dobroczynności ze strukturalnego kontekstu pastoralnego, sytuowałaby 

ją w kategoriach humanitarnej filantropii czy opieki społecznej. Z pojęciem dia-

konia łączy się obdarowanie kościelnej wspólnoty darem jedności w Duchu Świę-

tym (2 Kor 13,13). Odpowiedzią na ten dar jest wieloraka diakonia: charytatyw-

na, społeczna, hierarchiczna i kanoniczna. Wyraża się ona w gotowości „przystą-

pienia do komunii z drugim człowiekiem”, które powinno zaowocować prze-

kształcaniem się wspólnot kościelnych we wspólnoty ofiarnej miłości (EG 28). 

Zbawienie uobecniające się w ludzkiej historii w świecie, obejmuje nie tylko dar 

wyzwolenia od podstawowego zniewolenia przez grzech, ale i uwolnienie od 

wszystkiego, co człowieka uciska w porządku doczesnym (por. EN 9). Wiąże się 

to z trwałą koniecznością podejmowania wysiłków dla budowania świata bar-

dziej ludzkiego (KDK 40)
27

. 

Miłosierdzie chrześcijańskie dotyczy nie tylko ubóstwa moralnego, ale także 

i materialnego. Wiarygodna i czytelna preferencja charytatywna stanowi specjal-

ną formę pierwszeństwa w praktykowaniu miłości chrześcijańskiej wobec ubo-

gich. Została ona poświadczona przez całą Tradycję Kościoła i dotyczy życia 

każdego chrześcijanina, które ma być naśladowaniem życia Chrystusa (por. SRS 

42, CA 11 i 57)
28

. W sercu samego Boga, który sam stał się ubogim (2 Kor 8,9)  

jest bowiem preferencyjne miejsce dla ubogich (por. EG 197). W pastoralną mi-

sję Kościoła wpisany jest swoisty imperatyw słuchania krzyku ubogich, który 

 
26 F r a n c i s z e k: Żyjemy w epoce miłosierdzia, dz. cyt., s. 30–31.  
27 Por. M. P o l a k: Mistagogia w duszpasterstwie Kościoła. Studium teologicznopastoralne. 

Poznań 2013 s. 181. 
28 Por. jw., s. 253–254. 
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powinien stawać się rzeczywistością rodzącą się z głębokiego wzruszenia wobec 

cierpienia drugiego człowieka (por. EG 193). Preferencyjna opcja na rzecz ubo-

gich została przez papieża Franciszka nazwana pragnieniem Kościoła ubogiego 

dla ubogich (por. EG 198). 

Specyfiką chrześcijańskiej miłości miłosiernej nie jest świadczenie pomocy 

ubogim  poprzez  różne  programy  promocji  i  opieki,  ale  gotowość do „wej-

ścia z nimi w komunię”. Nasze zaangażowanie – stwierdza Franciszek – nie po-

lega wyłącznie na działaniach albo na programach promocji i opieki. To, co 

Duch wprawia w ruch, nie jest nadmiarem aktywizmu, ale przede wszystkim 

uwagą skierowaną na drugiego człowieka, „uważaniem go za jedno z samym 

sobą” (EG 199). Za najpilniejszą potrzebę chwili obecnej należy uznać postulat, 

by miłość miłosierna – jako istotna właściwość chrześcijańskiego powołania – 

znalazła wiarygodne odbicie w całym stylu życia kościelnych wspólnot (por. 

DiM 14). Nie tylko pomoc, ale właśnie miłość ubogiego odróżnia opcję na rzecz 

ubogich  od  jakiejkolwiek ideologii,  od  jakiejkolwiek  próby  posługiwania  się 

ubogimi  w  celach osobistych lub politycznych. Jedynie poczynając od tej realnej 

i serdecznej bliskości, możemy odpowiednio im towarzyszyć na ich drodze wy-

zwolenia. Jedynie to sprawi, że stanie się możliwe, by w każdej chrześcijańskiej 

wspólnocie ubodzy czuli się „jak u siebie w domu” (EG 199). Miłosierdzie bo-

wiem tworzy i buduje wspólnotę i prowadzi grzesznika do domu. Doświadczenie 

miłosierdzia przerzuca pomost nad wykopaną przez niego przepaścią i daje mu 

szansę powrotu do domu
29

. 

Wskazana   powyżej   specyfika   chrześcijańskiego   miłosierdzia  nie  stoi 

w  sprzeczności  z  potrzebą  właściwej  organizacji  kościelnej  posługi  miłości, 

która umożliwiałaby uporządkowaną służbę wspólnotową, opartą także na for-

mach instytucjonalnych (por. DCE 20). W celu uporządkowania różnorodnych 

form kościelnej działalności charytatywnej, podejmowanych zarówno przez pa-

sterzy Kościoła jak i przez wiernych świeckich, Benedykt XVI sformułował sto-

sowne  ramy  normatywne.  Mają  one  służyć  lepszemu  uregulowaniu tworze-

nia i działalności  różnorodnych  kościelnych  form  posługi  miłości powiąza-

nych z diakonalnym charakterem wspólnot kościelnych i posługi pasterskiej, 

zwłaszcza biskupa
30

.  Wspomniane  normy –  stwierdza  Benedykt  XVI  –  winny 

być jednak dostatecznie szerokie, by mogły objąć znaczną różnorodność instytu-

cji o inspiracji katolickiej, które jako takie działają w tej dziedzinie – zarówno te, 

 
29 Por. S. v a n  C a l s t e r: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.  Miłosierdzie 

jako  podstawa  „pedagogiki” pastoralnej.  „Communio”.  Wydanie  polskie.  R. 1993  nr 5  (77)  

s. 87–88.    
30 Por. B e n e d y k t  X V I: List apostolski »motu proprio „Intima Ecclesiae natura”« o po-

słudze miłości. „L’Osservatore Romano”.  Wydanie polskie. R. 2013 nr 1 (349) s. 9. 
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które powstały z inicjatywy hierarchii, jak i te, które zrodziły się z bezpośredniej 

inicjatywy wiernych, a zostały przejęte i poparte przez pasterzy miejsca
31

.   

Zabezpieczenie pastoralnego oblicza ucieleśnienia Ewangelii miłosierdzia w 

życiu poszczególnych wiernych i całej kościelnej wspólnoty zakłada w pierw-

szym rzędzie pogłębioną formację charytatywną, która – zdaniem Jana Pawła II – 

powinna zostać nakierowana na szerzenie duchowości komunii (por. NMI 43). 

Tylko taka formacja bowiem może ukształtować nową wyobraźnię miłosierdzia, 

której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale i zdolność 

bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest 

pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo bra-

terskiej wspólnoty dóbr (NMI 50)
32

. 

W  krzewieniu  duchowości  komunii  nad  wyraz istotne znaczenie  ma  po-

moc w zrozumieniu prawdy, że miłość miłosierna nigdy nie jest aktem czy pro-

cesem jednostronnym. W świetle ewangelicznego błogosławieństwa miłosier-

nych: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7) 

także i ten, który daje, może bez trudu odnaleźć siebie w pozycji tego, który 

otrzymuje, który zostaje obdarowany, który doznaje miłości miłosiernej. Jeśli 

takiego odnalezienia się w gronie obdarowanych zabraknie, świadczone dobro 

nie jest prawdziwym aktem miłosierdzia i nie gwarantuje uczestnictwa we wspa-

niałym źródle miłości miłosiernej, do którego drogę ukazał nam Chrystus swoim 

słowem i przykładem aż po krzyż (por. DiM 14). 

Miłość miłosierna dotyczy różnorodnych form ubóstwa, także ubóstwa du-

chowego i moralnego. Nowoczesna kultura wolności stanowi wprawdzie ogrom-

ne osiągnięcie historyczne, ale równocześnie, w swych konkretnych postaciach 

ujawnia zarazem słabości, polegające na niemiłosierdziu
33

. Najbardziej jednak 

rzuca  się  w oczy bieda materialna: ciągle rosnąca rzesza ludzi żyjących w nędzy 

i niedostatku, wykluczonych i zdegradowanych społecznie. Jan Paweł II pisał na 

ten temat tak: Nasz świat wkracza w nowe tysiąclecie pełen sprzeczności,  jakie 

niesie z sobą rozwój gospodarczy, kulturowy i techniczny, który niewielu wybra-

nym udostępnia olbrzymie możliwości, natomiast miliony ludzi nie tylko pozosta-

wia na uboczu postępu, ale każe im się zmagać z warunkami życia uwłaczającymi 

ludzkiej godności. Jak to możliwe, że w naszej epoce są jeszcze ludzie, którzy 

umierają z głodu, skazani na analfabetyzm, nie mający dostępu do najbardziej 

podstawowej opieki lekarskiej, pozbawieni domu, w którym mogliby znaleźć 

schronienie (NMI 50). Z kolei papież Franciszek wyraża swój sprzeciw wobec 

wielorakich form wykluczenia. Mówi zdecydowane nie wobec: ekonomii wyklu-

 
31  Jw., s. 10. 
32 Por. M. P o l a k: Mistagogia, dz. cyt., s. 256. 
33 Por. P. M. Z u l e h n e r: Bóg jest większy, dz. cyt., s. 25.  
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czenia, nowego bałwochwalstwa pieniądza, pieniądza, który rządzi, zamiast słu-

żyć oraz nierówności społecznej rodzącej przemoc (por. EG 53–60). 

Taka sytuacja dla ludzi i społeczeństw sytych, żyjących w dostatku, hołdują-

cych konsumpcji i użyciu, powinna być – zdaniem Jana Pawła II – alarmującym 

sygnałem budzącym wyrzuty sumienia. Ale nie jest. W konsekwencji we współ-

czesnym świecie, obok ubóstwa ekonomicznego i kulturowego, kształtuje się 

również   niemniej  rozległa  sfera  ubóstwa  duchowego,  mającego  swe  źródło 

z jednej strony w religijnym zobojętnieniu, z drugiej zaś – w rozkładzie elemen-

tarnego zmysłu moralnego i poczucia społecznej solidarności (por. CA 57). Taki, 

marnotrawny styl życia nie gwarantuje jednak upragnionego samospełnienia. 

Ślepe poddanie się czystej konsumpcji przemienia ludzi w niewolników posiada-

nia.  Ta  niewola  zaś  jest  ubóstwem  równie dojmującym,  jak ubóstwo zrodzo-

ne z materialnego niedostatku (por. SRS 28). 

Diakonia wspólnoty powinna być ukształtowana przez otwartość i solidar-

ność z różnymi potrzebami i troskami ludzi oraz przez zaangażowanie tam, gdzie 

rozwój ludzkiego życia jest zagrożony. Z taką działalnością łączy się, oprócz 

charytatywnej posługi, także polityczne, społeczne czy wychowawcze zaanga-

żowanie
34

. Diakonia społeczna wyraża postawę Boga wobec niesprawiedliwości, 

krzywdy, ucisku człowieka przez człowieka
35

. Rozpoznajemy ją w wielu biblij-

nych tekstach. Bóg najpierw dostrzega i rozpoznaje różne formy niesprawiedli-

wości, ma oko i ucho, słucha i widzi: Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu me-

go w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego 

uciemiężenie (Wyj 3,9). Dlatego Kościół słucha krzyku ubogich i kierując się 

Ewangelią miłosierdzia (…) wsłuchuje się w wołanie o sprawiedliwość (por. EG 

188), a także musi niesprawiedliwość nazywać po imieniu; wyzysk człowieka 

przez człowieka czy wyzysk człowieka przez państwo, instytucje, tryby systemów 

gospodarczych. Musi on każdą społeczną niesprawiedliwość, każdą dyskrymina-

cję, każdą przemoc przeciw człowiekowi, przeciw jego ciału, jego duchowi, jego 

sumieniu czy jego przekonaniom nazywać po imieniu
36

. 

Rozpoznając niesprawiedliwość Bóg nie pozostaje neutralny czy obojętny 

wobec niej, lecz podejmuje decyzję na korzyść pokrzywdzonego człowieka. 

Rozpala się gniew Boży: Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę 

ich skargę, zapali się gniew mój... (Wyj 22,22–23). Działanie Boga dokonuje się 

 
34 A. S c h i f f e r l e: Die diakonische Grundfunktion als Herausforderung der christlicher 

Gemeinde. W: Pfarrei in der Postmoderne? Gemeindebildung in nachchristlicher Zeit. Red. 

T e n ż e. Freiburg im Breisgau 1997 s. 58.  
35 Por. M. P o l a k: Parafia dzisiaj. Podstawy i kierunki duszpasterskie odnowy. Poznań 2007 

s. 30–31. 
36 J a n  P a w e ł  I I: Audiencja Generalna po wizycie w Meksyku 21.02.1979. W: O chrze-

ścijaństwie konsekwentnym i o polskiej teologii wyzwolenia. Red. F. B l a c h n i c k i.  Krościenko 

nad Dunajcem 2001 s. 35. 
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poprzez człowieka, poprzez Jego Lud. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do fara-

ona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów z Egiptu (Wyj 3,10)
37

. Działanie na korzyść 

pokrzywdzonych to szczególny wyraz solidarności, która zakłada zarówno 

współpracę w rozwiązywaniu strukturalnych przyczyn ubóstwa i promowania 

integralnego rozwoju ubogich, jak i bardzo proste codzienne gesty solidarności 

wobec bardzo konkretnych form nędzy, z jaką się spotykamy (EG 188).  Chodzi 

tutaj o uformowanie nowej mentalności, kierującej się pojęciami wspólnoty, pry-

matu życia wszystkich wobec przywłaszczenia dóbr przez niektórych (tamże).  

Zarówno teoria, jak i wynikająca z niej praktyka pastoralna wymagają pew-

nej zasady integrującej. Owa zasada stanowi podstawy najpierw do opracowania 

spójnej teorii duszpasterstwa, a następnie do celowej i właściwie ukierunkowanej 

praktyki. W niniejszym opracowaniu podjęta została próba zarysowania ogól-

nych ram pastoralnoteologicznego ujęcia duszpasterstwa przyjmującego miło-

sierdzie jako zasadę  integrującą, jako  swoisty paradygmat. Takie ujęcie wynika 

z odczytania  zarówno  znaków  czasu,  na  czym  skoncentrowano  się  głównie 

w tym opracowaniu, jak i z przesłania biblijnego, które ze względu na ograniczo-

ne rozmiary publikacji nie znalazło tak szerokiego opracowania, niemniej zostało 

również uwzględnione. Stąd to opracowanie nie jest ostateczną wypowiedzią, ale 

otwiera przestrzeń badawczą dla dalszych pastoralnoteologicznych studiów nad 

duszpasterstwem miłosierdzia.    

 
37 Por.  P.  M. Z u l e h n e r:  Pastoraltheologie.  T. 2.  Gemeindepastoral.  Düsseldorf  1995  

s. 116−117. 
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RYSZARD HAJDUK  

Duszpasterstwo terapeutyczne – przejaw mody 

czy odpowiedź na wyzwania epoki? 
 

 

We współczesnym świecie panuje moda na terapię. Wynika ona z troski lu-

dzi zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. W sytuacji, gdy pojawia 

się widmo choroby albo w jakiś inny sposób życie zaczyna tracić na jakości, 

ludzie szukają pomocy u dietetyków, zielarzy, lekarzy, psychologów klinicznych 

i psychiatrów. W ten sposób tworzy się kultura terapeutyczna, która stale posze-

rza swój zasięg, coraz wyraźniej wywierając wpływ na regulacje prawne, system 

penitencjarny, edukację czy styl życia
1
. 

Pod wpływem zmian zachodzących w ludzkiej mentalności, a także w zwią-

zku z rozwojem tzw. medycyny holistycznej, uwzględniającej w leczeniu pacjen-

tów wymiar duchowy bytu ludzkiego zainteresowanie terapią i zdrowym trybem 

życia znalazło swoje miejsce również w Kościele. Świadczy o tym działalność 

terapeutycznych  grup  samopomocy  oraz  różnego  typu  poradnictwo  działają-

ce w diecezjach i parafiach. Pojawiają się także grupy kościelne, specjalizujące 

się w modlitwie o uzdrowienie oraz organizowane są wielkie zgromadzenia reli-

gijne, na których charyzmatyczni uzdrowiciele proszą Boga o uwolnienie z cho-

rób gromadzących się wokół nich wiernych.  Wielu chorych i udręczonych bó-

lem  pielgrzymuje  do  znanych  z  terapeutycznej skuteczności miejsc pątni-

czych, w których spodziewają się znaleźć ulgę w cierpieniu.  

 
Ryszard H A J D U K  CSsR, ks. prof. dr hab., kierownik Katedry Teologii Praktycznej na Wydzia-

le Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale 

Teologii UWM w Olsztynie, a także w WSD Redemptorystów w Tuchowie oraz na Uniwersytecie 

Katolickim w Cochabambie (Boliwia), e-mail: reich-hart@wp.pl 

 
1 A. W o o l f o l k: The Dubious Triumph of the Therapeutic. The Denial of Character. W: 

Therapeutic Culture. Triumph and Defeat. Pod redakcją J.B. I m b i r a. New Brunswick 2004 s. 71. 

Teologia Praktyczna 
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Wydział Teologiczny 
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Czy zaangażowanie się Kościoła w działalność terapeutyczną jest swego ro-

dzaju próbą dopasowania się do panującej współcześnie mody czy też stanowi 

odpowiedź na najgłębsze ludzkie potrzeby? Czy dzisiejszemu człowiekowi jest 

potrzebne duszpasterstwo terapeutyczne, a jeśli tak, to jaką powinno przyjąć 

postać?  Są  to  istotne  pytania  z  uwagi  na  konsekwencje  wynikające  z udzie-

lonych na nie odpowiedzi. Jeśli bowiem Kościół nie doceni znaczenia fenomenu 

„kultury terapeutycznej”, wywodzące się z języka religijnego słowo „terapia”
2
 

będzie kojarzone wyłącznie z działalnością sekt i okultystów, lekarzy i psychia-

trów. Dlatego  w  świetle  Bożej  „Ewangelii zdrowia”  warto  podjąć  refleksję  

nad  popularnością  terapii  w  dzisiejszym  świecie,  aby  można  było określić, 

w jaki sposób winien działać w nim Kościół urzeczywistniający terapeutyczny 

model duszpasterstwa. 

 

I. Współczesna kultura terapeutyczna 

Postmodernistyczna kultura terapeutyczna jest przejawem rozpowszechnio-

nego w naszych czasach indywidualizmu i ma wyraźny rys narcystyczny
3
. 

Wszystko, co człowiek czyni, winno służyć jego samorealizacji. Człowiek sku-

piony jest na sobie, na swojej afirmacji i wzroście osobowym. Dąży do tego, by 

mieć coś z życia; dlatego poszukuje wrażeń, dzięki którym jego życie stanie się 

sensownym i wartościowym
4
. Aby zaś uzyskać jak najwięcej pasjonujących do-

znań, stara się unikać tego, co przykre i bolesne, a każdą możliwość – łącznie z 

odniesieniami międzyosobowymi – wykorzystać dla zdobycia równowagi du-

chowej i poczucia szczęścia. 

W kulturze terapeutycznej akcent został przeniesiony z dążenia do wspól-

nych celów społecznych na realizację wewnętrznych potrzeb ludzkich. Kultura 

terapeutyczna kształtuje życie społeczne, usiłując je podporządkować podstawo-

wemu prawu jednostki, jakim jest posiadanie dobrego samopoczucia. W takim to 

społeczeństwie nie ma miejsca na jakiekolwiek ograniczenia i powinności wyni-

kające z tradycyjnych przekonań religijnych. Człowiek żyjący w kulturze tera-

 
2 H. W a h l: Seelsorge als heilendes Handeln am ganzen Menschen? W: Zuerst der Mensch. Er-

kundungen und Perspektiven für eine zeitgemäße Glaubensvermittlung. Pod redakcją Th. L u k s c h a, 

H. W ü r d i n g e r a. München 1999 s. 12. 
3 K.G. M e a d o r, S.C. H e n s o n: Growing Old in a Therapeutic Culture. W: Growing Old 

in Christ. Pod redakcją S. H a u e r w a s a, C.B. S t o n e k i n g a, K.C. M e a d o r a, D. C l o u -

t i e r a. Grand Rapids 2003 s. 102. 
4 G. S c h u l z e: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt a. M. 

1993 s. 37–38; H.-J. H ö h n: Anlehnungsbedürftige Einzelgänger oder: Die Suche nach dem eige-

nen Leben. „Entschluss”. R. 54: 1999 nr 7–8 s. 7; R. Hajduk: Kościół w służbie wartości, czyli o 

aksjologii postmodernizmu i jej pastoralnych implikacjach, „Keryks”. T. VII: 2008 s. 314–315. 
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peutycznej nie potrzebuje zbawienia, lecz ukojenia i przyjemności. Nie jest waż-

ne to, w co się wierzy, ale to, co się odczuwa
5
. 

Aby w pełni korzystać z życia, człowiek chce być zdrowym. Wielu współ-

czesnych ludzi traktuje zdrowie fizyczne i psychiczne jak bożka, któremu należy 

się kult. Jest ono dla nich tak ważne, że są w stanie podporządkować mu całe 

swoje życie, pielęgnując rozmaite zwyczaje i przestrzegając zasad pozwalających 

im cieszyć się odpowiednią kondycją fizyczną. Służy temu właściwe odżywianie, 

systematyczne uprawianie sportu i wykonywanie ćwiczeń ruchowych, a także 

rezygnacja z używek albo przynajmniej ich ograniczenie. Ponadto kult zdrowia 

pozwala im znaleźć dla siebie nowe wyjaśnienie pojawienia się w życiu choroby 

i cierpienia. Wtedy też nie patrzą już na te zjawiska w perspektywie wiary i celu 

ostatecznego, jakim jest życie wieczne w komunii z Bogiem, lecz jako na skutek 

braku odpowiedniego stylu życia, którego pielęgnowanie pozwala człowiekowi 

uniknąć bólu i cierpienia oraz podtrzymać dobre samopoczucie
6
.  

W praktyce jednak często okazuje się, iż prowadzenie zdrowego trybu życia 

nie wystarczy, by ustrzec się negatywnych doświadczeń życiowych. Nawet bo-

wiem, jeśli ludziom uda się zachować dobrą kondycję fizyczną, spotyka ich cier-

pienie natury psychicznej. Jego źródłem są różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, 

na których pojawienie się w swoim osobistym życiu człowiek nie ma na ogół 

żadnego wpływu. 

Jedną z szeroko rozpowszechnionych przyczyn ludzkiego cierpienia jest lęk. 

Pojawia się on wówczas, gdy człowiek nie jest w stanie zapanować nad otaczają-

cą go rzeczywistością, a życie codzienne wymaga coraz większego wysiłku. 

Współczesny człowiek lęka się wszechwładzy losu. Postęp techniczny nie spra-

wił, że ludzie potrafią zapanować nad prawami natury. Wielu współczesnych ma 

świadomość, iż we wszechświecie znaczą tyle co odrobina kurzu. Cały czas drę-

czy ich niepokój wynikający z niepewności co do tego, kto kieruje całym uni-

wersum
7
.  

Obok nieprzeniknioności świata innym źródłem lęku odbierającego człowie-

kowi dobre samopoczucie jest konieczność ciągłego dostosowywania się do wy-

mogów rynku pracy. Korzystać w pełni z życia może tylko ten, kto ma do dyspo-

zycji odpowiedni zasób środków materialnych. Aby zaś je sobie zapewnić, czło-

wiek zmuszony jest być elastycznym, czyli gotowym dokonywać zmiany miejsca 

 
5 K. W r i g h t: The Rise of the Therapeutic Society. Psychological Knowledge & the Contra-

dictions of Cultural Change. Washington 2011 s. 15–16. 
6 R.W. D w o r k i n: Nowa ewangelia zdrowia. W:  Socjologia  codzienności.  Pod  redakcją 

P. S z t o m p k i, M. B o g u n i - B o r o w s k i e j. Kraków 2008 s. 721–722. 
7 T. B a s t i a n: Unübersichtlichkeit, Fragmentierung und Zerfall – und die neue Sehnsucht 

nach dem Schlichten. W: Das neue Unbehagen in der Kultur und seine Folgen für die psychoanaly-

tische Pädagogik. Pod redakcją M. D ö r r a, J.Ch. A i g n e r a. Göttingen 2009 s. 116. 
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pracy i środowiska, a co za tym idzie – wciąż na nowo kształtować swoje poczu-

cie przynależności i rewidować swoje postawy względem otoczenia. Człowiek, 

który nastawiony jest na dopasowywanie się do warunków panujących na rynku 

pracy, równocześnie żyje w niepewności co do czekającej go przyszłości. Czuje 

się  zagrożony,  gdy  wciąż  na  nowo  zmieniając  swoje  miejsce w świecie  oraz 

sposób życia i zachowania, doświadcza wyobcowania oraz wewnętrznej pustki, 

w której wszystko wydaje się być pozbawione sensu
8
. 

Żyjąc pod ciągłą presją doskonalenia swoich umiejętności zawodowych, 

człowiek współczesny staje się bardzo podatny na depresję. Jej pojawienie się 

często związane jest z lękiem o utrzymanie stanowiska pracy, a zarazem swojego 

statusu społecznego oraz odpowiedniego poziomu życia. Aby nie wpaść w jej 

szpony, człowiek sięga po wsparcie psychologiczne i środki medyczne, które 

pomogą mu pokonać trudności psychiczne oraz poprawić swoją kondycję fizycz-

ną. Uroda, zdrowie, zdolność do wysiłku, potencja, młodość – wszystko to mają 

zapewnić ludziom preparaty farmakologiczne oraz porady psychoterapeuty. One 

także winny zagwarantować ludziom skuteczną walkę z wszechobecnym w ich 

życiu stresem, który pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy wydaje się im, że nie są w 

stanie sprostać rozpowszechnionym we współczesnej kulturze oczekiwaniom i 

standardom
9
. 

Stale wzrasta liczba klientów domagających się od psychoterapeutów inter-

wencji w ich układy rodzinne i społeczne. W związku z tym mocno rozwija się 

różnego typu poradnictwo. Psychoterapeuci koncentrują się m.in. na takich zabu-

rzeniach, jak utrata libido, ataki paniki czy zakłócenia w odżywianiu się. Tego 

typu poradnictwem objęte są nie tylko poszczególne jednostki, ale całe instytucje 

i organizacje. Dotyczy to zwłaszcza szkół, zakładów penitencjarnych oraz ośrod-

ków pomocy społecznej
10

. 

W księgarniach można nabyć poradniki, których autorzy uchodzą za znaw-

ców psychologii. Proponują oni ludziom techniki opanowania stresu oraz podają 

przykłady ukazujące, jak się nie dać pokonać przez problemy, jak uzyskać pokój 

ducha, poprawić zdrowie i nigdy nie utracić zapału. Książki zdają się oferować 

ludziom jedyną w swym rodzaju skuteczną pomoc w rozwiązaniu ich codzien-

nych problemów, obiecując życie pełne radości i zadowolenia
11

. Poradniki auto-

terapii zachęcają ludzi do podjęcia wysiłku, który wymaga odwagi, by stawić 

czoła siłom ukrytym w podświadomości. Przekonują, iż człowiek może sobie 

 
8 R. S e n n e t t: Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus, Berlin 1998 s. 182. 
9 H.-J. B u s c h: Das Unbehagen in der Spätmoderne. W: Das neue Unbehagen in der Kultur 

und seine Folgen für die psychoanalytische Pädagogik, dz. cyt., s. 39.  
10 F. F u r e d i: The Silent Ascendancy of Therapeutic Culture in Britain. W: Therapeutic Cul-

ture. Triumph and Defeat. Pod redakcją J.B. I m b e r a. New Brunswick 2004 s. 24. 
11 N.V. P e a l e: The Power of Positive Thinking. London 1998 s. VII; M. L ü t z: Bluff! Die 

Fälschung der Welt. München 2012 s. 63. 
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pomóc poprzez prowadzenie wewnętrznego dialogu z samym sobą. Sugerują 

również, by poddać analizie swoje dotychczasowe życie, dzięki czemu następuje 

oczyszczenie świadomości, czyli uzdrowienie
12

. 

Innym sposobem pokonywania cierpień psychicznych wywołanych lękiem 

lub stresem są seanse ezoteryczne. Ezoteryka wabi ludzi holizmem, czyli zdolno-

ścią do przezwyciężania podziału na zbawienie i uzdrowienie. Obiecuje ludziom 

pełne uwolnienie się od problemów, gdyż dzięki praktykom ezoterycznym będą 

w stanie wykorzystać do osiągnięcia zdrowia wszelkie siły natury, a także siły 

nadprzyrodzone. Ludzie korzystający z seansów ezoterycznych spodziewają się, 

że wstępując na chwilę w inne stany świadomości, będą później mogli lepiej 

wykorzystać to, co w codzienności pozwala im doświadczyć szczęścia i że nau-

czą się łatwiej radzić sobie z obciążeniami psychicznymi
13

. 

Owocem  kultury  terapeutycznej,  rozwijającej  się  intensywnie  w  krajach 

zachodnich  od  drugiej  połowy  XX wieku,  jest  przekształcenie  psychoterapii 

w swego rodzaju „świecką religię”
14

. Metody psychoterapeutyczne są często 

traktowane przez współczesnych ludzi jak religia, która naucza prawdy o czło-

wieku i świecie. Wiele tekstów, których autorami są psycholodzy, traktowanych 

jest jak „święte księgi” zawierające całą prawdę nie tylko o człowieku, ale nawet 

o Bogu i świecie
15

. Podejmowane są także próby dokonania syntezy psychotera-

pii i religii. Tak czyni synkretyczny ruch New Age, który swoim zwolennikom 

obiecuje pełne wykorzystanie w życiu nie tylko niewidzialnych energii psychicz-

nych, ale także kanałów umożliwiających nawiązanie kontaktu ze zmarłymi
16

. 

W kulturze terapeutycznej pojawia się „nowa kasta kapłanów”
17

, czyli psy-

chologów klinicznych, psychiatrów i psychoterapeutów, których zadaniem jest 

pomóc jednostkom odnaleźć sens życia w nowoczesnym świecie. Wielu ludzi 

wierzy, iż znawcy ludzkiej psychiki mają niezwykły dar uzdrawiania, dzięki 

 
12 H.W.H. F i s c h e r: Lebensanalyse und Selbsttherapie. Das Leben verstehen und bewälti-

gen. Norderstedt 2008 s. 28; J. E a r l e y: Self-Therapy. A Step-By-Step Guide to Creating Whole-

ness and Healing Your Inner Child Using IFS, A New, Cutting-Edge Psychotherapy. Mill City 

2009 s. X. 
13 H. H e m m i n g e r: Esoterische Therapieformen. Ideen, Methoden und Kritik. W: Wenn 

die Seele Sinn sucht. Herausforderung für Psychotherapie und Seelsorge. Pod redakcją M. 

U t s c h a. Neukirchen-Vluyn 2000 s. 64. 
14 Ph. R i e f f: The Triumph of the Therapeutic. Uses of Faith After Freud. Chicago 1987 s. 

61; W.M. E p s t e i n: Psychotherapy As Religion.  The  Civil  Divine  in  America.  Nevada  2006  

s. IX–XI. 
15 M. Lütz: Irre! Wir behandeln die Falschen. Unser Problem sind die Normalen. München 

2011 s. 56–57. 
16 J. T u c k e r: New Age Healers and the Therapeutic Culture. W: Therapeutic Culture. Tri-

umph and Defeat, dz. cyt., s. 153. 
17 E. L a s c h - Q u i n n: Liberation Therapeutics. From Moral Renewal to Consciousness-

Raising. W: Therapeutic Culture. Triumph and Defeat, dz. cyt., s. 5. 
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czemu potrafią uwolnić człowieka od jego wewnętrznych ograniczeń i wyzwolić 

w nim „heroiczną” kreatywność. Są jednak i tacy, którzy bardzo krytycznie pod-

chodzą do psychoterapii. Ich zdaniem przybiera ona często postać pseudonauki, 

która posługując się subiektywnymi i wątpliwymi metodami, wabi ludzi obietni-

cą poprawy komunikacji międzyosobowej, uwolnieniem się od stresu czy nawet 

reinkarnacją. Ponadto dostrzegają oni brak naukowego uzasadnienia określonych 

metod psychoterapeutycznych, gdyż nie prowadzi się nad nimi systematycznych 

badań
18

.  

Rozpowszechnienie się kultury terapeutycznej i uznanie psychoterapii za 

świecką religię znajduje swoje reperkusje w podejściu do prawdy o życiu ludz-

kim i świecie.  Podkreślając  doniosłość  osobistych  odczuć,  współczesna  kul-

tura  terapeutyczna  zdaje  się  w  nich  dostrzegać jedyne możliwe źródło praw-

dy. W takiej sytuacji nie ma już w dzisiejszej rzeczywistości miejsca na uznanie 

odwiecznej i niezmiennej prawdy, której źródłem jest Bóg
19

. Nie ma też potrzeby 

stawiania pytań o naturę dobra oraz o istnienie Boga, gdyż kwestie te nie mają 

dla ludzkiej egzystencji żadnego znaczenia. Ludzie nie chcą wiedzieć, co jest 

dobre a co złe, lecz chcą znać kryteria dobrego samopoczucia i skuteczne lekar-

stwo na choroby. Wtedy ich zainteresowanie budzi jedynie efektywność psycho-

logiczna, czyli metody oddziaływania na ludzką psychikę, które pozwolą czło-

wiekowi cieszyć się zdrowiem psychicznym i mieć poczucie szczęścia
20

. 

Człowiek uwolniony od zewnętrznych i wewnętrznych autorytetów może 

swobodnie reagować zgodnie z pojawiającymi się w nim impulsami i pragnie-

niami
21

. Na dalszy plan schodzą kwestie sumienia oraz normy religijne, a dobre 

samopoczucie jednostki staje się ważniejsze od gotowości do poświęcenia się dla 

innych oraz troski o szczęście wieczne. Osoba ludzka ma być bowiem wolna od 

zewnętrznych autorytetów moralnych oraz od jakichkolwiek nacisków wynikają-

cych z dążenia do celów transcendentnych. W zamian za to człowiek winien 

spotykać się z powszechną afirmacją swej osoby oraz mieć właściwe warunki do 

swobodnej realizacji własnego „ja”
22

. W kulturze terapeutycznej podstawową 

instancją etyczną stają się osobiste odczucia, co oznacza, że pod wpływem men-

talności terapeutycznej ludzie odrzucają wartości moralne na rzecz „wartości 

psycho-emocjonalnych”. Tym samym tradycyjną moralność zastępuje emoty-

wizm
23

. 

 

 
18 W.M. E p s t e i n, dz. cyt., s. 2. 
19 J. T u c k e r, dz. cyt., s. 153; E. L a s c h - Q u i n n, dz. cyt., s. 5. 
20 B.C. S t i l l e r: Preaching Parables to Postmoderns. Minneapolis 2005 s. 7–8. 
21 Ph. R i e f f, dz. cyt., s. 52. 
22 E. L a s c h - Q u i n n, dz. cyt., s. 5. 
23 K. W r i g h t, dz. cyt., s. 15; A. W o o l f o l k, dz. cyt., s. 71. 
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II. Terapeutyczny charakter religii chrześcijańskiej 

Tak  bardzo  popularnego  dzisiaj  słowa  „terapia”  używano w starożytno-

ści w znaczeniu medycznym, aby opisać posługę opiekuna chorych oraz działa-

nie pasterza pasącego stado. Dlatego też w Starym Testamencie postępowanie 

„dobrego pasterza” troszczącego się o trzodę nazywane jest terapią. Terapeuta 

swoim działaniem niesie ludziom i zwierzętom ulgę oraz uzdrowienie
24

. W ten 

sposób postępuje wobec ludzi także sam Bóg, karmiąc ich, troszcząc się o ich 

bezpieczeństwo i uwalniając ich od chorób. Bóg sam siebie nazywa Lekarzem 

(por. Wj 15,26), który służy swoim stworzeniom, pozwalając im doświadczyć 

prawdziwego szczęścia i dobroci (por. Ps 23)
25

. Kto w wierze zwraca się ku Bo-

gu, aby poddać się Jego władzy, dostępuje uzdrowienia Jego mocą
26

. 

W Nowym Testamencie słowo θεραπεύω pojawia się 33 razy i nie jest uży-

wane na określenie terapii medycznej, ale oznacza wsparcie w osiąganiu pełni 

zdrowia
27

.  Jezus  jest  Terapeutą  uzdrawiającym  z  mocą.  Nie  ma  takiej cho-

roby i słabości,  której  Syn Boży nie byłby w stanie pokonać (por. Mt 4,23; 

9,35). Jezus uzdrawia, uwalniając ludzi od panowania złych duchów oraz z nie-

mocy fizycznej. 

Jezus  jest  wielkim  Lekarzem,  mającym  władzę  nad duszą ludzką i cia-

łem. W swojej posłudze terapeutycznej Syn Boży nie skupia się tylko na jakiejś 

pojedynczej części ludzkiego organizmu, lecz ma na uwadze całego człowieka. 

Wielkie znaczenie posiada tutaj sformułowanie: Twoja wiara cię uzdrowiła. Nie 

chodzi jednak o to, że sama wiara czyni cuda, ale o to, że uzdrowienie człowieka 

może dokonać się wtedy, gdy ten będzie gotów poddać się Bożemu działaniu. 

Jezusowa władza uzdrawiania i zbawcza siła wiary sięgają poza rzeczywistość 

cielesną. Syn Boży mówi bowiem o terapeutycznej mocy wiary nie tylko do cho-

rych, ale także do publicznych grzeszników, niecierpiących na żadną chorobę 

fizyczną
28

. Jezusowa terapia polega więc także na oddziaływaniu na serca ludz-

kie w taki sposób, aby zwróciły się ku Bogu. 

 
24 H.J. C l i n e b e l l: Modelle beratender Seelsorge. München–Mainz 1971 s. 45; H.M. 

S t e n g e r: Für eine Kirche, die sich sehen lassen kann. Innsbruck 1995 s. 80–81. 
25 R. O b e r f o r c h e r: Das Bild von Hirt und Herde im „Morgenland”. W: Im Zeichen des 

Hirten und des Lammes. Pod redakcją H.M. S t e n g e r a. Innsbruck 2000 s. 60. 
26 K. K e r t e l g e: Die Wunderheilungen Jesu im Neuen Testament. W: Hilft Glaube heilen? 

Pod redakcją W. B e i n e r t a. Düsseldorf 1985 s. 36; F. A l v a r e z: El Evangelio de la salud. Por 

qué es saludable creer. Madrid 1999 s. 29. 
27 H.W. B e y e r: θεραπεύω. W: Grande Lessico del Nuovo Testamento. T. IV. Pod redakcją 

F. M o n t a g n i n i e g o, G. S c a r p a t a. Brescia 1979 s. 492. 
28 W. F o e r s t e r: σώζω. W: Grande Lessico del Nuovo Testamento. T. XIII, dz. cyt., s. 513; 

F. G r a b e r, D. M ü l l e r: θεραπεύω. W: Theologisches  Begriffslexikon zum Neuen Testament. T. 

II. Pod redakcją L. C o e n e n a, E. B e y r e u t h e r a, H. B i e t e n h a r d a, Wuppertal 1979 s. 549. 
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Aby uzdrowić człowieka, Jezus nie korzysta z jakichś metod leczniczych ani 

nie organizuje seansów terapeutycznych, ale posługuje się słowem i prostymi 

znakami.  Skutkiem  interwencji  Jezusa  w  życie  chorych  jest  pełne  zdrowie 

w wymiarze fizycznym oraz duchowym, a także i społecznym. Z uwagi na to, że 

w czasach Jezusa traktowano chorobę jako skutek grzechu i izolowano chorych 

od społeczeństwa jako ludzi nieczystych, działalność Boskiego Terapeuty uwal-

nia ich od poczucia hańby i pozwala odnaleźć miejsce w swoim środowisku. 

Uzdrowienia wskazują na nadejście królestwa Bożego, w którym nie ma miejsca 

na choroby, a ludzie poddani panowaniu Boga mogą cieszyć się pełnią życia
29

.  

Terapeutyczna działalność Jezusa ma ścisły związek z Jego dziełem zbawie-

nia. W osobie Syna Bożego i Jego działaniu zbawienie staje się rzeczywistością, 

której ludzie mogą bezpośrednio doświadczyć. Jezus jako Nauczyciel, jak rów-

nież jako Lekarz i Egzorcysta „głosi” nadejście Bożego zbawienia, które staje się 

widoczne w uzdrowieniach z choroby. Dzięki nim Ewangelia Jezusa znajduje 

swoje potwierdzenie w czynach, ale ludzie nabierają pewności, że Bóg pośród 

nich działa i zmierza do pewnego zwycięstwa nad mocami ciemności
30

.  

Terapeutyczną posługą Jezusa zainteresowani są pisarze wczesnochrześci-

jańscy. Dla Ignacego z Antiochii Chrystus jest jedynym prawdziwym Lekarzem. 

Klemens Aleksandryjski traktuje słowa „Zbawiciel” i „Lekarz” w odniesieniu do 

Jezusa jako synonimy, a Justyn nazywa Chrystusa Terapeutą. W jednym z hym-

nów  Efraima  Syryjczyka  jest  mowa o objawieniu się Lekarza, który przycho-

dzi z nieba uleczyć chory świat. Mówiąc o Synu Bożym jako o Christus medicus, 

Augustyn rozwija swoją naukę o łasce. Dla Biskupa Hippony theologia medici-

nalis odsłania działanie Boga odnawiającego swoje stworzenie i udzielającego 

człowiekowi ostateczną odpowiedź na pytanie o życie i śmierć
31

. 

Hieronim,  Ambroży,  Grzegorz  Wielki,  a  zwłaszcza Augustyn, pozostając 

w zgodzie z tradycją Orygenesa i Ojców Kapadockich, ukazują chrześcijańskie 

orędzie jako Dobrą Nowinę o uzdrowieniu. Przy pomocy terminów typowych dla 

medycyny Ojcowie Kościoła wyjaśniają konieczność wcielenia Syna Bożego. 

Bóg, który stworzył człowieka z ciałem i duszą, pragnie przez Jezusa odnowić to, 

co jest jego dziełem.  Troszczy  się  On  o  całe  stworzenie,  dlatego uzdrawia 

ciało, a duszę leczy przez przykazania i dary łaski
32

. 

 
29 J. H ä n l e: Heilende Verkündigung, Ostfildern 1997 s. 41–42. 
30 K. B i e l i ń s k i: Zbawiciel czy Uzdrowiciel? Kilka uwag o terapeutycznej działalności Je-

zusa. W: Boża terapia. O duszpasterstwie jako posłudze uzdrawiania. Pod redakcją R. H a j d u k a. 

Kraków 2005 s. 19–21. 
31 M. D ö r n e m a n n: Krankheit und Heilung in der Theologie der frühen Kirchenväter. Tü-

bingen 2003 s. 342. 
32 J. H e n d e r s o n: The Renaissance Hospital. Healing the Body and Healing the Soul. Bury 

St. Edmunds 2006 s. 114; M. R a c z k i e w i c z: Terapeutyczna funkcja Kościoła w myśli starożyt-

nych pisarzy chrześcijańskich. W: Boża terapia, dz. cyt., s. 37. 
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Ojcowie Kościoła niejednokrotnie zwracają uwagę na terapeutyczny charak-

ter religii chrześcijańskiej. Chrzest określany jest przez nich jako aqua medicina-

lis (Tertulian) czy też παιωνίον φάρμακον (Klemens Aleksandryjski). Uzdrawia-

jącą moc ma Eucharystia, gdyż Chleb konsekrowany jest pokarmem dającym 

nieśmiertelność (Ignacy z Antiochii). Lekarstwem o podobnym działaniu jest 

nauka chrześcijańska, której przyjęcie chroni człowieka od śmierci wiecznej 

(Klemens Aleksandryjski)
33

. 

Dla chrześcijańskich pisarzy epoki patrystycznej wzorem terapeutycznej po-

sługi Kościoła jest Jezus pełniący posługę lekarza i pedagoga. Boski Logos jest 

Pedagogiem, który przez napomnienia uzdrawia przeciwne naturze namiętności. 

Logos jest Lekarzem uzdrawiającym człowieka z ludzkich słabości i chorób du-

chowych. Terapia ta stale dokonuje się w Kościele, gdy głoszone jest słowo Bo-

że, dające życie tym, którzy je przyjmują i uzdrawiające to, co jest chore i słabe. 

Zbawienie staje się udziałem ludzi wówczas, gdy przyjmują rady i przykazania 

Jezusa
34

. 

Starochrześcijańscy  teologowie   postrzegają   człowieka  jako  istotę  chorą 

i poddaną zepsuciu. Chorobę utożsamiają z grzechem, a zdrowie z cnotą. Syn 

Boży pragnie uwolnić człowieka od jego chorób moralnych. Z ludźmi chorymi 

duchowo Jezus postępuje na wzór medyków zajmujących się pacjentami, którzy 

cierpią na dolegliwości fizyczne. Rozpoczyna zawsze od postawienia bezbłędnej 

diagnozy, gdyż podobnie jak lekarz Jezus wie lepiej, co dzieje się w ludzkim 

wnętrzu aniżeli sam człowiek.  Dla  Boskiego  Lekarza  nie  ma  żadnej  choroby, 

z której nie mógłby człowieka uzdrowić; naprawia bowiem to, co sam stworzył
35

. 

Misją Kościoła jest naśladować Jezusa przez wypełnianie posługi „lekarza 

dusz”
36

. Dlatego też kościelną działalność duszpasterską można porównać do 

sztuki lekarskiej.  Medycyna  troszczy  się  o  ciało,  podczas  gdy duszpasterstwo 

o pochodzącą od Boga duszę, która ma udział w tym, co niebieskie, a jednocze-

śnie związana jest z tak „złym towarzyszem”, jakim jest ciało. Dusza jest zatem 

ważniejsza od ciała. Choroby duchowe są gorsze od chorób ciała, gdyż wyrzą-

dzają człowiekowi szkodę, która nie kończy się wraz ze śmiercią, na zawsze 

oddalając go od Boga. 

 
33 D. K n i p p: „Christus Medicus” in der frühchristlichen Sarkophagskulptur. Ikonographi-

sche Studien zur Sepulkralkunst des späten vierten Jahrhunderts, Leiden 1998 s. 2; R. H a j d u k: 

Współczesne modele pastoralnej działalności Kościoła. Olsztyn 2011 s. 112. 
34 M. D ö r n e m a n n, dz. cyt., s. 114; M. R a c z k i e w i c z, dz. cyt., s. 41–42; A. 

O l i y n y k: Συγκατάβασις τὸ φαινόμενον. Interpretacja reguł kaznodziejskich św. Jana Chryzo-

stoma w pismach Anthony’ego Coniarisa jako przykład współczesnej homiletyki prawosławnej. 

Kraków 2013 s. 126. 
35 J. H e n d e r s o n, dz. cyt., s. 113. 
36 M. R a c z k i e w i c z, dz. cyt., s. 42; M. D ö r n e m a n n, dz. cyt., s. 229. 
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Naśladowanie Chrystusa i wierność Jego nauczaniu zobowiązuje Kościół do 

uwzględnienia w swej posłudze terapeutycznej potrzeb materialnych i chorób 

społecznych.  Wiara  we  wcielenie  Jezusa  Chrystusa,  Jego  zmartwychwstanie 

w ciele oraz jedność duszy i ciała w człowieku skłaniają Kościół pierwotny do 

troski o dobro całej osoby ludzkiej. Teksty Ojców Kościoła dowodzą, że zgodnie 

z nauką Nowego Testamentu pierwsze wspólnoty chrześcijańskie podtrzymują 

praktykę uzdrawiania
37

. Nie tylko proklamacja słowa Bożego i udzielanie sakra-

mentów ma wymiar terapeutyczny, lecz także opieka nad ludźmi w różnorakich 

potrzebach, nad cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, chorymi na trąd i inne 

dolegliwości. Aby ulżyć chorym, pierwsi chrześcijanie korzystają z medycyny 

hipokratejskiej. Są jednak przy tym głęboko przekonani, że to nie umiejętności 

lekarzy i zabiegi medyczne przynoszą uzdrowienie, lecz Bóg, który jest ostatecz-

nym źródłem pełnego zdrowia. 

 

III. Kościół wobec współczesnej „kultury terapeutycznej” 

Reakcją Kościoła na współczesne zapotrzebowanie na terapię może być do-

pasowanie się do panującej mody, czyli włączenie w działalność duszpasterską 

różnych egzotycznych, ezoterycznych, pseudoreligijnych czy psychoterapeu-

tycznych metod „uzdrawiania”. Innym rozwiązaniem może być nabranie dystan-

su wobec tego rodzaju prądów kulturowych i ludzkich dążeń albo ich zlekcewa-

żenie, a skupienie się na napominaniu i pouczaniu ludzi o konieczności prze-

strzegania zasad moralnych. Kościół  może także pójść  trzecią  drogą, czyli na-

śladować Jezusa oraz pierwszych chrześcijan w podejściu do chorych i cierpią-

cych, aby jak najwierniej wypełnić swoje zbawcze posłannictwo w dzisiejszym 

świecie
38

.  

To trzecie rozwiązanie prowadzi do konfrontacji trendów obecnych we 

współczesnej kulturze postmodernistycznej z nauką i praktyką chrześcijańską. Jej 

owocem jest wydobycie z rzeczywistości tego, co dobre i szlachetne (por. 1 Tes 

5,21) oraz oczyszczenie kultury prawdą Ewangelii, aby świat mógł stać się bar-

dziej ludzki
39

. W ten sposób otwiera się przed Kościołem pole zaangażowania się 

w kształtowanie takiej kultury terapeutycznej, w której ludzie potrzebujący fi-

zycznej, psychicznej i duchowej pomocy otrzymują autentyczne wsparcie. 

 

 

 
37 O. B e t z: Heilung. W: Theologische Realenzyklopädie. T. XIV. Pod redakcją G. K r a u -

s e g o, G. M ü l l e r a. Berlin – New York 1993 s. 768. 
38 H. W a h l, dz. cyt., s. 16–17. 
39 R. H a j d u k: Jak ci, którzy nacinają sykomory. Posługa słowa w świetle nauczania Jose-

pha Ratzingera (Benedykta XVI). „Studia Redemptorystowskie”. T. IX: 2011 nr 1 s. 198–199. 
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1.  „Kultura terapeutyczna” wołaniem o Bożą terapię 

Pragnienie zdrowia oraz poszukiwanie szczęścia – nawet ograniczonego tyl-

ko do doczesności i utożsamianego z pozytywnymi doznaniami emocjonalnymi – 

jest wyrazem nostalgii za życiem wolnym od cierpienia i ograniczeń wynikają-

cych z kruchości bytu ludzkiego. Jest to przejaw tęsknoty człowieka za pełnią 

życia, do której osiągnięcia nie wystarczy jednak tylko pokonanie chorób fizycz-

nych i przezwyciężenie zaburzeń psychicznych. Drogę do pełni życia wskazuje 

ludziom chrześcijaństwo, głosząc zbawienie w Jezusie Chrystusie, które nie jest 

całkowicie tożsame z żadnym ludzkim doświadczeniem, gdyż jego pełnia dla 

ludzi żyjących na ziemi zawsze pozostanie przedmiotem nadziei (por. Rz 8,24). 

Zdrowie i choroba, brak satysfakcji i poczucie zadowolenia to stany przejściowe, 

zaś pełnia zbawienia to rzeczywistość ostateczna. Zdrowie nie jest zbawieniem, 

chociaż zostało ono ludziom ofiarowane przez Chrystusa jako znak zbawienia, 

które ogarnia osobę ludzką w jej wymiarze cielesnym oraz duchowym
40

. Dlatego 

Ewangelia  jest  Dobrą  Nowiną  o  zbawieniu  nie  tylko  dla  tych, którzy cierpią 

i chorują, ale także dla tych, którzy doświadczają słabości i grzechu, aby otwiera-

jąc się w wierze na Bożą miłość, mogli tym samym nadać podstawowy kierunek 

swojemu życiu
41

. 

We współczesnej „kulturze terapeutycznej” ludziom zagraża niebezpieczeń-

stwo zawężonego, a więc fałszywego postrzegania rzeczywistości
42

. Człowiek 

pokładający ufność w sobie samym oraz przekonany, że dbanie o swoją kondycję 

fizyczną i dobre samopoczucie jest drogą do prawdziwego szczęścia, karmi się 

iluzją, że psychoterapia, sekty terapeutyczne czy zdrowy styl życia w pełni za-

spokoją jego najważniejsze potrzeby. Nie są one bowiem w stanie zaproponować 

nic trwałego, co usunęłoby raz na zawsze z jego życia poczucie winy, lęk przed 

unicestwieniem, bezradność wobec zrządzeń losu czy osamotnienie. Są to zatem 

środki, które można porównać do placebo imitującego prawdziwe lekarstwo czy 

też do środków uśmierzających ból wyłącznie na jakiś czas bez możliwości trwa-

łego uleczenia choroby.  

Chrześcijaństwo obnaża ów złudny optymizm, głosząc Ewangelię o Jezusie 

Chrystusie.  Syn  Boży  zwraca  się  ku  człowiekowi,  aby  ten  mógł Go poznać, 

a odnajdując w Nim prawdę o swoim życiu i powołaniu oraz mając udział w Jego 

śmierci i zmartwychwstaniu, w relacji z Nim budował swoją tożsamość
43

. Identy-

fikując się z innymi ludźmi i poszukując oparcia w doczesności, człowiek może 

najwyżej zmodyfikować swoje nieszczęście tak, że stanie się ono wspólnym nie-

 
40 RMi nr 14. 
41 DCE nr 1. 
42 W.M. E p s t e i n, dz. cyt., s. XII. 
43 J. R a t z i n g e r: Identifikation mit der Kirche. W: Mit der Kirche leben. Pod redakcją J. 

R a t z i n g e r a, K. L e h m a n n a. Freiburg i. B. 1977 s. 30–31; K.G. M e a d o r, S.C. H e n s o n, 

dz. cyt., s. 110–111. 
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szczęściem. Dlatego musi szukać mocniejszych identyfikacji, musi dążyć do 

zidentyfikowania się z „mocą historii”. Jako że tylko Bóg ma władzę nad całą 

historią, wynika stąd, że to On jest ową „Mocą”. Dlatego też chociaż człowiek 

stara się pokonać cierpienie, nie będzie w stanie całkowicie usunąć go z życia 

świata. Nikt z ludzi nie jest bowiem stanie przezwyciężyć mocy zła oraz zmazać 

grzechu, który jest przyczyną cierpienia. To mógłby zrobić tylko Bóg: jedynie 

Bóg, który stając się człowiekiem sam wchodzi w historię i w niej cierpi. Wiemy, 

że ten Bóg jest i że dlatego moc, która «gładzi grzech świata» (J 1, 29) jest obec-

na na świecie
44

. 

W epoce „kultu zdrowia” pojawia się tendencja do redukowania bytu ludz-

kiego do sfery psychicznej czy też uczuciowej. Wszelkie problemy pojawiające 

się w życiu osobistym i społecznym próbuje się rozwiązać nie przy pomocy ana-

liz filozoficznych lub społeczno-ekonomicznych, lecz poprzez odwołanie się do 

emocji. Już nie dobre życie polegające na praktykowaniu miłości Boga i bliźnie-

go, ale ekscytujące doznania są uważane za podstawowe lekarstwo na „choroby 

egzystencjalne”. Zdrowie staje się nieraz ostatecznym i jedynym kryterium 

etycznym: dobre jest to, co służy poprawie kondycji ludzkiej i pomyślności, a złe 

to, co im zagraża. Dlatego człowiek współczesny staje się zdrowszy i czuje się 

bardziej spełniony, nie czyniąc równocześnie swojego postępowania bardziej 

moralnym
45

.  

Kościół traktuje człowieka i jego potrzeby w sposób integralny. Jest świa-

dom, iż jego troska duszpasterska nie może być jednowymiarowa; nie może ona 

dotyczyć jedynie spraw duchowych, lecz musi również obejmować sprawy ciele-

sne, psychologiczne, społeczne, kulturalne, ekonomiczne i polityczne
46

. Z tego 

względu stawia przed ludźmi Chrystusa jako wzór doskonałego człowieczeń-

stwa, źródło pełni życia oraz drogę do świętości, której osiąganie jest równo-

znaczne z radowaniem się coraz pełniejszym zdrowiem
47

. Znajduje ono wyraz 

we  wszystkich  wymiarach  życia  ludzkiego,  a więc  w  pokoju  wewnętrznym, 

w nieustannym doskonaleniu ludzkich możliwości, we właściwych relacjach z 

bliźnimi, w osiąganiu coraz pełniejszej wolności i w intensywnym życiu ducho-

wym. Nie oznacza to jednak, że człowiek podążający za Chrystusem nie do-

świadcza zranień, cierpień psychicznych, a nawet „ciemnej nocy” wiary. Dlatego 

też Kościół ma zadanie wspieranie w trudnościach wierzących w Chrystusa jako 

wspólnota, której członkowie posiadają optymalne możliwości uzyskania pełni 

zdrowia, czyli świętości, korzystając z takich środków zbawienia, jak modlitwa, 

liturgia i sakramenty. 

 
44 SpS nr 36. 
45 F. A l v a r e z, dz. cyt., s. 12; Ph. R i e f f, dz. cyt., s. 27. 
46 Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie. „L’Osservatore Romano”. Wy-

danie polskie. R. 7: 1986 nr 5 III. 3. 
47 SpS nr 6; F. A l v a r e z, dz. cyt., s. 48. 
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Aby człowiek mógł już na ziemi zakosztować pełni życia, Kościół stara się 

wszczepiać w ludzką kulturę wartości ewangeliczne
48

. Chodzi zwłaszcza o pro-

mowanie chrześcijańskiego spojrzenia na ludzkie ciało, na życie i śmierć, choro-

bę i cierpienie. Wszystko to dotyka podstaw ludzkiej egzystencji i obejmuje naji-

stotniejsze jej wymiary. Kościół ma zadanie pomagać ludziom dokonać takiej 

interpretacji ich doświadczeń, aby stały się one dla nich impulsem do nawrócenia 

i zmiany postawy. Wszystkie bowiem ludzkie doświadczenia mogą nabrać 

uzdrawiającego znaczenia w świetle Bożego Objawienia. To zadanie Kościół 

wypełnia,  gdy  przekazuje  światu  zdrową  naukę  i  promuje  styl  życia,  zgod-

ny z wartościami ewangelicznymi.  

W świetle nauki chrześcijańskiej prawdziwe uzdrowienie może tylko doko-

nać się po usunięciu przyczyn choroby, co oznacza nawrócenie i powrót do Bo-

ga.  Urzeczywistnia  się to  wyłącznie  poprzez  wiarę,  która  prowadzi  do  życia 

w komunii z Jezusem.  Tylko  On  może  zaspokoić  w  pełni  ludzkie  pragnienie 

zdrowia,  którego  trwałość  i  wartość sięga poza doczesność. Kościół zaś 

uczestniczy  w  tworzeniu  wolnej  od  zakłamania  i  iluzji  „kultury  terapeu-

tycznej”, gdy  pomaga  ludziom  nawiązać  osobistą  relację  z  Synem  Bożym – 

Lekarzem par excellence.  

2.  „Boża terapia” w praktyce Kościoła 

Duszpasterstwa terapeutycznego nie można sprowadzić do określonych 

czynności podejmowanych w ramach opieki nad chorymi czy metod przypomi-

nających sesje psychoterapeutyczne. Najważniejsze w nim bowiem jest komuni-

kowanie zbawczej miłości Bożej ludziom cierpiącym z powodu
 
chorób ciele-

snych i takich duchowych niemocy, jak lęk egzystencjalny, utrata sensu życia 

czy brak nadziei na przyszłość
49

.  Kościół  pomaga  im  wówczas  zaczerpnąć 

siły z Bożego zbawienia, aby każdy z nich mógł osiągnąć pełnię człowieczeństwa 

i nadać sens swemu życiu w świetle wiary
50

. Duszpasterstwo terapeutyczne znaj-

duje swoją realizację zarówno w przepowiadaniu słowa Bożego, jak i w posłudze 

na rzecz chorych na ciele i duchu oraz w celebracji sakramentów. Przestrzenią 

urzeczywistniania  duszpasterstwa  terapeutycznego  jest  wspólnota  wierzących, 

w której klimat i struktury oddziałują na ludzi uzdrawiająco, czyli gdy urzeczy-

wistnia się w niej największe pragnienie człowieka: być kochanym i kochać
51

.  

 
48 F. A l v a r e z, dz. cyt., s. 54.  
49 M. M i d a l i: Teologia pastorale o pratica. Cammino storico di una riflessione fondante e 

scientifica. Roma 1991 s. 315; R. H a j d u k: Leczyć rany serc złamanych. Przyczynek do kazno-

dziejstwa terapeutycznego. Kraków 1196 s. 23–24. 
50 R. H a j d u k, dz. cyt., s. 126. 
51 R. H a j d u k: Życie w obfitości (J 10,10). Uzdrawiające doświadczenie odkupienia we 

wspólnocie wierzących. W: Boża terapia, dz. cyt., s. 194. 
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Posługa słowa nabiera charakteru terapeutycznego, gdy głoszone jest orędzie 

o  miłującym  Bogu,  który  pragnie,  aby  każdy  człowiek  był szczęśliwy
52

. 

Tym samym  kościelne  przepowiadanie  pomaga  słuchaczowi  zmagającemu  

się z kryzysami egzystencjalnymi zaakceptować samego siebie. Wprawdzie 

zadaniem kaznodziei czy katechety nie tyle jest uzdrawiać, co przekazywać 

Dobrą  Nowinę  o zbawieniu  w Jezusie  Chrystusie,  to  jednak  jego  spotkanie  

z wiernymi może przyjąć formę uzdrawiającej relacji międzyosobowej. Głosiciel 

słowa, który życzliwie zwraca się do swoich odbiorców, pozwala im doświadczyć 

ich wielkiej godności jako wolnych, godnych miłości i odpowiedzialnych za swe 

decyzje podmiotów
53

. Nie tylko odniesienie do słuchaczy, lecz także treść 

przepowiadania   staje   się   narzędziem   terapii,   gdy  mówcy  uda  się wydobyć 

z orędzia chrześcijańskiego ukryte w nim siły uzdrawiające, dzięki którym 

słuchacze   mogą   w  sposób  konstruktywny  podejść  do  nękających  ich  trosk 

i problemów
54

. 

W przepowiadaniu terapeutycznym musi być miejsce na ludzkie cierpienia, 

lęki i troski. Do nich odnosi się proklamacja prawdy chrześcijańskiej, w której 

sam Bóg dochodzi do głosu, a ludzkie słowo napełnia się odkupieńczą mocą; do 

słuchaczy zaś dociera pełna nadziei i pociechy Dobra Nowina o bezgranicznej 

miłości Stwórcy do człowieka
55

. W ten sposób ludzie zalęknieni i obciążeni tro-

skami  dnia  codziennego otrzymują duchowe wsparcie, by odważnie zmagać się 

z egzystencjalnymi wyzwaniami. Głoszenie słowa Bożego nie może bowiem 

budzić w ludziach lęku przed niepowodzeniem ani zatrzymywać uwagi audyto-

rium wyłącznie na zagadnieniach moralnych, lecz jego zadaniem jest roztoczyć 

przed słuchaczami perspektywę osiągnięcia prawdziwego szczęścia w zjedno-

czeniu z miłującym Bogiem, ukazać im ukryte w nich możliwości i wzmocnić 

poczucie odpowiedzialności za swój własny los
56

. 

