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ADAM KALBARCZYK 
Futurologia pastoralna. O potrzebie wizji w Kościele 

 
 

Słowa „wizja” używamy na co dzień w dwojakim znaczeniu: pozytywnym i 
negatywnym. W sensie pozytywnym oznacza ono obraz fragmentu rzeczywisto-
ści, utworzony przez naszą twórczą wyobraźnię albo wyobrażenie, obrazowe 
przedstawienie lub opis czegoś. W ujęciu negatywnym wizja to widzenie, prze-
widzenie, majak, mrzonka. Co ciekawe, słysząc to słowo, zwykle skłaniamy się 
najpierw ku jego negatywnemu znaczeniu: komuś, kto mówi, że ma wizje, za-
czynamy przyglądać się z uwagą. I odwrotnie: ktoś, kogo zapytalibyśmy o to, 
czy ma wizje, mógłby z irytacją odpowiedzieć nam, że nie jest psychicznie cho-
ry. Podobnie jest ze słowem „wizjoner”: dla nas to przede wszystkim fantasta, 
marzyciel, człowiek skłonny do przewidzeń, ktoś, kogo nie traktuje się poważ-
nie. 

Niemniej o wartości wizji, ich pozytywnym znaczeniu i zarazem ich potrze-
bie świadczą nasze wypowiedzi na ich temat w różnych dziedzinach naszego 
życia. Np. parę lat temu do starających się za wszelką cenę zaistnieć w mediach 
przedstawicieli rządzącej wówczas w Polsce lewicy prezydent A. Kwaśniewski 
zaapelował: „Panowie, mniej telewizji, a więcej wizji!” Inny przykład: o swoich 
proboszczach ludzie mówią niekiedy: „Dobry ksiądz, ale brakuje mu wizji”. O 
tym, że wizje są wręcz konieczne do tego, by człowiek w pełni żył i rozwijał się, 
przekonują też umieszczone jako motto na stronie internetowej pewnego uniwer-
syteckiego koła naukowego słowa wiedeńskiego pastoralisty, P. M. Zulehnera: 
„Kto nie ma wizji, ten już umarł”.

Trzeba wiedzieć, że Zulehner wypowiedział te słowa w kontekście proble-
mów współczesnego Kościoła i jego duszpasterstwa, twierdząc, że dzisiejszy 
Kościół cierpi na brak wizji. Jego zdaniem, wielu ludzi w Kościele poddaje się 
rezygnacji, a jedynym skutecznym środkiem przeciwko rezygnacji jest właśnie 
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wizja. Dla chrześcijanina wizja jest „marzeniem” Boga o Jego Kościele, Jego 
pragnieniem, by Jego królestwo stawało się – przynajmniej po części – udziałem 
Jego ludu. Już w 1989 r. Zulehner pytał: Czy w naszym Kościele mamy wizje? 
Czy w nas samych jest wystarczająco duży zasób wizji? W dniach smutku i 
obaw, rezygnacji i ulegania pokusie emigracji potrzebujemy, zdaniem Zulehne-
ra, takiej wizji Kościoła, która nas podźwignie, która nas poruszy i zachęci do 
zrobienia rachunku sumienia1. 

 

I. Futurologia pastoralna 

Mówiąc o potrzebie wizji w Kościele, dotykamy jednego z zagadnień futu-
rologii pastoralnej, która zajmuje się problematyką Kościoła będącego w drodze 
ku przyszłości i którą P. M. Zulehner – odwołując się do osiągnięć futurologii, 
badającej naukowo przyszłość i próbującej w ten sposób wpływać na kształt 
teraźniejszości (dziś rozstrzyga się to, jak będzie wyglądać przyszłość)2 – dzieli 
na trzy wielkie działy3: 

 kairologię pastoralno-futurologiczną, która odpowiada futurologicznej 
prognozie (aspekt analityczny) i zajmuje się „znakami czasu”, o ile dotyczą 
one w jakimś stopniu drogi, którą ludzkość idzie w kierunku przyszłości; 
nauka ta opisuje i analizuje kierunki rozwoju współczesnego świata, społe-
czeństw, Kościoła i wielkie wyzwania, przed którymi staje ludzkość na swej 
drodze ku przyszłości; 

 kryteriologię pastoralno-futurologiczną, która odpowiada futurologicznej 
utopii (aspekt wizjonerski) i jest nauką o kryteriach, które pomagają wybrać 
spośród przyszłości możliwych i prawdopodobnych przyszłości pożądane; 
bada ona znaczenie utopii4 chrześcijańskiej i zawartych w niej wizji, pytając, 

 
1 P. M. Z u l e h n e r: Wider Resignation in der Kirche. Aufruf zu kritischer Loyalität. Wien 

1989 s. 84–85; por. T e n ż e: Schronienie dla duszy. Ćwiczenia duchowe dla niezbyt pobożnych. 
Tłum. Adam K a l b a r c z y k. Poznań 2006 s. 120. 

2 Dyscyplinie naukowej (będącej raczej zlepkiem różnych dziedzin wiedzy) zajmującej się 
(zagrożoną) przyszłością ludzkości nadał w 1953 r. nazwę „futurologii” O. K. F l e c h t h e i m. 
Zob. T e n ż e: Futurologie. Der Kampf um die Zukunft. Köln 1971. Dziś mianem futurologii okre-
śla się wszelkie rozważania, dociekania naukowców i ekspertów, dotyczące przyszłości, których 
celem jest opisanie kształtu przyszłego społeczeństwa, jego modelu kulturowego, wyznaczników 
jego systemów wartości i wyborów; futurolodzy stawiają ponadto hipotezy co do przyszłych 
trendów, np. w dziedzinie konsumpcji, kultury masowej czy rozwoju ekonomicznego świata.  

3 P. M. Z u l e h n e r: Pastoraltheologie. T. IV. Pastorale Futurologie. Kirche auf dem Weg 
gesellschaftliche Morgen. Düsseldorf 1990 s. 17 i 34–35. 

4 W sensie niezniszczalnych (a nie niemożliwych do zrealizowania) wizji, obrazów, pomy-
słów co do kształtu przyszłych rzeczywistości. 
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czy można z ich pomocą sprostać owym wielkim wyzwaniom, przed który-
mi stają świat, ludzkość i Kościół na swojej drodze do przyszłości; 

 prakseologię pastoralno-futurologiczną, która odpowiada futurologiczne-
mu planowaniu (aspekt pragmatyczny) i jest nauką o praktyce życia chrze-
ścijan i ich Kościołów, rozumianej jako skutecznej służbie wobec ludzkości 
będącej w drodze ku przyszłości; dziedzina ta wypracowuje modele działań 
pastoralnych Kościoła „w drodze”.  

Podjęty tu temat wizji w Kościele należy zatem do pastoralno-futurologi- 
cznej kryteriologii5.  

 

II. Istota i natura wizji 

Słowo „wizja” pochodzi od łacińskiego videre, co znaczy „widzieć”, „oglą-
dać”. Ktoś, kto ma wizję czegoś, tworzy i jednocześnie widzi, ogląda w swojej 
wyobraźni to, co pragnie zrealizować, co ma stać się w przyszłości rzeczywisto-
ścią. 

Wizje to nie marzenia, mrzonki, sny i majaki, które pojawiają się w nocy i 
znikają wraz z rodzącym się dniem. Wizje to dalekosiężne projekty przyszłości, 
związane z poważnymi konsekwencjami. Na wizje składają się co prawda wy-
obrażenia, obrazy przyszłego ewentualnego, możliwego stanu rzeczy, ale ta wy-
obrażona, pomyślana, przemyślana i zaprojektowana przyszłość ma stać się – 
przynajmniej częściowo – rzeczywistością. 

Wizja to znacznie więcej niż planowanie przyszłości. W sensie biblijnym 
wizje są stworzonym i oglądanym w duchu obrazem rzeczy przyszłych. Wizje są 
zatem duchowym obrazem przyszłości6. Tworzyć wizje znaczy więc czerpać z 
najgłębszych pokładów ducha, w których człowiek spotyka się z Bogiem. A tam 
uwidacznia się przede wszystkim Boży zamysł co do naszej przyszłości. Wszel-
ka zatem wizja jest jednocześnie darem i zadaniem, a często wręcz wyzwaniem. 
Jeśli tworzy się jakąś wizję bez uwzględnienia jej duchowego wymiaru, to po-
zbawia się ją jej fundamentalnej, naturalnej, duchowej głębi. 

Wizje, które powstają w naszej twórczej wyobraźni, są zatem jednocześnie 
miejscem objawienia człowiekowi Bożych zamysłów, stawiania tak pojedyn-
czych ludzi, jak i całych społeczności, wspólnot, organizacji i narodów wobec 

 
5 Zob. tamże, s. 132–217. 
6 P. M. Z u l e h n e r: Schronienie dla duszy, dz. cyt., s. 121. 
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Bożych wyzwań. Tradycja biblijna i dzieje Kościoła są pełne opowieści o lu-
dziach, którzy pozwolili natchnąć się Duchowi Bożemu i otworzyli się na plany 
Boże. Takich ludzi jak np. św. Franciszek z Asyżu, św. Katarzyna ze Sieny, św. 
Teresa z Avila czy Sługa Boży Jan Paweł II możemy z całą pewnością nazwać 
wielkimi, natchnionymi wizjonerami. 

Wizje powstają, rodzą się i dojrzewają nie tylko wtedy, gdy człowiek tworzy 
własne plany, lecz przede wszystkim wówczas, gdy wsłuchuje się w rozlegający 
się w jego wnętrzu głos Boga i uwzględnia słowo Boże we własnych planach, 
włącza je w swoją obecną sytuację, mało tego: Bożym planom przyznaje pierw-
szeństwo czy wręcz pozwala im przekreślić własne plany. Przy tworzeniu wizji 
trzeba wsłuchiwać się w głos Boga, w Jego obecności należy pytać, czy jako 
jednostki lub wspólnoty nie zeszliśmy czasem albo czy nie schodzimy właśnie z 
drogi życia, na którą On nas wezwał. Trzeba zastanowić się, czy nasze osobiste 
plany są zakorzenione w tradycji biblijnej. Jeżeli się okaże, że nie jesteśmy 
otwarci na Boży zamysł, że liczy się dla nas jedynie nasza wola, to znaczy, że 
trzeba z tej drogi zawrócić, że trzeba się nawrócić. 

Jednym z największych wizjonerów w tradycji biblijnej był Abraham, który 
mimo swojego podeszłego wieku odważył się pójść za głosem Bożym do ziemi 
nieznanej, odpowiedział na Boże wyzwanie, zaufał Bożej obietnicy. Można być 
prawie pewnym, że ten człowiek miał już konkretną wizję ostatnich lat swojego 
życia, lecz kiedy w jego plany „wmieszał” się Bóg, zdał się całkowicie na Bożą 
wizję. Księga Rodzaju opisuje tę wizję tak: Pan rzekł do Abrama: »Wyjdź z two-
jej ziemi rodzinnej i z domu twojego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bo-
wiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz 
się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będę, a 
tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzy-
mywały błogosławieństwo ludy całej ziemi«. Abram udał się w drogę, jak mu 
Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał osiemdziesiąt pięć lat, gdy wy-
szedł z Charanu (Rdz 12, 1–4). Abram, a od rozdziału 17 Abraham, zaufał Bogu, 
otworzył się na Jego wolę, Jego wizję, Jego wizję uczynił swoją wizją – ponie-
waż był człowiekiem wiary. Od niej zależała cała jego przyszłość i dalszy roz-
wój Bożego planu odkupienia. Jako wzór wiary jest on dla nas, wierzących, 
wzorem otwarcia się na Boże wizje, zawierzania Bogu i Jego planom. To samo 
możemy powiedzieć o Maryi, Matce Jezusa. 

Abraham i Maryja byli konkretnymi ludźmi, o których możemy powiedzieć, 
że mieli wizję i ją zrealizowali. Ale – jak wiemy – pojęcie wizji możemy odno-
sić nie tylko do poszczególnych osób, lecz także do całych grup czy wspólnot7. 
 

7 M. F i s c h e r: Ohne Vision verkommt das Land. Wenn Gott sich einmischt. „Anzeiger für 
die Seelsorge“. R. 2001 nr 4 s. 21–23.  
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III. Funkcje wizji 

Zarówno w życiu jednostek, jak i wszelkich ludzkich wspólnot i organizacji 
wizje pełnią różne funkcje8.  

W tak złożonych i nieprzejrzystych czasach jak nasze, poszczególne jed-
nostki i organizacje mają przed sobą nieustannie zmieniające się różne „przy-
szłości”. Jeżeli przyjrzymy się tym coraz to innym możliwym „przyszłościom”, 
to zobaczymy, że nie do wszystkich warto zmierzać, że są wśród nich takie, do 
których warto dążyć i takie, których należy unikać. Pierwsza funkcja wizji pole-
ga więc na tym, że uczy ona nas rozróżniać między „przyszłościami” pożądany-
mi a niepożądanymi.  

Wizja nie wskazuje jednak wyłącznie drogi do pożądanej przyszłości, lecz 
daje też pewne kryterium pozwalające ocenić, czy rzeczywiście wszystko zmie-
rza w obranym kierunku. Inaczej mówiąc: wizja niesie w sobie pierwiastek kry-
tyczny (słowo krytyka pochodzi od gr. czasownika krinein, który znaczy „roz-
różniać”). Dzięki krytyce można stwierdzić, która z dróg nie prowadzi do pożą-
danej przyszłości. Organizacje, które nie mają przyszłości, pozbawione są nie 
tylko wizji, lecz także krytycznej oceny. Jeżeli w jakichś organizacjach nie sły-
chać głosów krytyki, jeżeli nie są one zdolne do krytycznego spojrzenia na sie-
bie, to znaczy, że mają one przed sobą raczej mglistą przyszłość. 

Wizja wywołuje swoiste „parcie do przodu”, mobilizuje emocjonalne i du-
chowe pokłady organizacji, podnosi jej wartość, budzi zaangażowanie, poszerza 
horyzont oczekiwań9. Ale żeby się tak stało, wizja musi być możliwa do zreali-
zowania, tzn. musi być wizją, w której członkowie danej organizacji będą mogli 
się „zagnieździć’, „zadomowić”. Musi ona być zatem tak przedstawiona, żeby 
każdy z nich mógł sobie wyobrazić pożądaną przez wspólnotę, organizację przy-
szłość i zdecydować, jakie miejsce chce w niej zajmować. Dopiero wtedy jed-
nostki będą gotowe zaangażować się w tworzenie pożądanej przyszłości, nie 
szczędząc dla niej swego czasu, sił, fantazji i pieniędzy.  

W każdej wspólnocie, organizacji, która dysponuje takimi właśnie wizjami i 
jest w stanie zainteresować nimi swoich członków, mamy do czynienia z kiero-
waniem. Wizja domaga się kierowania organizacją, które – w odróżnieniu od jej 
zarządzania – polega na wywieraniu wpływu, na określaniu kierunku działań i 
kształtowaniu poglądów. Zarządzanie zaś jest powodowaniem czegoś, doprowa-
dzaniem do czegoś, przeprowadzaniem czegoś, przejmowaniem czegoś. „Zarzą-

 
8 P. M. Z u l e h n e r: Wider Resignation in der Kirche, dz. cyt., s. 85–87. 
9 W. B e n n i s i in.: Führungskräfte. Die vier Schlüsselstrategien erfolgreichen Führens. 

Franfurt a. M. 1987 s. 90. 
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dzający (menadżerowie) robią wszystko we właściwy sposób, a kierujący robią 
rzeczy właściwe”. W zarządzaniu chodzi o wydajność, którą osiąga się poprzez 
opanowanie ustalonych procedur – w kierowaniu o efektywność, która zasadza 
się na wizji i jej ocenie. W tym kontekście kierowanie można krótko zdefinio-
wać jako dyfuzję wizji, tzn. działanie na rzecz przyjęcia i rozprzestrzeniania się 
wizji w jakiejś wspólnocie, organizacji10. Wspólnotom, organizacjom, które 
przeżywają kryzys, brakuje odpowiednich liderów, mających przed oczyma 
jakąś możliwą do zrealizowania wizję, wizję, w której można by się „zagnieź-
dzić”, w której można by zamieszkać11. 

 

IV. Wizja Kościoła przyszłości 

Każda zatem organizacja czy wspólnota, żeby utrzymać się przy życiu, po-
trzebuje wizji i zorientowanych na te wizje liderów, którzy nimi pokierują. Jeżeli 
jakaś organizacja nie ma wizji, to nie ma ona też przyszłości. Jeśli jakaś organi-
zacja popada w kryzys, to znaczy, że traci z oczu swoją wizję. A rozpadająca się 
organizacja wymaga zarządzania, które łączy się zazwyczaj z ogromnym wysił-
kiem, ze wzmożoną aktywnością bardzo wielu ludzi.  

Nie inaczej jest z Kościołem, którego przyszłość w równym stopniu zależy 
od wizji. Wyrażający ten pogląd P. M. Zulehner zaznacza bardzo wyraźnie, że 
nie jest to pogląd ateistyczny. Wypowiedź ta nie oznacza, że przyszłość Kościo-
ła jest oddana w ręce ludzi, „mądrych tego świata”. Wręcz przeciwnie: chodzi tu 
o „serce” przekazanej nam przez tradycję wizji Kościoła, w której sam Bóg jest 
budowniczym Kościoła. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, 
którzy go wznoszą (Ps 127, 1). Jeśli więc pytamy o wizję dla Kościoła, to pytanie 
to jest równoznaczne z pytaniem o zamiary Boga wobec Kościoła: Co Bóg za-
mierza względem swojego, naszego Kościoła, by dać swemu ludowi nadzieję i 
zapewnić mu przyszłość? (por. Jr 29, 11). Ten, kto domaga się wizji dla dzisiej-
szego Kościoła, nie powinien pytać: Co dalej z naszym Kościołem?, lecz: Jakie 
kierunki, jakie drogi Bóg nam wskazuje? Do czego Bóg powołuje dzisiejszy 
Kościół?12

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy wtedy, gdy będziemy wczytywać się 
niejako równolegle w dwa teksty: tekst Biblii i tekst, jaki pisze nasze dzisiejsze 
życie. Wspaniałą wizję Kościoła „na dzień dzisiejszy” formułuje w swoich Kon-
stytucjach Sobór Watykański II, opierając ją się na przeświadczeniu, że po akcie 

 
10 Tamże, s. 28n. 
11 P. M. Z u l e h n e r: Wider Resignation in der Kirche, dz. cyt., s. 87. 
12 Tamże, s. 87–88. 
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stworzenia Bóg nie wycofał się ze świata, lecz jest Emmanulem, Bogiem–z–
nami (Mt 1, 23), jest Bogiem, który wszedł w historię, nasze dzieje, a to znaczy, 
że właśnie z historii możemy wyczytać to, jaki jest zamysł Boga względem 
stworzenia. Chodzi więc o to, by w dziejach tego świata i człowieka odkrywać 
ślady Boga. Radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza 
ubogich i cierpiących13 są jak księga, z której wyczytać można zamysł Boga 
wobec dzisiejszego Kościoła i świata.  

Wczytując się w tekst Biblii, zobaczymy, że u początku Kościoła była wizja, 
ta wizja, którą roztoczył Jezus, mówiąc, iż tylko w bliskości Boga (nazywał to 
królestwem Bożym albo królestwem niebieskim) może rozkwitnąć człowiek w 
całej swojej godności i pięknie, jakich pragnie dla niego Bóg. Wizja Jezusa oka-
zała się nad podziw żywotna: pociągnęła za sobą wielu ludzi i połączyła ich we 
wspólnotę wizjonerów. Kiedy zwiększała się liczba członków tej wspólnoty, po-
jawiła się konieczność podziału zadań i tworzenia programów działania. W koń-
cu wytworzyła się też odpowiednia administracja14. 

P. M. Zulehner mówi, że Kościół jest jak żywy organizm, tzn. że może się 
też zestarzeć, ale – inaczej niż w przypadku innych żywych organizmów – może 
się też odmłodzić, a nawet zmartwychwstać. Z odmłodzeniem mamy do czynie-
nia wtedy, gdy pojawia się ponownie to, czego dotychczas brakowało. Jeżeli 
zatem Kościołowi brakuje dziś odpowiednich wizji, jeżeli tak jak stary Heli spo-
ro czasu poświęca na sen, to powinien posłużyć się młodym Samuelem i jego 
ustami wołać:  Mów, Panie, bo sługa Twój słucha (1 Sm 3, 10)15.  

Jak zatem będzie wyglądać Kościół jutra? Zdaniem Zulehnera16, od lat 
uważnie wczytującego się w tekst Pisma Świętego i w tekst, który pisze nasze 
dzisiejsze życie, Kościół dnia jutrzejszego będzie Kościołem bardziej mistycz-
nym, tzn. niczym drzewo mocno zakorzenionym w Bogu, będzie Kościołem 
głęboko zanurzonym w tajemnicy Boga – w źródle jego siły i życia. Pierwszym 
elementem składowym wizji Kościoła przyszłości jest zatem mistyka. Pierwszym 
zadaniem takiego Kościoła będzie troska o to, by „wieść o Bogu” poszła (zno-
wu) w świat, aby ludzie znów się nas uchwycili i ujęli nas za połę płaszcza, mó-

 
13 KDK 1. 
14  P. M. Z u l e h n e r: Schronienie dla duszy, dz. cyt., s. 118–119. 
15 Tamże, s. 120–121.  
 16 P. M. Z u l e h n e r: Wider Resignation in der Kirche, dz. cyt., s. 87–109; por. T e n ż e: 

Das Gottesgerücht. Bausteine für eine Kirche der Zukunft. Düsseldorf 1988 s. 46–56; T e n ż e  i  
in.: Sie werden mein Volk sein. Grundkurs gemeindlichen Glaubens. Düsseldorf 1987 s. 44–45; 
T e n ż e: Grundkurs gemeindlichen Glaubens. Ein Arbeitsbuch. Düsseldorf 1992 s. 44–56; M. 
F i s c h e r: Zukunftsoffene Gemeindeentwicklung. Das Rottenburger Modell auf dem pastoral- 
theologischen Prüfstand. Mainz 1999; A. K a l b a r c z y k: Dopuścić Słowo do słowa. Ateizm 
eklezjalny. „W Drodze”. R. 2005 nr 8 s. 65–67.  
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wiąc: »Pójdziemy z wami, bośmy słyszeli, że Bóg jest z wami!« (por. Za 8, 23). 
To, że Bóg w nim żyje, a on żyje Bogiem, będzie można poznać nie tylko po 
słowach i rytach, lecz także po tym, jak jego członkowie wzajemnie się do siebie 
odnoszą.  

Im bardziej Kościół jutra będzie mistyczny, tym bardziej będzie on Kościo-
łem „bratersko-siostrzanym”. Drugim elementem tworzącym wizję Kościoła 
jutra jest więc koinonia, wspólnota. Kościół stanie się miejscem nowych, trwa-
łych więzi międzyludzkich, miejscem, przestrzenią nadziei i życia. 

Im bardziej Kościół będzie Kościołem mistycznym i bratersko-siostrzanym, 
tym bardziej będzie on Kościołem „politycznym”, tzn. służącym człowiekowi 
będącemu nierzadko ofiarą niesprawiedliwego podziału szans życiowych i zaan-
gażowanym w sprawiedliwszy podział tych szans. Trzecim elementem wizji 
Kościoła dnia jutrzejszego jest diakonia, która obejmuje poradnictwo, caritas, 
czyli opiekę nad ofiarami niesprawiedliwego podziału szans życiowych i polity-
kę, czyli troskę o to, by jak najmniej ludzi stawało się ofiarami niesprawiedliwe-
go podziału szans życiowych. 

Bez zdrowych korzeni drzewo nie rodzi owoców. Bez zakorzenienia się w 
Bogu, bez communio i bez solidarności wizja Kościoła przyszłości nie stanie się 
rzeczywistością.  

 

V. Wnioski 

(1) Wizje łączą się z określonymi celami i planami, programami realizacji 
tych celów. Bez świadomego planowania, przewidywania rozwoju trudno mó-
wić o jakimkolwiek rozwoju. Dlatego też ludzie stale tworzą jakieś plany, for-
mułują cele, opracowują szczegółowe programy, procedury, przygotowują sce-
nariusze, próbują przewidzieć i wpłynąć na rozwój wydarzeń lub zmiany w ja-
kiejś dziedzinie, zastanawiają się nad ewentualnymi konsekwencjami, podejmują 
decyzje dotyczące rzeczy przyszłych. W ten sposób powstają wizjonerskie obra-
zy przyszłości. 

(2) Ażeby wizje miały realne szanse stać się rzeczywistością, my, duszpaste-
rze i wspólnoty, do których jesteśmy posłani, powinniśmy pamiętać, że tworze-
nie i realizacja wizji jest zawsze procesem wspólnotowym i duchowym, w któ-
rym Bóg jest zawsze pierwszym i naczelnym budowniczym, a wizje są Jego 
darem dla nas i jednocześnie owocem naszej pracy. Ważne jest też, by wizje 
zostały przełożone na język konkretnych, „podzielonych na małe porcje” zadań. 

 14



Ten, kto roztacza wizje, a nie dba o ich realizację, jest dla innych powodem cią-
głych rozczarowań.  

(3) Jeśli mówimy o wizjach w kontekście kościelnym, duszpasterskim, to 
nigdy nie można ich rozumieć jako scenariuszy przedsięwzięć służących do 
osiągania wymiernych sukcesów. Np. nie może być tak, że głównym celem któ-
rejś z grup parafialnych będzie stanie się najliczniejszą, najsilniejszą czy naj-
ważniejszą grupą w parafii. Wizja w wymiarze duszpasterskim jest wyrazem 
postawy wiary poszczególnych członków wspólnot, którzy swoje działanie i 
swoje plany ciągle na nowo weryfikują w oparciu o Ewangelię. Takie wspólnoty 
pozostaną żywotne nawet wtedy, gdy zaczną się stawać jedynie „małymi trzód-
kami”. 

 (4) Brak odpowiednich wizji w duszpasterstwie nie zawsze jest od razu wi-
doczny. Za to boleśnie jest on odczuwalny w chwilach kryzysu czy przebudowy. 
W takich sytuacjach wizje, plany i programy działania potrzebne są jak dobrze 
przemyślane projekty budowy jakiegoś budynku. Jeśli brakuje planu, to powsta-
je niebezpieczeństwo, że wiele zostanie zrobione na darmo, bez określonego 
celu.  

(5) Ludzie odczuwają lęk przed przyszłością, ale też i przed jej brakiem. 
tam, gdzie jest wizja tam jest przyszłość, a jeśli jest przyszłość, to ustaje lęk, a 
pojawia się nadzieja.  
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Nowa rzeczywistość społeczno-polityczna i gospodarcza jaka ukształtowała 
się po dniu 1 maja 2004 r., kiedy to Unia Europejska poszerzyła się o dziesięć 
nowych krajów członkowskich (około 100 milionów obywateli) stawia przed 
Kościołem nowe wyzwania duszpasterskie. Ich realizacja będzie przebiegała we 
właściwy sposób wówczas, gdy na horyzoncie pozostanie zawsze widoczna tro-
ska o osiągniecie głównego celu posłannictwa Kościoła, jakim jest doprowadze-
nie ludzi do zbawienia. Należy jednak pamiętać, że Kościół nie może osiągnąć 
wspomnianego celu, pomijając doczesny wymiar ludzkiego życia. Głosząc 
Ewangelię nadziei pragnie nieść pomoc w kształtowaniu życia społecznego i jak 
przypomina II Sobór Watykański w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w 
świecie współczesnym Gaudium et spes: nie odwodzi ludzi od budowania świata, 
ani też nie zachęca do lekceważenia dobra bliźnich, lecz raczej zobowiązuje do 
tego rodzaju działań (KDK 34). 

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie Jan Paweł II na kartach Adhortacji 
apostolskiej Ecclesia in Europa1 nakreślił oznaki zagubienia współczesnego 

 
1 Adhortacja apostolska J a n a  P a w ł a  I I Ecclesia in Europa opublikowana została dnia 

28 czerwca 2003 r. w wigilię uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła. Dokument ten jest 
owocem dwóch Synodów Biskupów poświęconych Europie. Obrady pierwszego odbyły się w 
dniach od 28 listopada do 14 grudnia 1991 r., a drugiego w dniach od 1 do 23 października 1999 r. 
w Rzymie. Wypada ponadto zaznaczyć, że J a n  P a w e ł  I I, kierując się pasterską troską o po-
wierzony lud Boży, w minionych latach swojego pontyfikatu opublikował już kilka adhortacji 
poświęconych roli i zadaniom Kościoła katolickiego na poszczególnych kontynentach. Do tak 
zwanych adhortacji kontynentalnych należy zaliczyć: Ecclesia in Afrika – o Kościele w Afryce i 
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człowieka przy jednoczesnym wskazaniu na znaki nadziei oraz na miejsce i rolę 
Kościoła w budowaniu doczesnej rzeczywistości europejskiej, która może stać 
się bardziej ludzką i bardziej pokojową (EinE 21). W procesie tym nie może 
zabraknąć chrześcijan przenikniętych duchem Ewangelii, których styl życia i 
świadectwo pozwolą na nowo odkryć Europejczykom, że Chrystus jest przyszło-
ścią człowieka (EinE 20). 

Papieska refleksja nad człowiekiem i jego miejscem we współczesnej kultu-
rze europejskiej oraz wizja przyszłej Europy zaprezentowana została w sześciu 
kolejnych rozdziałach dokumentu, podejmujących następujące zagadnienia: 

 W rozdziale pierwszym, obok charakterystycznych blasków i cieni współ-
czesnej kultury europejskiej, w której człowiek doświadcza zagubienia i niepoko-
ju, ukazana jest Osoba Jezusa Chrystusa - źródło prawdziwej nadziei obecnej we 
wspólnocie wierzących. 

 Rozdział drugi mówi o istotnej roli Kościoła w kształtowaniu chrześcijań-
skiego oblicza nowego tysiąclecia. 

 Kolejne rozdziały (trzeci, czwarty i piąty) analizują trzy charakterystyczne 
funkcje misji ewangelizacyjnej Kościoła: prorocką, kapłańską i królewską, któ-
rym w dokumencie papieskim zostały przyporządkowane następujące określenia: 
głosić Ewangelię nadziei, celebrować Ewangelię nadziei i służyć Ewangelii na-
dziei. 

 Szósty i zarazem ostatni rozdział adhortacji dotyczy kluczowych kwestii 
odnoszących się do tworzącej się nowej Europy. 

Niniejsze przedłożenie stanowi próbę ukazania w świetle adhortacji Ecclesia 
in Europa służebnej roli Kościoła w procesie kształtowania duchowego oblicza 
nowej Europy. Zakomunikowana tematyka przybliżona zostanie w trzech nastę-
pujących częściach: 

1. Społeczna, kulturowa i religijna sytuacja współczesnej Europy; 
2. Duchowa pustka Europejczyków; 
3. Zadania duszpasterskie w świetle społecznego nauczania Kościoła. 
Wypada w tym miejscu także podkreślić, że w papieskiej wizji nowej Euro-

py nie ma miejsca na jakikolwiek pesymizm czy fatalizm, na niemoc czy rozpacz 
wobec społecznych przemian widocznych w procesie integracji Starego Konty-
nentu i zjawiska ogólnoświatowej globalizacji. Jest natomiast nadzieja i ufność, 
że człowiek motywowany wiarą w Jezusa Chrystusa, zawierającą niezwykły po-

 
jego misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000 (1995 r.); Ecclesia in Amerika – o spotkaniu z 
Jezusem Chrystusem żywym, drogą do nawrócenia, komunii i solidarności w Ameryce (1999 r.); 
Ecclesia in Asia – o Jezusie Chrystusie Zbawicielu oraz Jego misji miłości i służby w Azji (1999 
r.); Ecclesia in Oceania – o Jezusie Chrystusie i ludach Oceanii (2001 r.); Ecclesia in Europa – o 
Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy (2003 r.). 
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tencjał duchowy, kulturowy i etyczny (EinE 19), podejmie trud budowania 
wspólnego europejskiego domu na gruncie ewangelicznych wartości. 
 
 

I. Społeczna, kulturowa i religijna sytuacja 
współczesnej Europy 

Na skutek przemian ustrojowych, jakie dokonały się w 1989 r. w związku z 
rozpadem porządku ukształtowanego przez układ jałtański powstała w wielu 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej pilna potrzeba budowania demokratycz-
nego porządku społecznego. Właśnie wówczas, na przełomie lat osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych w sercach wielu ludzi wyzwolonych z jarzma komu-
nizmu, zrodziła się nadzieja na lepszą przyszłość i godniejsze warunki życia. 
Rzeczywistość w szybkim czasie pokazała, że dokonujący się proces przeobrażeń 
ustrojowych nie jest łatwym zadaniem i nie przebiega w taki sposób jak wielu 
sobie to wyobrażało. Taki stan rzeczy zrodził w sercach pokaźnej liczby ludzi 
poczucie niepewności a nierzadko rozczarowanie2. Krótko po wydarzeniach roku 
1989 Jan Paweł II w encyklice Centesimus annus postulował konieczność cier-
pliwej odbudowy materialnej i moralnej w sytuacji domagania się natychmiasto-
wych i namacalnych rezultatów przez narody należące do dawnego Bloku 
Wschodniego (CA 27).  

Upadek komunizmu oraz tocząca się debata nad rozszerzeniem Unii Euro-
pejskiej uświadomiły mieszkańcom Europy Zachodniej, że Europa nie oznacza 
tylko i wyłącznie ich Europy, jak dotąd byli przyzwyczajeni, ale obejmuje także 
mieszkańców Europy Wschodniej. Stąd dokonująca się na naszych oczach ewo-
lucja nowoczesnej Europy pozwala uważnemu obserwatorowi odkryć, że na Sta-
rym Kontynencie istnieją niejako obok siebie dwie różne Europy: 

 jedna to Europa najnowszych zdobyczy techniki, dobrobytu materialnego, 
pokoju oraz pewnej stabilizacji politycznej i społecznej, a zarazem Europa zseku-
laryzowana, odznaczająca się nihilizmem, nieograniczonym konsumizmem, któ-
rej obywatele doświadczają znudzenia i duchowej pustki; 

 druga to Europa krajów nadrabiających zaległości w rozwoju; Europa lu-
dzi ubogich często na skutek bezrobocia, dysproporcji płac czy emerytur; Euro-
pa, w której są obecne środowiska ludzi bogatych lub nowobogackich, ceniących 
często sukces jako absolutnie najwyższe dobro i wartość, pomijając zarazem 
wartości duchowe. W krajach, które wyszły z komunizmu w odniesieniu do 

 
2 Por. J.Y. C a l v e z: Upadek komunizmu W: Chrześcijaństwo a integracja europejska. Tłum. 

H. P a w l i k o w s k a - G a n n o n. Kraków 1997 s. 199. 
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wspomnianych środowisk wyłania się problem nieograniczonej żądzy szybkiego 
zysku, kosztem innych3. 

Transformacji ustrojowej i zmianom w systemie społeczno-gospodarczym 
towarzyszył proces integracji kontynentu europejskiego. W pewnym sensie 
zwieńczeniem wspomnianego procesu był fakt przystąpienia dziesięciu państw, 
w tym Polski, do Unii Europejskiej. W świetle badań socjologicznych fakt ten 
łączy się z nowymi zadaniami, wobec których nie tylko stanie Kościół, ale któ-
rym będzie musiał sprostać w wymiarze misji ewangelizacyjnej4.  

Uwzględniając powyższe spojrzenie na Europę warto uzmysłowić sobie 
główne problemy nękające współczesnych Europejczyków, żyjących tak na 
Wschodzie jak i Zachodzie kontynentu. Jan Paweł II określa te problemy mianem 
gaśnięcia nadziei (EinE 7–9). Co składa się zatem na wspomniane gaśnięcie 
nadziei? 