Terapeutyczny wymiar duszpasterstwa dochodzi do głosu w sprawowaniu 

sakramentów, zwłaszcza sakramentu pokuty i pojednania oraz namaszczenia 

chorych. W nich to kapłan w imię Chrystusa – Lekarza ludzkich dusz i ciał – 

udziela grzesznikom odpuszczenia win, aby mogli dostąpić uzdrowienia i być 

ponownie włączeni do komunii kościelnej
57

. Grzech powoduje rany wewnętrzne, 

które nie pozwalają człowiekowi w pełni odkryć swojej wartości, wywołują za-

kłócenia w relacjach międzyosobowych oraz obciążają pamięć bolesnymi wspo-

 
52 I. B a u m g a r t n e r: Heilende Seelsorge. W: Lexikon der Pastoral t. I. Pod redakcją K. 

Ba u m g a r t n e r a, P. S c h e u c h e n p f l u g a. Freiburg i. B. 2002 kol. 699–700. 
53 J. H ä n l e, dz. cyt., s. 495. 
54 H. L e m k e: Verkündigung in der annehmenden Seelsorge. Stuttgart 1981 s. 10. 
55 H. v a n  d e r  G e e s t: Du hast mich angesprochen. Die Wirkung von Gottesdienst und Pre-

digt. Zürich 1978 s. 39. 
56 EG nr 36; H. A r e n s, F. R i c h a r d t, J. S c h u l t e: Positiv predigen. München 1977 s. 59. 
57 KKK nr 1448. 
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mnieniami
58

. Spowiedź jest sakramentem uzdrowienia, gdyż jest lekarstwem na 

duchowe zranienia, których pojawieniu się towarzyszy smutek, ból, zamknięcie 

się w sobie czy utrata radości życia.  

W sakramencie pokuty działa sam Bóg, który swoją wszechmocą oczyszcza 

duszę ludzką, uzdrawia ją i odnawia. Boże przebaczenie otwiera człowiekowi 

drogę do nawiązania relacji przyjaźni z Bogiem. W tym stanie człowiek odzysku-

je pokój sumienia i doznaje pociechy duchowej. Odpuszczenie grzechów prowa-

dzi go do prawdziwego zmartwychwstania duchowego, którego oznaką jest 

przemiana życia
59

. 

Sakrament pokuty i pojednania ma także znaczenie terapeutyczne w wymia-

rze psychologicznym
60

. Jego owocem jest równowaga emocjonalna, doznanie 

ukojenia oraz doświadczenie autentycznej wolności. Sakrament pokuty pomaga 

człowiekowi odzyskać na nowo postawę nacechowaną łagodnością i radością 

życia; dzięki spowiedzi w człowieku odradza się zapał do dalszego rozwoju oraz 

pragnienie poświęcenia się drugiemu człowiekowi. Sakrament pokuty pozwala 

człowiekowi uwolnić się od stresu, jak również od skłonności do depresji, obsesji, 

kompulsywności i lęku
61

. 

Aby konfesjonał stał się dla penitenta miejscem uzdrowienia, spowiednik 

winien przyjąć postawę, która wyraża miłość Jezusa Chrystusa do ludzi. Dzieje 

się tak dzięki zgłębianiu nauki Chrystusowej i wiernemu wypełnianiu wskazań 

Urzędu Nauczycielskiego Kościoła; pomaga w tym również wiedza o kondycji 

ludzkiej oraz znajomość zasad kształtowania takich relacji międzyosobowych, 

które przyczyniają się do uzdrowienia zranień wewnętrznych i do osiągnięcia 

pełnej dojrzałości osobowej
62

.  Gdy  ludzie  w  osobie  spowiednika  spotykają się 

z cierpliwą i współczującą miłością Chrystusa, nabierają odwagi do przyznania się 

do błędów i otrzymują nadzieję na nowe, pełne pokoju życie. Terapia w konfesjo-

nale polega na tym, iż człowiek, doświadczając bezgranicznej życzliwości Boga, 

przekonuje się, że jest kochany (uzdrowienie wyobrażenia o sobie) oraz że sam 

potrafi kochać, z serca wybaczając bliźnim ich przewiny (uzdrowienie stosunku 

do innych), a także że jest w stanie zaakceptować swoją bolesną nieraz prze-

szłość, wyciągając z niej dla siebie pozytywne wnioski na dalsze życie (uzdro-

wienie wspomnień)
63

. 

 
58 J. M c M a n u s:  Uzdrawiająca  moc  sakramentów.  Tłum. H. B r a m s k a. Warszawa 

1993 s. 40. 
59 KKK 1468. 
60 L.J. G o n z á l e z: Terapia duchowa. Ludzkie i duchowe uzdrowienie z chorób duszy. Tłum. 

D. K u c a ł a. Kraków 2005 s. 200–204. 
61 R. H a j d u k: Apologetyka pastoralna. Kraków 2009 s. 239. 
62 KKK nr 1466. 
63 J. M c M a n u s, dz. cyt., s. 40. 
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Liturgia, w której urzeczywistnia się zbawcze działanie Boga, otwiera wie-

rzących na Jego obecność, a tym samym na Jego uzdrawiające działanie, ogar-

niające wszystkie wymiary ludzkiej egzystencji:  ducha, duszy i ciała. Spotkanie 

z Bogiem wywołuje w człowieku przeżycie radości, pokoju i nadziei. W liturgii 

wierzący  mogą  doświadczyć  przemieniającego  działania  Boga,  który  podąża 

z nimi przez życie i pozwala się do siebie jeszcze bardziej zbliżyć
64

. W sprawo-

wanych obrzędach Bóg objawia człowiekowi swoją odkupieńczą miłość i ukazu-

je, że całą ludzką rzeczywistość ogarnia Jego przemieniająca moc. Tym samym 

zachęca go, aby powierzył Mu się z nadzieją na uzdrowienie, czyli na osiągnięcie 

dojrzałego człowieczeństwa i doświadczenie pełni życia.  

Człowiek poszukujący głębszych doznań spotyka się w liturgii z Bożą rze-

czywistością, która prowadzi go do konfrontacji z własną sytuacją życiową we 

wszystkich jej wymiarach. Liturgia nie dyskryminuje pragnień przeżycia czegoś 

głębszego, ale pozwala człowiekowi otworzyć się na spotkanie z Bogiem, który 

poprzez słowo i znaki sakramentalne objawia mu, że jest dla Niego wartością 

oraz że został przez Niego stworzony i powołany, aby przekazać innym ludziom 

Dobrą Nowinę o miłującym świat Bogu Ojcu
65

.  

Przestrzenią urzeczywistniania duszpasterstwa terapeutycznego jest towa-

rzyszenie duchowe.  Różni  się  ono  od  kierownictwa  duchowego  m.in.  tym, 

że towarzysz duchowy nie korzysta ze swej wiedzy i doświadczenia, aby czło-

wiekowi  poszukującemu  pomocy  wydawać  dyrektywy,  lecz  stara się nawią-

zać z bliźnim relację międzyosobową, aby wspierać go w drodze ku Bogu
66

. Od-

niesienie duszpasterza do drugiego człowieka powinno być odbiciem działania 

Boga, który jest blisko ludzi i stale zaprasza ich do życia w zjednoczeniu z Nim, 

chociaż nigdy ich nie zmusza, aby nawiązali z Nim relację. Dlatego też towa-

rzysz duchowy swoją postawą naśladuje Boga, gdy nie próbuje imponować szu-

kającemu pomocy swoją wiedzą i zdolnościami, lecz udziela mu serdecznej po-

mocy, starając się stworzyć dla niego przestrzeń wolności, w której bliźni może 

się otworzyć na działanie Boga. Człowiek bowiem najbardziej skłonny jest otwo-

rzyć się na Bożą obecność, gdy doświadcza bezinteresownej dobroci i wsparcia. 

Okazując drugiemu człowiekowi życzliwość i szacunek oraz traktując go 

poważnie, duszpasterz dodaje mu odwagi, by stanął w prawdzie o sobie. Nie 

musi wtedy lękać się krytyki i odrzucenia, gdy nie jest w stanie zrealizować 

wszystkich szlachetnych zamierzeń. W dialogu, w którym ludzie okazują sobie 

życzliwość,  mogą  dojść do głosu wszystkie ludzkie myśli, uczucia, oczekiwania 

 
64 G. K r e p p o l d: Heilende Dimensionen in Liturgie und Kirchenjahr. W: Handbuch der 

Pastoralpsychologie. Pod redakcją I. B a u m g a r t n e r a. Regensburg 1990 s. 582. 
65 R. H a j d u k: Liturgia – anamneza Bożej terapii. W: Boża terapia, dz. cyt., s. 150–151; P. 

C o r n e h l: Erlebnisgesellschaft und Liturgie. „Liturgisches Jahrbuch”. R. 52: 2002 nr 4 s. 253. 
66 K. S c h a u p p: Gott im Leben entdecken. Würzburg 1994 s. 11; F. T o r r a l b a i R o -

s e l l ó: Antropologia del cuidar. Madrid 1998 s. 325. 
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i nadzieje. Nacechowane bezinteresowną dobrocią i współczuciem podejście do 

człowieka pozwala na zainicjowanie procesów wiodących do uzdrowienia du-

chowego, które rozpoczyna się od uznania własnej słabości
67

.  

W rozmowach duszpasterskich – w przeciwieństwie do sesji psychoterapeu-

tycznych – duszpasterz może i powinien wspaniałomyślnie dzielić się z bliźnim 

swoim doświadczeniem wiary, zadziwieniem nad tajemnicą ludzkiej egzystencji, 

swoją głębią duchową i swoimi poszukiwaniami. Nawet, gdy człowiekowi nie 

uda się w dialogu z towarzyszem duchowym rozwiązać wszystkich problemów, 

rozmowa przyniesie skutek terapeutyczny, jeśli z pomocą duszpasterza człowiek 

odkryje, że jest bezwarunkowo miłowany przez Boga. Pojawia się bowiem wów-

czas w życiu człowieka szansa na uzdrowienie polegające na życiu w osobistej, 

opartej na zaufaniu relacji z miłującym Bogiem
68

.  

 

 

Zadaniem Kościoła jest przyglądanie się otaczającej go rzeczywistości, po-

znawanie jej i staranie, aby zrozumieć sens zachodzących w niej procesów. W wy-

darzeniach, potrzebach i pragnieniach ludzi współczesnych ukryte są bowiem znaki 

obecności lub zamysłów Bożych
69

. Taką przestrzenią rozpoznawania znaków czasu 

jest dzisiejsza kultura terapeutyczna, w której z jednej strony dochodzą do głosu 

ludzkie problemy i tęsknoty, a z drugiej strony wezwanie skierowane do Kościoła, 

by wrócił do swoich źródeł, wychodząc naprzeciw chorym i cierpiącym i z darem 

„Bożej terapii”. Kościół nie czyni wówczas nic innego, jak tylko kontynuuje misję 

samego Jezusa Chrystusa – Lekarza i Pasterza. 

Kościół  głoszący  ludziom  „Ewangelię zdrowia”,  czyli Boże dzieło zbawienia 

i powołanie wszystkich do świętości, nie przekształca się w „salon mody” (kard. 

Kurt Koch),  lecz  obnaża  złudność  nadziei  na  pełne  zdrowie,  oferowane chorym 

i dotkniętym bólem przez znawców ludzkiej psychiki i samozwańczych uzdrowicie-

li oraz wskazuje ludziom drogę do uzdrowienia, wzywając do wiary w Boga. Czło-

wieka może bowiem uzdrowić w pełni tylko miłość Boża
70

. Jej głoszenie jest rów-

noznaczne z przekazywaniem światu zbawienia, którego przyjęcie pozwala lu-

dziom żyć duchowością niosącą uzdrowienie, wyzwolenie, pokój i pełnię życia
71

.  

 
67 S. B l a r e r: Das Seelsorgegespräch. Ein heil(ig)endes Gespräch. „Diakonia”. R. 34: 2003 

nr 4 s. 249; F. T o r r a l b a i R o s e l l ó, dz. cyt., s. 335. 
68 S. B l a r e r, dz. cyt., s. 250. 
69 KDK nr 11. 
70 J. R a t z i n g e r (B e n e d y k t  X V I): Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do prze-

mienienia. Tłum. W. S z y m o n a. Kraków 2007 s. 152–153. 
71 EG nr 89. 
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Kościół, poddając badaniu otaczającą go rzeczywistość, dostrzega w niej nie 

tylko zagrożenia, ale także to, co jest owocem postępu i służy ludzkiemu rozwo-

jowi. Dlatego też w swojej działalności ma obowiązek w sposób rozważny sięgać 

po  zdobycze  nauk  humanistycznych,  aby  przy  ich  pomocy  prowadzić  wierzą-

cych w Chrystusa do autentycznego życia wiary
72

. Pozwalają one bowiem Kościo-

łowi pełniej i wierniej uczestniczyć w losie konkretnego człowieka, pomagając mu 

uczynić radości i nadzieje, smutki i lęki ludzi współczesnych swoim własnym do-

świadczeniem. Ono też motywuje Kościół do nadania duszpasterstwu charakteru 

terapeutycznego. 

 
72 KDK nr 62. 
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TOMASZ WIELEBSKI 

Horyzontalny wymiar świętowania niedzieli w Polsce. 

Od nauczania Magisterium do działań duszpasterskich 
 

 

Jan Paweł II, pisząc w liście apostolskim Dies Domini w 1998 r. o kryzysie 

świętowania niedzieli, zaznaczył, że w niektórych regionach z powodu braku 

silnej motywacji religijnej bardzo niewielki procent wiernych uczestniczy w nie-

dzielnej liturgii (DD 5). Papież podkreślił też, że wielu z nich zatraciło pierwotny 

sens niedzieli,  traktując ten dzień jedynie jako zakończenie tygodnia (weekend) 

i będąc  odświętnie  ubranym,  nie  potrafi  już  świętować (DD 4).  Jeżeli  chodzi 

o  pierwszą  przywołaną  myśl,  to  wydaje  się  że  wyniki  badań  dominicantes  

i communicantes w Polsce, szczególnie w zestawieniu z sytuacją Kościoła 

w krajach Europy Zachodniej, są w miarę zadawalające
1
. Nie można oczywiście 

spocząć na przysłowiowych laurach, ale szukać sposobów zmiany istniejącego 

 
Tomasz W I E L E B S K I, ks. dr hab. teologii pastoralnej, adiunkt w Instytucie Teologii Praktycz-

nej Wydziału Teologicznego UKSW Katedra Prakseologii Pastoralnej i Organizacji Duszpaster-

stwa, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej, e-mail: 

tomwielebski@gmail.com 

 
1 Od początku lat 90. XX w. obserwuje się z roku na rok niewielki, ale systematyczny, spadek 

wskaźnika dominicantes. Oznacza to, że coraz mniej Polaków uczęszcza regularnie na niedzielną 

mszę św. W roku 2013 wskaźnik dominicantes wyniósł 39,1%. Zatem po raz pierwszy od 1980 

roku (wynosił wtedy 51,0%) spadł poniżej 40%. Spadek wskaźnika dominicantes dotyczy niemal 

równomiernie wszystkich diecezji w Polsce. Z kolei wskaźnik wskaźnik communicantes w 2013 

roku wyniósł 16,3%. W stosunku do 2012 r. zaobserwowano wzrost liczby osób przystępujących 

do Komunii św. Z prowadzonych od 1980 r. badań wynika, że spadkowi wskaźnika dominicantes 

towarzyszy stale wzrost wskaźnika communicantes. Przykładowo, w Niemczech regularnie na 

niedzielne msze św. uczęszczało w 2012 r. 10,8% katolików, natomiast w Hiszpanii w 2011 roku  

13,0%. Zob. P. B i e l i ń s k i: Religijność w Europie; http://www. niedziela.pl/ artykul/ 10660/ 

Religijnosc-w-Europie (Odczyt: 19.08.2014); Dominicantes 2013; http://www. iskk.pl/kosciolna 

swiecie/193-dominicantes-2013.html (Odczyt: 19.08.2014).  
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stanu rzeczy w kierunku liczniejszego i bardziej świadomego uczestnictwa wier-

nych w Polsce we mszy św. niedzielnej.  

Do polskiej rzeczywistości bardziej można odnieść drugą myśl papieską do-

tyczącą przeżywania niedzieli w wymiarze horyzontalnym. Homo faber nie po-

trafi, a w niektórych sytuacjach nie chce, stawać się homo festivus. Ma to wielo-

rakie przyczyny, a zarazem rodzi różne skutki. Mówiąc o przyczynach, należy 

wymienić kontekst gospodarczy i społeczno-polityczny sprzyjający zatraceniu 

wrażliwości współczesnego człowieka na nadprzyrodzony wymiar życia. Do-

bremu świętowaniu niedzieli zagraża między innymi brak świadomości religijnej 

czy też właściwych wzorców przeżywania czasu wolnego, niczym nie ograni-

czona chęć pomnażania zysku przemysłu i handlu sztucznie rozbudzających kon-

sumpcjonizm. Z kolei do skutków nieumiejętności świętowania zaliczamy wzra-

stającą liczbę chorób psychicznych, postępujący rozkład rodziny, zanikanie wie-

lorakich więzi narodowych i lokalnych.   

W artykule, odwołując się do wyników własnych badań przeprowadzonych 

w 2009 r., uzupełnionych wynikami innych instytutów badawczych, przedstawi-

my problematykę świętowania niedzieli w Polsce w wymiarze horyzontalnym. 

Nie chodzi tylko o ukazanie stanu faktycznego pokazującego jak jest, ale zesta-

wiając je z nauczaniem Magisterium Kościoła, mówiącym o tym, jak powinno 

być, chcemy wskazać na konieczność podjęcia pewnych działań. Prowadzona 

refleksja ma być próbą odpowiedzi na wezwanie zawarte w adhortacji apostol-

skiej Ecclesia in Europa z 2003 r. do podejmowania inicjatyw duszpasterskich na 

płaszczyźnie wychowawczej, duchowej i społecznej, pomagających przeżywać 

niedzielę zgodnie z jej prawdziwym sensem (EiE 81). Taki sposób działania jest 

realizacją jednego ze stosowanych przez teologię pastoralną paradygmatów dzia-

łań, zwany paradygmatem trzech etapów analizy pastoralnoteologicznej. Ujmuje 

się go w formie sylogizmu praktycznego, w którym przesłanką większą jest za-

sada objawiona odkryta w wyniku poszukiwań nauk teologicznych, przesłankę 

mniejszą  stanowią  dane  zaczerpnięte  z  prowadzonych  badań  socjologicz-

nych, a wniosek, będący zasadą urzeczywistniana się Kościoła, ma charakter 

teologiczny. Najpierw ukazuje się jakiś wycinek działalności pastoralnej Kościo-

ła w ujęciu normatywnym, następnie w ujęciu realizowanym, aby dojść do wnio-

sków pastoralnych (ujęcie postulowane)
2
. 

 

 

 

 
2 W. P r z y g o d a: Paradygmaty postępowania badawczego w teologii praktycznej. W: Me-

todologia teologii praktycznej. Red. W. P r z y c z y n a. Kraków 2011 s. 102–104.  
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I. Wybrane wskazania Magisterium Kościoła dotyczące 

horyzontalnego wymiaru świętowania niedzieli 

Dokumenty Magisterium Kościoła podkreślają, że celebracja Eucharystii 

stanowi centrum świętowania niedzieli i całego życia Kościoła (KL 9–10; KKK 

2177; DD 32). Jest ona sercem niedzieli (DD 52). W tym bowiem dniu wierni 

powinni się gromadzić, aby słuchając Bożego słowa i uczestnicząc w Eucharystii, 

wspominać mękę, zmartwychwstanie i uwielbienie Pana Jezusa oraz składać 

dziękczynienie Bogu, który »przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na 

nowo zrodził ich do żywej nadziei« [1 P 1,3] (KL 106). Kościół w swoim nau-

czaniu podkreśla, że świętowanie niedzieli nie może jednak ograniczać się jedy-

nie do samego przeżywania mszy św. (wymiar wertykalny), ale udział w niej 

oraz praktykowanie innych form życia religijnego, ma promieniować i kształto-

wać pewien styl przeżywania niedzieli w aspekcie horyzontalnym (DD 67–72). 

Wypada szczegółowiej przedstawić przywołane wymiary horyzontalnego świę-

towania niedzielnego, aby w ich świetle spojrzeć na uzyskane wyniki badań.  

W ludzką naturę jest wpisany, zgodny z wolą Boga, cykl pracy i odpoczyn-

ku, który pozwala człowiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć i uświado-

mić mu, że wszystko jest dziełem Bożym (DD 65). Człowiek nie może stać się 

niewolnikiem pracy i traktować ją w sposób bałwochwalczy (SC 74). Nieustan-

nie trzeba pamiętać o tym, że praca jest »dla człowieka«, a nie człowiek dla 

»pracy« (LE 6). Powinien on w niedziele oraz w inne dni świąteczne powstrzy-

mywać się od prac przeszkadzających oddawaniu czci Bogu, przeżywaniu rado-

ści (…) i koniecznemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu (KKK 2185; 

KPK 1247) wystarczającym do prowadzenia życia rodzinnego, kulturalnego, 

społecznego i religijnego (KDK 67). Problem pracy w niedzielę jest ważną, nie 

odnoszącą się tylko do osób wierzących, kwestią etyczną. Niedziela wolna od 

pracy, za wyjątkiem niezbędnych usług, jest wyrazem tego, że priorytetem stają 

się  nie  kwestie  ekonomiczne,  ale wartości ludzkie: bezinteresowność, rodzin-

ne i przyjacielskie relacje. Dla osób wierzących rzeczą najważniejszą staje się 

relacja z Bogiem i wspólnotą
3
.  

Ważną rolę w świętowaniu niedzieli mają odgrywać spotkania z rodziną 

i przyjaciółmi, które powinny pomagać wyrażać pośród zwyczajnego dnia życia 

pokój i radość (DD 52). Spotkanie rodziców i dzieci odbywane w tym dniu mają 

dawać sposobność do otwarcia się na siebie oraz wzajemnego dialogu (DD 52). 

Dzień Pański ma być uświęcany odpoczynkiem w atmosferze chrześcijańskiej 

radości  i  braterstwa (EiE 82).  Chrześcijanie mają świętować, oddając rodzinie 

i  bliskim  czas,  o  który  trudno  w  pozostałe  dni  tygodnia (KKK 2186). Mó-

 
3 F r a n c i s z e k: Przemówienie do przedstawicieli świata pracy i przedsiębiorcami na uni-

wersytecie w Campobasso, 5 VII 2014,  http://www.naszdziennik.pl/wiara-stolica-apostolska 

/84151,niech-niedziela-bedzie-wolna-od-pracy.html (Odczyt: 16.08.2014).  

http://www.naszdziennik.pl/wiara-stolica-apostolska%20/84151,niech-niedziela-bedzie-wolna-od-pracy.html
http://www.naszdziennik.pl/wiara-stolica-apostolska%20/84151,niech-niedziela-bedzie-wolna-od-pracy.html
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wiąc o sposobie przeżywania niedzieli w rodzinie, warto przypomnieć wspo-

mnienia z czasów dzieciństwa i młodości przywołane przez Benedykta XVI 

podczas VII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie w 2012 r. Papież mó-

wił, że świętowanie niedzieli w jego domu rodzinnym rozpoczynało się od so-

botniego wspólnego czytania Pisma Świętego, przez mszę św. niedzielną, 

wspólny obiad, po śpiewy i wycieczki do lasu
4
. Podczas mszy św. celebrowanej 

na zakończenie spotkania rodzin papież, ukazując wartość niedzieli, zwracał 

uwagę w homilii, że jest to dzień człowieka i jego wartości: uczty, przyjaźni, 

solidarności, kultury, kontaktu z przyrodą, zabawy, sportu. Apelował, aby rodzi-

ny wspólnie uczestniczyły w Eucharystii, spotykały się i dzieliły się sobą, bro-

niąc wartości tego dnia, będącego jak oaza, w której można się zatrzymać, aby 

zasmakować radości spotkania i ugasić nasze pragnienie Boga
5
.  

Problematykę świętowania niedzieli w gronie osób bliskich podejmuje także 

nauczanie Magisterium Kościoła w Polsce. II Polski Synod Plenarny poleca, aby 

wobec zaniku tradycji świętowania, przygotować modlitewniki i inne publikacje 

zawierające teksty modlitw, które rodziny mogą wykorzystać w różnych mo-

mentach  życia,  a także  opis  zwyczajów  wprowadzających rodziców i dzieci 

w nurt chrześcijańskiej tradycji. Zachęca się rodziny do wspólnego uprawiania 

turystyki i zajęć sportowych, uczestnictwa w życiu kulturalnym lokalnej spo-

łeczności i narodu oraz kultywowanie rodzinnego hobby, co może przyczynić się 

do ograniczenia destrukcyjnego wpływu nadmiernego oglądania telewizji
6
. 

II Polski Synod Plenarny apeluje, aby uczyć rodziny dobrego przeżywania nie-

dzieli jako dnia Pańskiego, dążąc do tego, by same zrozumiały wieloraką war-

tość tego dnia, a następnie przyczyniały się swoją postawą do przywrócenia jej 

właściwego charakteru
7
. 

Dyrektorium duszpasterstwa rodzin podkreśla, że w niedziele rodzina ma 

się spotykać przy wspólnym stole oraz razem spędzać wolny czas (DDR 55). 

Dokument zwraca uwagę na konieczność zadbania o przypominanie chrześci-

jańskich  zasad  spędzania  czasu  wolnego (DDR 59).  Z  kolei  biskupi  polscy 

w dokumencie Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie podkreślają, że relacje 

rodzinne spełniane w atmosferze pokoju, modlitwy, radości i zawierzenia Bogu 

mogą być działaniem ewangelizacyjnym, szczególnie mającym wpływ na osoby 

 
4 B e n e d y k t  X V I: Rozmowa z uczestnikami spotkania rodzin podczas Święta Świa-

dectw. Szczęśliwe dzieciństwo każdemu z nas daje przedsmak raju (Mediolan 2 VI 2012), 

„L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 2012 nr 7–8 s. 18–19.  
5 B e n e d y k t  X V I: Homilia podczas mszy św. na zakończenie VII Światowego Spotkania 

Rodzin. Aby zbudować społeczeństwo o ludzkim obliczu (Mediolan 3 VI 2012), tamże, s. 23. 
6 Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie, nr 47. W: II Polski Synod Plenarny (1991–

1999). Poznań 2001. 
7 Kościół wobec życia społeczno-gospodarczego, nr 50, tamże. 
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przeżywające trudności rodzinne
8
. Natomiast w liście Zachowujcie niedzielę, 

a niedziela zachowa waszą rodzinę biskupi zaznaczają, że niedziela pozwala 

rodzinie poznać smak zachwytu nad dziełem stworzenia i daje szansę dla zabie-

ganej rodziny do intensywnego spotkania z Bogiem i między sobą. Posiłek świą-

teczny, właściwy strój i brak pośpiechu mają pomóc w doznawaniu odczucia 

innego świata, który jest celem życiowej pielgrzymki. Biskupi apelują, aby cała 

rodzina zasiadała do stołu, modląc się przed i po posiłku oraz dzieliła się wspól-

nymi przeżyciami, by odkrywać świat, opowiadać o swoich sukcesach 

i porażkach, a w ten sposób budować prawdziwą jedność w rodzinie
9
. W nie-

dzielę wszyscy mają się radować się z piękna stworzonego świata, wspólnie 

spędzać  czas  na  łonie  przyrody,  organizować  wyjazdy  rodzinne  i  wyciecz-

ki a także spotykać się z innymi rodzinami. Biskupi przestrzegają przed robie-

niem w tym dniu zakupów, ucieczce w świat wirtualny, nadmiernym spędza-

niem czasu przed telewizorem czy komputerem
10

. Zachęcają, aby w tym dniu 

podejmować rozmowy z dziećmi na tematy religijne, czytać wspólnie Pismo 

Święte, czasopisma i książki religijne, korzystać z katolickich mediów, odma-

wiać rodzinny różaniec, nawiązywać w rozmowach do czytań mszalnych 

i usłyszanego kazania. Wspólne przebywanie i modlitwa, podkreślają pasterze 

Kościoła, służą uczeniu się dialogu między rodzicami i dziećmi, budowaniu jed-

ności i dostarczaniu wzajemnego wsparcia
11

.  

Według nauczania Magisterium, w niedzielę wierni mają korzystać z należ-

nego odpoczynku duchowego i fizycznego (KPK 1247). Odpoczynek niedziel-

ny, pozwalając sprowadzić do właściwych proporcji troski i codzienne zajęcia, 

nie może się stać wywołującą uczucie nudy jałową bezczynnością, ale musi być 

źródłem duchowego wzbogacenia, zapewniając większą wolność, umożliwiać 

kontemplację i sprzyjać braterskiej wspólnocie (DD 67–68). Ważną rzeczą jest 

rodzaj aktywności podejmowanej w niedzielę przez chrześcijan. Niedziela ma 

być czasem refleksji, ciszy, lektury i medytacji sprzyjających wzrostowi życia 

wewnętrznego (KKK 2186). Potrzeba popierać takie przeżywanie niedzieli, któ-

re, będąc związane z udziałem w różnych formach aktywności kulturalne, poli-

tycznej lub sportowej, przyczynia się do rozwoju i postępu życia człowieka (DD 

4). Niedziela może też stać się czasem odkrywania i zachwycania się pięknem 

przyrody (DD 67).  

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

(19 VI 2009). Warszawa 2009 nr 129.  
9 List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny. Zachowujcie niedzielę, 

a niedziela zachowa waszą rodzinę, Warszawa 2012, nr 2, http://www.duszpasterstworodzin.gniez 

no.opoka.org.pl/go.php/pl/dokumenty_kosciola_o_rodzinie/komisja_episkopatu_polski/_list_paster

ski_episkopatu/zachowujcie_niedziele_a_niedziela.html (Odczyt: 2.03.2013). 
10 Tamże.  
11 Tamże, nr 3.  

http://www.duszpasterstworodzin.gniez/
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Ważną rolę w świętowaniu niedzieli odgrywa parafia, stwarzając różne 

formy przeżywania dnia Pańskiego. II Polski Synod Plenarny zwraca uwagę na 

to, że wśród różnych zadań parafii powinno znaleźć się kształtowanie umiejęt-

ności  społecznych  i  postaw  obywatelskich przez naukę współpracy w grupach 

i wspólnotach, bibliotekach, wideotekach, kawiarenkach, klubach sportowych, 

centrach młodzieżowych i klubach „trzeciego wieku”
12

. Apeluje on do duszpa-

sterzy, aby popierali tworzenie przy parafiach różnego rodzaju miejsc, w których 

rodziny mogą wzajemnie poznawać się, wymieniać poglądy i wspólnie spędzać 

czas
13

. Synod postuluje, aby powrócić do rozwijanej przed wojną idei domów 

katolickich, wykorzystując nieużywane pomieszczenia, w których kiedyś odby-

wały się zajęcia katechetyczne. Zadaniem tych domów miałoby być rozwijanie 

kultury duchowej i fizycznej młodzieży, ukazywanie miejscowej tradycji chrze-

ścijańskiej, ożywianie działalności drużyn harcerskich, popieranie miejscowej 

działalności artystycznej przy współpracy z powiatowymi i gminnymi placów-

kami kulturalnymi
14

. Wzywa się każdą parafię do prowadzenia czytelni 

i bibliotek parafialnych, systematycznie uzupełnianych o nowe publikacje, prze-

de wszystkim religijne
15

. W podobnym duchu wypowiada się Dyrektorium dusz-

pasterstwa rodzin, apelując, żeby tam, gdzie jest to możliwe, organizować para-

fialne kluby młodzieżowe, sportowe, czytelnicze i dyskusyjne, a także kluby 

seniora dla starszych, samotnych i opuszczonych (DDR 59).  

Jednym z wymiarów świętowania niedzieli, będącym konsekwencją udziału 

w Eucharystii, ma być pełnienie dzieł miłosierdzia i działalność charytatywna 

(KL 9; DD 69). Fala miłosierdzia, wzbudzona przez udział w niedzielnej Mszy 

św., ma kształtować sposób przeżywania tego dnia. Chrześcijanie muszą szukać 

ludzi potrzebujących jego wsparcia, poświęcając kilka godzin jakieś konkretnej 

formie wolontariatu i solidarności (DD 72). W pobożności chrześcijańskiej nie-

dziela jest dniem tradycyjnie poświęconym na dobre uczynki i pokorne posługi 

względem ludzi chorych, kalekich i starszych, o których chrześcijanie mają zaw-

sze pamiętać (KKK 2186). Głoszenie słowa Bożego (kerygmat – martyria), 

sprawowanie sakramentów (leiturgia) oraz posługa miłości (diakonia) są ze sobą 

bardzo ściśle związane, wyrażając naturę Kościoła (DCE 25). Z dnia Pańskiego 

trzeba uczynić dzień szczególnej solidarności z tymi wszystkimi, którzy właśnie 

w niedzielę boleśnie odczuwają swoją samotność, ubóstwo i cierpienie (DD 72). 

Zwłaszcza w czasach współczesnych potrzebna jest nowa wyobraźnia miłosier-

dzia, której przejawem będzie nie tylko skuteczność pomocy, ale również zdol-

ność solidaryzowania się z cierpiącym bliźnim (NMI 50). Przez posługę miłości 

 
12 Potrzeby i zadania nowej ewangelizacji na przełomie II i III Tysiąclecia Chrześcijaństwa, 

nr 48. W: II Polski Synod Plenarny (1991–1999), dz. cyt. 
13 Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie, nr 44, dz. cyt. 
14 Ewangelizacja kultury i środków społecznego przekazu, nr 64 W: II Polski Synod Plenarny 

(1991–1999), dz. cyt. 
15 Tamże, nr 66. 
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(diakonia) wyraża się istota Kościoła, który nigdy nie może być uwolniony od 

czynienia posługi caritas jako uporządkowanej działalności wierzących (DCE 

25; 29).  

Benedykt XVI, w przemówieniu do trzeciej grupy biskupów polskich prze-

bywających w Watykanie z wizytą ad limina Apostolorum w 2005 r., zwracał 

uwagę na różne formy wolontariatu organizowane w Polsce, mające na celu po-

moc osobom przebywającym w hospicjach, schroniskach dla bezdomnych, uza-

leżnionym, samotnym matkom i ofiarom przemocy, chorym, samotnym, rodzi-

nom wielodzietnym i ubogim, osobom upośledzonym umysłowo i fizycznie. 

Wymieniając różne formy pracy, apelował, aby doceniać wszystkich działają-

cych na wzór miłosiernego Samarytanina, wspierając i animując ich działania
16

. 

Z kolei papież Franciszek, przemawiając do polskich biskupów w 2014 r., zwró-

cił uwagę, że Kościół w Polsce ma być blisko ubogich: potrzebujących, bezro-

botnych, bezdomnych, chorych, opuszczonych, rodzin wielodzietnych bez wy-

starczających środków do życia i wychowywania dzieci
17

.  

O konieczności świadczenia miłosierdzia i działalności charytatywnej 

wspominają również dokumenty Magisterium w Polsce. II Polski Synod Plenar-

ny wzywa, aby szczególną troską duszpasterską objąć osoby starsze, zwłaszcza 

samotne i chore, przeżywające ciężar samotności psychicznej i fizycznej, do-

świadczające cierpień spowodowanych chorobą, ubytkiem sił, poczuciem zbli-

żenia się końca życia. Synod apeluje, aby powoływać w parafiach kluby trzecie-

go wieku i podobne wspólnoty, a także ukazywać tym osobom sens obecności 

we wspólnocie Kościoła, wykorzystując ich potencjał duchowy, który mogą 

wnieść w życie wspólnoty Ludu Bożego
18

. Synod wzywa o zadbanie odpowied-

niej  liczby  miejsc  dla  chorych  i  starszych  w  kościołach,  o stosowne  konfe-

sjonały dla osób słabo słyszących, a także o stworzenie odpowiednich podjaz-

dów i wejść dla osób nie mogących poruszać się bez wózka inwalidzkiego
19

.  

W pracy apostolskiej Kościoła mają być wykorzystywane mass media. 

Trzeba  utrzymywać  i wspierać prasę oraz wydawnictwa katolickie, filmy, radio 

i telewizję (DSP 3; 13; 17), odpowiednio formując, szczególnie młodzież i dzie-

ci, do odbioru przekazu medialnego (DSP 9–11; 16). Media, będąc pierwszym 

areopagiem współczesnych czasów, mają być narzędziami w służbie prowadzo-

nej przez Kościół ewangelizacji i nowej ewangelizacji współczesnego świata 

 
16 B e n e d y k t  X V I do biskupów polskich. Przemówienie do trzeciej grupy biskupów 

(Watykan, 17 XII 2005). Poznań 2005 s. 32–33.  
17 Franciszek do biskupów polskich przebywających w Watykanie z wizytą ad limina Aposto-

lorum (Watykan, 7 II 2014), http://www.diecezja.wloclawek.pl/pl/news/20,aktualnosci/ 

1306,watykan-przeslanie-papieza-franciszka-do-polskich-biskupow-odbywajacych-wizyte-ad-

limina-apostolorum (Odczyt: 16.08.2014).  
18 Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie, nr 48, dz. cyt. 
19 Tamże, nr 139.  

http://www.diecezja.wloclawek.pl/pl/news/20,aktualnosci/%201306,watykan-przeslanie-papieza-franciszka-do-polskich-biskupow-odbywajacych-wizyte-ad-limina-apostolorum
http://www.diecezja.wloclawek.pl/pl/news/20,aktualnosci/%201306,watykan-przeslanie-papieza-franciszka-do-polskich-biskupow-odbywajacych-wizyte-ad-limina-apostolorum
http://www.diecezja.wloclawek.pl/pl/news/20,aktualnosci/%201306,watykan-przeslanie-papieza-franciszka-do-polskich-biskupow-odbywajacych-wizyte-ad-limina-apostolorum
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(RM 37; CP 126; AEN 11). W sposób szczególny potrzeba wykorzystać w pracy 

duszpasterskiej Kościoła Internet, który chociaż nie może stać się zamiennikiem 

prawdziwej wspólnoty ludzkiej, wcielonej rzeczywistości sakramentów i liturgii, 

może ją uzupełniać, przyciągać ludzi do pełniejszego doświadczenia wiary 

i ubogacać religijne życie korzystających z niego osób
20

. Nowa przestrzeń cy-

bernetyczna jest dla Kościoła wezwaniem do posługiwania się nią w głoszeniu 

ewangelicznego orędzia
21

. Ewangelizacja wymaga zainteresowania środkami 

komunikacji społecznej, szczególnie nowymi mediami, w których spotykają się 

ludzie, stawiając liczne pytania, kształtując tam często swoje sumienia
22

. Wśród 

zagadnień  podejmowanych  w  pracy  duszpasterskiej Kościoła w czasopismach 

i na stronach internetowych diecezji powinna się znaleźć szeroko rozumiana 

tematyka eucharystyczna (RE 34). 

Benedykt XVI, w przemowie do pierwszej grupy biskupów polskich prze-

bywających w Watykanie z wizytą ad limina Apostolorum w 2005 r., zwracał 

uwagę na konieczność wykorzystywania lokalnych, regionalnych i ogólnopol-

skich środków społecznego przekazu w dziele ewangelizacji kultury oraz nowej 

ewangelizacji. W sposób szczególny odnosząc się do parafialnej prasy katolic-

kiej, która przyczynia się do szerzenia kultury prawdy, dobra i piękna, papież 

apelował o podnoszenie jej poziomu i zwiększania zakresu jej oddziaływania
23

. 

O roli mediów w duszpasterstwie oraz formacji do właściwego korzystania 

z nich mówią dokumenty II Polskiego Synodu Plenarnego, podkreślając, że cały 

Kościół powinien w posłudze duszpasterskiej i katechetycznej posługiwać się 

własną prasą, rozgłośnią radiową i Internetem
24

. Synod podkreśla, że w obliczu 

postępującej „cywilizacji obrazu”, należy popierać rozwój prasy katolickiej, po-

większając zasięg jej oddziaływania, zachęcając zarazem do jej czytania, co po-

winno stać się ważnym zadaniem posługi duszpasterskiej w każdej parafii. Trze-

ba też z życzliwością odnieść się do inicjatyw zakładania pisma parafialnego
25

. 

W czasopismach katolickich, które mają odznaczać się wysokim poziomem me-

rytorycznym oraz warsztatowym i redaktorskim, powinny znaleźć się publikacje 

 
20 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu: Kościół a Internet (Watykan, 22 II 

2002) nr 5, www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/rady_pontyfikalne/r_komunik_spol/kosciol 

_internet _22022002.html (data pobrania: 26.12.2012).  
21 J a n  P a w e ł  I I: Orędzie na 36 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Inter-

net nowym forum dla głoszenia Ewangelii (Watykan, 24 I 2002), nr 3, http:// www. opo-

ka.org.pl/biblioteka /W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/internet_aut_12052002. html (Odczyt: 

3.11.2012).  
22 Orędzie końcowe XIII Synodu Biskupów do ludu Bożego Ewangelia w świecie. 

„L’Osservatore Romano” . Wydanie polskie. R. 2012 nr 12 pkt 10. 
23 B e n e d y k t  X V I do biskupów polskich. Przemówienie do pierwszej grupy biskupów 

(Watykan, 26 XI 2005), dz. cyt., s. 12. 
24 Ewangelizacja kultury i środków społecznego przekazu, nr 86, dz. cyt. 
25 Tamże.  

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/rady_pontyfikalne/r_komunik_spol/kosciol
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uczące postawy miłości, modlitwy i zwyczajów katolickich (…), prezentowania 

możliwości godziwej rozrywki i wypoczynku
26

. Kościół powinien także dostrze-

gać możliwości Internetu, zakładając i odnawiając katolickie strony, wykorzy-

stując je do głoszenia Dobrej Nowiny
27

.  

W nauczaniu Magisterium, zarówno na poziomie Kościoła powszechnego, 

jak i lokalnego w Polsce, znajduje się dużo wskazań dotyczących świętowania 

niedzieli przez katolików. O ile zasadniczo wiadomym jest, jak ma ono wyglą-

dać w aspekcie wertykalnym (uczestnictwo we mszy św. i inne formy religijno-

ści), to często wielu z nich nie zna gruntownie jego przesłania dotyczącego 

aspektu horyzontalnego, a co za tym idzie, nie stosuje go w praktyce codzienne-

go życia. Trzeba upowszechniać jego znajomość, pokazując, co składa się na 

realizację III przykazania Dekalogu – Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.  

 

II. Sposoby przeżywania niedzielnego czasu wolnego przez Polaków 

Mając świadomość, jak katolicy powinni przeżywać niedzielę w wymiarze 

horyzontalnym, odwołując się do wyników własnych badań, spróbujemy ukazać, 

w jaki sposób Polacy realizują omówiony wzorzec teologiczny
28

. Dla poszerze-

nia perspektywy badawczej przytoczymy także wyniki innych badań realizowa-

nych w Polsce.  

Mówiąc o różnorodnych sposobach przeżywania niedzieli, należy najpierw 

odwołać się do wyników badań dotyczących świadomości tego dnia. Rzutuje ona 

na podejmowane działania, nadając im określony kształt. Chcąc zbadać świado-

mość respondentów dotyczącą istoty dnia Pańskiego, autor postawił pytanie 

otwarte: Czym dla Pana(i) jest niedziela? Na tak postawione pytanie największy 

procent badanych respondentów (41,9%) odpowiadał, że jest to dla nich dzień 

odpoczynku. Na drugim miejscu pojawiła się opinia, że niedziela to dzień spotkań 

z rodziną (34,9%). Następnie respondenci podkreślali, iż niedziela jest dla nich 

dniem świętym (22,6%), dniem uczestnictwa we mszy św. (19,8%), dniem po-

święconym Bogu (11,3%), dniem bez pracy (9,1%), dniem spotkania z Bogiem 

(8,7%). Podając sposób rozumienia istoty niedzieli, 34,9% respondentów wy-

mieniało jeszcze inne określenia: centrum tygodnia, dzień lektury Biblii, dzień 

lektury prasy katolickiej, dzień jak inny, dzień modlitwy, dzień nauki, dzień nudy, 

 
26 Tamże, nr 87. 
27 Tamże, nr 90.  
28 Autor w okresie od maja do sierpnia 2009 roku przeprowadził badania wśród katolików w 

Polsce ze 100. losowo wybranych parafii 4 diecezji. Pod uwagę wzięto diecezje o najwyższym 

(diecezja tarnowska) i jednym z najniższych wskaźników dominicantes (archidiecezja szczecińsko-

kamieńska) oraz archidiecezję warszawską i diecezję warszawsko-praską, w których wskaźnik 

dominicantes kształtuje się na poziomie średnim. Wiernym w wybranych parafiach rozdano 2000 

ankiet, z których otrzymano 819, z czego do dalszej analizy zakwalifikowano 797.  
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dzień bez szkoły, dzień dobrych uczynków, dzień pogłębiania wiary religijnej, 

dzień pracy, dzień radości, dzień refleksji, dzień rozmowy z Bogiem, dzień roz-

rywki, dzień wyciszenia, ostatni dzień weekendu, pamiątka zmartwychwstania, 

pierwszy dzień tygodnia, siódmy dzień tygodnia, wyciszenie.  

Warto zauważyć, że w określeniach istoty niedzieli, podawanych przez re-

spondentów, przeplatały się jej dwa wymiary: sakralny i świecki. Z badań wyni-

ka, że na pierwszy plan wybijał się bardziej wymiar świecki. Godnym podkreśle-

nia wydaje się fakt, że wśród podawanych świeckich określeń niedzieli, badani 

respondenci wymieniali różne formy jej świętowania polecane przez Magiste-

rium, co może świadczyć nie tyle o dobrej znajomości jego nauczania, ile o kie-

rowaniu się pewnymi intuicjami oraz wzorcami jej przeżywania wyniesionymi 

być może z domu rodzinnego albo z innych źródeł. Trzeba jednak zauważyć, że 

w świadomości niektórych badanych niedziela nie jest pojmowana jako wyróż-

niający się spośród innych dzień tygodnia (dzień jak inny, dzień nauki, dzień 

pracy, ostatni dzień weekendu), co świadczy o braku zrozumienia jego istoty. 

Niektóre określenia (dzień nudy) sugerują także, że u części respondentów braku-

je pomysłów na jego przeżywanie, co zarówno domaga się podjęcia właściwych 

działań formacyjnych, jak i propagowania wzorów świętowania. 

Niedziela powinna być czasem odpoczynku, a nie pracy zarobkowej. Autor 

w  swoich  badaniach  zapytał  respondentów  o  podejmowanie  pracy  zarobko-

wej w tym dniu. Uzyskane wyniki badań prezentuje diagram nr 1. 

Z  diagramu 1.  wynika,  że  66,5%  respondentów  nie  pracuje  zawodowo 

w niedzielę, 10,7% pracuje okazjonalnie, natomiast tylko 7,4% pracuje w więk-

szość niedziel.  12,9%  respondentów  stwierdziło, że są osobami bezrobotnymi, 

a 2,5% badanych nie udzieliło odpowiedzi. Z kolei badania CBOS przeprowa-

dzone w 2010 r. wykazały, że 35,0% ogółu respondentów, a w grupie pracują-

cych aż 64,0%, odpowiedziało twierdząco na pytanie dotyczące podejmowania 

stałej lub dorywczej pracy zarobkowej w soboty i niedziele
29

. Z jednej strony 

należy wyrazić zadowolenie z dużego procentu respondentów, którzy rozumieją 

rolę odpoczynku  należnego  człowiekowi  ze  względu  na  jego  ludzką  god-

ność i związane z tym potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe oraz społeczne. 

Badani respondenci, którzy w większości są regularnie praktykującymi katoli-

kami, systematycznie uczestniczącymi we mszy św. niedzielnej, dobrze rozumie-

ją znaczenie odpoczynku, wpisanego razem z cyklem pracy w naturę ludzką, 

pozwalając człowiekowi wyrywać się z rytmu ziemskich zajęć. Warto jednak 

postawić pytanie o motywy pracy w niedzielę tych Polaków, którzy podejmują 

takie działanie. Czy  jest  to  spowodowane  ich  złą sytuacją materialną, tak że 

muszą dorabiać w tych dniach, aby zapewnić sobie i swojej rodzinie właściwy 

 
29 A. S t a s i k: Czas wolny Polaków. Komunikat z badań. Warszawa 2010 s. 1– 8.  
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status życia, czy też są owładnięci duchem konsumpcjonizmu, przedkładając 

mieć nad być?  

nie pracują
66,5%

pracują 
okazjonalnie

10,7%

pracują w 
większość 

niedziel
7,4%

bezrobotni
12,9%

brak odpowiedzi
2,5%

Diagram 1. Podejmowanie pracy zawodowej przez respondentów w niedzielę. 

Kolejną kwestią, podjętą przez autora w prowadzonych badaniach, był naj-

częstszy sposób odpoczywania Polaków w niedzielę. Uzyskane wyniki badań 

zawiera wykres nr 1.  

Z wykresu 1. wynika, że respondenci zwykle i dość często odwiedzają rodzi-

nę i przyjaciół, bądź przyjmują ich u siebie – 48,8%, czytają prasę i książki – 

45,6%, oglądają telewizję – 42,9%, spacerują – 39,2%, wyjeżdżają na łono natu-

ry i wycieczki krajoznawcze – 24,1%, rozwijają swoje hobby – 14,3%, odsypiają 

zaległości – 12,4%, robią zakupy – 3,3%, chodzą do kina, teatru i na mecze – 

3,2%, „imprezują” – 1,9%. 11,0% respondentów deklaruje, że robi jeszcze inne 

rzeczy. Z kolei największe wskaźniki procentowe odpowiedzi nigdy pojawiły się 

w związku z chodzeniem do kina, teatru lub na mecze (45,3%), „imprezowaniu” 

(44,9%), odsypianiu zaległości (33,4%), robieniu zakupów (32,9%), rozwijaniu 

hobby (26,5%). Jeżeli chodzi o kategorię czasami, wskaźnik odpowiedzi kształ-

tuje się w przedziale od 34,4% (chodzenie do kina, teatru i na mecze) do 50,1% 

(wyjazdy na łono natury i wycieczki krajoznawcze).  
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11,0%

1,9%

3,2%

3,3%

12,4%

14,3%

24,1%

39,2%

42,9%

45,6%

48,8%

inne

"imprezowanie"

chodzenie do kina, teatru, na mecze

robienie zakupów

odsypianie zaległości

rozwijanie hobby

wyjazdy na łono natury

spacerowanie

oglądanie telewizji

czytanie prasy i książki

odwiedziny rodziny lub przyjaciół

 

Wykres 1. Najczęstsze sposoby odpoczynku Polaków w niedzielę. 

Jak widać z przytoczonych danych, najczęstszą formą odpoczynku niedziel-

nego respondentów są spotkania z rodziną i przyjaciółmi, lektura prasy i książek 

oraz oglądanie telewizji
30

. Tylko niewielki procent badanych robi zwykle i dosyć 

często w niedziele zakupy. Na podkreślenie zasługuje wysoki wskaźnik osób 

czytających prasę i książki, co znaczenie odbiega od obrazu statystycznego Pola-

ka zasadniczo nie czytającego książek
31

.  Respondenci  sporadycznie  korzystają 

z różnych form niedzielnego wypoczynku. Z badań wynika, że tylko 3,2% re-

spondentów uczęszcza do kina, teatru i na mecze. Przyczyn tego można doszu-

kiwać się w braku odpowiednich funduszy, nierozbudzonych potrzebach lub zbyt 

dużej odległości do miejsc, w których odbywają się tego typu wydarzenia.  

Warto zestawić powyższe badania z badaniami przeprowadzonych przez 

CBOS w 2010 roku (wykres nr 2), z których wynika, że jeżeli chodzi o sposób 

 
30 Wspomniana tendencja jest zbieżna z badaniami prowadzonymi przez Krajową Radę Ra-

diofonii. W I kwartale 2013 r. statystyczny Polak oglądał telewizję przez 4 godziny 41 minut 

dziennie, tj. o 10 minut dłużej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Według Rady powyższe 

zjawisko należy między innymi wiązać z rosnącym zasięgiem naziemnej telewizji cyfrowej.  

Zob. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: Rynek telewizyjny w 1 kwartale 2013 r. Warszawa 

2013, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/regulacje-prawne/polska/kontrola-

nadawcow/rynek-telewizyjny-w-i-kwartale-2013.pdf (Odczyt: 17.07.2013).  
31 Ogólnopolskie badania czytelnictwa przeprowadzone przez Bibliotekę Narodową i TNS 

OBOP pokazują, że 60,8% Polaków nie przeczytało w 2012 roku żadnej książki.  

Zob. Zob. R. C h y m k o w s k i, I. K o r y ś, O. D a w i d o w i c z - C h y m k o w s k a: Spo-

łeczny zasięg książki w Polsce w 2012 r., http://www.bn.org.pl/aktualnosci/501-czytelnictwo-

polakow-w-2012-r.-%E2%80%93-wyniki-badan.html (Odczyt: 17.07.2013).  

http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/regulacje-prawne/polska/kontrola-nadawcow/rynek-telewizyjny-w-i-kwartale-2013.pdf
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/regulacje-prawne/polska/kontrola-nadawcow/rynek-telewizyjny-w-i-kwartale-2013.pdf
http://www.bn.org.pl/aktualnosci/501-czytelnictwo-polakow-w-2012-r.-%E2%80%93-wyniki-badan.html
http://www.bn.org.pl/aktualnosci/501-czytelnictwo-polakow-w-2012-r.-%E2%80%93-wyniki-badan.html
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spędzania wolnego czasu w sobotę i niedzielę, to ponad połowa badanych Pola-

ków ogląda telewizję (52,0%). Do kolejnych wskazanych czynności należą: ży-

cie rodzinne (36,0%), leżenie i odpoczywanie (27,0%), chodzenie na spacery 

(24,0%), wysypianie się (22,0%), spotkania z krewnymi i przyjaciółmi 

i wykonywanie zaległych prac w domu (21,0%), chodzenie do kościoła i modli-

twa (19,0%), czytanie książek (18,0%), gazet i tygodników (17,0%), wyjeżdżanie 

na  wycieczki  za  miasto (13,0%).  Tylko 7,0%  badanych  spędza  czas  wolny 

w kinie, teatrze, na koncercie lub wystawie
32

. 

52,0%

36,0%

27,0%
24,0% 22,0% 21,0% 21,0% 19,0% 18,0% 17,0%

13,0%
7,0%

 
Wykres 2. Sposób spędzania czasu wolnego Polaków w sobotę i niedzielę.  

[Źródło: CBOS]  

Polacy zasadniczo odpoczywają biernie oglądając telewizję. Przywiązują 

duże znaczenie do prowadzenia życia rodzinnego. W zbyt małym stopniu czyta-

ją, wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze i korzystają z dóbr kultury. Potrzeba 

podejmowania różnych sposobów działań, aby aktywizować ich do bardziej 

czynnego odpoczynku, przyczyniającego się do wszechstronnego rozwoju. 

Dokumenty Magisterium wskazują na konieczność realizowania przez para-

fię nie tylko funkcji religijnych, ale również pozareligijnych. Szukając odpowie-

dzi na pytanie, czy to nauczanie znajduje odzwierciedlenie w polskiej rzeczywi-

stości, autor w swoich badaniach zapytał respondentów, czy w domu parafialnym 

przy ich kościele jest możliwość wspólnego przeżywania czasu w niedzielę. Wy-

niki badań zostały przedstawione w diagramie nr 2. 

 
32 A.  S t a s i k: Czas wolny Polaków. Komunikat z badań, dz. cyt., s. 1– 8. 
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jest taka 
możliwość

14,6%

nie ma takiej 
możliwości

65,6%

nie wie
18,2%

brak odpowiedzi
1,6%

Diagram 2. Możliwość spędzania wolnego czasu w niedzielę 
w parafiach respondentów. 

Z diagramu 2. wynika, że tylko 14,6% respondentów odpowiedziało twier-

dząco na to pytanie, natomiast aż 65,6% badanych nie zauważyło takiej możli-

wości. 18,2% nic nie wiedziało na ten temat. Nie udzieliło odpowiedzi 1,6% 

respondentów. Jeżeli chodzi o osoby twierdzące, że ich parafie nie stwarzają 

możliwości wspólnego przeżywania czasu w niedzielę, to zauważa się pewne 

zróżnicowanie wskaźników w strukturze zamieszkania. O tym, że nie ma możli-

wości wspólnego przeżywania czasu wolnego w ich parafiach, twierdzą częściej 

mieszkańcy wsi (81,7%) i średnich miast (71,2%). Inaczej ta sprawa postrzegana 

jest przez mieszkańców dużych (58,5%) i małych miast (52,4%). Koniecznym 

jest, w obliczu przedstawionych wyników, podjęcie działań, które sprawią, że 

parafia oprócz swojej podstawowej funkcji religijnej, będzie też pełniła funkcję 

kulturotwórczą. 

Autor zapytał też respondentów, jakie są ich oczekiwania wobec swoich pa-

rafii odnośnie do spędzania wolnego czasu w niedziele. Wyniki badań zawiera 

wykres nr 3.  
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5,4%

8,8%

18,7%

22,8%

23,5%

32,1%

32,9%

39,3%

40,5%

brak oczekiwań

działania w drużynie harcerskiej

korzystanie z czytelni prasy

wypożyczanie książek i filmów

klub "trzeciego wieku"

spotkania w klubie parafialnym

oglądanie przedstawień teatralnych

oglądanie wystaw, spotkania z
ciekawymi ludźmi

w kawiarence

 Wykres 3. Oczekiwania respondentów dotyczące form spędzania czasu 

wolnego w niedziele w swojej parafii. 

Z wykresu 3. wynika, że badani respondenci najbardziej oczekują możliwo-

ści spędzenia wolnego czasu w tym dniu w kawiarence parafialnej – 40,5%, 

oglądania wystaw, spotkań się z artystami, pisarzami i ciekawymi ludźmi – 

39,3%, oglądania przedstawień teatralnych – 32,9%, spotykania się w klubie 

parafialnym – 32,1%, klubie „trzeciego wieku” – 23,5%, możliwości wypoży-

czania książek i filmów – 22,8%, korzystania z czytelni prasy – 18,7%, działania 

w drużynie harcerskiej – 8,8%
33

. Tylko 5,4% respondentów nie ma wobec parafii 

żadnych oczekiwań dotyczących tej kwestii.  

Przytoczone wyniki badań wskazują na szerokie oczekiwania respondentów 

wobec parafii w aspekcie spędzania czasu wolnego w niedzielę. Nie zapominając 

o podstawowych funkcjach parafii, do których należy przede wszystkim nie-

dzielna celebracja Eucharystii służąca budowaniu wspólnoty (zob. DD 35), trze-

ba zwrócić uwagę na fakt, że powinna ona stawać się domem rodzinnym, gościn-

nym, braterskim, który w obliczu zachodzących głębokich procesów rozkładu 

ludzkich społeczności i ich dehumanizacji zaspokoi pragnienie ludzi związane 

z budowaniem jedności (zob. ChL 26–27). Mimo przeżywanych kryzysów, para-

fia pozostaje pierwszą wspólnotą kościelną, w której jest realizowana zarówno 

działalność  duszpasterska,  jak  i  społeczna.  Proponowane  przez  nią  różne 

 
33 Wypowiedzi nie sumują się do 100,0%, gdyż respondenci mogli wybrać kilka wypowiedzi.  
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formy  spędzania  wolnego  czasu  w  niedzielę  mogą  z  powodzeniem  służyć 

temu celowi
34

.  

Jan Paweł II podkreśla, że jednym z problemów współczesnego świata jest 

zatracenie pierwotnego sensu niedzieli przez wielu chrześcijan, wyrażającym się 

zarówno zaniedbywaniem uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, jak również 

nieumiejętnością świętowania, którego przejawem jest nie powstrzymywanie się 

od prac i zajęć niezgodnych z istotą tego dnia (zob. DD 4; 67). Do takich zajęć 

można z pewnością zaliczyć robienie zakupów. Autor zapytał swoich responden-

tów czy podejmują taką czynność w niedziele. Uzyskane wyniki badań zawiera 

diagram nr 3. 

prawie zawsze i 
dosyć często

5,9%

od czasu do 
czasu
21,2%

zdarzyło się kilka 
razy

53,6%

nigdy
18,7%

Diagram 3. Robienie zakupów w niedzielę przez respondentów. 

Z badań wynika, że prawie zawsze i dosyć często robi zakupy w niedzielę 

5,9% respondentów, od czasu do czasu 21,1% badanych, zdarzyło się to kilka 

razy 53,6% ankietowanym, a nigdy nie robi zakupów 18,7%. 

A jak wygląda kwestia robienia zakupów przez Polaków w niedzielę w świe-

tle badań innych ośrodków badawczych? Z cyklicznych badań CBOS dotyczą-

cych robienia przez Polaków zakupów w niedzielę, przeprowadzonych w latach 

1997, 2002, 2004, 2008 i 2010 wynika, że jeżeli chodzi o osoby często robiące 

zakupy  w  niedziele,  to  wskaźnik  procentowy tych osób utrzymuje się od 2002 

roku zasadniczo na tym samym poziomie, wynosząc 7,0%. Wyjątek stanowił rok 

 
34 J a n  P a w e ł  I I: Parafia – wspólnota otwarta. Przemówienie dla uczestników sesji ple-

narnej  Kongregacji  Duchowieństwa.  „L’Osservatore  Romano”.  Wydanie  polskie.  R. 1984 nr 

11–12 s. 24.  
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2004, w którym ten wskaźnik wyniósł 12,0%. W miarę na tym samym poziomie 

utrzymuje się wskaźnik procentowy osób robiących czasami zakupy w niedzielę, 

wahając się od 27,0% do 30,0%. Wskaźnik osób robiących sporadycznie zakupy 

w niedzielę, po pewnym wzroście w latach 2002–2008, obniżył się do poziomu 

28,0%. W porównaniu z badaniami prowadzonymi w 2008 r. Dwa lata później, 

w 2010 r., o dziewięć punktów procentowych spadła liczba respondentów robią-

cych zakupy w niedziele (z 71,0% do 62,0%). O tyle samo wzrosła liczba osób 

deklarujących, że nigdy nie robi zakupów w tym dniu
35

. Z kolei badania prowa-

dzone przez Instytut Badania Rynku Pentor pokazują, że Polacy stosunkowo 

rzadko dokonują zakupów w niedzielę. Z badań zrealizowanych w 2006 r. wyni-

ka, że 39,0% respondentów deklaruje, iż nigdy nie robi zakupów w niedziele, 

45,0% przyznaje, że robi je rzadko (raz na miesiąc lub rzadziej), a 15,0% respon-

dentów twierdzi, że robi je zawsze w niedziele lub 2–3 razy w miesiącu. Na pyta-

nie dotyczące tego, gdzie respondenci spędzaliby czas w niedzielę, gdyby sklepy 

nie były otwarte, 49,0% badanych stwierdziło, że na spotkaniach z rodziną i zna-

jomymi
36

. Badania prowadzone przez ten sam Instytut w 2010 r. wykazały, że 

obecnie tylko 2,0% Polaków chodzi na wielkie zakupy w niedzielę. Zasadniczo 

robią oni zakupy w piątki i soboty. Instytut podkreśla, że powyższa tendencja 

utrzymuje się od trzech lat
37

. 

W debacie publicznej prowadzonej w Polsce pojawiają się propozycje zaka-

zu handlu w dni świąteczne i niedziele. Obrońcy niedzieli rozumianej jako naj-

starsze przykazanie socjalne świata postulują, aby na wzór Niemiec wprowadzić 

konstytucyjny zakaz handlu w każdą niedzielę
38

. Jak zatem do prawnego zakazu 

handlu w niedziele odnoszą się respondenci, z którymi rozmawiał autor? Wyniki 

badań zawiera diagram nr 4. 

 
35 K. W ą d o ł o w s k a: Mania kupowania czyli o postawach konsumenckich Polaków. Ko-

munikat z badań. Warszawa 2011 s. 12. 
36 Instytut Badania Rynku Pentor: Stosunek Polaków do handlu w niedzielę. Warszawa 2006 

www.pentor.pl/main.xml (Odczyt: 28.09.2010). 
37 Zakaz handlu w niedzielę. Projekt ustawy NSZZ „Solidarność”–  www.eporady24pl/zakaz 

handlu w niedzielę–projektustawynszzasolidarność-aktualności,1339.html (Odczyt: 24.09.2010). 
38 W Niemczech wysiłki różnych środowisk (grup interesu, organizacji pozarządowych, 

związków zawodowych i kościołów chrześcijańskich) doprowadziły do tego, że artykuł 140. nie-

mieckiej  ustawy  konstytucyjnej  stanowi:  niedziela  jest  dniem  odpoczynku  i  duchowego wy-

tchnienia.  
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za zakazem
60,9%

przeciw zakazowi
21,3%

brak zdania
16,8%

brak odpowiedzi
1,0%

Diagram 4. Stosunek respondentów do zakazu handlu w niedzielę. 

Z diagramu 4. wynika, że o konieczności takiego zakazu wspomina 60,9% 

badanych respondentów, przeciwnych takim rozwiązaniom jest 21,3% badanych, 

a nie ma zdania 16,8% populacji. Nie udzieliło odpowiedzi 1,0% badanych. Na-

leży zastanowić się nad tym, dlaczego prawie jedna czwarta respondentów wy-

stępuje przeciwko takiemu zakazowi i jakie warto podjąć działania, aby ich prze-

konać do zmiany postawy. Takie samo pytanie należy postawić w aspekcie dzia-

łań prowadzonych wobec osób nie mających zdania na poruszany temat.  

Warto zapytać, jak wygląda powyższa kwestia w świetle badań innych insty-

tutów badawczych? Cytowane już badania Pentora z 2010 r. pokazują, że 

3/4 Polaków jest za zakazem handlu w niedzielę
39

. Z kolei badania prowadzone 

w 2013 r. przez MillwardBrown SMG/KRC pokazują, że 30,0% Polaków zdecy-

dowanie popiera wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę, a 17,0% raczej po-

piera wprowadzenie takiego zakazu. Liczba przeciwników wprowadzenia zakazu 

handlu w niedzielę jest nieco większa – zdecydowanie sprzeciwia się temu 

30,0% Polaków, a raczej sprzeciwia się 19,0% respondentów. Z badań wynika, 

 
39 Zakaz handlu w niedzielę. Projekt ustawy NSZZ „Solidarność”, dz. cyt. 
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że liczba zwolenników i przeciwników handlu w niedzielę utrzymuje się mniej 

więcej na tym samym poziomie
40

. 

Jednym z owoców uczestnictwa w niedzielnej mszy św. powinno być wielo-

rakie zaangażowanie charytatywne (por. DD 69; 72). Autor zapytał swoich re-

spondentów o to, jak wygląda ich niedzielne zaangażowanie charytatywne. Wy-

niki badań zawiera diagram nr 5. 

nie podejmuje 
działalności 

charytatywnej
71,3%

od czasu do 
czasu
21,9%

regularnie
6,0%

Diagram 5. Podejmowanie przez respondentów 
działalności charytatywnej w niedzielę. 

Z diagramu 5. wynika, że, aż 71,3% respondentów nie podejmuje działalno-

ści  charytatywnej  w  niedzielę,  21,9%  czyni to od czasu do czasu, a tylko 6,0% 

w sposób regularny. Warto podjąć refleksję nad przyczyną widocznego prawie 

u trzech czwartych badanych zaangażowania charytatywnego w niedzielę Może 

angażują się oni w taką działalność w innych dnia tygodnia, co nie wykluczałoby 

podjęcia pewnych działań także w niedzielę.  

Z badań prowadzonych wśród Polaków wyłania się zróżnicowany obraz 

przeżywania przez nich czasu świątecznego. Mając więcej czasu wolnego, cenią 

 
40 Arb, Niemal co drugi Polak popiera zakaz handlu w niedzielę –  www.wprost.pl/ar/402038/ 

Niemal-co-drugi-Polak-popiera-zakaz-handlu-w-niedziel/?utm_source=feedburner&utm_medium 

=feed&utm_campaign=Feed%3A+wprost-gospodarka+%28Wydarzenia+Wprost+24%3A +Gosp 

odarka%29 (Odczyt: 12.09.2013).  

http://www.wprost.pl/ar/402038/%20Niemal-co-drugi-Polak-popiera-zakaz-handlu-w-niedziel/?utm_source=feedburner&utm_medium%20=feed&utm_campaign=Feed%3A+wprost-gospodarka+%28Wydarzenia+Wprost+24%3A%20+Gosp%20odarka%29
http://www.wprost.pl/ar/402038/%20Niemal-co-drugi-Polak-popiera-zakaz-handlu-w-niedziel/?utm_source=feedburner&utm_medium%20=feed&utm_campaign=Feed%3A+wprost-gospodarka+%28Wydarzenia+Wprost+24%3A%20+Gosp%20odarka%29
http://www.wprost.pl/ar/402038/%20Niemal-co-drugi-Polak-popiera-zakaz-handlu-w-niedziel/?utm_source=feedburner&utm_medium%20=feed&utm_campaign=Feed%3A+wprost-gospodarka+%28Wydarzenia+Wprost+24%3A%20+Gosp%20odarka%29
http://www.wprost.pl/ar/402038/%20Niemal-co-drugi-Polak-popiera-zakaz-handlu-w-niedziel/?utm_source=feedburner&utm_medium%20=feed&utm_campaign=Feed%3A+wprost-gospodarka+%28Wydarzenia+Wprost+24%3A%20+Gosp%20odarka%29
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sobie jego wartość, przeżywając go w bardzo zróżnicowany sposób. Część Pola-

ków pracuje w niedziele, co raczej nie dotyczy osób podejmujących regularną 

praktykę uczestnictwa w Eucharystii. Większość Polaków nie robi większych 

zakupów w niedzielę, często opowiadając się zarazem za zakazem handlu w tym 

dniu. Może widoczna w niedzielę duża liczba osób w hipermarketach nie jest 

tylko wyrazem rozwijającej się kultury konsumpcyjnej, ale także jednym z prze-

jawów pragnienia wspólnego przeżywania czasu wolnego, na którą to potrzebę 

nie odpowiadają w dostateczny sposób polskie parafie. Polacy spędzają czas 

wolny raczej biernie.  

Wydaje się, że dobrym podsumowaniem tej części artykułu, ukazującej spo-

soby świętowania niedzieli przez katolików w Polsce w wymiarze horyzontal-

nym, będzie przywołanie wyników badań CBOS z 2010 r., wskazujących na 

wzrastające przyzwolenie na desakralizację czas świątecznego
41

. W porównaniu 

z 2002 r. zauważa się zwiększający się stopień aprobaty różnych zachowań, 

obejmujących wielorakie aspekty świętowania. Przykładowo, zmiany oceny za-

chowań zauważa się w kwestiach: zajmowania się w niedziele lub święta ko-

ścielne pracami remontowymi lub porządkowymi w domu (odpowiednio 4,74–

3,96)
42

, niechodzenia do kościoła w niedziele i święta (3,22–2,60), dobrowolnej 

pracy zarobkowej lub dorabiania w niedziele (3,01–2,51), zakupów w supermar-

kecie w niedziele (2,36–2,31).  Ukazane  wyniki  badań  pokazują, że w polskim 

społeczeństwie powoli zmienia się podejście do niedzielnego świętowania, co 

przejawia się  w  powolnej  akceptacji zachowań,  które  kiedyś  wzbudzały naj-

większą krytykę
43

.  Ukazane  tendencje  powinny  mobilizować  do  różnorod-

nych działań pastoralnych. 

 

III. Wnioski i postulaty 

Wyniki dotychczasowych badań  skłaniają do podjęcia refleksji nad wyty-

czeniem różnych kierunków działań związanych z budowaniem kultury niedzieli. 

 
41 Badanym respondentom przedstawiono szereg zachowań będących wyrazem przeżywania 

czasu świątecznego i poproszono o ich ocenę w skali od 1 do 7, na której 1 oznacza, że respondent 

nie ma nic przeciwko temu zachowaniu, natomiast 7 to ocena najbardziej rażącego go zachowania. 

Im wyższa średnia, tym większa krytyka społeczna danego zachowania. Zob. K.  K o w a l c z u k: 

„Czas świąteczny” czy „czas tradycyjny” – o tradycjach wielkopostnych i wielkanocnych oraz 

świętowaniu w niedzielę. Komunikat z badań. Warszawa 2010 s. 7.  
42 Tamże. 
43 Tamże. 
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Będąc  służbą  w  obronie  dnia  Pańskiego,  broni  ona  pierwiastka  humanum  

w człowieku i społecznościach
44

.   

Jan Paweł II w liście apostolskim Dies Domini podkreślił konieczność po-

nownego odkrycia głębokich uzasadnień doktrynalnych, ukazujących wartość 

niedzieli w życiu chrześcijanina (DD 6). Na kwestię tę trzeba spojrzeć w per-

spektywie budowania modelu świętowania dnia Pańskiego, u podstaw którego 

powinny leżeć działania związane z pogłębieniem rozumienia jego istoty i zna-

czenia. Wydaje się, że u źródeł niewłaściwego sposobu spędzania niedzieli przez 

część wiernych leży źle ukształtowana świadomość religijna, co przekłada się 

później na niepożądane zachowania. Badania pokazały, że w świadomości re-

spondentów bardziej funkcjonował świecki wymiar niedzieli niż jej wymiar reli-

gijny. Wydaje się koniecznym nieustanne propagowanie treści zawartych w do-

kumentach Magisterium, dotyczących teologicznego znaczenia niedzieli, obej-

mujących zarówno jego wymiar horyzontalny, jak i wertykalny. Trzeba pokazy-

wać, że dzień Pański jest darem Boga dla człowieka i społeczeństwa, umożliwia-

jącym jego harmonijny rozwój. Brak odpowiedniej świadomości dotyczącej isto-

ty niedzieli będzie zawsze skutkował podejmowaniem działań, których istota 

zaprzecza naturze jej świętowania. W tej perspektywie istnieje nagląca potrzeba 

pogłębiania  teologii  niedzieli.  Postulowana  formacja  powinna  odbywać  się  

w ramach lekcji religii i katechez, szczególnie przy okazji przygotowania do 

przyjęcia Pierwszej Komunii św. i sakramentu bierzmowania. Działania forma-

cyjne mają nie tylko obejmować dzieci i młodzież, ale również ich rodziców. 

Wspomnianą tematykę należy także poruszać w ramach homilii niedzielnych 

oraz misji i rekolekcji. Można też propagować ją w trakcie cotygodniowych ka-

zań wygłaszanych z okazji różnego rodzaju nabożeństw. Tego rodzaju problema-

tyka powinna stać się również przedmiotem spotkań formacyjnych w parafial-

nych grupach i wspólnotach religijnych.  

Do propagowania treści ukazujących sposób świętowania niedzieli należy 

także wykorzystywać mass media, szczególnie prasę (w tym gazetki parafialne), 

oraz Internet (strony internetowe poszczególnych parafii i diecezji, katolickie 

portale internetowe itp). Powinny one wspierać wielorakie inicjatywy motywują-

ce do właściwego przeżywania niedzieli, propagować sposoby godnego i warto-

ściowego, służącego regeneracji całego człowieka, przeżywania czasu wolnego 

oraz ukazywać wielorakie korzyści płynące stąd dla rozwoju indywidualnego, 

rodzinnego i całego społeczeństwa. W tym kontekście rodzi się też postulat, aby 

parafie na szerszą skalę wydawały gazetki parafialne oraz prowadziły swoje stro-

ny internetowe, gdyż z badań prowadzonych przez ISKK SAC w 2011 r. wynika, 

 
44 B. N a d o l s k i: Antropologiczno-kulturowe walory niedzieli w dzisiejszym społeczeństwie. 

W: E. M a t e j a, R. P i e r s k a ł a (red.):  Niedziela  w społeczeństwie  pluralistycznym.  Opole 

2001 s. 46–47. 
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że na 11 620 polskich parafii tylko jedna piąta (2 049) wydaje gazetki parafialne, 

a 40,0% z nich prowadzi strony internetowe
45

. 

Mówiąc o działaniach z użyciem środków społecznego przekazu, należy 

zwrócić uwagę na wykorzystanie w duszpasterstwie reklamy religijnej, będącej 

częścią reklamy społecznej
46

. Można wykorzystywać właściwie przygotowane 

reklamy społecznej w celu motywowania członków społeczeństwa do dobrego 

przeżywania niedzieli. Przykładowo, może temu służyć przeprowadzenie kam-

panii społecznych z wykorzystaniem billboardów ulicznych oraz materiałów 

wywieszanych w gablotkach przykościelnych, ukazujących istotę niedzieli oraz 

założenie konta na największych portalach internetowych (facebook, twitter, 

nasza-klasa), przekazując informacje o sposobach oryginalnego i sprawdzonego 

spędzenia wolnego czasu z rodziną i pomysłach na umacnianie więzi rodzinnych. 

Na stronie internetowej powinny też być zamieszczane analizy najważniejszych 

metod manipulacji i perswazji stosowanych przez specjalistów od sprzedaży, 

pozwalające odbiorcom na bardziej świadome dokonywanie zakupów i ukazują-

ce zagrożenia płynące z propagowanej kultury konsumpcjonizmu. Można też 

organizować, na wzór Orszaku Trzech Króli, marsze dla rodziny, kończące się 

piknikami i festynami, których celem będzie propagowanie idei powstrzymywa-

nia się od zakupów w niedzielę oraz wartości wspólnie przeżywanego czasu
47

. 

 
45 Zob. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC i Główny Urząd Statystyczny: Kościół 

Katolicki w Polsce 1991–2012. Rocznik statystyczny. Warszawa 2014 s. 257.  
46 Reklama religijna to rodzaj reklamy społecznej, której celem jest wywołanie społecznie po-

żądanych postaw lub zachowań. Ma ona szczególne znaczenie w procesie nowej ewangelizacji – za 

jej pomocą można nie tylko oddziaływać na osoby zaangażowane religijne, ale również te będące 

na obrzeżach Kościoła lub dystansujące się od niego. Skuteczność reklamy religijnej (marketingu 

religijnego) wspierającej działania duszpasterskie zależy od zastosowanego w komunikacie języka, 

odwołania do specyficznych potrzeb i motywów zachowań różnych grup odbiorców, co w konse-

kwencji może prowadzić do zmian ich postaw i zachowań. Marketing religijny jest w Polsce dopie-

ro w fazie początkowej, ponieważ wydaje się, że Kościół w naszym kraju posiada silną pozycję i 

nie czuje się zagrożony utratą znaczenia. Kryzys świętowania niedzieli, przejawiający się między w 

odwiedzaniu hipermarketów w niedziele, świadczy jednak o pewnej erozji tradycyjnych wartości 

i rywalizacji między światem religii a światem konsumpcji. Marketing religijny nie ma oczywiście 

zastępować podstawowego duszpasterstwa prowadzonego przez głoszone słowo Boże i sprawowa-

nie sakramentów oraz życie wspólnotowe parafii, ale ma stanowić jego element pomocniczy. Zob. 

M. S u l e j: Promowanie wiary i wartości chrześcijańskich poprzez reklamę. „Warszawskie Studia 

Pastoralne”. R. 2009 nr 10 s. 100–109.  
47 Powyższe propozycje działań zostały przygotowane na drodze konsultacji z dr hab. Moniką 

Przybysz, adiunktem w Katedrze Public Relations i Komunikacji Marketingowej Instytutu Eduka-

cji Medialnej i Dziennikarstwa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego w Warszawie. Podkreśla ona, że w swoich działaniach pastoralnych Kościół powinien sto-

sować zasady public relations, które są świadomym, planowym, i trwałym tworzeniem oraz utrzy-

mywaniem pozytywnych relacji pełnych wzajemnego zrozumienia i życzliwości między organizacją 

a społecznością. Zwraca uwagę na to, że Kościół nie chce sprzedawać jakiegoś „towaru”, ale chce 

wykorzystać public relations jako nowoczesne narzędzie głoszenia słowa Bożego, wpisując je w 

nową koncepcję ewangelizacji. Szerszej na ten temat zob. M. P r z y b y s z: Public relations w 
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W prowadzonych działaniach trzeba zarówno pokazywać wartość pracy, 

jak i odpoczynku, podkreślając konieczność zachowania harmonii miedzy tymi 

dwoma rodzajami aktywności ludzkiej. Człowiek nie może stać się niewolnikiem 

pracy, traktując ją w sposób bałwochwalczy. W kontekście wyników badań 

świadczących o tym, że część Polaków pracuje w niedzielę, warto ukazywać 

pozytywne skutki dobrze przeżytego czasu wolnego, który ma służyć rozwojowi 

osobowości oraz pogłębieniu więzi rodzinnych. W perspektywie tego, że wielu 

Polaków ceni sobie wartość życia rodzinnego
48

, należy zwracać uwagę na to, jak 

pozytywnie wpłynie na umacnianie więzi rodzinnych wspólnie przeżyty czas 

wolny. W tym kontekście należy również pokazywać wartość prawnego zakazu 

handlu w niedziele, który także umożliwi pracownikom sklepów spędzanie czasu 

z rodziną.  

Aby umożliwić odpoczynek od pracy w niedziele, trzeba podejmować wy-

siłki prowadzące do tego, aby prawo państwowe gwarantowało prawo człowieka 

do odpoczynku oraz propagować inicjatywy zmierzające do ustawowego zakazu 

lub ograniczenia handlu w tym dniu
49

. Warto w tym kontekście ukazywać roz-

 
nowej ewangelizacji. W: W. P r z y g o d a, E. R o b e k (red.): Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła 

w Polsce na wyzwania współczesności. Sandomierz 2011 s. 401–431; M. P r z y b y s z: Public 

Relations i reklama w Kościele. W: M. P r z y b y s z, T. W i e l e b s k i (red.): Media w duszpaster-

stwie. Warszawa 2014 s. 297–347. 
48 Z badań prowadzonych przez ISKK SAC wynika, że w ciągu dwudziestu lat aż o 28,3 

punkty procentowe wzrosło znaczenie przypisywane przez respondentów rodzinie, która stanowi 

dla nich wartość pierwszorzędną i bardzo dużą. Z kolei badania CBOS prowadzone w 2008 r. 

pokazują, że wśród najważniejszych wartości odgrywających znaczenie w życiu Polaków, ponad 

78,0% ankietowanych wymienia rodzinę. Aż 66,0% deklaruje, że to właśnie wśród najbliższych 

najchętniej spełnia czas. Warto zwrócić uwagę na ten fakt przy motywowaniu wiernych do właści-

wego świętowania niedzieli, podkreślając, że dobre jego przeżycie wzmocni wspólnotę rodzinną. 

Zob. W. Ś w i ą t k i e w i c z: Między rodziną a życiem publicznym – ciągłość i zmiana orientacji 

na wartości w polskim społeczeństwie. W: 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 

(red.): Postawy społeczno-religijne Polaków 1991–2012. Warszawa 2013 s. 192–194; R. B o g u -

s z e w s k i: Nie ma jak rodzina. Komunikat z badań. Warszawa 2008 s. 1–3.  
49 Zgodnie z artykułem 1519 § 1 obowiązującego w Polsce Kodeksu pracy, dniami wolnymi 

od pracy dla pracowników są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. 

Ustawa z 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy wymienia: 1 stycznia (Nowy Rok); 

6 stycznia (Święto Trzech Króli); Pierwszy i Drugi dzień Wielkiej Nocy; 1 maja (Święto Państwo-

we); 3 maja (Święto Narodowe 3 Maja); Pierwszy Dzień Zielonych Świątek; Boże Ciało; 15 sierp-

nia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny); 1 listopada (Wszystkich Świętych); 11 listopada 

(Narodowe Święto Niepodległości); 25 i 26 grudnia (Pierwszy i Drugi dzień Bożego Narodzenia); 

wszystkie niedziele. Wspomniany przepis nie ustanawia bezpośredniego zakazu pracy w niedziele 

i święta, deklarując jedynie, że są to dni wolne od pracy. Począwszy od 1989 roku, różne środowi-

ska pracownicze i społeczne w Polsce podejmowały liczne próby zmiany zapisów w Kodeksie 

pracy, mające na celu wprowadzenie całkowitego zakazu pracy placówek handlowych w niedziele. 

Przyjmowane się one jednak z wielkim oporem. Przykładowo, środowiska prawicowe próbowały 

w 2001 roku wprowadzić zmiany w Kodeksie pracy dotyczące zakazu handlu w niedziele 

w placówkach handlowych zatrudniających powyżej 5 osób. Projekt spotkał się z poparciem bisku-

pów, którzy skierowali do ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego specjalny list. 
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wiązania przyjęte w wielu krajach europejskich
50

. Najbardziej pożądanym byłoby 

doprowadzenie do zapisu konstytucyjnego, określającego niedzielę jako dzień 

 
Podkreślali oni w nim między innymi, że odpoczynek niedzielny to nie tylko nakaz religijny, ale 

również podstawowe prawo człowieka. Zwrócili uwagę, że brak ustawowego zakazu handlu w 

niedziele, i wynikający stąd przymus pracy ze strony wielu pracodawców, prowadzi do poważnego 

konfliktu sumienia ludzi wierzących, którzy nie mają możliwości zgodnego z wiarą przeżywania 

niedzielnego, co jest łamaniem zasady wolności religijnej. Mimo poparcia biskupów, prezydent 

zawetował proponowane zmiany w Kodeksie pracy. Sprawa zakazu pracy w święta w placówkach 

handlowych stała się znowu aktualną w 2006 roku, gdy podjęta została inicjatywa ustawodawcza w 

kierunku zmiany przepisów Kodeksu pracy regulujących prace w niedziele i święta. Nowe przepisy 

w tym zakresie weszły w życie 26 października 2007 roku49. W ramach nowelizacji został dodany 

do artykułu 1519a przepis, w myśl którego jest niedozwolona praca w święta w placówkach han-

dlowych49. Dopuścił on jednak w nich prace w niedziele przy wykonywaniu prac koniecznych ze 

względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności (art. 1519a § 3). Ustawodawca 

nie określił jednak kryteriów, jakie należy stosować przy ocenie poszczególnych prac, ani nie 

wprowadził generalnego zakazu prowadzenia działalności handlowej w dni świąteczne, lecz jedy-

nie zakaz świadczenia pracy w tym dniu na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że właściciele 

obiektów handlowych nie łamią przepisów, pracując samodzielnie w tym dniu.  

W 2013 r. znowu powróciła do publicznej dyskusji kwestia ustanowienia niedzieli jako dnia 

wolnego od pracy z jednoczesnym zakazem handlu w tym dniu. 24 maja 2013 r. w Sejmie została 

złożona poselska inicjatywa ustawodawcza, której pomysłodawcami byli posłowie z ruchów kato-

lickich. Projekt podpisany przez 90. posłów, w zdecydowanej większości parlamentarzystów PiS, 

poparli też przedstawiciele PO, PSL oraz SP. Wywołał on ożywioną dyskusję dotyczącą ewentual-

nych strat w gospodarce spowodowanych zakazem handlu w niedzielę, jednak wiele padających w 

niej argumentów nie zostało popartych fachowymi analizami ekonomicznymi. Podobną inicjatywę 

legislacyjną dotyczącą zmiany Kodeksu pracy podjęli członkowie powstałego w kwietniu 2013 

roku Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy „Wolna Niedziela”. Członko-

wie tego Komitetu, którego patronem jest Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, zbierają podpi-

sy obywateli pod projektem ustawy wprowadzającym zakaz pracy w placówkach handlowych w 

każdą niedzielę. Twierdzą oni, że wprowadzenie w życie proponowanej zmiany Kodeksu pracy 

pociągnie za sobą bardzo korzystne skutki społeczne. Według nich zostanie stworzona nowa jakość 

życia rodzin, zwłaszcza tych, których członkowie są zatrudnieni w sektorze handlu, jak i rodzin nie 

związanych z działalnością handlową, a ogarniętych, pod wpływem reklamy, chęcią nieograniczo-

nego robienia niekoniecznych zakupów. Komitet, odnosząc się do ewentualnych skutków gospo-

darczych i finansowych związanych z zakazem pracy w placówkach handlowych w niedziele, 

uważa, że nie powinno to skutkować większymi zmianami w szeroko rozumianej gospodarce kraju. 

Jego członkowie twierdzą, że z uwagi na to, że ilość środków dostępnych w budżetach domowych 

nie ulegnie zmianie, to zakupy zostaną rozłożone na sześć dni, a nie siedem. Według nich, ciężar 

zakupów niedzielnych przełożony zostanie na sobotę i poniedziałek. Będzie to oznaczać dla budże-

tu państwa to, iż wpływy z podatku VAT, CIT, PIT i akcyzy pozostaną na praktycznie niezmienio-

nym poziomie. Uważają też, że zakaz pracy w placówkach handlowych w niedzielę nie spowoduje 

wzrostu bezrobocia, gdyż obowiązujący obecnie Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek 

udzielenia pracownikowi dnia wolnego za przepracowaną niedzielę. Twierdzą, że uchwalony zakaz 

może przynieść dodatkowe miejsca pracy w jednostkach związanych z kulturą i wypoczynkiem. 

Obydwa projekty były rozpatrywane przez Sejm 21 III 2014 roku. Sejm odrzucił zarówno projekt 

poselski, jak i obywatelski, który został poparty przez 117 tysięcy obywateli.  
50 Niemiecka Agencja Katolicka KNA dokonała przeglądu regulacji prawnych dotyczących 

niedzieli i dni świątecznych w niektórych krajach europejskich. Przykładowo w Szwajcarii od 

końca 2007 r. władze kantonalne mogą zezwolić na handel w najwyżej cztery niedziele w roku. 

Handel w niedziele może się odbywać na większych dworcach, lotniskach i stacjach benzynowych. 
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wolny od pracy, co ma miejsce w konstytucji niemieckiej. Do tego działań trzeba 

włączać nie tylko katolików, ale ludzi innych wyznań oraz niewierzących, wska-

zując, iż chodzi o niedzielę jako dobro publiczne i wartość kulturową. Jej znacz-

nie kulturowe obejmuje zarówno wymiar osobisty (możliwość świętowania stwa-

rza przestrzeń do zachowania nie zdeterminowanej pracą zawodową wolności 

osobowej),  jak  i  wymiar  społeczny (świętowanie  pełni  funkcję  integracyjną). 

W prowadzonych debatach trzeba się również odwoływać do argumentów natury 

pozareligijnej.  

Parafie powinny proponować różne formy spędzania wolnego czasu w nie-

dzielę, odpowiadając na wielorakie oczekiwania respondentów. Z przeprowa-

dzonych przez autora badań wynika, że respondenci negatywnie oceniają zaan-

gażowanie swoich parafii na rzecz zagospodarowywaniu czasu wolnego: aż 

65,5% osób  badanych  przez  autora  wspomina  o  braku  możliwości  spędzania 

w niedzielę czasu wolnego w parafialnym domu katolickim. Ważną rzeczą jest 

zwiększanie ich pozareligijnej oferty, która stworzy różne możliwości czynnego 

spędzania czasu wolnego. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy z powodu 

kryzysu wielu osób nie stać na kupno biletów do teatru czy do kina. Inną kwestią 

jest to, iż wiele osób nie potrafi dokonywać wartościowego wyboru spośród róż-

nych propozycji kulturowych, karmiąc się jedynie wytworami kultury niższego 

rzędu, będąc jej biernymi odbiorcami. Świadczą o tym badania pokazujące, że 

 
We Włoszech czas pracy sklepów określają władze 20 regionów. W zasadzie w niedziele i święta 

wszystkie sklepy powinny być zamknięte, jedynie w grudniu właściciele mogą je, jeśli zechcą, 

otworzyć. Ponadto każda władza miejska może (w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi), wy-

dać specjalne zarządzenie w sprawie otwarcia sklepów w niedziele. Również każdy region może 

wyznaczyć miejsca w centrach turystycznych i w miejscowościach nadmorskich, gdzie sklepy 

mogą być otwarte w dowolnych porach. W Hiszpanii w niedzielne przedpołudnia klientów obsłu-

gują małe prywatne sklepiki lokalne. Ponadto w całym kraju sklepy mogą być otwarte w 12 nie-

dziel w roku, między innymi w okresie przed Bożym Narodzeniem. Od 1994 r. w Anglii i Walii 

większe sklepy mogą być otwarte również w niedziele, ale tylko przez maksymalnie sześć godzin. 

W Niedzielę Wielkanocną i pierwszy dzień Bożego Narodzenia wszystkie sklepy są zamknięte. W 

Irlandii Północnej, pozostającej pod silnym wpływem Kościoła, przepisy są bardziej surowe. Od 

1997 roku sklepy mogą być otwarte w niedzielne popołudnia, ale tylko maksymalnie przez pięć 

godzin. W Norwegii korzenie Ustawy o pokoju dni świątecznych sięgają 1735 r. – ostatnich zmian 

dokonano w 2003 roku. W dni powszednie czas pracy sklepów jest dowolny, natomiast w niedziele 

i święta mogą być otwarte tylko małe sklepy sprzedające przedmioty codziennego użytku. Wyjątek 

stanowią sklepy na stacjach benzynowych i w centrach turystycznych. W trzy ostatnie niedziele 

przez Bożym Narodzeniem wszystkie sklepy mogą pracować w godzinach popołudniowych. W 

Niemczech, od czasu reformy federalnej w 2006 r., kompetencje prawne dotyczące ustalania czasu 

otwarcia sklepów zostały przekazane poszczególnym krajom związkowym (landom). Handel w 

niedziele jest dozwolony w wyjątkowych przypadkach, najczęściej jednak tylko w cztery niedziele 

i dni świąteczne w roku (w Badenii-Wirtembergii tylko trzy, w Brandenburgii – sześć). Tylko w 

nielicznych landach w Adwencie sklepy mogą być otwarte tylko w jedną niedzielę. Wyjątek sta-

nowią regiony turystyczne. TS: Niedzielne zakupy w Europie, http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia 

/x43199/niedzielne-zakupy-w-europie/ (Odczyt: 10.08.2013).  

 

http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x43199/niedzielne-zakupy-w-europie/
http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x43199/niedzielne-zakupy-w-europie/
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statystyczni Polacy najczęściej oglądają telewizję (prawie pięć godzin dziennie!), 

rzadko czytając książki. W tym kontekście należy podkreślić konieczność po-

dejmowania wielorakich działań uczących wiernych właściwego gospodarowania 

czasem wolnym, będącym przecież darem Bożym. Mogą temu służyć działania 

podejmowane w ramach katechezy, głoszonych rekolekcji adwentowych i wiel-

kopostnych i spotkań wielorakich grup
51

.  

Biorąc pod uwagę różne oczekiwania mieszkańców parafii, należy zapropo-

nować  różne  formy  spędzania  czasu  wolnego.  Badania  autora  pokazują,  że 

w  poglądach  respondentów  na temat  danych  form przeżywania czasu wolnego 

w parafiach, zauważa się pragnienie budowania relacji z innymi ludźmi oraz 

przeżyć  służących  rozwojowi  ducha.  Warto zestawić  powyższe  oczekiwania 

z wynikami badań pokazujących, jak duży procent Polaków robi zakupy w nie-

dzielę. Wydaje się, że wśród osób odwiedzających współczesne świątynie kon-

sumpcjonizmu część z nich nie ma zamiaru robienia zakupów, ale spędzenia cza-

su wolnego lub przezwyciężenia niedzielnej nudy. Trzeba właściwie odpowie-

dzieć na powyższe wezwania, szczególnie w kontekście narastającej anonimo-

wości w parafiach miejskich i rosnącego poczucia osamotnienia, a także rosnącej 

pauperyzacji społeczeństwa, którego części nie stać na prowadzenie życia kultu-

ralnego. Parafia ma stawać się oazą w pustynnym świecie, nie tylko zaspokajając 

potrzebę nawiązywania kontaktu z Bogiem, ale również z drugim człowiekiem. 

Budowaniu relacji międzyludzkich może przykładowo służyć działalność kawia-

renki parafialnej, a jej prowadzenie można powierzać osobom świeckim, mają-

cym do tego odpowiednie predyspozycje. Może ona rozprowadzać upieczone 

przez parafian ciasta, a dochód z ich sprzedaży może być przeznaczony na cele 

charytatywne. Z pewnością w większości miejskich parafii znajdą się artyści, 

pisarze czy poeci, którzy bezinteresownie będą chcieli się podzielić z innymi 

swoimi talentami i twórczością, a zebrane w czasie tych spotkań datki mogą być 

także przekazane na działalność charytatywną. 

Mówiąc o inicjatywach, które mogą być realizowane w parafii, trzeba zau-

ważyć pragnienie jednej piątej respondentów, aby stworzyć możliwość korzysta-

nia z wypożyczalni filmów i książek oraz czytania prasy. Biorąc pod uwagę kata-

strofalny stan czytelnictwa w Polsce (60,8% Polaków nie przeczytało w 2012 

roku żadnej książki), trzeba stwarzać możliwości kontaktu mieszkańców parafii 

ze słowem drukowanym. Prowadzenie takich wypożyczalni i czytelni prasy 

można też  powierzać  wolontariuszom,  mającym  do  tego  odpowiednie pre-

dyspozycje i czas. W parafiach mieszka przecież grupa emerytowanych nauczy-

cieli czy osób z wyższym wykształceniem, którzy chętnie podejmą się tego typu 

działalności. Książki można pozyskiwać wieloma drogami, korzystając przykła-

 
51 J. K o w a l s k i: Humanistyczny wymiar niedzieli. W: J. K r u c i n a (red.): Niedziela dzi-

siaj. Wrocław 1993 s. 144.  
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dowo z rabatów  udzielanych  przez  wydawnictwa  stałym  nabywcom  albo 

prosząc parafian o przekazywanie własnych książek. Można też stworzyć w para-

fii wypożyczalnię wartościowych filmów, niosących ze sobą przesłanie religijne i 

humanistyczne, , jak też organizować na miejscu ich pokazy, wiążąc to z dysku-

sją po ich projekcji. Wydaje się,  że  takie  Parafialne  Kluby  Filmowe  mogą 

skupiać  osoby,  pragnące w sposób twórczy przeżywać wspólnie niedzielny 

czas. Warto też pomyśleć o stworzeniu w parafii kawiarenki internetowej, z któ-

rej mogłaby korzystać szczególnie młodzież i dzieci, zwłaszcza z rodzin ubogich.  

Ważne jest budzenie wśród wiernych świadomości, że niedziela ma być 

dniem, w którym będą się oni poświęcać dziełom miłosierdzia i działalności cha-

rytatywnej. Wysoki wskaźnik procentowy osób, które nie podejmują tego typu 

inicjatyw (71,3%) powinien pobudzać do odpowiednich działań. Jednym z kie-

runków działań jest zmiana świadomości, dotycząca konieczności zaangażowa-

nia charytatywnego wszystkich wiernych tworzących wspólnotę Kościoła. Nie 

wszyscy katolicy właściwe rozumieją rolę i istotę zaangażowania charytatywne-

go, co przekłada się na motywację i decyzję osobistego działania. Wykorzystując 

dostępne formy działalności formacyjnej, trzeba nieustannie podkreślać, że reali-

zacja funkcji charytatywnej Kościoła jest istotowo związana z jego tożsamością. 

Współczesny świat potrzebuje Kościoła służącego ubogim, wśród których jest 

wiele osób chorych, niepełnosprawnych i samotnych. Należy zachęcać wiernych 

do odwiedzania ich w domach oraz w szpitalach, hospicjach, dzieci w domach 

dziecka, więźniów. Parafianie mają też zadbać o to, aby osoby niepełnosprawne, 

które pragną wziąć udział we mszy św. w niedzielnej, a mają trudności w samo-

dzielnym poruszaniu, mogły dotrzeć do świątyni. Potrzeba też tworzenia w para-

fiach klubów seniora, gdzie osoby starsze i samotne będą mogły twórczo prze-

żywać czas.  

Wielorakie działania dotyczące kształtowania kultury niedzieli powinny być 

również realizowane na poziomie ponadparafialnym. Warto w tym kontekście 

odwołać się do działalności Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli, który 

powstał i działa na terenie diecezji legnickiej. Skupia on różne środowiska diece-

zji legnickiej (solidarnościowe zrzeszenia pracownicze, diecezjalne stowarzysze-

nia katolickie, instytucje społeczno-medialne, i inne), pragnące wprowadzać 

w życie przesłanie Jana Pawła II zawarte w liście apostolskim Dies Domini. 

Każdy z członków ruchu podpisał deklarację ideową. Znajduje się w niej przy-

rzeczenie troski o świąteczny charakter niedzieli, szerzenia w przestrzeni spo-

łecznej wartości tego dnia, podejmowania działań prowadzących do zmiany pra-

wa  i  stylu  życia  oraz  powstrzymywanie  się  od  robienia  zbędnych  zakupów 

w niedzielę. Uczestnicy ruchu deklarują też, że nie podejmą pracy w niedzielę, 

kierując się chciwością lub pragnieniem zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych, 

a będąc pracodawcą – nie zmuszać innych do pracy kosztem ich więzi z Bogiem, 
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rodziną i wspólnotą, w której żyją
52

. Podejmują oni różne inicjatyw służące 

zmianie świadomości dotyczącej wartości niedzieli i jej obrony. Na szeroką skalę 

prowadzą działania propagujące deklarację ideową tego ruchu a także książkę 

zawierającą niedzielny dekalog katolika
53

. Organizują konferencje prasowe po-

dejmujące kwestie świętowania niedzieli, prowadzą stronę internetową, na której 

umieszczają  informacje  poświęcone  wspomnianej  problematyce,  biorą  udział 

w licznych konferencjach formacyjnych na szczeblu diecezjalnym i ogólnopol-

skim.  W 2011 r.  członkowie  Ruchu  wraz z księżmi proboszczami przygotowa-

li i rozwiesili 700 plakatów z napisem Niedziela jest święta, a 6 stycznia 2012 

roku zorganizowali, przebiegający pod hasłem Pamiętaj, abyś dzień święty świe-

cił, Pierwszy  Legnicki  Marsz  Trzech  Króli
54

. Z ich inicjatywy w styczniu 2011 

roku w Sejmie odbyła się konferencja poświęcona świątecznemu charakterowi 

niedzieli. Wydaje się, że warto skorzystać z przykładu wielorakich działań Ru-

chu, podejmując je w skali ogólnopolskiej.  

Mówiąc o wielorakich inicjatywach służących kształtowaniu kultury nie-

dzieli, należy zwrócić uwagę na wykorzystanie w działalności duszpasterskiej 

dnia 3 marca
55

. W tym dniu w wielu krajach obchodzi się Europejski Dzień Wol-

nej Niedzieli, którego inicjatywa jest również popierana przez Komisję Episko-

patów Wspólnoty Europejskiej (COMECE). Rozpropagowanie w Polsce tego 

dnia na różnych poziomach życia Kościoła, we współpracy ze wszystkimi śro-

dowiskami społecznymi walczącymi o prawo pracowników do odpoczynku oraz 

obchodzenie go przykładowo w najbliższą niedzielę po tej dacie,  dawałoby do-

brą  okazję  do  zwrócenia  uwagi na  problematykę  przeżywania dnia Pańskiego 

w wielu jego aspektach. Międzynarodowy Dzień Wolnej Niedzieli może służyć 

podejmowaniu różnorodnych akcji kształtujących świadomość znaczenia tego 

dnia i podkreślających właściwe postawy
56

.  

 
52 B. W o l a ń s k i:  Niedziela  dniem  Pańskim  i  świętem  rodziny. „Teologia Praktyczna”. 

T. 12: 2011 s. 86. 
53 1. Pomyśleć o Bogu i wieczności; 2. Uczestniczyć we mszy św. i zadbać o wspólna modli-

twę; 3. Przeżyć czas w gronie rodziny i przyjaciół; 4. Przeznaczyć czas na odpoczynek na łonie 

natury; 5. Pamiętać o lekturze Pisma Świętego i literatury religijnej; 6. Znaleźć czas na rozmowy 

rodzinne; 7. Pamiętać o chorych i samotnych; 8. Odwiedzić groby zmarłych; 9. Zadbać o świątecz-

ny posiłek przy rodzinnym stole; 10.  Podkreślić  dzień  świąteczny  odświętnym  strojem –  Zob. 

B. W o l a ń s k i: Niedzielny dekalog katolika. W: B. D r o ż d ż, B. W o l a ń s k i (red.): Niedziela 

jest święta, dz. cyt., s. 22.  
54 B. W o l a ń s k i: Społeczny Ruch Świętowania niedzieli. W: Komisja Duszpasterstwa 

Konferencji Episkopatu Polski: Być solą ziemi. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpa-

sterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013,. Red. Sz. S t u ł k o w s k i . Poznań 2010 s. 408–411.  
55 3 marca 321 r. cesarz Konstantyn wydał dekret ustanawiający niedzielę, zwaną czcigodnym 

Dniem Słońca, państwowym dniem wolnym od pracy.  
56 4 marca 2013 r. związkowcy ze związku zawodowego „Solidarność” rozdali 20 tysięcy ulo-

tek promujących idee ustanowienia niedzieli dniem wolnym od pracy w handlu. Akcja została 

przeprowadzona przed centrami handlowymi w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Białymstoku, 
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Mamy świadomość, że w tego typu publikacji nie sposób wyczerpująco 

przedstawić wszystkie aspekty poruszanego zagadnienia
57

. Warto jednak na ko-

niec zwrócić uwagę, że zawarte w niej sugestie widzieć trzeba w kontekście no-

wej ewangelizacji, nawrócenia pastoralnego i duszpasterstwa misyjnego, do 

którego wzywa papież Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium (EG 1–15; 

25). Kościół ma podążać drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, które 

nie może pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim są (EG 25). Duszpasterstwo 

w kluczu misyjnym wymaga rezygnacji z wygodnego kryterium duszpasterskie-

go, że »zawsze się tak robiło«, co wiąże się odwagą, kreatywnością i przemyśle-

niem na nowo celów, stylu i metod ewangelizacyjnych (EG 33).  

Ponieważ głównym źródłem zapału misyjnego uczniów Chrystusa jest ich 

aktywny udział w Eucharystii, szczególnie niedzielnej i świątecznej, trzeba więc, 

na co zwraca dokument podsumowujący V Ogólną Konferencję Episkopatów 

Ameryki Łacińskiej zwany dokumentem z Aperecidy
58

, promować program 

duszpasterski niedzieli i w programach duszpasterskich (…) przyjąć go za priory-

tet jako nowy impuls w ewangelizacji Ludu Bożego na Kontynencie latynoamery-

kańskim (AP 251–252).  

Ten postulat nie odnosi się tylko do osób zamieszkujących inne kontynenty, 

ale  również  Polskę.  W dużej mierze  nawrócenie  pastoralne  i  duszpasterstwo 

w kluczu misyjnym wiąże się z podjęciem refleksji nad tym, jakie działania powi-

 
Bydgoszczy, Łodzi, Rzeszowie, Lubinie, Głogowie i Gdańsku, spotykając się z bardzo pozytywną 

reakcją przechodniów. Była ona częścią ogólnoeuropejskiej kampanii Europejskiego Przymierza na 

Rzecz Wolnej Niedzieli, stowarzyszenia zrzeszającego związki zawodowe oraz organizacje poza-

rządowe z całego kontynentu, którego „Solidarność” jest członkiem-współzałożycielem. Zob. 

Europejski Dzień Wolnej Niedzieli, http://www.wolnaniedziela.pl/index.php?pokaz=nowy_marzec 

(Odczyt: 30.08.2013).  

Warto w tym kontekście odwołać się do kampanii prowadzonej w diecezji w Padwie we Wło-

szech przeciwko handlowi w niedzielę. Inicjatorzy akcji, nawołując do bojkotu niedzielnego han-

dlu, zapewniają, że zależy im przede wszystkim na zmianie stylu życia wiernych. Ks. Adriano 

Sella, koordynator kampanii, podkreślił, że to nie jest krucjata przeciwko supermarketom. Chodzi 

raczej o ponowne odkrycie wartości czasu odpoczynku, rodziny, relacji międzyludzkich. Pomysł 

kampanii i sposób jej prowadzenia uzyskał błogosławieństwo ordynariusza diecezji abpa Antonia 

Mattiazzo. Akcja objęła wszystkie tamtejsze parafie i stowarzyszenia katolickie. Po zakończeniu 

niedzielnych mszy św. osoby wychodzące z kościoła otrzymywały do podpisania deklarację, w 

której zobowiązywały się do nie robienia zakupów w niedziele. Sporządzono także tzw. białą listę 

sklepów zamkniętych w dni świąteczne, które to listy zostały wywieszona w parafiach. 

W witrynach tych sklepów umieszczono także hasła zachęcające wiernych do tego, aby tylko tam 

robili w tygodniu zakupy. Zob. Niedziela? Nie kupuję. Stop niedzielnym zakupom w Padwi. „Inter-

netowy Dziennik K@tolicki”. Data wydania 12 XI 2012, http://nowy.ekai.pl/szuflada/ protec-

ted/183424/axrdgbpe9zieod0p/ (Odczyt: 30.08.2013).  
57 Więcej zob. T. W i e l e b s k i: Dzień Pański w życiu katolików w Polsce. Studium pasto-

ralnoteologiczne. Warszawa 2013.  
58 Zob. APARECIDA. V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. 

Dokument końcowy Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały 

w nim życie. Tłum. K. Z a b a w a, K. Ł u k a s z c z y k. Gubin 2014 (dalej: AP).      

http://www.wolnaniedziela.pl/index.php?pokaz=nowy_marzec
http://nowy.ekai.pl/szuflada/%20protected/183424/axrdgbpe9zieod0p/
http://nowy.ekai.pl/szuflada/%20protected/183424/axrdgbpe9zieod0p/
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nien podjąć Kościół w Polsce, aby nauczenia Magisterium dotyczące przeżywa-

nia niedzieli, zarówno w aspekcie wertykalnym, jak i horyzontalnym było wła-

ściwie realizowane, wpisując się w nurt nowej ewangelizacji.  
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ADAM KALBARCZYK 

 „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?”       

O kurs podstawowy języka wiary 
 

Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? (J 6,60)
1
. Te słowa, wypowie-

dziane przez uczniów Jezusa po wysłuchaniu Jego Mowy eucharystycznej, wyra-

żają też szemrania wielu współczesnych Jego wyznawców. Mówią oni, że język, 

jakim posługuje się dziś Jego Kościół, jest dla niemałej rzeszy ludzi niezrozumia-

ły, przez co wiara chrześcijańska dociera do dzisiejszego człowieka z ogromnym 

trudem. Może to brzmieć jak zarzut, ale też jak wymówka – zwłaszcza ze strony 

tych, którzy mentalnie już dawno od Kościoła odeszli. Niemniej lekceważenie 

tych głosów byłoby poważnym jego błędem. Kto wie, czy język Kościoła jest 

dlatego niezrozumiały, bo zbyt często myli się w nim wiarę z wiedzą o Bogu, 

teologią  czy  naukowym  dyskursem.  A  przecież  żeby  wierzyć,  nie  potrzeba 

studiować  teologii.  Większość  świętych  nigdy  nie  widziała  wyższej  uczelni 

od środka.  

Ponieważ Kościół jest ze swej natury wspólnotą wiary, to jego mową, języ-

kiem jego modlitwy, przepowiadania, duszpasterstwa nie może być żaden inny 

język jak tylko język wiary. Jeżeli dzisiaj język ten jest dla wielu ludzi językiem 

obcym, to dlatego, że nigdy się go nie uczyli lub nie chcieli nauczyć, bądź nikt 

nie zechciał ich go nauczyć. Jeśli dzisiaj wielu ochrzczonych nie zna go ani 

czynnie, ani biernie, to dlatego, że nauczywszy się go kiedyś, nigdy nie mieli 

okazji go używać i po prostu go zapomnieli. Jest to mowa trudna, ale każdy jest 

w stanie „przyswoić” sobie przynajmniej jej podstawy. Do tego zaś potrzebny 

jest w Kościele dostęp do czegoś, co można by nazwać – jak w dydaktyce języ-

 
Adam K A L B A R C Z Y K, ks. dr hab., adiunkt w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki, Wydział 

Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, e-mail: adamkal@amu.edu.pl  

 
1 Cytaty biblijne za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków ory-

ginalnych. Poznań – Warszawa 19844.  

Teologia Praktyczna 
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Wydział Teologiczny 

Tom 15, 2014 

mailto:adamkal@amu.edu.pl
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ków obcych – „kursem podstawowym” języka wiary, za którym w niniejszym 

przedłożeniu optuję. Podjętą kwestię przedstawię w trzech etapach. W pierw-

szym spróbuję zdefiniować pojęcie języka wiary. W drugim ukażę liturgię Ko-

ścioła i Pismo Święte jako swoiste „podręczniki” do nauki języka wiary. W trze-

cim zaś wskażę na duszpasterstwo, zwłaszcza diakonię, jako miejsce, w którym 

można uzyskać pomoc w poznawaniu i opanowaniu języka wiary. 

 

I. Co to jest język wiary? 

Jak jednak zdefiniować język wiary? W ważniejszych encyklopediach i lek-

sykonach kościelnych trudno znaleźć hasło „język wiary”. Trzeba się więc za-

dowolić hasłem „język religijny” w aspekcie filologicznym. Wynika zeń, że ję-

zyk wiary to język religijny w węższym znaczeniu, czyli język teologii
2
, trakta-

tów teologicznych, liturgii, modlitw, Pisma Świętego, katechezy, kazań, potocz-

nych wypowiedzi o Bogu i postawie ludzi względem Niego, a nawet język reli-

gijnej literatury pięknej. O jego specyfice decydują takie czynniki jak: religijna 

tematyka, z którą wiąże się odpowiedni dobór słów
3
 (np. „łaska”, „chwała”, 

„zbawienie”, świętość”, „sakramentalny” itp.); obecność w akcie mowy czynnika 

nadprzyrodzonego jako odbiorcy, nadawcy lub świadka aktu mowy; wspólnoto-

wość, dzięki której teksty religijne pełnią funkcję integrującą ludzi (choć możli-

we są też akty indywidualne, np. modlitwa prywatna); moc sprawcza (np. formu-

ły sakramentów, słowa konsekracji); częste powiązanie ze znakami niewerbal-

nym (np. gesty, szaty, muzyka, plastyka, elementy teatru)
4
. Ujęcie filologiczne 

nie wystarcza jednak do określenia tego, czym jest język wiary. 

Teologia protestancka mówi o językowym charakterze wiary (niem. Spra-

chlichkeit des Glaubens), który od samego początku był jej centralnym moty-

wem. Wiara jest dla niej nie tyle przyjęciem autorytatywnie ustalonego przez 

 
2 Język jest naturalnym polem dociekań teologii jako teorii mówienia o Bogu i medium umoż-

liwiającym jej własny rozwój. Ponieważ jej celem jest zapewnienie solidnej i powszechnie obowią-

zującej podstawy znaczenia i prawdziwości jej wypowiedzi, musi ona też mieć bezpośrednie odnie-

sienie do lingwistyki, czyli teorii języka. Z tej racji zabiega ona np. o pierwszeństwo takich prze-

słanek lingwistycznych, które nie akcentują głównie „apriorycznych konstrukcji” i „dedukcyjnego 

zastosowania” (teoria języka sformalizowanego), lecz rekonstrukcję faktycznego posługiwania się 

językiem i jego system reguł oraz wyjaśnienie sposobów przekazywania znaczeń w codziennym 

życiu,  gdyż  jest  ona  nierozerwalnie  związana  z  doświadczeniem  religijnym  i  jego interpreta-

cją za  pomocą  języka  w  kontekście  aktualnej  teraźniejszości  (teoria  języka  naturalnego).  

Zob.Teoria języka i teologia. W: K. R a h n e r, H. V o r g r i m l e r: Mały słownik teologiczny. 

Tłum. T. M i e s z k o w s k i, P. P a c h c i a r e k. Warszawa 1987 kol. 491–492. 
3 Np. „Procesja Bożego Ciała przeszła ulicami Poznania” – „przeszła”, a nie „przemaszerowa-

ła”,  bo  przemaszerować  może  odział  wojsk  czy  pochód  pierwszomajowy,  ale  nie  procesja 

eucharystyczna. 
4 Zob. I. B a j e r o w a, J. P u z y n i n a: Język religijny. W: Encyklopedia katolicka. T. VIII. 

Lublin 2000 kol. 19. 
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Kościół kanonu zobiektywizowanych prawd skierowanych do rozumu i uczest-

nictwem w rycie Kościoła, lecz zaufaniem do Boga, zawierzeniem się Bogu, 

rozumianym jako „akt językowy”, „akt mowy”, „wydarzenie językowe” (niem. 

sprachliches Geschehen). Wiara żyje tym wydarzeniem, gdyż bierze się – we-

dług św. Pawła – „ze słuchania” (Rz 10,17)
5
.  

Kościół katolicki na temat wiary mówi w swoim katechizmie tak: Wierzymy 

nie w formuły, ale w rzeczywistości, które one wyrażają i których wiara pozwala 

nam »dotknąć«. »Akt (wiary) wierzącego nie odnosi się do tego, co się wypowia-

da, ale do rzeczywistości (wypowiadanej)«. Zbliżamy się jednak do tych rzeczy-

wistości za pomocą formuł wiary. One pozwalają nam wyrażać i przekazywać 

wiarę, celebrować ją we wspólnocie, przyswajać ją sobie i coraz bardziej nią żyć 

(KKK 170). W następnym zaś punkcie Kościół ukazuje siebie jako nauczyciela 

języka wiary, który jest potrzebny jego dzieciom do rozumienia tego, w co wie-

rzą, i życia według tego, w co wierzą: Kościół, który jest »filarem i podporą 

prawdy« (1 Tm 3,15), zachowuje wiernie »wiarę raz tylko przekazaną świętym« 

(Jud 3).  To  Kościół  zachowuje  pamięć  o  słowach  Chrystusa, to on przekazuje 

z pokolenia na pokolenie wyznanie wiary Apostołów. Jak matka uczy dzieci mó-

wić, a przez to rozumieć i komunikować się, tak Kościół, nasza Matka, uczy nas 

języka wiary, by wprowadzać nas w rozumienie i życie wiary (KKK 171).  

Papież Franciszek pojmuje język wiary jako „ojczysty”, „macierzyński” ję-

zyk  dialogu  Pana  z  Jego Kościołem. W adhortacji Evangelii gaudium pisze, że 

w wierze mówi się w kluczu »kultury ojczystej – „macierzyńskiej”«, w kluczu 

ojczystego – »macierzyńskiego« dialektu [por. 2 Mch 7,21. 27] (EG 139), i że ta 

„macierzyńska” mowa jest właśnie owym językiem dialogu Pana z Jego ludem, 

który się dokonuje w kręgu macierzyńsko kościelnym (zob. EG 140).  

 

II. Kościelne „podręczniki” do nauki języka wiary 

W jaki sposób Kościół uczy takiego języka? Może posłużyć się w tym celu 

dobrym katechizmem, tzn. takim, który pomaga odnaleźć istotne punkty i tre-

ściowe związki między poszczególnymi prawdami wiary. Ale nawet najlepszy 

katechizm jest jedynie suchym podręcznikiem „gramatyki” wiary oraz wykazem 

jej podstawowych „słówek” i „zwrotów”, a nie „pierwszą czytanką”, za pomocą 

której poznaje się mówiony, żywy język.  

1. Liturgia 

 Znajomość żywego języka wiary zdobyć możemy przede wszystkim po-

przez liturgię Kościoła i Pismo Święte, które to opowiadają wielką historię zba-

 
5 Zob. M. i R. F r i t z: Zur Sprachlichkeit des Glaubens. W: M. F r i t z, R. F r i t z (red.): 

Sprachen des Glaubens. Philosophische und theologische Perspektiven. Stuttgart 2013 s. 7–16. 
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wienia, wielkie tajemnice naszej wiary i są przez to najważniejszymi obszarami 

użycia języka wiary. Liturgiczne modlitwy i pieśni, znaki i gesty stanowią pod-

stawy języka wiary – i to w dwójnasób: po pierwsze, w myśl starożytnej zasady 

teologicznej lex orandi – lex credendi, modlitwa jest nie tylko wyrazem wiary, 

ale  też  jej źródłem  (Kościół  wierzy  tak,  jak  się  modli);  po  drugie,  wiara 

stanowi w liturgii nie tyle przedmiot refleksji, co jest w niej przede wszystkim 

praktykowana
6
.  

Odnowa liturgiczna zainicjowana przez Sobór Watykański II i jego konsty-

tucję Sacrosanctum concilium zmierzała właśnie ku temu, by liturgia stała się 

miejscem prawdziwej wypowiedzi i praktyki ludu, i żeby eschatologiczna treść 

orędzia chrześcijańskiego nie była w niej przekazywana tylko w formie symbo-

licznej i nazbyt złagodzonej
7
. Ażeby wierni pełniej rozumieli celebrowane miste-

rium, Sobór zezwolił na używanie języków narodowych we Mszy św. (zob. 

OWMR 12–13). Mimo to jednak podniosły język liturgii – zwłaszcza mszalnych 

formularzy i modlitw eucharystycznych – jest dla wielu ludzi, szczególnie mło-

dych, za trudny, niezrozumiały, pompatyczny. Mają oni wrażenie, że liturgia, 

teksty liturgiczne, ich język pochodzą z innego świata i są pomyślane dla innych, 

lepszych i pobożniejszych ludzi. 

Zadaniem liturgii jest zwiastowanie, komunikowanie życia, umożliwianie 

dostępu do niego, ale często nie mówi już ona językiem życiowym, tracąc przez 

to kontakt z konkretnym życiem
8
. Dlatego dość powszechnie podejmowane są 

dziś próby ożywienia, uproszczenia i „tłumaczenia” języka liturgii za pomocą 

dodatkowych mniej lub bardziej sensownych symboli i opowieści. Prowadzi to 

jednak nierzadko do infantylizacji i przeładowania zarówno liturgii, jak też sa-

mego przekazu wiary
9
. Zdaniem Josefa Müllera, tylko żywa wiara może być 

wyrażona w żywym,  a  mimo  to  godnym  tajemnicy,  języku.  Mowa i mówie-

nie w liturgii obejmują wtedy całą ludzką egzystencję jej uczestników
10

. 

2. Pismo Święte 

Wielką rolę w liturgii odgrywa Pismo Święte. Jest ono obecne w liturgii 

słowa – w czytaniach, w homilii – jak też w tekstach mszalnych modlitw i pieśni. 

Język Biblii jest nie tylko źródłowym językiem judaizmu i chrześcijaństwa, lecz 

także pierwotnym językiem wiary. Kościół na Soborze Watykańskich II odkrył 

 
6 Zob. T. S ö d i n g: Die Sprache des Glaubens. Alphabetisierung mit der Bibel – http: 

//www.ruhr-uni-bochum.de/imperia/md/content/nt/exegesemethodikundhermeneutik/sprache_ 

glaubens.pdf [Dostęp: 15.09.2013]. 
7 Liturgia. W: K. R a h n e r, H. V o r g r i m l e r, dz. cyt., kol. 207. 
8 Zob. J. M ü l l e r: Pastoraltheologie. Ein Handbuch für Studium und Seelsorge, Graz – 

Wien – Köln 1993 s. 129. 
9 Zob. A. S t o c k:  Rede,  Gerede.  Zur  Sprache  in  der  Liturgie. „Diakonia”. R. 1998 nr 2 

s. 94–101. 
10 J. M ü l l e r, dz. cyt., s. 129; tłum. A. K a l b a r c z y k. 
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na nowo, że na kartach Pisma Świętego zapisane zostało „słownictwo podsta-

wowe” języka wiary
11

.  

Jak jednak przybliżyć, jak uczynić zrozumiałym dzisiejszemu człowiekowi 

język Pisma Świętego, który jest przecież językiem nieistniejącego już, odległe-

go  orientalnego  świata?  Teksty  biblijne  zostały napisane  po hebrajsku i grec-

ku, a większości ludzi dostępne są jedynie poprzez przekłady na różne współcze-

sne języki. Teksty biblijne to, jak wiemy, „wielowarstwowa tkanka”, a ich inter-

pretacja bywa uzależniana od „okularów” czytelnika. Ostatnie dziesięciolecia 

pokazały, że możemy mieć tu do czynienia z różną optyką: np. optyką teologii 

wyzwolenia, optyką psychologii głębi czy optyką teologii feministycznej.  

Słowo Boże poświadczone na kartach Pisma Świętego jest jednak czymś 

więcej niż słowo mówione. Jest ono zawsze wydarzeniem. To jest główna teza 

teologii słowa zawartej w Biblii. Katechizm Kościoła Katolickiego wyraża to 

tak: Boski zamysł Objawienia spełnia się równocześnie »przez wydarzenia i sło-

wa wewnętrznie ze sobą powiązane« oraz wyjaśniające się wzajemnie (KKK 53).  

Wypowiedziane słowo Boże stwarza i porządkuje kosmos: Bóg rzekł: »Nie-

chaj się stanie światłość!« I stała się światłość (Rdz 1,3). Dlatego też Dekalog, 

„Dziesięć słów”, które zostały wypowiedziane przez Boga na Synaju wobec 

Mojżesza  i  przekazane  przez  niego  Izraelitom,  nie  są zwyczajnymi nakazami 

i zakazami, lecz słowami życia, które dla człowieka wiary są „lampą” dla jego 

kroków i „światłem” na jego ścieżkach (por. Ps 119,105). Człowiek pokłada 

ufność w słowie Bożym, czeka na to słowo z utęsknieniem (por. Ps 119,81).  

Słowo Boże jest niezawodne. Słowa proroków są skuteczne nie dlatego, że 

są ich własnymi słowami, lecz dlatego, że są włożonymi w ich usta słowami Bo-

ga, co zresztą za każdym razem podkreślali, mówiąc: „To mówi Pan”; „Słowo 

Jahwe”; „Wyrocznia Pana”. Pełne dramatycznych wydarzeń biografie proroków 

Starego Przymierza świadczą o tym, jak bardzo bano się skuteczności głoszo-

nych przez nich słów
12

.  

Są jednak w Biblii i takie sytuacje, w których mówienie może być niebez-

pieczne czy wręcz stwarza zagrożenie dla życia mówiącego. Starotestamentowi 

prorocy nader często tego doświadczali i dlatego ukrywali powierzone im Boże 

orędzie w symbolicznych gestach i czynnościach, jak np. Jeremiasz obnoszący 

jarzmo po Jerozolimie (por. Jr 27), oraz w przypowieściach, jak np. Natan wobec 

króla Dawida, który doprowadził do śmierci Uriasza, by zdobyć jego żonę Bat-

szebę (por. 2 Sm 12,1–4).  

 
11 Zob. T. S ö d i n g, dz. cyt. 
12 Zob. M.-L. G u b l e r: So vielerlei Arten von Sprachen gibt es in der Welt, und keine ist oh-

ne sinnvollen Laut… (1 Kor 14, 10f). Sprache und Sprachen,. „Diakonia”. R. 1998 nr 2 s. 75–86. 
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Do środków wyrazu biblijnego języka wiary należy też milczenie. Niekiedy 

o wiele więcej można powiedzieć milcząc, jak np. Rispa, jedna z żon Saula, która 

przez kilka miesięcy czuwała milcząco przy zwłokach swoich straconych synów, 

których Dawid nie pozwalał pogrzebać (por. 2 Sm 21,10–14). Tam, gdzie ludzkie 

pojęcia i słowa natrafiają na granice, gdzie nam, ludziom, brakuje słów, pozosta-

ją jedynie gesty poruszenia i niemego protestu. 