Autor adhortacji, podejmując analizę współczesnej rzeczywistości społecz-
nej, wyszedł od stwierdzenia, że obecne czasy to okres zagubienia (EinE 7). Jest 
on wynikiem pogłębiającego się od lat kryzysu ukształtowanej przez starożytną 
myśl grecką, prawo rzymskie, judaizm i chrześcijaństwo cywilizacji euroatlan-
tyckiej. Kryzys ten stopniowo narastał od czasów Oświecenia, uwidaczniając się 
szczególnie w wydarzeniach rewolucji studenckiej z drugiej połowy lat sześć-
dziesiątych, która swym zasięgiem objęła wówczas kraje Europy Zachodniej. 
Poczynając od relatywizacji wartości, w tym prawdy, poprzez trwający do dziś 
proces uwalniania się człowieka od Boga i chrześcijaństwa, doprowadził on w 
konsekwencji do zmiany wizji świata i koncepcji człowieka5. O tych przeobraże-
niach precyzyjnie wyraził się Jan Paweł II, gdy napisał: Jesteśmy świadkami 
narodzin nowej kultury (...), której cechy charakterystyczne i treści często 
sprzeczne są z Ewangelią i z godnością osoby ludzkiej (EinE 9). Do oznak tej 
nowej kultury, której rysem znamiennym staje się niewiara, papież zalicza takie 
zjawiska, jak: utrata pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, zeświecczenie, lęk 
przed przyszłością widoczny zwłaszcza w dramatycznym spadku liczby urodzeń, 
fragmentaryzacja egzystencji, coraz mniej przejawów prawdziwej solidarności 
 

3 Por. M. M c  K e e v e r: Kościół w Europie – w poszukiwaniu klucza do lektury adhortacji 
Jana Pawła II. Tłum. W. Z a g r o d z k i. „Homo Dei” R. 74: 2004 nr 4 s. 14; J. Ż y c i ń s k i: 
Nowe wyzwania duszpasterskie w perspektywie budowania duchowej jedności Europy. W: Naśla-
dować Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2003/2004. Katowice 2003 s. 29. 

4 W kwestii przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, połowa badanych jednoznacznie oce-
nia, że wejście w struktury zjednoczonej Europy stanowi dla Kościoła nowe zadania, a dla 16,2% 
ludzi nowe zagrożenia (Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków. Red. 
W. Z d a n i e w i c z, S. H. Z a r ę b a, Warszawa 2004 s. 199). 

5 Por. S. W i e l g u s: Ideowy obraz współczesnej kultury euroatlantyckiej . W: Bogu i Ojczyź-
nie. Uniwersyteckie przemówienia i listy 1996 –1998. Red. J. M i c h a l c z y k. Lublin 1999 s. 
149–150. 
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międzyludzkiej, dążenie do narzucenia antropologii bez Boga, zawężenie nadziei 
do rzeczywistości ziemskiej (EinE 7–10). Wymienione zjawiska są efektem zło-
żonego procesu łączącego się z obejmującą coraz szersze kręgi społeczne laicy-
zacją, której źródeł należy dopatrywać się we wpływach humanizmu pogańskie-
go i rozmaitych nurtów filozoficznych, zwłaszcza oświeceniowego racjonalizmu, 
doprowadzających do sporu o koncepcję człowieka. Ponadto istotny wpływ na 
wspomniany proces wywierają również postawy samych chrześcijan, których 
coraz częściej dotyka zjawisko obojętności religijnej, a w konsekwencji zagubie-
nie na polu etyki oraz ateizm praktyczny i egzystencjalny. Jest to wynik postępu-
jącego sekularyzmu, który wpływając na postawy ludzkie, a w konsekwencji na 
życie społeczne, stopniowo przebiega - jak stwierdził J. Mariański - od procesu 
odkościelnienia (deinstytucjonalizacja religii), poprzez dechrystianizację, prowa-
dząc ostatecznie do bezreligijności6. 

R. Buttiglione i J. Merecki zwracają uwagę na dwa etapy sekularyzacji 
chrześcijańskiej Europy. Pierwszy łączy się z oświeceniowym racjonalizmem, 
który odrzucił nadprzyrodzony wymiar chrześcijaństwa, zachowując jednak 
wszelkie wartości odkryte i wniesione przez nie do europejskiej kultury. Drugi 
etap, nierozerwalnie złączony z postmodernizmem, prowadzi do zaniku nie tylko 
chrześcijańskiej wiary, ale samego chrześcijaństwa jako elementu kultury. Ta 
faza sekularyzacji zmierza coraz skuteczniej do wykreowania nowej cywilizacji – 
świata pochrześcijańskiego7.W upowszechnianiu się tzw. świata pochrześcijań-

 

50. 
6 Por. J. M a r i a ń s k i: Co mówi „Duch czasu” –  sekularyzacja religii i społeczeństwo 

postsekularne. „Roczniki Nauk Społecznych”. T. 32: 2004 z.1 s. 
7 Por. R. B u t t i g l i o n e, J. M e r e c k i: Chrześcijaństwo jako podstawa wspólnego euro-

pejskiego domu. W: J a n  P a w e ł  I I: Centesimus annus. Tekst i komentarze. Red. F. K a m p k a, 
C. R i t t e r. Lublin 1998 s. 112–113. W podobnym duchu snuje refleksję J. G o c k o, gdy pisze na 
temat posłannictwa Kościoła w świecie w konfrontacji z sekularyzmem i kryzysem współczesnej 
cywilizacji: Zjawiska te należy widzieć w szerszym kontekście aktualnych problemów współczesne-
go świata, w którym coraz powszechniej mówi się o kryzysie społeczeństw rozumianym jako koniec 
ery nowożytnej wraz z jej recjonalizmem i scjentycyzmem, a jednocześnie jako początek czasów 
posthistorycznych i posthumanistycznych. Tak zwany „przełom postmodernistyczny” oznacza 
odejście od dotychczasowego modelu życia i porządku społecznego oraz odrzucenie dotychczaso-
wego systemu aksjologicznego. Związane z nim jest również podważenie tradycyjnego znaczenia 
instytucji i zakwestionowanie autorytetów urzędowych. Nie dziwi w tym kontekście swoiste rozej-
ście się religii czy wartości nadprzyrodzonych i życia doczesnego. W związku z tym sekularyzm, 
będący jednym z elementów postmodernizmu, staje się w rzeczywistości antyewangelią. Łączy się 
to z próbą pozbawienia orędzia chrześcijańskiego profetyczno-krytycznego charakteru, a także z 
odrzuceniem misji ewangelizacyjnej realizowanej przez Kościół w świecie (J. G o c k o: Kościół 
obecny w świecie – posłany do świata. Teologiczno-społeczne aspekty posłannictwa Kościoła w 
świecie po Soborze Watykańskim II. Lublin 2003 s. 337). Mówiąc o kryzysie kultury europejskiej 
podobne wręcz stwierdzenie wysunął także kard. J. R a t z i n g e r. Zauważył on proces wyraźnego 
przechodzenia historii ostatnich wieków w nowy świat, którego życie publiczne opanowane jest w 
dominującym stopniu przez nurty myśli całkowicie świeckiej (J. R a t z i n g e r: Duchowe funda-
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skiego, czy jak sugeruje Jan Paweł II nowej kultury, pomagają coraz silniej od-
działywujące mass media, narzucając określone modele, schematy i wzorce za-
chowań. Presja kultury masowej z nadmiarem informacji sprawia, że człowiek 
często gubi się we właściwym rozeznaniu rzeczywistości i jej trafnej ocenie, 
przejmując w tej sytuacji poglądy opinii publicznej. Nie bez wpływu pozostaje 
także zjawisko subiektywizacji wiary połączone z obojętnością religijną wielu 
chrześcijan i ich niekonsekwencje w życiu praktycznym, widoczne w deformacji 
ideałów ewangelicznych. Wielu ludzi – napisał Jan Paweł II – nie potrafi już łą-
czyć ewangelicznego przesłania z codziennym doświadczeniem […], odnosi się 
wrażenie, że niewiara jest czymś naturalnym, podczas gdy wiara wymaga uwie-
rzytelnienia społecznego (EinE 7).  

Ta nowa, będąca pod wpływem wielkich prądów myśli laickiej kultura, 
zwana kulturą bez Boga, czy też kulturą neopogańską, odrzuca chrześcijańską 
inspirację i na wzór starożytnego pogaństwa gloryfikuje coraz powszechniej 
dewiacje moralne, kult siły, władzę, pieniądze. Kościół z Dobrą Nowiną o zba-
wieniu a wraz z nim chrześcijaństwo zostaje spychane w społeczeństwie pono-
woczesnym na margines życia społecznego, co skutecznie osłabia inspirujący 
wpływ Ewangelii na kształt życia publicznego i kulturę obywatelską. Stąd wypa-
da zgodzić się z trafnym, chociaż bolesnym, stwierdzeniem B. Sorge: Kościół i 
chrześcijanie dzisiaj stanowią skromną mniejszość w społeczeństwie i kulturze 
szeroko zdechrystianizowanej i neopogańskiej8. 

W analizie aktualnych przeobrażeń i kierunków rozwoju nadających bieg 
współczesnym społeczeństwom oraz w ocenie najważniejszych problemów spo-
łecznych papież podkreśla także nową postać zagrożeń ludzkości, wyłaniającą się 
z upowszechniania się tendencji subiektywistycznych, utylitarystycznych i relaty-
wistycznych (VS 106). Wspomniane tendencje przejawiają się w rozdzieleniu 

 
menty Europy wczoraj, dziś i jutro. Tłum. P. B o r k o w s k i. „Społeczeństwo”. R. 14: 2004) nr 4–5 
s. 649–650). 

8 B. S o r g e: Wykłady z katolickiej nauki społecznej. Od Ewangelii do cywilizacji miłości. 
Tłum. M. Z a r ę b a. Kraków 2001 s. 118. Warto w tym miejscu zapoznać się z trzema podanymi 
przez J. K r u c i n ę czynnikami, które eliminują wpływ chrześcijaństwa na życie publiczne: Fran-
cuskie Oświecenie, tak początkowo intrygujące, należy do trzech czynników, które wypierają, 
przede wszystkim przez bezbożny racjonalizm, chrześcijaństwo z życia publicznego. Po drugie: 
proces dewastującej swawoli wraz z eliminacją religii miał przyspieszać marksistowski szturm 
rewolucji proletariackiej, który wprawdzie przegrał, ale jego skutki nie są jeszcze wytrzebione. Po 
trzecie: panosząca się wieża postępu, technicznych osiągnięć, choć przechylona, choćby na skutek 
nadprodukcji, wabi hedonizmem, ale i apatyczną obojętnością, która w poczuciu bezsensu stacza 
ludzi do aberracji sekt a nawet depresji (J. K r u c i n a: Co mówi Papież. Nauczanie społeczne 
Jana Pawła II. Wrocław 2005 s. 262). 
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prawdy od wolności oraz wiary od moralności9. Konsekwencją tego faktu, czy 
też używając określenia Jana Pawła II religijności mglistej i niejednokrotnie 
błędnej (EinE 68), są przemiany widoczne coraz wyraźniej na płaszczyźnie oby-
czajowej, w relacjach interpersonalnych, w postawach i wzorach zachowań spo-
łecznych, w moralności życia publicznego i życia codziennego. Stąd autor Eccle-
sia in Europa z niepokojem stwierdzi: Dzisiejsza Europa, w tym samym czasie, 
gdy umacnia i poszerza swą jedność gospodarczą i polityczną, przeżywa – jak się 
zdaje – głęboki kryzys wartości (EinE 108). Nieco dalej, mówiąc na temat proce-
su integracji kontynentu oraz trudu budowania Europy wartości i prawa (EinE 
115) Jan Paweł II po raz kolejny podkreślił, że tworzona z wysiłkiem jedność 
europejska nie będzie trwała, jeśli zostanie zredukowana tylko i wyłącznie do 
wymiaru geograficznego, politycznego i ekonomicznego – musi ona polegać 
przede wszystkim na harmonii wartości (EinE 110).  

Do grupy wartości podstawowych zaszczepionych w kulturę Europy przez 
chrześcijaństwo i mających fundament w prawie naturalnym oraz cieszących się 
powszechną akceptacją należy zaliczyć: godność osoby ludzkiej, poszanowanie 
życia, wolność, sprawiedliwość, równość, solidarność, tolerancję, pokój. Odrzu-
cenie wymienionych wartości w imię jakichkolwiek racji sprawi, że prędzej czy 
później trud budowania wspólnego europejskiego domu okaże się daremnym, a 
jedność Europy skazana będzie na niepowodzenie i dramatyczną klęskę. 

Na polu nauki społecznej Kościoła truizmem jest twierdzenie, że od koncep-
cji człowieka zależy koncepcja społeczeństwa. W życiu społeczno-kulturo- wym 
współczesnej Europy obok antropologii podkreślającej wielkość człowieka w 
perspektywie Boga (istotna rola aktu stworzenia i odkupienia), istnieje drugi 
rodzaj antropologii, uznającej człowieka za jedyny punkt odniesienia, za począ-
tek i koniec wszystkich rzeczy oraz miarę własnej wielkości. Koncepcja ta zakła-
da wyeliminowanie Boga z życia człowieka, co zawsze ostatecznie skieruje się 
przeciwko samemu człowiekowi, czego dowodem są zrodzone w XX w. dwa 
okrutne totalitaryzmy10. W nieco podobnym duchu można spojrzeć na fakt pod-
pisania Traktatu Konstytucyjnego w październiku 2004 r. w Rzymie, gdzie jego 
twórcom zabrakło woli umieszczenia odniesienia do duchowych korzeni kultury 
europejskiej i dziedzictwa religijnego, zwłaszcza chrześcijaństwa, o co zabiegał i 
niejednokrotnie apelował Jan Paweł II także na kartach Ecclesia in Europa (por. 
EinE 114). 

 
9 Szerzej na ten temat zobacz W. Ś w i ą t k i e w i c z: Znaczenie religijności dla współcze-

snych przemian społecznych na Górnym Śląsku. W: Kultura i religia u progu III Tysiąclecia. Red. 
W. Ś w i ą t k i e w i c z, A. P e t h e. Katowice 2001 s. 63–76. 

10 Por. H. M u s z y ń s k i: Wkład Kościoła w budowanie jedności duchowej Europy. „Społe-
czeństwo”. R. 13: 2003) nr 6 s. 941. 
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W panoramie życia społecznego na kontynencie europejskim dostrzega się 
dziś nie tylko obecność dwóch przeciwstawnych antropologii, ale także upo-
wszechnianie się dwóch odmiennych koncepcji wolności. Jedna łączy się z ak-
ceptacją niezmiennych norm etycznych, mających źródło w prawie naturalnym i 
Objawieniu, druga przeciwnie, nie akceptuje tych norm, co w konsekwencji pro-
wadzi do relatywizmu zarówno w życiu osobistym jak i społecznym11. 

Z kolei w ważnej dla życia społecznego dziedzinie polityki uwidaczniają się 
nierzadkie przypadki korupcji politycznej, które niejednokrotnie są przyczyną 
groźnych form niesprawiedliwości społecznej, a nawet prowadzą do afer gospo-
darczych na szeroką skalę.  

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w ostatnich latach, zwłaszcza w Polsce, 
narastało szczególne zainteresowanie katolicką nauką społeczną ze strony przed-
stawicieli różnych partii politycznych, którzy w programach wyborczych powo-
ływali się na zasady wypracowane przez tę naukę, często w celu pozyskania 
większego elektoratu. Praktyczne działania ukazały, że nie kierowano się jednak 
inspiracją chrześcijańsko-społeczną w duchu wspomnianej nauki. 

Ta niepełna panorama problemów natury społecznej, kulturowej i religijnej 
zrodzonych z przemian zachodzących w społeczeństwie Europy pokazuje, że 
Europejczycy coraz częściej myślą i postępują po pogańsku, a ich życie nace-
chowane jest konsumizmem, erotyzmem, dominowaniem postawy mieć nad być, 
co w skutkach niejednokrotnie prowadzi do zamykania się na rzeczywistość 
transcendentną i zatracania głębszego sensu życia. Tak więc upowszechnianie się 
cywilizacji o profilu materialistycznym, technicznym i konsumpcyjnym prowa-
dzi do deprecjonowania kultury duchowej, co wydaje się być – jak zauważa T. 
Borutka – najważniejszym niebezpieczeństwem współczesnej cywilizacji12. 

Wielu ludzi z prawdziwą satysfakcją mówi dziś o chorobach i bolączkach 
nękających współczesną Europę, tymczasem papież Jan Paweł II, mówiąc o nich 
i znając ich przyczyny, podkreśla, że naszym zadaniem – jako chrześcijan – jest 
budowanie wspólnego europejskiego domu na systemie wartości wypracowa-
nych w oparciu o Ewangelię i tradycję chrześcijańską. Podejmując realizację tego 
zadania należy uwzględnić także obecność znaków nadziei zarówno w rzeczywi-
stości Kościoła, jak i w rzeczywistości społeczności cywilnej współczesnej Eu-
ropy. Świadczą one o sile ludzkiego ducha, który nie może żyć bez ukierunko-
wanych ku przyszłości perspektyw (EinE 11–13).  
 
 
 

11 Por. M. S t ę p n i a k: Kościołowi w Europie napisz... Kielce 2004 s. 29. 
12 T. B o r u t k a: Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie. Kraków 2004 s. 286. 
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II. Duchowa pustka Europejczyków 
Jedną z przeszkód w realizacji zadania tworzenia Europy ducha jest pustka 

duchowa znacznej części mieszkańców Starego Kontynentu. Procesy transforma-
cji ustrojowej unaoczniły ze szczególną wyrazistością powszechność tego zjawi-
ska. Należy jednak zauważyć, że w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest 
ono w jakimś stopniu, jak stwierdził Jan Paweł II, efektem ateizmu (CA 24), a w 
krajach Europy Zachodniej praktycznego materializmu, który pobudzając do 
konsumpcji pozostawia w ludzkiej świadomości pustkę oraz prowadzi do przyję-
cia postawy znudzenia i zaniku duchowych sił. Fakt wewnętrznego zubożenia 
uwidacznia się zwłaszcza w problemie demograficznym. Europejczykom brakuje 
woli przyszłości, albowiem często nowe ludzkie życie traktuje się jako ograni-
czenie w teraźniejszości, przez co Europa zdaje się etnicznie wygasać13. Załama-
nie się przyrostu naturalnego w Europie wyraźnie dostrzegalne od lat siedem-
dziesiątych minionego wieku przybiera znamię katastrofy demograficznej w 
pełnym tego słowa znaczeniu. W latach bowiem dziewięćdziesiątych w krajach 
członkowskich Unii Europejskiej było rocznie prawie o 2 miliony mniej urodzeń 
niż zgonów14. Ponadto na to zjawisko wypada spojrzeć w perspektywie kultury 
techniczno-konsumpcyjnej, która znacznie więcej uwagi i sił poświęca technolo-
giom coraz to nowych generacji multimediów niż antropologiczno-filozoficznej 
refleksji. W rzeczywistości odrzucenia Boga, w erze technizacji świata, sukce-
sów gospodarczych oraz konsumpcji nie może dziwić fakt marginalizacji osoby 
ludzkiej, który z bolesną wyrazistością odsłania nie tylko obniżenie wartości 
ludzkiego życia, ale zamknięcie się na dar nowego życia, co ukazuje przedziwną 
wręcz martwicę duszy15. Ta sytuacja sprawia, że dzisiejszy człowiek, podejmując 
trud budowania doczesnej rzeczywistości pomija często ewangeliczne (transcen-
dentne) wartości, a w ich miejsce stawia poniekąd najważniejszą wartość - wła-
sną egzystencję, której jednak nie potrafi nadać pełnego i trwałego sensu. Stąd 
wielu współczesnych Europejczyków ucieka w świat doznań, przyjemności, ilu-
zji, nieograniczonej konsumpcji, szukając zadowolenia w skończoności, co tak 
naprawdę stanowi źródło ich wewnętrznej rozpaczy. Ludzie ci nie wiedzą, w jaki 
sposób można dokonać odwrotu od przyjętego przez siebie dobra przemijającego 
i zwrócenia się do dobra nieprzemijającego16.   

Warto w tym miejscu zapoznać się z myślą J. Gowina, który wskazuje na 
dwa powody sprzyjające upowszechnianiu się coraz bardziej postaw konsump-
cjonistycznych. Postawy te bowiem są prawdziwym zagrożeniem dla wiary. Z 
 

13 Por. J. R a t z i n g e r: Duchowe fundamenty Europy wczoraj, dziś i jutro..., dz. cyt., s. 651. 
14 J. K ł o c z o w s k i: Europa. Chrześcijańskie korzenie. Warszawa 2004 s. 197. 
15 J. J e d l i c k i: Trzy wieki desperacji.  „Znak”. R. 48: 1996 nr 1(488) s. 19. 
16 M. M r ó z: Między zuchwalstwem a rozpaczą: Odpowiedź etyki nadziei na pytanie o przy-

szłość katolicyzmu polskiego i wiary w Europie. Katolicyzm polski w warunkach Unii Europejskiej: 
Szanse i zagrożenia, obawy i nadzieje.  „Socjologia Religii”. T. 2: 2004 s. 39. 
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jednej strony konsumpcjonizm promuje wizję życia ludzkiego ograniczonego do 
potrzeb materialnych z wyeliminowaniem potrzeb duchowych, a z drugiej strony 
propaguje wzorzec życia ułatwionego. Cywilizacja ułatwień, charakterystyczna 
dla naszych czasów, przenikając do sfery duchowej człowieka, sprzyja szerzeniu 
się i upowszechnianiu wśród wierzących postaw selektywnych, również w odnie-
sieniu do rzeczywistości wiary17.  

Dzisiaj wielu mieszkańców Europy nie stawia sobie bezpośrednio zasadni-
czych pytań o własne pochodzenie: Skąd pochodzę? i Dlaczego istnieję?, ani też 
o ostateczne przeznaczenie: Dokąd zmierzam? i Co stanie się ze mną po śmierci? 
Jednak naturalna siła lęku przed unicestwieniem rozbudza w człowieku namiast-
kę tęsknoty lub prawdziwą tęsknotę za „jakąś” religią. Odejście od osobowego 
Boga, a zarazem doświadczenie pustki duchowej odsłania pewną „mglistą” wraż-
liwość człowieka na świat nadprzyrodzony. W latach siedemdziesiątych, osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych minionego wieku można było dostrzec, zarów-
no pośród mieszkańców Wschodu jak i Zachodu, niezwykle dynamiczny rozwój 
rozmaitych kultów religijnych, w których nie było jednak mowy o osobowym 
Bogu. Odrzucenie prawdziwej religii niosącej dar zbawienia, wiąże się nieod-
łącznie z rozwojem fałszywych religii, groźnych ruchów pseudoreligijnych o 
zbrodniczych kultach, sekt, magii, okultyzmu, wiary w zbawczą moc horosko-
pów, jasnowidzów i psychoterapeutów18. Opisany stan rzeczy ukazuje, że natura 
ludzka nie znosi pustki, dlatego człowiek poszukuje zaspokojenia duchowego 
głodu w pseudoreligijnych ruchach, narkotykach, pornografii, konsumizmie (CA 
36). 

Do upowszechniania się opisanych zjawisk przyczyniają się w pewnym 
stopniu media, które, oddziaływując obrazem pełnym reklamy, przemocy i eroty-
zmu, rozbudzają u bezkrytycznego odbiorcy nierealne pragnienia i marzenia, 
wpływają na rozwój i dominowanie postawy mieć nad być, przyczyniają się do 
pasywności, nieumiejętności organizowania czasu i panowania nad nim oraz 
niedorozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień19. Bezkrytyczny i bier-
ny odbiorca zatraca zdolność samodzielnego myślenia, krytycznej oceny rzeczy-
wistości, twórczej postawy. Jan Paweł II, mówiąc o narodzinach nowej kultury, 
wskazał na istotny jej związek ze światem mediów masowych: Jesteśmy świad-
kami narodzin nowej kultury, pozostającej w znacznej mierze pod wpływem środ-
ków masowego przekazu (EinE 9). Wypada zauważyć, że to właśnie media, jako 
 

17 Szerzej na ten temat zobacz J. G o w i n: Zadania Kościoła w czasach wolności. W: Nowa 
ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program duszpasterski na rok 2000/2001. Katowice 
2000 s. 73. 

18 Por. Z. Z d y b i c k a: Rola religii w kulturze współczesnej. W: Kultura i religia u progu III 
Tysiąclecia..., dz. cyt., s. 18; S. W i e l g u s: Ideowy obraz współczesnej kultury euroatlantyckiej..., 
dz. cyt., s. 150. 

19 Por. L. D y c z e w s k i: Kultura polska w procesie przemian. Lublin 1995 s. 169–170. 
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nieodłączny wręcz element codziennego życia, w znacznym stopniu przyczyniają 
się do kreowania rzeczywistości i upowszechniania określonych modeli życia. 
 

 
III. Zadania duszpasterskie w świetle społecznego 

nauczania Kościoła 
Uwzględniając zarysowaną wizję europejskiej rzeczywistości, którą tworzą 

przecież także chrześcijanie w Polsce, łatwiej dostrzec wyłaniające się przed 
Kościołem zadania w dobie budowania Europy ducha. Refleksja nad papieskim 
nauczaniem zawartym w adhortacji Ecclesia in Europa pozwala bowiem na od-
krycie i uwzględnienie w duszpasterskiej działalności Kościoła, a w konsekwen-
cji na podjęcie stosownych inicjatyw pastoralnych w odniesieniu do następują-
cych zagadnień: 

1. Ukazywanie poprawnej, integralnej i pełnej koncepcji osoby ludzkiej 

Dziś w dobie deteologizacji osoby ludzkiej coraz częściej patrzy się na 
człowieka w wymiarze doczesności, pomijając jego wymiar nadprzyrodzony. 
Człowieka ukazuje się najczęściej jako tego, który zadowala się dobrami skoń-
czonymi i nadziejami doczesnymi. Nie dostrzega się w nim osoby posiadającej 
niezatarte znamię transcendentnej godności, ale konsumenta na wielkiej arenie 
rynku. Media, reklama, prasa, banki, biura turystyczne, wielkie koncerny prze-
mysłowe przy pomocy rozmaitych metod, zabiegów i apeli czynią wiele starań, 
by człowiek coraz to więcej konsumował. Podpowiadają, jak należy się odży-
wiać, gdzie atrakcyjnie wypocząć, jak wyposażyć mieszkanie, w co należy się 
ubrać. Tak więc logika rynku, ziemskiego szczęścia i dobrobytu wypromowała 
antropologię „mieć”, które wytwarza człowieka interesu, a zdyskwalifikowała 
antropologię bycia, które kształtuje człowieka zasad20. W skutkach prowadzi to 
do upowszechniania się redukcjonistycznej wizji osoby ludzkiej sprowadzonej w 
najbardziej radykalnych materialistycznych nurtach współczesnej myśli do zwy-
kłej cząstki przyrody. Efektem takiego naturalistycznego rozumienia człowieka 
jest obecnie wzrostowa tendencja do apoteozy ludzkiej cielesności przy jedno-
czesnym deprecjonowaniu pierwiastka duchowego. Obraz człowieka stworzony 
przez filozofie czasów nowożytnych i współczesnych, pozbawia często osobę 
ludzką wymiaru duchowego, w przeciwieństwie do teorii wypracowanych przez 
starożytnych i średniowiecznych myślicieli, którzy w swoich dociekaniach nade 
wszystko podkreślali duchowy wymiar bytu ludzkiego21. 
 

20 I. S a n n a: Wyzwania dla antropologii chrześcijańskiej w czterdzieści lat po „Pacem in 
terris”. Tłum. T. Ż e l e ź n i k. „Społeczeństwo”. R. 13: 2003 nr 6 s. 821. 

21 Por. I. D e c: Jaka wizja człowieka dla nowej Europy? W: Europa. Zadanie chrześcijańskie. 
Red. A. D y l u s. Warszawa 1998 s. 344. 
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W niedawnej przeszłości praktyczną konsekwencją filozofii, które odmawia-
jąc człowiekowi wymiaru nadprzyrodzonego uprzedmiotowiły go, były tragiczne 
doświadczenia minionego stulecia. Pokazały one wyraźnie, iż dyktatorzy dwu-
dziestowiecznych totalitaryzmów (hitleryzmu – wyrosłego na bazie filozofii Nie-
tzschego, która głosząc śmierć Boga postawiła w Jego miejsce tzw. nadczłowieka 
i ateistycznego marksizmu – który chcąc zlikwidować nierówności społeczne 
zastosował jako metodę pełną nienawiści walkę klas i rewolucję) uzurpowali 
sobie Boskie prawo do decydowania o życiu lub śmierci milionów niewinnych 
istnień ludzkich. Odrzucenie bowiem osobowego Boga zarówno z życia indywi-
dualnego jak i zbiorowego skieruje się zawsze przeciwko samemu człowiekowi. 

W tej perspektywie, jak również w rzeczywistości zderzenia się dwóch prze-
ciwstawnych antropologii, o czym wspomniano już w pierwszej części artykułu, 
rodzi się potrzeba przedstawiania prawdy o człowieku odkrywanej zarówno na 
drodze filozoficznej refleksji, jak i w świetle Bożego Objawienia. Teorie filozo-
ficzne stanowią bowiem często konkretne programy działania realizowane w 
życiu22. Ponadto rozwikłanie tajemnicy człowieka w znacznym stopniu przyczy-
nia się także do nadania życiu społecznemu prawidłowego kształtu. Stąd przed 
Kościołem wyłania się, jako jedno z pierwszorzędnych zadań ewangelizacyj-
nych, ukazywanie poprawnej, integralnej i pełnej koncepcji osoby ludzkiej, stwo-
rzonej przez Boga i mającej w Nim ostateczny cel. Chrześcijańska antropologia 
podkreśla bowiem wartość niezbywalnej godności osoby ludzkiej, która nie jest 
niczym innym, jak wrodzonym i naturalnym znamieniem człowieka. Jan Paweł II 
w Orędziu do biskupów w Puebla w 1979 r. powiedział: godność człowieka sta-
nowi wartość ewangeliczną, której nie można naruszyć nie obrażając głęboko 
Stwórcy23.  

Kościół w swoim nauczaniu, mówiąc o godności człowieka rozpatruje ją w 
aspekcie przyrodzonym i nadprzyrodzonym. W płaszczyźnie przyrodzonej 
wspomniana godność wyraża się w stworzoności człowieka na obraz i podobień-
stwo Boże (Rdz 1, 27), a w konsekwencji w uznaniu go za koronę całego stwo-
rzenia. Magisterium Kościoła podkreśla ponadto, że człowiek jest jedynym na 
ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego (KDK 24). Oznacza to, 
że Bóg stworzył człowieka z miłości, jako jedyną i niepowtarzalną osobę wypo-
sażoną w rozum i wolną wolę. Atrybuty te decydują o odpowiedzialności czło-
wieka za podejmowane decyzje i czyny. Taka wizja ukazuje zatem niepowtarzal-
ną wartość każdego bez wyjątki człowieka, której żadna wręcz instancja nie jest 

 
22 Por. S. W i e l g u s: Rodzina wobec współczesnych zagrożeń. W: Bogu i Ojczyźnie..., dz. 

cyt., s. 166–167. 
23 J a n  P a w e ł  I I: Orędzie do biskupów w Puebla, 28. 01. 1979. W: Dokumenty nauki 

społecznej Kościoła. Red. M. R a d w a n, L. D y c z e w s k i, A. S t a n o w s k i. Cz. II. Rzym–
Lublin 1987 s. 15. 
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go w stanie pozbawić. Człowiek, ponieważ został stworzony na obraz Boży, po-
siada godność osoby: nie jest tylko czymś, ale kimś. Jest zdolny poznawać siebie, 
panować nad sobą, w sposób dobrowolny dawać siebie oraz tworzyć wspólnotę z 
innymi osobami (KKK 357). Tak rozumiany człowiek przerasta całą otaczającą 
rzeczywistość. Jako osoba nie może być on zawłaszczany przez żadną instytucję, 
ani też przez żadną osobę wykorzystany. Uwzględniając powyższe wywody nie 
trudno nie zauważyć, że w odniesieniu do osoby ludzkiej trzeba i należy mówić o 
jej niepowtarzalnej i najwyższej wartości, określanej mianem godności osobo-
wej. 

Jak godność naturalna ma źródło w fakcie ukonstytuowania w człowieku 
przez Boga-Stwórcę podmiotowości osoby, tak nadprzyrodzona godność stanowi 
rezultat odkupieńczego dzieła Jezusa Chrystusa. Mówiąc o tym wymiarze godno-
ści należy podkreślić wyniesienie człowieka do godności przybranego synostwa 
Bożego, dziecięctwa Bożego i przeznaczenia do udziału w życiu samego Boga. 
Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis pouczył, że tajemnicą Odkupienia 
ogarnięty jest każdy, rzeczywisty, konkretny, historyczny i cały człowiek. Cho-
dzi więc – napisał papież – o człowieka w całej jego prawdzie, w pełnym jego 
wymiarze (RH 13). Papieski pogląd na człowieka obecny od ponad ćwierć wieku 
w teologicznej refleksji Kościoła zawiera niekwestionowaną prawdę o potrzebie 
integralnego ujmowania osoby ludzkiej, jako jedności cielesno-duchowej. Wszel-
kie próby rozdziału rzeczywistości cielesnej i rzeczywistości duchowej w 
człowieku prowadzą do wykreowania błędnej, zawężonej koncepcji osoby ludz-
kiej24. Stąd Jan Paweł II w encyklice Centesimus annus postulował: Należy się 
kierować integralną wizją człowieka, która ogarnia wszystkie wymiary jego ist-
nienia i która wymiary materialne i instynktowne podporządkowuje wewnętrznym 
i duchowym (CA 36). 

W tym miejscu może zrodzić się pytanie: Dlaczego tak ważna jest wizja 
człowieka? Odpowiadając, należy stwierdzić, że wizja człowieka ma decydujące 
znaczenie dla koncepcji społeczeństwa. Stąd spór o przyszły kształt Europy w 
dobie jej integracji jest sporem o wizję człowieka. W tym właśnie względzie 
chrześcijaństwo ma do zaoferowania Europie antropologię ukazującą człowieka 
jako obraz i podobieństwo Boga, jako istotę prawdziwie wolną i zarazem zdolną 
i powołaną do miłości, jako istotę posiadającą niezbywalną godność od chwili 
poczęcia aż do naturalnej śmierci. Ponadto chrześcijańska antropologia nie może 
pomijać prawdy o świętości każdego ludzkiego życia i jego nienaruszalności oraz 
o powołaniu człowieka. Trzeba przyznać, że taka właśnie koncepcja osoby ludz-
kiej, pośród rozmaitych ujęć współczesnej antropologii nie ma sobie równej, 
 

24 Por. T. G ł u s z a k: Redukcjonizm antropologiczny marksizmu. Dziesiąta rocznica ogłosze-
nia encykliki „Centesimus annus”. W: Ad sapientiam cordis. Red. P. P o d e s z w a, W. 
S z c z e r b i ń s k i  Gniezno 2002 s. 542–546. 
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kontrastuje ona bowiem zarówno z redukcjonistycznymi antropologiami minio-
nego marksizmu, jak i obecnego konsumizmu. 

Ukazywanie poprawnej antropologii jest dziś bardzo potrzebne, by uniknąć 
tragicznych błędów przeszłości oraz budować nowy, wspólny europejski dom, w 
którym właściwe struktury społeczno-polityczne służyły będą dobru pojedyncze-
go człowieka i dobru całej ludzkości. Stąd w misję ewangelizacyjną Kościoła 
wpisuje się nie tylko głoszenie poprawnej koncepcji osoby ludzkiej, ale także 
obrona jej godności i niezbywalnych praw. Zadaniem Kościoła w zsekularyzo-
wanej rzeczywistości Europy i nieprzychylnej kulturze doznań pozostaje zatem 
służba na rzecz promocji człowieka i propagowanie antropologii relacyjnej25, 
której istotą jest przekraczanie własnego egoizmu, by pełniej urzeczywistniać 
idee altruizmu wyrosłego na fundamencie przykazania miłości. 