Nieco z tego niemego języka wiary odkryć możemy u św. Marka Ewangeli-

sty – zwłaszcza w jego relacji z pójścia kobiet do grobu Jezusa. Dwukrotnie 

wskazuje on na kamień zamykający wejście do grobu. Zaznacza przez to koniec 

ludzkich możliwości: Kto nam odsunie kamień z wejścia do grobu? – pytały 

niewiasty. Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień został odsunięty, a był 

bardzo duży (Mk 16,3–4).  Ewangelista nawiązuje  tu  do  metaforyki prorockiej, 

w której nieme kamienie mogą krzyczeć głośniej niż słowa.  

Jakiego języka możemy uczyć się od samego Jezusa? Jezus przede wszyst-

kim przemierzał każdą drogę, przekraczał wszelkie granice ustanowione przez 

ludzi, żeby dotrzeć do tych, którzy się zagubili, którzy przeszli niejedno, którym 

odebrano prawo do wypowiadania się. Siadał do stołu z celnikami i grzesznika-

mi. Uzdrawiał trędowatych, z opętanych wypędzał złe duchy, odpuszczał grze-

chy – nawet w szabat. Dobrą nowinę o zbawieniu wyrażał zatem w „języku”, 

który dla jego antagonistów był po prostu niedopuszczalny, niesłychany. Przede 

wszystkim jednak Jezus głosił swoją Ewangelię za pomocą słów – bardzo często 

w formie przypowieści. Aby ukazać ludziom zbawczą bliskość Boga, posługiwał 

się historiami wziętymi bezpośrednio z codziennego życia swoich słuchaczy.  

Ale to Jezusowe mówienie „w przypowieściach” nie było wyłącznie opo-

wiadaniem historii z pouczającą pointą. Decydujące w tych opowieściach jest to, 

że Ten, który je opowiada, sam jest przypowieścią Boga. Jezus żyje swoimi 

przypowieściami, żyje tym, co głosi. Głoszone w przypowieściach zbawcze orę-

dzie  uwidaczniało  się  w  Jego  czynach. To, co mówił i czynił, stanowiło jedno. 

I  tak  np.   radość z  odnalezienia  zagubionej drachmy czy owcy uwidoczniła się 

w spotkaniu Jezusa z Zacheuszem, a radości z darowania niewyobrażalnie wyso-

kiego długu w wysokości dziesięciu tysięcy talentów doświadczyło wielu ludzi, 

którym Jezus opuszczał grzechy. Właśnie ta nierozerwalna jedność słowa i czynu 

otwierała Jezusowi nie tylko ludzkie uszy, lecz przede wszystkim serca.  

A jakim językiem posługiwali się apostołowie Jezusa, ci, których posłał na 

cały świat, by głosili Jego Ewangelię, by ewangelizowali? Św. Jan Apostoł napi-

sał na początku swojej pierwszego listu: To wam oznajmiamy, co było od począt-

ku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzy-

liśmy i czego dotykały nasze ręce… (1 J 1,1). Język apostołów to przede wszyst-

kim język świadków, to słowa, które zrodziły się w spotkaniu z Bogiem. Ich 

słowa mają siłę i skuteczność przypominającą moc słów proroków Starego 
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Przymierza. Siła i odwaga tych prostych ludzi, jak też zaangażowanie, z jakim 

głosili Ewangelię, wprawiły w zdumienie członków Sanhedrynu i udaremniły 

wszelkie próby zamknięcia im ust. Zastraszany Piotr odpowiedział: Rozsądźcie, 

czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie mo-

żemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli (Dz 4,19–20). Słowo Boże ciśnie 

się im po prostu na usta, dlatego św. Paweł powie: Biada mi, gdybym nie głosił 

Ewangelii (1 Kor 9,16). 

To, że Ewangelia tak zdumiewająco szybko rozprzestrzeniła się po basenie 

Morza Śródziemnego, nie zawdzięczamy jedynie temu, że wszędzie mówiono 

wówczas po grecku, lecz przede wszystkim dlatego, że ci, którzy ją głosili, żyli 

tym, co głosili. Naoczni świadkowie życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa 

głosili Jego Ewangelię, tę samą Ewangelię,  która  ich samych do głębi poruszyła 

i całkowicie przemieniła. Głosili ją, bo nie została im dana tylko ku własnemu 

zbudowaniu, pokrzepieniu i pocieszeniu – jak pisze św. Paweł w Pierwszym 

Liście do Koryntian (por. 1 Kor 14,1–25). Głoszą ją, bo jest ona „słowem życia” 

nie tylko dla wybranych, lecz dla wszystkich.  

Stąd wielkim problemem dla Apostoła Narodów było to, że zgromadzenia 

wspólnot chrześcijańskich w Koryncie zdominowane były przez posiadających 

dar języków, których nikt nie rozumiał, a mówiący nimi byli „żądni darów du-

chowych” tylko dla siebie. Dlatego ustalając zasady korzystania z charyzmatów, 

ustanawia jednocześnie pierwszą zasadę przepowiadania, którą jest językowa 

zrozumiałość i  zwięzłość: Na świecie – mówi św. Paweł (władający niejednym 

językiem!) – jest takie mnóstwo słów, ale żadne nie jest bez znaczenia. Jeżeli 

jednak nie będę rozumiał, co jakieś słowo znaczy, będę barbarzyńcą  dla prze-

mawiającego, a przemawiający – barbarzyńcą dla mnie[za barbarzyńcę uchodził 

wtedy ktoś, kto nie mówił po grecku]. […]. W Kościele wolę powiedzieć pięć słów 

według mego rozeznania, by pouczyć innych, zamiast dziesięć tysięcy wyrazów 

według daru języków (1 Kor 14,10–11.19). 

Kiedy św. Paweł (prawdopodobnie w Koryncie) pisał swój List do Rzymian 

– będący jego teologicznym testamentem – spoglądał na swoje wspaniałe dzieło 

ewangelizacyjne na Wschodzie: Oto od Jeruzalem i na całym obszarze aż po 

Ilirię dopełniłem głoszenia Ewangelii (Rz 14,19). Pisał o planowanej podróży do 

Jerozolimy i o planach misyjnych na zachodzie, w Hiszpanii. Dzieło, którego 

dokonał, było okupione cierpieniem, wyniszczeniem i niedostatkiem. Po tych 

ciężkich doświadczeniach napisał: To, co niegdyś zostało napisane, napisane 

zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką 

niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję (Rz 15,4).  

Dla Pawła – niegdysiejszego faryzeusza – to Pismo, czyli Biblia Hebrajska, 

była słowem Bożym, które jest nieodwołalne i stanowi fundament, jak też nadaje 

głębię Ewangelii Chrystusa. Zapisane słowo daje pociechę, cierpliwość i nadzieję 
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temu, kto pragnie nim żyć. Jest to słowo wypowiedziane w języku wiary. A język 

ten – jak pisze papież Franciszek – to tonalność przekazująca odwagę, oddech, 

moc, impuls” (EG 139). To jest właśnie biblijny język wiary. 

 

III. Diakonia językowa 

Wielu współczesnych ludzi nie zna tego języka. Dzisiejszy przekaz wiary 

jest zbyt abstrakcyjny, a liturgia Kościoła zbyt oderwana od konkretnego życia. 

Ludzie rozumieją język ekonomii, muzyki czy sportu, ale gdy trzeba wyrazić 

swoje osobiste przeżycia, pragnienia, doświadczenia religijne, gdy trzeba mówić 

o Bogu i wierze, to po prostu brakuje im słów.  

Ten jednak, kto nie potrafi wypowiedzieć swojej wiary, jest poważnie ogra-

niczony w jednym z najistotniejszym wymiarów człowieczeństwa. Dlatego 

człowiek ma prawo poznać i nauczyć się języka wiary. Ale – podobnie jak anal-

fabetyzm nie jest problemem moralnym, lecz społecznym – tak też i w przestrze-

ni wiary ludzie stają się niemi zazwyczaj nie z własnej winy. Dlatego ci, którzy 

zapomnieli języka wiary lub nigdy go nie opanowali, potrzebują – jak każdy, kto 

znalazł się w trudnym położeniu – pomocy, diakonii, aby nauczyli się bądź nau-

czyli się od nowa wyrażać przed Bogiem swoje lęki i pragnienia, troski i potrze-

by, radości i nadzieje, swoją wiarę i miłość.  Kto zatem  chce naśladować Jezusa 

w Jego służbie człowiekowi, powinien pomóc im zwerbalizować, ująć w słowa 

swoje życie i jednocześnie szukać takiego języka, który by pomógł im „rozu-

mieć” wiarę poprzez odniesienie do życia
13

.    

Przykładowo, zdarza się, że dziecko przygotowujące się do I Komunii św. 

nie potrafi się przeżegnać. Zamiast gorszyć się i czynić wyrzuty rodzicom, moż-

na ten fakt wykorzystać jako okazję do przybliżenia i dzieciom, i ich rodzicom 

symboliki krzyża jako znaku zbawienia w Jezusie Chrystusie i nadziei na zwy-

cięstwo życia – oczywiście językiem dostosowanym do możliwości percepcyj-

nych jednych i drugich.  

Inny przykład: Na mszach pogrzebowych kapłani natrafiają nierzadko na 

mur milczenia. Ludzie zebrani w kaplicy cmentarnej nie tylko nie wiedzą, jak się 

zachować w czasie liturgii, ale też nie potrafią wspólnie modlić się z księdzem. 

To  jednak  nie znaczy,  że nie warto do nich mówić, że nie da się do nich dotrzeć 

i otworzyć ich na tajemnicę żywego Boga i nadzieję życia wiecznego z Nim. 

Można to uczynić już poprzez starannie czynione proste znaki liturgiczne i wy-

powiadane  słowa  modlitw,   poprzez   prostą,   zrozumiałą,  teologicznie  jasną  

i  poprawną  homilię,  przede  wszystkim  zaś  poprzez  towarzyszącą  im  auten-

 
13 Zob. J. M ü l l e r, dz. cyt., s. 169. 
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tyczną  próbę  wczucia  się  w  sytuację  tych,  którzy  odprowadzają  do  grobu 

swoich  bliskich.  

Mamy wtedy do czynienia ze swoistą „elementaryzacją” przekazu wiary, 

która  jednak  także  i  dla „profesjonalistów” stanowi nie lada wyzwanie. Zmarły 

w 2011 r. arcybiskup Józef  Życiński powiedział przed wieloma laty w rozmowie 

z Dorotą Zańko i Jarosławem Gowinem: Nie jest rzeczą łatwą wypracowanie 

języka, w którym niepojęte Boże tajemnice przedstawiałoby się w sposób trafia-

jący zarówno do sprzątaczek, jak i do potencjalnych noblistów
14

. Chodzi bowiem 

o „koncentrację” przekazu wiary, ale trzeba wiele wysiłku ze strony duszpaste-

rzy, kaznodziejów, by „koncentracja nie okazała się banalizacją”
15

. 

 

Konkludując,  możemy  powiedzieć,  że  ukierunkowanie  na liturgię Ko-

ścioła i Pismo Święte w poznawaniu i uczeniu się języka wiary jest słuszne, ale 

też i niełatwe. Ważna jest katecheza liturgiczna, ważne jest czytanie Pisma Świę-

tego, ważne jest Dzieło Biblijne, ważne są Tygodnie Biblijne, ważne są kręgi 

biblijne w parafii, ważne są bardziej życiowe homilie, dziś jednak potrzeba nam 

– jak twierdzi niemiecki biblista Thomas Söding – czegoś w rodzaju „diakonicz-

nego duszpasterstwa biblijnego”, ukierunkowanego na alfabetyzację w duchu 

Ewangelii  współczesnych  maluczkich  i  prostaczków, jąkających się, głuchych 

i niemych – tak bliskich przecież Bogu
16

. Celem takiego duszpasterstwa byłoby 

przybliżenie języka wiary wszystkim tym, którzy nie potrafią już wyrazić przed 

Bogiem  tego,  co  im „dolega”  i  czego  im  brakuje.  Byłby  to  dla nich najlep-

szy i najbardziej skuteczny kurs podstawowy języka wiary, opierający się głów-

nie na spotkaniach, opiece, prowadzeniu, pomocy społecznej, czyli na „prakty-

kach językowych”, na których można uczyć się języka wiary od tych, którzy nim 

w miarę dobrze lub biegle władają, od tych, dla których jest on – jak mówią 

Niemcy – Muttersprache (językiem matczynym, macierzystym), od tzw. native 

spaekers. Poznanie i opanowanie języka wiary według tej „metody” umożliwiło-

by uczącym się równoczesne dojście do korzeni własnej tożsamości, tak iż byliby 

nie tylko w stanie wyrażać swoje troski i nadzieje w postaci „niewymownych 

jęków i westchnień” (por. Rz 8,22), lecz mogliby także w wolności dzieci Bo-

żych – synów i córek – wołać: „Abba, Ojcze! (Rz 8,15).  

 
14 J. Ż y c i ń s k i: Niewidzialne światło [rozmawiali: D. Z a ń k o i J. G o w i n]. Kraków  

1998 s. 249. 
15 Tamże. 
16 Zob. tamże. 
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MACIEJ SZCZEPANIAK 

Agenda-setting i spirala milczenia 

a przepowiadanie słowa Bożego 
 

 

Środki społecznego przekazu stanowią dziś istotny kontekst kulturowy prze-

powiadania słowa Bożego. Do początku XX wieku wymiana informacji była 

czymś wtórnym wobec więzi międzyludzkich, wobec wartości, myślenia i dzia-

łania
1
. Dziś sieć komunikacji stanowi istotny aspekt życia społecznego – nie da 

się zrozumieć człowieka bez podstawowej wiedzy na temat mass mediów. Już 

Sobór Watykański II dostrzegał zjawisko głębokich i szybkich przemian, które 

rozprzestrzeniają się stopniowo na cały świat i mają wpływ na życie religijne: 

Wywołane inteligencją człowieka i jego twórczymi zabiegami, oddziaływają ze 

swej strony na samego człowieka, na jego sądy i pragnienia indywidualne i zbio-

rowe, na jego sposób myślenia i działania zarówno w odniesieniu do rzeczy,  jak 

i do ludzi.  Tak  więc  możemy  już  mówić  o  prawdziwej przemianie  społecznej 

i kulturalnej, która wywiera swój wpływ również na życie religijne
2
. To przeko-

nanie powtórzyła instrukcja Communio et progressio. Wyrażono w niej pogląd, 

iż środki społecznego przekazu są „wprost konieczne do głębszego poznania 

często złożonych problemów i działalności współczesnego społeczeństwa”
3
. Jan 

Paweł II,  kontynuując  tę  myśl,  postulował,  by  włączyć  głoszone  przez  Ko-

ściół  orędzie  w  tę  „nową kulturę”,  opartą  na  współczesnych  sposobach 

 
Maciej S Z C Z E P A N I A K, ks. dr hab., adiunkt w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki, Wydział 

Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, e-mail: ms@amu.edu.pl  

  
1 Por. M. D z i e w i e c k i: Ewangelizacja w kulturze ponowoczesnej i medialnej, „Kultura – 

Media – Teologia” 1 (2010) s. 52. 
2 Sobór Watykański II: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gau-

dium et spes (1965) n. 4.  
3 Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu: Instrukcja duszpasterska o środkach 

społecznego przekazu Communio et progressio (1971) n. 6.  
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przekazu  z  „nowymi  językami,  nowymi  technikami,  nowymi  postawami  

psychologicznymi”
4
. 

Skoro mass media mają realny wpływ na życie religijne, nie mogą nie inte-

resować głosiciela słowa Bożego. Nawet jeśli często banalizują nasze postrzega-

nie realnego świata, stanowią istotny kontekst działalności duszpasterskiej Ko-

ścioła. Nie sposób też nie zauważyć, że coraz częściej właśnie ze środków spo-

łecznego przekazu, zarówno głosiciel, jak i słuchacz słowa Bożego czerpią pod-

stawową wiedzę na temat życia i działalności Kościoła: postrzeganie posługi 

pasterskiej papieża w dużej mierze zdeterminowane jest przez przekaz medialny, 

a treść dokumentów Magisterium nierzadko znana jest jedynie w zakresie poda-

nym w krótkiej informacji medialnej. Wynika stąd postulat refleksji nad wza-

jemną relacją języka środków społecznego przekazu i teologii homiletycznej
5
.  

Teorie efektów medialnych rodziły się na gruncie przekonania, że mass me-

dia mają władzę, pełnią ważną funkcję społeczną, zgodnie ze znaną metaforą 

„czwartej władzy” – The Fourth Estate – przypisywaną Edmundowi Burke’owi 

przez Thomasa Carlyle’a
6
. Do rozwoju badań efektów medialnych przyczynił się 

z pewnością Walter Lippmann, który w 1922 roku opublikował swą przełomową 

pracę Public opinion i wprowadził w niej pojęcie stereotypu („obrazu wewnątrz 

naszego umysłu”)
7
. Lippmann był przekonany, że mass media nie są lustrzanym 

odbiciem warunków społecznych, ale jedynie raportem o pewnych aspektach, 

które same się narzucają; nie powiedzą nam, w jaki sposób nasienie zakorzenia 

się w ziemi, ale opowiedzą o przebiciu się rośliny na powierzchnię
8
. Środki prze-

kazu są wprawdzie ważnym narzędziem demokracji, ale jednak opierają się na 

„kupowaniu” publiczności
9
. Skutki ich działania dobrze syntetyzuje Ryszard 

Kapuściński: nie można już dzisiaj wyobrazić sobie życia społeczności światowej 

bez mediów. (…) Niebezpieczeństwo tkwi w tym, że media, które stały się potęgą, 

przestały się zajmować wyłącznie informacją. Wysunęły sobie ambitniejszy cel: 

zaczynają kształtować rzeczywistość. (…) Jest to rodzaj fabularyzacji świata
10

.  

 
4 J a n  P a w e ł  I I: Encyklika Redemptoris missio (1990) n. 37.  
5 Terminem tym posługuje się m.in. W.  P r z y c z y n a. Widzi w nim nową nazwę dyscypli-

ny teologii praktycznej, zastępującą wcześniej używaną nazwę „homiletyka”. „Teologia homile-

tyczna”  wskazuje  na  teologiczny  charakter  dyscypliny,  a  nie  na aspekt retoryki kościelnej. 

Por. W. P r z y c z y n a: Homilia pięćdziesiąt lat po Soborze Watykańskim II. Pytania, problemy, 

wyzwania, Kraków 2013 s. 5.  
6 „B u r k e  powiadał, że trzy są stany [ang. Three Estates] w parlamencie, lecz że w trybunie 

reporterskiej zasiada stan czwarty, o wiele ważniejszy od wszystkich innych”; T. C a r l y l e: On 

heroes, hero-worship and the heroic in history. London 1900. Tłum. pol. Bohaterowie. Kraków 

2006 s. 151.  
7 „The Pictures in our Heads”; W. L i p p m a n n: Public opinion. New York 1960 s. 3. 
8 Tamże, s. 341.  
9 Tamże, s. 317.  
10 R. K a p u ś c i ń s k i: Autoportret reportera. Kraków 2003 s. 107. 
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W tym kontekście warto postawić pytanie: czy mechanizmy działania środ-

ków społecznego przekazu mogą głosicieli słowa Bożego czegoś ważnego nau-

czyć?  Jak przeciwstawiać  się  ich  zgubnym  skutkom?  Niniejszy  artykuł  po-

dejmuje zagadnienie przepowiadania słowa Bożego w kontekście wybranych 

teorii efektów medialnych.  

 

I. Media ustalają agendę tematów 

Teoria agenda-setting, czyli ustalonego porządku dziennego, sformułowana 

przez Maxwella McCombsa i Donalda Shawa
11

, opiera się na przekonaniu o sku-

teczności komunikacji inferencyjnej. W jej świetle przekaz medialny nie wpływa 

wprost na zachowania odbiorców, ale kształtuje ich przekonania i określa ich 

strukturę poznawczą. Badania przeprowadzone przez uczonych z University of 

North Carolina dotyczyły wpływu efektów medialnych na kampanię prezydenc-

ką w Stanach Zjednoczonych, prowadzoną w 1968 r. U ich podstaw leżała intui-

cja wyrażona wcześniej przez Bernarda Cohena, w świetle której mass media 

niekoniecznie muszą mieć wpływ na to, co ludzie myślą, ale na pewno skutecz-

nie wpływają na to, o czym myślą
12

. McCombs i Shaw pokazali, że środki prze-

kazu mogą ustalić agendę ważnych tematów kampanii wyborczej, uwypuklając 

ich znaczenie w debacie społecznej, a odbiorcy wyciągają wnioski z narzuconej 

im listy tematów do przemyślenia. Innymi słowy, kwestie najczęściej poruszane 

przez mass media po krótkim czasie stają się kluczowe dla wyborców i podej-

mowanych przez nich decyzji.  

Teoria agenda-setting mówi zatem o wywieraniu przez środki przekazu 

istotnego  wpływu  nie  tyle  na  ludzkie  opinie,  co raczej  na  kierunki myślenia 

o przeżywanej przez nich rzeczywistości. Teoria dotyka także kwestii porządko-

wania tematów według narzuconej odbiorcom hierarchii oraz porządkowania 

„punktów odniesienia” do publicznej debaty nad poszczególnymi tematami. 

Dzięki mass mediom odbiorcy nie tyle uzyskują informacje, co raczej nabierają 

przekonania o ich wadze. Środki społecznego przekazu przyczyniają się w ten 

sposób do uformowania pewnej „struktury poznawczej odbiorców”. Opiera się 

ona na selekcji informacji i strukturalizacji naszych myśli. Jeśli – według 

McCombsa i Shawa – myślimy o tym, o czym media nam mówią w ustalonym 

przez nie porządku ważności, można mówić o organizowaniu, a nawet o mode-

lowaniu przez środki przekazu rzeczywistości społecznej. Według twórców teorii 

agenda-setting media „porządkują” i „organizują” dla nas świat przywołując 

pewne wydarzenia i zaniedbując inne, przy czym stworzona w ten sposób „agen-

 
11 M. M c C o m b s, D. S h a w: The Agenda-Setting Function of Mass Media. „Public Opin-

ion Quarterly” 36 (1972) s. 176–87.  
12 „While the media may not tell us what to think, they are stunningly successful in telling us 

what to think about”; B. C o h e n: The press and foreign policy. Princeton 1963 s. 13.  
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da” współgra z upodobaniami odbiorców
13

. Niklas Luhmann nazywał to zjawi-

sko „tematyzacją”, czyli znajdowaniem słów i formuł uruchamiających proces 

opinii publicznej
14

.  

Wyjaśnienie zasad selekcji tematów znajduje się między innymi w mechani-

zmie framingu i primingu. Framing, czyli „wstawienie w ramę tematyczną”, 

sprawia, że wiadomość przebija się, bo pasuje do klasycznego ujęcia atrakcyjne-

go tematu. Wewnątrz tej ramy znajdują się takie elementy jak kontekst, atmosfe-

ra, ton, zawartość wiadomości. Charakterystyczne ramy tematyczne współcze-

snych informacji medialnych to np. konflikt Kościoła z „cywilizowanym” świa-

tem, papież jako lider religijny, niemoralne prowadzenie się duchowieństwa. 

Jeśli wydarzenie daje się łatwo skojarzyć z popularnym tematem medialnym, 

natychmiast trafia na czołówki wiadomości. Shaw i McCombs mówią też o pro-

cesie psychologicznym  primingu,  w  którym  opowiedziana  historia  przywołu-

je wspomnienia z przeszłości:  np. artykuł o pazernym  urzędniku  przypomina 

mi moje własne przeżycia, a opowieść o wadowickich kremówkach – moje ulu-

bione ciastka.  

W formułowanej przez mass media agendzie wyłanianie informacji opiera 

się na ocenie ich wartości (news value). Na podstawie różnych badań sformuło-

wano dość obszerny zestaw cech „wartości informacyjnej”, wśród których do 

najważniejszych zalicza się aktualność (zdarzenie trwa lub właśnie się skończy-

ło), ważkość (zdarzenie wyróżnia się pod względem skali, wagi, wielkości i ma 

lub może mieć wpływ na życie odbiorcy), jednoznaczność (charakter zdarzenia 

ani okoliczności nie budzą wątpliwości) czy bliskość odbiorcy (miejsce zdarze-

nia jest bliskie odbiorcy kulturowo lub geograficznie)
15

. Ocena „wartości infor-

macyjnej” bierze też pod uwagę konieczność zainteresowania (interest) odbiorcy, 

informowania (inform), pouczenia (instruct), wciągnięcia w wydarzenie (involve) 

i inspiracji (inspire). W dobie internetu – obok pięciu wspomnianych przed chwi-

lą „i” – o „wartości informacyjnej” decyduje też stosowanie tzw. zasady pięciu 

„s”:  komunikat  powinien  być  krótki (short),  zawierający  słowa–klucze (sear-

chable),  budujący  relacje  społeczne (social),  prosty (simple) i zaskakujący 

(surprising).  

Cytowana tu teoria efektów medialnych pozwala dostrzec realne zagrożenie, 

które wyraża para pojęciowa „kultura rzeczywistości” i „kultura mediów”
16

: czę-

sto to, o czym się nie informuje, „nie istnieje”, a raczej nie staje się częścią rze-

 
13 M. M c C o m b s:  Setting the Agenda:  The Mass Media and Public Opinion, Cambridge 

2004 s. 71.  
14 N. L u h m a n n: Öffentlische Meinung. W: N. L u h m a n n,:Politische Plannung. Aufsätze 

zur Soziologie von Politik und Verwaltung. Opladen 1971 s. 12.  
15 Por. M. Wolf: Teorie delle comunicazioni di massa. Milano 1985 s. 196–219.  
16 Taki tytuł nosi jedna z książek Hansa M. Kepplingera. Por. H. M. K e p p l i n g e r: Real-

kultur und Medienkultur: Literarische Karrieren in der Bundesrepublik. Freiburg/München 1975.  
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czywistości dostrzeganej przez odbiorców środków społecznego przekazu. Za-

grożenie to uwidoczniły badania Elizabeth Noelle-Neumann, autorki teorii zwa-

nej „spiralą milczenia”. Mówi ona o podwójnej naturze człowieka: przeciwstawia 

naturę indywidualną, jako jedną stronę naszej istoty, naturze społecznej
17

. W jej 

świetle ludzie boją się być na marginesie opinii publicznej i chcą koniecznie 

zapobiec izolacji społecznej, rozmawiają na tematy, o których są przekonani, że 

inni je podzielają. Termin „spirala” Noelle-Neumann odnosi do wzrastającej 

presji, którą ludzie odczuwają, zdając sobie sprawę, że ich przekonania nie od-

powiadają przekonaniom większości. Społeczeństwo – nie tylko grupy, które się 

znają – grozi izolacją i odrzuceniem jednostek, które sprzeciwiają się porozu-

mieniu
18

, a jednostki, najczęściej nieświadomie, obawiają się izolacji. W ten spo-

sób ci, którzy są przekonani, że ich idee odpowiadają innym, wyrażają je otwar-

cie, ci zaś, którym wydaje się, że ich przekonania są w mniejszości, zamykają się 

w przestrzeni ciszy. Ów proces nieskrępowanego wyrażania swoich przekonań i 

zamykania się w ciszy działa jak spirala. Jeśli ludzie sądzą, że są w zgodzie z 

porozumieniem opinii publicznej, bez wahania uczestniczą w rozmowach pry-

watnych i publicznych oraz ujawniają swoje przekonania, na przykład przez 

oznaki lub nalepki, ale również przez ubiór i inne publicznie widoczne symbole. 

Jeśli sądzą, że są w mniejszości, stają się ostrożni i milczący
19

. Często dzieje się 

też tak, że środki społecznego przekazu wzmacniają głos zdecydowanej mniej-

szości, który dzięki mediom wydaje się stanowić przekonanie większości – w ten 

sposób idea małej grupy definiowana bywa jako opinia publiczna, a odbiorcy 

mediów zaczynają wierzyć w to, co wydaje się, że myślą inni
20

. Szczególne zna-

czenie Noelle-Neumann przypisuje tu telewizji i jej perswazyjnemu charaktero-

wi, dzięki któremu tworzą się w odbiorcach prawdziwe „iluzje optyczne”
21

. 

Środki  społecznego  przekazu  z  ich  agendą  tematów  do omówienia są jednym 

z zasadniczych kryteriów pomagających rozpoznać opinie „politycznie popraw-

ne”.  Spirala  „kręci  się”  w  nieskończoność: ludzie wyrażają opinie, które wy-

dają  się  być  popularne,  a  mass  media  podają  wiadomości,  które powinny 

zostać przyjęte.  

Przedstawione wyżej badania ukazują bezpośredni wpływ środków społecz-

nego przekazu na życie i sposób myślenia współczesnego człowieka. Nieunik-

niony, „fizyczny” kontakt z mediami w pewnym momencie się kończy, ale 

 
17 Por. E. N o e l l e - N e u m a n n: Spirala milczenia. Poznań 2004 s. 14.  
18 Tamże, s. 227.  
19 Tamże, s. 227.  
20 Por. L. C a n t o n i,  N. D i  B l a s:  Teorie  e  pratiche  della  comunicazione.  Milano 

2002 s. 107.  
21 Por. E. N o e l l e - N e u m a n n, Spirala milczenia, dz. cyt., s. 180.  
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wpływ wynikający z odbioru określonych treści trwa i powoduje – niekiedy zu-

pełnie nieuświadomione – reakcje
22

.  

 

II. Przepowiadanie wobec kultury mediów 

Sformułowana przez badaczy teoria ustalonego porządku dziennego i póź-

niejsze badania nad cechami „wartości informacyjnej” rzucają interesujące świa-

tło na niektóre aspekty głoszenia słowa Bożego, zarówno od strony aplikacji 

samej teorii do przepowiadania, jak i przeciwdziałania jej skutkom.  

Także  bowiem w  odniesieniu do  działań ewangelizacyjnych można mówić 

o postulacie  uporządkowanego  przekazu  przemyślanych  przez  nas  tematów. 

W świetle kryteriów wartości informacyjnej warto zauważyć ich związek z prze-

powiadaniem: od nawiązywania do konkretnych wydarzeń z życia wspólnoty 

parafialnej i podejmowanych w parafii działań duszpasterskich, po wykorzysty-

wanie treści egzystencjalnych w realizacji antropologicznej zasady aktualizacji
23

. 

Warto wykorzystać stosowane przez media kryteria, które mogą pomóc przedo-

stać się „naszym” tematom i stać się źródłem rozważań odbiorców. O potrzebie 

tworzenia agendy przepowiadania mówił abp Rino Fisichella w perspektywie 

synodu poświęconego nowej ewangelizacji: Kościół musi pokonać pewną »frag-

mentaryczność przekazu«. Chodzi o to, by w różnych językach, tradycjach i ry-

tach mieć wspólne przesłanie, którego centrum będzie ten sam Jezus
24

. Próbą 

realizacji tego postulatu są formułowane przez konferencje episkopatów progra-

my duszpasterskie, w opracowaniu których biorą często udział nie tylko du-

chowni, ale też wierni świeccy
25

. W oparciu o program przygotowany przez Kon-

ferencję Episkopatu Polski pisane są np. teksty homilii dla miesięcznika „Biblio-

teka Kaznodziejska”
26

. Nawet jeśli brakowało mu niekiedy „programu” i „eta-

powych planów działania”
27

, wydaje się, iż do świadomości duszpasterzy coraz 

bardziej dociera przekonanie, że prawidłowy rozwój wspólnot kościelnych nie 

może odbywać się bez właściwego i odpowiedniego dla kościelnej działalności 

 
22 Por. A. L e p a: Pedagogika mass mediów. Łódź 2003 s. 130–138.  
23 Por.  J.  T w a r d y:   Aktualizacja   słowa   Bożego   w   kaznodziejstwie.   Przemyśl  2009  

s. 247–307.  
24 Abp F i s i c h e l l a  o „pontyfikacie nowej ewangelizacji” –  http://pl.radiovaticana.va/ sto-

rico/2010/10/25/abp_fisichella_o_%E2%80%9Epontyfikacie_nowej_ewangelizacji%E2%80 %9 

D/pol-433827 [Dostęp: 10.3.2014]. 
25 Por. M. O l s z e w s k i: Planowanie duszpasterskie na przykładzie Kościoła katolickiego w 

Niemczech. „Teologia Praktyczna”. T. 9: 2008 s. 82–83.  
26 Por. M. K u b i a k:  100  lat  w  służbie  Kościoła  w  Polsce.  W:  Ściągać czy nie ściągać. 

O pomocach do homilii i kazań. Red. M. K u b i a k, W. P r z y c z y n a. Poznań 2008 s. 17.  
27 Por. A. P r z y b e c k i: Między teologiczną wizją a działaniem. Podstawy pastoralno-

organizacyjne wieloletniego programu duszpasterskiego dla Kościoła poznańskiego. „Teologia 

Praktyczna”. T. 3: 2002 s. 301.  

http://pl.radiovaticana.va/
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planowania i programowania
28

. Podobnie jak w przypadku środków społecznego 

przekazu, szukających odpowiedzi na pytania o grupy docelowe i zapotrzebowa-

nia odbiorców, programowanie musi brać pod uwagę dialogowy charakter dusz-

pasterstwa, które winno być skierowane w stronę wolności człowieka, winno być 

bardziej  przekonywaniem  i  wyjaśnianiem,  niż  tylko  egzekwowaniem,  często  

w trybie administracyjnym, odgórnie nałożonych obowiązków
29

. Skuteczna ko-

munikacja  pobudza  inicjatywę  odbiorców,  homilie–apele  raczej  ją  „kradną”  

i paraliżują spontaniczność
30

.  Nazwa  omawianej  tu  teorii  efektów  medialnych 

i jej zastosowanie do przepowiadania słowa Bożego współgra zresztą ze znacze-

niem łacińskiego terminu agenda – „to, co powinno być spełnione”, i jego uży-

ciem w X w. na określenie ksiąg liturgicznych, rytuału
31

.  

Postulat tworzenia agendy ustalonego tematycznego porządku – dzienne-

go/miesięcznego/rocznego – dobrze reasumuje wypowiedź zawarta w adhortacji 

apostolskiej Evangelii gaudium: W głoszeniu Ewangelii konieczne jest zachowa-

nie należytej proporcji. Można ją rozpoznać w częstotliwości, z jaką porusza się 

niektóre tematy, oraz w akcentach, jakie się kładzie w przepowiadaniu.  Na  

przykład,  jeśli   jakiś  proboszcz  podczas  roku  liturgicznego  mówi  dziesięć  

razy o wstrzemięźliwości, a tylko dwa lub trzy razy o miłosierdziu czy sprawie-

dliwości, dochodzi do dysproporcji, powodującej, że przysłonięte zostają te wła-

śnie cnoty, które powinny być bardziej obecne w przepowiadaniu i katechezie. To 

samo ma miejsce, gdy bardziej się mówi o prawie niż o łasce, bardziej o Kościele 

niż o Jezusie Chrystusie, bardziej o papieżu niż o Słowie Bożym
32

.  

Przykładem sformułowania takiej agendy ustalonego porządku może być list 

apostolski Tertio millennio adveniente Jana Pawła II.  Dokument  ten  ukazał  się 

w 1994 roku i zapowiadał obchody Wielkiego Jubileuszu roku 2000. Chociaż 

perspektywa jubileuszu chrześcijaństwa obecna była w nauczaniu Jana Pawła II 

już od początku pontyfikatu, o czym świadczą choćby pierwsze słowa progra-

mowej encykliki Redemptor hominis
33

, to jednak wraz z opublikowaniem listu 

apostolskiego nabierała ona realnych kształtów. Uważna lektura Tertio millennio 

 
28 M. P o l a k: Programowanie duszpasterskie w parafii. Ogólnopolskie i diecezjalne plany 

pastoralne w relacji do programów parafialnych. „Teologia Praktyczna”. T. 9: 2008 s. 94.  
29 A. P r z y b e c k i: Między teologiczną wizją a działaniem. Podstawy pastoralno-

organizacyjne wieloletniego programu duszpasterskiego dla Kościoła poznańskiego. „Teologia 

Praktyczna”. T. 3: 2002 s. 307.  
30 Por. K. M ü l l e r: Homiletyka na trudne czasy. Kraków 2003 s. 324–325. 
31 Por. W. S c h e n k: Agenda. W: Encyklopedia katolicka. T. 1. Lublin 1973 kol. 172.  
32 F r a n c i s z e k: Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (2013) n. 34.  
33 W nauczaniu J a n a  P a w ł a  I I z początku pontyfikatu warto zauważyć słowa–klucze dla 

programowania duszpasterskiego: papież pisze o zwróceniu myśli do Chrystusa Odkupiciela czło-

wieka; podkreśla moment dziejowy: czas przybliżył się do roku dwutysięcznego; zauważa, że 

wprawdzie trudno jeszcze powiedzieć, co będzie oznaczał ów rok na zegarze dziejów ludzkości, 

jaką okaże się datą dla poszczególnych ludów i narodów, krajów i kontynentów, ale niejedno sta-

ramy się już teraz przewidywać; J a n  P a w e ł  I I: Encyklika Redemptor hominis (1979) n. 1.  
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adveniente pozwala wskazać najbardziej istotne dla Jana Pawła II tematy Wiel-

kiego Jubileuszu, które konsekwentnie były realizowane w trakcie trwania same-

go wydarzenia. Stąd też – jak zauważa Angelo Scelzo – dokument ten można 

nazwać swego rodzaju agendą, dziennikarskim szkicem, konsekwentnie realizo-

wanym potem podczas Roku Świętego
34

. Jan Paweł II widział w jubileuszu wy-

darzenie, które pomoże ludziom lepiej zrozumieć sens życia i problemy współ-

czesnego świata. Jako najważniejsze tematy agendy jubileuszowej papież wska-

zywał konieczność dawania świadectwa wiary, pojednanie i nadzieję na lepszy 

świat. Każdy z tych tematów miał prowadzić do tego, by utwierdzić w dzisiej-

szych chrześcijanach wiarę w Boga, który objawił się w Chrystusie, umocnić 

nadzieję wyrażającą się w oczekiwaniu na życie wieczne, ożywić miłość, czynnie 

służącą braciom
35

. Doświadczenie Roku Jubileuszowego wskazuje, jak istotne 

stały się konkretne punkty tej agendy i jak szczególne znaczenie przypisały im 

środki społecznego przekazu. Widać to choćby na przykładzie recepcji symboliki 

„drzwi świętych”
36

, tematu pielgrzymowania
37

 i pojednania
38

.  

Uświadomienie zagrożeń czyhających na odbiorców kultury mediów stawia 

także  przed  głosicielem  słowa  Bożego konkretne wyzwania.  Najważniejszym 

z nich wydaje się odnowienie w człowieku zdolności percepcji realnego, a nie 

jedynie wyimaginowanego przez środki przekazu świata. Papieska Rada ds. Kul-

tury zauważa, że media udostępniające informacje „na żywo” przekształcają 

sposób odbioru wydarzeń: rzeczywistość ustępuje temu co z niej jest pokazywane. 

Dlatego też ciągłe powtarzanie wybranych informacji staje się decydującym 

 
34 A. S c e l z o: Alcune esperienze dell’Ufficio Comunicazione e Documentazione del Grande 

Giubileo dell’Anno 2000. W: Gli uffici stampa delle diocesi e delle conferenze episcopali. Red. M. 

C a r r o g g i o, J. M. L a  P o r t e Roma 2002 s. 176. 
35 J a n  P a w e ł  I I: List apostolski Tertio millennio adveniente (1994), n. 31.  
36 Ten znak jubileuszu był przez wiernych przeżywany z niezwykłym entuzjazmem, a otwar-

cie i zamknięcie Roku Świętego były także wydarzeniem medialnym. Dał temu wyraz sam papież, 

kiedy na zamknięcie Wielkiego Jubileuszu pisał: Nierzadko przyglądałem się uważnie długim 

szeregom pielgrzymów, oczekujących cierpliwie na przejście przez próg Drzwi Świętych. Usiłowa-

łem sobie wyobrazić historię życia każdego z nich, złożoną z radości, lęków i cierpień; historię, w 

którą wszedł Chrystus i która w dialogu z Nim odnajdywała znów drogę nadziei; Jan Paweł II: List 

apostolski Novo millennio ineunte (2001) n. 8. Z kolei otwarcie Bramy Świętej w bazylice św. 

Pawła za Murami na początku 2000 r. przez przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich 

nabrało cech ekumenizmu spełnionego, postrzegane było jako gest – z punktu widzenia komunika-

cji – o charakterze wydarzenia planetarnego; por. G. G a m a l e r i: La galassia dei media. Roma 

2001 s. 37–38. 
37 Pielgrzymi przybywający do Rzymu na Wielki Jubileusz roku 2000, wśród nich uczestnicy 

Światowego Dnia Młodzieży, stali się żywą „ilustracją” pielgrzymowania. Sam J a n  P a w e ł  I I, 

udając się w pielgrzymkę do świętych miejsc Starego i Nowego Testamentu, do Egiptu i do Ziemi 

Świętej, dawał przykład, w jaki sposób można przeżywać czas umacniania się w wierze. 
38 Liturgia przebłagalna w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu stała się jednym z kluczy in-

terpretacyjnych całego jubileuszu roku 2000.  
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czynnikiem tworzenia opinii uznawanej za publiczną
39

. Dlatego Rolf Zerfass po-

ucza kaznodziejów, że autonomia nowoczesnych środków przekazu doprowadziła 

do powstania »sztucznego świata« danych, informacji, trendów i pespektyw, 

pewnego  rodzaju  bariery  interpretacyjno-dźwiękowej,  która  każe  wątpić, czy 

w ogóle jesteśmy jeszcze w stanie dotrzeć do świata realnego
40

. Dokument Stoli-

cy Apostolskiej Etyka w środkach społecznego przekazu mówi o tendencji me-

diów do ignorowania lub spychania na ubocze zagadnień i doświadczeń religij-

nych; traktowania religii bez należytego zrozumienia, a nawet z lekceważeniem 

jako przedmiotu płytkiej ciekawości, który nie zasługuje na poważne zaintereso-

wanie; szerzenia  religijnych  nowinek  kosztem  tradycyjnej wiary; (…) ocenia-

nia religii i doświadczenia religijnego według laickich kryteriów przydatności 

oraz faworyzowania tych poglądów religijnych, które odpowiadają świeckim 

upodobaniom;  próbach  zamknięcia  transcendencji  w  granicach  racjonalizmu 

i sceptycyzmu
41

. Przeciwdziałanie tej tendencji dotyczy choćby przywrócenia 

miejsca w przestrzeni publicznej dyskusji o Bogu i wartościach religijnych, skoro 

jedną z norm medialnych  stało  się  odmawianie  człowiekowi  prawa  do  inter-

pretacji  życia w kontekście własnej religijności, lekceważenie tradycyjnych form 

kultu, redukcja tradycji religijnej poprzez „prywatyzację” wiary i marginalizację 

struktur kościelnych
42

. Istotne wydaje się także zapobieganie propagowanemu w 

popkulturze medialnej przekonaniu, że „zakazane jest zakazywanie”, czyli że 

każde zachowanie człowieka jest dozwolone
43

. Budowanie w człowieku świa-

domości realnego świata oznacza przeciwstawienie się tendencji do postrzegania 

religijności jedynie jako sfery subiektywnych i osobistych przeżyć, polega także 

– jak pisał Raoul Plus – na „realności” kaznodziei, tematu, stylu i wypowiedze-

niu kazania
44

. Głosicielowi słowa Bożego przychodzi tu z pomocą sam Jezus, 

którego „komunikacja  pastoralna”  prowadziła  do  obudzenia  w  człowieku  

obecnych w nim przekonań religijnych i otwarcia go na nowe wartości. Wystar-

czy przeanalizować dialogi Jezusa z napotkanymi ludźmi – czy będzie to Sama-

rytanka, Kananejka,  Nikodem  czy  Natanael –  by  zobaczyć,  jak  proste słowa 

– woda,  szczenięta,   narodziny,   figowiec  –  nabierają   religijnego  znaczenia  

i  pozwalają człowiekowi  przeżyć  orędzie  zbawcze
45

. Nie  było  tam  miejsca  

na  potoki  słów  o  Bogu,  o  niebie,  o  zbawieniu, o grzechu, o miłości, o spra-

 
39 Papieska Rada ds. Kultury: Kultura jako zagadnienie duszpasterskie (1999) n. 9.  
40 R. Z e r f a s s: Od aforyzmu do kazania. Kraków 1995 s. 32.  
41 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu: Etyka w środkach społecznego przeka-

zu (2000) n. 18.  
42 Por. M. D z i e w i e c k i: Komunikacja pastoralna. Kraków 2006 s. 54.  
43 Por. M. F a z i o: Storia delle idee contemporanee. Roma 2001 s. 189. Zob. także wywiad z 

Ewą S i e d l e c k ą z „Gazety Wyborczej”, sfotografowaną na tle napisu „Zabrania się zabraniać”– 

por. E. R u t k o w s k a: Luz w głowie. „Press”. R. 2014 nr 11 s. 25–30.  
44 Por. R. P l u s: Kaznodziejstwo »realne« i »nierealne«. Kraków 1930 s. 12.  
45 Interesującą analizę dialogów biblijnych Jezusa z ludźmi prezentuje A. J a n k o w s k i: 

Dwadzieścia dialogów Jezusa. Kraków 2004.  
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wiedliwości, o uczciwości, o miłosierdziu, o heroizmie
46

, które często w kazno-

dziejskiej praktyce, jakby na wzór medialnego wzorca określanego mianem Info-

tainment – łączenia informacji z rozrywką – „układają  się  w budującą opowieść 

o jakimś czarującym świecie” – „Harry Potter dla dorosłych”
47

.  

Odnawianie w człowieku zdolności percepcji realnego świata powinno opie-

rać się także na narracji, podstawowej formie komunikacji medialnej. Przypo-

wieści Jezusa, zbudowane na historii Samarytanina, syna marnotrawnego czy 

bogacza i Łazarza, pozwalały – wcale nie w fantazyjny sposób – znaleźć odpo-

wiedź na konkretne pytania słuchaczy. Żywoty świętych, które przez wieki towa-

rzyszyły pastoralnej działalności Kościoła, potwierdzają skuteczność przepowia-

dania opartego na ludzkich historiach. Jak zauważa Robert White, jedną z waż-

niejszych przyczyn kryzysu komunikacji pastoralnej Kościoła stało się powolne 

oddalanie  od  formy  narracyjnej  na  rzecz  komunikacji  bardziej  analitycznej  

i abstrakcyjnej – druk wprowadził katechizm, który niestety często został zredu-

kowany do sumy nakazów dogmatycznych odwołujących się bardziej do intelektu 

niż do wiary człowieka
48

. Przepowiadanie słowa Bożego „polega w istocie na 

opowiedzeniu historii”
49

. Wyzwaniem dla Kościoła pozostaje forma i język nar-

racji dostosowanej do kulturowego kontekstu współczesnego świata i do środ-

ków przekazu, epatujących często historiami nierealnymi i antyewangelicznymi.  

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom kultury mediów oderwanej od rze-

czywistości oznacza także ukazywanie wiernym zasadniczej różnicy pomiędzy 

opinią publiczną i opinią opublikowaną. Zadaniem podmiotu przepowiadającego 

staje się w tym kontekście kulturowym kształtowanie opinii publicznej, wypo-

wiadanie się w sprawach istotnych dla ewangelizacji, o których środki przekazu 

milczą lub je ośmieszają. Niekiedy dotyczyć to będzie głoszenia prawd moral-

nych, o których słuchacz nie usłyszy poza kościołem, tak by przeciwstawiać się 

stosowanej przez media „wybiórczości, której nic nie usprawiedliwia”
50

, albo też 

uproszczeniom w ukazywaniu złożonych zagadnień. Dotyczy to także zapobie-

gania kryzysowi wiary przez propagowanie tożsamości Kościoła i wcielanie tej 

tożsamości w kulturę. Nie można zapomnieć o demaskującej mocy słowa Boże-

go  wobec  nieprawdziwego,  niepełnego  czy  ułamkowego  obrazu  człowieka  

w mediach
51

. Nie bez znaczenia jest też przeciwdziałanie zakłóceniom znie-

kształcającym przekaz wiary, posługiwanie się językiem obrazowym, wychodze-

 
46 G. S i w e k: Blaski i cienie współczesnego przepowiadania. Kraków 2006 s. 88. 
47 Tamże, s. 88.  
48 Por. R. A. W h i t e: La comunicazione pastorale. W: Teologia e comunicazione. Red. C. 

G i u l i o d o r i, G. L o r i z i o. Cinisello Balsamo 2001 s. 205.  
49 H. S ł a w i ń s k i: Między ciągłością a zmianą. Teoria homilii w Stanach Zjednoczonych po 

Soborze Watykańskim II. Kraków 2008 s. 123. 
50 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu: Etyka w środkach społecznego przeka-

zu, dz. cyt., n. 14. 
51 Por. J. T w a r d y: Aktualizacja słowa Bożego w kaznodziejstwie, dz. cyt., s. 298.  
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nie naprzeciw zapotrzebowaniom słuchaczy, świadomość konieczności przycią-

gnięcia uwagi odbiorcy, stosowania zwięzłych formuł czy nawet umiejętność 

zaskoczenia słuchacza. Warto zwrócić uwagę na rolę podmiotu przepowiadają-

cego w kontekście zaproponowanego przez Paula Lazarsfelda i Elihu Katza mo-

delu dwustopniowego przepływu informacji
52

. W jej świetle kluczowe znaczenie 

w kształtowaniu ludzkich przekonań mają tzw. liderzy opinii publicznej, a infor-

macje medialne są przez ludzi odbierane w perspektywie relacji społecznych. 

Media dostarczają informacji, ale odbiorcy interpretują je pod wpływem poglą-

dów osób, którym ufają. Taką rolę społeczną powinien odgrywać kaznodzieja, 

którego zadaniem jest wypowiedzenie prawd „do zapamiętania”. Głoszenie sło-

wa Bożego staje się w ten sposób ważnym ogniwem opinii publicznej, a kazno-

dzieja, bez zabiegania o własną medialność, może ją kształtować wypełniając 

misję głoszenia słowa Bożego. W ten sposób przepowiadanie ma szansę stawać 

się procesem komunikacji Ewangelii, prowadzić do uczestnictwa w tym, co 

wspólne, i do tworzenia tego, co wspólne dla nadawcy i odbiorcy. Jak pisze José 

Prado Flores, wyzwaniem dla nas jest podniesienie światła głoszenia kerygma-

tycznego – nie możemy żyć jak biedacy, mając w sobie tak ogromne bogactwo
53

. 

Kościół ma w ręku ogromny atut, którego w czasach popularności teorii marke-

tingowych często nie wykorzystuje – jest „specjalistą” od Dobrej Nowiny. 

Dobrze to zadanie kształtowania opinii publicznej ponad, czy obok, głoszo-

nego przez media „orędzia”, opisał Kazimierz Brandys, relacjonując efekty spo-

łeczne  pielgrzymki  Jana  Pawła  II  do  Polski  w 1979 r. Pisarz był zdumiony, 

że w przeddzień przybycia papieża do Warszawy spotkał tysiące ludzi, którzy 

bez wezwania wyszli na ulice, choć przecież odzwyczajono ich od tego, że są 

żywym ogółem, uczyniono wiele, aby ich przekonać, że stanowią bierną masę, 

której ruchami się steruje
54

. Stąd też można było powiedzieć, że wielotysięczny 

tłum zobaczył siebie, utwierdził się w poczuciu własnej obecności
55

, a papież 

wyraził jego myśli, myśli i pamięć, które zafałszowano, mówił do niego z wnętrza 

jego doświadczeń, wypowiadał jego nadużytą prawdę. (…) Papież swymi słowa-

mi  dobrego  proroka  czynił  ludziom dostęp do tego, co jest w nich najświatlej-

sze i o czym wiedzieli od zawsze. Oczyszczał ich ze zmętnień, ze skamielin nanie-

sionych przez lata nieszczęść i nieprawdy
56

.  

 

 

 
52 Por. E. K a t z, Paul F. L a z a r s f e l d: Personal influence; the part played by people in the 

flow of mass communications. Glencoe 1955. 
53 J. H. Prado F l o r e s: Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji. Poznań 2013 s. 63.  
54 K. B r a n d y s: Miesiące. 1978–1981. Warszawa 1997 s. 165. 
55 Tamże, s. 165. 
56 Tamże, s. 171.  
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Sobór  Watykański  II  wprowadził  wiele  zmian  w  teologii  homiletycznej, 

a wydana z polecenia ojców soborowych instrukcja duszpasterska o środkach 

społecznego przekazu Communio et Progressio zwróciła uwagę na teologiczny 

wymiar komunikacji, nazywając przepowiadającego Chrystusa „wzorem komu-

nikowania”. W czasie swego ziemskiego życia Chrystus dał się poznać jako do-

skonały »Głosiciel«. Przez wcielenie upodobnił się do tych, którzy mieli Go kie-

dyś słuchać, a w swoich kazaniach i całym stylu życia zawsze miał na względzie 

przepowiadanie
57

. Wyrażone w dokumencie przekonanie potwierdziło słuszność 

zastosowania badań nad procesami międzyludzkiej komunikacji do przekazu 

słowa Bożego
58

.  

Cytowany  wcześniej  Thomas  Carlyle  nie  miał  wątpliwości,  że publicy-

sta, a więc autor medialnych wypowiedzi, coraz częściej zajmuje w społeczeń-

stwie nowożytnym miejsce „najwyższe” i że prasa podąża ku zastąpieniu ambo-

ny, senatu, senatu akademickiego i wielu jeszcze innych rzeczy
59

. Dziś już nie 

tylko prasa, ale także radio, telewizja, film, nośniki reklamy czy Internet, są obok 

ambony ważnym podium dla wyrażania myśli i kształtowania opinii publicznej. 

Nie znaczy to jednak, że głosiciel słowa Bożego ma zamilknąć czy też przestra-

szyć się skutecznością medialnej ofensywy, powinien – w konkretnych warun-

kach historycznych –  nieustannie  realizować  pośrednictwo  zbawcze  Kościoła 

i urzeczywistnianie się Kościoła w teraźniejszości.  

Aby tak się stało, zarówno twórcy, jak i użytkownicy środków społecznego 

przekazu powinni aktywnie współtworzyć kulturę medialną. Także Kościół – 

zwłaszcza poprzez działalność głosicieli słowa Bożego – do tej ogólnoświatowej 

debaty może wiele wnieść. Wnosi długą tradycję mądrości moralnej, zakorze-

nionej w Bożym objawieniu i refleksji ludzkiej. (…)  Jego  szczególnym  wkładem 

w sprawy ludzkie, w tym także w dziedzinę przekazu społecznego, jest »takie ro-

zumienie godności osoby, jakie w całej pełni objawia tajemnica Słowa Wcielone-

go« (por. Centesimus annus, 47)
60

. Dlatego też do zadań pasterzy należy wska-

zywanie wiernym, że spoczywa na nich obowiązek podejmowania współpracy 

zmierzającej do tego, by użycie środków społecznego przekazu przepoić duchem 

 
57 Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu: Instrukcja duszpasterska o środkach 

społecznego przekazu Communio et progressio (1971) n. 11.  
58 Por. np. Z. A d a m e k: Homiletyka. Tarnów 1992 s. 30–43;  Z. G r z e g o r s k i: Homilety-

ka kontekstualna. Poznań 1999 s. 153–159; B. K l a u s: Homiletische Orientierung: Die Predigt als 

Kommunikationsmedium. W: Kommunikation in der Kirche: Predigt, Religionsunterricht, Seelsor-

ge, Publizistik. Red. B. K l a u s. Gütersloh 1979 s. 111nn; H. O. W ö l b e r: Die Predigt als Kom-

munikation, „Kerygma und Dogma”. R. 1958 nr 4 s. 112–128.  
59 T. C a r l y l e: On heroes, hero-worship and the heroic in history. London 1900. Tłum. pol. 

Bohaterowie. Kraków 2006 s. 152.  
60 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu: Etyka w środkach społecznego przeka-

zu, dz. cyt., n. 5.  
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ludzkim i chrześcijańskim
61

. Jednocześnie Kościół nie może zrezygnować z przy-

sługującego mu prawa, by doświadczenia skutecznego przekazu medialnego 

wykorzystywać w przepowiadaniu słowa Bożego.  

Z powieści Wiktora Hugo, opisującej między innymi zmiany kulturowe wy-

nikające z pojawienia się druku
62

, można wysnuć ważny wniosek pastoralny: 

funkcje katedry, śpiewu, druku... w kulturze zmieniają się – orędzie pozostaje to 

samo. Dlatego też, jak pisał Benedykt XVI, musimy także dziś zrozumieć „nową 

kulturę”, czyli nowe sposoby przekazu wraz z „nowymi językami, nowymi tech-

nikami, nowymi postawami psychologicznymi”, by ukazać, że pełne miłości 

zatroskanie o nas Boga w Chrystusie nie jest czymś należącym do przeszłości ani 

nawet erudycyjną teorią, lecz całkowicie konkretną i aktualną rzeczywistością
63

.  

 

 

 
61 Kodeks Prawa Kanonicznego (1983) kan. 822 § 2.  
62 Myśl ludzka, zmieniając swoją formę, zmieni również i środek wyrazu, idea główna każdego 

pokolenia nie jest zapisywana w tym samym materiale ani w ten sam sposób; W. H u g o: Katedra 

Marii Panny w Paryżu. Wrocław 2005 s. 184.  
63 B e n e d y k t  X V I:   Orędzie  na  44.  Światowy  Dzień  Środków  Społecznego  Przekazu 

(2010).  
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DARIUSZ KWIATKOWSKI 

Posługa kapłańska i prorocka prezbitera  

w obrzędach sakramentu święceń prezbiteratu 
  

 

Ewangelista Mateusz, przedstawiając Jezusa Chrystusa jako Najwyższego 

Kapłana, napisał:  Jezus nie przyszedł na ziemię, aby Mu służono, lecz aby służyć 

i dać swoje życie jako okup za wielu (Mt 20,28). Każdy prezbiter, przyjmując 

sakrament święceń, upodabnia się do Jezusa Chrystusa, co oznacza, że służba 

zostaje wpisana w jego kapłańską egzystencję. Służba prezbitera przyjmuje różne 

aspekty, ale najbardziej objawia się w kulcie. W Katechizmie Kościoła katolic-

kiego czytamy: Swój zaś święty urząd sprawują przede wszystkim w kulcie czy 

uczcie  eucharystycznej,  w której działając w zastępstwie (in persona) Chrystusa 

i głosząc Jego tajemnicę, łączą modlitwy wiernych z ofiarą Tego, który jest ich 

Głową, i uobecniają we Mszy świętej, aż do przyjścia Pańskiego, jedyną świętą 

ofiarę Nowego Testamentu, mianowicie Chrystusa, ofiarującego się raz jeden 

Ojcu na ofiarę niepokalaną
1
. 

W kult wpisuje się także głoszenie słowa Bożego. Dla prezbitera przepowia-

danie dobrej nowiny przyjmuje wymiar służebny i staje się jednym z najważniej-

szych zadań w jego codziennym życiu.  

Służba prezbitera realizuje się w posłudze prorockiej przez głoszenie lu-

dziom orędzia Ewangelii oraz w posłudze kapłańskiej przez udzielanie im sa-

kramentów. Celem artykułu jest ukazanie kapłańskiej i prorockiej posługi prezbi-

tera w Obrzędach sakramentu święceń prezbiterów. Dla osiągnięcia zamierzone-
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1 KKK 1566. 
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go celu zostanie przeprowadzona analiza teologiczno-liturgiczna postaw, gestów 

i modlitw tworzących liturgię sakramentu święceń prezbiterów.  

 

I. Prezbiter kapłanem i prorokiem w postawach i gestach 

liturgii sakramentu święceń prezbiterów 

Każdą celebrację liturgiczną tworzą gesty, postawy i teksty euchologijne. 

Poprzez te rzeczywistości dokonuje się zbawczy dialog Boga ze zgromadzonym 

ludem i pojedynczym człowiekiem. Również w liturgii sakramentu święceń pre-

zbiteratu są one obecne, aby ukazać to, co werbalnie trudno byłoby w pełni wy-

razić. Postawy i gesty stają się widzialnym znakiem niewidzialnej, ale obecnej 

dzięki Duchowi Świętemu rzeczywistości. 

Liturgia święceń prezbiteratu rozpoczyna się od wyrażenia przez kandyda-

tów gotowości  do  pełnienia  swego  posłannictwa.  W posłannictwie prezbitera 

w sposób bardzo wyraźny jest obecna posługa prorocka i kapłańska. Na początku 

kandydaci do święceń wobec biskupa wyrażają swoją gotowość do przyjęcia 

sakramentu i wynikających z niego konsekwencji
2
. Zaraz po Ewangelii diakon 

wzywa ich słowami: Niech przystąpią mający przyjąć święcenia prezbiteratu. 

Następnie każdy powołany i wezwany z imienia i nazwiska odpowiada: Jestem
3
. 

Ta odpowiedź stanowi wyrażenie gotowości i chęci służby Bogu i ludziom, przez 

święte czynności przysługujące prezbiterom. Kandydat wyraża gotowość oddania 

całego siebie na wyłączną służbę Bogu i Kościołowi. Jego służba będzie się rea-

lizowała w wykonywaniu funkcji kapłańskich i prorockich.  

W obrzędach przygotowujących do przyjęcia sakramentu święceń prezbite-

ratu znajduje się także bardzo sugestywna postawa leżenia krzyżem. Kandydaci 

przyjmują ją na czas modlitwy litanijnej skierowanej do wszystkich świętych. 

Gest prostracji wyraża właściwą postawę wewnętrzną, którą winien przyjąć pre-

zbiter podczas wykonywania swojej służby w Kościele. W czasie Litanii do 

świętych wszyscy zgromadzeni wierni błagają o Bożą łaskę dla kandydatów, 

którzy wyrazili swą gotowość służby kapłańskiej w stopniu prezbiteratu
4
. Gest 

padnięcia na twarz i leżenia krzyżem wyraża w sposób bardzo plastyczny i suge-

stywny  całkowite  oddanie  się  Bogu i Kościołowi, poczucie własnej niegodno-

ści i niemocy oraz wzmacnia intensywność zanoszonych modlitw
5
. W sposób 

szczególny, prezbiter ma świadomość swojej słabości i niegodności, kiedy wy-

konuje czynności liturgiczne, działając in persona Christi. Bez Chrystusowej 

 
2 Por. Obrzędy Święceń Biskupa, Prezbiterów i Diakonów. Wydanie drugie wzorcowe. Kato-

wice 1999 111 (odtąd: OŚBPiD). 
3 Por. tamże 121. 
4 Por. tamże 111. 
5 Por. D. F o r s t n e r: Świat symboliki chrześcijańskiej. Warszawa 2001 s. 19. 
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łaski  i  wewnętrznego  uniżenia  się  nie  może  on  owocnie wykonywać kapłań-

skiej i prorockiej posługi. Prezbiter swoją moc czerpie z jedności z Chrystusem, 

Najwyższym Kapłanem i Prorokiem. 