2. Ukazywanie prawdy o małżeństwie i rodzinie 

Nauka Kościoła na temat małżeństwa i rodziny odwołuje się w pierwszym 
rzędzie do Objawienia, w tym celu, by odczytać zamysł Boży względem tej waż-
nej rzeczywistości ludzkiego życia. Mając na uwadze powyższe stwierdzenie 
oraz korzystając z wypracowanej przez II Sobór Watykański refleksji teologicz-
nej na temat małżeństwa i rodziny zawartej w Konstytucji duszpasterskiej o Ko-
ściele w świecie współczesnym Gaudium et spes, a także uwzględniając pogłę-
bione spojrzenie na małżeństwo zaprezentowane w encyklice Pawła VI Humanae 
vitae, Jan Paweł II zachęcił Kościół w Europie, by w realizacji swojej duszpa-
sterskiej działalności nie tylko wiernie głosił prawdę o małżeństwie i rodzinie, 
ale także stanowczo potwierdził, że te instytucje (...) stanowią wyraz woli Bożej 
(EinE 90). 

Punktem wyjścia chrześcijańskiej nauki o małżeństwie i rodzinie pozostaje 
zawsze osoba ludzka. To właśnie ona znajduje się u podstaw przymierza małżeń-
skiego przez wyrażenie nieodwołalnej osobistej zgody (KDK 48). Potwierdzona 
w ten sposób wolność decyzji jest wyrazem podmiotowości człowieka oraz jego 
osobowej godności, co tak jednoznacznie akcentuje antropologia chrześcijańska. 
Zatem personalistyczna wizja człowieka i jej osadzenie w zbawczym planie Boga 
posiada istotne znaczenie dla zrozumienia małżeństwa jako prawdziwej wspólno-
ty życia i miłości (KDK 48) oraz odczytania zamysłu Bożego odnośnie do jego 
podstawowych funkcji i zadań.  

 
25 Antropologia relacyjna ma na celu odkrycie relacji z drugim człowiekiem i odejście od cia-

snej koncepcji jednostki jako podmiotu skoncentrowanego na sobie i kierującego się tylko własnym 
interesem (V. P o s s e n t i: Przemiana antropologiczna i demokracja. Tłum. T. Ż e l e ź n i k.  
„Społeczeństwo”. R. 14: 2004 nr 4–5 s. 721. 

 30



Widoczne w sposób wyrazisty przemiany społeczne, kulturowe i religijne na 
Starym Kontynencie oraz w skali całego świata odzwierciedlają się również w 
modelu małżeństwa i rodziny. Wspomniane przemiany mają związek z przej-
ściem od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego (a nawet ponowocze-
snego). Instytucję małżeństwa, a w konsekwencji rodzicielstwa, rozumie się tutaj 
nie jako naturalny etap życia człowieka, ale jako jeden spośród wielu potencjal-
nych wyborów życiowych. Efektem jest spadek populacyjny przy równoczesnym 
wzroście, dzięki osiągnięciom współczesnej medycyny, długości życia ludzkie-
go. W demografii zjawisko to wyjaśnia teoria przejścia demograficznego. Teoria 
ta głosi wyrównywanie się poziomu narodzin i zgonów. Tymczasem zachodzące 
w Europie przemiany w strukturze rodziny wskazują na zjawisko tzw. drugiego 
przejścia demograficznego, którego cechami charakterystycznymi są: wzrost 
poziomu życia, wykształcenia, bezpieczeństwa socjalnego, autonomii, indywidu-
alizmu, uczestnictwa kobiet w życiu społecznym, wolności. Równocześnie za-
czyna dominować pogląd, że każde dziecko, a tym bardziej kolejne nie tylko 
ogranicza swobodę podejmowanych przez jednostkę wyborów życiowych, ale 
także utrudnia karierę zawodową i staje na przeszkodzie życiowego samozreali-
zowania. Zjawisko drugiego przejścia demograficznego wskazuje zatem na spo-
łeczną akceptację bezdzietności, a w skutkach prowadzi do spadku populacyjne-
go (większa liczba zgonów w stosunku do narodzin). Stąd wiele państw Europy 
stało się w ostatnich latach państwami wymierającymi26. 

Współczesny kryzys rozumienia małżeństwa i rodziny stanowi zatem szcze-
gólne wyzwanie dla Kościoła. W ukształtowanej przez chrześcijaństwo kulturze 
europejskiej podstawę rodziny stanowi małżeństwo monogamiczne. W tym kon-
tekście palącą koniecznością staje się podjęcie na nowo misji ewangelizacji ro-
dziny, by z jednej strony przezwyciężyć nagminne wręcz lekceważenie i ośmie-
szanie wartości nierozerwalności małżeństwa oraz lekkomyślność, z jaką dzisiaj 
często młodzi ludzie podchodzą do tej instytucji, stawiając na pierwszym miejscu 
udane partnerstwo niż sakramentalny związek, a z drugiej strony uwrażliwić 
małżonków chrześcijańskich na rozmaite pułapki cywilizacyjne, które im zagra-
żają i wystawiają na poważną próbę27. 

 
26 Por. J. B a l i c k i: Rodzina. W: Słownik społeczny. Red. B. S z l a c h t a. Kraków 2004 s. 

1119. 
27 Warto w tym miejscu zapoznać się z zagrożeniami współczesnej rodziny podanymi przez 

S. Wielgusa. Zalicza on do nich: Prawo do aborcji […]. Różnego rodzaju pornografię i przemoc, 
niszczące psychikę i charaktery młodych zwłaszcza ludzi […]. Dechrystianizację, neopoganizm i 
całkowitą sekularyzację życia publicznego i prywatnego, która sprawia, że religia, wraz z jej nie 
dającymi się niczym zastąpić wartościami, przestaje się liczyć nie tylko w życiu narodów, lecz także 
rodzin i jednostek […]. Konsumpcjonizm i hedonizm, nakręcany i potęgowany przez pozbawioną 
jakichkolwiek skrupułów reklamę, zamykający wiele współczesnych rodzin wyłącznie w sferze 
pieniądza i nienasyconego głodu rzeczy. Odrzucenie tradycji - moralnych, religijnych i narodo-
wych - które prowadzi do duchowego samobójstwa rodzin i narodów […]. Antyrodzinne prawo-
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Duszpasterska działalność Kościoła, biorąc pod uwagę kryzys małżeństwa i 
rodziny wywołany przeobrażeniami cywilizacyjnymi oraz uwzględniając suge-
stie Jana Pawła II zawarte w Ecclesia in Europa, powinna zatem zmierzać do:  

 pogłębienia teologii i duchowości małżeństwa i rodziny, z podkreśleniem 
wartości sakramentalnej godności małżeństwa; 
 głoszenia prawdy o rodzinie opartej na nierozerwalności małżeństwa jako 
związku mężczyzny i kobiety; 

 podkreślenia niepowtarzalnej wspólnoty duchowej wytwarzanej przez 
wszystkich członków danej rodziny; 
 poszukiwania dróg urzeczywistniania prawdziwej solidarności międzypo-
koleniowej w rodzinie (por. EinE 91)28. 

Realizacja wymienionych zadań powinna dokonywać się w ramach duszpa-
sterstwa młodzieży i duszpasterstwa rodzin poprzez kursy przedmałżeńskie, ka-
techezę dla młodzieży i parafialną katechezę dla dorosłych. Skuteczną służebną 
pomocą na rzecz rodziny może okazać się przybliżanie treści połączone z pogłę-
bioną naukową refleksją nad wypracowanymi przez Urząd Nauczycielski Ko-
ścioła następującymi określeniami małżeństwa i rodziny: sanktuarium życia (CA 
39), wspólnota życia i miłości (KDK 48), kolebka życia i miłości (ChL 40), do-
mowe sanktuarium Kościoła (DA 11), Kościół domowy (KK 11), szkoła bogat-
szego człowieczeństwa (KDK 52), matka i żywicielka wychowania (KDK 61), 
naturalna i podstawowa szkoła wiary (ChL 62), pierwsza szkoła apostolstwa 
(DA 30), pierwsza płaszczyzna społecznego zaangażowania (ChL 40), pierwsza 
szkoła cnót społecznych (DWCH 3), pierwsza i żywotna komórka społeczeństwa 
(DA 11), pierwsza i podstawowa komórka „ekologii ludzkiej” (CA 39). 

Kościół, dostrzegając niezastąpioną rolę rodziny w głoszeniu Ewangelii, w 
procesie wychowania i edukacji, wspiera tę instytucję oraz broni ją przed współ-
czesnymi zagrożeniami, nie tracąc z pola widzenia samotnych matek, małżonków 
żyjących w separacji, ludzi rozwiedzionych i opuszczonych dzieci. 

3. Dowartościowanie duszpasterskiej troski o młodzież 

Papież Jan Paweł II, postulując potrzebę rzetelnej formacji ludzkiej i chrze-
ścijańskiej w odniesieniu do młodzieży, zachęcił Kościół w Europie do podjęcia i 
realizacji zadania wychowania młodych do wiary. Istotną rolę w tym procesie 
powinno odegrać odnowione duszpasterstwo młodzieży (EinE 61).  
 
dawstwo w bardzo wielu krajach, destabilizujące rodzinę, ułatwiające jej rozkład, zubożające ją 
ekonomicznie (S. W i e l g u s: Rodzina wobec współczesnych zagrożeń..., dz. cyt., s. 170–171). 

28 Por. także J a n  P a w e ł  I I: Trzeba budować solidarność między pokoleniami. Przemó-
wienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych (30. IV. 2004). 
„L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 25: 2004 nr 7–8 s. 17; E. R u s i n: Rodzina. W: 
Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II.  Red. A. Z w o l i ń s k i. Radom 2003 s. 429. 
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Organizowane z inicjatywy Jana Pawła II od 1985 roku Światowe Dni Mło-
dzieży są niezwykle trafnym przedsięwzięciem duszpasterskim, które z jednej 
strony podkreśla stałą potrzebę dowartościowania tej kategorii wiekowej w dzia-
łalności Kościoła, a z drugiej strony staje się wyjściem naprzeciw oczekiwaniom 
młodzieży, czego niezbitym dowodem jest niespotykany wręcz entuzjazm mło-
dych ludzi, budowanie wspólnoty, dialogu i wzajemnego zaufania przekraczają-
cego granice państw i kontynentów. 

W podobnym duchu należy spojrzeć na zdominowane w znacznym stopniu 
przez młodzież piesze pielgrzymki podążające na przełomie lipca i sierpnia na 
Jasną Górę, czy też organizowane od 1997 r. w wigilię uroczystości Zesłania 
Ducha Świętego spotkania na polach lednickich. Fenomen wspomnianych inicja-
tyw duszpasterskich, będących przecież potężnym środkiem ewangelizacji oraz 
liczny w nich udział młodzieży świadczy o jednym, młody człowiek odkrywa 
pragnienie bycia we wspólnocie i potrzebę wyjścia z osamotnienia, odczuwa 
utajoną wiarę oraz głód absolutu, akceptuje także Ewangelię, jej przesłanie i 
wartości, a zarazem często nie potrafii zaakceptować tradycyjnych form kultu 
religijnego, odnosząc się z obojętnością do instytucji „Kościoła urzędowego” i 
oficjalnego nauczania kościelnego magisterium (EinE 61)29. 

Wchodząc w szczegóły zasygnalizowanej problematyki wypada na początku 
zauważyć, że Jan Paweł II, zwracając się do młodzieży, najpierw podkreśla w 
swoich przesłaniach to wszystko, co jest pozytywne w młodym człowieku i co 
budzi prawdziwą nadzieję (młodzieńczy entuzjazm, idealizm, zapał, radość, po-
szukiwanie sensu życia, Boga, zachwyt autentycznymi świadkami wiary), a do-
piero na drugim miejscu mówi z odwagą o najbardziej niepokojących proble-
mach, których nie boi się nazywać po imieniu, a które dotykają młodego czło-
wieka i w konsekwencji stają się dla niego poważnym zagrożeniem. Nie można 
w tym miejscu nie zauważyć zastosowania właściwej metody wychowawczej, 
która polega na dowartościowaniu człowieka i skupieniu uwagi na tym, co jest w 
nim dobre, by następnie stawiać wymagania i wykazywać błędy. Co więcej, pa-
pież zachęca Kościół, mówiąc o potrzebie wychowania młodych do wiary oraz o 
potrzebie odnowienia duszpasterstwa młodzieżowego, by pierwszoplanowymi 
uczestnikami ewangelizacji uczynił właśnie ludzi młodych (EinE 62). Ponadto 
wypada w tym miejscu wspomnieć o tym, że jedną z charakterystycznych cech 
okresu młodości jest fakt poszukiwania konkretnego projektu życia, według któ-
rego młody człowiek pragnie budować swoje przyszłe dorosłe życie. Stąd Ko-

 
29 Por. K. P a w l i n a: Kondycja duchowa młodego pokolenia Polaków. W: Głosić Ewangelię 

nadziei. Program duszpasterski na rok 2004/2005. Katowice 2004 s. 95–97; A. A n d r e s: Różno-
rodne obrazy Jezusa u młodzieży współczesnej. Tłum. L. B a l t e r. „Communio”. Wydanie polskie. 
R. 16: 1996 nr 3 s. 67. 
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ściół w swojej misji ewangelizacyjnej musi spotkać się z młodym człowiekiem, 
by ukazać mu właściwy kierunek życiowej drogi.  

Mając to na uwadze, duszpasterska troska Kościoła o młodego człowieka 
powinna zatem zmierzać do:  

a) rozbudzania, umacniania i pogłębiania wiary poprzez: 
 niesienie pomocy w przywracaniu właściwego obrazu Boga; 
 ukazywanie wartości życia modlitewnego i sakramentalnego; 
 oferowanie pomocy w odkryciu Kościoła-Wspólnoty; 

b) towarzyszenia w procesie samorealizacji: 
 wychowywanie do odpowiedzialnej wolności; 
 świadczenie pomocy na rzecz pokonywania lęku młodego człowieka 
przed przegraną życiową; 
 edukacja na rzecz kultury spędzania wolnego czasu i podjęcie troski o 
pożyteczne zagospodarowanie tego czasu; 
 wychowanie do właściwego odbioru programów telewizyjnych i ko-
rzystania z Internetu i multimediów; 

c) aktywizowania na rzecz zaangażowania społecznego i kościelnego30. 

Nie sposób wymienić wszystkich zadań duszpasterskich dotyczących mło-
dzieży. Należy jednak mieć zawsze na względzie tę prawdę, że Kościół w sto-
sunku do młodego człowieka pełni zarówno rolę ewangelizacyjną, jak też wy-
chowawczą. Ponadto pastoralny program duszpasterstwa młodzieży powinien 
uwzględniać widoczny w polskiej rzeczywistości fakt obecności ogromnej liczby 
młodych ludzi na katechizacji szkolnej, przy jednoczesnym stosunkowo dużym 
procencie absencji na niedzielnej Mszy św. i innych praktykach religijnych.  

4. Dowartościowanie duszpasterskiej troski o bezrobotnych, 
ubogich i bezdomnych 

Zjawisko bezrobocia, jako problem społeczny, uwidoczniło się wraz z roz-
wojem przemysłu i nabrało szczególnego znaczenia podczas kryzysów gospodar-
czych w XIX i XX wieku. Złożoność i wieloznaczność wspomnianego zjawiska 
prowadzi do pojawienia się trudności w jednoznacznym i precyzyjnym zdefinio-
waniu zarówno samego bezrobocia, jak też osoby bezrobotnej31. Niezależnie 

 
30 Szerzej na ten temat zobacz H. T o m a s i k: Wychowanie młodych do wiary. W: Głosić 

Ewangelię nadziei..., dz. cyt., s. 105–132; A. D ł u g o s z: Duszpasterstwo młodzieżowe wobec 
nowych wyzwań. W: Głosić Ewangelię nadziei..., dz. cyt., s. 132–139. 

31 W ekonomi i  bezrobocie określa się jako stan nierównowagi na rynku pracy (pomiędzy 
podażą pracy a popytem pracy), będącej skutkiem utrzymywania się płac nominalnych powyżej 
poziomu zapewniającego równowagę. W soc jo log i i  bezrobocie rozumie się jako stan, w którym 
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jednak od przyjętej definicji warto uzmysłowić sobie prawdę, że bezrobocie 
uważane jest za naruszenie jednego z podstawowych praw osoby ludzkiej - pra-
wa do pracy. Ponadto wagę bezrobocia podkreśla także fakt, że jest to poważny 
problem natury ekonomicznej, politycznej, społecznej, moralnej i psychologicz-
nej, rodzący wiele negatywnych skutków32. Ów problem stanowi dziś w Europie 
groźną klęskę i plagę społeczną (LE 18, EinE 87), stąd Jan Paweł II postuluje 
poważne podejście do zjawiska bezrobocia (EinE 87). Już wcześniej w encyklice 
Laborem exercens uznał je za przejaw głębokiej niesprawiedliwości i nierówno-
ści społecznej (por. LE 1). 

Jako novum w polskiej rzeczywistości społecznej od 1989 roku, a zarazem 
jako pewnego rodzaju symbol gospodarki wolnorynkowej bezrobocie nie mogło 
nie znaleźć miejsca w duszpasterskiej działalności Kościoła w Polsce. Utrata 
bowiem pracy i niemożność jej znalezienia powodują frustrację, lęk, depresję, 
poczucie zawodu życiowego i poniżenia osobowej godności, a także stanowią 
jeden z podstawowych czynników dezintegrujących rodzinę. Mając to na uwadze 
biskupi polscy w oparciu o nauczanie społeczne Kościoła wydali ważny list spo-
łeczny na temat bezrobocia, pt. W trosce o nową kulturę życia i pracy (6 paź-
dziernika 2001 r.), w którym dokonali nie tylko moralnej oceny tego bolesnego 
zjawiska, ale także podali kilka propozycji ogólnych odnoszących się do prze-
zwyciężenia go.  

Niemniej ważnym okazał się głos arcybiskupa Damiana Zimonia, który w li-
ście, pt. Kościół katolicki na Śląsku wobec bezrobocia (19 marca 2001 r.) wska-
zał konkretne postulaty o charakterze etycznym. Metropolita katowicki sprowa-
dził je do trzech grup: 

 wskazania dla odpowiedzialnych za kształt życia publicznego, 
 wskazania dla dotkniętych bezrobociem i ich rodzin, 
 wskazania dla wspólnot i duszpasterzy33. 

Potrzeba podjęcia konkretnych zaproponowanych działań w celu przezwy-
ciężenia bezrobocia wynika z prawdy, że praca stanowi podstawowe dobro czło-
 
jednostki zdolne do pracy i zgłaszające gotowość jej podjęcia, ze względu na brak pracy, pozostają 
w bezczynności zawodowej. W ka to l i ck ie j  nauce  spo łeczne j  bezrobocie to sytuacja gospo-
darcza i społeczna, w której pewna część pracowników pozbawiona jest zatrudnienia. Por. M. 
D u d a: Bezrobocie. W: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II..., dz. cyt., s. 49; W. 
P i w o w a r s k i: Bezrobocie. W: Słownik katolickiej nauki społecznej. Red. W. P i w o w a r s k i. 
Warszawa 1993 s. 19–20; M. R a c z y ń s k i: Bezrobocie. W: Słownik społeczny..., dz. cyt., s. 44; 
J. B. S o b c z a k: Bezrobocie. W: Encyklopedia socjologii. T. 1. Warszawa 1998 s. 64–65. 

32 Warto zapoznać się z szeroką analizą negatywnych skutków bezrobocia podaną przez M. 
D u d ę w pracy: Problematyka bezrobocia i jej społeczno-duchowych skutków w świetle katolickiej 
nauki społecznej. Kraków 2002 s. 117–167. 

33 D. Z i m o ń: Kościół katolicki na Śląsku wobec bezrobocia. W: Pochylmy się nad bezrobo-
ciem. Katowice 2002 s. 46–52. 
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wieka, a prawo do niej jest fundamentalnym prawem osoby ludzkiej. Wypada 
ponadto w tym miejscu uzmysłowić sobie, że właśnie zjawisko braku pracy 
przynosi szkodę osobie pozbawionej pracy, dotkliwie uderza w życie rodzinne, 
prowadząc do jego destabilizacji, sprzyja tworzeniu się postaw antyspołecznych, 
rodzi rozmaite patologie społeczne. 

W tej sytuacji Kościół, nie mogąc pozostać obojętnym, obejmuje pastoralną 
troską bezrobotnych na dwóch płaszczyznach: działania i nauczania. Po pierw-
sze, Kościół podejmuje rozmaite akcje doraźne i dzieła charytatywne o charakte-
rze dobroczynnym na rzecz bezrobotnych i ich rodzin. Po drugie, Kościół, gło-
sząc zasady doktryny społecznej, pragnie nie tylko przedstawić pogłębioną re-
fleksję na temat bezrobocia i jego skutków, ale także podkreśla potrzebę 
uwzględniania zasad moralnych w etycznym rozwiązaniu problemu34. 

Analiza braku pracy i roli Kościoła w przezwyciężaniu tego zjawiska pro-
wadzi do zwrócenia uwagi na jeszcze jeden bardzo istotny fakt obecny w polskiej 
rzeczywistości w odniesieniu do bezrobocia. Niepokojącym bowiem zjawiskiem 
jest duży procent ludzi młodych (absolwentów różnych szkół) dotkniętych bra-
kiem zatrudnienia. Wagę problemu podkreśla fakt, iż chodzi tutaj o kategorię 
ludzi zdolnych do pracy, będących w twórczym okresie swojego życia i jedno-
cześnie zdolnych do przekwalifikowania własnych umiejętności i zawodu. Dru-
gim bolesnym rysem polskiego bezrobocia jest zwiększająca się liczba osób po-
zostających bez pracy dłużej niż dwanaście miesięcy, czyli doświadczających 
bezrobocia długotrwałego35. 

Jako bolesny problem społeczny bezrobocie staje się wielkim wyzwaniem 
duszpasterskim dla Kościoła. Tym większym, że konsekwencją braku zatrudnie-
nia jest ubóstwo, a niekiedy nawet bezdomność. Zadaniem Kościoła jest zatem 
przywracanie nadziei wszystkim bezrobotnym, bezdomnym i ubogim, albowiem 
jak podkreślił Jan Paweł II: Miłość preferencyjna wobec ubogich jest koniecznym 
wymiarem chrześcijańskiej egzystencji i służby Ewangelii (...), a wartość osoby 
jest niezależna od sytuacji ekonomicznej, kulturowej, społecznej, w jakiej się 
znajduje (EinE 86). 

 

 

 
34 Por. A. W u w e r: Bezrobocie jako wyzwanie dla solidarności społecznej. W: Katolicka 

nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia gospodarczego. Red. J. K u p n y, S. F e l. Ka-
towice 2003 s. 56. 

35 Por. M. K a b a j: Elementy programu przeciwdziałaniu bezrobociu. W: Polityka społeczna. 
Stan i perspektywy.  Red. J. A u l e y t n e r. Warszawa 1995 s. 156–160. 
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5. Popularyzowanie nauki społecznej Kościoła i zachęcanie 
do podejmowania działań w jej duchu36

Wypada także podkreślić wagę nauki społecznej Kościoła w kształtowaniu 
etosu przyszłej zjednoczonej Europy. Katolicka nauka społeczna w wizji papie-
skiej jest bowiem jednym z ewangelizacyjnych narzędzi Kościoła i stanowi istot-
ną część orędzia chrześcijańskiego (SRS 41; CA 4), a mając ścisły związek z 
godnością osoby ludzkiej może być zrozumiała także przez tych, którzy nie po-
dzielają wiary w Boga (EinE 99). Ta właśnie dziedzina wiedzy może stać się 
zatem punktem przełamywania barier i przezwyciężania wzajemnych nieufności, 
prowadząc tym samym do dialogu i porozumienia. 

Kościół, dążąc do osiągnięcia celu ponaddoczesnego i ponadczasowego, ja-
kim jest zbawienie człowieka, nie może abstrahować od społecznego wymiaru 
ludzkiej egzystencji. Prowadząc ludzi do zbawienia musi brać pod uwagę ich 
ziemskie życie, osadzone w ramach konkretnego czasu i określonych uwarunko-
wań społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych, a do takich bez 
wątpienia należy zaliczyć dokonujący się proces integracji Starego Kontynentu. 
Kościół, głosząc Ewangelię, pragnie nieść pomoc w urządzaniu życia społeczne-
go. Ucząc zasad moralnych, kształtując ludzkie sumienie oraz formując człowie-
ka na wzór Chrystusa w jego życiu osobistym, wpływa tym samym na kształt 
życia społecznego37.  

Oddziaływanie Kościoła katolickiego na rzeczywistość społeczną idzie także 
drugą drogą, w ramach funkcji profetyczno-krytycznej. Z jednej strony dostarcza 
on, właśnie poprzez nauczanie społeczne i wypracowane przez nie zasady (po-
mocniczości, solidarności, dobra wspólnego), pozytywnych wskazań dotyczą-
cych budowania ładu społecznego, zaprowadzenia sprawiedliwości, czy rozwią-
zywania nabrzmiałych problemów społecznych, a z drugiej wysuwa ostrzeżenia, 
piętnuje zło oraz wskazuje na błędy w postaci zaistnienia sytuacji krzywdy, wy-
zysku, czy niesprawiedliwości. Stąd przed Kościołem pojawia się wymóg etycz-
nej oceny wszystkich podstawowych dziedzin życia ludzkiego, co nie oznacza 
przekroczenia przez Niego właściwego zakresu kompetencji. Trzeba przy tym 
pamiętać, że Kościół nie wskazuje konkretnych rozwiązań ustrojowych, lecz 
jedynie formułuje zasady i wskazania będące podstawą służby dla dobra każdego 
człowieka38. 

 
36 Punkt ten stanowi część mojego artykułu pt. Rola i zadania chrześcijan w procesie budo-

wania etosu Europy. „Społeczeństwo”. R. 14:  2004 nr 3 s. 534–536.  
37 Por. J. M a j k a: Katolicka nauka społeczna, Studium historyczno-doktrynalne. Rzym 1987 

s. 6. 
38 Por. T. G ł u s z a k: Akcja Katolicka miejscem formacji duchowej i społecznej. „Społeczeń-

stwo”. R. 8: 1998 nr 1 s. 157–158. 
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Podkreślając ważność misji społecznej Kościoła w budowie lepszego świata 
Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa nie tylko raz jeszcze zaapeluje o 
podjęcie działań w celu przezwyciężenie nieznajomości katolickiej nauki spo-
łecznej także w szerokich kręgach chrześcijan, ale wręcz wezwie do podjęcia 
troski o zgłębianie treści tej nauki i szerzenia jej zasad w życiu. Wymaga tego – 
napisał papież – nowa, tworząca się Europa, która potrzebuje ludzi wychowa-
nych zgodnie z tymi wartościami, gotowych pracować nad urzeczywistnianiem 
dobra wspólnego. W tym celu jest konieczna obecność świeckich chrześcijan, 
którzy pełniąc różne odpowiedzialne funkcje w życiu społecznym, gospodarce, 
kulturze, służbie zdrowia, oświacie i polityce, postępowaliby tak, by móc zaszcze-
pić w nim wartości Królestwa Bożego (EinE 99). 

Na zakończenie wypada podkreślić jeszcze dodatkowo te płaszczyzny życia, 
na których nieodzowna jest wręcz obecności chrześcijan w zlaicyzowanych, kon-
sumpcyjnie i doznaniowo nastawionych oraz przepełnionych duchową pustką i 
znudzeniem społeczeństwach Europy. Do płaszczyzn tych zaliczyć należy w 
dziedzinie życia narodowego promowanie chrześcijańskiego etosu pracy oraz 
kierowanie się wypracowanymi przez nauczanie społeczne Kościoła zasadami 
społecznymi, a w dziedzinie życia osobistego dostarczanie motywów nadziei i 
przetrwania, jak również przezwyciężanie postaw eurosceptycznych. Chrześcija-
nin nie może bowiem zapomnieć o odczytywaniu znaków czasu, ani też zaprze-
paścić wiary w Bożą Opatrzność. 

*** 

Kościół, realizując dzieło ewangelizacji świata głosi w swoim posłannictwie 
Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla. Podkreśla jednocześnie wartość wiary i 
dziedzictwa chrześcijańskiego. W wypełnianiu tego zadania na Starym Konty-
nencie nie może nie uwzględnić inspirujących słów papieskich: Trzeba, aby w 
Europie wzrosła znacznie świadomość jej duchowego dziedzictwa (EinE 120). 

Obecne bowiem czasy z nową kulturą, często sprzeczną z duchem Ewange-
lii, stają się naglącym wyzwaniem dla Kościoła XXI wieku. Co więcej, w tych 
właśnie nowych czasach wyłania się potrzeba odkrycia bogatego dziedzictwa i 
sensu wiary chrześcijańskiej, o co wielokrotnie apelował Jan Paweł II. 

Mając to na uwadze oraz uwzględniając zaprezentowaną w opracowaniu 
problematykę, wypada zaproponować kilka postulatów, które mogą służyć po-
mocą w lepszym zrozumieniu zmian zachodzących we współczesnym świecie. 
Trzeba uzmysłowić sobie prawdę, że wszelkie dokonujące się przemiany w życiu 
społecznym, kulturowym i religijnym nie pozostają bez wpływu na życie kon-
kretnej osoby ludzkiej. 
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Pragnąc zatem twórczo włączyć się w dzieło budowania Europy ducha po-
trzeba uwzględnić następujące postulaty: 

Po pierwsze, podkreślić potrzebę właściwego rozeznania złożonej sytuacji 
współczesnego świata. Postulat ten wydaje się być ważnym, ponieważ brak 
orientacji oraz niedostateczne rozumienie przyczyn zrodzenia się błędnych teorii 
i ideologii grozi fałszywą oceną rzeczywistości, co w konsekwencji prowadzić 
może do błędnego spojrzenia na człowieka oraz deformacji życiowych ideałów 
lub ich całkowitego odrzucenia.  

Po drugie, w sytuacji kryzysu cywilizacji europejskiej rodzi się potrzeba 
dowartościowania, cennej także dla życia społecznego, misji Kościoła i dziedzic-
twa chrześcijańskiego. Dziedzictwo to, jak zauważył Jan Paweł II, nie należy 
wyłącznie do przeszłości, ale jest programem na przyszłość, który należy przeka-
zać nadchodzącym pokoleniom, gdyż jest źródłem życia ludzi i narodów, którzy 
wspólnie będą kształtowali kontynent europejski (EinE 120). 

Po trzecie, podkreślić niezastąpioną i służebną rolę Kościoła w propagowa-
niu poprawnej koncepcji osoby ludzkiej oraz prawdy o wartości sakramentalnego 
małżeństwa i rodziny. Ponadto w pastoralnej działalności Kościół nie może po-
minąć, zwłaszcza dzisiaj, młodzieży, bezrobotnych i ubogich. 

Po czwarte, w realizacji duszpasterskiej działalności pomocą mogą okazać 
się zasady wypracowane przez katolicka naukę społeczną. Dyscyplina ta, inspiru-
jąc chrześcijan do działania, pomaga jednocześnie dostrzec istotny związek mię-
dzy wiarą wyznawaną a zachowaniami w różnych dziedzinach życia i aktywno-
ści publicznej.  
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Dnia, 8 grudnia 2005 r. minęło 40 lat od zakończenia Soboru Watykańskie-

go II. Dystans czasowy dzielący nas od tego wydarzenia upoważnia do refleksji 
nad stanem recepcji dzieła soborowej odnowy Kościoła w wymiarze powszech-
nym i lokalnym. W przeszłości, w zależności od rodzajów uchwał soborowych,  
istniały dwa rodzaje ich recepcji. Recepcja uchwał doktrynalnych polegała na ich 
zrozumieniu i przyjęciu jako autentycznej wykładni prawdy objawionej. Nato-
miast recepcja uchwał o charakterze dyscyplinarnym polegała na wprowadzeniu 
zmian w strukturze organizacyjnej Kościoła oraz w życiu i postępowaniu wier-
nych1. Sobór Watykański II odróżniał się od poprzednich soborów powszech-
nych przede wszystkim swym pastoralnym charakterem. Stąd w ocenie recepcji 
tego soboru należy koncentrować się na odnowie struktur duszpasterskich Ko-
ścioła, a także na odnowie świadomości i postępowania wiernych. 

Celem tego artykułu jest refleksja nad stanem soborowego aggiornamento w 
zakresie apostolatu świeckich w Polsce. Przypomniane zostaną tu najpierw istot-
ne rysy soborowej teologii laikatu i apostolstwa. Ponieważ Sobór Watykański II 
wskazał na świat i Kościół jako miejsca realizacji apostolstwa świeckich, w dru-
giej części artykułu zostanie podjęta próba ukazania zaangażowania apostolskie-
go katolików polskich w życiu społecznym i kościelnym. Będzie to prezentacja 
bardziej demonstratywna niż wyczerpująca, gdyż całościowe opracowanie wy-
magałoby przeprowadzenia rozległych i kosztownych badań socjologicznych. 
Zadaniem teologii pastoralnej jest ukazywanie Kościołowi dróg na przyszłość, 
 

1 J. K r u k o w s k i: Recepcja Soboru Watykańskiego II a struktury kościelne w Polsce. W: W 
dwudziestolecie Soboru Watykańskiego II. Recepcja – doświadczenia – perspektywy. Red. J. H o -
m e r s k i, F. S z u l c. Lublin 1987 s. 120. 
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dlatego zostanie także podjęta próba wskazania perspektyw apostolatu świeckich 
w Polsce w najbliższej przyszłości. 

 
 

I. Teologia laikatu i apostolstwa w dokumentach Soboru 
Watykańskiego II 

Sobór Watykański II przewartościował sposób postrzegania miejsca i roli 
świeckich we wspólnocie Kościoła oraz ich zadań apostolskich w świecie, co 
było już wcześniej postulowane przez wielu teologów (Y. Congar, J. Cardijn, K. 
Rahner, F. Klostermann, F.X. Arnold, G. Thils, G. Philips, A. Auer, H.U. von 
Balthasar, E. Schillebeeckx)2. W reprezentatywnym dla świadomości teologicz-
nej końca XIX wieku niemieckojęzycznym Kirchenlexikon pod hasłem „laik” 
znajdował się tylko odnośnik do hasła „kler”, w którym laika określano jako nie-
duchownego3. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. stanowił, że: „z ustano-
wienia Chrystusa święcenia odróżniają w Kościele duchowieństwo od ludzi 
świeckich – dla rządzenia wiernymi oraz dla wykonywania kultu Bożego” (kan. 
948). W komentarzach prawnych do tego kodeksu przeważało negatywne okre-
ślenie laikatu w Kościele. Przykładem tego jest definicja wiernego świeckiego, 
jaką podali w swoim komentarzu A. Vermeersch i J. Creusen: „Laikiem jest ten, 
kto w żaden sposób nie uczestniczy w jurysdykcji a przede wszystkim we władzy 
święceń”4. Dla Y. Congara był to swoisty skandal, że przed Soborem Watykań-
skim II wiadomo było, kim laik nie jest – natomiast nie wiadomo było, kim on 
jest w Kościele5. Dlatego jako jeden z pierwszych teologów usiłował wypraco-
wać pozytywne określenie laikatu. To pokazuje, jak pilnie potrzebna była sobo-
rowa odnowa teologii laikatu, która uwydatniła ideę apostolstwa podejmowanego 
przez chrześcijan świeckich z ich inicjatywy i na własną odpowiedzialność, utoż-
samiającego się w pewnym sensie z ich życiem chrześcijańskim6. 

Dyskusja soborowa na temat roli i miejsca laikatu w Kościele była wymu-
szona wielkimi przemianami w świecie, jakie dokonały się po II wojnie świato-
wej. Proces sekularyzacji, rozwój nowoczesnych środków komunikacji, a także 

 
2 Zob. L. K a r r e r. Die Stunde der Laien. Von der Würde eines namenlosen Standes. Frei-

burg–Basel–Wien 1999 s. 146–153. 
3 Kirchenlexikon. Hrsg. H.J. W e t z e r, B. W e l t e. Freiburg 1891. Bd. 3 s. 546; zob. H. 

F i l s e r. Das Dekret über das Laienapostolat. Apostolicam actuositatem. W: Vierzig Jahre II. 
Vatikanum. Zur Wirkungsgeschichte der Konzilstexte. Hrsg. F.X. B i s c h o f, S. L e i m g r u b e r. 
Würzburg 2004 s. 252. 

4 A. V e r m e e r s c h, J. C r e u s e n. Epitome Iuris Canonici. Mecheln–Rom 1927. T. 1 nr 
199; cyt. za: E. W e r o n. Laikat i apostolstwo. Paris 1973 s. 13. 

5 Y. C o n g a r: Jalons pour une théologie du laïcat. Paris 1964 s. 37. 
6 A. Z u b e r b i e r: Wprowadzenie do Dekretu o apostolstwie świeckich. W: Sobór Watykań-

ski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań 19863 s. 369. 
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malejąca liczba księży stymulowały liczne dyskusje o pozycji laikatu w Kościele, 
a także o stosunku Kościoła do świata i sposobach realizacji jego zbawczej misji 
w świecie współczesnym. Owocem tej dyskusji była soborowa koncepcja Ko-
ścioła jako Ludu Bożego, w którym nie tylko hierarchia, lecz także katolicy 
świeccy odgrywają decydującą rolę i ponoszą odpowiedzialność za realizację 
posłannictwa zbawczego w świecie. Ożywiona dyskusja soborowa wokół roli 
katolików świeckich była kontynuowana po soborze, a do jej szczególnych owo-
ców należą posynodalne adhortacje apostolskie: Evangelii nuntiandi, Catechesi 
tradende, Familiaris consortio, Christifideles laici. 

Przesłanki do teologii i praktyki apostolstwa świeckich zawierają niemalże 
wszystkie dokumenty Soboru Watykańskiego II. Fundamentalne prawdy na te-
mat apostolstwa świeckich zostały wyrażone jednak w trzech dokumentach sobo-
rowych. Wprowadzenie doktrynalne zostało umieszczone w Konstytucji dogma-
tycznej o Kościele, wskazania do działalności społecznej katolików zostały 
przedstawione w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, 
a pozostałe przesłanki na temat apostolstwa świeckich zostały zawarte w Dekre-
cie o apostolstwie świeckich. W ostatnim z wymienionych dokumentów ojcowie 
soborowi starali się przedstawić naturę apostolstwa świeckich, unikając ducha 
klerykalizmu oraz pozostawiając znaczną otwartość w zakresie praktycznych 
form i inicjatyw apostolskich. 

Wypracowane przez Sobór Watykański II określenie człowieka świeckiego 
zostało wyrażone w formie opisu typologicznego7, z którego łatwo wyodrębnić 
elementy stanowiące istotę człowieka świeckiego w Kościele. Świeccy, to przede 
wszystkim ludzie ochrzczeni, a chrzest jest źródłem sakralnego charakteru całego 
Ludu Bożego. Stąd za św. Pawłem można powiedzieć, że świeccy to „wybrańcy 
Boży, święci i umiłowani” (Kol 3, 12; zob. Rz 1, 7). Na skutek wszczepienia w 
Chrystusa wierni świeccy w sposób sobie właściwy uczestniczą w kapłańskim, 
prorockim i królewskim urzędzie Chrystusa. Korzystając z przysługujących im 
uprawnień, chrześcijanie świeccy realizują posłannictwo w Kościele i świecie.  

 
7 Pod nazwą świecki rozumie się wszystkich wiernych chrześcijan nie będących członkami 

stanu kapłańskiego i stanu zakonnego [...], którzy jako wcieleni przez chrzest w Chrystusa,  usta-
nowieni jako Lud Boży i uczynieni na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i kró-
lewskiego urzędu Chrystusowego, ze swej strony sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijań-
skiemu posłannictwo w Kościele i świecie. Właściwością specyficzną laików jest ich charakter 
świecki. [...] Zadaniem ludzi świeckich, z tytułu właściwego im powołania, jest szukać Królestwa 
Bożego zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej. Żyją oni w świecie [...]. 
Tam ich Bóg powołuje, aby wykonując właściwe sobie zadania, kierowani duchem ewangelicznym 
przyczyniali się do uświęcania świata na kształt zaczynu, od wewnątrz niejako, i w ten sposób 
przykładem zwłaszcza swego życia promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali innym Chry-
stusa (KK 31). 
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Specyficznym przymiotem wiernych świeckich jest ich charakter świecki. 
Ludzie świeccy, w przeciwieństwie do kapłanów i zakonników, z woli Bożej 
pozostają w świecie. Nie jest to dziełem przypadku, ani brakiem powołania do 
rzeczy wyższych, ale jest czymś zaplanowanym i zamierzonym przez Boga. Jest 
to zatem stan w Kościele, czyli pewien stały sposób życia i uświęcania się. Pozo-
stawanie w świecie katolików świeckich polega na realizacji w zwykłych warun-
kach świata obowiązków życia rodzinnego i społecznego. To zaś wpływa na 
psychikę i kształtuje specyficzną duchowość człowieka świeckiego. Ludzie 
świeccy poprzez pracę zawodową i zaangażowanie społeczno-polityczne i go-
spodarcze wchodzą dogłębnie w sprawy doczesne, kształtują oblicze świata i 
rozwijają kulturę. Jako ochrzczeni mają uświęcać doczesność i wprowadzać war-
tości ewangeliczne w rzeczywistość świecką. 

Zadaniem katolików świeckich jest uświęcać świat od wewnątrz. To jest ich 
świeckie powołanie, które istnieje obok powołań do życia kapłańskiego i konse-
krowanego. Ludzie świeccy mogą uzdrowić i uświęcić od wewnątrz życie ro-
dzinne, ekonomiczne, społeczne, polityczne, kulturalne itd. Duchowni na ogół 
mają do tych dziedzin dostęp ograniczony. Tak więc dzieło uświęcenia świata 
jest w swej istocie domeną katolików świeckich. Oni mają stanowić zaczyn 
ewangeliczny, który przemieni świat i nasyci wartościami chrześcijańskimi całą 
ludzkość8. 

Przez apostolstwo katolicy świeccy włączają się w realizację zbawczej misji 
Kościoła. Do uczestnictwa w misji Kościoła upoważnia katolików przyjęcie sa-
kramentów inicjacji chrześcijańskiej, które profilują życie katolików świeckich 
na zadania wynikające z ich chrześcijańskiego powołania. Chrzest odradza do 
życia dziecka Bożego i jest źródłem jedności z Chrystusem i Kościołem. Sakra-
ment bierzmowania uwypukla pozytywną stronę uświęcenia oraz zapewnia moc 
Ducha Świętego w świadczeniu o Chrystusie (KK 33). Eucharystia daje we-
wnętrzną moc do doskonalenia miłości i świętości. Dla wielu katolików świec-
kich także sakrament małżeństwa staje się podstawą konkretyzacji powołania i 
działalności apostolskiej. Człowiek świecki staje się uczestnikiem posłannictwa 
Kościoła także na mocy charyzmatów, jakie otrzymał od Ducha Świętego (KK 
33). Z ich przyjęcia przez katolika wynika prawo i obowiązek używania ich w 
Kościele i świecie (DA 3). Charyzmaty przyczyniają się do budowania Kościoła, 
powiększania dobra wspólnego i zaspokajania potrzeb ludzi. Żaden charyzmat 
nie zwalnia z obowiązku posłuszeństwa wobec hierarchii Kościoła. 

 
8 W e r o n, jw. s. 18–20; zob. H. Urs v o n  B a l t h a s a r, L. G i u s s a n i. Miejsce chrześci-

janina w świecie. Kraków 2003 s. 117–184; J. G o c k o. Kościół obecny w świecie – posłany do 
świata. Lublin 2003 s. 366–386. 
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Apostolstwo świeckich wynika z natury Kościoła, którego katolicy świeccy 
stanowią integralną część. Kościół ma charakter wspólnotowy i misyjny. Pod 
zwierzchnictwem biskupów Kościół realizuje odwieczny plan Ojca, w zjednoczeniu 
z Chrystusem i w mocy Ducha Świętego (zob. KK 4). Kościół wypełnia zbawczą 
wolę Boga, któremu spodobało się „uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, lecz 
we wspólnocie” (KK 9). Jako wybrany Lud Boży, wszyscy wierni stanowią jedno 
ciało w Chrystusie. Kościelna wspólnota odznacza się współistnieniem wielora-
kich powołań, charyzmatów i zadań, które, choć różne, są względem siebie kom-
plementarne. Jeden Duch Święty stanowi bowiem dynamiczną zasadę jedności i 
różnorodności Kościoła (KK 7). 

We wspólnocie Kościoła nie ma zróżnicowania w godności ludzi świeckich i 
hierarchii. Kościół posiada wprawdzie strukturę hierarchiczną, ale jest ona cał-
kowicie podporządkowana świętości członków Chrystusowego Ciała. „W Króle-
stwie niebieskim najważniejsze miejsce zajmują nie szafarze, lecz święci”9. W 
Kościele różne stany życia są ściśle ze sobą związane i uzupełniają się w działal-
ności apostolskiej. Wszyscy pracują w jednej winnicy Pańskiej, realizując różne, 
dopełniające się wzajemnie charyzmaty i posługi. Poprzez różnorodność powo-
łań Kościół objawia i przeżywa nieskończone bogactwo tajemnicy Jezusa Chry-
stusa (zob. KK 4; 7). 

Kościół z natury jest misyjny, ponieważ został powołany po to, aby szerząc 
królestwo Boże na ziemi, uczynić wszystkich ludzi uczestnikami zbawczego 
odkupienia i skierować świat do Chrystusa. Wszelka działalność Kościoła zmie-
rzająca do tego celu jest apostolstwem. Toteż każdy człowiek należący do Ko-
ścioła powinien angażować się w działalność apostolską, bo w żywym organi-
zmie żaden członek nie zachowuje się biernie, lecz spełnia konieczną dla życia 
organizmu funkcję. Dlatego obok duchowieństwa i zakonników również katolicy 
świeccy są przez Boga powołani do tego, aby przyczyniali się do wzrastania i 
uświęcania Kościoła (zob. KK 33). 
 

 
II. Kościół i świat miejscem realizacji apostolstwa świeckich 

Apostolstwo świeckich polega na uczestnictwie świeckich w zbawczym po-
słannictwie Chrystusa przez realizację zadań apostolskich w Kościele i świecie. 
Sobór Watykański II przyczynił się do przezwyciężenia niekorzystnego dla kato-
lików świeckich rozróżnienia „posługa zbawcza” – „posługa światu” (Heilsdienst 
– Weltdienst) oraz przypisywania pierwszej wyłącznie duchowieństwu a drugiej 

 
9 Kongregacja Nauki Wiary. Deklaracja w sprawie dopuszczania kobiet do kapłaństwa urzę-

dowego „Inter insigniores”. 15 X 1977. AAS 69:1977 s. 115. 
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tylko świeckim. Wszyscy chrześcijanie mają bowiem do spełnienia odpowiednie 
do swego powołania zadania zarówno w Kościele, jak i w świecie10. 

Miejscem realizacji apostolstwa świeckich jest zatem Kościół (KK 33). Apo-
stolstwo polega bowiem na uczestnictwie w zbawczej misji Kościoła i realizacji 
potrójnej funkcji Chrystusa. Uczestnictwo w funkcji kapłańskiej, prorockiej i 
królewskiej Chrystusa jest uwarunkowane przynależnością do Kościoła (ChL 
14). W parafiach działalność świeckich jest do tego stopnia konieczna, że bez 
niej apostolstwo duszpasterzy nie byłoby w pełni skuteczne (zob. DA 10). 

Apostolstwo katolików polega na realizacji funkcji liturgicznej. Sobór Wa-
tykański II wskazał na dwa związane ze sobą sposoby realizacji tej funkcji: 
uczestnictwo w sakramentach świętych oraz całkowite oddanie swojej egzysten-
cji Bogu (KK 11). Chrzest upoważnia katolików świeckich do sprawowania kul-
tu Bożego, a zwłaszcza do uczestnictwa w Eucharystii i innych sakramentach. 
Szczególną rolę w uświęceniu życia świeckich odgrywa sakrament małżeństwa, 
którego sami świeccy są szafarzami. Małżeństwo i rodzina stwarzają przestrzeń 
do rozwijania własnego apostolstwa świeckich. W konsekwencji przyjęcia chrztu 
nic w życiu chrześcijanina nie powinno się wymykać spod wpływu Chrystusa. 
Toteż wierni świeccy realizują apostolstwo, gdy z Nim, w Nim i przez Niego 
składają „ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną” (Rz 12, 1), a 
„wszystkie ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeń-
skie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, […] stają się ducho-
wymi ofiarami, miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa” (KK 34). 

Sobór Watykański II wskazał trzy komplementarne sposoby realizacji funk-
cji profetycznej przez ludzi świeckich: świadectwo życia, głoszenie Ewangelii i 
charyzmaty dane ku zbudowaniu wspólnoty. Świadectwo życia chrześcijańskiego 
przyczynia się do postępu ewangelizacji Kościoła oraz do odnowy świata w du-
chu Chrystusowym. Jest wiele miejsc i okoliczności, w których tylko dzięki lu-
dziom świeckim orędzie Ewangelii i przesłanie Kościoła może docierać (zob. KK 
33). Przez świadectwo wiary świeckich Kościół nawiązuje zbawczy dialog z 
ludźmi nie znającymi Chrystusa. Obok świadectwa życia potrzebne jest także 
świadectwo słowa (DA 16). Dotyczy to sytuacji, kiedy milczenie byłoby równo-
znaczne z zaparciem się wiary oraz, gdy w grę wchodzi sprawa wiecznego zba-
wienia bliźnich. Szczególną rolę w ewangelizacji pełni rodzina chrześcijańska, 
która powinna być szkołą pobożności i miejscem pierwszych czynów apostol-
skich. Małżonkowie są powołani do świadectwa wiary i miłości chrześcijańskiej 
wobec siebie nawzajem, swoich dzieci i innych rodzin (KK 35). 

 
10 Zob. F i l s e r, jw. s. 261. 
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Katolikom świeckim przysługuje również udział w funkcji królewskiej Ko-
ścioła. Chrystus przez służbę ludziom i posłuszeństwo Ojcu aż do śmierci wszedł 
do chwały swego królestwa. Dlatego również Jego uczniowie powinni posiąść 
„stan królewskiej wolności przez zaparcie się siebie i życie święte” (KK 36). 
Chrześcijańska królewskość polega na duchowej walce, mającej na celu pokona-
nie w sobie królestwa grzechu. Katolicy świeccy są wezwani także do tego, aby 
miłością i służbą przywracać stworzeniu jego pierwotną wartość, a ludzką kulturę 
przepajać wartościami chrześcijańskimi. Świadectwo Chrystusa zobowiązuje kato-
lików do zaangażowania się w budowanie cywilizacji miłości. Przez modlitwę, styl 
życia, braterskie upomnienie, posługę charytatywną katolicy prowadzą innych do 
łączności z Chrystusem w Kościele. Świadectwo miłości i braterstwa stanowi ważny 
wymiar apostolstwa świeckich, ponieważ jest formą przepojenia duchem chrześci-
jańskim porządku doczesnego (DA 2; zob. ChL 41). 

Na podstawie misji kanonicznej katolicy świeccy mogą uczestniczyć w nie-
których zadaniach właściwych hierarchii, np. w głoszeniu nauki chrześcijańskiej, 
pełnieniu czynności liturgicznych i opiece duszpasterskiej (zob. DA 24; ChL 23). 
Ponieważ te zadania związane są z misją duszpasterzy, świeccy podlegają ich 
kierownictwu i muszą się starać, by zachować „odrębność zarówno natury i misji 
posługi kapłańskiej, jak i powołania oraz świeckiej natury laikatu”11. 

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. precyzuje, jakie posługi, urzędy i 
funkcje mogą być powierzane, na mocy misji kanonicznej, katolikom świeckim. 
W sytuacji wyższej konieczności Kościoła, zwłaszcza ze względu na brak szafa-
rzy, ludzie świeccy mogą w ich zastępstwie pełnić posługę słowa, przewodniczyć 
modlitwom liturgicznym, udzielać chrztu, a także Komunii świętej (kan. 230 § 3; 
kan. 910 § 2). Katolicy świeccy mogą być dopuszczeni do współudziału w trosce 
duszpasterskiej o parafię pozbawioną proboszcza (kan. 517 § 2); mogą otrzymać 
prawo udzielania chrztu przy nieobecności duszpasterzy (kan. 861 § 2); wysta-
wienia Najświętszego Sakramentu (kan. 943); asystowania przy zawieraniu mał-
żeństw (kan. 1112). Do biskupa diecezjalnego należy władza udzielania wiernym 
świeckim misji kanonicznej do wykonywania wymienionych czynności w Ko-
ściele. Misja kanoniczna upoważnia katolików świeckich do nauczania religii we 
wszystkich typach szkół (kan. 229 § 3; 759; 776). W nauczaniu za pośrednic-
twem radia lub telewizji należy stosować przepisy wydane przez konferencje 
biskupów (kan. 772 § 1). Profetyczna misja świeckich może być ponadto reali-
zowana poprzez zawodowe uprawianie teologii. 

 
11 Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministe-

rialnej posłudze kapłanów. 15 VIII 1997. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 19: 1998 
nr 12 s. 31. 
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Zadanie odnowy porządku doczesnego jest zadaniem całego Kościoła. Obo-
wiązkiem duszpasterzy jest jasne przedstawianie celu stworzenia, zasad używa-
nia rzeczy doczesnych oraz wydawanie sądów o zgodności działalności świec-
kich z zasadami moralnymi (DA 24). Natomiast katolicy świeccy powinni po-
dejmować zadanie odnowy porządku doczesnego w sposób bezpośredni i na 
własną odpowiedzialność (DA 7). Są bowiem takie miejsca i okoliczności, w 
których tylko dzięki ich pomocy łaska Boża może być przekazywana, a Kościół 
może stawać się solą ziemi (KK 33). Porządek spraw doczesnych należy odna-
wiać w taki sposób, aby nie naruszając jego praw, uzgodnić go z normami życia 
chrześcijańskiego oraz dostosować do różnych warunków miejsca, czasu i naro-
dów (DA 7). 

Apostolstwo świeckich w świecie odnosi się nie do rzeczy, lecz do ludzi w 
wymiarze indywidualnym i społecznym. Dlatego odnowa porządku doczesnego 
rozpoczyna się od uświadomienia nienaruszalnej godności osoby ludzkiej (ChL 
37). Podstawowe zadanie świeckich wobec społeczności ludzkiej polega na tym, 
aby ukazywać absolutną wartość człowieka, którego Bóg chciał dla niego same-
go (KDK 24) i który jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła (RH 14). Kato-
licy świeccy mają bronić prawa do życia, które przysługuje człowiekowi od 
chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci (zob. KDK 27; ChL 38). Prawo do życia 
jest gwarancją pozostałych praw człowieka. Do istoty apostolatu świeckich nale-
ży uświęcanie świata, a szczególnie sfery życia małżeńskiego i rodzinnego, eko-
nomii i gospodarki, życia społecznego i politycznego, kultury i mass mediów 
przez przykład swego życia oraz promieniowanie wiarą, nadzieją i miłością, w 
celu ukazania innym Chrystusa (zob. KDK 47–90). 

W 2002 roku Kongregacja Nauki Wiary ogłosiła Notę doktrynalną o niektó-
rych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym12, w 
której uwrażliwia katolików na węzłowe problemy współczesnych przemian 
społeczno-kulturowych. Zwraca uwagę m.in. na zjawiska relatywizmu kulturo-
wego i etycznego. Wskazuje, że imię fałszywie pojmowanej tolerancji i plurali-
zmu żąda się dzisiaj od obywateli wielu państw, w tym także od katolików, aby 
wyrzekli się zakorzenionej w naturze ludzkiej normy moralnej, według której 
należy oceniać wszelką koncepcję człowieka, dobra wspólnego i państwa (nr 1). 
Kościół pozostawia wprawdzie osąd konkretnych rozwiązań w dziedzinie spo-
łeczno-politycznej każdemu człowiekowi, ale ma prawo i obowiązek wyrażania 
moralnych ocen na temat doczesnych rzeczywistości13. W tym kontekście Kon-
gregacja podkreśla znaczenie prawidłowo ukształtowanego sumienia, które nie 
 

12 Tekst w języku polskim: „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 24: 2003 nr 2 s. 
49–54. 

13 Uprawniony pluralizm doczesnych opcji nie podważa bynajmniej zasad, z których wynika 
zobowiązanie katolików do zaangażowania w politykę, a odwołujących się bezpośrednio do chrze-
ścijańskiej nauki moralnej i społecznej (nr 2). Tamże s. 50. 
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pozwala katolikom popierać, zwłaszcza w debacie i głosowaniu parlamentarnym, 
ustaw sprzecznych z moralnością chrześcijańską. Najczęstszym miejscem kon-
frontacji działalności politycznej z zasadami etycznymi jest dzisiaj dziedzina 
ustaw cywilnych dotyczących aborcji, eutanazji oraz ochrony embrionu ludzkie-
go (nr 3). Kościół przypomina współczesnym katolikom świeckim postać św. 
Tomasza Morusa, polityka i wysokiego urzędnika państwowego, człowieka o 
bezkompromisowym sumieniu i dlatego wybranym na patrona rządzących i 
polityków. 

 
 

III. Zaangażowanie świeckich w życie i działalność  
Kościoła w Polsce 

Sobór Watykański II zainspirował katolików świeckich do odkrywania swo-
jej tożsamości i roli w urzeczywistnianiu się Kościoła, przez zaangażowanie w 
realizację funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa (zob. KK 33–
36). Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński był bardzo ostrożny we wprowadza-
niu odnowy soborowej Kościoła w Polsce. Uważał, że wymaga to długotrwałej 
formacji eklezjologicznej duchowieństwa i laikatu. Środowiska laikatu skupione 
wokół czasopism: „Tygodnik Powszechny”, „Więź” i „Znak”, stale domagały się 
szerokiej debaty na temat roli świeckich w Kościele w Polsce. W pewnym zakre-
sie dyskusję tę podjęto na II Polskim Synodzie Plenarnym (1991–1999). 

Uczestnictwo katolików świeckich w liturgii koncentruje się wokół niedziel-
nej Eucharystii. W Polsce jest dość wysoki wskaźnik uczestnictwa katolików w 
niedzielnej Eucharystii (2003 r. – 46,0%), ale niepokojącym symptomem jest 
spadek uczestnictwa w liturgii młodzieży. Niestety dorośli katolicy rzadko pełnią 
funkcje liturgiczne (np. ministranta, lektora, kantora lub komentatora), pozosta-
wiając to dzieciom lub młodzieży. W niektórych parafiach świeccy należą do 
chóru lub innego zespołu wokalno-muzycznego. W kilkunastu diecezjach w Pol-
sce ustanowiono świeckich szafarzy Eucharystii. Kolejni biskupi diecezjalni po-
woli wprowadzają tę posługę w swoich diecezjach. W Polsce każdej niedzieli jest 
kilka telewizyjnych i radiowych transmisji mszy św., ale nie każdy chory może 
otrzymać w niedzielę Komunię św. Niepokojący jest fakt, że tylko 20,3% bada-
nych katolików, przy sprzeciwie 59,7%, aprobuje udzielanie Komunii św. przez 
osobę świecką14. 

Lepiej przedstawia się w Polsce zaangażowanie świeckich w pełnienie funk-
cji profetycznej. W roku szkolnym 1990–1991 przywrócono w Polsce lekcje 

 
14 W. Z d a n i e w i c z: Kościół w Polsce na początku XXI wieku. W: Komisja Duszpaster-

stwa Ogólnego KEP: Kościół niosący ewangelię nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce 
na lata 2006–2010. Katowice 2005 s. 73. 
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religii w szkole. Od tego czasu liczba katechetów świeckich sukcesywnie wzra-
sta. W 2001 r. było w Polsce ponad 19 tys. katechetów świeckich, co stanowiło 
52,4% wszystkich katechetów15. Profetyczna misja świeckich jest także realizo-
wana poprzez zawodowe uprawianie teologii. W Polsce świeccy absolwenci 
wydziałów teologicznych znajdują zatrudnienie głównie w szkołach, poradniach 
kościelnych i publicznych, mediach katolickich oraz na uczelniach wyższych. 
Niektórzy świeccy wchodzą w skład zespołów ewangelizacyjnych, prowadzą-
cych misje parafialne. 

Świeccy w Polsce słabo odpowiadają na propozycję współudziału w funkcji 
kierowniczej Kościoła. Biskupi polscy popierają tworzenie parafialnych rad 
duszpasterskich i ekonomicznych, nakazanych przez prawo kanoniczne (kan. 
536, 537). Jednak w większości polskich parafii tych rad nie powołano lub zosta-
ły powołane, ale nie funkcjonują dobrze, przez co nie spełniają swojego celu. 
Parafialne rady do spraw ekonomicznych są powoływane w momencie podej-
mowania dużej inwestycji w parafii (np. budowa kościoła lub domu parafialne-
go). Niestety po zakończeniu inwestycji powyższe rady zazwyczaj same się roz-
wiązują. Dokument II Polskiego Synodu Plenarnego wyraża ubolewanie z powo-
du braku współpracy proboszczów ze świeckimi w dziedzinie planowania i reali-
zacji duszpasterstwa16. 

Ważną dziedzina apostolstwa świeckich  jest również działalność charyta-
tywna. Kościół w Polsce stara się być obecnym we wszystkich obszarach ubó-
stwa, by nieść ludziom potrzebującym pomoc i ulgę w cierpieniu. Działalność 
charytatywna w parafiach opiera się na tradycji sięgającej okresu 1918–1939, a 
niekiedy XIX wieku. Jednak okres komunizmu spowodował w Polsce różne per-
turbacje w zakresie posługi charytatywnej Kościoła. Likwidacja organizacji Cari-
tas, stowarzyszeń kościelnych oraz upaństwowienie prawie wszystkich placówek 
charytatywnych Kościoła w 1950 roku zaowocowało przerwaniem ciągłości pra-
cy charytatywno-socjalnej o charakterze statutowym. Dopiero po 1989 r. Kościół 
w Polsce mógł powołać organizację Caritas, rejestrować stowarzyszenia chrze-
ścijańskie, a zgromadzenia zakonne i parafie odzyskały osobowość prawno-
cywilną. Trzeba z uznaniem przyjąć, że w trudnych warunkach ekonomicznych 
społeczeństwa polskiego instytucjom kościelnym udało się w ciągu 15 lat zorga-
nizować wiele placówek charytatywno-opiekuńczych, a tylko jedna organizacja 
Caritas chlubi się liczbą 60 tys. wolontariuszy17. 
 

15 Zob. A. P o t o c k i. Statystyka polskich katechetów. W: Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny 
i wyzwania. Red. J. S t a l a. Kraków 2002 s. 33–54. Wzrost liczby katechetów świeckich w stosun-
ku do liczby wszystkich katechetów w Polsce od czasu powrotu religii do szkół przedstawia się 
następująco: 1992 – 41,3%, 1996 – 49,9%, 2000 – 51,4%, 2001 – 52,4%. 

16 II Polski Synod Plenarny (1991–1999). Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich. 
Warszawa–Poznań 2001 nr  29 s. 152. 

17 Zob. W. P r z y g o d a: Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Lublin 2004. 
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IV. Realizacja apostolatu społecznego katolików w Polsce 
Kościół w Polsce po II wojnie światowej, w przeciwieństwie do Kościołów 

w krajach Europy Zachodniej, funkcjonował jako Kościół ludowy. Wyrażało się 
to w nastawieniu uniwersalnym Kościoła i w otwartości na wszystkich obywateli 
kraju, wierzących i niewierzących. Stając często w obronie uciśnionego przez 
komunizm narodu, Kościół eksponował wartości narodowe i przyjmował cechy 
organizacji religijno-narodowej. Realizowane duszpasterstwo miało charakter 
masowy i ukierunkowane było na przeciętnego katolika. Mniejszą rangę miało 
duszpasterstwo środowiskowe, uwzględniające potrzeby i problemy różnych 
grup społecznych. Inną cechą Kościoła w Polsce było eksponowanie roli hierar-
chii przy równoczesnym pomniejszaniu znaczenia laikatu. Prowadziło to do 
utrwalenia bierności laikatu i zbyt wolnego wprowadzania w życie soborowej 
eklezjologii wspólnoty. W pierwszych latach po Soborze Watykańskim II hierar-
chia z dużą nieufnością postrzegała rodzące się oddolnie ruchy religijne. W du-
chowości dominowało posłuszeństwo Bogu i Kościołowi, pobożność maryjna 
oraz troska o wychowanie religijne i patriotyczne katolików18. 

Powolna odnowa soborowa Kościoła w Polsce nabrała przyspieszenia po 
1980 r. Ruch „Solidarność” spowodował ogólne ożywienie aktywności obywateli 
w sferze życia publicznego. Inspirowani katolicką nauką społeczną katolicy 
świeccy odważniej zaangażowali się w działalność społeczną i polityczną. Ogło-
szony 13 XII 1981 r. przez gen. W. Jaruzelskiego stan wojenny zahamował na 
pewien czas rozwój demokracji oraz osłabił dynamikę zaangażowania katolików 
w życie społeczne i polityczne. W czasie stanu wojennego Kościół rozwijał po-
moc charytatywną dla osób więzionych i internowanych oraz zyskał czas na for-
mację społeczną katolików świeckich. Lata osiemdziesiąte były czasem rozwoju 
instytutów wyższej kultury religijnej, klubów inteligencji katolickiej, duszpaster-
stwa akademickiego oraz katechezy dorosłych, prowadzonej głównie w ruchach 
religijnych. 

Przełom 1989 r. zastał Kościół w Polsce jako Kościół masowy, o dużym au-
torytecie moralnym, pełniący wiele funkcji zastępczych wobec społeczeństwa i 
narodu, zaangażowany w dyskusje polityczne, ale nieobecny instytucjonalnie w 
życiu publicznym i dosyć autorytarny19. Były to typowe niedostatki Kościoła 
ludowego. Od chwili „przełomu 1989” Kościół w Polsce sukcesywnie uczy się 

 
18 W. P i w o w a r s k i: Kapłani i biskupi – kierownictwo i kościelna komunikacja. W:  Ko-

ściół i religijność Polaków 1945-1999. Red. W. Z d a n i e w i c z, T. Z e m b r z u s k i. Warszawa 
2000 s. 12. 

19 P. M a z u r k i w i c z: Recepcja Soboru. W: Kościół i religijność Polaków, s. 36. 
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realizacji swojej misji w nowym kontekście społeczno-kulturowym, demokracji i 
pluralizmu. Nowa sytuacja społeczno-polityczna kraju stawia Kościół w Polsce 
wobec nowych problemów i wyzwań (np. troska o wiarygodne prezentowanie 
swojej misji, troska o swój wizerunek w opinii publicznej itp.), ale budzi także 
nadzieję na rozwój nowych form obecności Kościoła w wolnym i demokratycz-
nym społeczeństwie, co było niemożliwe w totalitarnym państwie komunistycz-
nym (np. katecheza w szkole, duszpasterstwo wojskowe, nieskrępowane tworze-
nie organizacji i stowarzyszeń kościelnych, dostęp do mediów publicznych, moż-
liwość pełnego uczestnictwa katolików świeckich w życiu społecznym, gospo-
darczym i politycznym itp.). 

Aktualny stan zaangażowania polskich katolików w działalność społeczną 
dobrze opisuje dokument II Polskiego Synodu Plenarnego: „Okres odzyskiwania 
suwerenności i przemian ustrojowych ukazał siłę polskich katolików, a zarazem 
obnażył ich słabości. W przełomowym 1989 roku rzesze katolików zamanifesto-
wały swój sprzeciw wobec komunizmu, oddając w wyborach parlamentarnych 
głosy na kandydatów opozycji. Później jednak stale zmniejszała się liczba 
uczestniczących w aktach wyborczych, w których wyraża się odpowiedzialność 
za losy państwa”20. Wśród przyczyn bierności politycznej Polaków wymienia się: 
rozczarowanie tempem przemian społecznych, rozczarowanie poziomem etycz-
nym elit politycznych (egoizm, nepotyzm, korupcja itp.) oraz rozczarowanie 
spowodowane kosztami społecznymi transformacji ustrojowej (upadek wielu 
zakładów pracy; długotrwałe, sięgające 20% bezrobocie). 

Słabością elit katolików w Polsce jest także fakt, że nie potrafiły one przez 
15 lat wolności zbudować trwałej i mocnej partii chadeckiej. Wynika to z braku 
fachowego przygotowania i doświadczenia przywódców politycznych, gdyż 
dobre studia polityczne tak w Polsce, jak i na Zachodzie były dostępne z zasady 
tylko dla dzieci prominentów komunistycznych. Z kolei hierarchia Kościoła w 
Polsce popierała przez pół wieku oportunizm wobec komunistycznego systemu 
politycznego, a katolicy świeccy byli wprost zachęcani do odmowy uczestnictwa 
w partiach politycznych. To wyjaśnia, dlaczego w Polsce stale wydłuża się pro-
ces kształtowania chrześcijańskich elit politycznych i proces rozwoju dojrzałej 
demokracji21. 

Narzędziem polityki uprawianej w duchu chrześcijańskim jest cnota solidar-
ności. Domaga się ona czynnego i odpowiedzialnego udziału w życiu politycz-
nym wszystkich obywateli, partii politycznych oraz związków zawodowych. 
Solidarność domaga się przezwyciężania egoizmu i partykularnych interesów, 
 

20 II Polski Synod Plenarny: Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich, nr 18 s. 150. 
21 Zob. P. K r y c z k a: Kościół a kształtowanie się systemu politycznego w Polsce. W: Wiary-

godność Kościoła wobec przemian w Polsce. Quo vadis Ecclesia Polonorum? Red. M. R u s e c k i. 
Pelplin–Lublin 1994 s. 105–114. 
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przekraczania granicy państw, a także bloków ekonomicznych i wojskowych. 
Owocem zaś solidarnej polityki jest pokój, będący upragnionym dobrem ludów i 
narodów (ChL 42). Paradoksem jest, że „solidarność”, która była szyldem liczą-
cego ponad 10 mln obywateli ruchu społecznego na początku lat osiemdziesią-
tych  XX wieku, dzisiaj stała się w Polsce słowem mało popularnym. Solidarność 
została zastąpiona rachunkiem ekonomicznym i ostrą walką o przetrwanie na 
rynku pracy. Jednak są momenty w historii narodu, kiedy solidarność odżywa. W 
czasie klęsk żywiołowych tak w kraju, jak i za granicą stać biednych Polaków na 
bogatą pomoc materialną dla potrzebujących, np. na pomoc dla ofiar powodzi w 
Polsce w 1997 r. zebrano w gotówce ponad 105 mln. zł22. 

 
 

 
V. Perspektywy rozwoju apostolstwa świeckich w Polsce 

Ważnym zadaniem Kościoła w Polsce jest troska o pomyślny rozwój aposto-
latu zrzeszonego katolików świeckich, który lepiej niż apostolat indywidualny 
wyraża wspólnotową naturę Kościoła, a w społeczeństwach mocno zsekularyzowa-
nych zapewnia wyższą skuteczność (zob. ChL 29). Apostolat świeckich w formie 
zrzeszonej jest realizowany w Polsce przez grupy religijne, stowarzyszenia i ruchy 
kościelne. Stowarzyszenia chrześcijańskie zostały w Polsce zlikwidowane przez 
reżim komunistyczny w 1950 r. Dopiero od 1989 r. stowarzyszenia mogą być na 
nowo rejestrowane w sądach i swobodnie prowadzić działalność statutową. W latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych rozwijały się natomiast w parafiach grupy nie-
formalne i kościelne ruchy charyzmatyczne. Do Polski zostały przeszczepione nie-
które ruchy charyzmatyczne z zagranicy23, ale powstały także rodzime ruchy24. 
Rozwój zrzeszeń katolików świeckich miał w Polsce swoje apogeum na przełomie 
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. W latach dziewięćdziesiątych 
nastąpiła stabilizacja rozwoju zrzeszeń religijnych. Część katolików pozostała w 
dawnych ruchach nieformalnych, część z nich przyłączyła się do powstałych po 
1989 r. stowarzyszeń. 