Bezpośrednio po litanii błagalnej Ordo święceń prezbiteratu umieszcza gest, 

który zalicza się do istotnych i ważnych gestów sakramentalnych, czyli nałożenie 

rąk biskupa na głowy kandydatów. Litania bezpośrednio przygotowuje do istot-

nych obrzędów święceń, ponieważ nałożenie rąk i modlitwa święceń stanowią 

centralne miejsce liturgii udzielania sakramentu święceń prezbiteratu
6
. Bardzo 

jasno mówi o tym Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, ukazując, że w tych 

czynnościach kandydatom udziela się daru Ducha Świętego, który jest nieo-

dzowny do pełnienia urzędu posługiwania prezbiterów
7
. Prezbiter wykonuje swój 

urząd przez głoszenie słowa Bożego i udzielanie sakramentów, czyli funkcję 

kapłańską. Rubryki Pontyfikału rzymskiego wzywają, aby zaraz po litanii, wy-

brani na prezbiterów wstali i po kolei podchodzili do biskupa i klęknęli przed 

nim. Po tym biskup każdemu z kandydatów kładzie na głowę ręce, zachowując 

milczenie
8
. W tym miejscu należy ściśle przestrzegać uwag zawartych w rubryce 

i zachować całkowite milczenie. Słowem wyjaśniającym dla gestu nałożenia rąk 

stanie się modlitwa święceń. Ze względu na czytelność znaku milczenia nie wy-

pada w tym miejscu wykonywać żadnego śpiewu ani muzyki. Jest to potrzebne, 

aby nie odwracać uwagi wiernych od gestu nałożenia rąk, który należy do istot-

nych działań sakramentalnych
9
. Choć istnieje czasowa i rzeczywista odległość 

między nałożeniem rąk, a modlitwą święceń, to jednak podobnie jak w innych 

celebracjach sakramentalnych, tak również tu słowo i gest wzajemnie się uzupeł-

niają i ściśle się ze sobą łączą. Słowo związane z konkretnym gestem nadaje mu 

moc ekspresyjną, interpretuje, określa gest i nadaje mu właściwe znaczenie
10

.  

Na kandydatów do przyjęcia prezbiteratu, zaraz po nałożeniu rąk przez bi-

skupa, kładą ręce również wszyscy obecni prezbiterzy. Poprzez ten gest wyrażają 

solidarność w posiadaniu tego samego ducha oraz przyjęcie ich do prezbite-

rium
11

. Tak jak oni kiedyś przez gest nałożenia rąk otrzymali rzeczywistą moc 

Bożą i specjalną łaskę uczestnictwa w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, tak teraz 

przyjmują swoich braci, z którymi przez głoszenie Dobrej Nowiny i funkcję ka-

płańską będą prowadzić wiernych drogą zbawienia. I choć jest to ten sam gest 

posiada on różne znaczenie
12

. W przypadku prezbiterów jest znakiem uczestnic-

 
6  Por. K.  K o n e c k i: Nałożenie rąk w odnowionych obrzędach święceń. W: Ante Deum 

stantes, Red. S . K o p e r e k, R. T y r a ł a.  Kraków 2002 s. 296–297. 
7  Por. OŚBPiD 112. 
8  Por. tamże 129–130. 
9  Por. K. K o n e c k i: Nałożenie rąk w odnowionych obrzędach święceń, art. cyt., s. 297. 
10 Por. tamże, s. 298. 
11 Por. OŚBPiD 112. 
12 Należy rozróżnić dwa pojęcia: heirotonia – gest oznaczający władzę ordynacji, przekazania 

łaski (kompetencja biskupa) i heirotesia – określenie gestu, przez który prezbiter nie przekazuje 
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twa w tej samej łasce i w tej samej posłudze. Wszyscy prezbiterzy posiadają tego 

samego kapłańskiego ducha – communem presbyterii spiritum; propter commu-

nem et similem cleri spiritus – jak zaświadcza Tradycja Apostolska
13

.  

Po modlitwie święceń w liturgii sakramentu dokonują się tak zwane obrzędy 

wyjaśniające.  Tworzą je  zwykle  znaki  i  towarzyszące  im formuły. Pierwszym 

z nich jest założenie stuły w sposób właściwy prezbiterom i ornatu – szaty litur-

gicznej prezbitera
14

. Wyświęcony prezbiter zakłada stułę na szyję w taki sposób, 

że dwa jej końce zwisają swobodnie ku przodowi. Stuła jest znakiem władzy 

święceń, czyli upoważnia do głoszenia słowa Bożego i celebrowania Misteriów. 

Założona stuła oznacza, że uczestnicy kapłańskiego urzędu Chrystusa są w Jego 

imieniu szafarzami łaski, która spłynęła na całą ludzkość z rozpostartych na 

krzyżu ramion Pana i którą wciąż otrzymują wierni w świętych Misteriach, któ-

rych prezbiter jest sługą. Właśnie dlatego stuły należy używać we wszystkich 

celebracjach liturgicznych. Od strony prawnej jest ona wymagana do godziwości 

sprawowania liturgii
15

. Na albę i stułę prezbiterzy zakładają również ornat, który 

nie ma tak bogatej symboliki. Etymologia słowa ornat pochodzi od łacińskiego 

ornare, czyli „ozdabiać”. Można powiedzieć, że jest to ozdobna szata wierzchnia 

używana podczas sprawowania Eucharystii przez kapłana
16

. Natomiast Wprowa-

dzenie teologiczne i pastoralne określa ornat jako zewnętrzny znak posługi, którą 

odtąd będą pełnić wyświęceni prezbiterzy. Ta posługa wyrazi się w głoszeniu 

słowa Bożego i przewodniczeniu liturgii
17

.  

Drugą czynnością wyjaśniająca jest namaszczenie rąk prezbitera olejem 

Krzyżma. Zaraz po nałożeniu szat, każdy z wyświęconych klęka przed biskupem, 

który wypowiadając odpowiednią formułę, namaszcza neoprezbiterom dłonie 

świętym Krzyżmem
18

. Namaszczenie olejem rąk wyświęconych prezbiterów 

oznacza, że są oni powołani i przeznaczeni do najwyższej służby. W ten sposób 

również  udziela  się  im  władzy  błogosławienia,  poświęcania i pośredniczenia 

w  otrzymywaniu  łask
19

.   Ich   służba   staj e  się   służbą   samemu  Chrystusowi 

i polega  na  głoszeniu Jego słów i ukazywaniu Jego zbawczej mocy w sakramen-

tach. Namaszczenie prezbitera, jako znak jego kapłańskiej służby, ma swoje źró-

 
łaski, ale akceptuje włączenie nowego członka w kolegium prezbiterów. Język łaciński dla określe-

nia obu gestów używa jednego terminu: impositio manu (manum).  Zob.  C. V o g e l:  L‘imposition 

des  mains  dans  les  rites  d’ordination  en  Orient  et  en  Occident. „La Maison-Dieu”. R. 1970 

nr 102 s. 52–72. 
13 B. B o t t e (ed.): La Tradition apostolique de Saint Hippolyte. Essai de reconstitution. LQF 

3., Münster i Wf. 1963 nr 8. 
14 Por. OŚBPiD 132. 
15 Por. A. J . Z n a k: Fundamentalne rzeczywistości liturgii. Oleśnica 1992 s. 211. 
16 Por. B. N a d o l s k i: Leksykon liturgii. Poznań 2006 s. 1134. 
17 Por. OŚBPiD 113. 
18 Por. tamże 133. 
19 Por. D. F o r s t n e r: Świat symboliki chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 174. 
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dło w Starym Testamencie. W Księdze Wyjścia czytamy, że namaszczenie Aaro-

na oraz jego synów wyrażało przekazanie im prawa do pełnienia na wieki służby 

kapłańskiej (por. Wj 40,13nn)
20

. Również dziś namaszczenie rąk wyświęconego 

prezbitera przedstawia przekazanie mu prorockiej i kapłańskiej posługi, którą 

będzie pełnił w Kościele. 

Trzecim obrzędem wyjaśniającym w liturgii święceń prezbiterów jest wrę-

czenie chleba i wina. Rubryki liturgiczne zachęcają, aby to wierni przynieśli 

chleb na patenie oraz wino z wodą w kielichu. Dary przyjmuje diakon i przeka-

zuje  je  biskupowi,  który  następnie w symboliczny sposób, wręcza je każdemu 

z wyświęconych
21

. Dary chleba i wina symbolizują ludzki trud i cierpienie oraz 

pracę człowieka, gdyż powstają dzięki jego trosce i wysiłkowi. Jednocześnie 

dary te w Eucharystii stają się w rzeczywisty sposób Ciałem i Krwią Chrystusa, 

czyli pokarmem na życie wieczne (por J 6,54)
22

. Przekazanie chleba i wina neo-

prezbiterowi w sposób bardzo czytelny wskazuje na jego funkcję przewodnicze-

nia Eucharystii. Prezbiter, przywołując moc Ducha Świętego, przemienia te dary, 

by karmić prawdziwym Życiem tych, którzy życie pragną zachować. 

Ostatnim obrzędem wyjaśniającym jest udzielenie przez biskupa wyświęco-

nym prezbiterom pocałunku pokoju
23

. Również znaczenie tego gestu odczytuje-

my w świetle objawionego słowa. W Piśmie Świętym przez pocałunek pokoju 

wyrażano miłość, szacunek, adorację, a także powitanie (por. Łk 7,38)
24

. Ten 

znak przyjęła liturgia Kościoła starożytnego, aby symbolizował miłość nadprzy-

rodzoną oraz gotowość przyjęcia brata do wspólnoty świętych
25

. Wprowadzenie 

teologiczne i pastoralne podkreśla, że pocałunek biskupa jest jakby pieczęcią 

potwierdzającą przyjęcie przezeń jego nowych współpracowników i wprowadze-

nie ich w posługiwanie
26

. Można powiedzieć, że jest to powitanie nowego 

współpracownika i włączenie go w posługiwanie prorockie i kapłańskie. Znak 

pokoju neoprezbiterom przekazują także wszyscy obecni w kościele prezbiterzy. 

Przez pocałunek pokoju pozdrawiają ich i przyjmują do wspólnej posługi w sta-

nie prezbiteratu
27

. Wszyscy prezbiterzy z radością przyjmują swych braci, z któ-

rymi odtąd wspólnie będą prowadzić Lud Boży, karmiąc go słowem i uświęcając 

przez sakramenty, aby wraz z nimi osiągnąć zbawienie. 

Przedstawione wyżej postawy i gesty zawierają w sobie głęboki sens, który 

niejednokrotnie jest bardzo obszerny i wielowarstwowy. W szerokim spektrum 

 
20 Por. M. L u r k e r: Słownik obrazów i symboli biblijnych. Poznań 1989 s. 156. 
21 Por. OŚBPiD 135. 
22 Por. D. K w i a t k o w s k i: Zaczerpnąć ze źródła wody życia. Kalisz 2007 s. 110. 
23 Por. OŚBPiD 136. 
24 Por. M. B a b i k: Słownik biblijny. Kraków 2009 s. 172. 
25 Por. M. L u r k e r: Słownik obrazów i symboli biblijnych, dz. cyt., s. 180. 
26 Por. OŚBPiD 113. 
27 Por. tamże.  
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znaczeń tych postaw i gestów na pierwszy plan zawsze wyłania się posługa pre-

zbitera jako proroka i kapłana. Ta posługa znajduje się w centrum całej egzysten-

cji życia prezbitera. 

 

II. Prezbiter głosicielem słowa Bożego i szafarzem sakramentów 

w formułach euchologijnych 

Gestom i formułom sakramentalnym towarzyszą odpowiednie słowa, dzięki 

którym  sakrament  może  zaistnieć  i  staje  się  bardziej  zrozumiały. Tak też jest 

w sakramencie święceń prezbiterów. Dość rozbudowana forma obrzędu święceń 

zawiera szereg dialogów prowadzonych między biskupem a kandydatami do 

święceń. W dynamice liturgii święceń nie brakuje również modlitw i formuł wy-

jaśniających gesty i postawy. Warto je wszystkie przeanalizować, aby zobaczyć 

w jaki sposób ukazują one naturę posługi prezbitera.   

Po proklamacji Ewangelii dokonuje się przedstawienia i wyboru kandyda-

tów. Biskup w sposób publiczny i uroczysty ogłasza wybór do stanu prezbiteratu 

przedstawionych kandydatów. Formuły obecne w tej części liturgii święceń pod-

kreślają, że wybór ten został dokonany Pana Boga
28

. Tak się dzieje, ponieważ 

służba prezbitera poświęcona zostaje na chwałę Boga.  

Po   tym  krótkim,  ale  bardzo  ważnym obrzędzie,  biskup wygłasza homi-

lię, w której wyjaśnia ludowi i kandydatom istotę urzędu posługiwania prezbite-

rów
29

. Pontyfikał podaje propozycję takiej homilii, ale oczywiście biskup może 

wygłosić inną homilię. W zaproponowanej homilii podkreśla się, że Jezus Chry-

stus sam wybrał uczniów, aby w Jego imię publicznie wykonywali w Kościele 

posługę kapłańską dla zbawienia ludzi. W tekście przywołuję się posługiwanie 

pełnione przez Apostołów, które jest kontynuowane do dziś przez ich następców, 

czyli biskupów oraz ich pomocników – prezbiterów. Prezbiterzy przez sakrament 

święceń stają się prawdziwymi kapłanami Nowego Przymierza. Do ich zadań 

należy głoszenie wszystkim ludziom słowa Bożego w taki sposób, aby ich nau-

czanie było pokarmem dla ludu Bożego. Mają oni również pełnić urząd kapłań-

ski, składając własnymi rękami na ołtarzu Chrystusową Ofiarę. Tekst homilii 

mówi także o innych sakramentach, którym przewodniczą prezbiterzy. I tak 

przez chrzest prezbiterzy mają włączać ludzi do ludu Bożego, w sakramencie 

pokuty odpuszczać grzechy w imieniu Chrystusa i Kościoła i w sakramencie 

chorych umacniać chorych. Poprzez celebrację innych świętych obrzędów mają 

oni składać Bogu uwielbienie i zanosić prośby nie tylko za lud Boży, lecz także 

 
28 Por. OŚBPiD 122. 
29 Por. D. K w i a t k o w s k i: Struktura i teologia obrzędów święceń prezbiteratu w posobo-

rowych pontyfikałach. „Poznańskie Studia Teologiczne”. T. 11: 2001 s. 182.  
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za cały świat
30

.  Treść  zamieszczonej  homilii bardzo mocno akcentuje kapłań-

ską i prorocką posługę prezbiterów.  

Po homilii kandydaci do święceń prezbiteratu składają biskupowi przyrze-

czenia. Poprzez zadawane pytania i odpowiedzi prezbiterzy przyrzekają bisku-

powi zachowanie wierności w pełnieniu urzędu posługiwania kapłańskiego
31

. 

Kandydaci zobowiązują się, jako gorliwi współpracownicy biskupa, do pełnienia 

następujących posług: kierowanie ludem Bożym, głoszenie słowa Bożego, wy-

kładanie prawd katolickiej wiary, sprawowanie misteriów Chrystusa, zwłaszcza 

Eucharystii i sakramentu pokuty, modlitwa za powierzony lud, poświęcanie się 

Bogu za zbawienie ludzi. Spośród pięciu zadanych pytań, dwa z nich ściśle doty-

czą posługi kapłańskiej i prorockiej prezbitera. Po przyrzeczeniu wolnej i pozy-

tywnej woli kandydata dotyczącej kwestii kierowania ludem Bożym, biskup pyta 

wybranego na prezbitera: Czy chcesz pilnie i mądrze pełnić posługę słowa, gło-

sząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary?
32

 Pytanie to, oprócz sa-

mej woli głoszenia słowa Bożego, mówi o także o jakości sprawowania tej czyn-

ności. Tę jakość określają dwa przymiotniki: „pilnie” i „mądrze”. Prezbiter wi-

nien mieć świadomość, że do wykonywania posługi głoszenia słowa należy się 

odpowiednio przygotować. Musi on zgłębiać Pismo Święte, aby dobrze i dokład-

nie je poznać, a w ostateczności czerpiąc z niej niewyczerpaną  mądrość,  zawsze 

i wszystkim ludziom mądrość tę przekazywać. W tym kontekście szczególnego 

znaczenia nabierają słowa papieża Franciszka, który w adhortacji apostolskiej: 

Evangelli gaudium napisał: Kaznodzieja, który się nie przygotowuje, nie jest 

„duchowy”, jest nieuczciwy i nieodpowiedzialny wobec otrzymanych darów
33

. 

Następne pytanie dotyczy kapłańskiej posługi prezbitera. Biskup pyta: Czy 

na chwałę Boga i dla uświęcenia chrześcijańskiego ludu chcesz pobożnie i z wia-

rą sprawować misteria Chrystusa, a zwłaszcza Eucharystyczną Ofiarę i sakra-

ment pokuty, zgodnie z tradycją Kościoła?
34

 Pierwsza część tego pytania bardzo 

jasno pokazuje cel kapłańskiej posługi, którym jest chwała Boga i uświęcenie 

ludu. Ten cel prezbiterzy realizują w sposób szczególny poprzez sprawowanie 

sakramentów, a zwłaszcza Eucharystii i sakramentu pokuty. Misteria Chrystusa 

prezbiter winien celebrować pobożnie i z wiarą. Prezbiter, sprawując święte 

czynności w skupieniu i z ufnością, ma objawiać Osobę Jezusa Chrystusa, która 

jest w nich obecna i przez nie działa.  

 
30 Por. OŚBPiD 123. 
31 Por. D.  Kwiatko wski : Święcenia prezbiterów w Pontyfikale rzymskim z 1990 roku. 

„Roczniki Teologiczne”. Liturgika. T. 8: 2002 s. 119. 
32 OŚBPiD 124. 
33 F r a n c i s z e k: Adhortacja apostolska Evangelii gaudium o głoszeniu Ewangelii w dzi-

siejszym świecie. Kraków 2013 nr 145. 
34 OŚBPiD 124. 
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Rozpoczynając litanię błagalną, biskup wzywa wszystkich zgromadzonych 

wiernych, aby błagali Boga o udzielenie darów kandydatom do przyjęcia sakra-

mentu święceń prezbiteratu. W ich posłudze mieści się kapłańska i prorocka 

służba. Kościół zdaje sobie sprawę, że bez pomocy Ojca wszechmogącego pre-

zbiterzy  nie  będą  w  stanie  jej  pełnić i dlatego wszyscy razem błagają świę-

tych o uproszenie u Boga potrzebnych darów. Modlitwa kończąca litanię także 

zawiera prośbę o dary, które nie mają być udzielone jednorazowo, ale w taki 

sposób, aby przyszli prezbiterzy cieszyli się zawsze obfitością darów Ojca
35

. 

To, co dokonało się przez włożenie rąk i modlitwę święceń w sposób pla-

styczny wyjaśniają tzw. ryty wyjaśniające i towarzyszące im formuły modlitew-

ne. Namaszczeniu rąk prezbitra olejem Krzyżma świętego towarzyszy następują-

ca formuła: Nasz Pan, Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym 

i mocą, niech cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu Ofia-

rę
36

. Słowa, które wypowiada biskup przy namaszczeniu nawiązują do otrzyma-

nego daru Ducha Świętego. Obrzęd ten oznacza szczególne uczestnictwo prezbi-

terów w kapłaństwie Chrystusa. Tak jak Chrystus zostają namaszczeni Duchem 

Świętym i posłani do uświęcania ludu. Prezbiterzy mają przede wszystkim skła-

dać Bogu Ofiarę, stad biskup namaszcza dłonie neoprezbitera, ponieważ w dłonie 

będzie on brał chleb i kielich z winem, aby mocą Ducha Świętego przemienić je 

w Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew Jezusa Chrystusa
37

.  

Ostatnia formuła modlitewna wypowiadana przez biskupa w liturgii sakra-

mentu święceń związana jest z przekazaniem przez biskupa neoprezbiterom pa-

teny z chlebem oraz kielicha z winem i wodą. Ta formuła brzmi następująco: 

Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co 

będziesz  czynić,  naśladuj to,  czego będziesz dokonywać, i prowadź życie zgodne 

z tajemnicą Pańskiego krzyża
38

. Również w tych słowach i geście mamy wyraźne 

nawiązanie do Eucharystii. Wielokrotne przywoływanie i wskazywanie na ten 

sakrament świadczy o jego priorytetowym miejscu w życiu każdego prezbitera. 

Przez sprawowanie Eucharystii dary ludu świętego, któremu każdy prezbiter ma 

służyć, mogą być w sposób doskonały ofiarowane Bogu. Słowa te w sposób 

szczególny zachęcają prezbitera do zjednoczenia z Chrystusem obecnym w Eu-

charystii.  

 

 

 
35 Por. OŚBPiD 126. 
36 Por. tamże 133. 
37 Por. D. K w i a t k o w s k i: Struktura i teologia obrzędów święceń prezbiteratu w posobo-

rowych pontyfikałach. art. cyt., s. 189. 
38 Por. OŚBPiD 135. 
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III. Natura posługi prezbitera w modlitwie święceń 

Kulminacyjnym momentem liturgii święceń prezbiteratu jest gest nałożenia 

rąk przez biskupa i modlitwa święceń. Modlitwa ta stanowi formę sakramentalną 

sakramentu święceń. Jej treść wyraża to, co dokonuje się w momencie przyjęcia 

święceń prezbiteratu
39

. W pierwszej części modlitwy święceń, zwanej anaklezą, 

Bóg Ojciec,  główny  adresat  modlitwy,  nazwany  jest  Panem,  Ojcem  świętym 

i wszechmogącym wiecznym Bogiem. Bóg jest tym, który rozdziela wszelkie 

łaski, jest twórcą ludzkiej godności. On zapewnia rozwój wszelkim stworzeniom 

i podtrzymuje je swoją mocą. W tej relacji do stworzeń warto zauważyć inicja-

tywę Boga i Jego działanie, które jest zawsze pierwsze, jest łaską. W celu kształ-

towania ludu kapłańskiego Bóg ustanawia pomocników Chrystusa różnych stop-

ni i napełnia ich mocą Ducha Świętego. Łatwo zauważyć, że określenia honorum 

auctor (twórca honorów) i distributor omnium dignitatum (udzielający wszelkich 

godności), występujące w dawnej modlitwie zostały zamienione na humanae 

dignitatis auctor (twórca ludzkiej godności)
40

 i distributor omnium gratiarum 

(udzielający wszelkich łask). Nie mówi się więcej o zaszczytach i godnościach, 

ale o służbie. Bóg ustanawia różne stopnie sług Jezusa Chrystusa (ministros 

Christi). Celem ich działania jest doskonalenie ludu kapłańskiego. Czasownik ad 

efformandum, użyty także przez Konstytucję dogmatyczną o Kościele, wskazuje 

na pewien proces, działanie, którego celem jest udoskonalenie, ulepszenie
41

. 

W  części  zwanej  anamnezą,  czyli  wspominającej  wydarzenia  zbawcze 

w historii  zbawienia,  zostaje  przywołana  starotestamentalna  typologia  Mojże-

sza  i Aarona oraz siedemdziesięciu mężów danych im do pomocy. Ich funkcja 

została wzbogacona o wyrażenie mówiące także o uświęcaniu ludu (regendo et 

sanctificando populo). W czytelny sposób ukazany jest cel powołania i przeka-

zania władzy synom Aarona – składanie ofiar w świątyni (sacrificia tabernaculi) 

oraz wystarczająca liczba kapłanów do ich składania. Ofiary składane w świątyni 

były tylko cieniem dóbr przyszłych. Treść modlitwy przypomina, że już w cza-

sach Starego Przymierza rozwinęły się posługi ustanowione dla sprawowania 

świętych obrzędów, do których wybrani zostali Mojżesz i Aaron. Urząd Mojże-

sza sprowadzał się do tego, by kierowane do niego słowa Jahwe oznajmiał całe-

mu Izraelowi. To samo zadanie powierzone zostaje prezbiterom, mają oni 

 
39 Por. K.  K o n e c k i: Struktura i teologia modlitwy konsekracyjnej odnowionych obrzędów 

święceń kapłańskich. W: Liturgia Domus Carissima. Red. A. D u r a k. Warszawa 1998 s. 206. 
40 Polskie tłumaczenie nie jest w tym miejscu precyzyjne: który obdarzasz godnością ludzi, 

OŚBPD 131. 
41 Zob. KK 10: Kapłan urzędowy dzięki władzy świętej, jaką się cieszy, kształci (efformat) lud 

kapłański. Por. KK 28; PO 12.  
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oznajmiać ludowi Bożemu słowo, które spisane zostało przez natchnionych auto-

rów Pisma Świętego
42

. 

Anamneza modlitwy święceń wspomina również synów Aarona, na których 

Bóg przelał łaskę daną ich ojcu, aby zgodnie z Prawem wystarczyło kapłanów do 

składania w przybytku ofiar, które były cieniem dóbr przyszłych (por. Kpł 8,1–

36)
43

. Wydarzenie opisane w Księdze Kapłańskiej, mówi o powołaniu oraz świę-

ceniach kapłańskich Aarona i jego synów, których dokonał Mojżesz na wyraźny 

rozkaz Boga. Należy zauważyć, że tylko na głowę Aarona nastąpiło wylanie 

oliwy. Natomiast przy ustanowieniu jego synów, którzy byli ubrani w skromniej-

sze szaty kapłańskie, nie ma mowy o bezpośrednim namaszczeniu ich olejem 

świętym. Trzeba jednak podkreślić, że zarówno Aaron, jak i jego synowie zostali 

powołani i wyświęceni do wypełnienia konkretnych funkcji kultycznych. To 

właśnie im przypadła szczególna rola w składaniu ofiar i sprawowaniu kultu. Ta 

część modlitwy święceń pokazuje, że Aaron jako najwyższy kapłan Boga jest 

figurą biskupa posiadającego pełnię kapłaństwa w Kościele. Natomiast jego sy-

nowie, jako niżsi w godnościach, podlegają zwierzchnictwu swego ojca i w ten 

sposób stanowią figurę prezbiterów współpracujących z biskupem. Trzeba zau-

ważyć, że urząd kultyczny realizujący się w sprawowania ofiar przez kapłanów 

Izraela stał się figurą urzędu liturgicznego kapłaństwa ministerialnego w Koście-

le Chrystusowym
44

. 

Zapowiedzi Boga wypełniły się w sposób ostateczny w Jezusie Chrystusie. 

Jest On Zwiastunem, lub ściślej Posłanym do ukazania woli Bożej oraz Najwyż-

szym Kapłanem (Apostolum et Pontificem). Jezus Chrystus w mocy Ducha Świę-

tego z samego siebie złożył nieskalaną ofiarę i powołał do udziału w swoim po-

słannictwie uświęconych w prawdzie Apostołów. Ten sam Bóg dał Apostołom 

współpracowników (comites), aby po całym świecie głosili i pełnili dzieło zba-

wienia.  Nowa  modlitwa  święceń  zadania  pomocników  Apostołów  ukazuje  

w sposób bardziej dynamiczny i misyjny. Są powołani, aby głosić i realizować 

dzieło zbawienia (Słowo i Sakrament)
45

. 

Część modlitwy anamnestycznej przywołującej czasy Nowego Testamentu, 

zawiera elementy wspólne z dwoma poprzednimi obrazami Starego Testamentu. 

Najpierw widzimy, że zawsze Bóg jest inicjatorem i dawcą powołania. Powoła-

nie zastaje dane wybranym ludziom w celu wykonania konkretnego zadania. 

Najpierw współpracownicy dodani Apostołom, czyli biskupi i w dalszej kolejno-

 
42 Por. K. K o n e c k i: Struktura i teologia modlitwy konsekracyjnej odnowionych obrzędów 

święceń kapłańskich, art. cyt., s. 208. 
43 Por. OŚBPiD 131. 
44 Por. K. K o n e c k i: Struktura i teologia modlitwy konsekracyjnej odnowionych obrzędów 

święceń kapłańskich, art. cyt., s. 210–211. 
45 Por. OŚBPiD 131; K. K o n e c k i: Euchologia Obrzędu święceń prezbiteratu. AK. T. 607: 

2010 s. 425–430. 
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ści prezbiterzy, mają na całym świecie głosić i pełnić dzieło zbawienia. Ich misją 

jest głoszenie Dobrej Nowiny, która ma moc zbawić człowieka. Dalej, prezbite-

rzy powołani są do wypełniania kapłańskiej posługi, czyli do składania nieskala-

nej Ofiary, którą Chrystus przez Ducha Świętego złożył z samego siebie
46

.  

W epiklezie modlitwy święceń w sposób bardziej zdecydowany i jasny zo-

stała przedstawiona konieczność współpracowników potrzebnych biskupowi do 

wypełnienia kapłańskiej posługi. W najważniejszej części modlitwy uprasza się 

Boga Ojca o godność prezbiteratu dla Jego sług, a także o odnowienie w ich ser-

cach Ducha świętości. W tym Duchu mają pełnić czynności związane z kapłań-

skim posługiwaniem drugiego stopnia oraz przykładem swojego życia pociągać 

innych do poprawy obyczajów. Treść najważniejszej części epiklezy brzmi: Oj-

cze wszechmogący, odnów w ich sercach Ducha Świętości; niech wiernie pełnią 

przyjęty od Ciebie, Boże, urząd posługiwania kapłańskiego drugiego stopnia
47

. 

Należy zauważyć, że to Duch Święty czyni z kandydatów prawdziwych „prezbi-

terów” i „starszych”, ustanawiając ich współpracownikami biskupów w potrój-

nym zadaniu: kierowania wspólnotą chrześcijańską, sprawowania kultu Bożego, 

czyli szafowania sakramentów i głoszenia Ewangelii
48

. 

Ostania część modlitwy święceń zawiera cztery prośby skierowane do Jezu-

sa Chrystusa. Pierwsze dwie odnoszą się bezpośrednio do prorockiej i kapłań-

skiej posługi prezbitera. Najpierw biskup modli się, aby przez przepowiadanie 

prezbiterów i dzięki łasce Ducha Świętego słowa Ewangelii przyniosły obfity 

owoc  w  ludzkich  sercach  i  dotarły  aż  na  krańce ziemi
49

.  Bardzo  precyzyj-

nie i jasno określona misja prezbiterów wyraża się w skutecznym i owocnym 

głoszeniu słowa Bożego.  Posługiwanie  prezbiterów  ma  przynieść obfity owoc 

w sercach ludzi. Prezbiterzy przez słowo, które ma moc zbawczą mają przemie-

niać ludzi i nawracać ich serca ku Bogu. To słowo to ma również docierać na 

krańce ziemi. Widać tutaj wyraźne nawiązanie do polecenia Chrystusa zostawio-

nego Apostołom przed wstąpieniem do nieba: Idźcie na cały świat i głoście 

Ewangelię wszystkiemu stworzeniu (Mk 16,15). 

W dalszej części modlitwy biskup prosi Boga, aby razem z kapłanami nowo 

wyświęceni prezbiterzy byli wiernymi szafarzami Twoich misteriów, aby lud Twój 

odnawiał się przez odradzające obmycie chrztu świętego, czerpał pokarm z Twe-

go ołtarza; aby grzesznicy doznawali łaski pojednania, a chorzy pokrzepienia w 

słabości
50

. Widzimy tutaj nawiązanie do kapłańskiej posługi prezbitera. W spo-

 
46 Por. D. K w i a t k o w s k i:  Święcenia  prezbiterów  w  Pontyfikale  rzymskim  z 1990 roku, 

art. cyt., s.124. 
47 Por. OŚBPiD 131. 
48 Por. K. K o n e c k i: Struktura i teologia modlitwy konsekracyjnej odnowionych obrzędów 

święceń kapłańskich, art. cyt., s. 216. 
49 Por. OŚBPiD 131. 
50 Por. tamże.  
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sób szczególny prezbiter staje się szafarzem następujących sakramentów: 

chrzest, Eucharystia, sakrament pokuty i pojednania oraz namaszczenie chorych. 

Te sakramenty uświęcają lud Boży. Udzielając chrztu, prezbiter – kapłan działa 

w imieniu Chrystusa i mocą Ducha Świętego. Święcenia prezbiteratu upoważnia-

ją go do ważnego udzielania chrztu w sposób zwyczajny. Również w Eucharystii 

prezbiter działa in persona Christi, urzeczywistniając Jego Ofiarę zapowiedzianą 

i zawartą w sakramentalnych znakach w Wieczerniku, a dopełnioną i zrealizo-

waną na krzyżu. Do tej urzędowej posługi sprawowania Eucharystii powołany 

jest prezbiter – kapłan z chwilą przyjęcia sakramentu święceń. Wszystko doko-

nuje się w mocy Ducha Świętego. Prezbiter jako kapłan ma także jednać grzesz-

ników z Bogiem. Każdy prezbiter, do którego penitent znajdujący się w stanie 

grzechu, zwróci się z prośbą o sakrament pokuty, powinien ją spełnić. Ostatnią 

czynnością, o której mówi modlitwa święceń jest namaszczenie chorych. To 

Jezus Chrystus polecił Apostołom, aby troszczyli się o ludzi chorych i wyposażył 

ich we władzę uzdrawiania oraz pozostawił im sakrament chorych, którego stali 

się szafarzami przez przyjęte święcenia
51

.  

Należy zauważyć, że modlitwa święceń odnowionego obrzędu święceń pre-

zbiteratu zawiera bardzo bogatą treść teologiczną. Dotyczy ona głównie kapłań-

stwa służebnego oraz jego funkcji. Prezbiter, działając in persona Christi, ma 

służyć Bogu i człowiekowi, głosząc słowo Boże i sprawując sakramenty święte. 

Na uwagę zasługuje także pneumatologiczny wymiar modlitwy święceń. Duch 

Święty wspomniany jest nie tylko w epiklezie, ale także we wszystkich częściach 

tej modlitwy.  To  On  uzdalnia  prezbitera  do  wykonywania  funkcji  prorockiej 

i kapłańskiej. 

 

 

Niemal wszystkie teksty euchologijne oraz znaki obecne w liturgii święceń 

prezbiteratu, wskazują, że istotą funkcji prezbitera w ludzie Bożym jest wyko-

nywanie przez niego posługi prorockiej i kapłańskiej. Teologiczna głębia tekstów 

i znaków,  a  zwłaszcza  modlitwy  święceń  rzuca  światło  na  życie  kapłańskie 

i prorockie, w które wchodzi nowo wyświęcony prezbiter. Jego podstawowym 

zadaniem jest kroczenie w blasku Chrystusa, który go powołuje i przeznacza do 

określonej misji. Prezbiter, głosząc słowo Boże i sprawując sakramenty, ma pro-

wadzić powierzonych mu wiernych do Chrystusa. 

W znakach i tekstach euchologijnych tworzących liturgię święceń należy 

szukać inspiracji do stałej i permanentnej formacji alumnów przygotowujących 

się  do  przyjęcia  tego  sakramentu  oraz  prezbiterów,  którzy już pełnią posługę 

 
51 Por. K. K o n e c k i: Struktura i teologia modlitwy konsekracyjnej odnowionych obrzędów 

święceń kapłańskich, art. cyt., s. 218. 
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w ludzie Bożym. Lex orandi nie pozostawia żadnych wątpliwości co do istoty 

oraz natury posługi prezbitera i powinna być widoczna w jego codziennym lex 

credendi. Obie te zasady winny kształtować codzienną posługę prezbitera, dzięki 

której będzie trwał w jedności z Chrystusem Prorokiem i Kapłanem. Wykony-

wanie posługi kapłańskiej i prorockiej w jedności z Chrystusem uświęca zarówno 

prezbitera jak i lud, który został mu powierzony przez samego Boga.   

 

 





 109 

W   

 

 

 
 

 

 

JERZY STEFAŃSKI 

Nowy układ Modlitw w ciągu dnia księgi Liturgii godzin. 

Kwestie redakcyjne 
 

 

Nie powołano specjalnej Grupy Studyjnej (lub podgrupy) w łonie konsulto-

rów  Consilium dla opracowania nowej struktury „godzin mniejszych” (tertia, 

sexta, nona), które miały wejść do przepracowanej księgi dotychczasowego  

Breviarium Romanum (odtąd = BR). Wskazania Konstytucji Liturgicznej odno-

śnie do powyższych godzin kanonicznych ograniczyły się do przypomnienia, że 

w chórze należy je zachować, a poza chórem można wybrać jedną z nich, bar-

dziej odpowiadająca danej porze dnia (zob. art. 89 e). 

A. G. Martimort, odpowiedzialny jako relator IX Grupy Studyjnej (De ge-

nerali structura Officii divini) za całość prac redakcyjnych nad nowa strukturą 

księgi BR, w swoim pierwszym, programowym dokumencie, przesłanym 

wszystkim relatorom odpowiedzialnym za poszczególne elementy strukturalne 

BR, odnośnie do analizowanej tutaj materii zadał jedynie wstępne pytanie: czy 

zgodnie z duchem art. 89 e KL należy pozostawić godziny mniejsze w formie 

dotychczasowej, czy raczej dokonać ich nowego przepracowania?
1
. 

 
Jerzy  S T E F A Ń S K I,  ks. prof. dr hab., em. profesor  Uniwersytetu  im.  Adama  Mickiewicza  

w Poznaniu (Wydział Teologiczny), Gniezno; e-mail: giorgio_st@poczta.onet.pl  

 
1 Zob. Schemata n. 5, z dnia 16 kwietnia 1964, De Breviario 1, Quaestiones de Officio divino 

Consilio proponendae a Mons. M a r t i m o r t, s. 1–5, tutaj s. 3. 

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 historyczny. W: H. 

S o b e c z k o (red.):  Mirabile laudis  canticum. Liturgia  Godzin: Dzieje  i  teologia.  Opole 2008 

s. 115–136. 

Teologia Praktyczna 
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Wydział Teologiczny 

Tom 15, 2014 

mailto:giorgio_st@poczta.onet.pl
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Pierwszym, który  in scripts udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie był 

sekretarz IX Grupy Studyjnej V. Raffa
2
. Przypomniał on najpierw, że dystrybucja 

psalmów w godzinach mniejszych, w odróżnieniu do jutrzni, nieszporów czy 

komplety, nie jest powiązana z realnym czasem dnia, czyli nie odpowiada porze 

modlitwy przedpołudniowej, południowej oraz popołudniowej. Z tej zatem do-

tychczasowej struktury dystrybucji psalmów dla modlitw w ciągu dnia, przy od-

mawianiu tylko jednej z tych trzech Godzin, można by zastosować następujące 

normy: 

 we wszystkie dni pierwszego tygodnia miesiąca należy recytować psalmy 

tercji; 

 psalmy seksty odmawia się w dni drugiego i czwartego tygodnia; 

 psalmy nony przypisane są dla dni trzeciego tygodnia miesiąca. Hymn zaś, 

krótkie czytanie oraz responsorium należy dobrać z Godziny odpowiadającej 

określonej pory dnia, gdyż te elementy często nawiązują do chronologii dnia. 

Powyższa propozycja odmawiania psalmów godzin mniejszych, z powtarzaniem 

psalmów seksty w drugim i czwartym miesiącu, stwarza możliwość ich recyto-

wania w cyklu trzytygodniowym. V. Raffa przydzielił godzinom mniejszym na-

stępujący zestaw psalmów: 

tercja – niedziela 15, 22, 23; poniedziałek 9,9 9; wtorek24, 24, 25; środa 29, 

43, 43; czwartek 55, 56, 57; piątek 34, 34, 34; sobota 105, 105, 105; 

seksta – niedziela 65, 65, 75; poniedziałek 10, 13, 19; wtorek 36, 36, 36; 

środa 47, 47, 51; czwartek 58, 58, 59; piątek 88, 88, 88; sobota 106, 106, 106; 

nona – niedziela 103, 103, 103;  poniedziałek 17, 17, 17;  wtorek 37, 37, 38; 

środa 53, 54, 54;  czwartek  74,  93,  93;   piątek  104,  104, 1 04;  sobota  108, 

108, 108
3
. 

Mając na uwadze zapowiedzianą na koniec września IV Sesję Plenarną  

Consilium, w oparciu o dostarczone in scripts sugestie konsultorów odnośnie do 

godzin mniejszych, A. G. Martimort streścił ich poglądy w następujący sposób
4
: 

 
2 Poniżej streszczamy propozycje V. R a f f a in proposito zob. Schemata n. 5 A, (bez daty), 

Animadversiones circa distributionem psalmorum in futuro Breviario cura  D. Vincentii Raffa F. D. 

P., s. 1–5, tutaj s. 2, 3 oraz 5: … Qui tamen unam horam tantum dicit, hanc normam sequatur: 

In omnibus diebus primae hebdomadae mensis, recitet sumper psalmos tertiae; psalmos 

sextae vero in omnibus diebus hebdomadae secundae et quartae mensis; psalmos nonae tandem in 

omnibus diebus tertiae hebdomadae mensis. 
3 Powyższa cyfrowa wyliczanka psalmów proponowanych dla godzin mniejszych (nie przyję-

ta zresztą w przyszłych pracach redakcyjnych) zamierza jedynie ukazać ewolucję poglądów kon-

sultorów na analizowany tutaj problem. Powtarzające się natomiast dwukrotnie lub trzykrotnie te 

same cyfry wskazują na fakt podzielenia danego psalmu na kilka części.  
4 Są one zawarte w Schemata n. 24, z dnia 20 lipca 1964,  De Breviario 10. Dokument ten 

opracowany w formie listu nosi tytuł: Eruditissimi Sodales, s. 1–12, tutaj s. 5–6.  
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a) Pomimo wcześniej znanych propozycji, aby w godzinach mniejszych 

umieścić jedynie jeden psalm
5
, konsultorzy opowiadają się za zachowaniem do-

tychczasowej praktyki recytowania trzech psalmów. Można oczywiście ograni-

czyć się do jednego psalmu w przypadku możliwości podzielenia go na kilka 

sekcji czy części; 

b) Na aktualnym etapie prac redakcyjnych nie są jeszcze możliwe do ustale-

nia kwestie związane z hymnami, czytaniami krótkimi, responsoriami czy ora-

cjami; 

c) Niektórzy z konsultorów optują za codzienną recytacją od wtorku do so-

boty włącznie w godzinach mniejszych tzw. psalmów gradualnych (czyli psal-

mów pielgrzymów, śpiewanych w drodze do Jerozolimy lub na stopniach świą-

tyni jerozolimskiej.  Chodzi  tu  głównie  o psalmy  84 oraz  122,  a także niektó-

re z psalmów 120–134); 

d) Opinie proponujące aby codziennie recytować ten sam zestaw psalmów 

nie zyskałby aplauzu większości konsultorów. Łatwo bowiem duchowość recytu-

jących uległaby pokusie znużenia, rozproszenia czy przyzwyczajenia. Przeważa-

ła zatem opinia domagająca się codziennie zróżnicowanej dystrybucji psalmów. 

W międzyczasie Grupa Studyjna VII (De hymnis) odnośnie do hymnów sek-

sty i nony opowiedziała się za pozostawieniem dotychczasowych tekstów BR. 

Przewidziano tutaj jedynie małe korekty. Dotychczasowy hymn Nunc Sancte 

nobis miał pozostać jedynie dla okresu zwykłego  per annum. Na okres paschal-

ny proponowano hymn autorstwa św. Ambrożego Iam surgit hora tertia, opusz-

czając jednakże kilka zwrotek. Ponadto dla tercji oktawy Zesłania Ducha Świę-

tego przypisano sekwencję Veni, Sancte Spiritus
6
. 

IV Sesja Plenarna  Consilium obradowała w Rzymie w dniach 28 IX–1 X 

1964 r. Kwestie związane z nową redakcją BR, z którymi mieli zapoznać się Oj-

cowie Sesji, zostały przygotowane przez A. G. Martimorta. Odnośnie do godzin 

mniejszych, Ojcowie mieli odpowiedzieć na dwa pytania: 

 czy zachować dotychczasową tradycję recytacji trzech psalmów, czy do-

konać ich redukcji? 

 
5 A. G. M a r t i m o r t  powołuje się tutaj na tezy zawarte w Memoria sulla riforma liturgica. 

Supplemento IV. Consultazione dell’episcopato interno alla riforma del Breviario Romano (1956–

1957). Risultati e deduzioni, Tipografia Polyglotta Vaticana 1957. A. G. M a r t i m o r t nie podaje 

tytułu powyższego dokumentu (ani strony). Ogranicza się jedynie do stwierdzenia, że chodzi tutaj o 

Commissio Piana Anno 1957. Szczegóły i metodę prac owej Komisji – zob. A. K r z y s t e k: Ge-

neralna reforma liturgiczna Piusa XII. Zamierzenia i realizacj. Szczecin 2000. Propozycjom re-

formy BR dedykowane są strony 168–273. 
6 Kwestie hymnologiczne referujemy za Schemata n. 25, z dnia 29 sierpnia 1964,  De Brevia-

rio 7, Relatio II ad Sodales Coetus VII aliosque quorum interest, s. 1–5, tutaj s. 2.  
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 czy poszczególnym dniom przydzielić własne psalmy, czy raczej ustalić 

jeden, stale ten sam zestaw, aby można było go recytować z pamięci (… ita quo-

tidie repetiti ut memoriter dici possint)
7
. 

Na obydwa powyższe pytania wszyscy Ojcowie Consilium (obecnych 28) 

opowiedzieli  się  za  podtrzymaniem  tradycji  występowania  trzech  psalmów 

w każdej z godzin mniejszych oraz za ich różnorodnością w poszczególnych 

dniach tygodnia
8
. 

Początek roku 1965 odnośnie do nowej redakcji BR charakteryzował się pra-

cami nad ogólną strukturą dystrybucji psalmów. Chodzi o to, aby ustalić, czy 

należy podtrzymać dotychczasową praktykę recytacji psałterza w jednym tygo-

dniu, czy raczej zaproponować cykl dwutygodniowego, a nawet czterotygodnio-

wego układu psałterza. Dodatkową kwestią było rozstrzygnięcie, czy powyższa 

(ewentualna) norma miałaby dotyczyć wszystkich godzin kanonicznych. Na po-

czątku marca 1965 przeważała opcja, aby cursus psalmorum jutrzni, nieszporów 

i komplety ograniczyć do jednego tygodnia, natomiast cykl dwutygodniowy 

miałby odnosić się do godziny czytań oraz godzin mniejszych
9
. 

W dniach 1 i 2 marca 1965 r. w Watykanie, w pałacu Św. Marty, spotkali się 

relatorzy Grup studyjnych pracujących nad rewizją księgi BR. Relator Grupy 

Studyjnej III (De psalmis distribuendis) J. Pascher chciałby psalm 118, ze 

względu na swoją długość odpowiednio podzielony, przeznaczyć na stałe dla 

tercji, i to nawet w cyklu dwutygodniowej dystrybucji psalmów. Wspomniany 

relator miał świadomość pewnej niedogodności związanej z powyższą propozy-

cją, gdyż połączone to byłoby z koniecznością recytowania uboższego  pensum 

psalmów, zwłaszcza przy możliwości wybierania z trzech godzin mniejszych 

jedynie jednej. Zgłaszano również propozycję możliwości odmawiania zawsze 

zestawu psalmów niedzielnych zamiast przeznaczonych na dany dzień tygodnia. 

Większość dyskutantów uważała jednak, że taka możliwość powinna stanowić 

zupełny wyjątek (… tantum pro casu necessitatis). Odosobniona była opinia 

relatora Grupy Studyjnej XXVII (De collatione cum aliis Ritibus) J. Mateos, 

prof. Instytutu Liturgicznego w Rzymie, aby  pensum modlitewne kleru pracują-

cego w duszpasterstwie ograniczyć do jutrzni i nieszporów. W odpowiedzi na tę 

propozycję przypomniano, że zadaniem konsultorów jest wypełnienie postano-

wień Konstytucji Liturgicznej, a nie jej zmiana. 

 
7 Zob. Schemata n. 31 z dnia 14 września 1964, De Breviario 10, Relatio generalis de 

reformatione Breviarii,  s. 1–17, tutaj s. 9–10. 
8 Wyniki głosowania 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. 
9 Zob. Relatio de distributione psalmorum, Romae, 1. Martii 1965,  s. 1–4, tutaj s. 3.  
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Na powyższym spotkaniu relatorów oraz zaproszonych konsultorów, w su-

mie 10 osób, wstępnie przegłosowano, aby dla godzin mniejszych ułożono cykl 

dwutygodniowego zestawu trzech psalmów (7 – placet). Trzech konsultorów 

zgłosiło własne małe zastrzeżenia. P. Visentin oponował przeciw zbyt krótkimi 

podzielonymi częściami psalmów. A. Lentini ostrzegał, że w przypadku możli-

wości recytowania jedynie jednej godziny mniejszej, z wieloma psalmami zobo-

wiązani do odmawiania BR w ogóle się nie zapoznają. Podobną opinię wyraził 

również V. Raffa, odrzucając w całości dwutygodniowy  cursus hebdomadarum 

psalmorum. Drugie głosowanie w interesującej nas tutaj materii dotyczyło moż-

liwości wyboru psalmów z dowolnej godziny mniejszej w wypadku ograniczenia 

się do recytacji jednej tylko godziny mniejszej. 7 głosów opowiedziało się za 

dowolnością wyboru, 3 głosy chciały rubryki precyzyjnej i nakazującej recytację 

„godziny” odpowiadającej chronologii dnia
10

. 

W celu zorientowania się, czy prace Grup Studyjnych odpowiedzialnych za 

nową redakcję księgi BR postępują we właściwym kierunku, sekretariat Consi-

lium przygotował zestaw 19 pytań wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem
11

. 

Adresowane były one dla Ojców Consilium, czyli 47 kardynałów lub biskupów, 

a także do wybranych konsultorów. Zostały one opatrzone datą 16 grudnia 1965. 

Wyniki odpowiedzi nadesłanych przez 24 Ojców Consilium (zaledwie po-

łowa Ojców raczyła przysłać swoje uwagi i odpowiedzi) oraz 23 konsultorów 

zostały zestawione i opracowane przez A. G. Martimorta oraz V. Raffę, odpo-

wiedziano relatora oraz sekretarza Grupy Studyjnej IX
12

. Odnośnie do pytania 

czy każda z godzin mniejszych powinna zawierać trzy psalmy, uzyskano nastę-

pujące opinie: 

 opinie Ojców Consilium – 15 głosów placet; 1 głos aby tę zasadę zacho-

wać  jedynie  przy recytacji  chórowej;  3  głosy  proponujące  stosowanie  tylko 

1 psalmu; 1 propozycja,   aby  zasada 1 psalmu  obowiązywała  kler  pracujący  

w duszpasterstwie; 2 respondentów optowało za możliwością doboru ilości 

psalmów ad libitum; 2 kwestionariusze nie zawierały odpowiedzi na powyższe 

pytanie; 

 
10 Powyższe opinie podajemy za Schemata n. 68, z dnia 26 marca 1965, De Breviario 17, 

Relatio de Sessionibus quas Coetus a studiis IX diebus 1 et 2 martii 1965 Romae ad aedes S. 

Marthae habuit,  s. 1–5, tutaj s. 3–5.  
11 Wysłany kwestionariusz, podpisany przez sekretarza Consilium A. Bugniniego nosił tytuł 

Schemata n. 135, z dnia 16 grudnia 1965, De Breviario 32, Quaestiones circa Officii divini 

instaurationem, s. 1–6. 
12 Poniżej referujemy wspomniane odpowiedzi respondentów zestawione w Schemata n. 167, 

z dnia 10 maja 1966, De Breviario 38, Exitus et computatio responsionum ad quaestionarium de 

Breviario (Schem. N. 135, De Breviar. N. 32) a Secreteria Consilii Sodalibus et quibusdam 

Consultoribus et Conciliariis missum, die 16 decembris 1965, s. 1–10, tutaj s. 6 oraz 9–10. 
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 opinie konsultorów – 10 głosów  placet; 5 opinii ograniczających ilości 

psalmów do 1 circiter 15 wierszy; 1 głos proponujący jeden psalm, lecz zawiera-

jący 30 wierszy; 3 głosy opowiadające się za jednym psalmem, lecz bez wskaza-

nia ilości wierszy; 4 kwestionariusze nie zawierały żadnej odpowiedzi na oma-

wiane tutaj pytania. 

Następne pytanie dotyczyło możliwości zredagowania w miejsce dotychcza-

sowych trzech godzin mniejszych tylko jednej, „pośredniej”, usytuowanej po-

między jutrznią a nieszporami. Uzasadnieniem dla takiego rozwiązania byłyby 

dzisiejsze warunki aktywnego życia, które wpływają przecież na pastoralna ak-

tywność kleru. Oto odpowiedzi respondentów: 

 opinie Ojców Consilium  – 13 placet; 4 non placet; 4 odpowiedzi postulo-

wały pozostawienie trzech godzin mniejszych wyłącznie dla zakonników, a dla 

kleru diecezjalnego tylko jedną; jedna odpowiedź zwróciła uwagę na fakt, że ten 

problem podważa wymowę art. 89 e KL, zatem należy tę sprawę przedłożyć 

najpierw papieżowi; dwa kwestionariusze nie umieściły odpowiedzi na powyższe 

pytanie; 

 opinie konsultorów – 10  placet; 5  non placet; 5 opinii opowiadało się za 

podtrzymaniem tradycji recytacji trzech godzin mniejszych wyłącznie przez za-

konników, natomiast kler pracujący w duszpasterstwie byłby zobligowany do 

jednej, „pośredniej” (meridiana); dwa kwestionariusze były bez odpowiedzi na 

omawiane tutaj pytanie. Sekretarz Consilium A. Bugnini opowiadając się za po-

zostawieniem trzech godzin mniejszych, równocześnie sugerował, aby umieścić 

w nich psalmy historyczne oraz tzw. złorzeczące. Byłaby to okazja ich częścio-

wego opuszczania  (przy możliwości wyboru tylko jednej z godzin mniejszych) 

w recytacji przez osoby zbyt wrażliwe na ich poniekąd radykalną treść (… ne 

quis sacerdotum aliquo modo oneraretur in conscientia). Ponadto jako osobne 

„dopowiedzenia” (animadversiones) odnotowano dwie opinie kard. P. Giobbe 

(Kuria Rzymska) oraz abpa. C. G. Younga (Hobart – Australia). W pierwszej 

propozycji opowiadano się za kończeniem każdej godziny mniejszej aklamacją 

Kyrie eleison – Christe eleison. Pater noster oraz oracją z dnia. Abp. C. G. Yo-

ung wyjaśniał natomiast, że ustalenie jednej, tzw. godziny pośredniej dla kleru 

nie zakonnego, nie jest niezgodne z wymową art. 89 e KL, gdyż pozostaną nadal 

trzy godziny mniejsze przeznaczone dla recytacji przez kler zakonny. 

Zaprezentowane powyższe kwestie związane z redakcją godzin mniejszych 

utrwalone w dokumencie Schemata n. 167
13

, zostały ponownie, w obszerny spo-

sób przeanalizowane przez A. G. Martimorta, relatora Grupy studyjnej IX, od-

powiedzialnego za całość reformy księgi BR. W osobnym dokumencie dokonał 

on podsumowania dotychczasowych prac wszystkich Grup Studyjnych zajmują-

 
13 Zob. przypis powyżej.  
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cych się rewizją poszczególnych elementów treściowych tworzących księgę 

BR
14

. Powyższa obszerna synteza („Rapport”) uwzględniała także opinie bisku-

pów – członków Consilium zawarte w specjalnym kwestionariuszu, który sekre-

tarz Consilium A. Bugnini 16 grudnia 1965 r. rozesłał zainteresowanym. Raport 

brał pod uwagę także vota członków Grupy Studyjnej IX oraz pragmatykę modli-

tewną wspólnoty z Taizé, różne tradycje modlitewnych ksiąg luterańskich, ofi-

cjum anglikańskie, a także indywidualną praktykę oficjum znanym w Szwajcarii 

autorstwa R. Paquier oraz A. Bardet
15

. 

Odnośnie do godzin mniejszych (Petites Heures) A. G. Martimort na wstę-

pie określa ich historyczną rolę na tle wszystkich pozostałych godzin kanonicz-

nych. Zdecydowanie występuje on przeciw opiniom obecnym w niektórych pu-

blikacjach, jakoby Godziny mniejsze nie stanowiły istotnej części składowej tzw. 

oficjum katedralnego (czyli z udziałem wiernych oraz kleru, nazywanym także 

oficjum parafialnym lub po prostu „kościelnym”
16

), że podobno zostały one 

wprowadzone dopiero przez środowiska zakonne, aby wypełnić i modlitewnie 

zharmonizować przebieg codziennego życia monastycznego. Wynika stąd postu-

lat opuszczenia powyższych godzin w nowej redakcji księgi BR. Relator A. G. 

Martimort, opierając się na przekazie patrystycznym sięgającym III wieku oraz 

na tradycji biblijnej, uzasadnia, że praktykowanie tercji, seksty oraz nony histo-

rycznie wyprzedza ustalenia związane z odmawianiem modlitwy porannej czy 

wieczorowej
17

. Z wiekami jednak, zachowywanie pierwotnej chronologii dnia 

odnośnie do tychże trzech godzin kanonicznych, z różnych, często praktycznych 

przyczyn, nie było zazwyczaj przestrzegane. Te trzy godziny odmawiano łącznie, 

bez uwzględniania właściwej pory dnia. Zdaje się to też potwierdzać brzmienie 

KL art. 88-e, który postuluje obecnie aby w chórze zachowywać wszystkie trzy 

godziny mniejsze, natomiast poza chórem wybierać jedną z nich, bardziej odpo-

wiadająca danej porze dnia. W publicznej zatem recytacji powinno nadal obo-

wiązywać nietknięte pensum trzech godzin. Ten obowiązek dotyczyłby także 

tych członków wspólnot monastycznych (zakony, kanoników, zakony kontem-

placyjne, itd.),  którzy  z  różnych  przyczyn  nie  odprawili godzin kanonicznych 

w chórze i są zobowiązani wypełnić integralnie ten modlitewny obowiązek in-

 
14 Przedstawione tutaj tezy zawarte są w A. G. M a r t i m o r t: Rapport général sur l’Office 

divin, 31 juillet 1966, s. 1–33, tutaj s. 15–21. Poniżej obszernie referujemy główne twierdzenia 

zawarte w tym dokumencie. 
15 Tamże, s. 1. 
16 Tak wyjaśnia V. R a f f a (sekretarz Grupy Studyjnej 9), w: Orario di preghiera nell’Ufficio 

Divino. Profilo storico e prospettive postconciliari, EL 80(1966) 97–140, tutaj s. 117. 
17 M a r t i m o r t w swym Rapport générel (s. 16) odwołuje się do takich źródeł, jak: 

 T e r t u l l i e n: De oratione, c. 23–25, Corpus christianorum, t. 1, p. 272–273, De jejunio 10, 

cc, t. 2, p. 1267–1268; 

 H i p p o l i t e  de  R o m e: Tradition Apostolique,  n. 35 et 41, éd. B. Botte, p. 82–83 et 88–97; 

 O r i g è n e:  De oratione 12, PG 11, col. 452–453; 

 S. C y p r i e n: De domenica oratione, c. 34–35, éd. Hartel (CSEL), t. 1, p. 292–293. 



 116 

dywidualnie. Oczywiście znane są zarzuty że w przypadku możliwości wyboru 

jednej tylko godziny mniejszej, wiele psalmów przydzielonych do tercji, seksty 

lub nony nie będą recytowane, i że straci na tym integralność psałterza. Poza 

tym, gdyby ustalono, że w miejsce trzech godzin mniejszych zredagowano by 

jedną godzinę nazywaną Meridiana, zerwano by z wielowiekową tradycją recy-

tacji (i występowania) trzech godzin mniejszych. Warto tu jednak przypomnieć, 

że za hora meridiana opowiadało się w czasie obrad Soboru Watykańskiego II 

wielu Ojców Soborowych, np. bp Laszlo (Eisenstadt), bp Garrone (Toulouse), 

abp Lyago (Abidjan), abp Schneiders (Makassar – Indonezja), abp Vuccino (Cor-

fou), itd. Postanowienia Soborowej Komisji Liturgicznej odnośnie do godzin 

mniejszych, które później przyjęły postać KL 89 e, w głosowaniu w Auli Sobo-

rowej poparło 1840 Ojców, 371 wyraziło opinię non placet. A. G. Martimort 

przypomniał ponadto wypowiedź sekretarza  Consilium  A. Bugniniego wyrażo-

ną na pierwszym spotkaniu członków Grupy Studyjnej IX w dniu 20 czerwca 

1964 r. Uważał on, że skoro nie ma obowiązku recytacji trzech godzin mniej-

szych, a można ograniczyć się do jednej, to czy nie należało by opuścić nazwy 

tychże godzin i wprowadzić nową, zawierającą psalmy i inne modlitwy recyto-

wane między jutrznią a nieszporami (… utrum remanere debeant nomina Ter-

tiae, Sextae et Nonae quia unica recitatur).  

W dyskusji nad tą propozycją zauważono jednak, że przyjęcie takiego roz-

wiązania wykraczałoby poza ustalenia zawarte w KL 89 e. Byłoby to przekro-

czeniem kompetencji Consilium i wymagałoby uprzedniej aprobaty Papieża. 

Ponadto, zdaniem V. Raffy (sekretarza Grupy Studyjnej IX), zbyt szybka zmiana 

powyższego art. KL podważałaby autorytet Ojców soborowych oraz powagę 

Soboru Watykańskiego. W tym samym duchu przekonywał konsultor S. Famoso. 

Otwierając bowiem możliwość zmian brzmienia KL na korzyść reformy, nie 

można wykluczyć użycia tejże metody przeciwko reformie liturgicznej. Pozo-

stawienie zaś struktur trzech godzin mniejszych pozwala każdemu zobowiąza-

nemu  do  recytacji  BR  wybrać określoną  godzinę  zgodnie  z chronologią dnia 

i możliwościami czasowymi danej osoby. Zdaniem A. G. Martimorta ewentualne 

porzucenie nazw tercji, seksty i nony na korzyść nowego terminu godziny po-

średniej stanowiłoby poważne zerwanie z ponad półtora tysięczną przeszłością, 

tradycją a także duchowością. Aby odważyć się na powyższe rozwiązanie, nale-

żałoby udowodnić nieuchronną niemożliwość znalezienia innej koncepcji. Dlate-

go  A.  G. Martimort  powraca  do  idei  wyrażonej przez  niego  wcześniej,  już 

w czasie prac Liturgicznej Komisji Soborowej. Proponował on wówczas, aby 

zachować tradycyjne trzy godziny mniejsze, każdą ze swoimi psalmami, hym-

nami (i innymi dodatkami modlitewnymi). Dystrybucja psalmów byłaby zróżni-

cowana, czyli osobne psalmy na każdą godzinę i na każdy dzień tygodnia. Hym-

ny powinny uwzględniać odpowiednią porę dnia. Miałyby one zatem charakter 

uprzywilejowany w strukturze tychże godzin kanonicznych. Można by także 

zachęcać duchownych, aby odmawiali wszystkie godziny mniejsze w dniach 
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związanych z ich pogłębionym życiem duchowym, np. w czasie rekolekcji, dni 

skupienia, pielgrzymowania, ale także w okresach wolnych od codziennych ob-

owiązków, np. w czasie wakacji, na emeryturze, itp. Odnośnie do obowiązku 

recytacji chórowej, należy zachować zwyczaje zakonne czy danego konwentu. 

KL nie zmienia przecież tychże praktyk modlitewnych odnośnie do wspólnot 

zakonnych. 

Powyższe poglądy A. G. Martimorta, zawarte w prywatnym jego exposé 

(„Rapport”, zob. przyp. 14) zostały powtórzone w oficjalnym dokumencie z dnia 

19 września 1966 roku
18

 oraz w następnej oficjalnej relacji z dnia 8 października 

1966 r.
19

. W tej ostatniej relacji przypomniano, że problem De horis minoribus 

był dyskutowany w sposób szczególnie ożywiony (… questio … valde aqitata 

fui) zarówno w Auli soborowej, jak też w łonie Liturgicznej Komisji Soborowej. 

Ich wynikiem jest brzmienie art. 89 e KL. Zachowując, zgodnie z decyzją Soboru 

możliwość recytacji jednej tylko godziny mniejszej, niektórzy z konsultorów 

rezerwują dla niej termin hora meridiana lub hora mediana. Jednakże decyzja 

soborowa w omawianej tutaj materii w żaden sposób nie wskazuje jakoby nale-

żało się w możliwości wyboru ograniczyć do godziny południowej, Jednoznacz-

nie Sobór określał, że ma to być „godzina… bardziej odpowiadająca danej porze 

dnia”. Należy zatem pozostawić dotychczasowa tradycję występowania trzech 

godzin mniejszych, z możliwością wyboru jednej z nich. Grupa Studyjna IX pro-

ponuje zatem, aby każda z trzech godzin mniejszych zawierała zawsze jeden (lub 

więcej) psalm, hymn nawiązujący do określonej pory dnia oraz własną orację. 

Można także przewidzieć  in appendice  zestaw  tychże  godzin  kanonicznych  

ze swoimi  stałymi,  niezmiennymi  psalmami  (najlepiej  gradualnymi),  hym-

nami i oracjami, podobnie jak praktykowała to tradycja licznych brewiarzy śre-

dniowiecznych.  Za  takimi  rozwiązaniami,  na poprzednim spotkaniu relatorów 

i zaproszonych konsultorów opowiadało się 25 obecnych (na ogólną liczbę 28). 

Odnośnie zaś do recytacji godzin mniejszych in choro obowiązują normy podane 

w KL 89 e, a także powtórzone i poszerzone w dekrecie Pawła VI
20

. 

W dniach 6–14 października 1966 r. w pałacu Św. Marty (Watykan) miała 

miejsce VII Sesja Plenarna Consilium. Sekretarz tegoż gremium, A. Bugnini, 

szeroko opisując przebieg obrad, odnośnie do problematyki godzin mniejszych 

zrelacjonował, że Ojcowie Consilium, w liczbie 41 obecnych, poprzez podniesie-

 
18 Zob. Schemata n. 185 z dnia 19 września 1966, De Breviario 40, Relatio generalis de 

Officio Divino, s. 1–25, tutaj s. 18–22. 
19 Zob.  Schemata n. 194 z dnia 8 października 1966, De Breviario 41, Relatio generalis de 

Officio Divino, s. 1–30, tutaj s. 11–14. 
20 A. G. M a r t i m o r t, autor powyższego (przyp. 19) Schemata n. 194  przywołuje tutaj dru-

gą część przepisów wykonawczych do dekretu Soboru Watykańskiego II Perfectae caritatis, no-

szącą tytuł  De nonnullis rebus accommodandis et renovandis in vita religiosa. Autorem tych prze-

pisów był P a w e ł  V I, który zapowiedział je w Motu proprio Ecclesiae Sanctae ustanawiające 

przepisy wykonawcze do niektórych dekretów Soboru Watykańskiego II, 6 VII 1966. 



 118 

nie rąk jednogłośnie zgodzili się z dotychczasowymi ustaleniami zreferowanymi 

przez A. G. Martimorta
21

. 

W międzyczasie Grupa Studyjna III (De psalmis distribuendis) w dokumen-

cie podpisanym przez jego relatora J. Paschera zaproponowała (grudzień 1966), 

aby tzw.  hora media na dni ferialne zawierała część psalmu 118, który mógłby 

zostać podzielony na osiem odcinków (…proponimus unum octonarium psalmi 

118)
22

. Na tym wstępnym etapie prac redakcyjnych, powyższa Grupa studyjna 

przewidywała następujące psalmy dla (ewentualnego) czterotygodniowego ukła-

du psalmów odnośnie do godziny mniejszej dnia niedzielnego: dla 1 i 3 niedzieli 

psalm 117.  Przemawia  za  tym  starożytna tradycja występowania tego psalmu 

w oficjum niedzielnym. Dla drugiej i czwartej niedzieli odpowiedni byłby psalm 

22 ze względu na jego odniesienia do sakramentów wtajemniczenia oraz jego 

wymiar paschalnym a także psalm 75 nawiązujący do  zmartwychwstania Chry-

stusa (zob. versus 10: … dum resurgeret in iudicium Deus). Odnośnie zaś do 

zestawu psalmów dla trzech godzin mniejszych przewidzianych  ad libitum, 

zgodnie z wcześniejszymi poleceniami Ojców Consilium wyrażonymi na po-

przedniej Sesji Plenarnej tegoż gremium, można by zaproponować stały układ 

psalmów gradualnych recytowanych na każdy dzień. Dla tercji psalmy 119, 120, 

121, dla seksty psalmy 122, 123, 124, dla nony psalmy 125, 126, 127. Byłoby to 

zarazem podtrzymaniem długowiekowej tradycji monastycznej
23

.  

W czasie obrad Grupy Studyjne nr IX, odpowiedzialnej za moderowanie ca-

łością prac nad rewizją przyszłej księgi BR,  odbytych w dniach 6–8 lutego 1967 

r. w opactwie NMP Della Castagna w Genui, zaproponowano ogólny schemat 

nowej struktury każdej z trzech godzin mniejszych: 

1. Deus in audiutorium… 

2. Hymnus. 

3. Psalmodia hic officio assignata cum antiphonis. 

4. Lectio brevis diei correspondentis. 

5. Versiculus. 

6. Pater noster vel oratio finalis vel utrumque. 

7. Benedictio populi, si adest, vel Benedicamus Domino. 

8. Versiculus ad libitum: Fidelium animae… 

 
21 Zob. A. B u g n i n i: Relatio VII Sessionis Plenariae “Consilii” 6–14 octobris 1966, Res 

Secretariatus 25, z dnia 28 października 1966, ss. 1–18, tutaj s. 10 n. 
22 J. P a s c h e r: Relatio (provisoria) de psalmis distribuendis, z dnia 18 grudnia 1966, s. 1–5, 

tutaj s. 3. 
23 Powyższe informacje podaje J. P a s c h e r:  Coetus III, Relatio de distributione psalmorum 

(11 febbruarii 1967), ss. 1–9, tutaj s. 3 oraz 9.  
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Dla każdej z godzin mniejszych należy przewidzieć odpowiedni hymn od-

powiadający danej porze dnia, lub okresowi liturgicznemu
24

. Proponowano rów-

nież opuszczenie dotychczasowych responsoriów oraz ewentualne kończenie 

każdej z godzin oracją łącznie z Modlitwą Pańską
25

. 

Na dni 10–19 kwietnia 1967 r. zwołano Sesję Plenarną członków Consilium. 

Została ona poprzedzona w dniach 3–8 kwietnia obradami członków Grupy stu-

dyjnej nr IX wraz z zaproszonymi relatorami wszystkich pozostałych Grup pra-

cujących nad nowa redakcją przyszłej księgi BR
26

.  Odnośnie do godzin mniej-

szych zastanawiano się tym razem nad kwestią miejsca  Pater noster oraz oracji 

na końcu każdej z powyższych godzin. Konsultor J. Nabuco optował za obligato-

ryjnym Pater noster, gdyż opatrzenie go rubryką ad libitum spowoduje noto-

ryczne  opuszczanie  tejże  modlitwy.  A. G. Martimort  chciałby  kończyć każdą 

z godzin oracją własną, gdyż ona określa charakter danej godziny kanonicznej. 

Za fakultatywną „Modlitwą Pańską” w strukturze powyższych godzin  opowiadał 

się P. M. Gy. I. Patino w obowiązkowej oracji  de tempore widział odzwiercie-

dlenie danego dnia czy okresu liturgicznego. J. Pascher nie chciałby pozostawić  

ad libitum ani Pater noster, ani oracji, lepsze byłoby jakieś ostateczne ustalenie. 

Ponieważ dla Ojców Consilium przewidywano wydrukowanie w formie speci-

men kształt przyszłej struktury księgi BR (zawierający tekst jednego tygodnia  

per annum),  dla godzin mniejszych proponowano odnośnie do ich części koń-

cowej umieszczenie zarówno Pater noster, jak też orację własną, ale obydwie 

modlitwy ad libitum
27

. 

Do kwestii godzin mniejszych powrócono w czasie obrad Grupy Studyjnej 

nr IX w dniach 20–23 lipca 1967 r. zwołanych do Monachium, w siedzibie Baye-

rische Katholische Akademie
28

. Najpierw ponownie omawiano sposób kończenia 

godzin mniejszych. Konsultor P. Jounel życzyłby sobie mieć możliwość wyboru 

pomiędzy Pater noster a oracją. Dotychczasowe końcowe oracje nie zawsze pre-

zentują wysoką jakość euchologiczną, mogą nawet nużyć, męczyć, natomiast 

 
24 Zob. Schemata n. 206,  z dnia 15 lutego 1967,  de Breviario 43, Relatio Sessionis Coetus IX 

“De structura generali Officii divini” quae Genuae apud abbatiam S. Maria “Della Castagna” 

diebus 6, 7, 8 febbruarii 1967 habita est, ss. 1–13, tutaj s. 12 n. Niektóre z powyższych propozycji 

zostały powtórzone  przez J. P a s c h e r a, relatora Grupy Studyjnej nr III odpowiedzialnego za 

nową dystrybucję psalmów, zob. Schemata n. 212,  z dnia 7 marca 1967, De Breviario 45, Coetus 

III. Relatio  de distributione psalmorum, ss. 1–10, tutaj s. 10. 
25 Zob.  Schemata n. 215, z dnia 15 marca 1967,  De Breviario 46, Relatio generalis de 

structura Breviarii, ss. 1–16, tutaj s. 13. 
26 Opinie Ojców Consilium, jako też relatorów odnoszące się materii księgi BR zostały w syn-

tetyczny sposób zaprezentowane w Schemata n. 227 z dnia 9 maja 1967, De Breviario 48, De 

structura Generali Officii divini. Acta de Officio divino in Adunatione Commissionis Coordinatricis 

et in Sessione VIII Consilii mensis aprilis 1967, ss. 1–16, tutaj s. 15. 
27 Tamże, s. 16. 
28 Zob. Schemata n. 231, z dnia 20 lipca 1967, De Breviario 50, De structura Generali 

Breviarii, ss. 1–16, tutaj s. 11–12. 
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Modlitwa Pańska ofiaruje zawsze swoista świeżość, podkreśla duchowość oma-

wianych  godzin  kanonicznych  oraz  jest  przedłużeniem  starożytnej  tradycji. 

P. Visentin proponował pozostawienie jedynie Pater noster. A. Dumas postulo-

wał obligatoryjne pozostawienie obydwu elementów modlitewnych, z tym, że 

oracją  mogłaby  być  mszalna modlitwa dnia lub odpowiednia treściowo, zgodna 

z daną  pora  dnia.  Pozostali  uczestnicy  obrad (A. Amore, A. Dirks, S. Famoso, 

B. Neunheuser, J. Pascher, A. Rose oraz relator A. G. Martimort wraz z sekreta-

rzem Grupy – V Raffą) zgodnie opowiadali się za umieszczaniem na końcu każ-

dej z godzin mniejszych jedynie oracji, odpowiadającej danej porze dnia oraz 

zharmonizowanej z treściami hymnu. 

Na powyższym spotkaniu omawiano również możliwość łączenia godziny 

mniejszej z celebracją Mszy świętej. Czas sprawowania Mszy św. nie jest, jak 

wiadomo, związany z określoną porą dnia, natomiast różne sytuacje życiowe, 

rytm życia zakonnego, itd., mogą powodować potrzebę celebrowania Mszy św. 

w godzinach zwyczajowo zarezerwowanych dla tercji, seksty czy nony. Wów-

czas schemat celebracji mógłby prezentować się następująco: 

 introitus vel hymnus horae, 

 psalmodia horae, omissa lectio brevis, 

 collecta Missae, ecc. 

Sekretarz grupy Studyjnej V. Raffa  przewidywał  także  możliwość  recyta-

cji  godziny  mniejszej  post Missam,  a  dokładniej po  modlitwie  pokomunijnej, 

a przed rozesłaniem. Tenże sam sekretarz zasugerował również, aby dotychcza-

sowe godziny mniejsze (horae minores) nazywać preces diurnae, czyli „modli-

twy w ciągu dnia”. 

Na tymże spotkaniu w Monachium zanotowano oryginalna wypowiedź se-

kretarza Consilium – A. Bugniniego dotyczącą  hora media. Jego zdaniem po-

winna ona zawierać jeden jedynie psalm i to w tym celu, aby łatwo nauczyć się 

go na pamięć. Ta godzina kanoniczna, w praktyce, jest i będzie porą południową, 

poprzedzającą obiedni posiłek. Wspólnoty zakonne zazwyczaj odmawiają wtedy 

hymn Veni Sancte Spiritus, czynią rachunek sumienia z ewentualną jakąś modli-

twą oraz wspólnie recytują Angelus Domini. W tę południową godzinę (hora 

media) można by wkomponować jeden psalm przynależny tej godzinie, usuwając 

równocześnie z dotychczasowej praktyki wspólnej modlitwy południowej jakiś 

element zwyczajowy recytacji. Wówczas każdy duchowny, znając na pamięć ów 

„południowy” psalm, chętnie go odmówi. Dzisiejsze realia życia ukazują nam, że 

zwyczajny dzień jest podzielony na trzy części (rano, południe i wieczór), a nie 

na siedem części, jak przekazała nam modlitewna tradycja brewiarza nawiązują-

ca swymi zwyczajami nawet do IV wieku. Dlaczego nie akceptować współcze-
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snych realiów życia także w odniesieniu do sposobu modlenia się?
29

 Propozycja 

jednego, stałego psalmu dla godziny południowej została poddana dłuższej anali-

zie i dyskusji na referowanym tutaj monachijskim spotkaniu. Za jego wprowa-

dzeniem w praktyce przemawiał także argument, że godziny mniejsze powinny 

różnić się od godzin kanonicznych większych zmniejszoną ilością psalmów. 

Zdecydowana jednakże większość dyskutantów opowiedziała się za pozostawie-

niem schematu trzech psalmów (lub ich części), wraz z „dodatkami”, jak capitu-

lum, wersety, oracją itd. Wysuwano tutaj takie argumenty, jak: 

 nie zaistniała żadna nowa, poważna sytuacja, która upoważniałaby do 

zmiany treści KL art. 89 e; 

 wielu biskupów zorientowanych o dotychczasowym procesie zmian redak-

cyjnych związanych z przyszłym kształtem księgi BR z niechęcią akceptuje skró-

cenie jego ogólnego pensum modlitewnego. Nowa propozycja redukcji psalmów 

w godzinach mniejszych napotka się z pewnością ze sprzeciwem biskupów; 

 są osoby i sytuacje życiowe, że publicznie (wspólnie) recytuje się tylko 

godzinę południową. Czyżby zawsze należało by wówczas odmawiać ten sam 

psalm? 

 KL 89 e nie nakłania, aby z trzech godzin mniejszych wybierać wyłącznie 

Horam Meridianam. Ponadto realia życiowe wielu kapłanów wykluczają wręcz 

możliwość modlitewnego skupienia w porze południowej
30

. 

W perspektywie zbliżającego się pierwszego Synodu Biskupów w Rzymie 

(październik 1967 r.), reprezentujących wszystkie episkopaty świata, A. G. Mar-

timort przygotował dwa dokumenty. Pierwszy skierowany był do konsultorów 

pracujących nad nową redakcją księgi BR
31

. Była to ogólna relacja prezentująca 

dotychczasowe ustalenia i stan prac w materii BR. Drugi dokument, w formie już 

bardziej  syntetycznej,  opracowany  został  w  celu  zapoznania  Ojców  Synodu 

z omawiana tutaj problematyką, przedstawienia występujących trudności oraz 

wysłuchania ich ustaleń metodą głosownia nad poszczególnymi kwestiami
32

. 

Odnośnie do godzin mniejszych dokument informował, że istnieje różnica mię-

dzy jedną godziną obligatoryjną dla wszystkich, a pozostałymi dwiema godzina-

 
29 Tamże, s. 12.  
30 Zob.  Schemata n. 239 z dnia 25 sierpnia 1967,  de Breviario 55, Relatio de laboribus 

Coetus IX Monachii adunati diebus 20-23 julii 1967, ss. 1–25, tutaj s. 5 n.  
31 Zob. Schemata n. 245 z dnia 28 września 1967, De Breviario 60, De Breviarii structura. 

Relatio generalis, ss. 1–19, tutaj s. 17–19. 
32 Zob. Relatio ad Synodum Episcoporum de principiis ad instaurationem Breviarii, s. 1–7, 

tutaj s. 3. Dokument ten nie jest opatrzony ani datą, ani podpisem. Treść jego jednakże wskazuje 

jednoznacznie na A. G. M a r t i m o r t a, gdyż on dźwigał odpowiedzialność za całość prac nad 

redakcją nowej księgi BR. Potwierdzają to także późniejsze dokumenty analizujące wypowiedzi 

Ojców Synodu in proposito. 
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mi dla tych, którzy mogą, chcą lub powinni je odmawiać. Godzina obligatoryjna 

będzie zawierała psalmodię, hymn oraz orację odpowiadającą danej porze dnia, 

podobnie zresztą jak pozostałe dwie (ad libitum) godziny mniejsze. Dobór hym-

nu powinien być również uzależniony od realnego czasu dnia. 

W czasie obrad pierwszego Synodu Biskupów sprawom liturgicznym dedy-

kowano dni od 21 do 25 października 1967 r.
33

. W głosowaniu odnośnie do kwe-

stii  De Horis minoribus (Quaesitum VII), 141 głosów oddano za placet, 13 –  

non placet, 20 – placet iuxta modum
34

. Zastrzeżenia (…iuxta modum) dotyczyły 

następujących spraw: 

 czytanie biblijne w godzinie obligatoryjnej musi być dłuższe; 

 godziny mniejsze w całości powinny być fakultatywne; przynajmniej dla 

kleru nie zobowiązanego do modlitwy chórowej; 

 zakony przy recytacji godzin mniejszych zachowują swoje zwyczaje i tra-

dycje; 

 responsoria w recytacji a solo nie obowiązują; 

 każdą godzinę mniejszą należy kończyć oracją. 

Warto tu także przypomnieć, że Ojcowie Synodu potwierdzili poprzez gło-

sowanie dystrybucję psalmów rozłożoną na cykl czterech tygodni oraz struktu-

ralną opcję przydzielającą 3 psalmy (lub ich części) dla każdej z godzin kano-

nicznych, z wyjątkiem komplety
35

. Zawarte to było także w przygotowanym dla 

Ojców Synodu specjalnym wzorcu tygodniowego, pełnego brewiarza (Specimen 

divini Officii pro diebus a 12 ad 18 novembris 1967). 

Zapowiadając i zapraszając wszystkich relatorów oraz sekretarzy Grup stu-

dyjnych pracujących nad rewizją księgi BR do Opactwa Santa Maria Della Ca-

stagna w Genui na dni 27 lutego – 1 marca 1968 roku, A. G. Martimort podsu-

mował dotychczasowe osiągnięcia w powyższej materii
36

. Odnośnie do godzin 

mniejszych jedyną nowością była propozycja sekretarza Grupy IX ,V. Raffy, aby 

 
33 Problematykę liturgiczną omawianą na Synodzie Biskupów, łącznie z wynikami głosowań, 

treściami zgłaszanych zastrzeżeń zob. De liturgia in Prima Synodo Episcoporum, w: Not 3(1967), 

s. 353–370. Kwestie związane z godzinami mniejszymi s. 362. 
34 Wyniki głosowania oraz opinie iuxta modum  zawarte są w: Synodus Episcoporum,  De sa-

cra liturgia. Exitus manifestiationis sententiae cum recensine modorum propositorum (sub secreto),  

Typis Polyglottis Vaticanis 1968, s. 13 (wyniki głosowań s. 2). Analizę zastrzeżeń Ojców Synodu 

w omawianej tutaj problematyce znajdziemy także w: Schemata n. 257  z dnia 21 listopada 1967,  

De Breviario 41, De expensione „Modorum” Synodi circa quaestiones de sacra liturgia, ss. 1–7, 

tutaj s. 5 n. 
35 Potwierdza to Synodus Episcoporum, De sacra liturgia…,  s. 2 oraz s. 11. 
36 Zob. Schemata n. 262 z dnia 6 grudnia 1967, De Breviario 44, De Generali structura 

Officii divini. Ordo agendorum in omnibus Coetibus de Breviario, ss. 1–12, tutaj s. 7. 
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te godziny kanoniczne nazywać  Preces diurnae.  Nie  wszystkich  konsultorów 

ta  nowa  terminologia  przekonała.  J.  Pascher  optował  za tytułem Hora  media 

(… quia in omni casu haec hora est Tertia vel Sexta vel Nona, numquam diurna 

generaliter). Podobną opinię wyraził S. Famoso, choć nie wykluczał jakiegoś 

terminu analogicznego w treści do Hora media. P. Visentin akceptował nazwę 

Hora media, z zastrzeżeniem, że należy pozostawić nazwy trzech tradycyjnych 

godzin mniejszych, zgodnie z postulatem KL 89 E. A. Dumas proponował termin 

Horae (non preces!) diurnae, lub Horae mediae
37

. W końcowych etapach prac 

redakcyjnych przyjęło się łacińskie określenie omawianych tutaj godzin jako 

Hora media  z podziałem na tercję, sekstę i nonę. Oficjalny przekład na język 

polski używa tu określenia „Modlitwa w ciągu dnia”.  

O tych finalnych pracach nad redakcją nowej księgi BR, a także  przygoto-

wywaną  Instrukcją  do  tejże  księgi dowiadujemy się z relacji A. G. Martimorta 

z dnia 31 października 1969 roku
38

. Informacja ta przypomina o intensywnych 

obradach i dyskusjach zorganizowanych przez Grupę Studyjną nr IX, odbytych 

w grudniu 1968 oraz lipcu i wrześniu 1969. Te dwa ostatnie spotkania zajmowa-

ły się także analizą opinii 873 biskupów i wyższych przełożonych zakonnych 

będącymi ich uwagami na temat otrzymanych w styczniu 1969 specimen wybra-

nych oficjów nowego brewiarza, wraz z krótkim Wprowadzeniem na temat natu-

ry i struktury nowej księgi. Owe specimen wysłano do 3000 odbiorców. Respon-

denci zgłosili około 5000 uwag, postulatów czy obserwacji, których analiza po-

zwoliła  na  ostateczne  ukształtowanie  nowej  struktury księgi Liturgii godzin, 

w tym także „Modlitwy w ciągu dnia”. Zatem układ trzech historycznych Godzin 

(tercji, seksty i nony) obejmuje, poza wstępnym wersetami hymn, psalmodię 

(trzy psalmy, lub ich fragmenty) z antyfonami, krótkie czytanie z wersetami oraz 

orację końcową. Przewidziano także ad libitum psalmodię uzupełniającą. Inne 

rubrycystyczne możliwości podają artykuły 84–92 Ogólnego wprowadzenia do 

Liturgii godzin. 

 
37 Referowane opinie znajdziemy w: Schemata n. 269 z dnia 1 lutego 1968, De Breviario 45, 

de structura Generali Breviarii, ss. 1–19, tutaj s. 19.  
38 Zob. Schemata n. 357 z dnia 31 października 1969, de Breviario 95, Relatio generalis de 

Breviario, ss. 1–7, tutaj s. 1, s. 4.  
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MARCIN IMACH 

Religie i pokój w Iraku 
 

 

Teren Bliskiego Wschodu od wielu dziesięcioleci jest tym miejscem na 

świecie, gdzie interesy największych religii wydają się być szczególnie trudne do 

pogodzenia.   

Zdarza się tam czasami usłyszeć stwierdzenie, iż dusza muzułmanina utkana 

jest z wersetów Koranu. W zasadzie wszystko, co dotyczy Koranu, było i jest tam 

nadal święte. Być może jest to jedno z twierdzeń, które uniemożliwia pojednanie 

pomiędzy religiami na tym terenie.  Równocześnie jednak teologowie muzuł-

mańscy przyznają, iż Koran jest dla nich tym, czym Chrystus dla chrześcijan – 

Słowem Bożym. Często czynią także porównanie między Marią Dziewicą a du-

szą Proroka. Ona daje światu Jezusa – Słowo Boże, Prorok zaś:  Koran – Słowo 

Allacha
1
. Już tylko na tym przykładzie widać pewną niejednoznaczność sytuacji 

religijnej, która może wystąpić na Bliskim Wschodzie.  

Z kolei pewna konsekwencja w wyznawaniu wiary przez muzułmanów, 

szczególnie właśnie z tego terenu, doprowadziła u nich do zdecydowanego wzro-

stu liczby wiernych. Bez wątpienia interesujące mogą się wydawać dane liczbo-

we podawane przez K. Kościelniaka. Jeżeli przyjąć, że w 1901 r. na świecie żyło 

około 558 mln chrześcijan, to muzułmanów było wówczas 200 mln. Z kolei po 

upływie wieku, w 2001 r. chrześcijan było 2020 mln, a muzułmanów 1201 mln
2
.   

W takich okolicznościach na terenie Bliskiego Wschodu żyje od stuleci lud-

ność chrześcijańska.  Zna  ona  miejscowe  języki,  tradycje,  zwyczaje,  mental-
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1 E.  W n u k - L i s o w s k a:  Wiara  i  gnoza  w i slamie.  W: Między   wiarą  a  gnozą. Red. 

M. J a k u b c z a k, M. S a c h a - P i e k ł o. Kraków 2003 s. 268.  
2 K. K o ś c i e l n i a k: Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata. Kraków 2002 s. 369. 
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ność i  przyzwyczajenia.  Trzeba  jednak  zaznaczyć,  że ludność  ta  stanowi od 

wieków mniejszość, a konkretnie od czasów, kiedy na tych terenach rozprze-

strzenił się islam
3
.  

Wśród państw z tego terenu istnieje takie, gdzie jeszcze do końca XX w. pod 

rządami silnej ręki Saddama Husajna można było odnieść wrażenie, że relacje 

chrześcijańsko-muzułmańskie są możliwe do pogodzenia. Po upadku reżimu 

okazało  się  jednak,  jak wiele sprzecznych interesów zostało umiejscowionych 

w tym niejako sztucznym państwie. Wydarzenia takie, jak powstanie Państwa 

Islamskiego, miały prawdopodobnie jednak swoje przyczyny w znacznie wcze-

śniejszym okresie. Dlatego też wydaje się interesującą sprawą poznanie sytuacji, 

szczególnie religijnej tego kraju. W tym celu przedstawimy w zarysie historię 

terenu, na którym znajduje się współczesny Irak. Następnie ukażemy sytuację 

religijną z uwzględnieniem pewnej obyczajowości większości religijnej, jaką na 

tym terenie są muzułmanie. Umożliwi to ukazanie losów tamtejszych chrześcijan 

w kolejnym punkcie. Informacje te – jak się wydaje – powinny pomóc znalezie-

nie odpowiedzi na pytanie, dotyczące przyczyn napiętej sytuacji religijnej w Ira-

ku, która doprowadziła do powstania Państwa Islamskiego.   

  

I. Historia Iraku 

Dla lepszego zrozumienia wydarzeń mających miejsce w Iraku, należy roz-

począć od ukazania go jako sąsiada znaczących państw na terenie Bliskiego 

Wschodu. Trzeba zaznaczyć, że kraj ten graniczy od południa z Arabią Saudyj-

ską i Kuwejtem,  na  wschodzie  z  Iranem  oraz  Azerbejdżanem,  na  zachodzie 

z Jordanią i Syrią, na północy z Turcją. Natomiast geograficznie teren ten jest 

dość  zróżnicowany.  W  rejonie trójkąta  granicznego  pomiędzy  Irakiem,  Syrią 

i Turcją na obszar międzyrzecza przenika jeden z łańcuchów Armeńskiego Tauru 

– Dżabal Abidżad.  Z  kolei  łańcuchy  górskie  są  przecinane  górskimi  rzekami 

i potokami. Odmiennie wygląda sytuacja w zachodniej części kraju, gdzie znaj-

dują się rozległe tereny pustynne
4
. Trzeba też dodać, iż współcześnie Irak poło-

żony jest nad Zatoką Perską w południowo-zachodniej Azji, na obszarze Bliskie-

go Wschodu, o powierzchni 438 tys. km
2
. Jego obecną liczbę mieszkańców okre-

śla się na 22,5 mln. Natomiast stolicą kraju jest Bagdad, w którym zamieszkuje 

4,5 mln ludzi
5
.  

Chcąc zaznajomić się chociażby w dużym zarysie z historią tego terenu, 

trzeba cofnąć się do starożytności. Otóż obszar ten, to bez wątpienia sumeryjska 

 
3 P. S i n i s c a l c o: Starożytne Kościoły Wschodnie. Historia i Literatura. Wydawnictwo Pe-

trus. Kraków 2013 s. 7–9.  
4 J. B r a u n: Mezopotamia. Wrocław 1971 s. 28–30. 
5 M. B r y l e w: Irak 2003–2005. Toruń 2011 s. 14n. 
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kolebka cywilizacji, a według podań biblijnych, nawet całej ludzkości. W tym 

bowiem miejscu umieszczono Raj. Od kilku tysięcy lat rozwijały się na tym ob-

szarze wielkie cywilizacje świata starożytnego. Zmagające się potęgi militarne 

często  niszczyły  ten  kraj. Jednak w okresach  pokoju  kwitła tu nauka, literatura 

i sztuka. Wznoszono wówczas wspaniałe budowle, które zadziwiają do dzisiaj
6
.   

Trzeba przypomnieć, że na ziemiach współczesnego Iraku powstała najstar-

sza cywilizacja w dziejach ludzkości – Mezopotamia. Do czasów obecnych 

wszyscy Irakijczycy są z tego dumni. Pomiędzy rzekami Tygrys i Eufrat w okre-

sie V i IV tys. lat  przed Chrystusem funkcjonowało państwo Sumerów, a później 

kolejne wielkie cywilizacje, jak Akad, Asyria, Babilon. W VI w. przed Chrystu-

sem wspomniany Babilon został zajęty przez Persów. Następnie po 200 latach 

przybył tam Aleksander Macedoński. Z kolei w III w. przed Chrystusem tereny 

te przeszły pod władanie Partów. Nie był to jednak koniec bujnych dziejów tere-

nu określanego dzisiaj mianem Iraku. Otóż  w II w. po Chrystusie obszary te 

opanowali  Rzymianie. Po kolejnych stu latach wyparli ich Persowie
7
. Zatem już 

od czasów starożytnych tereny współczesnego Iraku były przenikane przez różne 

kultury, a tym samym również różne religie. Nie można jednak stwierdzić, że to 

właśnie religie były przyczyną kolejnych zmian władzy na tym terenie. To zde-

cydowanie czynnik polityczny, narodowościowy decydował o zmianach włada-

jących tym terenem.  

Powyższe informacje potwierdza S. Zawadzki pisząc, iż krótki okres od VII 

do VI w. przed Chrystusem jest uważany za jeden z najważniejszych w dziejach 

Mezopotamii. Po kilku wiekach hegemonii, w 609 r. przed Chrystusem, upadło 

państwo asyryjskie. Jego miejsce zajęło państwo nowobabilońskie. Od Chaldej-

czyków bywa ono także nazywane chaldejskim. Była to jedna z dwóch głównych 

grup etnicznych zamieszkujących wówczas te tereny. Blisko z nimi spokrewnieni 

byli Asyryjczycy. W 539 r. przed Chrystusem nastąpiła już likwidacja państwa 

nowobabilońskiego. W okresie tym powstało jednak wiele wspaniałych przed-

sięwzięć budowlanych
8
. 

Z kolei chrześcijanie znajdowali się w Arabii  przynajmniej od V w. W tym 

okresie rządził król himjarycki, Dhu Nuwas, który przeszedł na judaizm i rozpo-

czął ich prześladowanie. Dotyczyło ono głównie chrześcijan z Nadżranu, miej-

scowości na pograniczu dzisiejszego północnego Jemenu. Prześladowanie, które 

miało miejsce w 523 r., pociągnęło za sobą wiele ofiar wśród chrześcijan. Wów-

czas do Arabii południowej chrześcijaństwo przenikało głównie z Abisy-

nii/Etiopii, gdzie już od IV w. istniały Kościoły chrześcijańskie. Potwierdza to 

fakt zorganizowania wyprawy  wojennej przez króla Ellesbasa z Etiopii, podjętej 

 
6 J. G ł o d e k: Irak. Warszawa 1982 s. 5.  
7 S. Z a w a d z k i: Mane Tekel Fares. Poznań 1996 s. 9.  
8 Tamże.  
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w obronie chrześcijan z Arabii południowej. Zakończyła się ona sukcesem i uda-

ło się ustanowić w Arabii południowej etiopskie namiestnictwo, które wytrwało 

do 575 r. Chrześcijański namiestnik wybudował kościoły w Merib i Sanie oraz 

przedsięwziął wyprawę przeciw Mekce. Równocześnie cesarz bizantyjski zlecił 

zbudowanie katedry w Sanie. Miejscowość ta została obrana wówczas za stolicę 

przez chrześcijańskich namiestników. Można byłoby zatem przypuszczać, że to 

religia w tym przypadku była niejako motorem napędowym wojen na tych tere-

nach. Trzeba  jednak  pamiętać,  że  władcy  decydujący się na wyprawy, nawet 

w obronie wiary, którą wyznawali, nie czynili tego całkowicie bezinteresownie. 

Ich łupem stawały się przecież ogromne ilości niewolników, kosztowności itp.  

Czynniki te spowodowały prawdopodobnie, że we wspomnianym 575 r., za 

sprawą porażek militarnych, Arabia południowa stała się prowincją perską. Na-

tomiast między 753–775 r. katedra w Sanie została zburzona
9
. W ten sposób na 

tereny obecnego Iraku przenikało chrześcijaństwo od południa, od strony obecnej 

Arabii Saudyjskiej.  Równocześnie,  szczególnie od V w.,  na tereny te napływali 

z północnego zachodu chrześcijanie, którzy byli często prześladowani przez Bi-

zancjum jako heretycy. Byli to głównie nestorianie.    

Informacje te potwierdza również B. Doe, przyznając, iż rozpowszechnienie 

chrześcijaństwa na terenie Arabii południowej było wysiłkiem misjonarzy wy-

słanych w IV w. z Konstantynopola i Tyru. Liczba nawróconym dzięki tej akcji 

była znaczna. Do najwybitniejszych nowych chrześcijan należał król Himjaru 

Saran Juhanim. Równocześnie około 350 r. został ochrzczony król Ezana z Ak-

sumu w Etiopii. W tym czasie w Arabii ostoją chrześcijaństwa stał się wspo-

mniany już Nadżran. Jednakże pewna wrogość niektórych miejscowych kręgów 

ludności wobec chrześcijaństwa powodowała wzrastanie w siłę judaizmu. Wyni-

kało to być może z faktu, iż według tradycji mieszkańcy Nadżranu byli tak fana-

tyczni, że każdego w obrębie miasta nawracali na chrześcijaństwo. Jest to na 

pewno argument, który mógłby stanowić o tym, że religie na tym terenie przy-

czyniały się do wzrostu napięć społecznych.  

Trzeba też zauważyć, iż chrześcijaństwo na tym terenie było wówczas tak 

silne, że w 525 r. na króla południowo-zachodniej Arabii został wyznaczony 

chrześcijański wielmoża. Jednak wobec tryumfu chrześcijaństwa na tych tere-

nach  Persowie  mocniej  zaczęli  popierać  judaizm
10

. Potwierdza to niejako tezę 

o możliwym południowym oddziaływaniu chrześcijaństwa na Irak. Trzeba też 

wspomnieć, iż nieco wcześniej bo w V w. po Chrystusie narodził się w połu-

 
9   J. G n i l k a: Biblia a Koran. Podobieństwa i różnice. Kraków 2005 s. 15n. 
10 B. D o e: Południowa Arabia. Warszawa 1979 s. 43n. 
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dniowym Iraku system mandejski, który również oddziaływał na sytuację na 

terenie obecnego Iraku
11

.   

Jednakże rozbicie państwa Sassanidów przez Arabów w latach 638–650 do-

prowadziło do sytuacji, w której perskie prześladowania chrześcijan na tym tere-

nie uległy pewnemu złagodzeniu. Muzułmanie wycięli głównie zwolenników 

Zaratustry
12

, pozostawiając chrześcijan jako ludność drugiej kategorii. Informa-

cje  takie  można  znaleźć także  w publikacjach  M. Kubiaka, który przyznaje, że 

w latach 634–641 tereny te zostały zdominowane przez Arabów. Zapanował 

wtedy islam. Od VIII w. po Chrystusie rejony te były nawet przez kilka wieków 

centrum muzułmańskiego imperium. Z kolei w połowie VIII w. po Chrystusie 

zostało wybudowane przez Al-Mansura, władcę z dynastii Abbasydów miasto 

Bagdad
13

.  

Trzeba też wspomnieć, iż nieco później, bo pomiędzy VIII a IX w. znana by-

ła już nazwa Irak.  Stosowano ją wówczas w odniesieniu do krainy geograficznej 

czy historycznej. Jednak nie była to nazwa państwa. W tym też okresie, czyli od 

VIII w., a zatem od kiedy Bagdad istnieje,  prawie zawsze rządzili na tym terenie 

sunnici. Szyici rządzili w Iraku zaledwie przez kilkanaście lat. Było to w czasie, 

gdy terytorium Iraku znajdowało się w granicach Imperium Perskiego. Była to 

jednak władza obca. Wynikało to w dużej mierze z tego, że szyici, jako odłam 

islamu zawsze byli niejako w opozycji, byli tymi słabszymi. Irak w dużej mierze 

pozostawał szyicki od samego początku islamu, czyli od VII w. Należy tu wspo-

mnieć, iż Muhammad Bakir al-Hakim polityk i teolog, stawiał sobie za cel stwo-

rzenie szyickiego państwa dla Arabów
14

.  Wszystko to miało jednak miejsce przy 

znaczącej obecności miejscowych chrześcijan, głównie nestorian.  

W XIII w., na objęte w ten sposób islamem tereny Iraku, zaczęły napływać 

chrześcijańskie misje, które  zainicjowały zakony. Dominowali tutaj franciszka-

nie i dominikanie. Na tereny te przyjeżdżali również misjonarze św. Wincentego 

à Paulo. Niestety działalność ta kończyła się przeważnie wymuszanym na nich 

odwrocie. Często bywała okupiona także śmiercią męczeńską
15

.  

Z  kolei 13 lutego 1258 r. muzułmańskich  mieszkańców  Iraku dotknęła tra-

gedia.  Wtedy   to   Mongołowie   opanowali  Bagdad  i  w ciągu   kilku   dni 

wycięli w pień kilkaset tysięcy mieszkańców.  Oszczędzono  jedynie  chrześci-

 
11 W. F o x w e l l - A l b r i g h t: Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa. Tłum. E. Z w o l -

s k i. Warszawa 1967 s. 294.   
12 N. Z e r n o v: Wschodnie chrześcijaństwo. Tłum. J. Ł o ś. Warszawa 1967 s. 97. 
13 M. K u b i a k: Kulturowo-religijne aspekty sytuacji polityczno-militarnej w Iraku. W: Irak 

2004, Ku normalności. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy i pod patro-

natem Ministerstwa Obrony Narodowej. Red. J. G o t o w a ł a.  Warszawa 2004 s. 157n. 
14 M. D z i e k a n: Irak. Polityka i religia. Warszawa 2005 s. 249–253. 
15 W. P s u r e k: Ekspansja islamu w świecie. Katowice 2007 s. 146n. 
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jan. Wynikało to z faktu, iż żona Hulagu-chana, władcy mongolskiego, była 

chrześcijanką
16

.  

Przez kolejne stulecia na obszarze tym bardzo różnie układały się relacje 

pomiędzy religiami. Pewne zmiany nadeszły, gdy na terenie Iraku zostały odkry-

te ogromne złoża ropy naftowej. Zainteresowali się nimi wówczas przedsiębiorcy 

z wielu krajów. W tym okresie kraj podlegał Turcji, z którą w kwestii zasobów 

ropy naftowej rozmawiali Niemcy. Ostatecznie jednak po I wojnie światowej 

złoża zostały opanowane przez Anglików.  

Warto zauważyć, że w okręgu mosulskim, w miejscowości Kirkuk, znajdują 

się  największe  złoża  irackiej  ropy.  Wydobycie  ropy  naftowej  rozpoczęło  się 

w Kirkuku w 1927 r. Natomiast podczas II wojny światowej odkryto nowe, wiel-

kie złoża pod Basrą
17

. 

Właśnie w tym okresie na światowych mapach pojawił się Irak jako pań-

stwo. Miało to miejsce w 1921r. Wówczas na konferencji w Kairze utworzono 

królestwo Iraku, na czele którego miał stanąć probrytyjski król Fajsal Ibn Husajn. 

Trzeba zaznaczyć, iż wytyczenie granic tego państwa nastąpiło całkowicie z po-

minięciem praw plemiennych, etnicznych oraz przede wszystkim religijnych
18

. 

Tę samą opinię podziela także M. Dziekan przyznając, że same granice Iraku są 

tworem całkowicie sztucznym, wyznaczonym na początku XX w. przez Francu-

zów i Anglików. Natomiast mieszkańców tego kraju, poza sztucznymi granicami, 

praktycznie nic nie łączy
19

. Bez wątpienia mogła to być jedna z przyczyn póź-

niejszych problemów religijnych Iraku. 

Należy także dodać, iż do końca lat trzydziestych XX w. dominowała w Ira-

ku przestarzała struktura społeczna, która miała charakter feudalny. Dominowała 

półkoczownicza hodowla bydła i prymitywne rolnictwo. Przeważająca część 

ludności mieszkała na wsi, tworząc różne wspólnoty plemienne i rodowe. Wy-

stępowały tylko nieliczne ośrodki miejskie jak Bagdad i Mosul, które pełniły 

funkcje usługowo-administracyjne
20

. 

Sytuacja zaczęła się zmieniać począwszy od lat pięćdziesiątych XX w. Kraj 

zaczął  się  szybciej  rozwijać  gospodarczo,  a wszelkie  problemy  religijne były 

w rozmaity sposób tłumione. Bez wątpienia ciężkim ciosem dla Iraku była pro-

wadzona przez osiem lat wojna z Iranem w latach 1980–1988. Wówczas to kraj 

został w dużej mierze zrujnowany. Dodatkowo musiał zaciągnąć kredyty w Ku-

wejcie i Arabii Saudyjskiej na 40 mld dolarów. Kuwejt chciał darować Irakowi 

 
16 M. Z a w a d z k i: Nowy, wspaniały Irak. Warszawa 2012 s. 11.  
17 J. L e l i w a: Irak wczoraj i dziś. Warszawa 1964 s. 54n.  
18 M. B r y l e w: Irak 2003–2005. Toruń 2011 s. 14n. 
19 M. D z i e k a n, dz. cyt., s. 249–253. 
20 J. G ł o d e k, dz. cyt., s. 148. 
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długi w zamian za uznanie jego granic. Jednak rządzący Irakiem Saddam Husajn 

nie zgodził się na takie rozwiązanie. Szerszy dostęp do Zatoki Perskiej dla pań-

stwa, które planowało szybki rozwój gospodarczy okazał się bardzo ważny. 

Wskutek tego, w sierpniu 1990 r., wojska  irackie  zajęły  Kuwejt,  który  jednak 

z powodu międzynarodowej interwencji został w lutym 1991 r. wyzwolony
21

.  

Szybki wzrost gospodarczy oraz ogromna chęć stworzenia z Iraku potęgi, 

zarówno gospodarczej jak i militarnej na Bliskim Wschodzie powodowały, że 

różnice religijne nie były tak bardzo istotne. Równocześnie uważano wówczas 

Irak za kraj, który posiada inne priorytety niż islam. Sytuacja była zasadniczo 

odmienna niż np. u południowych sąsiadów. To właśnie w Arabii Saudyjskiej 

podczas wspomnianej wojny w Zatoce Perskiej w 1991 r., gdy żołnierze Zachodu 

bronili tego kraju przed atakiem Saddama Husajna, nie było im wolno posiadać 

symboli religijnych, jak medaliki czy krzyżyki, a wojskowi kapelani nie mogli 

odprawiać nabożeństw. Nawet na pojazdach należących do Czerwonego Krzyża 

nie mógł widnieć  tradycyjny emblemat tej organizacji. Pracujący w tym kraju 

przy wydobyciu ropy naftowej Filipińczycy, będący w większości katolikami, są 

poddani inwigilacji przez policję religijną. Nie wolno im świętować Bożego Na-

rodzenia, ale są zobowiązani do przestrzegania ramadanu. Modlitwy organizo-

wane w domach są często przyczyną aresztowań
22

. W tej sytuacji  Irak, rządzony 

przez Saddama Husajna, wydawał się być niemal krajem świeckim.     

Jednakże po obaleniu jego reżimu sytuacja się zmieniła. W Iraku zaczęło 

funkcjonować kilka partii politycznych, z których praktycznie większość ma 

związki z islamem. Najstarsza to Partia Propagandy Muzułmańskiej, następnie 

Organizacja Akcji Muzułmańskiej. Najmłodszą, ale i najliczniejszą jest Najwyż-

sze Zgromadzenie Rewolucji Muzułmańskiej w Iraku
23

. W zasadzie już same 

nazwy wskazują na ich religijne nastawienie. 

Równocześnie irackie Ministerstwo Zdrowia szacowało, że od 2003 r. do 

2007 r., w czasie walk, zabitych zostało około 151 tys. Irakijczyków. Konse-

kwencją działań wojennych były także dewastacje dóbr kultury, a wiele cennych 

miejsc znanych z historii zostało zniszczonych. Do połowy 2008 r. swoje miejsce 

zamieszkania wewnątrz kraju zmieniło 2,8 mln ludzi, natomiast ponad 2 mln 

opuściło Irak
24

. Usunięcie reżimu doprowadziło do wybuchu walk pomiędzy 

szyitami i sunnitami oraz bardzo wieloma różnymi frakcjami, co spowodowało, 

że sytuacja stale się pogarszała.  

 
21 J. D a n e c k i: Konflikt Iracki. W: Oblicza współczesnego islamu. Red. E. M a c h u t -

M e n d e c k a. Warszawa 2003 s. 107. 
22 G. K u c h a r c z y k: Pod rządami półksiężyca. Poznań 2006 s. 43–45. 
23 M. D z i e k a n, dz. cyt., s. 62–65. 
24 T. B r a ń k a,  M. L o r e n c,  P. O s i e w i c z,  A. P o t y r a ł a: Irak. Między wojną a poko-

jem. Toruń 2010 s. 103–105. 
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Można zatem dostrzec, że ukształtowane na początku XX w. w sztuczny 

sposób granice Iraku,  mogły być przyczyną późniejszych napięć pomiędzy tam-

tejszymi religiami. Trudno jednoznacznie stwierdzić, że to różnice w wyznawa-

nych religiach pomiędzy nacjami, które zajmowały Irak, były przyczyną rozlicz-

nych wojen. Prawdopodobnie większe znaczenie miały indywidualne ambicje 

poszczególnych władców. 

 

II. Struktura religijna w Iraku 

Jak wcześniej  wspomniano,  po upadku reżimu Saddama Husajna nastąpiła 

w Iraku pewna eksplozja nastrojów religijnych. Dlatego też interesującą wydaje 

się próba ukazania struktury religijnej tego kraju. Nie zamierzamy jednak przed-

stawiać poszczególne frakcje wewnątrz grup religijnych, np. sunnitów czy szyi-

tów, ani też zajmować się wymiarem politycznym tego zagadnienia. Pragniemy 

ukazać przede wszystkim wspomnianą strukturę ze szczególnym uwzględnie-

niem sytuacji chrześcijan, na którą wpływ ma pewna obyczajowość muzułma-

nów, co pozwala poznać lepiej przyczyny obecnej, jakże trudnej sytuacji w Iraku. 

Już na początku należy zauważyć, że jak twierdzili niektórzy specjaliści 

zajmujący się problematyką Iraku, większość Irakijczyków na początku XXI 

wieku prezentowała umiarkowane przywiązanie do islamu jako religii
25

. Równo-

cześnie trzeba przypomnieć inne dane, które mogły także wywrzeć wpływ na 

samą sytuację religijną w Iraku. W 2005 r. spośród irackich kobiet ponad 35% 

było analfabetkami
26

, zaś w 2007 r. stopa bezrobocia wynosiła 60%, a odsetek 

ludności żyjącej poniżej progu ubóstwa wynosił 34%
27

. Były to bez wątpienia 

czynniki, które mogły doprowadzić do destabilizacji sytuacji w kraju. 

Warto równocześnie zauważyć pewne zmiany, które nastąpiły w samym Ira-

ku. W 1948 r. Irak był zamieszkiwany przez 4,8 mln ludności, jednak w 1977 

roku liczba ta  wzrosła  do 12,2 mln  obywateli.  Znaczący  przyrost  nastąpił  

jednak w kolejnych latach, co spowodowało, że w 2003 r. w Iraku żyło już 24,5 

mln ludzi.  Trzeba również zauważyć, że 77% ludności stanowią Arabowie, 19 % 

Kurdowie, natomiast pozostałe 4% to Turkmeni, Ormianie, Asyryjczycy, Perso-

wie, oraz niewielka ilość Żydów.  

Należy także wspomnieć, iż zarówno An-Nadżaf jak i Karbala są świętymi 

miejscami szyizmu i ściągają corocznie rzesze pielgrzymów z całego świata
28

.  

 
25 A. P ł a c z e k,  K. S t e f a n e k: Irak na początku XXI wieku. Łódź 2007 s. 111. 
26 A. Ł u k a s z e w i c z: Afganistan i Irak: ekonomiczny bilans wojny z terroryzmem. War-

szawa 2010 s. 47. 
27 Tamże, s.49. 
28 K. K o r z e n i e w s k i: Irak. Warszawa 2004, s. 110–117. 
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Prawdopodobnie na sytuację w Iraku w znaczący sposób wpływa podział te-

rytorialny  kraju.  Przykładem  może  być  największa  prowincja Al-Anbar, która  

w 1973 r. miała 138 tyś. km
2
 powierzchni i liczyła 371 tys. mieszkańców, nato-

miast prowincja Babilon z powierzchnią 6,9 tyś. km
2
 liczyła wówczas 561 tyś. 

mieszkańców
29

. Nierównomierne rozmieszczenie ludności w kraju prowadzi do 

sytuacji, w której większe ośrodki miejskie oddziałują na prowincję, nie mając 

możliwości wypracowania własnego stanowiska. Równocześnie w kwestii reli-

gijnej można przyjąć, że opanowanie przez daną grupę religijną poszczególnych 

ośrodków miejskich ma kluczowe znaczenie. 

Z kolei, co do samego nastawienia miejscowych chrześcijan do muzułma-

nów, to warto tu przytoczyć pogląd, znany na Bliskim Wschodzie od wieli wie-

ków. Początkowo chrześcijanie nie postrzegali islamu jako religii, z którą będą 

musieli  współegzystować.  Przykład  taki  podawał  w  pewnym  sensie  św. Jan 

z  Damaszku  (zm.  750 r.)  pochodzący  z  arabskiej,  chrześcijańskiej  rodziny,  

a wykształcony w duchu hellenistycznym, znający równocześnie islam oraz kul-

turę arabską. W dziele Pege gnoseos wymienił islam wśród 103 znanych wów-

czas herezji
30

. Równocześnie znane są również z historii przykłady zgodnego 

współżycia chrześcijan i muzułmanów. Istnieje korespondencja pomiędzy sułta-

nem An-Nasirem a papieżem Grzegorzem VII (zm. 1085 r.). W 1076 r. muzuł-

mański  władca  skierował  list  do  papieża,  prosząc  by  wyświęcił  on biskupa 

w celu sprawowania pieczy nad chrześcijanami pozostającymi pod jego władzą. 

Sułtan uwolnił wówczas chrześcijańskich niewolników oraz przesłał papieżowi 

dary. W odpowiedzi papież wysłał bardzo ciepły list, w którym pisał, że chrze-

ścijanie i muzułmanie powinni żyć w zgodzie
31

.  

To jednak bardziej, jak się wydaje, przeszłość niż współczesność. Obecnie 

ponad 95% ludności dwudziestoczteromilionowego Iraku stanowią muzułmanie. 

Z kolei 54% z nich to szyici, a 34% to sunnici
32

.  

Trzeba też pamiętać, iż szyizm po arabsku – sz-szi’a, to nazwa nurtu religij-

nego i politycznego, obejmującego w islamie około 10% muzułmanów całego 

świata. To drugi, co do wielkości, po ortodoksyjnym sunnizmie odłam tej religii. 

Szyizm narodził się w VII w. po śmierci Mahometa, gdy nastąpił spór o inwesty-

turę, wynikający z braku wskazówek co do następstwa ze strony przywódcy 

wspólnoty
33

. 

 
29 GUS Departament Statystyki Międzynarodowej: Irak. Warszawa 1975 s. 8–10. 
30 E. S a k o w i c z: Historia dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego. W: Czy islam jest reli-

gią terrorystów? Red. E. S a k o w i c z. Kraków 2002 s. 129–134. 
31 Tamże, s. 129–134. 
32 M. K u b i a k, dz. cyt., s. 157n. 
33 M. D z i e k a n, dz. cyt., s. 43. 
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Mając to wszystko na uwadze M. Brylew
34

 twierdzi, że do przyczyn destabi-

lizacji sytuacji w Iraku można zaliczyć głęboko zakorzenione w społeczeństwie 

podziały religijne i etniczne. Przy tym, dążenie poszczególnych ugrupowań reli-

gijnych do przejęcia władzy i zbudowania państwa o charakterze religijnym, 

miało tu istotne znaczenie. Po upadku Saddama Husajna trzy największe grupy 

religijne, tj. arabscy sunnici, arabscy szyici oraz Kurdowie zdominowali scenę 

polityczną.  

Warto tu przypomnieć, że w latach 1920–1930, gdy kształtowało się młode 

państwo irackie, większość urzędów sprawowana była przez sunnitów. Domina-

cja sunnitów trwała do 1958 r., jednak i później niewiele się zmieniło. Natomiast 

po dojściu do władzy partii Baas, rola sunnitów wzrosła na ponad trzy dekady.  

Z kolei powstała w 2003 r. Armia Mahdiego
35

, skierowała swoje działania 

przeciw chrześcijanom, którzy naruszali surowe normy islamu
36

. Trzeba też za-

znaczyć,  że  w 1973 r. iraccy chrześcijanie  stanowili 2,6 %  ludności, natomiast 

w 2006 r. tylko 1%. Ta dysproporcja powoduje naturalne problemy społeczności 

chrześcijańskiej, która częściej woli nie angażować się w życie kraju, aby na-

stępnie nie być posądzoną za stronniczkę, którejś ze stron konfliktu.  

Informacje o ogromnych problemach chrześcijan potwierdził łaciński arcy-

biskup Bagdadu Jean Benjamin Sleiman.  Przyznał on, że relacje z islamem nale-

żą do najtrudniejszych kwestii, z którymi muszą się zmierzyć chrześcijanie na 

tym terenie
37

. Ukazuje to niejako obraz z kwietnia 2003 r., kiedy to podczas piel-

grzymki do świętego miasta Karbali, tysiące irackich szyitów wznosiło okrzyki: 

Nie Ameryce. Nie Saddamowi. Tak – dla islamu!
38

 . 

Jednakże trzeba też zaznaczyć, iż władze państw arabskich w obliczu sytua-

cji w Iraku obawiały się od wielu lat bardziej eskalacji konfliktu szyicko-

sunnickiego, niż konfliktu z chrześcijanami. Warto przypomnieć, że według nie-

których danych, w Iraku nawet ok. 60–65% muzułmanów to szyici, którzy byli 

dyskryminowani za czasów Saddama Husajna – sunnity. Równocześnie w pań-

stwach regionu żyją znaczne mniejszości szyickie, które uważają się za nierepre-

zentowane we władzach, czy pozbawione gospodarczych i społecznych możli-

wości rozwoju. Można tu wskazać Arabię Saudyjską, w której tylko 15% spo-

łeczności stanowią szyici. Dlatego też pojawiały się głosy polityków i religijnych 

przywódców, wzywające do udzielenia politycznego wsparcia arabskiej społecz-

ności sunnitów w Iraku i niedopuszczenia do szyickiej dominacji w regionie.  

 
34 Adiunkt katedry Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku, brał udział 

w misjach pokojowych w Libanie. 
35 Milicja wspierająca działania Mutady w liczbie około 20 tyś. 
36 M. B r y l e w, dz. cyt., s. 190–199. 
37 P. S i n i s c a l c o, dz. cyt., s. 16n. 
38 M. K u b i a k, dz. cyt., s. 157. 
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W pewnym sensie podobna sytuacja występuje w Kuwejcie, gdzie ok. 30% 

muzułmanów to szyici. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że szyickie mniej-

szości w tych państwach zamieszkują tereny bogate w ropę naftową. Problem ten 

dostrzegają również inne państwa. W 2007 r. podczas spotkania delegacji Stanów 

Zjednoczonych i Iranu ten ostatni zobowiązał się, m.in. pomóc młodej irackiej 

administracji w stosunkach z szyicką większością oraz zwiększyć bezpieczeń-

stwo na granicy irańsko-irackiej
39

.  

Problem szyicko-sunnicki w Iraku niej jest jednak problemem całkowicie 

nowym. Co prawda, jak to już przedstawiono, przed obaleniem reżimu nie był on 

tak widoczny, jednak, np. zarówno w 1979 r. jak i 1980 r. prześladowano bardzo 

szyitów w Iraku. Ich przywódca ajatollah Muhammad Bakr as-Sadr został wów-

czas zamordowany w czasie śledztwa. Irak oskarżał wówczas Iran o to, że chce 

przenieść rewolucję islamską do Iraku
40

. 

Problemy szyicko-sunnickie to oczywiście tylko część sytuacji religijnej Ira-

ku, na którą nakładają się niejako relacje do chrześcijaństwa. Aby właściwie 

rozumieć pewne pojęcia oraz nie traktować wszystkich muzułmanów z Iraku 

jako fundamentalistów, należy zapewne przyjrzeć się pojęciu dżihad, które czę-

sto wymieniane jest w mediach.  Jak  twierdzi  K. Korzeniewski,  słowo  dżihad 

w  kulturze  zachodniej  jest  często  błędnie  interpretowane  jako  święta  wojna 

z niewiernymi,  tymczasem  pierwotnie  oznacza ono dokładanie starań i wysił-

ków w dążeniu do jakiegoś celu. Celem tym jest szerzenie i obrona islamu
41

. 

Równocześnie trzeba przyznać, iż prawo muzułmańskie wyodrębniło cztery spo-

soby prowadzenia dżihadu: sercem, językiem, rękami i mieczem. Celem dżihadu 

jest każde działanie czy przedsięwzięcie mające na celu krzewienie islamu i bu-

dowanie chwały muzułmańskiej religii. Tym samym muzułmanin, który prowa-

dzi dżihad sercem (hadisy określają to mianem dżihadu większego), to człowiek 

walczący  ze  złem  gnieżdżącym się  w  jego  duszy  i  podszeptami  szatana  

oraz starający się trwać w swojej wierze. Z kolei muzułmanin, który działa języ-

kiem i rękami, to człowiek zapobiegający szkodom wyrządzonym gminie mu-

zułmańskiej lub naprawiający takie szkody. Dopiero prowadzenie dżihadu mie-

czem (kital) odpowiada zachodniej definicji wojny religijnej. Koran w dużej 

mierze wzywa jednak tylko do kitalu w wypadku odpierania ataku. Trzeba rów-

nież pamiętać o historycznym kontekście powstania Koranu.  Islam był wtedy 

bardzo dynamicznie rozwijającą się religią i oprócz spraw czysto duchowych, 

religijnych i moralnych musiał także regulować życie społeczne i polityczne 

młodej powstającej państwowości. Prowadziło to do sytuacji, w której terminy 

dżihad i kital często były używane wymiennie. Jednakże w XX w. idea dżihadu 

nabrała nowego wymiaru. Powstali wówczas fundamentaliści islamscy, którzy 

 
39 T. B r a ń k a,  M.  L o r e n c,  P. O s i e w i c z,  A. P o t y r a ł a, dz. cyt., s. 124n. 
40 J. B i z i e w s k i: Irak-Iran 80–88. Warszawa 1993 s. 5n. 
41 K. K o r z e n i e w s k i, dz. cyt., s. 85. 



 136 

uznają przez to zbrojne przeciwstawienie się wszelkim przejawom cywilizacji 

zachodniej
42

. 

Z drugiej jednak strony należy zauważyć, że dla muzułmanina ogromne zna-

czeniem ma charakter człowieka, jego godność, honor, reputacja. Nie szczędzi 

się wysiłków w ich obronie. Hańba jednego człowieka przenosi się na całą rodzi-

nę. Lojalność i obowiązki wobec rodziny są ważniejsze niż lojalność wobec 

przyjaciół, pracodawców. Krewni muszą sobie nawzajem pomagać, w razie po-

trzeby także finansowo.  

Przynależność do rodziny daje  poczucie bezpieczeństwa i pewność, że dana 

osoba nigdy nie pozostanie bez środków do życia, ani też nie będzie pozbawiona 

psychicznego wsparcia
43

. Są to zasady powszechne na terenie Bliskiego Wscho-

du, które nie powinny jednak psuć relacji chrześcijańsko-muzułmańskich. Trzeba 

jednak przyznać, iż muzułmanie zacieśniają swe kontakty do rodziny, czyli tylko 

do muzułmanów, nie są w stanie pozyskać właściwego obrazu ludzi należących 

do innych religii. To, co o nich wiedzą, wynika głównie z tego, co jest im prze-

kazane przez innych muzułmanów. Sytuacja taka ma często miejsce mimo, że 

zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie niejednokrotnie żyją obok siebie.   

Dla jeszcze większej przynależności do danej grupy, rodziny, generalnie ro-

dziny muzułmańskiej, w  islamie już od czwartego roku życia dzieci rozpoczyna-

ją naukę w specjalnej szkole koranicznej. Natomiast od dwunastego roku życia 

wprowadza się je w praktyki postu. Najpierw jest to post jednodniowy, w następ-

nym roku dwudniowy itd., aż do osiągnięcia dojrzałości. Natomiast przeciętny 

pobożny Irakijczyk, kiedy ma rozpocząć jakąś pracę, to przedtem recytuje zdanie 

z Koranu: W imię Allaha, bogatego w miłosierdzie i wielce łaskawego. Muzuł-

manin taki kończy z kolei swoją pracę słowami: Chwała niech będzie Allahowi. 

Kiedy muzułmanin czyni komuś jakąś obietnicę, to często dodaje Insz’ Allah, co 

odpowiada polskiemu, jeśli Bóg da. Czasami bywa to również bardzo wyrafino-

wana forma odmowy
44

. 

Dlatego też w wielu krajach, w których islam stanowi główną religię, a do 

których chce zapewne zaliczać się Państwo Islamskie, rozgraniczenie między 

prawem cywilnym,  a tym które opiera się  na Koranie,  jest  bardzo  niewyraźne. 

W niektórych wypadkach władze państwowe, często pod naciskiem integry-

stycznych grup islamu, usiłują narzucić jednakowe dla wszystkich obywateli 

prawo, wywodzące się właśnie z Koranu. Oczywiście, takie postępowanie sprze-

ciwia się prawu do wolności religijnej w ujęciu chrześcijańskim
45

. 

 
42 Tamże, s. 85n. 
43 Tamże, s. 92. 
44 A. W o l a n i n: Dialog chrześcijaństwa z innymi religiami. Kraków 1993 s. 78–81. 
45 Tamże, s. 73n. 