W Polsce prowadzi aktualnie działalność o zasięgu krajowym lub regionalnym 
około 150 dużych ruchów i stowarzyszeń chrześcijańskich. Ponadto trudna do osza-
cowania liczba mniejszych grup funkcjonuje tylko w społecznościach lokalnych, 
niekiedy w jednej parafii. Dotychczas odbyły się trzy kongresy krajowe ruchów 
katolickich (1994, 2000, 2005). Przynależność do grup religijnych, stowarzyszeń i 

 
22 Caritas Polska: Informator Caritas 1998/99. Warszawa 1999 s. 19–37. 
23 Np. Neokatechumenat, Comunione e liberazione, Odnowa w Duchu Świętym, Focolari, Ruch 

Szensztacki, Wiara i Światło i inne. 
24 Np. Ruch Światło–Życie, zorganizowany przez ks. F. B l a c h n i c k i e g o; Ruch Rodzin Na-

zaretańskich – założony przez ks. T. D a j c z e r a i inne. 
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ruchów katolickich w Polsce, według różnych badań, deklaruje 4-7% katolików (1,5 
do 2 mln). Reaktywowana w 1996 r. Akcja Katolicka liczy około 33 tys. człon-
ków25. W 1990 r. powstała Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich, do której aktu-
alnie należą liderzy ponad 70 ruchów katolickich, grupujących ponad 750 tys. kato-
lików. Celem tej rady jest: promocja działalności ruchów katolickich w Kościele i 
społeczeństwie; rozwój współpracy pomiędzy ruchami w zakresie ewangelizacji, 
apostolstwa i formacji; współpraca z Episkopatem Polski, władzami rządowymi i 
samorządowymi; wspieranie refleksji teologicznej nad zjawiskiem ruchów w Ko-
ściele, a także kontakty i współpraca międzynarodowa z ruchami katolickimi26. 

Kościół w Polsce powinien zintensyfikować swoją troskę o rozwój ruchów i 
stowarzyszeń, gdyż zapełniają one próżnię społeczną istniejącą w wielu parafiach 
pomiędzy przywódcami religijnymi a dużą społeczności przeciętnych katolików. 
Przyczyniają się one do rozwoju życia chrześcijańskiego i budowania wspólnoty w 
parafii, pogłębienia wiedzy religijnej i duchowości katolików, a także pomagają w 
kształtowaniu sumienia i przekonań moralnych katolików. Zrzeszenia pomagają 
katolikom świeckim odkrywać ich powołanie oraz dodają odwagi w realizacji apo-
stolatu we wspólnotach kościelnych i w życiu społecznym. W Polsce przede 
wszystkim dzięki zrzeszeniom katolików świeckich parafie nie są agencjami usług 
religijnych, ale dynamicznymi wspólnotami życia chrześcijańskiego. Ruchy i stowa-
rzyszenia chrześcijańskie mają także coraz większy wpływ na życie społeczne i 
polityczne. Członkowie zrzeszeń są obecni w mediach, zabierają głos w ważnych 
debatach społecznych, np. na temat aborcji, związków homoseksualnych, systemu 
wychowania dzieci i młodzieży itp. 

Wielkim wyzwaniem dla Kościoła w Polsce jest formacja chrześcijańska ka-
tolików świeckich. Największym bowiem problemem świeckich w Polsce, po-
dobnie chyba jak w innych krajach, jest rozłam między wiarą wyznawaną a ży-
ciem codziennym (zob. KDK 43). II Polski Synod Plenarny ubolewa na tym, że 
zbyt słaba jest świadomość religijna katolików świeckich, że martwa jest wiara 
pozbawiona konsekwencji w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym27. 
Badania przeprowadzone w 1997 r. w ramach projektu Aufbruch wykazały, że 
przekonania religijne Polaków mają mały wpływ na pracę zawodową i postawy 
polityczne28. Zmiana tego stanu wymaga integralnej i systematycznej formacji 
 

25 A. S c h u l z: Teolodzy są potrzebni ruchom i stowarzyszeniom katolickim. W: Rada Na-
ukowa Konferencji Episkopatu Polski: Kościół w życiu publicznym. Materiały z VII Kongresu 
Teologów Polskich. KUL 12–15 IX 2004. Lublin 2004. T. 1 s. 268; zob. J. M a r i a ń s k i: Religij-
ność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Kraków 2004 s. 384–387. 

26 Zob. A. P e t r o w a - W a s i l e w i c z: Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele. War-
szawa 2000 s. 307–310. 

27 II Polski Synod Plenarny: Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich, nr 26 s. 152. 
28 J. M a r i a ń s k i: Religijność a życie społeczne. W: Kościół i religijność Polaków, s. 408–

425. 
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katolików świeckich. Dzisiaj podmiotami formacji chrześcijańskiej katolików w 
Polsce są m.in. wydziały teologiczne, różnorodne grupy religijne oraz media 
katolickie. Niestety formacja ta obejmuje zbyt mały odsetek polskich katolików. 
Powszechna formacja świeckich domaga się intensyfikacji funkcji nauczania w 
szkołach i parafiach29, zorganizowania lub rozszerzenia zakresu systematycznej 
katechezy dorosłych30, a także tworzenia wśród katolików grup samokształce-
niowych profilowanych na praktyczne przygotowanie do zaangażowania w dzia-
łalność społeczną, polityczną i kulturalną. 

 

*** 

Dyskusja o miejscu i roli świeckich w Kościele przebiega w Polsce o wiele 
spokojniej niż na Zachodzie. Zapoczątkowana przez Sobór Watykański II refor-
ma Kościoła otworzyła dla świeckich nowe obszary apostolstwa. Jednak w Pol-
sce ze względu na sytuację społeczno-polityczną w okresie komunizmu laikat nie 
mógł rozwinąć swojej aktywności na forum życia publicznego. Z kolei wystar-
czająca liczba księży skutecznie utrudniała zaangażowanie świeckich w zakresie 
życia wewnątrzkościelnego. Zmiany w relacji Kościół – państwo i w relacji kler 
– świeccy nabrały większej dynamiki dopiero po 1989 r., co przyczyniło się do 
ożywienia apostolatu świeckich, głównie w sferze życia publicznego. 

Wybitny specjalista w zakresie teologii laikatu i apostolstwa ks. E. Weron 
wydał w 1995 r. książkę pt. Budzenie olbrzyma. Polski laikat jest rzeczywiście 
olbrzymem, ponieważ Polska jest wciąż krajem religijnym. Według badań socjo-
logicznych religijność katolików w Polsce przedstawia się dużo lepiej niż katoli-
ków w krajach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej. Piętnaście lat do-
świadczenia wolności i demokracji dają podstawy do stwierdzenia, że nie należy 
się spodziewać w Polsce w najbliższych latach gwałtownej sekularyzacji. Jednak 
prawdopodobna jest pełzająca sekularyzacja i powolna dechrystianizacja społe-
czeństwa polskiego31. Reakcją Kościoła na niekorzystne dla siebie tendencje 
społeczne może być tylko przemyślana, zaplanowana i intensywna ewangeliza-
cja. Taka strategia może jednak przynieść powodzenie tylko przy dobrej współ-
pracy hierarchii z laikatem. Budzenie drzemiącego laikatu w Polsce jest proce-
sem wciąż potrzebnym, ponieważ większa część laikatu zachowuje postawę bier-

 
29 Zob. J. B a g r o w i c z: Kościelne wychowanie młodzieży do życia społeczno-politycznego. 

W: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. Materiały z 
VII Kongresu Teologów Polskich. KUL 1–15 września 2004. Lublin 2004.  T. 1 s. 229–246. 

30 Zob. K. M i s i a s z e k: Polityczno-społeczny wymiar katechezy dorosłych. W: Kościół w 
życiu publicznym.  T. 1 s. 247–257. 

31 J. M a r i a ń s k i: Katolicyzm polski w perspektywie europejskiej: misja czy przystosowa-
nie, czyli z jaką religijnością do Europy? „Socjologia Religii”. R. 2004: 2 s. 61–69. 
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ną. Natomiast laikat częściowo przebudzony, reprezentowany przez członków 
ruchów i stowarzyszeń katolickich, wymaga permanentnej formacji, by na nowo 
nie zasnął w obojętności i stagnacji apostolskiej. 
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JÓZEF BUDNIAK 
Sekularyzacja w nauczaniu Jana Pawła II 

 

Od lat obserwujemy powolnie zachodzące zjawisko sekularyzacji społeczeń-
stwa przejawiające się emancypacją poszczególnych dziedzin życia społecznego: 
polityki, życia gospodarczego, nauki, filozofii, kultury, oświaty, szkolnictwa i 
wychowania spod wpływu Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich1. Problem ten 
dotyczy nie tylko Afryki i Azji, ale również Starego Kontynentu, a szczególnie 
zachodniej jego części. Umyka pamięci wielu ludzi, szczególnie Europejczyków 
fakt, że wielka cześć dorobku Europy w dziedzinie prawa, literatury, sztuki i filo-
zofii nosi znamiona chrześcijaństwa i osiągnięć tych nie sposób w pełni zrozu-
mieć i docenić, jeśli nie spojrzy się na nie z perspektywy chrześcijańskiej2. Wsku-
tek szerzenia się zobojętnienia, sekularyzacji3 i ateizmu, w sytuacji, w której 
 

1 Termin sekularyzacja w naukach społecznych zdaniem J. M a r i a ń s k i e g o występuje w 
rożnych znaczeniach: jako upadek bądź zanik religii, w następstwie którego następuje zanik daw-
nego wpływu religii, Kościoła, dogmatów i symboli religijnych na życie społeczeństwa; jako 
desakralizacja świata, czyli odejście od religijno-magicznego zrozumienia świata na rzecz logicz-
no-przyczynowego wyjaśniania związków między obiektywnymi zjawiskami; jako uwolnienie 
religii od społeczeństwa i zepchnięcia jej do dziedziny wewnętrznego, osobistego, życia człowie-
ka; jako przenikanie treści religijnych do życia świeckiego w następstwie czego religijne wzory 
myślenia odgrywają się od swojego kontekstu i stają się częścią składową ogólnej kultury. Por. J. 
M a r i a ń s k i: Religia i Kościół w społeczeństwie pluralistycznym. Lublin 1993 s. 9. W leksyko-
nach i słownikach socjologicznych termin sekularyzacja często traktowany jest równoznacznie z 
terminem sekularyzm. Por. Leksykon socjologii religii. Red. M. L i b i s z o w s k a - Ż ó ł t k o -  
w s k a, J. M a r i a n s k i. Warszawa 2004; Słownik społeczny. Red. B. S z l a c h t a Kraków 2004. 
W wystąpieniach Jan Paweł II przypisuje terminom sekularyzacja, sekularyzm równoznaczne 
znaczenie. Por. Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków 1996; Encykliki 
Ojca Świetego Jana Pawła II. Kraków 2005. 

2 Przemówienie J a n a  P a w ł a  I I do Uczestników III Międzynarodowego Forum Fundacji 
im Alcide D e  G a s p e r i e g o. Jan Paweł II o Europie. 
 www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XU/naszaue/jp2-europa.html (z dnia: 1 X 2005). 

 3 J a n  P a w e ł  I I w encyklikach, orędziach i wystąpieniach terminowi sekularyzacja 
nadawał bardzo szerokie znaczenie definiując sekularyzację jako stopniowe odchodzenie od religii, 

 57



dobrobyt materialny i konsumpcjonizm przemieszany jest z zastraszającą nędzą i 
ubóstwem człowiek współczesny zaczyna hołdować zasadzie życia bez Boga. 
Moralnemu i duchowemu dziedzictwu grozi roztrwonienie pod wpływem wielo-
rakich procesów, z których na plan pierwszy wysuwa się proces sekularyzacji, 
rozwój sekt i nowych ruchów religijnych4. 

Sekularyzacja, jako zjawisko rozluźnienia więzi z religią oraz odchodzenie 
od zinstytucjonalizowanych form pobożności, towarzyszyła wszystkim religiom i 
wyznaniom od dawna, a jej rezultatem jest sekularyzm. Następstwa sekularyza-
cji, jak mówi Jan Paweł II, prowadzą do podcinania istniejących w sercu czło-
wieka korzeni religijności5. Poszukiwanie nowych odmian religijności wiążących 
się bardziej z przyjemnościami niż obowiązkami, poszukiwanie religii innej niż 
daje ją świat i chrześcijaństwo powoduje, że co raz częściej swoje potrzeby du-
chowe człowiek zaspakaja nie w Kościele, ale dokonuje poszukiwań wśród „reli-
gijnych jarmarków”. 

Proces sekularyzacji w społeczeństwie dokonuje się z reguły stopniowo, 
spokojnie i samoczynnie, choć jego tempo uwarunkowane jest czasem, w jakim 
społeczeństwo dokonuje reorganizacji swych struktur niezależnych od instytucji 
religijnych wyznaczając im wyspecjalizowane funkcje6. Tak rozumiana sekula-
ryzacja jest przeciwstawiana laicyzacji czyli świadomemu i celowemu działaniu 
prowadzącemu w rezultacie do zeświecczenia całości życia społecznego na sku-
tek wyrugowania religii z życia społecznego i wyłączenia jej ze świadomości 
człowieka. 

 Nagły wybuch wolności i wiążący się z nim posoborowy klimat w Kościele 
przyczyniły się do zmiany obowiązującego systemu wartości7 i poszukiwania 
między innymi nowych odmian religijności, niekiedy odległych a nawet sprzecz-
nych z nauką Kościoła8. W prognozach fatalistycznych przewiduje się, że zmia-

 
jej wygasanie i związany z nim zanik potrzeb religijności, uwolnienie się społeczeństwa od religii i 
jej ograniczenie do wewnętrznego i osobistego życia człowieka. Wielowymiarowe definiowanie 
sekularyzmu powoduje, że jego przyczyny i przejawy mogą być wskazywane i analizowane. 

 4 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Christifideles laici. W: Adhortacje apostolskie 
Ojca ..., 34.  

 5 Tamże, 4. 
 6 F. A d a m s k i: Rodzina między sacrum a profanum. Poznań 1987 s. 81. 
 7 Wywiad z kard. Josephem R a t z i n g e r e m z okazji 83. rocznicy urodzin J a n a  P a w -

ł a  I I udzielony dla „Wiadomości” Katolickiej Agencji Informacyjnej i „Tygodnika Powszechne-
go”. W:W co wierzy Kościół. „Tygodnik Powszechny”. R. 2003 nr 21 (2811), z dnia 25 maja 2003, 
s. 1. 

 8 W definicjach naukowych sekularyzacji spotykamy i taką, która definiuje sekularyzację ja-
ko wyrwanie treści religijnych z ich naukowego kontekstu i przeniesienie ich w obszar życia 
świeckiego. Por. P. M a z u r k i e w i c z: Sekularyzacja. W: Słownik społeczny ..., s. 1187. 
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nie może ulegać też dotychczasowe miejsce religii: ze sfery publicznej trafi ona 
do sfery prywatnego życia. 

Swoje stanowisko wobec sekularyzacja Jan Paweł II zawarł między innymi 
w Adhortacji apostolskiej Ecclessia in Europa twierdząc, że wielu współcze-
snych ochrzczonych Europejczyków, szczególnie tych którzy twierdzą, że wie-
dzą co to jest chrześcijaństwo żyje tak, jakby Chrystus nie istniał [...] Miejsce 
pewności i wielkich prawd wiary u wielu ludzi zajęło niejasne i mało zobowiązu-
jące uczucie religijne, szerzą się równe formy agnostycyzmu i praktycznego ate-
izmu, które przyczyniają się do pogłębienia rozdźwięku między wiarą a ży-
ciem9.Papież Jan Paweł II w swoich wystąpieniach odwołuje się do Pawła VI, 
który w Adhortacji apostolskiej Evangelii nunitandi z 1975 roku nazwał sekula-
ryzm nieszczęsną doktryną, gdzie zwraca uwagę, w jaki to sposób przesiąknięta 
sekularyzacją wizja życia i przeznaczenia człowieka wpływa na jego osobowość, 
twierdząc że człowiek zajęty sobą nie tylko stawia siebie w centrum wszelkiego 
zainteresowania, lecz śmie twierdzić, że jest zasadą i racją całej rzeczywistości10. 

W wysoce rozwiniętym społeczeństwie (sekularyzacja jest zjawiskiem cywi-
lizacyjnym, które jest wkomponowane w źle pojęty nurt nowoczesności), coraz 
częściej mamy do czynienia z kompozytorami religijnymi tworzącymi swój świa-
topogląd korzystając z rozmaitych źródeł i wykorzystując z wybranych przez 
siebie wspólnot religijnych wartości i przesłania takie, które akceptują oni, a 
których realizacja nie powoduje wysiłku duchowego, wyrzeczeń, zamknięcia w 
ramy przyjętych form i nakazów. Indywidualizacja postaw może prowadzić do 
prywatyzacji wiary, wypaczając ją, zubożając, czyniąc z niej nową falę, na dzia-
łanie której poddane są osoby o słabej wierze szukające nowego miejsca w nowej 
społeczności. Taka postawa wobec religii może osłabiać wspólnotę kościelną, 
dlatego uznanie, że religia jest najbardziej osobistą sprawą każdego obywatela i 
zepchnięcie jej do prywatnej sfery życia człowieka, ma swoje dalsze następstwa i 
wskazuje na zapotrzebowanie na nowe potrzeby religijne. Sekularyzacja prowa-
dzi do zmiany postaw wobec wartości chrześcijańskich, powoduje, że nowocze-
sny człowiek usiłuje żyć bez religii i bez Boga. Sekularyzacyjna interpretacja 
wiary chrześcijańskiej prowadzi do jej erozji, z którą wiąże się głęboki kryzys 
sumienia i praktyki moralności chrześcijańskiej11. 

Jan Paweł II, w latach swojego pontyfikatu, przemawiał do każdego czło-
wieka, jak również do tych, którzy obawiają się dopuścić Jezusa do własnego 
 

 9 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Ecclessia in Europa. W: Adhortacje apostolskie 
Ojca ..., 47. 

 10 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis. W: Adhortacje apostolskie 
Ojca ..., 7.  

 11 Por. Drugie zgromadzenie Biskupów poświęcone Europie. W: Relatio ante disceptatio-
nem.  OsRomPol z dn. 3 października 1999, s. 7. 
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życia, aby nie utracić wolności wskazywał, że Chrystus jest zupełnie inną rze-
czywistością, nie ogranicza ludzkiej wolności, ale pomaga człowiekowi. Papież 
już na początku swego pontyfikatu zwracając się do wiernych daje im nadzieję w 
słowach, Nie lękajcie się12. 

W Adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis Jan Paweł II stwierdza, że na 
skutek subiektywizacji wiary wzrasta liczba chrześcijan, którzy wykazują mniej-
szą wrażliwość na obiektywną i integralną naukę wiary, wybierając w sposób 
subiektywny to, co się podoba, co odpowiada osobistemu doświadczeniu i nie 
wymaga zmiany własnych przyzwyczajeń13. 

Zdaniem Jana Pawła II każda religia posiada wiele wartości duchowych bę-
dących wyrazem duchowego wymiaru człowieka. Niebezpieczeństwem dla nich 
jest materializm i sekularyzm. 

Sekularyzacja ma różnorodne przyczyny i następstwa. Może również być 
wywołana uświadomieniem sobie przez współczesnego człowieka wyzwolonego, 
mającego w nowoczesnych społeczeństwach dużo wolności, istniejących ograni-
czeń i niejednokrotnie, jak mu się wydaje, niedojrzałego traktowania jego osoby 
w Kościele. Jednak proces sekularyzacji nie musi być negatywnie interpretowa-
ny. U osób, których wiara jest mocno ugruntowana i nie opiera się wyłącznie na 
tradycji i konformizmie procesy sekularyzacji mogą wpływać na pogłębienie 
religijności14. 

Obecnie, w następstwie rozwoju cywilizacji, sekularyzacja przyjmuje różne 
formy, a jej przejawy i siła oddziaływania mogą być rożnie oceniane i interpre-
towane. Faktem jest, że sekularyzacja wytwarza duchową próżnię, która woła o 
napełnienie – wszak świat dzisiaj bardziej słucha świadków niż nauczycieli, a 
tych drugich przyjmuje na tyle, na ile są oni świadkami15. 

Zsekularyzowany świat nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ani 
dać wyczerpującej odpowiedzi na pytania współczesności. Te odpowiedzi da 

 
 12 Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi na oścież Chrystusowi! Otwórzcie dla Jego mocy zbaw-

czej granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych, rozległe dziedziny kultury, 
cywilizacji, postępu! Nie lękajcie się! Chrystus wie «co jest w człowieku». On jeden! A dzisiaj 
człowiek tak często nie wie, co w nim jest, co jest w głębi jego umysłu i serca. Tak często jest nie-
pewny sensu swojego życia na ziemi. Szarpie nim niepewność, która przeradza się w rozpacz. 
Pozwólcie zatem, proszę Was, błagam Was z pokorą i ufnością, pozwólcie Chrystusowi mówić do 
człowieka. On jeden ma słowa życia - tak, życia wiecznego. Por. G. W e i g e l: Świadek nadziei, 
Kraków 2000 s. 335. 

 13 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Pastorales dabo vobis. W: Adhortacje apostol-
skie Ojca ..., 7. 

 14 F. A d a m s k i: Rodzina między sacrum ..., s. 81. 
 15 Por. P a w e ł  V I: Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 41. 
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chrześcijaństwo. Dlatego potrzeba budowania np. Unii Europejskiej na funda-
mencie wspólnych wartości, przy uwzględnieniu chrześcijańskich korzeni roż-
nych narodów, jest głęboko uzasadniona i podkreśla istotny wkład chrześcijań-
stwa i chrześcijańskiej koncepcji człowieka w historię, kulturę różnych krajów16. 
Szczególnego znaczenia nabierają słowa Jana Pawła II adresowane do całego 
Kościoła w Europie zawarte w Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa wska-
zujące drogę życia społecznego i duchowego Niech cały Kościół w Europie 
przyjmie jako skierowane do niego nakaz i zachętę Chrystusa: opamiętaj się, 
nawróć się „stań się czujny i umacniaj resztę, która miała umrzeć (Ap 3, 2)17. 

Zdaniem Jana Pawła II sekularyzm jako zespół poglądów i zwyczajów bro-
niących humanizmu całkowicie oderwanego od Boga wypaczonego przesytem 
konsumpcji nie może nie sprowadzić utraty poczucia grzechu oraz utraty własnej 
duszy18. Papież zaznacza, że osłabienie znaczenia grzechu, a przede wszystkim 
utrata poczucia grzechu jest formą lub owocem negacji Boga: nie tylko w postaci 
ateizmu, lecz także sekularyzmu19. Sekularyzacja pozostaje wielkim znakiem 
obecnej sytuacji świata, który oczekuje na świadectwa wyznawców Chrystusa, 
uczniów Chrystusa. Przykładem na to stanowisko jest fakt, że we współczesnym 
świecie coraz częściej obserwuje się zjawisko stopniowego zaniechania praktyk 
religijnych, co przejawia się obniżaniem liczby wiernych uczestniczących we 
Mszy św. niedzielnej, przystępujących do sakramentów czy nawet unikających 
praktyk postu, które były kiedyś uregulowane przez przykazanie kościelne i 
przez liczne przepisy kościelne, a dziś, jak twierdzi Jan Paweł II epoka, w której 
żyjemy stwarza klimat bardzo niesprzyjający postowi, czyniąc dawne zakazy 
bardzo odległe od współczesnej mentalności20. 

Postępująca, choć powoli, sekularyzacja prowadzi do obojętności religijnej, 
w konsekwencji której następuje spłycanie wiary, czego przejawem może być np. 
desakralizacji niedzieli. 

Różne formy, szczególnie obecnie popularne, świętowania niedzieli powo-
dują, że następuje powolne odchodzenie od praktyk religijnych towarzyszących 
temu dniu. Niewątpliwie List Apostolski O Eucharystii Jana Pawła II miał zwró-

 
 16 Przemówienie J a n a  P a w ł a  I I do nowego Ambasadora Belgii w dniu 31 października 

2002 r.. Por. http://www.kul.lublin.pl/dzwonkowski/przemówienia/2html (z dnia: 29 VIII 2005).  
 17 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Ecclessia in Europa. W: Adhortacje apostolskie 

Ojca ..., 26. 
 18 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Reconciliatio et Paenitentia. W: Adhortacje 

apostolskie Ojca ..., 18.  
 19 Tamże, 18. 
 20 J a n  P a w e ł  I I: Wezwanie do zachowania praktyk postu. Przemówienie wygłoszone w 

dniu 17 lutego 1994 roku w czasie audiencji dla duchowieństwa diecezji rzymskiej.  OsRomPol. R. 
1994 nr 4 s. 23. 
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cić ponownie uwagę na odkrywanie pełni niedzieli jako Dnia Pańskiego podkre-
ślając tym samym jej znaczenie dla wspólnoty parafialnej, do której jesteśmy 
włączeni przez chrzest, a tym samym stanowimy żywą społeczność Kościoła. 
Dokumenty papieskie wskazują na sens biblijny, teologiczny i duszpasterski 
niedzieli, będącej pierwszym dniem tygodnia, w który Jezus zesłał na apostołów 
Ducha Świętego. Niedziela, jako Dzień Pański nacechowany nadzieją, miłością, 
radością winien być poświęcony służbie Bogu, wspólnocie Kościoła, drugiemu 
człowiekowi, rodzinie, gdy tymczasem jej prawdziwy charakter jest coraz czę-
ściej zatracany. Nierzadko jest traktowana jako „zakończenie tygodnia”, czas 
zwykłej rozrywki. 

Odstępstwa od tradycji świętowania niedziel w ostatnim dziesięcioleciu, po-
stępują powoli, ale niosą ze sobą znamiona sekularyzacji, co stanowi niebezpie-
czeństwo dla bogatego dziedzictwa religijnego i kulturowego wszak, jak wskazu-
ją dokumenty Soboru Watykańskiego II, kultura pozostaje w ścisłym związku z 
religią, zaś szacunek dla niej wiąże się z szacunkiem dla jej religijnego 
kompone 21ntu . 

 

Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał charakter niedzieli dnia poświęconego 
Bogu i wzywał wiernych, aby z odnowionym zaangażowaniem przeciwstawiali 
się zeświecczeniu i aby całe ich życie było prawdziwym miłym Bogu kultem du-
chowym22. Niedziela jest symbolem tego, czym chrześcijaństwo było i jest dla 
Europy i dla świata: nieustannego głoszenia Dobrej Nowiny zmartwychwstania 
Jezusa, świętowania Jego zwycięstwa nad grzechem i nad śmiercią, zaangażo-
wania na rzecz pełnej radości człowieka23. 

W polskich rodzinach coraz częściej widoczna jest obojętność religijna prze-
jawiającą się zastępowaniem, w najlepszym przypadku, Mszy Świętej transmisją 
radiową lub telewizyjną i kultyczną procesją do hipermarketu. Jest to niewątpli-
wie uleganie, jak w jednym ze swoich przemówień wskazał Jan Paweł II, w pew-
nych środowiskach chronolatrii, naporowi ducha czasu i włączanie się do grupy 
lansującej przekonanie, że we współczesnym świecie jesteśmy producentami i 
konsumentami, a nie dziećmi Bożymi. W takim przypadku musimy zadecydować, 
gdzie chcemy znaleźć swoją tożsamość: w świecie producentów i konsumentów 
wybierając te wartości świata i jego filozofię prowadzące do ciągłej pogoni za 

 21 Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra Aetate, 2. W: Sobór 
Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Poznań 1968. 

 22 Wystąpienie J a n a  P a w ł a  I I przed modlitwą „Anioł Pański” w Castel Gandolfo w 
dniu 3 sierpnia 2003 roku. W:  http://www.kul.lublin.pl/dzwonkowski/przemówienia/2html (z dnia: 
29 VIII 2005).  

 23 Tamże. 
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zdobywaniem rzeczy materialnych, czy jako dziecko kochającego Ojca Niebiań-
skiego wszak jesteśmy dziećmi jednego Boga, a między sobą braćmi24. 

Niedziela, kiedy nie zostaje przeznaczona na modlitwę, odpoczynek, komu-
nię i radość traci swoje pierwotne znaczenie w następstwie czego „horyzont 
człowieka staje się tak ciasny i nie pozwala mu dojrzeć nieba25, dlatego potrzeb-
ne są wyraźne, konkretne, inicjatywy duszpasterskie na płaszczyźnie wychowaw-
czej, duchowej i społecznej, pomagające przeżyć ją zgodnie z jej prawdziwym 
sensem26. 

Kościół w Polsce stracił wielu swoich wiernych na rzecz innego świata i je-
go wartości, szczególnie ludzi młodych. Świadomość obecności Boga i radość, 
jaką budzi wspólne przeżywanie wiary w rodzinie, wydaje się słabnąć, a przecież 
wiara jest darem Ducha Świętego, który człowiek otrzymuje we wspólnocie ludu 
Bożego, otrzymuje także dla innych, aby się nim dzielił27. 

Jan Paweł II inspirował ludzi, przekonywał, aby nie poddawali się sekulary-
zacji wskazując, że nawet masowe środki przekazu współczesnej epoki mogą 
wzbogacać wartości intelektualne i duchowe każdego pokolenia. Ich rola oddzia-
ływania wiąże się z faktem, że współczesna „nowa kultura” pozostaje pod ich 
wpływem. 

Wzorem i przykładem wszelkiego przekazu jest słowo Boże28. Wielokrotnie 
i na rożne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców [naszych] przez proroków, 
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna (Hbr 1, 1). 

Na progu trzeciego tysiąclecia ery chrześcijańskiej ludzkość jest na najlep-
szej drodze do stworzenia globalnej sieci błyskawicznej wymiany informacji, 
idei ocen we wszystkich dziedzinach życia, w tym również religii. Taką rolę 
pełnią media, a zwłaszcza Internet. Stają się one pierwszym areopagiem współ-
czesnym, na którym nieustannie dokonuje się wymiana informacji, idei i warto-
ści29. Dzięki nowoczesnym technikom przekazu również sekularyzacja nie nabie-

 
 24 Przemówienie J a n a  P a w ł a  I I do Polonii i Polaków za granicą. Austria, Wiedeń, Kar-

lplatz 12 września 1983 r. Por. http://www.kul.lublin.pl/dzwonkowski/przemówienia/2html (z dnia: 
29 VIII 2005).  

 25 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa. W: Adhortacje apostolskie 
Ojca ..., 82.  

 26 Tamże, 8. 
 27 J a n  P a w e ł  I I: W imieniu Jezus pełnia człowieczeństwa. OsRomPol. R. 1991 nr 2–3 s. 

34. 
 28 Orędzie J a n a  P a w ł a  I I na Dzień Środków Społecznego Przekazu W służbie wzajem-

nego zrozumienia między narodami, OsRomPol. R.2005 nr 3 s. 9. 
 29 Orędzie J a n a  P a w ł a  I I na Dzień Środków Społecznego Przekazu Głosić Chrystusa 

na progu nowego tysiąclecia. OsRomPol. R. 2001 nr 3 s. 9. 
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ra charakteru lokalnego, regionalnego, dotykającego wyłącznie określoną spo-
łeczność lecz staje się zjawiskiem ogólnoświatowym. Należy podkreślić, że sto-
sunek Kościoła do środków przekazu jest zasadniczo pozytywny i przychylny. 
Kościół popiera wolność słowa i prasy30 twierdząc, że możliwość przemawiania 
do tak szerokiego kręgu odbiorców, nie istniała nawet w najbardziej fantastycz-
nych wyobrażeniach tych, którzy głosili Ewangelię przed nami31. Jan Paweł II 
wielokrotnie w swoich orędziach na Światowy Dzień Środków Społecznego 
Przekazu podkreślał ich rolę i zdolność w wspomaganiu człowieka w dążeniu do 
szczęścia i do realizacji samego siebie, twierdząc między innymi, że katolicy 
powinni odważnie otworzyć drzwi środków przekazu Chrystusowi, tak aby Jego 
Dobra Nowina była głoszona z dachów całego świata32 oraz wskazując, że są one 
współczesną przestrzenią, w której ludzie dzielą się myślami i mogą wzrastać we 
wzajemnym zrozumieniu i solidarności33. 

Środki społecznej komunikacji odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym 
świecie. Dysponują tak wielką mocą, że w ciągu zaledwie kilku dni potrafią 
wzbudzić pozytywną bądź negatywna reakcję ludności na wydarzenia, reakcje, 
odpowiadającą ich własnym celom34. Umożliwiają bardziej bezpośredni udział w 
wydarzeniach pobudzając jednocześnie do ofiarności względem tych, którzy 
doznają cierpienia i borykają się z trudnościami35. 

Nie można jednoznacznie wskazać z jaką mocą środki masowego przekazu 
oddziaływają na sekularyzację społeczeństwa. Z jednej strony dzięki mediom 
informującym coraz częściej o wydarzeniach, ideach, postaciach z życia religij-
nego, dokumentach kościelnych, inicjatywach kościelnych; głoszącym prawdzi-
wie ludzkie wartości, stanowiącym niejednokrotnie swoiste uzupełnienie i pomoc 
w przygotowaniu się do spotkania się z Chrystusem we wspólnocie, jak i w pod-
trzymywaniu nowych wierzących na rozpoczętej już drodze wiary, uczestniczy-
my w rozprzestrzenianiu wartości chrześcijańskich i w budowaniu cywilizacji 
miłości. Środki społecznego przekazu niosą niejednokrotnie otuchę, stwarzają 
sposobność do modlitwy ludziom zmuszonym do pozostania w domu lub w in-
stytucjach publicznych, dają możliwość satelitarnego przekazu uroczystości reli-

 
 30 Orędzie J a n a  P a w ł a  I I na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Telewi-

zja w rodzinie kryteria właściwego wyboru programu. OsRomPol. R. 1994 nr 4 s. 8. 
 31 Orędzie J a n a  P a w ł a  I I na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Rozgła-

szajcie to na dachach. Ewangelia w epoce globalnej komunikacji. OsRomPol. R. 2001 nr 4 s. 4. 
 32 Tamże, s. 5. 
 33 Orędzie J a n a  P a w ł a  I I na Światowy Dzień Środków Społecznego Środki masowego 

przekazu w służbie prawdziwego pokoju w świetle encykliki „Pacem in terris”. OsRomPol. R. 2001 
nr 3 s. 8. 

 34 Tamże, s. 9. 
 35 Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2003: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w 

braniu.  OsRomPol. R. 2003 nr 3 s. 7. 
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gijnych, które docierają do odbiorców na całej ziemi. Jan Paweł II podkreśla 
pozytywną rolę telewizji, która może pomnażać wiedzę ogólną i religijną rodzi-
ny, pozwalając usłyszeć słowo Boże, a tym samym umocnić religijną tożsamość 
rodziny i kształtować życie moralne i duchowe. 

Z drugiej strony środki społecznego przekazu posiadają wpływ negatywny 
na społeczeństwo, a jak zaznaczył Jan Paweł II w orędziu na Światowy Dzień 
Środków Masowego Przekazu, posiadają one znamiona sekularyzacji, przejawia-
jące się wpajaniem moralnego relatywizmu i religijnego sceptycyzmu, poprzez 
zachwalanie fałszywych wizji życia, które przeciwstawiają się zasadzie wzajem-
nego szacunku oraz utrudniają ustanowienie sprawiedliwości i pokoju36. Środki 
przekazu, a przede wszystkim Internet, dostarczają zdaniem Jana Pawła II mnó-
stwa pojęć, lecz nie uczą ich wartości, a kiedy te ostatnie zostają zaciemnione to 
człowieczeństwo ulega pomniejszeniu i człowiek łatwo traci sprzed oczu swoją 
nadprzyrodzona godność37. 

Media, jak często podkreśla Papież, mogą być wykorzystane w sposób, któ-
ry szkodzi integralnemu dobru ludzi, mogą wypaczać poglądy, wciągać w szko-
dliwe wspólnoty lansujące fałszywe i destrukcyjne wartości zasłaniając moc i 
radość życia zgodnego z przykazaniami Bożymi i ewangelicznymi błogosławień-
stwami co powoduje, że wielu, zbyt wielu, ludzi myśli i żyje tak, jak gdyby Bóg 
nie istniał38. 

Można niejednokrotnie w przekazach społecznych dopatrzyć się pomijania 
przesłania Ewangelii: spychania lub ignorowania doświadczeń religijnych. Świat 
mediów może jawić się niekiedy jako środowisko nieprzyjazne ewangelizacji jak 
pogański świat z czasów apostolskich. 

Religia, szczególnie w czasach nacechowanych groźbą terroryzmu, zbyt czę-
sto wykorzystywana była jako narzędzie pogłębiania istniejących już podziałów 
politycznych, gospodarczych i społecznych, gdy tymczasem musimy ukazywać, 
że przekonania religijne są inspiracją dla pokoju, że zachęcają do solidarności, 
sprzyjają sprawiedliwości i wspomagają wolność39.Tylko kiedy posługujący się 
środkami masowego przekazu znają zasady porządku moralnego i wiernie je 
wcielają w życie przekazując prawdę o wartości i godności człowieka, uczestni-

 
 36 Orędzie J a n a  P a w ł a  I I  na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Telewi-

zja w rodzinie kryteria właściwego wyboru programu. OsRomPol. R. 1994 nr 4 s. 7. 
 37 Orędzie J a n a  P a w ł a  I I  na Światowy Dzień Środków Przekazu Społecznego wygło-

szone w dniu 24 stycznia 2002 r. „Wiadomości Katolickiej Agencji Informacyjnej”. R. 2002 nr 5 s. 
33. 

 38 J a n  P a w e ł  I I: Encyklika Veritatis splendor. W:  Adhortacje apostolskie Ojca ..., 88. 
 39 Przemówienie J a n a  P a w ł a  I I na forum Zgromadzenia Międzyreligijnego. OsRomPol. 

R. 2000 nr 1 s. 34. 
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czą w budowaniu dialogu i szerzeniu kultury życia. Aby świadczyć o Chrystusie 
człowiek musi sam Go spotkać i rozwijać osobistą więź z Nim przez modlitwę, 
Eucharystię i sakrament pojednania, czytanie i rozważanie słowa Bożego, służbę 
innym. Wszak głoszenie Chrystusa jest nie tylko obowiązkiem, ale i przywile-
jem. Głoszenie Chrystusa w środkach przekazu (a z tym zjawiskiem spotykamy 
się w Polsce w ostatnich latach często: transmisje radiowe i telewizyjne Mszy 
św., z uroczystości kościelnych i państwach) to nie tylko nieodzowna część 
ewangelizacyjnej misji Kościoła: to także wkład wzbogacający treści przekazy-
wane przez media wnoszący w nie życie, inspiracje i nadzieję40. Istnieje według 
Jana Pawła II wielka potrzeba uświadomienia ludziom wielkiego wpływu me-
diów na ich życie co wymaga kontrolowania jakości przekazywanych treści i 
rozwijania konstruktywnego dialogu między producentami programów a ich 
konsumentami41. Istnieje konieczność, jak podkreśla Jan Paweł II w Adhortacji 
apostolskiej Christifideles laici, aby na wszystkich drogach świata, a więc także 
na jego wielkich arteriach jakimi są prasa, film, radio, telewizja i teatr, musi być 
głoszone zbawcze słowo Ewangelii42. 

Zdaniem Jana Pawła II współczesne stanowisko wyznawców Chrystusa 
winno przeciwstawiać się sekularyzmowi głosząc prawdę o ludzkim życiu, obja-
wioną w Wcielonym Słowie Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii (1 Kor 9,16). 
W wielu sytuacjach środki masowego przekazu, jak twierdzi Papież, powinny 
dokonać swoistego rachunku sumienia, aby uzyskać bardziej krytyczną świado-
mość własnych uprzedzeń lub braku szacunku dla przekonań religijnych i moral-
nych ludzi43. 

Niejednokrotnie pojawiające się oznaki sekularyzacji w mediach są trakto-
wane jako odpowiedź na nietolerancję i dyskryminację z tytułu religii i przeko-
nań.  

Polski przez długie lata nie będzie dotyczył w takim rozmiarze problem se-
kularyzacji, jaki obserwujemy w innych państwach europejskich, pomimo że nie 
brak tu cennych symboli chrześcijańskiej obecności, ale wraz z powolnym stop-
niowym wkraczającym zeświecczeniem, powstaje niebezpieczeństwo, że staną się 

 
 40 Orędzie J a n a  P a w ł a  I I na Światowy dzień Środków Społecznego Przekazu, Głosić 

Chrystusa na progu nowego tysiąclecia. OsRomPol. R. 2000 nr 3 s. 9. 
 41 Przemówienie J a n a  P a w ł a  I I do uczestników Międzynarodowej organizacji katolic-

kiej ds. Środków Masowego przekazu Środki masowego przekazu w służbie Ewangelii. OsRomPol. 
R.  2002 nr 4 s. 26. 

 42 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Christifideles laici. W: Adhortacje apostolskie 
Ojca ..., 44.  

 43 Orędzie J a n a  P a w ł a  I I na Światowy dzień Środków Społecznego Przekazu, Głosić 
Chrystusa na progu nowego tysiąclecia. OsRomPol. R. 2000 nr 3 s. 9. 
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one jedynie pamiątkami przeszłości44. Nie ulega jednak wątpliwości, że w złożo-
nej historii Europy, chrześcijaństwo stanowi element kluczowy, gdyż wiara 
chrześcijańska ukształtowała kulturę kontynentu wplatając się w jego dzieje. 

Należy przypuszczać, że Polsce nie zagraża sekularyzacja globalna, zmienia-
jąca świat w kierunku jego bezreligijności, której przejawem może być wyraźny 
spadek praktyk religijnych czy też pojawiające się trudności przeżywania osobi-
stej wiary w kontekście społecznych i kulturowym. Najbardziej widoczne sym-
bole religijne codziennego dnia związane są z historią narodu, która jest siłą na-
pędową historii, a siłą napędową kultury jest wiara religijna. Z miejsc publicz-
nych, z pewnością, nie znikną krzyże np. przy Pomniku Stoczniowców Gdań-
skich, krzyż przy Kopalni Wujek w Katowicach, gdyż stanowiły i stanowią one 
część historii narodu. To fakt, że żyjemy i tworzymy społeczeństwo coraz bardziej 
złożone, pluralistyczne, w którym ścierają się różne poglądy, oceny i które odda-
la się od Kościoła i Jego nauki45. Dlatego należy z uporem powracać do „samego 
rdzenia” naszego chrześcijaństwa i naszego powołania, tak jak zakorzenione ono 
jest w Chrystusie. 

Aby przeciwstawiać się sekularyzmowi musimy uczynić Kościół domem i 
szkołą miłości, to znaczy wspierać i uwypuklać duchowość wspólnoty, która jest 
warunkiem ewangelizacji Europy. Wspólnota zaś jest wypełnieniem tożsamości 
człowieka, stworzonego na obraz Boży, to znaczy na obraz Trójcy – wspólnoty 
(Rdz 1,26). 

Polsce zapewne nie grozi sekularyzacja, a raczej poszukiwanie w związku z 
transformacją polityczną, wprowadzaniem nowych mechanizmów rynkowych i 
gospodarczych nowego modelu religijności innego od dotychczasowych wzorów 
życia religijnego. W społeczeństwie pluralistycznym, a tak możemy dziś określać 
społeczeństwo polskie, mającym zwielokrotnione możliwości wyboru, charakte-
ryzującym się różnorodnością idei światopoglądowych, poglądów politycznych 
oraz mającym szerokie możliwości samorealizacji mamy raczej do czynienia ze 
zmianami instytucjonalnej pozycji religii. W kraju, sądząc po symptomach, nie 
mamy do czynienia z zachodnioeuropejskim modelem sekularyzacji prowadzą-
cym do zmierzchu religii. Wzrost modernizacji nie idzie tu w parze ze wzrostem 
sekularyzacji, a w tradycyjnie katolickim kraju, pomimo szybkiej modernizacji 
po roku 1989 utrzymuje się wysoki poziom deklaracji wiary i stosowania praktyk 
religijnych. Zadaniem niewątpliwie wymagającym badań jest ustalenie wskaźni-
ka deklaracji do rzeczywistego zaangażowania. 

 
 44 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa. W: Adhortacje apostolskie 

Ojca ..., 7. 
 45 Przemówienie J a n a  P a w ł a  I I do Polaków z krajów Beneluksu. Bruksela 19 maja 

1985. Por. http://www.kul.lublin.pl/dzwonkowski/przemówienia/2html (z dnia: 29 VIII 2005). 
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Wydaje się, że młodzi ludzie w dzisiejszym świecie narażeni są w sposób 
szczególny na wpływy sekularyzacji co może być następstwem ich fascynacji 
społeczeństwem konsumpcyjnym, dla którego ideałem życiowym staje się dobro-
byt materialny, który osiągnąć należy za wszelką cenę i bezwarunkowo. Dodat-
kowo u ludzi młodych, bardziej niż u dorosłych, występuje silna tendencja do 
subiektywizacji wiary chrześcijańskiej. Młodzież dzisiejsza przeżywa w swoich 
rodzinach mniej intensywnie życie religijne, co pozostanie nie bez wpływu na 
następne pokolenia. W społeczeństwie miejskim, charakteryzującym się więk-
szym dążeniem ku sekularyzacji w następstwie wyłaniania się nowych kręgów i 
struktur społecznych nie przyczyniających się do religijnej socjalizacji lub 
uszczuplających wpływ instytucji kościelnych, zaznacza się heterogenizacja po-
staw wobec religii46. Właśnie w młodzieży Jan Paweł II widzi przyszłość Kościo-
ła apelując do niej, prosi ją, aby nie przestawali szukać Chrystusa: [...] odkrywaj-
cie we własnych oczach to pociągające odbicie dobroci i piękna, którymi On sam 
napełnił wasze serca, gdy dał wam swego Ducha, a najgłębszą prawdę o człowie-
ku o nas samych można odkryć jedynie dzięki pełnemu miłości spojrzeniu Chry-
stusa. On, Pan wychodzi nam na spotkanie w tajemnicy Eucharystii. Dlatego 
nigdy nie przestawajcie Go szukać47. 

 

 
 

 
 46 J. M a r i a ń s k i: Religia i Kościół w społeczeństwie pluralistycznym. Lublin 1993 s. 99. 
 47 Homilia J a n a  P a w ł a  I I wygłoszona w czasie Mszy św. dla środowisk akademickich 

Rzymu w dniu 14 grudnia 2005 r. OsRomPol. R. 2005 nr 2 s. 14. 
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Rozwój duchowy można rozumieć na sposób czysto psychologiczny, przy-
pisując mu wyłącznie status najwyższego poziomu organizacji osobowości a 
nawet najdoskonalszy sposób funkcjonowania osoby ludzkiej. W mojej propozy-
cji jednak został przyjęty inny, specyficzny sposób rozumienia rozwoju ducho-
wego. Odnosi się on bowiem do refleksji w duchu teologii duchowości katolic-
kiej. W takim podejściu na szczególna uwagę zasługuje problem genezy rozwoju 
duchowego, a także zwrócenie uwagi na główne cele życia duchowego. Wydaje 
się, iż oryginalnym przedsięwzięciem jest przedstawienie dialogicznego rozu-
mienia rozwoju duchowego według następującego porządku: pojęcie dialogu 
duchowego i dialog a rozwój osobowy. 

Zasadniczy element mojej prezentacji zawarty jest jednak w ostatniej części 
odnoszącej się do rozwoju duchowości katolickiej w nauczaniu Jana Pawła II. 
Duchowość katolicka została poddana analizie w trzech następujących aspektach: 
duchowość laikatu, duchowość kapłańska oraz duchowość życia konsekrowane-
go. 
 

I. Ogólna problematyka rozwoju duchowego 

Rozwój duchowy zamyka całość problematyki wieloaspektowego rozumie-
nia rozwoju. Po przedstawieni wcześniejszych aspektów rozwoju można dopiero 
dokonać w sposób adekwatny naukowej refleksji właśnie nad rozwojem ducho-
wym. W poniższej tabeli podane są według hierarchii ważności poszczególne 
sfery rozwojowe, od sfery rozwoju biotycznego, aż po rozwój duchowy. Można 
w tym kontekście powiedzieć, iż rozwój duchowy jest na szczycie hierarchii 
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rozwoju osobowego, ale równocześnie można wyraźnie wskazać na fakt, że roz-
wój duchowy, to zupełnie inna jakość. Rozwój duchowy bowiem otwarty jest na 
Transcendencję, na inny wymiar i obszar relacji interpersonalnych. To wszystko 
powoduje, iż od strony metodologicznej można dokonać rozdziału rozwoju du-
chowego od pozostałych sfer rozwojowych człowieka. W sensie merytorycznym 
jednak należy mieć przekonanie, iż rozwój duchowy nie jest czymś abstrakcyj-
nym, zakłada bowiem fakt istnienia konkretnej osoby ludzkiej ujętej w sposób 
holistyczny1, to znaczy ze wszystkimi sferami jego rozwoju. Nie przeszkodzi to 
jednak na przeprowadzenie analizy rozwoju duchowego w innym paradygmacie 
naukowym, charakterystycznym dla teologii duchowości. Stąd też rozwój du-
chowy należy rozumieć jako ustawiczne spotkanie życia nadprzyrodzonego, 
danego człowiekowi z Boskiej inicjatywy, i życia naturalnego osoby ludzkiej. 
Inicjatywa Boga spotyka się z inicjatywą ludzką. Można by powiedzieć, że roz-
wój duchowy jest darem i zadaniem. Ma przy tym charakter integralny (holi-
styczny). W tym więc rozumieniu jest właściwie jedynym procesem, jaki można 
zaobserwować w człowieku. Wszystkie bowiem sfery człowieka przedstawione 
w tabeli są tylko częścią składową współpracy chrześcijanina z Bożą łaską. 

Sfera rozwojowa Dziedziny i obszary rozwojowe 
Rozwój biotyczny Zmiany jakościowe i ilościowe organizmu ludzkiego 

w obszarze różnicowania się komórek, tkanek, po-
wstawania samoistnych układów, narządów, aż do 
stanu coraz większej samodzielności ontogenetycznej. 

Rozwój poznawczy Stadia i fazy rozwojowe, mowy, uwagi, pamięci, 
wyobraźni, percepcji, myślenia i inteligencji. 

Rozwój motywacyjno-emocjonalny Geneza i specyfika potrzeb, źródła i kształtowanie się 
życia emocjonalnego osoby. 

Rozwój społeczny Źródła i główne mechanizmy rozwoju społecznego. 
Kształtowanie się norm i hierarchii wartości społecz-
nych.  

Rozwój estetyczny Potrzeby i zainteresowania plastyczne, teatralne, 
filmowe, literackie i muzyczne. Główne czynniki 
rozwoju. 

Rozwój moralny Fazy i stadia rozwoju moralnego. Czynniki warunku-
jące rozwój moralny. 

Rozwój religijny Prawidłowości, normy rozwoju religijności i kryzysy 
religijności. Fazy rozwoju życia religijnego człowie-
ka. 

ROZWÓJ DUCHOWY Długotrwałe i dynamiczne procesy otwierania się na 
zbawcze samoudzielanie się Boga. Uwarunkowania 
rozwoju duchowego oraz kryzysy wiary. Etapy i drogi 
rozwoju duchowego. 

 
 

1 Twórca idei holizmu był Jan S m u t s (1926 r.), który zaproponował słowo „holizm” od 
greckiego źródłosłowu „holos”, oznaczającego „kompletny”, „cały”, „całkowity”; Por. M. S t e -
p u l a k: Podejście systemowe we współczesnej psychologii polskiej. Lublin 1995 s. 13. 
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Wzrost i rozwój duchowy nie redukuje się ani do wysiłku doskonalenia on-
tologicznego, jako wzrost w łasce uświęcającej. Nie ogranicza się także do po-
stępu ascetycznego, rozważanego zwykle jako udoskonalenie cnót. Rozwój du-
chowy implikuje jedno i drugie, ale w istocie polega na personalnej relacji do 
Chrystusa we wspólnocie Kościoła i jest skutkiem Jego zbawczej przyczynowo-
ści, najpełniej objawiającej się w sakramentach2. Rozwój duchowy, ogarnia róż-
ne elementy ludzkiej osobowości. Zmierza on w kierunku integracji (ale nie 
ujednolicenia). Podkreśla się, że w procesie holistycznego rozwoju duchowego 
można wyróżnić cztery podstawowe wymiary życia osoby ludzkiej: 

• wymiar teologiczny; 
• wymiar moralny; 
• wymiar eklezjalny; 
• wymiar psychologiczny. 
Wymiary te są współzależne, ale pozostają równocześnie autonomiczne. 

Oznacza to, że wzrost i rozwój w płaszczyźnie teologicznej nie musi oznaczać 
automatycznie wzrostu i rozwoju w płaszczyźnie psychologicznej. I odwrotnie. Z 
drugiej zaś strony rozwój psychiczny znacząco determinuje rozwój postaw teo-
tropicznych. 

M. Chmielewski wyraża przekonanie, iż wzrost i rozwój duchowy aktualizu-
je się angażując te same struktury i procesy psychiczne osoby. Stąd studium du-
chowości, zwłaszcza w zakresie rozwoju duchowego, coraz częściej i głębiej 
sięga do psychologii w trosce o to, by nie stracić z oczu rzeczywistego człowie-
ka, trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że duchowości, szczególnie zajmującej 
się intensyfikacją personalnej relacji do Chrystusa zawsze grozi pokusa tworze-
nia antropologii odcieleśnionej, idealistycznej. Człowiek duchowy, nie jest czło-
wiekiem odczłowieczonym. Jest człowiekiem z tego świata, ale nie dla tego 
świata3. 

Warto wspomnieć, iż w teologii duchowości przyjmuje się także pojęcie 
„postępu duchowego”. Jest to jednak synonim rozwoju duchowego pojmowany 
jako przejście od istniejącego do doskonalszego stanu człowieka, będące formą 
postępu w doskonałości na drogach życia duchowego. Obejmuje on proces roz-
woju w zakresie intelektualnym, wolitywnym, emocjonalnym i kulturowym w 
dziedzinie przyrodzonej, a u człowieka religijnego również w dziedzinie nad-
przyrodzonej4. 
 
 

2 Z. A l s z e g h y: Relaciones entre crecimiento psicológico y crecimiento e spiritual. Preci-
siones desde la teología.“Vida Religiosa”. R. 1977 nr 42 s. 338. 

3 M. C h m i e l e w s k i: Vademecum duchowości katolickiej. Lublin 2004 s. 85–90. 
4 J. S t a n i s ł a w s k i: Duchowy postęp. W: Encyklopedia katolicka. T. 4. Lublin1985 s. 334. 
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II. Geneza rozwoju duchowego 

Efekty współpracy z łaską Bożą w procesie rozwoju duchowego determino-
wane są przez ograniczenia skażonej przez grzech pierworodny natury ludzkiej. 
Mają one charakter obiektywny i subiektywny. 

1. Uwarunkowania obiektywne rozwoju duchowego, są niezależne od 
człowieka. Dzielą się na psychofizyczne, takie jak: płeć, wyposażenie ge-
netyczne, wiek, osobowość, zdrowie psychosomatyczne oraz społeczno-
kulturowe, takie jak: kultura, wpływ środowiskowy (rodzina, grupy ró-
wieśnicze itp.), pochodzenie geograficzne, wychowanie, a także wy-
kształcenie. Biorąc pod uwagę jedność psychofizyczną podmiotu ducho-
wego nie można pomijać, ani nie doceniać czynników obiektywnych, ja-
ko to czyniła średniowieczna ascetyka w formule fuga mundi5. 

2. Uwarunkowania subiektywne rozwoju duchowego, za które osoba 
ponosi pełną odpowiedzialność, to: A) Nawrócenie – pierwszy szczebel 
w procesie rozwoju duchowego. Trudno bowiem bez wyraźnych owo-
ców nawrócenia mówić o wejściu na drogę rozwoju duchowego „Wydaj-
cie więc owoce godne nawrócenia; i nie próbujcie sobie mówić: Abra-
hama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg 
wzbudzić dzieci Abrahamowi” (Łk 3,8). B) Pragnienie doskonałości, 
które musi odznaczać się tym, że jest nadprzyrodzone, czyli wynika z 
motywacji wiary a nie z ludzkich względów; dominujące, tzn. jest sil-
niejsze od innych pragnień. „Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego 
sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,33; por Mt 
13,44-46); stałe, czyli wymagające wytrwałości, bo tylko w ten sposób 
osiąga się prawdziwe wartości; wzrastające – bez zatrzymywania się na 
osiągniętym poziomie. „Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada 
rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego” 
(Łk 9,62); praktyczne, czyli oparte na realiach, rzeczywistych możliwo-
ściach podmiotu i dostosowane do jego drogi powołania. C) Życie sa-
kramentalno-modlitewne – w porządku istotowym pierwszym i najważ-
niejszym sakramentem jest Eucharystia, lecz w porządku genetycznym 
pierwszy jest chrzest święty. W nim właśnie dokonuje się inicjacja życia 
duchowego, do którego dochodzą pozostałe sakramenty. Modlitwa jest 
także warunkiem sine qua non rozwoju duchowego. D) Asceza i podjęcie 
walki duchowej, aby usunąć przeszkody dla owocnej współpracy z łaską 
Bożą. E) Apostolskie zaangażowanie w Kościele, to nieodłączny wymiar 
życia duchowego, weryfikujący jego autentyczność. W miarę jak chrze-

 
5 M. C h m i e l e w s k i: Rozwój duchowy [...]. W: Leksykon duchowości katolickiej. Red. M. 

C h m i e l e w s k i. Lublin–Kraków 2002 s. 764. 

 72



ścijanin jednoczy się z Chrystusem w miłości, w takim stopniu służy jego 
Mistycznemu Ciału6. 

 
 

III. Cele życia duchowego 

Istotnych zagadnieniem związanym z rozwojem duchowym jest niewątpli-
wie cel życia duchowego. Można zatem mówić o trzech różnych celach. Pierw-
szy z nich można by nazwać celem dalszym i absolutnym, a jest nim chwała Bo-
ża. Dwa pozostałe cele bliższe i względne to zbawienie i uświęcenie7. 

Dla większej przejrzystości można wyróżnić chwałę Bożą: 

• wewnętrzną, która polega na życiu wewnątrztrynitarnym Osób Bożych. 
Bóg Ojciec przez intelektualne zrodzenie Syna poczyna z Siebie Słowo, 
będące odbiciem Jego Samego, Jego życia, piękna i wszystkich nieskoń-
czonych doskonałości. We wzajemnej kontemplacji pomiędzy Ojcem i 
Syna utrwala się droga pochodzenia miłość osobowa – Duch Święty. Ta-
ki rodzaj miłości związany z poznaniem i „wzajemnym zachwytem” sta-
nowi treść chwały wewnętrznej, wiecznej i doskonałej, której żadne z in-
teligentnych stworzenie nie jest w stanie nigdy osiągnąć; 

• zewnętrzną, chodzi tutaj o to, iż Bóg doskonały sam w sobie nie potrze-
buje stworzeń dla swego uszczęśliwienia. Motywem stworzenia jest do-
skonała Boża Miłość, Dobro Najwyższe. Naturą miłości jest jej udziela-
nie się, dobro zaś dąży do rozprzestrzeniania się (bonum diffusivum est). 
Wszystkie stworzenia zatem istnieją w Bogu i dla Boga. Niemożliwym 
byłoby to, aby Bóg stworzył świat dla celu różnego od siebie samego, to 
znaczy celu zewnętrznego, któremu byłby podporządkowany. Wskazy-
wało by to, że istnieje jakieś dobro poza Nim jeszcze nie osiągnięte, co 
zaprzeczałoby naturze Boga. Z punktu widzenia stworzeń zewnętrzna 
chwała Boża jest rozumiana jako dążenie do najwyższej doskonałości, 
gdzie Bóg jest uwielbiony. Nie oznacza to transcendentnego egoizmu 
Boga. Uznanie absolutnej zależności od Boga i Jego doskonałości ma 
egzystencjalne, a nie tylko intelektualne, znaczenie dla stworzeń8. 

 
6 Tamże, s. 764–765. 
7 J. A u m a n n: Teologia spirituale. Roma 1991 s. 41. 
8 W Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (n. 36) 

czytamy m.in.: Stworzenie bowiem bez Stworzyciela zanika. Zresztą wszyscy wierzący, jakąkolwiek 
wyznawaliby religie, zawsze w mowie stworzeń słyszeli głos i objawienie Stwórcy. Co więcej, samo 
stworzenie zapada w mroki przez zapomnienie o Bogu. 
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Człowiek dąży zatem do całkowitego podporządkowania się Stwórcy, aż 
odzyskawszy przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie utracone w raju sy-
nostwo Boże, stanie się najdoskonalszym odbiciem harmonii Osób Boskich9. 

Drugi cel życia duchowego, bliższy i względny to zbawienie jako życie w 
chwale. Cel ten ma charakter bardziej bezpośredni, dlatego też chrześcijanie są 
go bardziej świadomi, zwłaszcza w odniesieniu do zbawienia duszy. W związku 
z tym ma to większy wpływ na codzienne życie, niż myśl o chwale Bożej. Silna i 
wyraźna myśl o chwale Boże pojawia się bowiem dopiero na zaawansowanym 
etapie w osiąganiu doskonałości. Widać to zwłaszcza wtedy, kiedy rozważa trud-
ności w pełnym podporządkowaniu się woli Bożej, jako owocu głębokiego i 
bolesnego oczyszczenia się z egoizmu. Zbawienie jednak jest ściśle związane z 
celem absolutnym: chwałą Bożą, ponieważ ostateczne i doskonałe szczęście 
człowieka w niebie będzie rezultatem pełni życia łaski otrzymanej przez Chry-
stusa w Duchu Świętym. Tak właśnie pojęte życie jest uczestnictwem w życiu 
Trójcy Przenajświętszej (chwała wewnętrzna Boga) i źródłem usprawiedliwienia 
człowieka oraz jego nadprzyrodzonej doskonałości (chwała zewnętrzna Boga). 

Kwestia osiągnięcia szczęśliwości wiecznej nie może być pojęta w życiu 
ziemskim. Osiągniecie jej zależy od całkowitej doskonałości danej jednostki 
ludzkiej i od poznania dobra w chwale10. Doskonałość ta weryfikuje się dopiero 
po śmierci. 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego (nr 313) czytamy o świadectwie 
świętych, którzy mówią o miłości Boga skierowanej na zbawienie człowieka. 

Święta Katarzyna ze Sieny mówi więc do „tych”, którzy gorszą się i buntują 
przeciw temu, co im się zdarza: Wszystko pochodzi z miłości, wszystko jest skie-
rowane ku zbawieniu człowieka, Bóg czyni wszystko tylko w tym celu11. 

Święty Tomasz More przed swoim męczeństwem pociesza córkę: Nic nie 
może się zdarzyć, jeśli nie chciałby tego Bóg. A wszystko, czego On chce, chociaż 
mogłoby wydawać się nam najgorsze, jest dla nas najlepsze12. 

Warto dodać, iż w teologii mówi się o wizji uszczęśliwiającej polegającej na 
aktywności poznawania i miłowania Absolutnego Dobra i Absolutnego Piękna. 
Będzie to partycypacja w chwale wewnętrznej Boga. 

 
9 J. B a u m a n n, dz. cyt., s. 41–44; A. R. M a r t i n: Teologia della perfezione. Milano 1987 

s. 41–46. 
10 Św. T o m a s z  z  A k w i n u, STH, I-II, q. 111, a.; q.114, a. 2–3. 
11 Św. K a t a r z y n a  z e  S i e n y: Dialoghi, IV s. 138. 
12 Św. T o m a s z  M o r e: List do Alice Alington Margaret Roper; por. Liturgia godzin, III, z 

22 czerwca. 
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Trzecim celem życia duchowego do którego zmierza rozwój duchowy jest 
uświęcenie i doskonałość. Kościół bowiem nieustannie uczy, iż wszyscy chrze-
ścijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu są powołani do pełni życia chrześcijań-
skiego i do doskonałej miłości13. 

 Uświęcenie rozumiane jako doskonałość życia duchowego wynika z samej natu-
ry życia. Każda bowiem istota żywa dąży do swego rozwoju i doskonałości. Mia-
rą uświęcenia jest stopień uczestniczenia w świętości i doskonałości Boga mocą 
łaski uświęcającej. Uświęcenie dla chrześcijanina oznacza upodobnienie się do 
Chrystusa (chrystomorfoza lub chrystyfikacja). Można przy tym rozróżnić dwa 
rodzaje świętości: 

• świętość względna – charakterystyczna dla stanu życia ziemskiego, a za-
tem utracalna. Człowiek, który jest w stanie łaski uświęcającej, jest święty. 
Stąd też św. Paweł pisze do chrześcijan jako świętych14; 

• świętość absolutna – właściwa dla stanu życia w niebie, a zatem nieutra-
calna, bo zjednoczeniu świętych z Bogiem w Chrystusie już nic nie zagra-
ża15. 

Reasumując należy powiedzieć, że dla chrześcijanina uświęcenie, a nawet 
doskonała szczęśliwość w niebie, nie stanowią ostatecznego celu rozwoju jego 
życia duchowego. Zbawienie i uświęcenie bowiem są wzniosłymi, ale pośredni-
mi celami. Dzięki nim może być oddawana najdoskonalsza chwała Trójcy Prze-
najświętszej. W tym kontekście św. Jan od Krzyża pisał: Sama tylko chwała Boża 
i cześć mieszkają na tej górze16.  
 

IV. Dialogiczne rozumienie rozwoju duchowego 
Dla lepszego zrozumienia rozwoju duchowego konieczne jest dokonanie ana-

lizy pojęcia dialogu duchowego, a następnie rozpatrzenie dialogu w odniesieniu 
do osobowego rozwoju. 

1. Pojęcie dialogu duchowego 
B. L. Sherwin w jednej ze swoich prac opisał wydarzenie, które może być 

równocześnie doskonałym wprowadzeniem do tej części wystąpienia: 

Pewien wielki rabin modlił się z takim zapałem, że zapomniał o własnym sy-
nu, którego przyprowadził do synagogi. Chłopiec poczuł się osamotniony, pocią-
 

13  Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 40. 
14 Zob. Rz 15, 25–26.31; 16, 15–16; 1 Kor 16, 1; 2 Kor 1, 1; 13, 12; Ef 1, 1; 4, 12; 6, 18; Flp 

1, 1; 4, 21–22; Kol 1, 2; 1 Tm 5, 10. 
15 J. B a u m a n n, dz. cyt., s. 50–52. 
16 Św. J a n  o d  K r z y ż a: Dzieła. Kraków 1986 s. 117. 
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gnął ojca za płaszcz i zawołał: - Tato, tato! – Ojciec, wyrwany z rozmodlenia, 
zobaczył smutek syna i sam się rozpłakał. Dlaczego płaczesz, tato? – zapytał 
chłopiec. – Dlatego – odpowiedział rabin – że gdybym ja tak wołał Boga „Ojcze, 
Ojcze”, jak ty mnie wołałeś, Bóg usłyszałby moje wołanie i objąłby mnie tak, jak 
ja ciebie teraz trzymam17. 

Ojciec dopiero wtedy mógł zrozumieć czym jest dialog. Prawdziwy dialog 
bowiem wyraża się w poszukiwaniu pełnej prawdy, bez ukrywania i upiększania 
czegokolwiek, tylko dialog związany z całkowitą otwartością i chęcią zrozumie-
nia partnera dialogu tak, jak sam siebie rozumie, może być dialogiem twórczym, 
służącym duchowemu rozwojowi18. To intuicyjne, sapiencjalne rozumienie dia-
logu jest bliskie rozumieniu naukowemu. Dialog bowiem (grec. diálogos) można 
rozumieć jako: 

• rozmowę dwu osób; 
• rozmowę dwu lub więcej osób w utworze literackim; utwór literacki w 

formie rozmowy; 
• rodzaj widowiska teatralnego w średniowiecznej Polsce19. 

Istnieje też francuski zwrot dialogue des sourds, co oznaczałoby w dosłow-
nym tłumaczeniu rozmowę głuchych, dyskusję, której uczestnicy nie zwracają 
uwagi na argumenty drugiej strony, (co można by zauważyć w niektórych deba-
tach polityków)20.  

We współczesnej teologii dialog oznacza pewien typ rozmów między oso-
bami o różnych przekonaniach, prowadzoną w celu osiągnięcia porozumienia 
albo przynajmniej zbliżenia poglądów. W dialogu chodzi także o współdziałanie 
w zakresie poszukiwania prawdy, stwarzanie podstaw współpracy dla obrony 
wartości ogólnoludzkich. W takim rozumieniu dialogu zakłada się u partnerów 
przekonanie o zasadniczo niepełnym uczestnictwie w prawdzie – takim, które 
może się doskonalić w wyniku poznania poglądów innych partnerów dialogu21. 
Znamienne w dialogu jest to, iż zakłada on uznanie godności oraz wolności każ-
dego człowieka i jego prawa do wyrażania poglądów (nawet obiektywnie błęd-
nych). Zakłada się przy tym istniejące na początku różnice w ujmowaniu zagad-
nień, połączoną jednak z wolą zmniejszenia tych różnic. W takiej postawie kryje 
się przekonanie o jakiejś fundamentalnej jedności ludzkiego dążenia do prawdy 

 
17 B. L. S h e r w i n: Wiara, duchowość i etyka społeczna Żydów. We współpracy z Bogiem. 

Kraków 2005 s. 42. 
18 Tamże, H. M u s z y ń s k i: Słowo wstępne, s. 8. 
19 J. T o k a r s k i: Fleksja polska. Warszawa 1973 s. 151. 
20 W. K o p a l i ń s k i: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. 

Warszawa 2000 s. 123. 
21 Tamże, s. 309. 
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umożliwiające rozumiejące słuchanie i asymilację prawdy poznanej przez in-
nych. Takiego rodzaju jedność poznania pozwala partnerom dialogu przekraczać 
granice własnych przekonań, nawet tak głęboko zakorzenionych i społecznie 
uwarunkowanych, jak przekonania światopoglądowe czy religijne22. 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego23 dialog rozumiany jest przede 
wszystkim jako rozmowa. Człowiek bowiem tak został stworzony, że ma naturę 
„otwartą” na Boga (capax Dei). Poprzez dialog, rozumiany jako rozmowa po-
twierdza swoje naturalne pragnienie Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowie-
ka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których nie-
ustannie szuka24. 

Osobliwą rację godności ludzkiej stanowi powołanie człowieka do uczestni-
czenia w życiu Boga. Człowiek już od swego początku zapraszany jest do roz-
mowy z Bogiem: istnieje bowiem tylko dlatego, że Bóg stworzył go z miłości i 
wciąż z miłości zachowuje, a żyje w pełni prawdy, gdy dobrowolnie uznaje ową 
miłość i powierza się swemu Stwórcy25. 