 137 

Trzeba jeszcze dodać, iż szyici i sunnici, o których zostało już sporo napisa-

ne, to jednak nie całość irackiej mozaiki religijnej. Istotną jej część stanowią 

Ormianie – chrześcijanie, którzy stanowią około 0,6 populacji kraju. Mieszkają 

oni głównie w Bagdadzie i innych dużych miastach. Są potomkami tych Ormian, 

którzy w 1915 r. uciekali przed pogromem w imperium Osmańskim. W większo-

ści są oni dwujęzyczni, posługują się arabskim i ormiańskim.  

Kolejną grupę chrześcijan w Iraku stanowią Asyryjczycy. Zamieszkują oni 

Irak od ponad 3 tysięcy lat. Uważani są za potomków ludności tubylczej. Stano-

wią 1 % ludności kraju i zamieszkują jego północne tereny. Używają języka no-

woaramejskiego. Są wyznawcami Asyryjskiego Kościoła Wschodu. Uważają się 

za odrębny naród. W przeszłości współpracowali z Anglikami w tłumieniu arab-

skich powstań, co do dzisiaj pamiętają im w kraju.  

Trzeba tu zaznaczyć, iż językiem urzędowym w Iraku jest arabski, co powo-

duje, że większość chrześcijan jest dwujęzyczna. Jednakże na terenach Kurdyj-

skiego Okręgu Autonomicznego językiem urzędowym jest także kurdyjski.  

W zasadzie na co dzień Irakijczycy posługują się własnym dialektem języka 

arabskiego. Natomiast największy odłam chrześcijański w Iraku stanowią Chal-

dejczycy, których liczba – jak się ocenia – wynosi około 450 tysięcy wyznaw-

ców. Mają oni swojego patriarchę w Bagdadzie.  

Natomiast obecni na terenie Iraku jakobici przybyli na te tereny z Syrii, 

uciekając przed prześladowaniami. 

Istnieje na tych terenach także sekta jazydów, która została założona w XII 

wieku. Religia ta wywodzi się z islamu, wchłonęła jednak z czasem elementy 

chrześcijaństwa oraz dawnych religii z tego terenu. Z kolei sabejczycy, skupiają 

się w Bagdadzie i na obszarze rozlewisk na południu kraju. Liczbę ich wyznaw-

ców szacuje się na około 20 tys. Za swojego proroka uważają Jana Chrzciciela
46

.    

Trzeba także zauważyć, że w samej tylko prowincji Kirkuk stanowiący 

mniejszość Asyryjczycy, Chaldejczycy, Ormianie, czyli licząca około 12 tysięcy 

społeczność chrześcijańska, nie stanowiła siły, która mogłaby wysuwać jakie-

kolwiek żądania. W przeszłości Asyryjczycy byli prześladowani zarówno przez 

Kurdów jak i Arabów. Asyryjczycy podczas konfliktów po obaleniu reżimu Sad-

dama Husajna starali się utrzymywać z daleka od narastającego konfliktu, przy-

puszczając, że zapewne prędzej czy później staną się jego ofiarą
47

.  

Interesującym może  się wydawać fakt, że sytuację w Iraku mieszkańcy oce-

niają w zależności od tego, do jakiej grupy wyznaniowej należą. I tak sunnici 

 
46 K. K o r z e n i e w s k i, dz. cyt., s. 110–117. 
47 M. B r y l e w, dz. cyt., s. 206n. 
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oceniali sytuację w kraju w 2009 r. tylko w 8% jako bardzo dobrą, natomiast 

szyici aż w 25%, a Kurdowie w 32%
48

.   

 

Jak można było zatem zauważyć, złożona mozaika religijna wcale nie mu-

siałaby stać się przyczyną konfliktów w Iraku. Poznanie pewnych zasad życia 

muzułmanów pozwala to zdanie podtrzymać. Być może jedynie pewna niejedno-

znaczność Koranu co do istotnych terminów, np. dżihadu, powoduje, że są one 

negatywnie interpretowane w niektórych kręgach irackich muzułmanów.   

 

III. Kościoły w Iraku 

Złożona sytuacja religijna w Iraku, bez wątpienia, wymaga wielkiego heroi-

zmu od tamtejszych chrześcijan. W pierwszym punkcie niniejszego artykułu 

zostały już wskazane przyczyny pojawienia się chrześcijan na tym terenie. Po-

wstaje zatem pytanie, czy istnienie chrześcijan w tym kraju mogło być przyczyną 

konfliktów zbrojnych, szczególnie ostatniego związanego z powstaniem Państwa 

Islamskiego? Chcąc odpowiedzieć na to pytanie należałoby zapewne przyjrzeć 

się historii Kościołów, które często od wieków znajdują się w Iraku.   

Niewątpliwie  najliczniejszy na terenie Iraku jest Chaldejski Kościół katolic-

ki. Katolicy obrządku chaldejskiego są potomkami nestorian, którzy na prze-

strzeni  wieków  wracali  do  jedności  z Rzymem
49

.  Trzeba tu zaznaczyć, że  już 

w połowie XVI w. patriarcha Kościoła chaldejskiego, Jan Szymon Sulaka, został 

uznany przez Rzym jako patriarcha Chaldejczyków. Natomiast w 1830 r. metro-

polita miasta Mosul został uznany przez papieża Piusa VIII i otrzymał tytuł pa-

triarchy chaldejskiej Babilonii
50

. Równocześnie M. Banaszak pisze, że patriarcha 

nestorian  w  Persji  i  Kurdystanie,  Symeon VI, złożył katolickie wyznanie wia-

ry w 1771 r. i uznał prymat papieski. Zaznacza jednak, że było to odnowienie 

unii, którą porzucono przed laty. Autor ten przyznaje także, że po znacznych 

zawirowaniach co do trwałości unii w 1841 r., unicki patriarcha Mar Hanna 

przeniósł swą stolicę do Bagdadu
51

. Faktem jest również, że w ciągu wieków 

siedziba chaldejskiego patriarchatu była wielokrotnie zmieniana. R. Roberson 

podaje, że w 1830 r. została przeniesiona do Mosulu, aby w 1850 r. ostatecznie 

zostać ustanowiona w Bagdadzie. Począwszy od XIX w. ich patriarcha nosił tytuł 

patriarchy Babilonu i Chaldejczyków
52

. Jak podawał R. Dąbrowski, w Iraku 

 
48 A. Ł u k a s z e w i c z, dz. cyt., s. 50. 
49 Tamże, s. 69. 
50 P. S i n i s c a l c o, dz. cyt. s. 13.  
51 M. B a n a s z a k: Historia Kościoła katolickiego. Czasy nowożytne 1758–1914. Cz. 3’. 

Warszawa 1991 s. 154n. 
52 R. R o b e r s o n: Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie. Bydgoszcz 1998 s.149n. 
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wiernych Chaldejczyków było w połowie XX w. około 145 tys. W swoim ob-

rządku używają dawnego języka chaldejskiego. W związku z tym, że jest on 

jednak niezrozumiały dla ludu, Pismo św. oraz formuły liturgiczne odczytują po 

arabsku
53

. Istotną rolę w tym Kościele na terenie Iraku odgrywa patriarchalne 

seminarium św. Piotra w Bagdadzie.  Natomiast  jeszcze  do  niedawna,  zarówno 

w Bagdadzie jak i w Mosulu, mieściły się ośrodki oferujące kursy teologiczne. 

Potwierdza to wyraźnie, że w czasach reżimu Saddama Husajna istniała względ-

na tolerancja religijna w stosunku do chrześcijan. W okresie tym znajdowało się 

w Iraku dziesięć diecezji chaldejskich. Natomiast liczba wiernych tego Kościoła 

w latach dziewięćdziesiątych XX w. była określana na około 313 tys. Ich na-

miestnik, który został wybrany w 1989 r., nazywał się wówczas patriarcha Ra-

phael I BiDawid
54

.   

Trzeba tu zaznaczyć, że informacje o tym, iż od 1830 r. istnieje Katolicki 

Patriarchat  Chaldejski  Babilonii  z  siedzibą  w  Bagdadzie,  potwierdza również 

E. Przekop
55

. Po latach sytuacja tego Kościoła uległa znacznemu pogorszeniu, co 

doprowadziło do tego, że unitów chaldejskich nie było fizycznie w trzech istnie-

jących formalnie diecezjach chaldejskich
56

.  

Natomiast o tym jak do niedawna, czyli jeszcze w czasach względnej tole-

rancji, traktowane były świątynie chrześcijańskie w Iraku może świadczyć fakt, 

iż w samym Bagdadzie targ korzenny, znajdujący się na głównej ulicy Ar-Raszid 

sięgał aż do kościoła Chaldejczyków
57

.  

Z kolei Kościołem, od którego odłączyli się Chaldejczycy jest Asyryjski Ko-

ściół Wschodu. Otóż Kościół nestoriański, bo tak bywa najczęściej nazywany, 

rozwinął się początkowo w Mezopotamii, Chaldei i Kurdystanie
58

. W V wieku  

skłaniał  się  on  ku  chrystologii  zaproponowanej  przez  Teodora  z  Mopsuestii 

i Nestoriusza. W związku z tym stracił łączność z Kościołem w Cesarstwie 

Rzymskim. Wierni tego Kościoła wygnani przez cesarza Zeno (474–491), osie-

dlili się w Persji, oddalając się od oficjalnego Kościoła, aby w samej Persji nie 

być posądzanym o kolaborację z Rzymianami. Ważnym faktem z jego dziejów 

jest to, iż przez cały czas prowadził bardzo ożywioną działalność misyjną. Trze-

ba także zaznaczyć, że w V w. synod tego Kościoła zarządził, iż celibat w tym 

Kościele, nie wyłączając biskupów, nie będzie obowiązkowy. Z kolei w VI wie-

 
53 R. D ą b r o w s k i: Osobliwości w Kościołach Wschodnich. Lublin 1960 s. 70.  
54 R. R o b e r s o n, dz. cyt., s. 149n. 
55 E. P r z e k o p:  Pozycja  prawna  patriarchy  Wschodniego  Kościoła  katolickiego.  Lublin 

1976 s. 37. 
56 M. B a n a s z a k: Historia Kościoła katolickiego. Czasy najnowsze 1914–1978. Cz. 4. War-

szawa 1992 s. 91–93.  
57 B. W r o n a: Od Bagdadu do Marrakeszu: wędrówki po krajach arabskich. W: Oblicza 

współczesnego islamu. Red. E. M a c h u t - M e n d e c k a. Warszawa 2003 s. 178n. 
58 R. D ą b r o w s k i, dz. cyt., s. 52. 
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ku powzięto jednak decyzję, o wyświęcaniu biskupów tylko spośród mnichów 

żyjących w celibacie. Natomiast księżom zawsze było wolno zawierać związki 

małżeńskie, nawet po przyjęciu święceń. Należy także zauważyć, że Kościół ten 

rozwijał się wokół szkoły nisbijskiej. Równocześnie prowadzona przez niego 

działalność misyjna zaprowadziła chrześcijaństwo do Indii, Tybetu, Chin i Mon-

golii. W zasadzie, nawet podbój przez muzułmańskich Arabów w VI w., nie po-

wstrzymał ich działalności misyjnej
59

. Bardzo dobre relacje nestorian z Mongo-

łami, jak twierdzi P. Siniscalco, mogły zaowocować porozumieniem tych drugich 

z państwami łacińskimi z Ziemi Świętej.  Niestety,  błędna  polityka  krzyżow-

ców  doprowadziła  do tego,  że Mongołowie zostali pokonani przez Mameluków 

z Egiptu w 1260 r. i zepchnięci do Mezopotamii
60

. Istotnym w dziejach nestorian 

było  także to,  że za  panowania  dynastii  Tang  w  Chinach  wielu  Chińczyków 

w  latach  618–907 właśnie od nich przyjęło chrześcijaństwo. W 781 r. wzniesio-

no w  stolicy  ówczesnych  Chin, Sianfu,  wielki  pomnik z opisem dziejów Ko-

ścioła w Chinach.  Co  prawda  okresy  tolerancji  w  tym  kraju  przeplatały  się  

z  okresami  braku  tolerancji,  jednak  w 1275 r.  utworzono w Pekinie arcybi-

skupstwo, a w innych miastach zbudowano dwa kościoły
61

. Wszystko to było bez 

wątpienia zasługą nestorian z terenu obecnego Iraku.   

Niestety, pod koniec XIV w. podczas inwazji Tamerlana, chrześcijanie ci 

zostali niemal całkowicie wyniszczeni. Dodatkowym osłabieniem tego  Kościoła 

było utworzenie wspomnianego jego katolickiego odłamu.  

Podczas I wojny  światowej Asyryjczycy byli licznie deportowani. Turcy 

dokonywali na nich masakr, ponieważ podejrzewali ich o popieranie angielskie-

go wroga. Równocześnie ci, którzy przetrwali, uciekli na południe Iraku w na-

dziei, że Wielka Brytania będzie ich ochraniać. Jednak, po wygaśnięciu brytyj-

skiego  mandatu  na  tych  terenach w 1933 r.,  miała  miejsce  kolejna  ich  rzeź. 

Władze  irackie  pozbawiły  Mar Simona – patriarchę asyryjskiego, obywatelstwa 

i wygnały go z kraju. Udał się on  na wygnanie do San Francisco.  

Następne lata w Kościele Asyryjskim to okres pewnego chaosu, związanego 

z sukcesją patriarchalną. Dopiero w 1976 r., z wyborem Mar Dinkha IV spory, 

sukcesyjne zostały zakończone
62

.  

P. Siniscalco podaje, że Kościół, ten ma dwóch patriarchów, w Bagdadzie 

rezyduje Mar Addai, któremu podlega około 50 tys. wiernych, natomiast w Chi-

cago – Mar Dinkha IV, któremu podlega 250. tysięczna diaspora
63

.W połowie lat 

 
59 R. R o b e r s o n, dz. cyt., s. 25–28. 
60 P. S i n i s c a l c o, dz. cyt., s. 208. 
61 N. Z e r n o v, dz. cyt., s. 97n. 
62 R. R o b e r s o n, dz. cyt., s. 25–28. 
63 P. S i n i s c a l c o, dz. cyt., s. 11n.  
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dziewięćdziesiątych XX w. liczba Asyryjczyków na świecie szacowana była na 

około 400 tys.
64

.  

Należy  też wspomnieć,  iż  w 1970 r. wydawało się,  że sytuacja chrześcijan 

w Iraku będzie coraz lepsza. Władze doszły wówczas do porozumienia z nesto-

rianami. Oddano im wówczas zabrane i zniszczone w ciągu ostatnich pięciu lat 

kościoły. Wówczas podniosły się głosy domagające się powrotu do ojczyzny lub 

rezygnacji patriarchy Mar Szymona XXI Eszi. Ostatecznie zrezygnował on jed-

nak z urzędu. W 1978 r. odbył się w Bagdadzie synod Kościoła nestoriańskiego, 

który m.in. miał na celu zakończenie pewnej jego wewnętrznej schizmy
65

.   

Niektóre z tych informacji potwierdza także B. Kumor, który przyznaje, że 

bardzo trudne były losy nestorian po I wojnie światowej. Przypomina, że po po-

wrocie z Anglii patriarchy Mar Szymona XXI Eszi (1920–1973), nestorianie 

podjęli walkę o niepodległość. Zostali jednak pokonani przez Arabów. Dopro-

wadziło to do sytuacji, w której w 1933 r. patriarcha musiał zrezygnować z wła-

dzy cywilnej. Natomiast w 1973 r. libański synod nestoriański przyjął całkowitą 

rezygnację  wspomnianego  patriarchy,  który  praktycznie  od  1940 r. przyby-

wał w Stanach Zjednoczonych
66

.  Na  początku  XX wieku  Kościół  Asyryjski 

obejmował 8 metropolii i kilka biskupstw podporządkowanych władzy katoliko-

sa (patriarchy).  

Trzeba też zauważyć, iż wskutek przejść do Kościoła anglikańskiego oraz 

prawosławnego rosyjskiego oraz krwawych prześladowań ze strony Kurdów 

liczba wiernych stale malała
67

.  

Innym ważnym Kościołem na terenie Iraku jest Kościół jakobicki. Nazywa-

ny Syryjskim Kościołem Prawosławnym, został nazwany jakobickim od Jakuba 

Baradai, biskupa Edessy, który w VI w. popierał tych, którzy odrzucili postano-

wienia z Chalcedonu. R. Roberson podaje, że obecnie Kościół ten liczy około 

250 tys. wiernych
68

. Potwierdza to również R. Dąbrowski pisząc, że Kościół 

jakobicki taką nazwę otrzymał od Jakuba Baradeusza, który w połowie VI wieku 

zjednoczył monofizytów w Syrii. Z wdzięczności za jego trzydziestotrzyletnie 

trudy monofizyci syryjscy przyjęli nazwę jakobitów
69

.  

W czasach współczesnych,  na  skutek  krwawych  walk  pomiędzy Kurdami 

a nestorianami, patriarcha tego Kościoła w 1932 r. przeniósł rezydencję patriar-

 
64 R. R o b e r s o n, dz. cyt., s. 28. 
65 B. K u m o r: Historia Kościoła. Cz. 8. Lublin 1996 s. 594n. 
66 Tamże. 
67 B. K u m o r: Historia Kościoła. Cz. 7. Lublin 1991 s. 447. 
68 R. R o b e r s o n, dz. cyt., s. 43–45. 
69 R. D ą b r o w s k i, dz. cyt., s. 39. 



 142 

chatu do Homs w Iraku. Z kolei w 1969 r. Ignacy Zakka I Iwas został wybrany 

arcybiskupem Mosulu
70

.  

Na terenie Iraku znajdują się także wierni Syryjskiego Kościoła katolickie-

go. Używają oni głównie języka arabskiego. Natomiast język syryjski używany 

jest tylko w niektórych wioskach w północnym Iraku
71

. Trzeba zauważyć, że to 

w XVII w. za sprawą łacińskich misjonarzy, część wiernych Kościoła syryjskie-

go zbliżyła się do Rzymu. W 1662 r. w czasach patriarchy Ignacego Andrzeja 

Akhidjana, Kościół zaczął określać się mianem Syryjskiego Kościoła katolickie-

go, jednak dopiero w latach 1782–1783 zawarł definitywnie unię z Rzymem. 

Obecnie liczy około 175 tys. wiernych.  

Na przestrzeni wieków Kościół jakobicki – unicki (syryjski) nie miał wielu 

wyznawców, w 1840 r. liczył około 30 tys. członków. Przyczyną tego stanu rze-

czy było prawdopodobnie zatwierdzenie przez papieża dopiero w 1828 r. patriar-

chy, którego uznał sułtan. Patriarcha ten przeniósł wówczas swą stolicę do 

Aleppo
72

. Natomiast po I wojnie światowej patriarcha Kościoła jakobickiego – 

unickiego, Ignacy Efrem II Rachmani, wydał jednolite księgi liturgiczne oraz 

przeniósł swoją siedzibę do Bejrutu. Jak pisze G. Kucharczyk, znaczne prześla-

dowania Kościoła jakobickiego unickiego na początku I wojny światowej przez 

muzułmańskich Turków, doprowadziły do masowej fali emigracji wyznawców
73

.  

Informacje te potwierdza również M. Banaszak uznając, iż trudna sytuacja 

Turcji po I wojnie światowej spowodowała, że unicki patriarcha syryjski prze-

niósł swą stolicę z Mardin do Bejrutu
74

.  

Kościołem posiadającym ogromne tradycje na terenie Iraku jest Ormiański 

Kościół katolicki. W ostatnim czasie posiadał on jedną diecezję na terenie Ira-

ku
75

. Kościół ten ogranicza się tylko do Ormian katolików i ich ormiańskiego 

obrządku.  Są oni potomkami tych Ormian monofizytów, którzy już od XII wie-

ku w pewnych odstępach czasu jednoczyli się z Rzymem. Co prawda w 1198 

roku uroczyście ogłosili oni unię kościelną, jednak spotykała się ona z wielokrot-

nym zaprzeczeniem
76

. Dlatego też często uznaje się, że dopiero w 1740 r. po-

wstało katolickie odgałęzienie Kościoła ormiańskiego
77

.   

 
70 B. K u m o r: Historia Kościoła. Cz. 8, dz. cyt., s. 590n. 
71 R. R o b e r s o n, dz. cyt., s.161. 
72 M. B a n a s z a k: Historia Kościoła katolickiego. Cz.3’, dz. cyt., s. 154n. 
73 G. K u c h a r c z y k, dz. cyt., s. 63–65. 
74 M. B a n a s z a k: Historia Kościoła katolickiego. Cz. 4, dz. cyt., s. 91–93.  
75 R. R o b e r s o n, dz. cyt., s. 155. 
76 R. D ą b r o w s k i, dz. cyt., s. 66. 
77 P. S i n i s c a l c o, dz. cyt., s. 14.  
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Trzeba tu zaznaczyć, iż wspomniany Kościół jest pewnym odłamem Or-

miańskiego Kościoła Apostolskiego, który w 506 r. odrzucił chrystologiczne 

nauki Soboru Chalcedońskiego
78

.  

Z kolei Ormiański Kościół monofizycki zachowuje obecnie obrządek sobie 

tylko właściwy i posługuje się w nim językiem staroormiańskim
79

. Na początku 

XX w. jego członkowie doświadczyli wielu masakr ze strony Turków. Obecnie 

Kościół ten liczy ok. 6 mil wiernych
80

.      

 

Traktując wszystkie te Kościoły jako chrześcijan z Iraku trzeba zauważyć, iż 

obecnie stanowią oni około 3% z 25. milionowej ludności Iraku. Od czasów II 

wojny w Zatoce w 2003 r., iraccy chrześcijanie stali się obiektem seryjnych ata-

ków ze strony rosnących w siłę fundamentalistów islamskich.  Znane są ataki na 

kościoły w 2004 r. w Bagdadzie i Mosulu. Chrześcijanie są tam często porywani 

dla okupu. Niestety, często zdarzają się sytuacje, że porwany człowiek jest zabi-

jany, jeśli rodzina nie jest w stanie zapłacić okupu
81

.   

 

IV. Przezwyciężyć chęć dominacji 

Kościoły z terenu obecnego Iraku znajdowały się przez wieki w wielkim pa-

śmie cierpień i prześladowań. Podobnie było w XX w. Ich wyciszenie w ostatnim 

dziesięcioleciu  miało  na  celu uniknięcie  zarzutu  mieszania się  do  aktualnej 

sytuacji politycznej kraju.  

Jeszcze przez ostatecznym obaleniem reżimu Saddama Husajna, praktycznie 

już w  lutym  2003 r.,  rozpoczęła  się  kolejna pokojowa ofensywa Jana Pawła II 

w sprawie Iraku. Papież spotkał się wówczas z sześcioma ważnymi wtedy poli-

tykami, m.in. z T. Blairem, T. Azisem, K. Annanem oraz przedstawicielem szefa 

teokratycznej Republiki Iranu. Równocześnie 15 lutego tego roku do Bagdadu 

udał się papieski wysłannik, kard. Roger Etchagaray oraz kard. Pio Laghi, który 

przybył tam ponownie w kolejnym miesiącu. Chciano uniknąć wojny i cierpienia 

ludności irackiej. Bez wątpienia linia dyplomacji Jana Pawła II miała na celu 

uniknięcie podziałów dyplomatycznych i wspieranie ONZ. Stolica Apostolska 

potwierdziła, że wojna prewencyjna nie jest słuszną wojną. Papież podkreślał, iż 

zastosowanie  siły pozostaje ostatecznym wyjściem.  Równocześnie  przyznano, 

że  nie wolno pragnąć pokoju za wszelką cenę. Stolica Apostolska przypomniała, 

że nie propaguje pacyfizmu, lecz pokój.  

 
78 R. R o b e r s o n, dz. cyt., s. 34–37. 
79 R. D ą b r o w s k i, dz. cyt., s. 33–39. 
80 R. R o b e r s o n, dz. cyt., s. 34–37. 
81 Tamże, s.74–76. 
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Niestety papież nie posiadał takiej siły politycznej, która zmusiłaby innych 

do respektowania jego woli. Uczyniwszy wszystko, co było możliwe, Jan Paweł 

II ogłosił dzień 5 marca 2003 r. dniem modlitwy i postu o pokój na Bliskim 

Wschodzie. Papież powiedział także, że Oczywiście na politykach z Bagdadu 

spoczywa  obowiązek  pełnej współpracy ze wspólnotą  międzynarodową, by 

wyeliminować  wszystkie  powody  do  interwencji  zbrojnej.  Do nich zwracam 

się z usilnym apelem: niech zawsze troszczą się przede wszystkim o losy swoich 

współobywateli
82

.  

Apele papieża nie odniosły oczekiwanych rezultatów. Jednak znacznie go-

rzej było z apelami, które wygłaszali przywódcy niektórych państw w sprawie 

Iraku. Otóż w 1991 r. podczas operacji Pustynna Burza prezydent Stanów Zjed-

noczonych Ameryki, George Bush zaapelował do Kurdów z północy Iraku, aby 

wystąpili przeciwko Husajnowi. Równocześnie wzywał do tego samego szyitów 

z południa Iraku. Na skutek tych apeli każda z tych nacji wznieciła powstania 

niepodległościowe. Gdy jednak zakończyła się amerykańska operacja, wojska 

irackie zostały przerzucone na północ do ostatecznego zakończenia sprawy kur-

dyjskiej. Wówczas wielkie rzesze Kurdów uciekły do Turcji oraz Iranu. Nato-

miast na południu tłumienie powstania szyickiego trwało aż do 1993 r Kampania 

przeciw szyitom zakończyła się zabiciem około 100 tys. osób
83

.  Można z tego 

jasno  wywnioskować,  że  przemocą  nie  rozwiąże  się  problemów  religijnych 

w Iraku. 

 

Przedstawiona  wcześniej  historia  Iraku  wskazała,  że  nie  tyle poszcze-

gólne  religie  ponoszą odpowiedzialność za sytuację w Iraku, ile samo stworze-

nie w bardzo sztuczny sposób państwa, którego obywateli niewiele łączy. Do 

podobnego wniosku można było dojść po lekturze kolejnego rozdziału, który 

ukazał, że nie można winić przeciętnego muzułmanina za obecną sytuację Iraku. 

Być może pewne niejednoznaczności Koranu odnośnie do takich terminów jak 

np. dżihad, powodują pewne reakcje społeczne. Nie zmienia to jednak faktu, iż 

również  w  tym  przypadku  ważna  jest  dobra  wola.  Z  kolei  historia Kościo-

łów chrześcijańskich  w  Iraku  pokazuje,  że  nie  ponoszą  one  winny  za  obec-

ny stan rzeczy.  

Za sytuację, w której doszło do powstania Państwa Islamskiego nie ponoszą 

odpowiedzialności poszczególne religie, ale raczej zwykła chęć dominacji.  Dla-

tego warto przytoczyć słowa Hamida Algabid
84

, który pisał, że jeszcze dziś 

chrześcijanie i muzułmanie obawiają się przedłużenia tych tragedii, których 

 
82 A. G i a n e l l i,  A. T o r n i e l l i: Papieże a wojna. Od pierwszego światowego konfliktu do 

ataku na Irak. Przeł. L. R o d z i e w i c z. Kraków 2006 s. 312–317. 
83 W. H a j n u s: Mój Irak. Poznań 2009 s. 71n 
84 Sekretarz generalny organizacji Konferencji islamskiej. 
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owocem były już całe pokolenia męczenników, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, 

oraz tego, że narody regionu tak drogiego nam, ludziom wierzącym, będą musia-

ły nadal płacić za popełnione niesprawiedliwości i za nierówności
85

, mając na-

dzieję, że kiedyś przestaną być aktualne. 

 

 
85 List Sekretarza Generalnego Organizacji Konferencji Islamskiej do Papieża, Jeddah, 4 

marca 1991. W: Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965–1996). Red. E. 

S a k o w i c z. Warszawa 1997 s. 203. 
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PIOTR NAWROT 

Aktualny stan muzyki w byłych redukcjach 

jezuickich na terenie Boliwii 
 

 

Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku było najwięk-

szym wydarzeniem piętnastego wieku, które dało Europie i światu nowe bogac-

twa i możliwości, jak również postawiło przed społecznościami Starego Konty-

nentu nowe wyzwania i obowiązki wobec mieszkańców nowoodkrytych konty-

nentów. Początki nie były łatwe, ani chwalebne. Nasze informacje o Nowym 

Świecie jak i jego mieszkańcach były ograniczone i pochodziły ze źródeł, które 

rzadko można by uznać, jako wystarczające do tego, aby mówić o cywilizacjach, 

kulturach, religiach, historii i innych aspektach życia amerykańskich społe-

czeństw. Niektórzy pytali, czy Indianie mają duszę, co zmuszałoby nas to równe-

go ich traktowania. Inni nazywali ich dzikimi, nieokrzesanymi, naiwnymi, nie-

ludzkimi i gamą innych, używanych wobec Indian niezbyt pochlebnych określeń. 

Kościół zaś pytał, jak mamy ich ewangelizować?  

Odpowiedź nie była prosta, ponieważ sam Kościół znajdował się w kryzysie. 

Najpierw, pod koniec drugiej dekady szesnastego wieku, gdy z Hiszpanii zaczęły 

wypływać regularne ekspedycje franciszkańskich, potem także dominikańskich 

misjonarzy, by ewangelizować Indian, w Europie, w wyniku działań Marcina 

Lutra,  doszło  do  rozłamu  w  Kościele  zachodnim.  Również  konflikty  zbroj-

ne w szesnastowiecznej  Europie  nie  sprzyjały  akcjom  apostolskim  po  żadnej 

ze stron Oceanu. Największą zaś przeszkodą, była dokonująca się w Ameryce 

konkwista  hiszpańska,  która  stała  w  bezpośredniej  sprzeczności  z  głoszoną 

tam nową religią.  

Sprawą kryzysu w Kościele zajął się Sobór Trydencki (1545–1563)
1
, który 

nie tylko sformułował systematyczną odpowiedź na kwestie stawiane przez Lu-
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tra, ale  doprowadził  do  istotnych  zmian  wewnątrz  swych  struktur  i  sposo-

bów działania. Wymagały tego, zarówno upadek wewnętrznego życia Kościoła 

w Europie, jak i jego nadprzyrodzona ekspansja w koloniach zamorskich: w obu 

Amerykach, Azji i Afryce.  

Po  Soborze  Trydenckim,  Kościół  nabrał  nowej energii i zaryzykował no-

we sposoby oddziaływania. Widać  to  najlepiej na przykładzie Ignacego Loyoli, 

jego  uczniów  i  kontynuatorów,  których  zgromadzenie  zostało  ufundowane  

w  przedziale czasowym pokrewnym do obrad Soboru. Jego działalność przynio-

sła w Kościele i społeczeństwach wszystkich kontynentów niespotykane dotąd 

efekty.  Ich  szkoły  i  uniwersytety,  ich  kościoły  i kaplice,  ich  zaangażowanie 

w naukę jak i działalność na rzecz ubogich i uciśnionych, ich parafie i misje, 

wszystko to, zmieniło świat i społeczeństwa.  

W Ameryce,  do  której  jezuici  dotarli w 1568 roku,  osiedlając się najpierw 

w Limie, Peru, i stamtąd przenosząc się na wszystkie szerokości geograficzne 

Ameryki Południowej, wsławili się przede wszystkim przez nowa metodę pro-

wadzenia misji wśród Indian, zwaną powszechnie redukcjami. Redukcje, nazy-

wane także doktrynami, wioskami, albo misjami, to społeczności indiańskie, 

zrzeszające od trzech do pięciu tysięcy Indian, wśród których żyło dwóch, albo 

trzech misjonarzy, i które były zamknięte dla kolonizatorów hiszpańskich. Celem 

redukcji był bezpośredni przekaz doktryny chrześcijańskiej Indianom oraz ich 

obrona przed konkwistadorami, niewolnictwem oraz systemem pańszczyźnia-

nym, zwanym encomienda.  Prócz  doktryny  i  obrony  Indian przed wyzyskiem, 

w redukcjach uczono Indian życia społecznego opartego na zasadach Ewangelii, 

rzemiosła, pracy,  fundowano  szkoły,  gdzie  uczono czytania  i pasania, muzyki 

i gry na instrumentach muzycznych, religii oraz osiadłego trybu życia, rzadko 

dotąd spotykanego pośród Indian.  

Co jednak najbardziej wsławiło redukcje jezuickie wśród Indian, to zastoso-

wanie  muzyki,  jako  narzędzia  ewangelizacji.  Ich  efekty  były  tak  znakomite 

i trwałe, że można je dostrzec aż po dziś, mimo że w 1767 r., na skutek działań 

politycznych i wojskowych Portugalii i Hiszpanii, misjonarze zostali zmuszeni 

do opuszczenia redukcji. Dziś, poprzez moje działania, werbiści stali się konty-

nuatorami tamtej metody misyjnej. Pragnąłbym zatem przedstawić stan muzyki 

w byłych redukcjach jezuickich, które dzisiaj pozostają w rękach misjonarzy 

franciszkańskich oraz werbistowskich.  

 

 

 

 
1 Zob. J.W.  O ’ M a l l e y: Trydent. Co się zdarzyło podczas soboru. Tłum..  M .  C h o j -

n a c k i. Wydawnictwo WAM. Kraków 2014.  



 149 

I. Manuskrypty muzyczne 

W ostatnich dwóch dekadach muzyka z byłych redukcji jezuickich ufundo-

wanych wśród Indian Chiquito (prowincja paragwajska) i wśród Indian Moxo 

(prowincja peruwiańska) na terenie dzisiejszej Boliwii przeżywa prawdziwy 

renesans. Uważana za zaginioną, była pieczołowicie strzeżona przez Indian, ży-

jących w trudno dostępnych lasach kraju, który pozostawał na mapie współcze-

snego świata prawie że zapomniany. Niektórzy, uważają, że to właśnie owe od-

dalenie indiańskich wiosek jest główną przyczyną przetrwania manuskryptów 

muzycznych
2
.  

Dokumentacja muzyczna z okresu kolonizacji oraz ewangelizacji Ameryki 

jest rozległa. Kompozycje muzyczne zachowały się w południowych stanach 

USA, w Gwatemali, Meksyku, Kolumbii, Ekwadorze, Peru, Boliwii i, w mniej-

szych już rozmiarach, w Chile, Argentynie i kilku innych krajach odkrytych 

przez Kolumba kontynentów. Pochodzą one głównie z katedr oraz konwentów, 

które prężnie rosły w całej Ameryce w szesnastym, siedemnastym i osiemnastym 

wieku, i które nie szczędziły potrzebnych środków, ludzkich i materialnych, by 

muzyka w ich murach niczym nie była gorsza od nawet najbardziej wykwintnych 

zespołów oraz ośrodków muzycznych w Europie. Wszędzie śpiewano chorał 

gregoriański jak i polifoniczne kompozycje mistrzów renesansu hiszpańskiego, 

takich jak: Cristóbal de Morales, Tomás Luis de Victoria etc., jak i nawet wło-

skich, na czele z Giovannim Pierluigim da Palestriną. W owym przedziale czasu, 

wybitni muzycy i kompozytorzy katedr i dworów Europejskich, przenieśli się do 

Ameryki, bo tam życie muzyczne kwitło prężniej niż w Europie. Przekładem 

niech będą takie osobistości jak Gutierre Fernández Hidalgo (c. 1553–1620), 

Juan de Araujo (1646–1712), Roque Ceruti (c. 1683–1760), czy Domenico Zipoli 

(1688–1726)
3
. Pod koniec siedemnastego wieku w katedrze w Cuzco życie mu-

zyczne było tak prężne, że śpiewano w niej nie tylko msze polichóralne, ale na-

wet nieszpory na siedem chórów.  

Gdy zaś chodzi o muzykę z misji, to jej historia jest nawet bardziej olśnie-

wająca  niż,  wspomniana  wyżej,  muzyka  z  miasta i konwentów hiszpańskich 

w Ameryce. Dwie kolekcje manuskryptów służą, jako jedyne świadectwa zdolne 

do odtworzenia autentycznej muzyki baroku misyjnego – bo tak on powinien być 

nazywany, w odróżnieniu od baroku katedr i konwentów w Ameryce, które były 

znacząco różne od tego pierwszego.  

Dwa główne rozdziały, które tworzą te kolekcje, to najpierw (A) muzyka 

wokalna – głównie  z  towarzyszeniem  instrumentów  muzycznych,  czasami zaś 

 
2 Ustosunkuję się do tego zagadnienia w dalszej części artykułu.  
3 Nazwiska pisane według stosowanej współcześnie w Ameryce Łacińskiej ortografii.  
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a cappella – potem, (B) muzyka instrumentalna. Jest to repertuar kompletny, na 

który składają się następujące formy muzyczno-literackie.   

A. Muzyka wokalna  

 Antyfony wielkie  

 Antyfony (do psalmów oraz kantyków)  

 Asperges me  

 Invitatorio 

 Muzyka z tekstami w językach Indian  

 Muzyka z tekstami w języku hiszpańskim  

 Hymny  

 Litanie  

 Improperia 

 Magnificat  

 Msze polifoniczne  

 Responsoria  

 Psalmy  

 Sekwencje  

 Wersety  

 Motety i inne dzieła po łacinie  

 Kantaty  

 Pastorela 

 Villancicos 

 Monodia, chorał 

 Fragmenty dzieł, które nie zostały skatalogowane  

 Muzyka niesakralna z tekstami w języku hiszpańskim  

B. Muzyka instrumentalna  

Tańce (przede wszystkim suity oraz menuety)  

 Partity oraz wersety  

 Sonaty, koncerty oraz sinfonie
4
 

 Muzyka na instrumenty klawiszowe  

 Jerures y macheteros (muzyka autochtoniczna Indian Moxo)  

Z kręgu misji Indian Chiquito, w misji San Rafael zachowano około cztery 

tysiące stron muzyki oraz w misji Santa Ana około półtora tysięcy kopii
5
. Zaś 

kolekcja z rozległego terenu misji Indian Moxo liczy ponad siedem tysięcy  do-

 
4 Chodzi prawdopodobnie o wstęp do opery lub kantaty.  
5 Dokładny opis został umieszczony w: P. N a w r o t: Indígenas y Cultura Musical de las 

Reducciones Jesuíticas. Vol. 1. Guaraníes, Chiquitos, Moxos . Editorial Verbo Divino 

Cochabamba 2000 s. 72–76.  
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kumentów muzycznych
6
. W innych misjach muzyka nie przetrwała, choć naoczni 

świadkowie zapewniają, że w San Miguel (Chiquitos) miejscowi muzycy zrze-

szeni jako capilla musical, posiadali nuty z muzyką z okresu pierwszej ewangeli-

zacji terenu aż do lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Choć na terenach 

Moxos, ale także, bardziej sporadycznie, na terytorium Chiquito, ciągle pojawia-

ją się nowe strony dawnej muzyki, są to jedynie uzupełnienia do zgromadzonych 

kolekcji, które kiedyś były ich częścią, zaś pojawienie się większej grupy manu-

skryptów muzycznych w misjach Boliwii stanowiłoby niemałe zaskoczenie.  

Muzyka z najsławniejszych misji redukcji jezuickich wśród Indian Guarani, 

które obejmowały tereny dzisiejszej Argentyny, Urugwaju, Paragwaju oraz Bra-

zylii uważana jest za zaginioną. Wiadomo też, że z misji w Maynas, – podobnie 

jak  z  redukcji  z  byłych  kolonii  portugalskich,  a nawet z Azji (Chiny, Filipiny 

i inne tereny) gdzie również muzyka była stosowana w ewangelizacji, – nie za-

chował się manuskrypt samych kompozycji muzycznych, lecz jedynie narracje 

opisujące użyteczność muzyki w ewangelizacji narodów oraz rozwój życia mu-

zycznego w owych misjach. Jedynie z misji jezuickich na południu Chile,  znany 

jest  niewielki  zbiór  śpiewów  w  językach  lokalnych,  składający  się  z  dwu-

dziestu kilku  pieśni,  a pochodzący  z  czasów  pierwszej obecności misjonarzy 

na owym terenie.  

Fakt, że we wszystkich redukcjach ufundowano pokaźnych rozmiarów bi-

blioteki oraz wyposażono je w kolekcje muzyczne, świadczy o trosce, z jaką 

misjonarze troszczyli się o liturgię w misjach. Repertuar muzyczny obejmuje 

wszystkie święta Roku Liturgicznego i odnosi się nie tylko do śpiewów podczas 

Mszy świętej, ale także do Liturgii Godzin, nabożeństw Wielkiego Tygodnia, 

procesji Bożego Ciała i innych wielkich świąt wraz z ich oktawami. Kolekcje 

dysponują też dużą gamą dzieł sakralnych używanych do katechizacji, nabo-

żeństw, modlitw i przedstawień teatralnych o charakterze sakralnym. Muzyka 

była używana, jako narzędzie ewangelizacji Indian i stosowano ją we wszystkich 

momentach życia w redukcjach.  

 

II. Świadomość Indian w odniesieniu do wartości 

manuskryptu muzycznego 

Teza, że muzyka z misji jest świadectwem na to, iż misjonarze wymusili na 

Indianach europejskie praktyki muzyczne, niszcząc ich własne, stwarza wiele 

problemów. Nawet najbardziej pobieżna lektura muzyki z misji wskazuje, że 

pośród ponad dwóch tysięcy dzieł muzycznych obecnych w archiwach boliwij-

 
6 Katalog całej kolekcji muzycznej, wraz z katalogiem misjonarzy, katalogiem kopistów mu-

zyki oraz katalogiem zeszytów do prowadzenia modlitw wspólnotowych (z pieśniami) zostały 

opublikowane w: P. N a w r o t: Misiones de Moxos. Catálogos.  Fondo Editorial APAC. Santa 

Cruz  2011.  
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skich  jest  wiele  kompozycji  przywiezionych  przez  misjonarzy i prokuratorów 

z Europy. Przechodząc jednak do bardziej szczegółowej lektury tych utworów, 

staje się oczywiste, że nie są one zwyczajnymi kopiami ich europejskich pier-

wowzorów, lecz raczej nowymi dziełami, które, w misjach, przeszły przez proces 

adaptacji, w zgodzie z preferencjami dźwiękowymi lokalnych muzyków, ich 

możliwościami, duchownością i jeszcze innymi uwarunkowaniami
7
. Czasami, 

jak to można zauważyć na przykładzie Te Deum, laudamus Domenico Zipo-

li’ego, które w kontekście misji Indian Chiquito, stało się kompozycją z tekstem 

w języku lokalnym, Chapie zoichupa, owe aranżacje były dalekosiężne i nie po-

legały jedynie na zamianie łacińskiego tekstu na język lokalny, lecz odnosiły się 

do samej struktury dzieła. I choć sam manuskrypt nie wskazuje na autora nowej 

kopii, ani też na twórcę „przeróbki” utworu, prawdopodobieństwo, że dokonał 

tego miejscowy maestro de capilla, a nie misjonarz, jest duże, ponieważ to on 

był odpowiedzialny za prowadzenie szkoły muzycznej, prowadzenie chóru i or-

kiestry, przygotowanie muzyki na liturgie i inne spotkania wspólnotowe, jak i za 

pozyskanie nowego repertuaru muzycznego dla swoich muzyków. Wszystkie 

znane dotychczas dokumenty zapewniają, że jedynie indiańscy muzycy, i nigdy 

któryś z misjonarzy, byli powoływani na urząd kapelmistrza w misjach. Nie dzi-

wi, więc fakt, że repertuar muzyczny z misji zawiera tak widoczne wpływy lo-

kalnej kultury i mentalności, nie tylko w utworach stworzonych w redukcjach – 

tak przez misjonarzy jak i kompozytorów indiańskiej krwi, ale nawet owych, 

które przywędrowały do misyjnych wiosek z amerykańskich, lub europejskich 

katedr
8
. Takie postępowanie świadczy o przywłaszczeniu przez Indian całego 

repertuaru  muzycznego i traktowaniu go,  jako swego  własnego.  Być  może  

właśnie to, i nie tyle szczelna separacja wiosek misyjnych,  którą  zapewnił  tro-

pikalny busz,  przyczyniło się  do zachowania  muzyki  baroku  misyjnego.  Po-

dobnie,  przywłaszczenie owej  muzyki  przez  Indian  było  zdecydowanie  waż-

niejsze dla zachowania manuskryptu i tradycji, niż ograniczony kontakt ze świa-

tem zewnętrznym.  

W owych adaptacjach dzieł muzycznych przywiezionych do misji można 

nawet zauważyć pewien sposób postępowania, czy też model, do którego dzieło 

miało się odpodobnić. Chodziło głównie o to, by wykluczyć z kompozycji te 

fragmenty, które zawierały w sobie wypływy style concertato, gdzie dwa zespoły 

muzyków – często kwartet solistów vs. czterogłosowy chór z towarzyszącymi im 

zespołami instrumentalnymi – współzawodniczyły miedzy sobą. Adaptacja mu-

zyki polegała na wyeliminowaniu owych fragmentów, ponieważ funkcja muzyki 

w misjach skupiała się głównie na tym, by wielbić Boga i ukierunkować czło-

 
7 Zob. P. N a w r o t:  Archivo  Musical  de  Moxos. Antología.  Fondo  Editorial  APAC.  

Santa Cruz 2004.  
8 Zob. E. L e v y and K.M i l l s: Lexikon of the Hispanic Baroque, ed. P. N a w r o t, Music: 

Missions. University of Texas Press. Austin 2013 s. 249–252.  
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wieku ku Niemu, nie zaś na stwarzaniu okazji, by wykonawca mógł zademon-

strować swoją technikę śpiewu, czy kunszt gry na instrumencie. W tym wzglę-

dzie, porównując główny trend muzyki europejskiej z kierunkiem muzyki misyj-

nej, w pierwszych dekadach XVIII wieku muzyka kompozytorów europejskich 

zbliżała się bardziej do koncertu, podczas gdy muzyka z misji stawała się bar-

dziej duchową i nieskomplikowaną, nie tracąc jednak nic na pięknie oraz dostoj-

ności. Jest w niej mniej powtórzeń, dramatycznych zmian dynamiki czy tempa, 

teatralnych emocji wyrażanych przez skomplikowane konstrukcje harmoniczne 

czy też ostro brzmiących instrumentów.  

Inna też była instrumentacja dzieł komponowanych lub aranżowanych w mi-

sjach, jak również ich brzmienie. Na podstawie raportów oraz inwentarzy może-

my dowieść, że orkiestry misyjne były rozbudowane. W produkcjach muzycz-

nych stosowano kwartet muzyczny, zazwyczaj bez altówki, instrumenty dęte 

drewniane i blaszane, owe popularne w baroku, jak i całą gamę instrumentów 

continuo, począwszy od pozytywu, poprzez klawesyn, szpinet, teorban, lutnie, aż 

po gitarę.  Nie  znaleziono  jednak zapisu partytur na więcej niż dwoje skrzypiec 

i basso continuo.  Rzadko  też  się  zdarza,  żeby  nazwa  instrumentu  została  

wyszczególniona. Inność  polega  jednak  na  czymś  odrębnym jeszcze,  a  mia-

nowicie  na  tym,  że  do  ich  konstrukcji  wykorzystywano  materiały  dostępne 

w misjach (drewno,  metal,  inne). To ich  zastosowanie miało wpływ na brzmie-

nie  instrumentu.  

Gdy zaś chodzi o destrukcję muzyki autochtonicznej, to do takiej po prostu 

nie doszło; co najwyżej została ona osłabiona przez dość naturalny i długotrwa-

jący proces. W dużej części muzyka autochtoniczna, z jej praktykami, istnieje do 

dziś, lub zamilkła jedynie w kilku ostatnich dekadach dwudziestego stulecia, gdy 

na owych terenach pojawiły się radio, telewizja, turystyka i nowoczesna komuni-

kacja, wypierając, w alarmującym tempie, obecne przez setki lat praktyki muzyki 

baroku, czy też autochtonicznej. W klasycznym okresie misji, szczególnie pod-

czas trwającej w nich obecności misjonarzy jezuitów, oba sposoby współistniały 

prawie że bezkolizyjnie. Dowodem mogą być opisy procesji Bożego Ciała, pro-

cesji z okazji święta patrona misji, czy też ceremonii ślubnych organizowanych 

w misjach.  W  innych  jeszcze  przypadkach,  jak na przykład  w  spływach  po 

rzekach  czy  też  marszrutach  z  wiosek  misyjnych  na  pola  uprawne,  domi-

nowała muzyka autochtoniczna, jak to zostało dobrze udokumentowane przez 

kronikarzy i samych misjonarzy.  

 

III. Badania naukowe 

Gwałtowne wyrzucenie jezuitów z ich misji w Ameryce (1676–1678) nie 

spowodowało upadku systemu redukcyjnego, lecz jedynie go osłabiło. Było to 

możliwe dzięki temu, że Indianie, zaangażowani w fundacje redukcji i aktywni 
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we wszystkich jej oddziaływaniach, przywłaszczyli sobie ten sposób organizacji 

społeczności, w pełni się z nim utożsamiając. David Bloch, jako pierwszy z gro-

na specjalistów od problematyki redukcji jezuickich, zwrócił uwagę na to, że 

misje powinny być uznawane jako redukcje Indian Guarani, Indian Moxo, Indian 

Chiquito etc., i nie jedynie jezuickie, jako że to Indianie byli ich prawdziwymi 

twórcami, których prowadziło dwóch, albo trzech żyjących wśród nich misjona-

rzy. Stąd też, nigdy nie doszło do ich zaniku i wyparcia przez inne formy organi-

zacji społecznej; chyba że zmiany wprowadzono przy użyciu siły. Zaś na tere-

nach dzisiejszej Boliwii, kultura redukcyjna przetrwała do dziś, i to prawie we 

wszystkich wioskach, które powstały jeszcze za czasów obecności jezuitów na 

owych terenach.  

Działania badawcze oraz animacja zastanego życia muzycznego musiały ten 

fakt wziąć pod uwagę, by go nie osłabić, czy nawet zniszczyć. Część repertuaru 

muzycznego strzeżonego przez istniejące jeszcze zespoły, była wykonywana 

podczas spotkań liturgicznych. Nuty kopiowano aż po rok 2005. Skrzypce fabry-

kuje się jeszcze dziś. Wiele nabożnych praktyk przetrwało prawie bez zmian od 

końca osiemnastego wieku (procesje, śpiewy pasyjne z tekstami w językach In-

dian, nabożeństwa pokutne i pasyjne Wielkiego Tygodnia etc.). Stąd też świa-

domie działano w taki sposób, by pomóc w zachowaniu istniejącej praktyki mu-

zycznej,  budując  jednocześnie  nowe centra formacji, dla młodszych pokoleń. 

W wielu ośrodkach, obok lekcji z profesorami wykształconymi w miejskich 

szkołach muzycznych, uczą także muzycy starszych pokoleń, którzy swego za-

wodu nauczyli się na zasadzie ustnego przekazu tradycji muzycznych terenu.  

Zgromadzone manuskrypty muzyczne wymagały pilnych zadań: ochrona 

przed kradzieżą, konserwacja, inwentaryzacja, tworzenie katalogów, rekonstruk-

cja dzieł. Na wszystkich tych etapach lokalna społeczność była dokształcana 

przez specjalistów i w nich aktywnie uczestniczyła. Dziś wyposażenie archiwów 

jest adekwatne do ich zbiorów i wymogów, które niesie z sobą klimat tropikalny. 

Systematyczne studia i ich publikacja pomogły w rozpowszechnianiu muzyki 

baroku misyjnego i są łatwo dostępne w bibliotekach, które powstały wszędzie 

tam, gdzie istnieje misyjna szkoła muzyczna.  

 

IV. Szkoły muzyczne w misjach 

Talent Indian oraz ich upodobanie do muzyki przywiezionej przez misjona-

rzy,  w  znacznym  stopniu  przyczyniły się do sukcesu nowej muzyki w misjach. 

I choć raporty z siedemnastowiecznych misji zawierają kilka upiększeń ze strony 

zauroczonych  przez  naturę  oraz  samych Indian misjonarzy, są one najlepszymi 

i najbardziej  wiarygodnymi  świadectwami  do  poznania  prawdy o redukcjach 

w Ameryce. Po prawie dwudziestopięcioletniej obecności na terenach byłych 

redukcji jezuickich oraz franciszkańskich dzisiejszej Boliwii, podczas której mo-
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głem  gruntownie  poznać mieszkańców wiosek, ich zwyczaje, praktyki religijne 

i wiele innych aspektów ich życia, z całym przekonaniem potwierdzam wielki 

talent muzyczny Indian oraz ich zamiłowanie w kierunku muzyki klasycznej 

(często zwanej też poważną). W małych wioskach, gdzie często brakuje jeszcze 

prądu, radia czy telewizji, nawet dzisiaj taka muzyka oddziałuje lepiej i budzi 

więcej zainteresowania niż muzyka popularna, rockowa, lub o podobnym charak-

terze. W małej wiosce Urubichá, zamieszkiwanej przez Indian Guarayo, liczącej 

nie więcej niż cztery tysiące mieszkańców, około jedna czwarta dzieci i młodzie-

ży czyta nuty, śpiewa w chórze i gra na instrumencie muzycznym. Lokalna szko-

ła muzyczna, nawet w najtrudniejszym okresie swego funkcjonowanie otwiera 

swe aule dla więcej niż dwustu uczniów. Często jednak ta liczba jest dużo wyż-

sza, zbliżająca się do trzystu studentów. W rekordowo krótkim czasie, nieprze-

kraczającym tygodnia, jej uczniowie są w stanie wyćwiczyć oraz wykonać pod-

czas  liturgii  msze  po  łacinie  na  czterogłosowy chór i orkiestrę. Tak próby jak 

i  prezentacja  dzieła,  już  to  podczas  liturgii,  już to  w formie koncertu, rodzą 

u nich niespotykane gdzieindziej emocje.  Gdyby  jednak dać im do przećwicze-

nia i wykonania utwory o innym charakterze niż sakralny – coś z muzyki zwanej 

również rozrywkową – ich zaangażowanie oraz sam efekt byłby zdecydowanie 

mniej korzystny. Lokalna szkoła, założona przez misjonarki i misjonarzy fran-

ciszkańskich na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, jest dziś 

całkowicie w rękach Indian; tak gdy chodzi o nauczycieli, jak i administratorów 

tejże instytucji. Cieszy się ona ogromnym prestiżem w społeczności i jej działa-

nie może być porównane do magicznego magnesu, który umie wyłapać, zaintere-

sować i wykształcić każdy talent muzyczny, który pojawił się w ich społeczno-

ści. Również prezentowane tutaj sprawozdanie może wydawać się upiększone. 

Nie negując odwagi, czy nawet ryzyka sformułowania tegoż porównania, jeste-

śmy przekonani, że jest ono usprawiedliwione. Zaś sama szkoła uczy gry na 

wszystkich instrumentach, które tworzą średniej wielkości orkiestrę symfonicz-

ną. Tworzone są także zespoły, które specjalizują się w interpretacji muzyki 

dawnej. Uczy się solfeżu, gry na instrumentach, ale także teorii muzyki, w tym 

lektury i realizacji  basso continuo.  Brakuje  jedynie systematycznych wykładów 

z historii muzyki. W wiosce jest też warsztat muzyczny, w którym produkuje się 

skrzypce, wiolonczele, wiole, gitary i inne instrumenty. Przypomina to legendar-

ne sprawozdania pisane z siedemnasto- czy osiemnastowiecznych misji w Ame-

ryce. I podobnie jak wówczas, również dziś większość tych zadań jest wykony-

wanych przez Indian. Jedynie okazyjnie są wspomagani przez nauczycieli z ze-

wnątrz, których wizyta w szkole nigdy nie przekroczyła okresu kilku tygodni. 

Moja asystencja ogranicza się do pewnego nadzoru nad funkcjonowaniem insty-

tucji, prowizji nowych dzieł muzycznych pochodzących z archiwów boliwijskich 

oraz szukania patronatu dla szkoły, która ciągle go potrzebuje. Instytut Muzycz-

ny z Urubichá w swych regularnych koncertach dla społeczności wioski, która na 

co dzień mówi w swoim języku, przedstawiał opery z archiwów misyjnych, poli-
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foniczne msze, nieszpory, motety, kantaty, koncerty i sonaty. Często były one 

przeplatane  utworami  kompozytorów t akich jak G. Ph. Telemann, J. S. Bach, 

G. F. Haendel, A. Vivaldi i innych. Ich wykonania muzyczne są na dobrym po-

ziomie, zaś publiczność trafnie potrafi je ocenić, większym czy mniejszym 

aplauzem, w zgodzie z jakością utworu muzycznego oraz jakością wykonania 

samej kompozycji.  

Urubichá jest jednym z najbardziej zalecanych miejsc, gdzie można porów-

nać praktyki muzyczne w misjach minionych stuleci z teraźniejszością. Nie jest 

jednak jedynym.  Porównywalne  z  Urubichá  może być San Ignacio de Moxos; 

z tą widoczną różnicą, że szkoła i cały projekt muzyczny misji, która w swej 

genezie  należała do prowincji peruwiańskiej jezuitów (Moxos), pozostaje – tak 

w swym wymiarze dydaktycznym jak i administracyjnym – pod silnym wypły-

wem z zagranicy. Czyni to z owej instytucji bardziej projekt muzyczny, czy też 

kulturowy, niż misyjny. Ich jakość wykonań muzycznych jest na dobrym pozio-

mie. Instytut muzyczny posiada najbogatsze w Boliwii instalacje. Jego sale wy-

kładowe, jak i sala koncertowa, zostały wyposażone w sprzęty rzadko spotykane 

w innych częściach kraju. Kształci się w nim porównywalna z Urubichá liczba 

uczniów. Jednak jego powiązanie, świadomość oraz cel, są bardziej sporadycznie 

i luźno powiązane z tradycją i kulturą misyjną, niż można to spotkać w Urubichá 

oraz wielu innych miejscach, o których będzie mowa w kolejnym punkcie.  

W Boliwii widać wyraźne dążenia, tak ze strony kilku parafii, jak i instytucji 

publicznych  oraz  prywatnych, aby w każdej byłej misji powstał chór i orkiestra, 

i w ten sposób upodobnić je jeszcze bardziej do legendarnych wiosek misyjnych 

zwanych redukcjami. Należy zaznaczyć, że tak na terytorium Indian Chiquito, 

jak i Indian Moxo, kultura redukcji jest do dziś kultura żywą, a nawet prężną i jej 

manifestacje nie ograniczają się jedynie do materialnych pozostałości po wymar-

łej już kulturze minionych wieków. Wysiłkom tym przewodniczy APAC, Stowa-

rzyszenie na Recz Sztuki i Kultury, u boku którego często widać inną jeszcze 

instytucję, SICOR, który zajmuje się już praktyczną nauką muzyki. W biednych 

dzielnicach miasta Santa Cruz oraz w wielu wioskach misyjnych – jest ich ponad 

dwadzieścia – na wzór dawnych projektów misyjnych, w budynkach parafial-

nych, funkcjonują szkoły muzyczne, zrzeszające bardziej lub mniej okazałe gru-

py dzieci i młodzieży uczących się muzyki zachowanej w ich archiwach. Powo-

dzenie tych programów jest niemałe i trwałe. Trudne do wytłumaczenia staje się 

to, że w tych samych wioskach zainteresowanie muzyką popularną jest zdecy-

dowanie mniejsze. Gdy zaś chodzi o zaangażowanie samych misjonarzy i misjo-

narek, to prawie w całości realizują się one w ośrodkach franciszkańskich i jedy-

nie na zasadzie wyjątku (San Ignacio de Moxos) jezuickich. W niektórych mia-

steczkach powstały nawet dwie orkiestry; jedna zrzeszona przy misji, druga 

funkcjonuje pod auspicjami urzędu miejskiego. Średnio, jedna orkiestra liczy od 

30  do  50  muzyków.  Ich  repertuar  opiera  się  głównie  na  muzyce  barokowej 
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z misji lub katedr w Boliwii, lecz bez dyskryminacji innych dzieł, pochodzących 

w repertuaru muzyki dawnej w Ameryce lub Europie.  

 

V. Festiwal 

W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia podjęto działania zmierzające 

do odrestaurowania kościołów oraz wiosek byłych redukcji. To w tym kontekście 

pojawiła się wiadomość o tym, że w San Rafael oraz w Santa Ana lokalne zespo-

ły,  zwane  po  hiszpańsku  capilla musical,  posiadają  dokumentację  muzyczną 

z czasów pierwszej ewangelizacji terenu. Gdy na początku lat dziewięćdziesią-

tych  prace  rekonstrukcyjne  weszły  w  etap  końcowy,  wtedy zrodziła się myśl 

o ufundowaniu festiwalu muzycznego, który promowałby muzykę misji. Prowa-

dzone badania z zakresu muzykologii, tak w Boliwii jak i innych krajach, po-

twierdziły, że w całej Ameryce istnieje dokumentacja muzyczna z okresu koloni-

zacji hiszpańskiej oraz ewangelizacji terenu. Zdecydowano, że festiwal będzie 

zorientowany nie tylko na muzykę z misji, ale ze wszystkich środowisk, w któ-

rych się ona rozwinęła: misje (jezuickie, franciszkańskie etc.), katedry, klasztory, 

salony etc. Jego organizacja uwzględniła nie tylko byłe redukcje jezuickie, ale 

także  wioski  prowadzone  przez  misjonarzy franciszkańskich i inne rodziny 

zakonne.  Projekt,  zapoczątkowany  przez  grupę przyjaciół, później zrzeszonych 

w instytucji nazwanej APAC, został entuzjastycznie przyjęty przez wszystkie 

instytucje, tak wyznaniowe jak i cywilne, lokalne, stanowe, państwowe i mię-

dzynarodowe.  Ponieważ sama architektura oraz dokumentacja muzyczna nie 

oddawały w pełni wielkości zachowanej tam kultury, festiwal podjął działania, 

które doprowadziły do powstania w każdej z wiosek misyjnych orkiestry, chóru 

oraz  szkoły  muzycznej.  Odwiedzający  Boliwię  muzycy szybko odkryli piękno 

i odrębnych charakter muzyki z misji i stali się jej prawdziwymi ambasadorami, 

przez włączenie jej do swych koncertów oraz nagrań płytowych. Miało to ożyw-

czy wpływ na lokalnych muzyków, którzy podbudowani faktem, że „ich” muzy-

ka  porusza i zachwyca innych, z większym jeszcze entuzjazmem zaczęli się jej 

uczyć i ją propagować.  

Sam festiwal nie mógł w pełni odtworzyć prawdy historycznej, choć jego re-

alizacja uwzględniła kontekst misyjny. Muzyka z misji należała przede wszyst-

kim do liturgii i według jej praw i stylu była komponowana lub aranżowana. Stąd 

też, kolejnym krokiem ze strony organizatorów festiwalu było rozszerzenie swo-

ich działań na niedzielne msze, które gromadzą szerokie kręgi miejscowej spo-

łeczności. Blisko dwadzieścia kościołów, podczas swych spotkań liturgicznych, 

włącza oryginalną muzykę misyjną do swoich celebracji. Niekoniecznie organi-

zatorzy czy artyści uczestniczący w festiwalu są katolikami. Festiwal budzi jed-

nak szacunek ze strony wielu środowisk, do tego stopnia, że w ostatnim czasie, 

nawet jeden z kościołów protestanckich również włączył muzykę z misji do swo-

jej liturgii.  
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Każdy festiwal prezentuje nowe programy muzyczne opracowywane przez 

muzykologów na bazie dokumentacji muzycznej w Ameryce, przez co staje się 

okazją do pogłębienia świadomości, jaką muzyka odegrała w życiu społeczności 

amerykańskiej. Uczestnictwo w projekcie festiwalowym muzyków z wiosek 

misyjnych u boku niektórych muzyków o sławie międzynarodowej, buduje mo-

sty między społecznościami i kulturami, które trudno stworzyć na innym gruncie 

niż sztuka. Taka kooperacja muzyczna w prezentacji nowych dzieł muzycznych, 

która łączy kunszt zawodowych muzyków wyszkolonych w czołowych akade-

miach  muzycznych  świata  z  duszą,  talentem i oryginalnością  muzyków mi-

syjnych, nadaje całemu przedsięwzięciu odrębny wymiar – trudny do osiągnięcia 

w innym scenariuszu niż misyjny.  