Katechizm wspomina o znaczeniu dialogu w 11 punktach26. Pojęcie to uży-
wane jest w różnych kontekstach, najczęściej odnoszących się do kwestii ekume-
nicznych. Termin dialog w odniesieniu do rozwoju duchowego najpełniej wyraża 
się w sakramentalnej celebracji.  

Celebracja sakramentalna jest spotkaniem dzieci Bożych z Ojcem w Chrystu-
sie i Duchu Świętym; spotkanie to wyraża się jako dialog przez czynności i sło-
wa. Z pewnością same czynności symboliczne mają już jakąś wymowę. Słowo 
Boże oraz odpowiedź wiary powinny jednak towarzyszyć im i ożywiać je, by 
ziarno Królestwa wydało owoc na dobrej ziemi. Czynności liturgiczne oznaczają 
to, co wyraża słowo Boże: bezinteresowną inicjatywę Boga, a zarazem odpo-
wiedź wiary Jego ludu27. 

Dialog właściwie rozumiany wyraża wspólnotowy charakter powołania 
ludzkiego. Osoba ludzka potrzebuje życia społecznego. Nie jest ono dla niej 
czymś dodanym, lecz jest wymaganiem jej natury. Przez wymianę z innymi, 
wzajemną służbę i dialog z braćmi człowiek rozwija swoje możliwości; w ten 

 
22 Tamże, s. 309–310. 
23 KKK, 27. 
24 Tamże, 27. 
25 Sobór Watykański II: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 

Gaudium et spes, 19. 
26 Zob. KKK, 27, 39, 821, 856, 1126, 1153, 1636, 1879, 2063, 2575, 2653. 
27 KKK, 1153. 
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sposób odpowiada na swoje powołanie28. Wyrazem dialogu człowieka z Bogiem 
jest modlitwa. Chodzi zwłaszcza o modlitwę wyrastającą ze źródeł biblijnych. 
Kościół usilnie i szczególnie zachęca wszystkich wiernych…by przez częste czy-
tanie Pisma świętego nabywali wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa… Czyta-
niu Pisma Świętego powinna towarzyszyć modlitwa, by nawiązywała się rozmo-
wa między Bogiem a człowiekiem, gdyż do Niego zwracamy się, gdy się modlimy, 
to Jego słuchamy, gdy czytamy Boskie wypowiedzi29. 

Istota Boga przekracza naszą wiedzę i doświadczenie. Pewien średniowiecz-
ny filozof żydowski twierdził, że gdybyśmy zrozumieli Boga, wtedy bylibyśmy 
Bogiem. Naszym zadaniem nie jest zrozumienie Boga, lecz stanie się świadkiem 
Jego obecności w świecie. Nasz stosunek do Boga jest określony przez przymie-
rze z Nim. Jak każde przymierze, jak każda umowa, przymierze z Bogiem to 
współdziałanie30. Można w tym kontekście powiedzieć, że dialog to podstawowy 
sposób nawiązywania kontaktu z Bogiem. 

2. Dialog a rozwój osobowy 
Dialog jest bez wątpienia jednym z podstawowych wyznaczników rozwoju 

osobowego. Jednakże przy próbie holistycznego ujęcia dialogu w kontekście 
rozwojowym należałoby uwzględnić zmienną wieku osoby. Znanym jest jednak 
fakt, że dialog pojawia się w rozwoju osoby w procesie socjalizacji31. Socjaliza-
cję można by określić jako proces oddziaływania grupy ludzi na jednostkę. W 
szerszym znaczeniu tego terminu wszelkie oddziaływanie grupy na jednostkę 
należy określić mianem socjalizacji. W ujęciu węższym zaś mamy do czynienia z 
socjalizacją w sytuacji oddziaływania na jednostkę grupy reprezentującej okre-
śloną kulturę, religię czy wyznanie, powodującej wystąpienie społecznie pożąda-
nych zmian w zachowaniu się tej osoby32. Warto zwrócić przy tym uwagę na 
zakres pojęcia socjalizacji w przedstawiony w poniższej tabeli. 

Kryteria określenia zakresu 
pojęcia socjalizacji 

Szerszy zakres pojęcia socja-
lizacji 

Węższy zakres pojęcia 
socjalizacji 

Rodzaj grup oddziałujących na 
jednostkę 

Grupy tworzące zarówno 
kulturę, jak i podkulturę 

Grupy tworzące kulturę 

Zmiany zachodzące w jednostce 
pod wpływem oddziaływania 
grupy 

Wszelkie zmiany dokonujące 
się w jednostce 

Zmiany w zakresie czyn-
ności społecznych poży-
teczne dla grupy 

Okres życia, w którym zachodzi 
socjalizacja 

Socjalizacja zachodzi w róż-
nych okresach życia 

Socjalizacja dokonuje już 
się w okresie dzieciństwa 

 
28 Gaudium et spes, 25. 
29 KKK, 2653. 
30 A. J. H e s c h e l: Man is not alone. Philadelphia 1951 s. 242–244. 
31 D. W o o d: How children think and learn. The social context of cognitive development. 

Malden 1998 s. 23–31. 
32 Z. S k o r n y: Proces socjalizacji dzieci i młodzieży. Warszawa 1987 s. 10–12. 
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Nie można jednak w holistycznym pojmowaniu rozwoju osobowego pomi-
jać socjalizacji religijnej. Socjalizacja religijna wiąże się z nabywaniem zespołu 
trwałych cech, mających wpływ na postępowanie religijne. Jest ona procesem 
wychowawczym, rozumianym jako dialogiczny proces, którego celem jest wy-
kształcenie w jednostce postaw szacunku wobec tego, co transcendentne33. Socja-
lizować religijnie to przede wszystkim przysposabiać poprzez dialog, do interna-
lizacji przez osobę określonych wartości i norm religijno-moralnych, uznawa-
nych w danej społeczności konfesyjnej jako obowiązujące i sankcjonowane, a 
także jest to proces uczenia się i przygotowywania do pełnienia przyszłych ról 
religijnych34. Socjalizacja religijna dokonuje się także poprzez przekazywanie z 
pokolenia na pokolenie kulturowego dziedzictwa religijnego, tj. modeli zacho-
wań religijnych, związanych z wiedzą religijną, wierzeniami religijnymi, prakty-
kami religijnymi, zwyczajami i obyczajami, oraz na przystosowaniu do tych mo-
deli zachowań religijnych35. W innym rozumieniu socjalizacja religijna jest poj-
mowana jako uczenie się konformizmu wobec zastanego systemu aksjologiczno-
normatywnego, w tym również religijnego. Takie rozumienie socjalizacji religij-
nej dotyczy zwłaszcza młodego pokolenia, które ulega wymogom i oczekiwa-
niom kręgów wychowawczych, pozostając równocześnie pod wpływem innych 
grup odniesienia36. 

         Współcześni badacze zjawiska socjalizacji religijnej w Polsce wskazują na 
jej kryzys i wyodrębniają czynniki odpowiedzialne za taka sytuację: 

• transformacja społeczno-kulturowa współczesnych społeczeństw, prze-
jawiająca się w przechodzeniu od społeczeństwa typu tradycyjnego do 
pluralistycznego; 

• spadek, w porównaniu z rodzicami, dynamiki religijności u dzieci, będą-
cy skutkiem odchodzenia od tradycyjnego modelu religijności do modelu 
religijności z wyboru (przeprowadzane badania socjologiczne pokazują 
zależność między religijnością rodziców a ich dzieci); 

• rozluźnienie więzi młodego pokolenia z parafią wskutek przeniesienia 
katechezy z sal przyparafialnych do szkół; 

• tendencja do samostanowienia w dziedzinie wiary, norm moralnych i za-
angażowania kultycznego; 

• przerzucanie odpowiedzialności za edukację religijną na Kościół i kate-
chezę szkolną; 

 
33 Por. W. P i w o w a r s k i: Socjologia religii. Lublin 1996. 
34 S.H. Z a r ę b a: Socjalizacja religijna. W: M. L i b i s z o w s k a - Ż ó ł t k o w s k a, J. 

M a r i a ń s k i: Leksykon socjologii religii, dz. cyt., s. 370. 
35 Por. W. P i w o w a r s k i, dz. cyt.  
36 S.H. Z a r ę b a, dz. cyt., s. 370. 
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• wpływ kultury masowej, propagującej postawy liberalne, relatywistycz-
ne, indywidualistyczne i subiektywistyczne; 

• spadek siły oddziaływania instytucji dotychczas odpowiedzialnych za 
socjalizacje religijną (rodzina, Kościół, szkolna katecheza )37. 

Współczesny dialog chrześcijanina z Bogiem rozgrywa się na płaszczyźnie 
doczesnego zaangażowania, które płynie z przekonania o wartości spraw docze-
snych. Ludzkie życie i zdrowie somatyczne i psychiczne, wszechstronny rozwój 
człowieka, wszystko od najbardziej codziennych, znikomych spraw do niezwy-
kłych, brzemiennych w skutki ludzkich osiągnięć, posiada autentyczna wartość, 
której lekceważenie oznaczałoby lekceważenie Boga – Stwórcy i Zbawiciela 
świata i człowieka38. Stąd też wiara w zmartwychwstanie i życie wieczne nie 
tylko nie stoi na przeszkodzie w podejmowaniu dialogu i twórczemu zaangażo-
waniu w budowaniu lepszego świata, ale wymaga takiego zaangażowania. Nie-
chże się więc nie przeciwstawia sobie błędnie czynności zawodowych i społecz-
nych z jednej strony, a życia religijnego z drugiej strony […]. Chrześcijanin za-
niedbujący swoje obowiązki wobec bliźniego, co więcej, wobec samego Boga, 
naraża na niebezpieczeństwo swoje wieczne zbawienie39. 

         Cz. S. Bartnik uważa, że dla zbawienia konieczny jest osobowy dialog. Nie 
ma bowiem zbawienia bez osób. Można nawet postawić bardzo śmiałą tezę, że 
gdyby Bóg był w jednej osobie, to nie byłoby miejsca dla zbawienia ludzi, bo nie 
byłoby prapierwotnego wzorca zbawienia jako komunii osoby z osobą; gdyby 
nie było Trójcy Świętej, nie byłoby zbawienia osób ludzkich40.  

        Wydaje się, że największym przymiotem Trójcy Świętej jest możność two-
rzenia przez nią osób. Tworzenie to zaś jest niejako potrójne: stwarzające osobę 
w naturze, zbawiające osobę w historii i spełniające osobę na łonie Trójcy. Są to 
jakby trzy stwarzania osób. We wszystkich tych aktach, jakby sukcesywnie 
otwierają się człowiekowi osobny Boskie jako osoby, jakby stają mu się osoba-
mi41. 

Zbawienie jest procesem osobowym, wbrew temu czego uczyła dawna teo-
logia, która traktowała zbawienie nieco reistycznie, jako sytuację, stan nasycenia 
dobrami, obawiając się przy tym akcentowania roli osoby jako rzekomo 
prowadzącego do subiektywizacji zbawienia.  

 
37 Tamże, s. 373. 
38 A. Z u b e r b i e r: Wierzę. Katowice 1979 s. 314–315.  
39 Gaudium et spes, 43. 
40 Cz. S. B a r t n i k: Medytacja personalistyczna o zbawieniu. W: Teologiczne rozumienie 

zbawienia. Red. Cz. S. B a r t n i k. Lublin 1979 s. 185. 
41 Tamże, s. 185. 
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Tymczasem podmiotowość zbawienia, jego „osobowość” nie utożsamia się 
z nierzeczywistością czy pozornością. Zbawienie w osobie jest bardziej „realne” 
niż w rzeczach. Stąd i pewne formy oraz prawa zbawienia są regulowane przez 
akty osobowe na inny sposób niż działanie zewnętrzne. Tutaj nabiera szczególnej 
wagi afirmacja lub negacja Chrystusa, czyn moralny lub grzeszny, przyjęcie nie-
śmiertelności lub jej odrzucenie. Przede wszystkim decyduje personalne włącze-
nie się człowieka w zbawienie ofiarowywane przez Boga. W ten sposób zbawie-
nie jest związaniem w całość rzeczywistości zewnętrznej i wewnętrznej, przed-
miotowej i podmiotowej, osobowej i nieosobowej. To samo odnosi się i do zba-
wienia jako idącego od Boga, jako działania Bożego oraz jako respondującego ze 
strony człowieka; jedno i drugie tworzy nierozerwalną całość42. 
 

V. Rozwój duchowości katolickiej w nauczaniu Jana Pawła II 

Jan Paweł II w liście apostolskim Novo millennio ineunte43 napisał, iż: 
współcześnie obserwuje się powszechną potrzebę duchowości, która w znacznej 
mierze ujawnia się właśnie jako nowy głód modlitwy. Także inne religie, obecne 
już na szeroką skalę również na terenach od dawna schrystianizowanych, propo-
nują własne sposoby zaspokojenia tej potrzeby i czynią to czasem w sposób bar-
dzo przekonujący. My jednak, skoro została nam dana łaska wiary w Chrystusa, 
który objawia Ojca i jest Zbawicielem świata, mamy obowiązek ukazywać, na 
jaką głębię może nas doprowadzić więź z Nim. Wyraźne zainteresowanie ducho-
wością a może raczej powrót do zagadnień związanych z duchowością, po latach 
ciężkich doświadczeń początku XX wieku sprawił, iż Sobór Watykański II pod-
jął problematykę duchowości. Odnowa soborowa w dziedzinie duchowości za-
znacza się przede wszystkim podkreśleniem centralnej roli misterium zbawczego 
Jezusa Chrystusa, powszechności powołania do świętości w Kościele44, zakorze-
nieniem w Piśmie Świętym, Tradycji i liturgii, otwarciem na świat współczesny 
(aggiornamento i „znaki czasu”) oraz zwróceniem uwagi na podmiotowość 
człowieka (tzw. „zwrot antropologiczny”). Wobec tego duchowość posoborową 
można by określić jako chrystologiczno-inkarnacyjną, biblijno-liturgiczną i ekle-
zjalno-personalistyczną. W tym wszystkim dostrzega się nieodzowna rolę Ducha 
Świętego45. 

1. Duchowość laikatu 
Jan Paweł II ogromną rolę w odpowiedzialności za duchowy wymiar Kościo-

ła przypisuje ludziom świeckich. W tym też kontekście naucza: Zrzeszanie się 

 
42 Tamże, s. 186. 
43 J a n  P a w e ł  I I: List apostolski Novo millennio ineunte, 33. 
44 Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 39. 
45 M. C h m i e l e w s k i: Vademecum duchowości katolickiej. Lublin 2004 s. 36–37. 
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świeckich w celu realizowania zadań duchowych i apostolskich posiada wiele 
motywów i jest odpowiedzią na wiele zapotrzebowań. Wyraża się w tym bowiem 
społeczna natura człowieka oraz realizuje potrzeba poszerzenia zakresu i sku-
teczności jego działań. W rzeczywistości wpływ „kulturowy”, będąc źródłem i 
bodźcem, ale także owocem i znakiem wszelkich innych przemian w środowisku i 
społeczeństwie, może zaistnieć tylko dzięki działaniu nie tyle jednostek, co „pod-
miotu społecznego”, to jest jakiejś grupy, wspólnoty, zrzeszenia bądź ruchu. 
Znajduje to szczególne potwierdzenie w obrębie społeczeństwa pluralistycznego i 
rozczłonkowanego – z jakim stykamy się obecnie na całym świecie – oraz w sytu-
acjach szczególnie złożonych i trudnych. Z drugiej strony, rozmaite formy zrze-
szonej działalności świeckich, właśnie w świecie zsekularyzowanym, stanowią 
wyjątkowo cenną pomoc dla wielu ludzi w prowadzeniu chrześcijańskiego życia 
zgodnego z wymaganiami Ewangelii oraz w zaangażowaniu misyjnym i apostol-
skim46. Istotne jest przy tym to, iż Ojciec Święty przełamuje dawne stereotypy na 
temat miejsca i odpowiedzialności świeckich za Kościół. W posynodalnej adhor-
tacji apostolskiej Christifideles laici, wychodząc od biblijnego obrazu winnego 
krzewu, z którego winorośle czerpią ożywcze soki, papież stwierdza, że tylko w 
tajemnicy Kościoła, jako tajemnicy komunii, objawia się tożsamość świeckich, 
ich autentyczna godność47. Dlatego też wzywa wszystkich świeckich, aby coraz 
wyraźniej uświadamiali sobie, iż nie tylko, że należą do Kościoła, ale że sami są 
Kościołem 48. Przez chrzest święty zostali wszczepieni w Chrystusa, a tym sa-
mym w Jego Mistyczne Ciało – Kościół święty, co jeszcze wyraźniej potwierdza 
przyjęty sakrament bierzmowania. Są więc rzeczywiście żywymi latoroślami 
Chrystusa. Toteż każdy świecki przez chrzest święty dostępuje godności dziecka 
Bożego i na mocy tej godności jest współodpowiedzialny, wraz z kapłanami, 
zakonnikami i zakonnicami, za misję Kościoła49. Z tego właśnie powodu, Kościół 
posiada autentyczny wymiar świecki, ściśle związany z jego naturą i misją. 

Można zatem powiedzieć, że Kościół nie tworzyłby pełnej całości bez wier-
nych świeckich. To nie jest Kościół tylko duchownych i zakonników. Gdyby w 
Kościele zabrakło świeckich, wówczas duchowni i osoby konsekrowane utraci-
łyby własną tożsamość. Zamiast więc w duchu dawnych stereotypów sztucznie 
przeciwstawiać sobie poszczególne stany w Kościele, należy koniecznie podkre-
ślać ich komplementarność. Pod tym względem Kościół święty można porównać 
do trójnożnego stolika, który tylko wówczas jest użytecznym meblem, gdy stoi 
równo na wszystkich nogach. W przeciwnym razie może służyć jedynie za sza-
cowny zabytek50. 

 
46 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Christifideles laici, 29. 
47 Tamże, 8. 
48 Tamże, 9. 
49 Tamże, 15. 
50 M. C h m i e l e w s k i, dz. cyt., s. 257. 
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Podstawą duchowości ludzi świeckich jest więc chrzest święty, zakorzeniają-
cy ich w Chrystusie i Kościele, jak również świeckość, jako dane im przez 
Stwórcę zadanie czynienia sobie ziemi poddaną51. Zwyczajnym powołaniem 
świeckich katolików jest małżeństwo, w konsekwencji tego życie rodzinne. Stąd 
też można mówić o specyficznej duchowości małżeńsko-rodzinnej, u podstaw 
której jest sakrament małżeństwa. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej o zada-
niach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Familiaris consortio 
uczy, że właściwym źródłem i pierwotnym środkiem uświęcenia małżeństwa i 
rodziny chrześcijańskiej jest sakrament małżeństwa, który podejmuje i rozwija 
łaskę uświęcającą chrztu52. Jeżeli przez duchowość katolicką rozumiemy współ-
pracę z Duchem Świętym w dziele naszego uświęcenia i zbawienia, to w małżeń-
stwie, w odróżnieniu od innych stylów życia w Kościele, dokonuje się ona w 
ścisłym odniesieniu do drugiej osoby zaślubionej w sposób sakramentalny. W 
pierwszej swej encyklice Redemptor hominis Papież pisze, że: człowiek jest dro-
gą Kościoła53. Wydaje się, że ta prawda nabiera sensu szczególnie w odniesieniu 
do małżeństwa i rodziny, którą już Ojcowie Kościoła nazywali domowym Ko-
ściołem (ecclesiola). 

W małżeństwie droga do Boga – droga osobistego uświęcenia, wpisuje się w 
życie współmałżonka, dzieci i najbliższej rodziny. Ta współodpowiedzialność za 
życie duchowe w małżeństwie i rodzinie idzie tak daleko, że można wprost po-
wiedzieć, iż nikt z małżonków nie uświęca się i zbawia sam, a także nie potępia 
się sam, zawsze bowiem pociąga za sobą współmałżonka i dzieci: ku świętości 
albo ku potępieniu54.  

Jan Paweł II wyraźnie podkreśla specyfikę duchowości małżeńsko-rodzinnej, 
pisząc: Powszechne powołanie do świętości jest skierowane również do małżon-
ków i rodziców chrześcijańskich: określone w sprawowanym sakramencie zostaje 
przełożone na konkretny język rzeczywistości życia małżeńskiego i rodzinnego. 
Stąd też rodzi się łaska i wymóg autentycznej i głębokiej duchowości małżeńskiej 
i rodzinnej, która będzie czerpała natchnienie z motywów stworzenia, przymierza 
Krzyża i zmartwychwstania55.  

Papież w innym miejscu podkreśla, iż rodzina jest centrum i sercem cywili-
zacji miłości56. Chodzi o to, aby chrześcijańscy małżonkowie oraz ich rodzina, 
żyjąc głębokim zjednoczeniem z Bogiem–Miłością, starali się w otaczającej ich 
rzeczywistości wprowadzać zasady wynikające z przykazania miłości i szacunku 
 

51 Por. Rdz 1, 28. 
52 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 56. 
53 J a n  P a w e ł  I I: Encyklika Redemptor hominis, 14. 
54 M. C h m i e l e w s k i, dz. cyt., s. 267. 
55 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 56. 
56 J a n  P a w e ł  I I: List do Rodzin Gratissimam sane z okazji Roku Rodziny (2.02.1994). 
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dla człowieka. Warto dodać, iż Ojciec Święty wyraźnie dostrzegał niezwykle 
cenny wkład ludzi starszych i cierpiących w życie duchowe Kościoła i własnych 
rodzin. Mogą oni, a nawet powinni ofiarować bezcenny dar swego cierpienia 
związanego z ograniczeniami trzeciego wieku. Cierpienie nie tylko ma służyć 
nawróceniu, czyli odbudowaniu dobra w podmiocie, który w wezwaniu do poku-
ty może rozpoznać Miłosierdzie Boże57, ale także jest wezwaniem do ujawnienia 
moralnej wielkości człowieka, jego duchowej dojrzałości58. Zatem człowiek star-
szy, samotny i cierpiący może swoje wielorakie cierpienie potraktować nie tylko 
jako wynagrodzenie (ekspiację) za własne grzechy, ale uczynić je charyzmatem – 
darem dla innych, aktem wstawienniczym, szczególnie za członków najbliższej 
rodziny.  

Świadomość nadchodzącego kresu życia sprawia, że osoby starsze mają spe-
cyficzne poczucie czasu i wartości doczesnego świata. Na ogół nie jest ono znane 
ludziom młodym i dynamicznym, gdyż ma coś z przedsmaku wieczności. Dzie-
lenie się tym doświadczeniem o charakterze eschatologicznym jest z pewnością 
cennym wkładem w życie duchowe rodziny i najbliższego środowiska, uświada-
mia bowiem, że lata nasze przemijają i nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szu-
kamy tego, które ma przyjść59. 

2. Duchowość kapłańska 
Istotnym rysem duchowości kapłańskiej jest miłość pasterska. W tym kon-

tekście Jan Paweł II twierdził, iż kapłan musi być świadomy, że jego bycie w 
Kościele lokalnym stanowi, ze swej natury, element pozwalający żyć duchowo-
ścią chrześcijańską60. Ma on być promotorem życia duchowego nie tylko ze 
względu na siebie, co przede wszystkim ze względu na wiernych. Dlatego troska 
o życie duchowe powinna być odczuwana jako radosny obowiązek ze strony 
samego kapłana, ale także jako prawo wiernych, którzy szukają w nim, świado-
mie czy nieświadomie, człowieka Bożego61. Właśnie w trosce o życie duchowe 
najpełniej wyraża się miłość pasterska kapłanów, wzorowana na postawie Chry-
stusa Dobrego Pasterza 62. 

 Miłość pasterska kapłana w zakresie funkcji uświęcania (kapłańskiej) wyra-
żać się będzie przede wszystkim w poprawnym i zaangażowanym celebrowaniu 
Eucharystii, jest ona bowiem zasadniczą racją sakramentu kapłaństwa. 

 
57 J a n  P a w e ł  I I: List apostolski Salivifici doloris, 12. 
58 Tamże, 22. 
59 Por. Ps 37, 2; Hbr 13, 14. 
60 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis o formacji kapłanów we 

współczesnym świecie, 31. 
61 Kongregacja do spraw Duchowieństwa: Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, 39. 
62 Por. J 10, 1–18. 
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W zakresie funkcji prorockiej kapłan swoją miłość pasterską okazuje po-
przez wielkodusznie podejmowany trud katechezy i kaznodziejstwa. Warto w 
tym miejscu przytoczyć wypowiedź Kongregacji do spraw Duchowieństwa: 
Trzeba rozwijać prawdziwą „oświeconą miłość” poprzez stałą i cierpliwie prze-
kazywaną katechezę, osnutą wokół podstawowych prawd katolickiej wiary i mo-
ralności, które kształtują życie duchowe. Chrześcijańskie nauczanie należy do 
szczytowych form duchowego miłosierdzia63. 

Najbardziej widocznym przejawem miłości pasterskiej kapłana jest pełniona 
przez niego posługa kierowania i administrowania wspólnotą oraz należącymi do 
niej dobrami materialnymi (funkcja królewska). W centrum tej posługi jest szero-
ko rozumiana działalność charytatywna, a także wychowawcza. Również troska 
o bezpieczeństwo i estetykę świątyni, jej wyposażenie, archiwum parafialne itp., 
czyż nie jest wyrazem miłości do ludzi, którzy tworzą daną wspólnotę parafial-
ną? Nie można zapominać, że miłość pasterska kapłana zobowiązuje go do sy-
nowskiej więzi ze swoim biskupem, któremu w chwilach swoich święceń składał 
ślub czci i posłuszeństwa. Tym samym każdy kapłan zobowiązany jest do za-
chowania jedności z innymi kapłanami, czyli z tzw. prezbiterium diecezjalnym. 
Warto podkreślić to, że kapłan nawet nie zatrudniony bezpośrednio w pracy 
duszpasterskiej, pielęgnuje miłość pasterską, może być pewny, że zawsze do-
świadczy miłości odwzajemnionej: od Chrystusa i od ludzi64. Swoistą syntezę 
nauki a temat duchowości kapłańskiej zarysował Jan Paweł II w homilii wygło-
szonej 9 października 1984 roku do kapłanów biorących udział w międzynaro-
dowych rekolekcjach: Powołanie kapłańskie jest zasadniczo wezwaniem do świę-
tości w tej formie, która wypływa z sakramentu kapłaństwa. Świętość jest zażyło-
ścią z Bogiem, jest naśladowaniem Chrystusa ubogiego, czystego i pokornego, 
jest bezgranicznym umiłowaniem ludzi i oddaniem się ich prawdziwemu dobru; 
jest miłością Kościoła, który jest święty i pragnie, byśmy i my byli święci, bo taka 
jest misja, jaką powierzył mu Chrystus. Każdy z was musi być święty, by poma-
gać także braciom w realizowaniu ich powołania do świętości. 

W. Słomka uważa, iż najbardziej istotne dla kapłanów w pojmowaniu ka-
płaństwa i jego duchowości, jest zrozumienie, że Jedynym kapłanem Nowego 
Przymierza jest sam Jezus Chrystus, a kapłani mocą sakramentu święceń, stają 
się uczestnikami kapłaństwa poprzez otrzymaną zdolność bycia i pełnienia Chry-
stusowego posłannictwa in persona Christi Capitis et Pastoris Ecclesiae – w 
Osobie Chrystusa Głowy i Pasterza65. 

 
63 Kongregacja do spraw Duchowieństwa: Kapłan głosiciel słowa, szafarz sakramentów i 

przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, II, 2. 
64 M. C h m i e l e w s k i, dz. cyt., s. 240. 
65 W. S ł o m k a: Duchowość kapłańska. Lublin 1996 s. 296. 
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3. Duchowość życia konsekrowanego 
Podjęcie drogi życia konsekrowanego dokonuje się przez profesję rad 

ewangelicznych, zwaną potocznie składaniem ślubów lub innej formy publiczne-
go zobowiązania się do: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Te trzy śluby stresz-
czają zawarte w Ewangelii rady i zachęty Chrystusa do życia doskonałego. Są 
one przeciwieństwem trzech głównych pożądliwości, a mianowicie pożądliwości 
oczu, ciała i pysze. W tym kontekście Jan Paweł II pisze, że czystość w sposób 
szczególny zaadresowana jest do miłości serca ludzkiego. Uwydatnia ona bar-
dziej rys oblubieńczy tej miłości, podczas gdy ubóstwo, a zwłaszcza posłuszeń-
stwo, zdają się uwydatniać przede wszystkim rys odkupieńczy miłości zawartej 
w zakonnej konsekracji 66.Specyfiką duchowości zakonnej jest realizowanie ślu-
bów nie prywatnie, ale we wspólnocie. Stąd tak istotne znaczenie ma wymiar 
wspólnotowy duchowości zakonnej, będący odzwierciedleniem Kościoła święte-
go, który z istoty swej jest wspólnotą. 

W adhortacji Vita consecrata Jan Paweł II zwraca uwagę na to, że czystość 
jako wyraz oddania się Bogu niepodzielnym sercem, jest odblaskiem nieskończo-
nej miłości łączącej trzy Boskie osoby w tajemniczej głębi życia trynitarnego67 i 
pozwala zarazem uczestniczyć w tym Boskim życiu przez kontemplację. W tym 
samym dokumencie Ojciec Święty dodaje: Ubóstwo głosi, że Bóg jest jedynym 
prawdziwym bogactwem człowieka68, dlatego ślub ewangelicznego ubóstwa na 
wzór Chrystusa wyzwala człowieka od skłonności konsumistycznych, a przez to 
czyni go bardziej wolnym do spełniania siebie w dawaniu siebie, tego kim się 
jest i co się posiada. 

Istotą ślubu posłuszeństwa jest to, iż osoby konsekrowane poświęcają Bogu 
całkowicie swoja wolę, jakby składając ofiarę z siebie, a przez to jednoczą się 
trwalej i bezpieczniej ze zbawczą wolą Boga69. Nawiązując do tego Jan Paweł II 
uczy: Posłuszeństwo praktykowane na wzór Chrystusa, którego pokarmem było 
wypełnianie woli Ojca, objawia wyzwalające piękno uległości synowskiej, a nie 
niewolniczej, wzbogacanej poczuciem odpowiedzialności i przenikniętej wzajem-
nym zaufaniem: to zaufanie jest doczesnym odblaskiem harmonii miłości, wła-
ściwej trzem Boskim Osobom70. 

 
66 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Redemptionis donum o konsekracji zakonnej w 

świetle Odkupienia (25.03.1984). 
67 J a n  P a w e ł  I I: Adhortacja apostolska Vita consecrata, 21. 
68 Vita consecrata, 21. 
69 Sobór Watykański II: Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae carita-

tis (28.10.1965), 14. 
70 Vita consecrata, 21. 
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W tym kontekście warto podkreślić, iż Duch Święty powołanych na drogę 
wspomnianych wyżej rad ewangelicznych nie odrywa od historii. W dziejach 
Kościoła kształtowały się różne formy życia konsekrowanego, i nadal pojawiają 
się nowe 71. Adhortacja Jana Pawła II Vita consecrata, poza najstarszymi forma-
mi (dziewice, wdowy, pustelnicy), rozróżnia: instytuty zakonne oddane całkowi-
cie kontemplacji; instytuty oddane dziełom apostolskim, instytuty świeckie i 
stowarzyszenia życia apostolskiego. Wszystkie te formy życia obecnie egzystują 
duchem wskazań soborowych, do których należy zaliczyć: prymat Ewangelii, 
partycypację w życiu Kościoła, powrót do ducha założyciela72. 

Oto sens powołania dożycia konsekrowanego: jest ono wyłączną inicjatywą 
Boga (por. J 15, 16), który oczekuje od tych, których wybrał, odpowiedzi w po-
staci całkowitego i wyłącznego oddania się Jemu. Doświadczenie tej bezintere-
sownej miłości Boga jest tak głębokie i silne, że człowiek czuje się zobowiązany 
odpowiedzieć na nie bezwarunkowym poświęceniem Mu własnego życia, złoże-
niem w ofierze wszystkiego – teraźniejszości i przyszłości w Jego ręce73.  

Uzasadniając przesłanie i cel adhortacji Vita consecrata, Jan Paweł II pisze: 
Lata odnowy były dla życia konsekrowanego, podobnie jak dla innych form życia 
w Kościele, okresem delikatnym i niełatwym. Był to okres pełen nadziei, bogaty w 
próby i propozycje nowatorskie, mające ożywić praktykę rad ewangelicznych. Ale 
w okresie tym występowały także napięcia i trudności, tak że nawet bardzo wiel-
koduszne inicjatywy nie zawsze przynosiły pozytywne rezultaty. 

Trudności nie powinny jednak zniechęcać. Należy raczej zdobyć się na nowy 
wysiłek, ponieważ Kościół potrzebuje duchowego i apostolskiego wkładu, jaki 
może wnieść odnowione i pełne świeżych energii życie konsekrowane. W niniej-
szej Adhortacji posynodalnej pragnę zwrócić się do wspólnot zakonnych i do 
osób konsekrowanych w tym samym duchu, jaki przenikał list skierowany przez 
Sobór Jerozolimski do chrześcijan w Antiochii; żywię przy tym nadzieję, że i ona 
zostanie dziś przyjęta w taki sam sposób [...] Więcej: mam również nadzieję, że 
uda mi się przysporzyć radości całemu Ludowi Bożemu, który poznawszy lepiej 
życie konsekrowane będzie mógł bardziej świadomie dziękować Wszechmogące-
mu za ten wielki dar74. 

Na zakończenie warto dodać, iż Jan Paweł II zobowiązuje osoby konsekro-
wane do podejmowania dialogu miłości ze światem, zwłaszcza tam, gdzie toczą 
się konflikty etniczne i szerzy się przemoc. Taki dialog i taka komunia bowiem 

 
71 T. P a s z k o w s k a: Misterium konsekracji osób w perspektywie duchowości Soboru Wa-

tykańskiego II. Lublin 2005 s. 204. 
72 Tamże, s. 204. 
73 Vita consecrata, 17. 
74 Vita consecrata, 13. 
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jest zdolna połączyć w harmonijną całość wszelkie odmienności75. W tym wła-
śnie kontekście sama ludzkość współczesna ze swoimi oczekiwaniami i złudze-
niami staje się częścią konstytutywną teologii życia konsekrowanego, o ile tylko 
chce być ona autentyczna i wiarygodna76. Takie rozumienie duchowości życia 
konsekrowanego powoduje podwyższenie świadomości nie tylko u osób konse-
krowanych, ale także u osób świeckich. 

*** 

Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu wielokrotnie okazywał zaintere-
sowanie i pasterską troskę zagadnieniom związanych z duchowością katolicką. 
Warto przy tym podkreślić, iż rozwój duchowy jest na szczycie hierarchii rozwo-
ju osobowego. Ojciec Święty w swoim nauczaniu zachęcał wiernych do podjęcia 
trudu głębokiej formacji duchowej, widział jednocześnie zagrożenia i kryzysy 
duchowości we współczesnym Kościele. Efekty współpracy z łaską Bożą są uwa-
runkowane przyczynami obiektywnymi i subiektywnymi. Te ostatnie zależą od 
takich działań, za które osoba ponosi odpowiedzialność. Chodzi zatem o nawró-
cenie, pragnienie doskonałości, życie sakramentalno-modlitewne, ascezę i podję-
cie walki duchowej oraz zaangażowanie apostolskie. Głównym celem rozwoju 
duchowego jest oddawanie chwały Bogu, a przy tym osiągnięcie zbawienia i 
uświęcenia. Ważkim zagadnieniem jest podjęcie kwestii dialogicznego rozumie-
nia rozwoju duchowego. Wiąże się to jednak z problemem rozwoju osobowego. 
Jan Paweł II rozwój duchowy rozumiał właśnie w perspektywie personalistycz-
nej. Rozwój ten przedstawiał w trzech głównych płaszczyznach: duchowość la-
ikatu, duchowość kapłańska oraz duchowość osób konsekrowanych. 