 

VI. Nauczanie muzyki w dzisiejszych misjach 

Podobnie, jak to było w dawnych misjach tak i dziś, nauczycielami muzyki 

nie są misjonarze, lecz sami mieszkańcy wiosek, którzy swego zawodu nauczyli 

się w miejscowej szkole. Najwybitniejsza z nich, to Instytut Muzyki w Urubichá, 

który na przestrzeni lat, wspomagany przez okresowych nauczycieli spoza Boli-

wii, osiągnął tak wysoki poziom, że Ministerstwo Nauki w Boliwii przyznało 

tejże instytucji status szkoły muzycznej, po której ukończeniu otrzymuje się tytuł 

zawodowego muzyka, który upoważnia do ubiegania się o pracę w zawodzie. To 

z tego instytutu pochodzi najwięcej nauczycieli muzyki, którzy prowadzą, roz-

siane  po  misjach, szkoły. Tylko nieliczne z tych szkół dysponują osobnymi 

budynkami przeznaczonymi do ich użytku. Na ogół lekcje i próby odbywają się 

w budynkach należących do misji.  

Koszt utrzymania szkoły spoczywa na różnych instytucjach. Na samym po-

czątku cały ten projekt był opłacany przez misje. Szybko jednak stał się tak po-

pularny, że misje nie były w stanie dalej go prowadzić. Czasami otrzymywano 

darowizny na zakup instrumentów z zagranicy, innym razem od bardziej zamoż-

nej społeczności boliwijskiej. Również pensje dla profesorów były dzielone mię-

dzy ministerstwo, urząd miejski oraz misje. Za naukę w szkole muzycznej nie 

pobiera się żadnej opłaty.  

Biuro festiwalu (APAC) zorganizowało system stypendiów dla najbardziej 

zdolnych studentów, którzy w zamian za opłacane im studia uniwersyteckie, 

udzielają nauki śpiewu oraz gry na instrumentach w misyjnych szkołach mu-

zycznych. Zauważyć można, że wielu z muzyków oraz profesorów pochodzi ze 

spokrewnionych z sobą rodzin (bracia, siostry, najbliższe kuzynostwo), jak na 

przykład rodzina Anori (6 zawodowych muzyków), rodzina Aguape (4 muzy-

ków), rodzina Papu (5 muzyków), rodzina Sorocó, czy też rodzina Tomichá. Przy 

rozdzielaniu stypendiów często faworyzuje się takie sytuacje, gdyż w tym wy-

padku ryzyko niepowodzenia na studiach jest praktycznie żadne. Istnieje między 
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nimi specjalna więź oraz naturalne dążenie do współpracy i dzielenia się do-

świadczeniami.  

 

Kultura byłych redukcji jezuickich w Ameryce Południowej pozostawiła po 

sobie wiele świadectw. Dziś ruiny dawnych zabudowań misyjnych (kościołów, 

wiosek, warsztatów etc.) są odwiedzane przez rosnące rzesze turystów, którzy 

zachwycają się historią i świetnością owych miejsc. Lokalne muzea wypełniają 

rzeźby, obrazy, naczynia i szaty liturgiczne, instrumenty muzyczne i inne jeszcze 

obiekty tam wytworzone w czasach świetności misji. Nierzadko są to miejsca 

wymarłe – pozostawione przez Indian, którzy po wymuszonym odejściu misjona-

rzy, chroniąc się przed nadużyciami ze strony kolonizatorów i handlarzy, broniąc 

własnego życia, zmuszeni byli z nich uciekać.  

W sercu boliwijskiej, do niedawna dżungli, redukcje zachowały się żywe, 

praktycznie we wszystkich swych aspektach. W siedmiu z dziesięciu ufundowa-

nych przez jezuitów wioskach zachowały się nawet kościoły, place i warsztaty. 

W większości z nich organizacja społeczna zachowała system zapoczątkowany 

na owych terenach w osiemnastym wieku, którego centrum stanowi cabildo indi-

genal, jako strażnik tradycji oraz funkcjonowania społeczności. Istnieją także 

zespoły muzyczne, capilla musical, które zachowały jedyne znane na świecie 

kolekcje muzyczne z utworami z czasów pierwszej ewangelizacji terenu.  
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IRENEUSZ CELARY 

Die Lehre des Papstes Franziskus über die Verantwortung 

der Laien für die Pfarrgemeinde im Apostolischen 

Schreiben Evangelii gaudium 
 

 

Zum Abschluss des „Jahr des Glaubens“ hat Papst Franziskus das 

Apostolische Schreiben Evangelii gaudium (Die Freude des Evangeliums) 

veröffentlicht, das sich unter anderem auf die XIII. Ordentliche 

Generalversammlung der Bischofssynode „Die neue Evangelisierung für die 

Weitergabe des christlichen Lebens“ vom 7. bis zum 28. Oktober 2012 bezieht. 

Franziskus bekräftigt damit den Auftrag zur Evangelisierung, zeigt Perspektiven 

für den Weg der Kirche in die Zukunft und ermutigt die Kirche und jeden 

einzelnen Christen, den Glauben zu erneuern
1
. Mit einer beeindruckenden 

Analyse der derzeitigen Situation legt er uns auch in genauer und erfrischender 

Sprache eine geistliche Entfaltung davon vor, was es heißt, als Kirche einen 

neuen Aufbruch zu wagen. Gleichzeitig lässt Papst Franziskus uns teilhaben an 

seinen Vorstellungen von einer gelingenden Evangelisierung in einer 

globalisierten Welt
2
. Er versteht sein Schreiben als Orientierungshilfe für die 

 
Ireneusz C E L A R Y,  ks. prof. UŚ  dr hab.,  Katedra  Teologii  Pastoralnej,  Liturgiki,  Homiletyki 

i Katechetyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autor 12 książek 

oraz ponad 90 artykułów naukowych, e-mail: icelary@op.pl  

 
1 Vgl. M. S e m e r a d o: Wprowadzenie do Adhortacji apostolskiej »Evangelii gaudium«, in: 

F r a n c i s z e k: Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, o głoszeniu Ewangelii we 

współczesnym świecie. Częstochowa 2014, S. 13–14.  
2 Am Anfang des Apostolischen Schreibens Papst F r a n z i s k u s schreibt: Ich lade jeden 

Christen ein, gleich an welchem Ort und in welcher Lage er sich befindet, noch heute seine 

persönliche Begegnung mit Jesus Christus zu erneuern oder zumindest den Entschluss zu fassen, 

sich von ihm finden zu lassen, ihn jeden Tag ohne Unterlass zu suchen. Es gibt keinen Grund, 

weshalb jemand meinen könnte, diese Einladung gelte nicht ihm, denn niemand ist von der Freude 

ausgeschlossen, die der Herr uns bringt – F r a n z i s k u s: Apostolisches Schreiben Evangelii 

Teologia Praktyczna 
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Wydział Teologiczny 

Tom 15, 2014 
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Ortskirchen zum Thema der Evangelisierung und der Weitergabe des christlichen 

Glaubens sowie als Impuls für jede und jeden einzelnen Christen
3
. 

Entlang zentraler Anliegen und Fragen lässt uns Papst Franziskus an seinem 

„Traum“
4
 von einer missionarischen Kirche teilhaben. Ihn drängt die Erneuerung 

der Kirche in ihrem missionarischen Engagement. Dabei geht er auf die 

Herausforderungen ein, vor denen das pastorale Handeln der Kirche steht; er 

stellt die Weitergabe des Evangeliums als die Aufgabe des gesamten 

Gottesvolkes heraus, die Laien und den Priestern gemeinsam zukommt
5
. Nach 

Franziskus hat eine solche erneuerte Ausrichtung auf die innerste Sendung der 

Kirche hin Auswirkungen auf alle Ebenen kirchlichen Lebens, auch auf den 

Pfarreien, und ist sozusagen in allen Bereichen durchzubuchstabieren
6
.  

Dieser Artikel, in dem wir uns mit der Lehre von Papst Franziskus über die 

Verantwortung der Laien für die Pfarrgemeinden im Apostolischen Schreiben 

Evangelii gaudium beschäftigen, besteht aus zwei Teilen: Der erste betrifft die 

Reflexionen des Papstes über das apostolische Wirken der Laien in den 

Pfarrgemeinden und der zweite legt seine Vorschläge dar, die heute den Priestern 

und Laien bei der Überwindung vieler Schwierigkeiten im apostolischen Dienst 

helfen sollten. 

 

I. Reflexionen über apostolischen Wirken der Laien in der 

Pfarrgemeinde 

Im Evangelii gaudium schreibt Franziskus, dass man merkt, dass heute 

unseren Pfarrgemeinden ein Sendungsbewusstsein und ein Impuls zur Mission 

fehlt, und dass auch der einzelne Katholik sich seiner apostolischen 

Verantwortung oft nicht bewusst ist. Und dies, obwohl viel über das Apostolat 

gepredigt wird und es auch nicht an Organisationen fehlt, die im Apostolat ihre 

wichtigste Aufgabe erblicken (vgl. SC 42; AA 10)
7
. Auch der immer 

wahrnehmbar werdende Priestermangel hat – nach Franziskus – gewiss viele 

Gründe. Man sollte in diesem Umstand aber vor allem ein gottgewolltes Zeichen 

 
gaudium über die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (24. November 2013). 

Vatikan 2013. Nr. 1 und 3. 
3 Vgl. J. M. B e r g o l i o: Otwarty umysł, wierzące serce. Kraków 2013. 
4 Vgl. F r a n z i s k u s: Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, Nr. 27. 
5 Ebd., Nr. 176–181; Vgl. G. A u g u s t i n: Den Glauben wieder beleben und die Liebe neu 

entzünden. Der heilige Vinzenz Pallotti als Vorbild für die Neuevangelisierung, in: Mission als 

Herausforderung. Impulse zur Neuevangelisierung. Hrsg. G. A u g u s t i n, K. K r ä m e r. 

Freiburg–Basel–Wien 2011, S. 254–255. 
6 Vgl. F r a n z i s k u s: Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, Nr. 26 
7 Vgl. Ebd., Nr. 27–28; H. H a m m: Nachfolge Christi, in: Lexikon des Apostolats. Stichworte 

verantworteten Glaubens. Hrsg. F. C o u r t h. Limburg 1995, S. 237–238; U. L ü c k: 

Verantwortung, in: Lexikon des Apostolats, S. 328–330. 

https://w2.vatican.va/content/francesco/de/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/de/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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für uns Christen sehen, damit wir endlich aus dem Dämmerzustand der betreuten 

Herde aufwachen und uns unserer Verantwortung für die Kirche bewusst 

werden
8
. Wir werden erst dann wieder genügend Priester haben, wenn die 

Kernscharen der Kirche apostolisch leben und wirken
9
. 

Die Verpflichtung zum Apostolat und zur Verantwortung für die 

Pfarrgemeinde ist für den Priester nicht eine zusätzliche Pflicht, sondern das 

Wesentliche der priesterlichen Sendung (vgl. Mt 28,19; Mk 16,15; Lk 14,26)
10

. 

Papst Franziskus stellt fest, dass auch für den Laien das Apostolat nicht eine 

zusätzliche Aufgabe darstellt, sondern zum Wesen seines Christseins gehört. 

Denn Christsein und Apostelsein ist im Grunde das Gleiche (vgl. Röm 16,3.16; 1 

Kor 3,5.9). Nach Franziskus wird heute viel von der apostolischen 

Verantwortung der Laien geredet. Dies aber ist nicht genug. Auch gute 

Richtlinien für die apostolische Tätigkeit bleiben oft ohne Resultat. Wir müssen 

deshalb nach den Ursachen fragen
11

. 

Darauf hat schon früher auch Karl Rahner hingewiesen
12

. Nach ihm haben 

Christus und die Apostel – ehrlich gesagt – nur wenig Anweisungen bezüglich 

des Apostolates gegeben. Sie erweckten aber in den Christen der Urkirche einen 

Offensivgeist, der sich durch nichts entmutigen ließ
13

. Diesen Offensivgeist zu 

wecken, müssten wir – laut Papst Franziskus – auch heute als Herausforderung 

sehen. Voraussetzung dazu ist, unsere „katholische Vergangenheit” zu 

überwinden und nicht mehr vom katholischen Europa zu träumen. Denn diese 

wirklichkeitsfremde Auffassung wirkt entmutigend, wenn sie mit der 

gegenwärtigen Realität konfrontiert wird
14

. Die Konsequenz ist der in unseren 

Reihen häufig anzutreffende Skeptizismus. Deshalb ist es vor allem nötig, die 

Illusion von der „Volkskirche“ definitiv zu überwinden
15

. Wir müssen unseren 

Gläubigen erklären, dass die Situation der Kirche in der Vergangenheit eine nicht 

 
8 Vgl. A. W o l l b o l d,: Handbuch der Gemeinde-Pastoral. Regensburg 2004, S. 23–29; E. 

G a r h a m m e r: Dem neuen trauern. Perspektiven künftiger Gemeindearbeit. Graz–Wien–Köln 

1996, S. 22–82. 
9 Vgl. F r a n z i s k u s: Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, Nr. 107–108. 
10 Vgl. M. K e h l: Eine katholische Ekklesiologie. Würzburg 1994, S. 432–435.  
11 Vgl. F r a n z i s k u s: Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium,  Nr. 102. 
12 Vgl. K. R a h n e r: Der Pfarrer. Eine Betrachtung vor einer Seelsorgstagung, in: Parochia. 

Handreichungen für die Pfarrseelsorger. Hrsg. K. B o r g m a n n. Kolmar 1943, S. 20–27; L. 

K a r r e r: Die Stunde der Laien. Von der Würde eines namenslosen Standes. Freiburg–Basel–Wien 

1999, S. 151–152. 
13 Vgl. K. R a h n e r: Das kirchliche Lehramt in der heutigen Autoritätskrise, in: Schriften zur 

Theologie. Bd. 8. Einsiedeln 1967, S. 218–235; W. H e r i n g: Evangelisierung, in: m, 

Laienapostolat, in: Lexikon des Apostolats, S. 89; H. H a m m: Laienapostolat, in: Lexikon des 

Apostolats, S. 192–193.  
14 Vgl. U. L ü c k: Säkularisierung, in: Lexikon des Apostolats, S. 287–288. 
15 Vgl. F r a n z i s k u s: Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, Nr. 90–102; W. 

H e r i n g: Volksfrömmigkeit, in: Lexikon des Apostolats, S. 336–337. 
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selbstverständliche Ausnahmesituation war. Christsein ist Gnade, ein Wunder 

und damit genau die Antithese von dem, was selbstverständlich und authentisch 

ist. Wesentlich ist, das Bewusstsein der gnadenhaften Auserwählung als Gottes 

Volk zu stärken (vgl. Röm 12,1; LG 2; AA 24)
16

.  

Franziskus zeigt uns auch, dass muss man sich darüber klarwerden muss, 

dass es gar nicht die erste Herausforderung des Christen ist, Fernstehende zu 

gewinnen und Seelen zu retten. Das Bewusstsein, für die Rettung der Seelen 

verantwortlich zu sein, gab in der Vergangenheit vielen Christen starke 

apostolische Impulse. Doch heute ist dieses Motiv kaum mehr ausreichend. Denn 

wir können heute nicht mehr so pessimistisch über das Heil der Nichtchristen 

denken wie frühere Zeiten. Vielleicht verstehen wir heute auch die Lehre vom 

allgemeinen Heilswirken Gottes, der allen Menschen, auch ohne uns, die 

Möglichkeit zum Heil gibt, besser als früher
17

. Papst warnt uns aber vor solchen 

Gedanken. Er schreibt, dass daher sich entfaltet auch die große Bedrohung, dass 

jeder unser apostolische Eifer gelähmt wird. Es muss deshalb immer wieder 

gezeigt werden, dass der allgemeine Heilswille Gottes uns nicht von der 

Verantwortung entlässt. Gott gibt zwar jedem Menschen die zum Heil nötige 

Gnade. Aber wir wissen aus der Bibel, dass Gott sich meist der Menschen als 

Vermittler bedient (vgl. Lk 17,10). Wenn der menschliche Vermittler versagt, hat 

Gott noch andere Wege, denn er kann selbst aus dem Bösen noch Gutes wirken. 

Doch wehe dem Menschen, der sich Gott versagt und sich seiner Verantwortung 

entzieht. Sich für die Brüder verantwortlich wissen, kann für unser eigenes Heil 

entscheidend sein (vgl. 2Kor 8,16; 1Thess 3,2)
18

. 

In Evangelii gaudium Papst spricht auch darüber, dass die Wahrheit, dass 

Gott das Heil aller Menschen will, unsere Aktivitäten nicht schwächen darf, 

vielmehr kann sie uns vor einem Pessimismus bewahren und eine Motivation 

sein, am Heil des Bruders mitzuwirken. Dies geschieht vor allem dadurch, dass 

durch das Zeugnis der Christen die geschichtliche Tat des Herrn, nämlich sein 

Wort, sein Opfer und seine Liebe fortlebt. Aufgabe des Christen ist es also in 

erster Linie, vor der Welt Zeugnis abzulegen und damit die Tat Christi den 

Brüdern immer wieder von neuem anzubieten. Dieses Zeugnis ist mehr als ein 

gutes Beispiel im hergebrachten moralischen Sinn (vgl. Lk 10,1; Apg 4,20; LG 

11; AA 24)
19

. In dieser Hinsicht müssen die Gedanken des Konzils über die 

 
16 Vgl. Ebd., Nr. 114–115; M. P r o b s t: Priestertum, gemeinsames u. Besonderes, in: 

Lexikon des Apostolats, S. 274–275. 
17 Vgl. Ebd., Nr. 112-118; Vgl. H. H a m m: Laienapostolat, S. 196–197.  
18 Vgl. Ebd.,  Nr.  42–45;   H. L e n z:  Mitarbeiter  Gottes,  in:  Lexikon  des   Apostolats, S. 

235–236.  
19 Vgl. H. S o c h a: Die Mitverantwortung der Laien im neuen CIC, in: „Trierer Theologische 

Zeitschrift” 94 (1985), S. 55–74; H. H a m m: Vollmacht (zum Apostolat), in: Lexikon des 

Apostolats, S. 338. 
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Kirche als „Gottesvolk” durchdacht und für die apostolische Arbeit des Laien 

fruchtbar gemacht werden
20

.  

 

II. Schwierigkeiten und ihre Überwindung 

Die genaue Lektüre des Apostolischen Schreibens zeigt, dass Papst 

Franziskus den Laien nicht nur zur Verantwortung beim apostolischen Dienst in 

den Pfarreien ruft, sondern uns auch aufmerksam macht auf verschiedene 

Probleme der heutigen Pfarrseelsorge und uns hilft, diese zu überwinden.  

Zuerst schreibt der Papst über die Priestern, dass viele von ihnen heute oft 

wegen Überlastung nicht mehr imstande sind, ihre eigentlichen Aufgaben gut zu 

erfüllen. Er ruft sie zu einer wagemutigen und kreativen Seelsorgearbeit auf. In 

Evangelii gaudium weist er auch auf die manche Versuchungen für die 

Seelsorger und Hirten hin: Er spricht vom Individualismus, von der Krise der 

Identität oder dem Rückgang des Eifers
21

. Die größte Gefahr aber sei der „graue 

Pragmatismus des kirchlichen Alltags, bei dem scheinbar alles mit rechten 

Dingen zugeht, in Wirklichkeit aber der Glaube verbraucht wird und Schäbige 

absinkt“, zitiert Franziskus Kardinal Joseph Ratzinger
22

. Man soll Zeichen der 

Hoffnung sein und nicht in einen sterilen Pessimismus absinken
23

, um eine 

„Revolution der zärtlichen Liebe” zu erreichen
24

. Zu oft fliehe man in eine 

„Spiritualität des Wohlbefindens ohne Gemeinschaft“ und eine „Theologie des 

Wohlstands ohne brüderlichen Einsatz“
25

, in denen die geistliche Weltlichkeit die 

Oberhand gewinne. Diese Weltlichkeit suche und  immer nun das eigene Wohl 

und nicht Gott
26

.  

Franziskus appelliert auch an die Gemeinschaft der Kirche, nicht in 

gegenseitigen Neid und Gegnerschaft zu verfallen – Wie viele Kriege innerhalb 

des Gottesvolkes und in den verschiedenen Gemeinschaften!
27

. Der Schmerz 

derer, die unter Verwundungen leiden, soll nicht übergangen werden, aber 

 
20 Vgl. F r a n z i s k u s: Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, Nr. 22–24; L. K a r r e r: 

Die Stunde der Laien, S. 98–100.  
21 Vgl. Ebd., Nr. 78; R. B u c h e r: Priester des Volkes Gottes. Gefährdungen. Grundlagen. 

Perspektiven. Würzburg 2010, S. 34–38. 
22 Vgl. Ebd., Nr. 83.  
23 Ebd., Nr. 84 und 86. 
24 Vgl. Ebd., Nr. 88; G. A u g u s t i n: Den Glauben wieder beleben und die Liebe neu 

entzünden, S. 254. 
25 Ebd., Nr. 90. 
26 Ebd., Nr. 93; Vgl. K. K o c h: Kirche im Übergang zum dritten Jahrtausend. Wegweisungen 

für die Kirche der Zukunft. Freiburg 2000, S. 42–44. 
27 Vgl. F r a n z i s k u s: Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, Nr. 98. 
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trotzdem stelle sich beim Betrachten der Auseinandersetzungen die Frage: Wen 

wollen wir mit diesem Verhalten evangelisieren?
28

 

Papst unterstreicht in Evangelii gaudium die Notwendigkeit, die 

Verantwortung der Laien für die Pfarrgemeinden zu stärken
29

. In diesem Sinn 

spricht er aber auch über eine Krise des Gemeinschaftseinsatzes. Eine 

Schwierigkeit ist vor allem Mangel an Zusammenarbeit zwischen Priestern und 

Laien sowie zwischen Aktivisten und den anderen Gläubigen. Deshalb müsste 

das sogenannte „Zweiständedenken“ und das daraus entstehende Misstrauen 

abgebaut und durch echte Partnerschaft ersetzt werden. Es gehört zu den 

wichtigsten Aufgaben des Pfarrauschusses, Differenzen sachlicher oder 

personaler Art zu überwinden
30

. Das Priestertum der Frau aber steht für 

Franziskus nicht zur Diskussion. Er begnügt sich nicht mit dem Hinweis, dass die 

Priesterweihe keine Überordnung begründet und Maria bedeutender als die 

Bischöfe ist, sondern fordert die Hirten und Theologen auf, besser zu erkennen, 

wie dort, wo in den verschiedenen Bereichen der Kirche wichtige 

Entscheidungen getroffen werden, Frauen künftig eine stärkere Rolle spielen 

können
31

. 

Im Apostolischen Schreiben lesen wir, wie der Papst dabei seine 

Erfahrungen in der lateinamerikanischen Pastoral aufgreift, wo es viel weniger 

Priester gibt als hier in Europa, und daher die „lebendigen Kräfte“ (99 % davon 

„Laien“) Träger des Prozesses der Evangelisierung sind. Das setzt voraus die 

„Vernetzung“ alle Teilgemeinden („small communities“, Gruppen, pfarrlicher 

Dienste, Spirituelle Bewegungen in den Pfarren). Pfarre wird so „Gemeinschaft 

von Gemeinden, Bewegungen und Gruppen“. Z.B.: alle nehmen einige Male im 

Jahr teil am „Bibel Teilen“ wie wir es am Einkehrtag geübt haben, und werten 

dann gemeinsam aus, und suchen wie sie weitergehen können
32

. Franziskus sagt: 

Die Pfarrei ist keine hinfällige Struktur; gerade weil sie eine große Formbarkeit 

besitzt, kann sie ganz verschiedene Formen annehmen, die die innere 

Beweglichkeit und die missionarische Kreativität des Pfarrers und der Gemeinde 

erfordern. Obwohl sie sicherlich nicht die einzige evangelisierende Einrichtung 

ist, wird sie, wenn sie fähig ist, sich ständig zu erneuern und anzupassen, 

weiterhin »die Kirche [sein], die inmitten der Häuser ihrer Söhne und Töchter 

 
28 Ebd., Nr. 100. 
29 Vgl. Ebd., Nr. 102.106;   G. A u g u s t i n: Den Glauben wieder beleben und die Liebe neu 

entzünden, S. 255. 
30 Ebd., Nr. 50. 89; Vgl. G. B a u s e n h a r t: Theologischer Kommentar zum Dekret über das 

Apostolat der Laien »Apostolicam actuositatem«, in: Herders Theologischer Kommentar zum 

Zweiten Vatikanischen Konzil. Bd. 4. Hrsg. P. H ü n n e r m a n n, B. J. H i l b e r a t h. Freiburg am 

Breisgau 2005, S. 101–123. 
31 Vgl. F r a n z i s k u s: Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, Nr. 103 und 104. 
32 Vgl. Die Geschichte des Christentums. Religion-Politik-Kultur. Bd. 13: Krisen und 

Erneuerung (1958–2000). Freiburg am Breisgau 2002, S. 477–484. 
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lebt«. Das setzt voraus, dass sie wirklich in Kontakt mit den Familien und dem 

Leben des Volkes steht und nicht eine weitschweifige, von den Leuten getrennte 

Struktur oder eine Gruppe von Auserwählten wird, die sich selbst betrachten. Die 

Pfarrei ist eine kirchliche Präsenz im Territorium, ein Bereich des Hörens des 

Wortes Gottes, des Wachstums des christlichen Lebens, des Dialogs, der 

Verkündigung, der großherzigen Nächstenliebe, der Anbetung und der 

liturgischen Feier. Durch all ihre Aktivitäten ermutigt und formt die Pfarrei ihre 

Mitglieder, damit sie aktiv Handelnde in der Evangelisierung sind. Sie ist eine 

Gemeinde der Gemeinschaft, ein Heiligtum, wo die Durstigen zum Trinken 

kommen, um ihren Weg fortzusetzen, und ein Zentrum ständiger missionarischer 

Aussendung. Wir müssen jedoch zugeben, dass der Aufruf zur Überprüfung und 

zur Erneuerung der Pfarreien noch nicht genügend gefruchtet hat, damit sie noch 

näher bei den Menschen sind, Bereiche lebendiger Gemeinschaft und Teilnahme 

bilden und sich völlig auf die Mission ausrichten
33

.  

Die Zeit der Massenorganisationen in der Kirche ist aber vorbei
34

. Nach 

Franziskus, wichtiger ist die Bildung von Kerngruppen bzw. Aktivistenrunden 

oder Teams. Sie sind notwendige Voraussetzung für eine intensive 

Apostolatsarbeit. Man sollte allerdings etwas großzügiger sein und nichts stets 

versuchen, alles nach einer bestimmten Form zu organisieren. Papst schreibt: 

Kleine Gemeinschaften, Bewegungen und andere Formen von Vereinigungen 

sind ein Reichtum der Kirche, den der Geist erweckt, um alle Umfelder und 

Bereiche zu evangelisieren. Oftmals bringen sie einen neuen Evangelisierungs-

Eifer und eine Fähigkeit zum Dialog mit der Welt ein, die zur Erneuerung der 

Kirche beitragen. Aber es ist sehr nützlich, dass sie nicht den Kontakt mit dieser 

so wertvollen Wirklichkeit der örtlichen Pfarrei verlieren und dass sie sich gerne 

in die organische Seelsorge der Teilkirche einfügen. Diese Integration wird 

vermeiden, dass sie nur mit einem Teil des Evangeliums und der Kirche 

verbleiben oder zu Nomaden ohne Verwurzelung werden
35

. Im Bereich der Pfarre 

ist es Aufgabe der Pfarrauschusses, die Zersplitterung zu verhindern und die 

verschiedenen Organisationen entsprechend einzusetzen
36

. In Evangelii gaudium 

schreibt der Papst auch, dass die heutige Bildungsgesellschaft eine intensive und 

systematische Bildung unserer Katholiken verlangt; Bildungsvorträge und 

 
33 F r a n z i s k u s: Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, Nr. 28. 
34 Vgl. K .  K o c h: Kirche im Übergang zum dritten Jahrtausend, S. 139–146; H. M ü h l e n: 

Kirche wächst von ihnen. Weg zu einer glaubensgeschichtlich neuen Gestalt der Kirche. 

Neubestimmung des Verhältnisses von Kirche und Gesellschaft. Paderborn 1986, S. 39–160. 
35 F r a n z i s k u s: Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, Nr. 29. 
36 Ebd., Nr. 105. 
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Seminare, die auch für Außenstehende leicht zugänglich sind, müssten von allen 

Pfarren veranstaltet werden
37

. 

Evangelii gaudium ist ein Dokument der Evangelisierung in dem Sinne, das 

Evangelium in der Welt bekannt zu machen. Im Kern ist es kein Dokument der 

Kritik an kirchlichen und pfarrgemeindlichen Strukturen. Aber nach Franziskus 

sind nicht alle Strukturen, nicht alle Verhaltensweisen und Prozesse, mit denen 

die Kirche identifiziert wird, der Mission dienlich, der sie sich unterordnen 

müssten. Der Papst steht auch für einen Paradigmenwechsel, für eine neue Sicht 

von Kirche, die ganz vom Evangelium her kommt: Die Kirche ist nicht nur eine 

hierarchisch strukturierte Institution, sondern wir alle sind Kirche und wir alle 

zusammen verkünden die frohe Botschaft. Es braucht natürlich eine Leitung, aber 

ALLE müssen ihren Beitrag leisten. Franziskus nimmt die Christen ernst. Ihm ist 

nicht zuerst die Struktur wichtig, sondern er fragt nach den Inhalten: Worum geht 

es eigentlich in der Kirche, was ist die Kirche? 

 

Nauczanie  papieża  Franciszka  na  temat  odpowiedzialności  wiernych  świeckich 

za wspólnoty parafialne w Adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium 
 

Streszczenie 

Rozpoczęty w Roku Wiary pontyfikat papieża Franciszka jest pontyfikatem głęboko 

duszpasterskim. Papież przywiązuje w nim dużą wagę do właściwego stylu głoszenia 

Ewangelii, tak by dotrzeć z nią również do wątpiących i poszukujących. Do tej radosnej 

posługi wzywa zarówno duszpasterzy, jak i wiernych świeckich. W Adhortacji 

apostolskiej Evangelii gaudium Franciszek apeluje: Odzyskajmy i pogłębmy zapał, słodką 

i pełną pociechy radość ewangelizowania,  nawet  wtedy,  kiedy trzeba zasiewać płacząc 

– i zaznacza, że głoszenie Chrystusa oznacza ukazywanie, że wierzyć w Niego i iść za 

Nim jest nie tylko  rzeczą  prawdziwą  i  sprawiedliwą, ale także piękną, zdolną napełnić 

życie nowym blaskiem i głęboką radością, nawet pośród trudnych doświadczeń (EG 167). 

W artykule przedstawiono najpierw nauczanie papieża Franciszka z Adhortacji 

Evangelii gaudium, w którym wzywa on świeckich wiernych do tego, by wraz kapłanami 

wzięli większą współodpowiedzialność za dzieło nowej ewangelizacji w ich wspólnotach 

parafialnych. Następnie zwrócono uwagę na trudności w posługiwaniu, z którymi – 

zdaniem papieża – laikat może się spotkać w wypełnianiu swej misji w parafiach, a także 

przedstawiono sposoby ich przezwyciężenia. Papież Franciszek przypomina, że wszyscy 

członkowie Ludu Bożego, a więc także ludzie świeccy, powołani są do ewangelizacji, 

bowiem każdy z nas, na mocy chrztu, jest wezwany do bycia uczniem–misjonarzem. 

Jego zdaniem, czymś niestosownym byłoby myślenie o schemacie ewangelizacji 

prowadzonej przez wykwalifikowanych pracowników, podczas gdy reszta wiernego ludu 

byłaby tylko odbiorcą ich działań (EG 120).  

 
37 Ebd.,  Nr. 132–134;  Vgl.  K. K o c h:  Kirche  im  Übergang  zum  dritten  Jahrtausend, S. 

52–53.  
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ADAM PRZYBECKI 

Od cura animarum do cura pastoralis.  

Wokół wątpliwości terminologicznych 

 

 

Przed siedmiu laty, na łamach „Teologii Praktycznej”, opublikowany został 

artykuł pt. Duszpasterstwo. Wątpliwości terminologiczne
1
. Jego autor pragnął 

przedstawić racje przemawiające za tym, żeby termin »duszpasterstwo« zastąpić 

terminem »wychowanie« albo »pedagogia« Kościoła i konsekwentnie – termin 

»teologia pastoralna«  terminem »teologia pedagogii Kościoła«
2
. Zwracał uwa-

gę, że do dyskusji na ten temat skłoniło go kilka publikacji. Punkt wyjścia sta-

nowił cytat z artykułu Piotra Sikory, który podnosił problem modelu Kościoła, 

odwołującego się do metafor „pasterza” i „owiec”, pochodzących z początków 

chrześcijaństwa. Nie chodziło mu jednak o kwestię samego pojęcia „duszpaster-

stwo”, ale o sugerowaną przez te metafory „ojcowsko-pasterską” wizję kościel-

nych struktur. W dalszej części swych rozważań, P. Sikora odwołując się do do-

świadczeń Kościoła pierwotnego, twierdził: Nasz Mistrz nakreślił wizję wspólno-

ty  równych  braci  i  sióstr,  w  której  wszyscy mają  świadomość,  że są dziećmi 

i uczniami – jedynym i bezpośrednim Nauczycielem i Mistrzem prowadzącym 

wszystkich do wspólnego Ojca jest Chrystus
3
. 

Kolejny cytat pochodził z rozmowy, jaką z Abbé Pierre’em (Henri Gro-

uès’em) przeprowadził Cezary Lewanowicz. Znany francuski duszpasterz ubo-

gich i bezdomnych, założyciel wspólnoty Emaus, stwierdził: w Kościele trzeba 

by zmienić wiele rzeczy, począwszy od języka. Powiedziałem kiedyś Janowi Paw-

łowi II: Ojcze używasz zwrotów »owieczki«, »dobry pasterz« ... Te metafory nie 

 
Adam P R Z Y B E C K I, ks. prof. dr hab., kierownik Zakładu Teologii Pastoralnej, Wydział Teo-

logiczny UAM, Poznań, e-mail: adamfran@amu.edu.pl   
 

1 R . N i p a r k o:  Duszpasterstwo.  Wątpliwości  terminologiczne.  „Teologia  Praktyczna”. 

T. 8: 2007 s. 283–289 [artykuł dostępny także na str.: www.teologiapraktyczna.amu.edu.pl]. 
2 Tamże, s. 283.  
3 P. S i k o r a: Wiara chrześcijan i »pasterze«. „Znak”. R. 59: 2007 nr 4 s. 27.  

Teologia Praktyczna 
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Wydział Teologiczny 

Tom 15, 2014 

mailto:adamfran@amu.edu.pl
http://www.teologiapraktyczna.amu.edu.pl/


 170 

przemawiają  już  do  współczesnego  człowieka.  One były  wymowne  w  Izraelu 

w czasach Chrystusa, bo był to lud pasterski. Ale dla nas, mieszkańców betono-

wych miast, one nic nie znaczą
4
.  

Dla autora artykułu, pomieszczonego we wspomnianym  czasopiśmie „Teo-

logia Praktyczna”, przytoczone wypowiedzi  bez wątpliwości zwracają uwagę na 

potrzebę zastąpienia tej terminologii, tworzonej od czasownika »paść« oraz rze-

czowników »pasterz« i »owczarnia«. Chodzi tu zwłaszcza o termin »duszpaster-

stwo«, którym przyjęło się określać działalność Kościoła, a także »duszpasterz« 

na  określenie przedstawiciela hierarchii kościelnej,  przede wszystkim biskupów 

i kapłanów. W konsekwencji należałoby zmienić określenia dziedziny wiedzy 

teologicznej zajmującej się  nad działalnością Kościoła, dotąd nazywanej »teolo-

gia pastoralna« lub »teologia praktyczna«
5
.  

Zgłoszone uwagi skłaniają do podjęcia, skądinąd bardzo ciekawej dyskusji, 

która – jak wspomniano w cytowanym artykule – trwa w Polsce od dłuższego 

czasu. Przedstawimy  zatem  problem  kształtowania się  samego pojęcia, następ-

nie jego zależność od koncepcji teologii pastoralnej, by na koniec rozważyć moż-

liwe rozwiązania z uwzględnieniem pojawiających się propozycji.  

 

I. Kwestia pojęcia 

Nie sposób podważyć stwierdzenie, że termin „duszpasterstwo” nawiązuje 

do biblijnych obrazów pasterza i owczarni. Podkreśla on, zgodnie z ewangelij-

nym przekazem (J 10,1–16), przede wszystkim postawę Chrystusa wobec 

uczniów i całego Kościoła. Od czasów apostolskich posługę biskupów i prezbite-

rów wobec powierzonego im Kościoła rozumiano i określano jako troskę paste-

rzy (por. Dz 20,28–30; 1 P 5,1–5). Sam termin „duszpasterstwo” zadomowił się 

mocno w Kościele i przetrwał do dzisiaj, choć biblijne odniesienie kształtowało 

do niedawna jego interpretację głównie klerykalistyczną, która akcentowała wy-

łącznie działalność hierarchii. Poza tym etymologiczna interpretacja wspomnia-

nego terminu sugeruje, sprowadzenie przedmiotu działalności zbawczej Kościoła 

jedynie do ludzkiej duszy. Może to rodzić fałszywe przekonanie, że duszpaster-

stwo nie obejmuje całego człowieka, zarówno w jego wymiarze indywidualnym 

jak i społecznym
6
.  

Od połowy XX w. pojawiają się próby znalezienia określenia, które oderwa-

łoby określenie „duszpasterstwo” od niezbyt czytelnej dla współczesnego czło-

wieka symboliki nomadyczno-rolniczej. W związku z tym – szczególnie w teo-

 
4 Kościół wolny od przywilejów. Z  A b b é  P i e r r e’em rozmawia  C e z a r y  L e w a n o -

w i c z. „Znak”. R. 59: 2007 nr 4 s. 102. 
5 R . N i p a r k o: Duszpasterstwo. Wątpliwości terminologiczne, dz. cyt., s. 284.  
6 Por. R. K a m i ń s k i, W. P r z y g o d a: Duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej. 

Red. R. K a m i ń s k i, W. P r z y g o d a, M. F i a ł k o w s k i. Lublin 2006 s. 201.  
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logii niemieckiej – proponowano nowe określenia, które jednak nie zastąpiły 

dotychczasowego pojęcia, ale stały się jego synonimami. Pośród nich pojawiły 

się takie, jak: pośrednictwo zbawcze (Heilsvermittlung), posługa zbawienia (He-

ilsdienst), posługa Kościoła (Kirchdienst), troska o ludzi (Menschensorge), sa-

mourzeczywistnianie się Kościoła (Selbstverwirklichung der Kirche), samowy-

pełnianie się Kościoła (Selbstvollzug der Kirche), samobudowanie się Kościoła 

(Selbsterbaung der Kirche) itp. Próbowano także wspomniane dylematy rozwią-

zać poprzez dookreślenie terminu „duszpasterstwo”, uzupełniając je różnymi 

przymiotniki, np. duszpasterstwo środowiskowe (Milieupastoral), duszpaster-

stwo misyjne (Missionsseelsorge), duszpasterstwo zintegrowane (integrierte 

Seelsorge), duszpasterstwo kooperatywne (kooperative Seelsorge), duszpaster-

stwo służebne (diakonische Seelsorge), duszpasterstwo terapeutyczne (therapeu-

tische Seelsorge)
7
. 

Te ostatnie rozwiązania w mijających latach funkcjonowania Kościoła lo-

kalnego w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, zaowocowały w Polsce 

niezbyt szczęśliwymi propozycjami, które przyozdabiały każdy niemal aspekt 

aktywności duszpasterskiej kolejnym przymiotnikiem. Prowadziło to niekiedy do  

tworzenia nieprecyzyjnych określeń, sprowadzających oczywiste pojęcia do gra-

nic absurdu i powodując ich rozmywanie. Wymownym tego przykładem było 

wprowadzenie do teologicznego języka, obiegowego określenia „duszpasterstwo 

katechetyczne” czy „duszpasterstwo liturgiczne”, które pewne specyficzne 

aspekty działalności duszpasterskiej Kościoła, stanowiące elementy składowe  

szerszego terminu „duszpasterstwo”, wyłączały z jego zakresu czyniąc odrębny-

mi pojęciami
8
.  

Niezależnie od podejmowanych prób znalezienia bardziej czytelnego dla 

współczesnych  określenia tego, co ma wyrażać  termin „duszpasterstwo” oraz 

propozycji zastąpienia go bardziej adekwatnym mianem, wydaje się, że pozostaje 

on ciągle pojęciem opisującym rzeczywistość, którą ucieleśnia. Mimo zmieniają-

cych się koncepcji duszpasterstwa i nowych jego definicji, jest ciągle powszech-

nie rozpoznawalnym terminem, stosowanym na określenie posługi pośrednictwa 

zbawczego Kościoła, która charakteryzuje jego całą działalność. Rozumienie 

tego,  czym  jest  duszpasterstwo  – jak  pokazuje  historia –  pozostawało zawsze 

i pozostaje nadal w ścisłym związku z funkcjonującą w danym okresie koncepcją 

teologii pastoralnej.  

 

 

 
7 Tamże. Por. także – P. M ü l l e r: Seelsorge. W: Lexikon für die Theologie und Kirche. T. 9. 

Sonderausgabe 2006. Freiburg im Br. 2000, 2006 kol. 383–387.  
8
 Zob. A. P r z y b e c k i: Duszpasterstwo katechetyczne czy pastoralne aspekty katechizacji? 

Próba uporządkowania pojęć. „Warszawskie Studia Pastoralne”. R. 2006 nr 3 s.186–196.  
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II. Od koncepcji teologii pastoralnej do koncepcji duszpasterstwa 

Powodem funkcjonowania nadal w praktyce teologiczno-kanonicznej termi-

nu „duszpasterstwo”, mimo wspomnianych wcześniej słabości, jest  – jak się 

wydaje  –  reinterpretacja jego koncepcji, dokonywana w procesie historycznego 

kształtowania się kolejnych wizji teologii pastoralnej. Nie ulega bowiem wątpli-

wości, że wizja duszpasterstwa pozostaje w ścisłym związku z funkcjonującą 

koncepcją teologii pastoralnej. Ta zależność kształtowała raczej samo rozumienie 

tego,  czym  jest  duszpasterstwo,  odsuwając  na  dalszy  plan  kwestie  związane 

z  poszukiwaniem adekwatnego określenia rzeczywistości, którą ono wyraża.   

W chwili pojawienia się teologii pastoralnej jako odrębnej dyscypliny aka-

demickiej w związku z powołaniem  w 1777 r. na Wydziale Teologicznym Uni-

wersytetu  Wiedeńskiego pierwszej katedry teologii pastoralnej, Stefan Rauten-

strauch jej zadanie określał jako związane w całość przedstawienie wszystkich 

obowiązków  duszpasterskich i sposobu ich wypełniania, traktując duszpasterza 

(duchownego)  jako  nauczyciela,  pośrednika  i  zwierzchnika,  którego  związek 

z Kościołem nie był praktycznie dostrzegany. Liczyła się tylko aktywność po-

szczególnego duchownego, którego obowiązki miały ostatecznie charakter cy-

wilno-państwowy. Takie widzenie sprawy kształtowało w oczywisty sposób ro-

zumienie duszpasterstwa
9
. 

W późniejszym okresie, mimo podejmowanych prób nadania tej dyscyplinie 

bardziej teologicznego charakteru i oparcia jej na eklezjologicznych podstawach, 

dominowało klerykalistyczne ujęcie, które koncentrowało się głównie na przygo-

towaniu duchownych do właściwego wypełniania ich duchowego urzędu. Opar-

tej na powyższych założeniach teologii pastoralnej, której głównym przedstawi-

cielem był Michael Benger, odmawiano charakteru nauki teologicznej, traktując 

ją jako zwyczajne przygotowanie do zawodu duchownego
10

. Powstałe na takim 

fundamencie widzenie duszpasterstwa najtrafniej oddawały podręcznikowe jego 

definicje, które kształtowały kościelną świadomość aż do połowy lat sześćdzie-

siątych dwudziestego wieku. Jedna z nich, pochodząca z 1919 r., określała dusz-

pasterstwo w następujący sposób [pisownia oryginalna]: W świetle źródeł zba-

wienia pasterzowanie ma być posługiwaniem kapłańskiem w celu przyswojenia 

wiernym owoców Chrystusowego odkupienia. Z pospolitej też nazwy duszpaster-

stwa wynika, że materyalnym przedmiotem działalności pasterskiej są dusze 

ludzkie […]. Pasterzowanie więc jest działaniem w Kościele, podjętem w tym 

celu, by przez Ducha  św. zrodzić w duszy życie nadprzyrodzone […]. Pasterzo-

 
 9 Por. H. S c h u s t e r: Die Geschichte der Pastoraltheologie W: Handbuch der Pasto-

raltheologie. Bd. 1. Freiburg im Br. 1970 s. 40–52.   
10 Por. M. Benger: Pastoraltheologie. Regensburg 1861. 
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wanie  przelewa  na  duszę  dobra  duchowe,  dane  Kościołowi  przez  Chrystusa 

i prowadzi te dusze do szczęścia wiecznego
11

. 

Opublikowany  przez  Księgarnię św. Wojciecha  Mały słownik teologiczny, 

w kolejnym wydaniu z 1960 r., zawierał określenie duszpasterstwa, stwierdzają-

ce, że jest to nazwa ogólna dla czynności papieża, biskupów i kapłanów, które 

wypływają z urzędu pasterskiego Kościoła, a więc czynności mających na wzglę-

dzie zbawienie wiernych. Duszpasterstwo wyższe, związane z władzą prawodaw-

czą i sądowniczą spełnia papież i biskup, a duszpasterstwo zwane niższym wyko-

nywane jest przez duchowieństwo podporządkowane biskupom. Do obowiązków 

duszpasterskich należy: odprawianie Mszy św., udzielanie sakramentów św., 

głoszenie słowa Bożego, nauczanie prawd wiary, troska o potrzeby duchowe 

wiernych, a nawet materialne, w ramach dobroczynności chrześcijańskiej
12

. 

Zasadniczy przełom w rozumieniu duszpasterstwa związany jest ze Soborem 

Watykańskim II, który pokreślił komunijny wymiar Kościoła. Pracom soboru 

towarzyszyła, niejako równolegle, refleksja podejmowana na terenie teologii 

pastoralnej, rozwijająca wcześniej rozpoczęte poszukiwania nad wypracowaniem 

eklezjologicznej koncepcji teologii pastoralnej i duszpasterstwa. Zgodnie z nią 

podmiotami działalności Kościoła, obejmującej jego pośrednictwo zbawcze, są 

wszyscy członkowie ludu Bożego, którzy przez chrzest zostali włączeni do 

wspólnoty Chrystusowej. Takimi podmiotami są również społeczności i organy 

Kościoła. Tak więc w swej strukturze Kościół charakteryzuje się wielością 

członków i różnorodnością funkcji spełnianych przez nich. Przedmiotem zaś jego 

działalności jest sam Kościół, czyli wspólnota zbawienia. Chrystus bowiem usta-

nawiając Kościół przekazał mu zespół środków w celu wypełnienia pośrednictwa 

zbawczego.  Dzięki  temu  posiada on własne, immanentne siły, aby się budować 

i aktualizować. W Kościele nie ma zatem jakiegoś działania tranzytywnego, czę-

ści aktywnej i pasywnej – lecz jest działanie zróżnicowane całości. Nawiązując 

do  biblijnych  obrazów,  można  by  powiedzieć,  że cały  Kościół  jest  paste-

rzem i trzodą, szafującym i przyjmującym, jednym i całym
13

. 

Wspomniane poszukiwania były kontynuowane później i zmierzały do po-

głębienia pojęcia kościelnej komunii. Dokonywało się to w ramach dyskusji, 

której uczestnikami byli liczni teologowie, m.in. Karl Rahner, Heinz Schuster 

czy Norbert Greinacher. Jednakże zasadniczą rolę odegrał w niej Ferdinand Klo-

stermann, głównie poprzez pogłębione studium na temat wspólnoty. Większość 

uczestników wspomnianej dyskusji dochodziła do sformułowania idei Kościoła–

 
11 Ks. Dr P. C z a p l a: Ogólne zasady duszpasterstwa. Nakładem „Ateneum Kapłańskiego”. 

Włocławek 1919 s. 12–13.  
12 M. Kowalewski: Duszpasterstwo. W: Mały słownik teologiczny. Poznań-Warszawa-Lublin 

1960 s. 105.  
13 Por. Por. F. B l a c h n i c k i:  Teologia pastoralna ogólna. Cz. 1.  Wstęp do teologii pasto-

ralnej. Teologiczne zasady duszpasterstwa. Lublin 1970.    
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wspólnoty opierając się na krytyce tradycyjnego ujmowania podmiotu duszpa-

sterstwa, zacieśnionego do funkcji samych tylko kapłanów–pasterzy. Tymczasem 

Klostermann wyszedł od pytania o miejsce i znaczenie wspólnoty w Kościele. 

Odwołując się do pogłębionej analizy danych Objawienia doszedł do wniosku, że 

wspólnota jest centralnym miejscem i istotnym elementem urzeczywistniania się 

Kościoła. W swych rozważaniach poszedł tak daleko, że nie wahał się stwierdzić, 

iż Kościół z zasady ukazuje się światu przede wszystkim jako wspólnota, a jego 

obecność  w  świecie  w  sposób  zasadniczy  jest  uzależniona  od  wcielenia  się 

w konkretną wspólnotę
14

. Podkreślał, że powstanie Kościoła nie jest wtórnym 

procesem organizowania się pojedynczych osób, które przyjęły chrzest i bierz-

mowanie,  ale  jest  procesem  wnikania  w konkretną wspólnotę człowieka, który 

w  tajemnicy  wiary  i  chrztu  staje się  członkiem Kościoła.  Klostermann sięgał  

w tym wypadku do specyficznie chrześcijańskiego sensu pojęcia wspólnoty, 

wywodzącego  się  od  nowotestamentowego terminu  ekklesia, które odnajdywał 

w nauczaniu św. Pawła Apostoła, szczególnie w Pierwszym i Drugim Liście do 

Koryntian.  Zwracał także uwagę, odwołując się do budowania różnych wspól-

not, poprzez które dokonuje się aktualizacja Kościoła, że owo budowanie wspól-

noty jest właściwym przedmiotem i zarazem podmiotem duszpasterstwa. W bu-

dowaniu wspólnoty biorą aktywny udział wszyscy jej członkowie, choć w róż-

nym zakresie w i różny sposób, w zależności od powołania, charyzmatu, pełnio-

nego urzędu czy święceń. Klostermann mówił wprost o wspólnocie jako zasadzie 

życia Kościoła (Prinzip Gemeinde) i równocześnie teologii pastoralnej rozumia-

nej przez niego jako teologia życia Kościoła
15

.  

Polski pastoralista, ks. prof. Franciszek Blachnicki, podkreślał, że dla rozu-

mienia tej sprawy ważne jest przekonanie, iż urzeczywistnianie Kościoła jako 

»koinonii«, ze wszystkim, co wchodzi w istotną treść tego pojęcia, jest celem 

wszelkiego działania Kościoła. »Koinonia« jest również ostatecznym kryterium 

oceny adekwatności aktualnej postaci Kościoła lub jego aktualnego stanu oraz 

jego działania w odniesieniu do jego istoty oraz misji, zleconej mu przez Pana
16

. 

Podjął on próbę ujęcia teologii pastoralnej i duszpasterstwa, ukazując wspólnotę 

(communio) jako ich zasadę. Dokonał tego uzupełniając o elementy spekulatyw-

ne  i  dedukcyjne  analizy  Klostermanna,  który  sformułował  zasadę  wspólno-

ty, odwołując  się  głównie  do  fenomenologicznego  opisu  i  analizy danych  

 
14 Refleksje te zawarte zostały w pracy – F. K l o s t e r m a n n: Prinzip Gemeinde. Gemeinde 

als Prinzip des kirchlichen Lebens und der Pastoraltheologie als der Theologie dieses Lebens. 

Wien 1965. Wiener Beiträge zur Theologie. Band XI.  Dalsze rozwinięcie tematyki związanej z 

zagadnieniem wspólnoty znaleźć można w kolejnej pracy –  F. K l o s t e r m a n n: Gemeinde – 

Kirche der Zukunft. Thesen, Dienste, Modelle. Bd. 1–2. Freiburg Basel Wien 1974.  
15 Szerzej na ten temat – A. P r z y b e c k i: Budować wspólnotę, czy administrować?Pawłowa 

inspiracja dla polskiego duszpasterstwa. „Teologia Praktyczna. T. 10: 2009 s. 77–81.  
16 F. B l a c h n i c k i: Teologia pastoralna ogólna. Cz. 2. Eklezjologiczna dedukcja teologii 

pastoralnej. Lublin 1971 s. 447.  
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wziętych ze  źródeł  Objawienia,  a  także danych  dotyczących  początków  Ko-

ścioła. W związku z tym ks. Blachnicki określał duszpasterstwo jako działalność 

zbawczą  Kościoła,  która  winna  być  sprawowana  w  duchu personalistycznym 

i uwzględniać wszystkie prawa życia osobowego, jakie znajdują się u podstaw 

procesu zbawczego, będącego dialogiem i spotkaniem. Ponieważ jednym z waż-

nych praw życia osoby jest możliwość realizowania się i rozwoju ku pełni we 

wspólnocie, stąd jej tworzenie jawi się jako konsekwencja i zarazem warunek 

rozwoju życia osoby. Prawidłowość ta – podkreślał – dotyczy również wymiaru 

nadprzyrodzonego istnienia osoby ludzkiej, odnajdywanego w Bożym planie 

zbawienia. Dlatego budowanie wspólnoty (communio) musi być zasadą duszpa-

sterstwa. Jak podkreślał, ta wspólnota tworzona przez działalność duszpasterską 

jest wspólnotą z Ojcem przez Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Realizuje 

się  w  Kościele  w  powiązaniu  z  innymi  ludźmi,  objętymi  także  Bożym pla-

nem zbawienia, w określonym momencie historii i w konkretnej grupie społecz-

nej. Z tego m.in. powodu całą działalność Kościoła, czyli jego funkcje należy 

rozpatrywać w aspekcie społecznym, czyli jako sposoby urzeczywistniania się 

Kościoła–wspólnoty w konkretnych wspólnotach. Kościół zatem staje się obecny 

przez liturgię, w której manifestuje się jako wspólnota i znak ją urzeczywistnia-

jący. Aktualizuje się przez martyrię pojmowaną jako słowo przepowiadania ści-

śle powiązane z funkcja katechumenatu, odnawiającego wspólnotę Kościoła 

wprowadzaniem do jego wnętrza nowych pokoleń. I wreszcie urzeczywistnia się 

poprzez diakonię, która jest wyrazem miłości, stanowiącej istotny przejaw życia 

wspólnoty chrześcijańskiej i warunkującej jej wzrost. To właśnie dzięki aktuali-

zacji tych funkcji budowana jest wspólnota – koinonia en Christo
17

. 

W oparciu o takie widzenie duszpasterstwa, najczęściej definiowane jest ono 

dzisiaj  jako  zorganizowana  działalność  zbawcza  Kościoła  urzeczywistniająca 

w służbie człowieka zbawcze dzieło Chrystusa przez głoszenie słowa Bożego, 

liturgię, posługę pasterską i świadectwo życia chrześcijańskiego
18

.  

 

III. Duszpasterstwo czy troska pasterska? 

W odrębnym dokumencie  Nadzwyczajny Synod Biskupów, zwołany przez 

Jana Pawła II w 1985 r. z okazji dwudziestej rocznicy zakończenia Vaticanum II, 

zwrócił uwagę, że  głównym punktem nauki o Kościele, ukazanym przez Sobór 

Watykański II jest  eklezjologia „komunii” (communio). Ojcowie Synodu mówią 

wprost: Eklezjologia „komunii” (»communio«) jest ideą centralną i podstawową 

w dokumentach Soboru. Pojęcie »Koinonia – communio«, oparte na Piśmie 

Świętym, cieszyło się w Kościele starożytnym i cieszy do dziś w Kościołach 

Wschodu wielką czcią. Stąd Sobór Watykański II uczynił wiele, aby Kościół był 

 
17 Por. F. B l a c h n i c k i:  Teologia pastoralna ogólna. Cz. 1, dz. cyt., s. 302–303, 348.  
18 . R. K a m i ń s k i, W. P r z y g o d a: Duszpasterstwo, dz. cyt., s. 201.  
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wyraźniej rozumiany jako „komunia” i bardziej konkretnie jako „komunia” 

urzeczywistniany. W kolejnym akapicie tego dokumentu Synod formułuje pyta-

nie: Co oznacza ogromnie bogate w treść słowo »communio«? I odpowiada: 

Podstawowy  sens  odnosi  się  do  zjednoczenia  z  Bogiem  przez Jezusa Chry-

stusa w Duchu Świętym. To zjednoczenie dokonuje się w Słowie Bożym i  sakra-

mentach (»Lumen gentium«, 11). »Komunia« z Ciałem Chrystusa w Eucharystii  

oznacza  i sprawia,  czyli buduje  wewnętrzne  zjednoczenie (»komunię«) wszyst-

kich  wiernych w ciele Chrystusa,  którym jest  Kościół (por. 1 Kor 10, 16 n.)
19

.  

Z kolei Jan Paweł II, na zakończenie Roku Jubileuszowego w Liście apo-

stolskim  Novo  millennio  ineunte,  powiedział  wprost:  Czynić  Kościół  domem 

i szkołą komunii: oto wielkie wezwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się 

tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie od-

powiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata
20

. 

Skoro zatem owo komunijne rozumienie Kościoła jest sprawą tak ważną, 

spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jak można je uwzględnić w pojęciach, które 

opisują jego aktywność duszpasterską?  

Pewne sugestie znaleźć można w oficjalnych dokumentach Kościoła. Wyda-

ny w 1983 r. przez Jana Pawła II nowy Kodeks Prawa Kanonicznego raczej uni-

ka używania pojęcia cura animarum (troska o dusze, duszpasterstwo). Stosuje 

natomiast określenie cura pastoralis (troska pasterska). W definicji parafii wska-

zuje, że jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Koście-

le partykularnym, nad którą pasterską troskę [cura pastoralis], pod władzą  bi-

skupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi… (kan. 515 §1).  Precyzując 

charakter posługi proboszcza, mówi, że jest on własnym pasterzem zleconej sobie 

parafii, podejmującym pasterską troskę [cura pastorali] o powierzoną mu 

wspólnotę. (kan. 519). Podobnie w kan. 527 §1: Kto jest promowany do podjęcia 

troski pasterskiej [curam pastoralem]w parafii, otrzymuje ją i obowiązany jest 

pasterzować od momentu jej objęcia w posiadanie. W innym miejscu, w tytule 

rozdziału pierwszego,  poprzedzającego  kan. 1063,  który  omawia  zagadnienia  

związane z zawarciem małżeństwa, używa następującego określenia: Pasterska 

troska [De cura pastorali] i czynności poprzedzające zawarcie małżeństwa. 

Podobnie w łacińskim (typicznym) wydaniu  Katechizmu Kościoła katolic-

kiego używane jest określenie cura pastoralis (troska pasterska), np. w punkcie 

 
19 Kościół kierowany przez słowo Boże sprawuje Tajemnice Chrystusa dla zbawienia świata. 

Relacja Końcowa z Nadzwyczajnego Synodu Biskupów. „Przegląd Katolicki”. R. 74: 1986 nr 4 pkt 

II, C, 1. 
20 J a n  P a w e ł  I I:  List  apostolski  Novo millennio ineunte.  Libreria  Editrice  Vaticana 

2001 n. 43a.  
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2179, w którym mowa jest o parafii, zacytowano w oryginale wspomniany wcze-

śniej kan. 515 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.  

Można sądzić na podstawie przytoczonych przykładów, że w oficjalnych 

dokumentach kościelnych proponuje się używanie określenia, które zrywa z tra-

dycją pojęcia, mniej czy więcej wyraźnie nawiązującego do klerykalistycznej 

koncepcji duszpasterstwa i sugerującej, w sposób nieuprawniony, zawężenie 

przedmiotu działalności zbawczej Kościoła wyłącznie do ludzkiej duszy. Tym-

czasem działalność zbawcza obejmuje całego człowieka, tak w wymiarze indy-

widualnym jak i społecznym.  

Warto też na koniec wskazać na inną możliwość bardziej adekwatnego wy-

rażania sensu, jaki zawiera w sobie aktualne rozumienie pojęcia duszpasterstwo. 

Wiele bowiem nieporozumień wynika z pewnych nieścisłości, które spotykamy 

w polskich przekładach oficjalnych tekstów kościelnych enuncjacji. Zbyt często 

nie zauważa się,  że  w  większości  języków  zachodnich  funkcjonują,  tak  jak 

np. w języku  niemieckim,  dwa  nieco  różne  określenia – Seelsorge [duszpa-

sterstwo] i  Pastoral [pastoralna, np. działalność], które w większości wypadków 

tłumaczy  się  u  nas  wyłącznie  na  polskie „duszpasterstwo”. Brakuje bowiem 

w języku  polskim drugiego rzeczownika, który odpowiadałby owemu Pastoral. 

Tymczasem słowa te, choć podobne, posiadają jednak nieco inny odcień znacze-

niowy. Owe subtelne różnice wyjaśniał kilkanaście lat temu Josef Müller, ówcze-

sny profesor teologii pastoralnej na Uniwersytecie we Fryburgu (w Bryzgowii). 

Z jednej strony podkreślał zamienne używanie tych dwu pojęć w bieżącej prak-

tyce, ponieważ określają one całościowo pole kościelnej aktywności, z drugiej – 

wskazywał na istniejące między nimi różnice. W jego przekonaniu wyrażenie 

Seelsorge  zawiera w sobie bardziej personalne odniesienie, „od osoby do osoby” 

(„do wewnątrz”  wspólnoty  –  ad intra),  zaś  Pastoral,  przeciwne,  rozszerza  je 

i wymaga związania z całością kościelnego działania, szczególnie tego, które 

adresowane jest ad extra, tzn. do współczesnego świata jako całości (w tym sen-

sie należy rozumieć tytuł soborowego dokumentu – „Konstytucja pastoralna 

[duszpasterska] o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes”)
21

. Wyda-

je się, że w obszarze tych pojęć jawią się pewne szanse bardziej precyzyjnego 

operowania określeniem „duszpasterstwo”, zwłaszcza że na co dzień, w większo-

ści wypadków bezrefleksyjnie,  używa się obok pojęcia „duszpasterstwo” także 

drugie –„działalność pastoralna”.   

 

 
21 J. Müller: Pastoraltheologie. Ein Handbuch für Studium und Seelsorge (Kapitel 1.2: Zur 

Unterscheidung der Begriffe “Pastoral" und „Seelsorge“). Verlag Styria. Graz, Wien, Köln 1993 

s. 15–16.  
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