Przy tej okazji chciałbym wspomnieć o przeprowadzonych przeze mnie w 
drugiej połowie 2004 roku badaniach młodzieży maturalnej odnoszących się do 
zagadnienia Kościoła w Polsce w warunkach Unii Europejskiej. Badana mło-
dzież w adekwatny sposób zrozumiała pojęcie duchowości, o czym świadczą 
udzielone odpowiedzi, w których zawarte jest rozumienie duchowości jako pod-
stawowego elementu kształtowania nie tyle osobowości co formacji człowieka 
jako osoby. Duchowość tak rozumiana kształtuje życie publiczne, polityczne, 
naukowe, kulturowe i z tego powodu nie może być ukrywane w świecie prywat-
nym, osobistym czy tylko w zakrystii lub murach świątyń. Orędzie zbawienia 
niesione przez Chrystusa otwiera szansę budowania na ziemi Królestwa Bożego. 
Dokonywać się to może w miłości, w tworzeniu cywilizacji miłości oraz różnych 
formach rodzimej i europejskiej duchowości.  

 
75 Tamże, 51. 
76 T. P a s z k o w s k a, dz. cyt., s. 384. 
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Papież umiera na blogu. 
Analiza zapisków w pamiętnikach internetowych 

po śmierci Jana Pawła II 
 

 

Śmierć Papieża–Polaka, Jana Pawła II, poprzedzona jego chorobą, cierpie-
niem, umieraniem na oczach świata stała się przyczynkiem do „narodowych re-
kolekcji”. Pierwsze tygodnie kwietnia przepełnione były nadzieją, że „coś” do-
brego się zdarzy, że „coś” się zmieni na lepsze. Media kreowały atmosferę nie-
zwykłości i wyczekiwania. Radio grało muzykę poważną i refleksyjną, w telewi-
zji częściej dyskutowali księża i zakonnice niż politycy, nie emitowano reklam, 
gazety pokazywały zdjęcia z „białych marszów”, drukowały specjalne „dodatki” 
o Papieżu, a portale internetowe przyjęły żałobne barwy. Media sugerowały, że 
wszyscy Polacy przeżywają to samo i w ten sam sposób: w smutku spędzają całe 
dnie przed telewizorem, lub uczestniczą w mszach świętych i nabożeństwach, 
zapalają świeczki w oknach. Za oknem, poza szklanym ekranem życie toczyło się 
dalej. W radiu Bis1, na przykład, młodzi ludzie wyrażali swój sprzeciw wobec 
żałoby narodowej, argumentując, że Papież wcale wielki nie był. Nie przebiera-
jąc w słowach słuchacze radia żądali przywrócenia normalności, informowali się 
wzajemnie gdzie można się zabawić, mimo żałoby, którą porównywali do wojny, 
czy stanu wojennego.  

Rola Jana Pawła II jest nie do przecenienia i to zarówno w kwestiach religij-
nych, społecznych jak i politycznych. Ogrom Jego pracy z pewnością będzie 
widoczny jeszcze przez wiele lat, a zapoczątkowane zmiany będą kontynuowane. 

 
1 Audycja PR BIS, nadawana wieczorem, 4. kwietnia 2005 r. Radio BIS to rozgłośnia pol-

skiego radia skierowana do młodego słuchacza. Polskie Radio BIS reklamuje się hasłem „Bardzo 
Inna Stacja” oraz „tani lans nie ma szans”. 
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Celem tej pracy nie jest analiza dzieła Papieża–Polaka, a raczej próba kategory-
zacji zapisków w pamiętnikach internetowych po śmierci Jana Pawła II, co może 
posłużyć do zrekonstruowania obrazu przeżywania żałoby przez Internautów. 
Obraz ten powstanie ze spontanicznego opisu doświadczania śmierci papieża, 
nieocenzurowanych przez twórców programów telewizyjnych, czy radiowych, 
pisanych w zaciszu domowym, z założenia autentycznych. 

Obecność mediów podczas umierania Jana Pawła II była naturalną konse-
kwencją „polityki” przez Niego prowadzonej. Ksiądz Federico Lombardi, SJ, 
dyrektor Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego, w ćwierćwiecze pontyfikatu 
podkreślał, że Papież przywiązywał ogromną wagę do mediów, z szacunkiem i 
cierpliwością traktował dziennikarzy. Jan Paweł II wiedział w mediach „istotny 
wymiar współczesnej rzeczywistości, był przeświadczony, że upowszechnienie 
jakiegokolwiek przesłania jest nie do pomyślenia bez udziału mediów. (...) Papież 
stara się rozumieć i brać pod uwagę w swojej pracy mechanizmy przekazu infor-
macji w dzisiejszym świecie, bynajmniej się ich nie lęka ani im się nie podpo-
rządkowuje” (www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/25jp/lombardi_media. 
html)2. 

Media niemalże minuta po minucie relacjonowały umieranie Jana Pawła II, a 
ich rola w tym czasie nie ograniczyła się do informowania, relacjonowania wyda-
rzenia. Widzowie i  słuchacze mogli mieć poczucie, że współuczestniczą w Jego 
umieraniu, jak najbliżsi przyjaciele. Również dzięki mediom zaistniała możli-
wość podzielenia się swoimi przeżyciami, przemyśleniami, uczuciami z szerszą 
publicznością oraz porównanie swoich doświadczeń z doświadczeniami innych, 
którzy poprzez media masowe wyrażali swoje emocjami. Szczególną rolę odegrał 
Internet – globalna sieć, która z natury jest miejscem swobodnych wypowiedzi, 
stała się swoistym „wentylem bezpieczeństwa”, przez który uciekały emocje, żal, 
smutek, cierpienie, ale także złość, czy irytacja. Portale internetowe przyjęły 
żałobne barwy, uruchomiono cyfrowe księgi kondolencyjne, fora dyskusyjne 
zapełniły się żałobnikami, za pomocą komunikatorów wysyłano informacje o 
mszach świętych, nabożeństwach, „białych marszach”. Media wykreowały ogól-
nonarodową atmosferę żałoby, podniosłego smutku i oczekiwania.  

Śmierć Papieża zaktywizowała pokłady emocji, często głęboko skrywanych 
przed otoczeniem, albo nieuświadomionych. Ich wyrażenie stało się nie tylko 
możliwe, ale nawet powszechne. Zapalanie świeczek w oknach, uczestnictwo w 
„białych marszach”, nabożeństwach, wspólnych modlitwach były w tamtych 
dniach działaniem masowy, tak przynajmniej relacjonowały to media nadając 
legitymizację każdemu jednostkowemu wyrażaniu żalu po śmierci Jana Pawła II.  

 
2 Wszystkie teksty internetowe były dostępne 20.11.2005 r.  
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Analizie zostaną poddane wypowiedzi internautów na blogach, czyli w pa-
miętnikach internetowych, które są rodzajem swobodnej twórczości osobistej 
pisanej dla szerokiej i często nieznanej rzeszy czytelników. Pamiętniki interne-
towe służą autoprezentacji, kreowaniu swojej tożsamości w wirtualnej przestrze-
ni oraz prezentowaniu siebie znajomym „z reala”. Kto i w jaki sposób wyraził żal 
po śmierci papieża na swoim blogu? Czy zapaleniu świeczki – symbolu „[`]” 
towarzyszyła jakakolwiek inna forma „poza – sieciowego” przeżywania śmierci 
Papieża i czy było to na tyle ważne autoprezentacyjnie, żeby o tym opowiedzieć 
w wirtualnej przestrzeni?   

Z czterech serwisów blogowych, które prowadzą rankingi popularności zo-
stały wybrane najpopularniejsze: http://nigri.blog.pl, http://blog.tenbit.pl/gify-
paulii, http://fanaberia-qurrr.blog.onet.pl, http://rozmawiamy.blox.pl, które były 
aktywne w kwietniu 2005 oraz blog ekspercki prowadzony przez Marię Cywiń-
ską–Milonas (www.lumpiata.blog.pl), socjologa Internetu. W sumie analizie 
zostały poddanych 101 blogów. 

Na popularności bloga składa się ilość komentarzy jakie odwiedzający go 
zostawiają pod każdą notką. Najpopularniejsze pamiętniki mają najwięcej czytel-
ników i w pewnym sensie są wzorotwórcze ponieważ inni blogowicze naśladują 
sposób pisania najpopularniejszych autorów (Parzuchowski, 2002). Wybrane 
blogi nie stanowią reprezentatywnej części społeczeństwa, nie można na ich pod-
stawie wnioskować o tym, czy wszyscy młodzi ludzi są religijni, czy też nie. 
Analiza blogów pokaże, jaka jest zależność pomiędzy prezentowanym na blogu 
smutkiem po śmierci papieża, a (prezentowaną również na blogu) religijnością i 
kościelnością. Kto i w jaki sposób wyraził żal po śmierci Jana Pawła II na swoim 
blogu? Czy jest możliwe odtworzenie przeżywania żałoby w „realu”?  
  
 

I.  Autoprezentacyjne możliwości pamiętników internetowych 
Z notatek prasowych można wywnioskować, że blog to rodzaj pamiętnika 

internetowego, często aktualizowanej strony internetowej, z wpisami opatrzony-
mi datami. Nazwa pochodzi o angielskiego weblog. Maria Cywińska-Milonas, 
socjolog internetu, na swoim blogu (www.jej.notatnik.net) zamieszcza następują-
ce definicje bloga: rodzaj niezredagowanej, autentycznej ekspresji siebie; bły-
skawiczne narzędzie publikacji; często aktualizowany dziennik on-line; amator-
skie dziennikarstwo; coś, co zrewolucjonizowało globalną sieć; narzędzie uczące 
uczniów i studentów pisać; nowy sposób komunikowania się z klientami; nowy 
sposób zarządzania wiedza w wielkich korporacjach; coś, czego nie chcesz, żeby 
przeczytała twoja mama; coś, o czym rozmawia się na imprezach; głupi wyraz, 
który jest śmieszny w wymowie (www.jej.notatnik.net).  
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Z perspektywy społecznej blog może być rozumiany jako rodzaj komuniko-
wania i to przede wszystkim komunikowania siebie, czyli autoprezentacji. Na 
wirtualnym targowisku (Parzuchowski, 2002) blogowicze przekrzykują się swo-
imi doświadczeniami, przeżyciami, zachęcając w ten sposób do odwiedzenia 
swojej strony.  

Pamiętnik internetowy składa się nie tylko z treści, zamieszczanych notatek 
opatrzonych datą oraz szablonu, który niczym stój jest rodzajem fasady osobo-
wości autora. Równie ważną częścią bloga są komentarze i księga gości, które 
służą przede wszystkim komunikacji między czytelnikami, a twórcą; nazwa, 
czyli Nick, pseudonim, który jest rodzajem autodefinicji stworzonej na potrzeby 
sieci; archiwum, w którym magazynowane notatki; oraz linki do innych blogów, 
czytanych przez autora, które tworzą tzw. blogsferę. Liczba komentarzy przekła-
da się na atrakcyjność oraz popularność pamiętnika, a ich brak oznacza śmierć 
bloga. Między osobami piszącymi pamiętniki istnieje nawet swoista rywalizacja 
ile komentarzy pojawi się na blogu, ile wskaże licznik gości. Na tej podstawie 
można tworzyć socjometryczne sieci atrakcyjności, czy popularności poszcze-
gólnych blogów. 

Pisanie bloga odbywa się na ogół w warunkach sprzyjających większej 
otwartości w wyrażaniu emocji. Większość pamiętników internetowych powstaje 
w zaciszu domowym, na ogół bez świadków co „zmniejsza skłonność do samo-
krytycyzmu, nieśmiałości czy zakłopotania” (Parzuchowski, 2002). Anonimo-
wość, mimo, że jest ona w wielu przypadkach tylko pozorna, (bo bardzo łatwo 
jest „wytropić” autora bloga i sprawdzić kim jest w rzeczywistości), dodaje od-
wagi do pisania o sprawach intymnych, czy bolesnych, skłania do większej 
otwartości, a także do pisania prawdy (Wallace, 2002).  

Blogi mogą też być rodzajem terapii. Wiadomo, że opisywanie w czasie 
przeszłym bolesnych doświadczeń, stresujących wydarzeń, czy trosk życia co-
dziennego pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne (Parzuchowski, 
2002). „Publikując intymne treści w Internecie, nadawca, by być zrozumiałym, 
musi zadbać o właściwą formę swojej wypowiedzi. Z badań profesora Jamesa W. 
Pennebakera z Uniwersytetu w Teksasie wynika, iż w tej metodzie autoterapii 
najwięcej zyskują osoby, które tworzą dobre opowiadania, używają jasnej narra-
cji, precyzują swoje doświadczenia emocjonalne i swój stosunek do nich. A za-
chowując anonimowość, możemy sobie pozwolić na przekazywanie głęboko 
skrywanych uczuć i pragnień, co – jak dowodzi badacz – zmienia wiele czynni-
ków psychofizycznych. Bloggerzy mogą więc być jedną z najzdrowszych grup w 
Internecie” (Parzuchowski, 2002). Opisując swoje emocje po śmierci Jana Pawła 
II internauci mieli okazję nazwać i uporządkować swoje uczucia, wyrazić je pu-
blicznie, ale z dużym poczuciem bezpieczeństwa jakie daje ekran monitora. W 
zsekularyzowanym świecie wyrażanie uczuć i prezentowanie postaw religijnych 
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nie zawsze jest na miejscu. Jest „passe” wśród młodzieży, która ucieka z lekcji 
religii, jest tolerancyjna względem związków kohabitacyjnych, współżycia po-
zamałżeńskiego, farmakologicznych środków antykoncepcyjnych (Zdaniewicz, 
Zaręba 2005). Wyrażenie żalu po śmierci Jana Pawła II, mogłoby przecież zostać 
odebrane jako solidarność z Kościołem – instytucją, której przewodził przez 27 
lat, a to w niektórych środowiskach mogłoby się spotkać z wyśmianiem, podczas 
gdy na blogu nie chciany komentarz można usunąć.  

Pamiętniki internetowe tworzą specyficzną subkulturę, kreują styl życia, 
wpływają na indywidualne biografie, zarówno piszących jak i czytających. Spo-
łeczności internetowe powstałe z sieci liniowych powiązań nierzadko są podsta-
wą przyjaźni w życiu pozasieciowym, znajomości, która oparta jest o podobne 
postrzeganie świata, a nie stanowiona poprzez miejsce zamieszkania, przynależ-
ność do klasy szkolnej, czy jednego zespołu w firmie. 

Blogi to jedna z najdynamiczniej rozwijających się usług internetowych. Joe 
Tippi, który w 2004 r. prowadził kampanię prezydencką Howarda Deana twier-
dzi, że jak zaczynał prace na świecie było 4000 blogów, teraz jest ponad 20 mi-
lionów, i wciąż ich przybywa (http://wiadomosci.onet.pl/1259947,720,kioskart. 
html). Szacuje się, że w Polsce działa ponad milion pamiętników, co daje trzecie 
miejsce w świecie, za blogami pisanymi w języku angielskim i hiszpańskim 
(www.jej.notatnik.net). 

Pamiętniki internetowe stwarzają nieograniczone możliwości autoprezenta-
cji. Interakcyjny charakter Internetu umożliwia, komunikację, w której jeden 
nadawca zwraca się do grupy, często nieznanych mu osobiście osób, prezentując 
siebie, swoje doświadczenia codzienne, czy ważne wydarzenia za pomocą tekstu, 
fotografii i symboli, a odbiorcy udzielają informacji zwrotnej w „księgach gości” 
i „komentarzach”. Autoprezentacja to próba zakomunikowania przez nasze wy-
powiedzi, zachowania niewerbalne i działania, kim jesteśmy, albo za kogo chcie-
libyśmy być uważani przez innych (Aronson i in., 1997, s. 245). Zatem konieczne 
jest istnienie tej drugiej osoby, na której chce się zrobić określone wrażenie. In-
ternet daje duże możliwości kontrolowania i zarządzania wiedzą o samym sobie, 
z drugiej strony informacje na temat partnerów interakcji nie zawsze są wystar-
czające, żeby manipulacja wizerunkiem była skuteczna. Autor pamiętnika może 
stosować podobne taktyki autoprezentacyjne, które dostępne są w „realu”, na 
przykład: ingracjację, czyli pławienie się w cudzej chwale, w tym wypadku w 
popularności innego blogowicza, albo opisując swoje kontakty w środowisku 
pozasieciowym, zachowania konformistyczne wobec swoich czytelników oraz 
uleganie modom panującym na innych blogach.  

Autor pamiętnika internetowego ma możliwość manipulowania swoim wize-
runkiem, konstruuje coś co można nazwać e–tożsmością, elektronicznym portre-
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tem, zbudowanym z cech prezentowanych na blogu i kształtowanych także pod 
wpływem środowiska sieciowego. Dzięki tym charakterystyką czytelnik może 
czynić założenia odnośnie autora. Autorzy analizowanych blogów reprezentowali 
cztery różne kategorie społeczne. „Fanaberia Qurrr” przedstawia się jako dzien-
nikarka, która aktualnie pracuje w samorządzie. Na blogu zamieszcza tylko tek-
sty związane z polityką. 19 z 20 linków to hiperłącza do blogów politycznych 
przede wszystkim wyborczych. Dostępu do tego jednego niepolitycznego linku 
broni ostrzeżenie: „blog może zawierać treści dozwolone od lat 18”. Połowa jej 
internetowych znajomych zaczęła pisać swój pamiętnik po kwietniu 2005, jednak 
wszyscy Ci, którzy blogowali wcześniej zamieścili informacje o śmierci Papieża. 
Ponieważ prawie wszystkie linki dotyczyły pamiętników „politycznych”, a ich 
autorzy przyjmują postawę dziennikarzy, którzy opisują rzeczywistość i komen-
tują ją, notatki z początku kwietnia miały charakter informacyjny. Autorzy nie 
wyrażali osobistego żalu, czy innych emocji, a raczej opisywali rzeczywistość 
społeczną i polityczną powstałej w wyniku śmierci Papieża. 

„Nigri” studiuje w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną na Uniwersytecie 
Warszawskim. Linki, które umieściła na swoim blogu wiele mówią o jej zainte-
resowaniach (historia, sztuka, kultura antyczna). Spośród 4 znajomych, którzy w 
kwietniu 2005 r. prowadzili swojego bloga, 2 poświeciło swoje notki śmierci 
Papieża. Obydwa wpisy świadczyć mogą o zaangażowaniu religijnym autorów. 
W tekst wplecione są fragmenty przemówień Papieża, teksty kanonów z Taizé, a 
także informacje o czuwaniu modlitewnym. 

Blog „gify-paulii” jeden z najpopularniejszych w serwisie tenbit.pl, to 
przede wszystkim obrazki. Bardzo rzadko pojawia się jakikolwiek tekst. Forma 
tekstu może zdradzać, że autorka jest nastolatką (ŁuUuwAgA :D WaShNa WiA-
dOmOoŚć :D nOoOwA nOoTQa nA moOOim bLoOg: kOoMeNtOoJc!e :D pRo-
OsHe ^-^)3. O wieku Pauli możemy też wnioskować na podstawie linków, które 
umieszcza na swojej stronie. Niektórzy jej Internetowi znajomi na sowich blo-
gach podają daty urodzenia oraz opisują życie szkolne. Tylko 2 jej znajomych 
prowadzi blog dłużej i tylko jeden, „m-a-y-a92”, pisze o śmierci Papieża na swo-
im blogu (drugi blog nie był aktywny w kwietniu, ze względu na karę, jaką na 
autora nałożyli rodzice).

Autorem „rozmawiamy.blox.pl” jest mama dwójki dzieci, która 2 kwietnia 
brała ślub kościelny – na blogu zamieściła zdjęcia. Jej znajomi to przede wszyst-
kim rodzice, którzy w pamiętnikach opisują swoje dzieci oraz życie rodzinne. 
Tylko „taka–sobie–mama” wspomniała o śmierci Papieża. Bohaterem notki jest 
synek, który pyta, czym Papież pojechał do nieba. 

 
3 We wszystkich cytatach z blogów zachowałam oryginalną pisownię. 
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Autorką blogu eksperckiego jest Maria Cywińska–Milonas, socjolog 
Internetu, jak sama się przedstawia. O autorce, która posługuje się pseudonimem 
„Lumpiata” bardzo dużo wiemy, ponieważ wśród licznych linków są też adresy 
jej rodziców, siostry i syna oraz hiperlink do jej „pamiętnika zawodowego” 
(http//:jej.notatnik.net). Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Znajomi 
„Lumpiatej” to ludzie wykształceni, przeważnie mieszkańcy Warszawy, wyjeż-
dżający na wakacje ze granicę, pracujący na eksponowanych stanowiskach. Pra-
wie wszyscy, do których linki znajdują się stronie www.lumpiata.blog.pl, którzy 
prowadzili swój pamiętnik w kwietniu 2005 opisali wydarzenia związane ze 
śmiercią Jana Pawła II. Warto zauważyć, że nie wszystkie notki były powodo-
wane pozytywnymi emocjami w stosunku do Ojca Świętego. Do tej blogsfery 
oprócz praktykujących katolików (wśród zapisków w pamiętnikach znajdują się i 
takie, które opisują uczestnictwo w praktykach religijnych) należą również ate-
iści i osoby niewierzące, które krytycznie odnosiły się do Papieża oraz do „szu-
mu medialnego” jaki wywołała jego śmierć. 

Pamiętnik internetowy stwarza możliwość kreowania siebie, swojego wize-
runku, a prezentowane na blogu cechy tworzą e–tożsamość. Śmierć Papieża stała 
się bodźcem do zaprezentowania swojego stosunku do Jana Pawła II, a także do 
Kościoła katolickiego i wiary.  

 
 

II.  Umieranie i śmierć Papieża w zapiskach Internautów  
W Polsce najpopularniejszą „blogowiskiem” jest blog.onet.pl (ponad 600 ty-

sięcy blogów), ale blogi można też pisać na tenbit.pl (ponad 200 tysiące użyt-
kowników), mylog.pl (80 tysięcy), blog.pl (72 tysiące), blogi.pl (40 tysięcy) oraz 
blox.pl (30 tysięcy), każdy z serwisów prowadzi usługi darmowe (można założyć 
pamiętnik za darmo, ale nie będzie on wolny od reklam) oraz serwisy płatne. 

Pamiętniki internetowe zapisywane są zazwyczaj treściami osobistymi, na-
wet intymnymi. Internauci dzielą się ze swoimi czytelnikami kłopotami w szkole, 
pracy, opisują życie rodzinne, spotkania z przyjaciółmi, relacjonują czytane 
książki, recenzują oglądane filmy, chwalą się nowymi zakupami. W większości 
treści dotyczą ich prywatnego życia, zdarzeń, w których autor brał udział, osób, z 
którymi łączą go styczności bezpośrednie i sporadycznie (o ile nie są to blogi 
pisane przez dziennikarzy, czy polityków) pojawiają się treści nawiązujące na 
przykład aktualnej sytuacji politycznej kraju, wydarzeń ze sfery kultury, czy 
sztuki. W takim kontekście pojawienie się notek dotyczących Jana Pawła II 
świadczy o tym, że nie był on tylko bohaterem sfery publicznej, a raczej przyna-
leżał do otoczenia prywatnego, w którym relacje oparte są na silnych związkach 
emocjonalnych. Tylko na 8 spośród analizowanych blogach, aktywnych w 

 95

http://jej.notatnik.net/
http://www.lumpiata.blog.pl/


kwietniu (czyli takich, na których w kwietniu 2005 pojawiały się notki) nie za-
mieszczono informacji o śmierci Ojca Świętego. Papież był kimś ważnym, „nasz 
papież”, pisali internauci, „czuję jakby odszedł ktoś z mojej najbliższej rodziny”, 
„ktoś kogo bardzo kochamy”. Dalsze analizy pokażą jaka jest zależność między 
tak wyrażanym uczuciem względem Jana Pawła II, a prezentowaną religijnością. 

1. Wyrażenia żalu po śmierci Jana Pawła II a deklarowana religijność 

Wyrażenie żalu, głębokiego smutku po śmierci Jana Pawła II nie zawsze by-
ło wyrazem solidarności, czy przynależności do Kościoła katolickiego, któremu 
przewodził przez prawie ponad ćwierć wieku. We wszystkich blogsferach znala-
zły się osoby, które mimo definiowanie siebie jako ateista, osoby niezwiązane z 
Kościołem czuły powinność podzielenia się ze swoimi czytelnikami żalem i bó-
lem oraz wyrażenia swojego podziwu względem Papieża. 
"Jan Paweł II nie żyje." 
[*][*][*] 
(...) 
nie wiem co powiedziec 
nie wierze w Boga, jestem ateista 
ale 
martwie sie teraz tak samo jak chrzescijanie 
tak samo 
bo umarl niesamowity czlowiek 
ktory na pewno chcial wlasnie takiej smierci 
dlaczego? 
(...) 
zjednoczyl caly swiat 
i tego chyba wlasnie chcial 
[*][*][*] 
petr 2005-04-02 22:24:53 (http://petr.blog.pl) 
 „nie sadzilam  
ze bede czula taki smutek 
nie pamietam zadnych formulek, nie poszlam do zadnego z kosciolow, w kosciele 
mego serca zamienilam kilka slow w Jego intencji ze Stworca” 2005-04-03 
15:02:37 (http://mysli.blog.pl/archiwum/?rok=2005&miesiac=4) 

*** 
(...) Nie umiem mówić o wielkości tego Człowieka. 
Słowa są za płytkie. 
Mam tylko wrażenie, że za mało wsłuchiwałam się w Jego przesłanie. 
Brak mi świadomości, że JEST. 
Jestem niewierząca.” (http://trociny.blog.pl/archiwum/?rok=2005&miesiac=4) 
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Wśród tych osób, deklarujących się jako nie praktykujące byli też tacy, któ-
rzy odwiedzili w tym czasie kościół, jak np. DOmisia. 
||2005-04-07||23:07:00|| ||Muzyka na dziś: Papa Dance - Czarny śnieg|| 

„(...)Ale wiecie co jest piekne?  Że śmierć tego wielkiego szłowieka nie po-
szła na marne. Ludzie, zwłaszcza młodzi, porafili się zjednoczyć. Pokazać, że ten 
pontyfikat nie przeszedł bez echa... Że PApież dopiął swego. I choćby taka DO-
misia... Poszła dziś do kościoła pierwszy raz od dosc dlugiego (bardzo dlugiego) 
czasu. I nie po to, żeby być bliżej Boga, ale po to, by być blizej niego. Tego kto-
rego wszyscy tak kochalismy i kochac bedziemy. I to jest w tym wszystkim piek-
ne.” (http://kocham--cie.blog.pl/archiwum/?rok=2005&miesiac=4) 

Podobnie Anabandyn:   
„Jakaś cisza we mnie opustoszała...  
Ja... niepraktykująca...  
Pójdę do Kościoła...  
czuję taką wewnętrzną potrzebę  
pomodlić się za spokój jego duszy” 
(http://glaukoma.blog.onet.pl/1,AR3_2005-04_2005-04-01_2005-04-30,in 
dex.html) 
Warto zwrócić uwagę również na gradację i ważność Papieża. To dla Jana 

Pawła II DOmisia poszła do kościoła, a nie po to, żeby być bliżej Boga. Podob-
nie Romantyczka wypowiadająca się na blogu gify-pauli twierdzi, że „PAPIEZ 
JEST WSPOLCZESNYM JEZUSEM, ON NIE UMRZE NIESIE SWOJ KRZYZ, 
JAK JEZUS ALE JEZUS POKONAL SMIERC!!!! (http://blog.tenbit.pl/gify-
paulii/10911) 

Również Czerski, z właściwą sobie ironią zauważa, że najważniejszą osobą 
dla Polaków jest Papież „tym kraju, w którym od wielu lat na pierwszym miejscu 
jest matka boska, na drugim papież polak, na trzecim ostatnio james caviezel. a 
bóg ojciec poza podium” (http://czerski.blog.pl) 

Na blogach odnajdujemy również ślady uczestnictwa w zbiorowych formach 
celebrowania żałoby po zmarłym Ojcu Świętym.  

„2.04.05, Przerośl 
(...) (ludzie) Modlą się – i to jest ważne. Małgorzata jest w Warszawie, o
dała mi telefonicznie o pełnym kościele ludzi na porannej mszy dziś rano. Ja 
siedzę w Przerośli, ale chyba wkrótce pojadę na popołudniową mszę do Suw
(

powia-

ałk” 
www.cywinski.blog.pl) 

„A dziś podrzuciliśmy dzieciaki dziadkom a sami pojechaliśmy do krakow-
skich Dominkanów. I powiem tylko tyle, że warto było” (http://agnieszek.blog.pl) 
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W pamiętnikach internetowych pojawiły się zapiski, które nawiązują do 
śmierci Jana Pawła II, co można interpretować jako poddanie się dyktatowi me-
diów, szczególnie telewizji i radia. Z drugiej jednak strony, wydaje się, że notki o 
Papieżu, powstawały z poczucia obowiązku względem Jana Pawła II. Blogowi-
cze deklarują swoją oryginalność, indywidualność i potrzebę bycia autentycz-
nym, czyli niezakłamanym (Parzuchowski, 2002). Można zatem przypuszczać, 
że opis jednostkowych doświadczeń po śmierci Papieża również był autentyczny 
i niezakłamany i powstał w poczuciu głębokiej indywidualnej potrzeby, a nie 
narzuconego z zewnątrz przymusu.  

Ilość notek wspominających Papieża nie może zostać potraktowana jako 
przyczynek do twierdzenia o wzroście religijności. Oprócz przytoczonych wcze-
śniej cytatów, w których autorzy wyrażając żal i smutek po śmierci Jana Pawła II 
równocześnie deklarują ateizm usprawiedliwiają się niejako przed swoimi czy-
telnikami redukując dysonans, który powstaje po zestawieniu pozytywnym sto-
sunku do Papieża z negowaniem nauki Kościoła, pojawiają się również takie 
wpisy, które wskazują na brak refleksyjności nad stosunkiem do religii przy sil-
nym poczuciu więzi z papieżem. Przykładem może być notatka m-a-y-a92 
(prawdopodobnie 92 oznacza rok urodzenia, zatem autorka ma 13 lat), pisana w 
slangu młodzieżowym. 

„(…)P WcZoRaJ ByŁ pRiMa ApRiLiS.. i PaPiEż PoWoLi OdChOdZi oD 
NaS..:( WiDoCzNiE TaK MuSi ByĆ..:( aLe To NiE JeSt ŻaRt..:( To pRaWdA..:( 
NiOm, DoBrA, To TeRaZ CoŚ z MoYeGo WcZoRaJsHeGo dNia..=)) (...) NaJ-
pIeRw To oPiShĘ..=] PiErFsHA LeJbA.. To ByŁa ReLa..=]] OoO.. SzYdErCia 
ByŁa NiE MaŁa. (...) PoTeM SiE NudZiŁaM..=D i pLoShĘ WaS, MódLcIe SiĘ 
Za PaPiEżA..:(( PoZdRoOfKy dLa FsHyStKiCh..=)) PaPa..:* KoFfFaM 
WaS..=D” (http://blog.tenbit.pl/m-a-y-a92/12) 

Prima Aprilis, umieranie Papieża, lekcja religii, na której, prawdopodobnie, 
m-a-y-a92 zachowywała się nie tak jakby oczekiwał nauczyciel, spotkanie ze 
znajomymi, zakupy, a na koniec prośba o modlitwę za papieża. Również komen-
tarze wydają się być zupełnie nieadekwatne do sytuacji. Kargul komentuje:” 
Papież rzeczywiście od nas odchodzi: (Strasznie długa notka:D Pozdrofoinka dla 
ciebie; * Aga*R*: „ppież chory..bardzo:( Ciekawy dzień. Pozdro...”; Aniołecek: 
Jest mi very smutaskowo przez papieża... (...)  tak dobrze szło z komentkami to 
trzeba się postarać żeby dalej tak było;) pozdrooffki for you :*:*:*:* No chyba że 
już nie będziesz prowadziła tego bloga....... ??” (http://blog.tenbit.pl/m-a-y-
a92/12). 

Notki, które pojawiły się w czasie umierania i po śmierci Jana Pawła II na 
polskich blogach, ze względu na treść można podzielić na sześć kategorii. Pierw-
szą tworzą wszystkie treści, które odwołują się do emocji. Smutek, żal i cierpie-
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nie to najczęściej odczuwane i opisywane uczucia. Druga kategoria zostanie zbu-
dowana ze wszystkich notek, które odwołują się do modlitwy. Część internautów 
zdefiniowała śmierć Jana Pawła II jako wydarzenie historyczne, które może 
zmienić losy świata, dlatego przeżywanie tego dnia zostało opisane w detalach, 
po to, żeby młodsze pokolenia miały możliwość uczestniczenia w tym dniu. Nie-
którzy autorzy dali wyraz swojemu oburzeniu na szum medialny, który powstał, 
sugerując jego nienaturalną spontaniczność. Wśród analizowanych pamiętników 
są również takie, które nie odnotowały śmierci Papieża. 

2. Miłość, smutek, żal i cierpienie 

Smutek, żal i cierpienie to najczęściej opisywane emocje na blogach po 
śmierci Papieża. „Łzy... łzy...łzy stoją w moich oczach” pisze Glaukoma (http:// 
glaukoma.blog.onet.pl/1,AR3_2005-04_2005-04-01_2005-04-30,index.html),  

„Jest mi very smutaskowo przez papieża” pisze m-a-y-a92 
(http://blog.tenbit.pl/m-a-y-a92/12), a Paulinka dodaje: Kochamy bardzo Ojca 
Świętego i zawsze bedziemy o Nim pamietac :( [*] [*] (http://blog.tenbit.pl/gify-
paulii/10911) 

Internet jest bardzo oszczędnym kanałem komunikacji. Emocje wyrażane są 
tu nie poprzez długie opisy, a często za pomocą emotikonów i akronimów. Na 
wielu blogach pojawiły się symboliczne świeczki [`], lub [*] znane Internautom i 
zapalane przy okazji śmierci, którą odnotowują portale internetowe. Zapalona 
świeczka jest symbolem łączności z wszystkimi tymi, którzy po śmierci Papieża 
odczuwają żałobę. Uruchomiono nawet specjalne strony, na których płonęły setki 
wirtualnych zniczy. Świeczki płonęły głównie w komentarzach, gospodarze blo-
gów starali się by notatki w te dnia były wyjątkowe (o ile na takie się zdecydo-
wali). Używane na co dzień symbole okazały się niewystarczające do opisania 
śmierci Jana Pawła II oraz wszystkiego co się w związku z tą śmiercią działo, a 
co w pojęciu autora bloga było warte zanotowania. 

2005-04-02 Godzina 21:37... opuścił nas Jan Paweł II... był jedyny w swoim 
rodzaju. Napełnił nasze serca miłością... 
['] ['] ['] ['] ['] ['] ['] ['] ['] ['] ['] ['] ['] ['] ['] ['] ['] 
...chwila ciszy. (http://deprived-o-dream.blog.pl) 

Wśród innych emotikonów jakie pojawiły się na blogach można wymienić 
„ ” i „/” obydwa wyrażające smutek. Podobnie jak w przypadku świeczek [`] 
pojawiały się one raczej w komentarzach niż w notkach autorskich. 

Po śmierci Jana Pawła II internauci opisywali na swoich blogach przede 
wszystkim emocje jakie wywołało to wydarzenia, oraz uczucia jakie żywili do 
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Papieża. Wyrażeniu miłości oraz smutku, żalu, bólu i cierpienia towarzyszyły 
emotikony przede wszystkim świeczki [`] i smutne miny „/”, „ ”. 

3. Modlitwa 

Po śmierci Papieża wiele osób zapragnęło się pomodlić. Część autorów po-
szła do kościoła, uczestniczyła w nabożeństwach i w „białych marszach”. 
Uczestniczenie w zbiorowych modlitwach nie było jednak zbyt popularne wśród 
Internautów. Częściej za to zamieszczali notki, które tytułowali „modlitwa”. Na 
przykład Fabella napisała: 

piątek, 01 kwietnia 2005  
Modlitwa 
„Jak wierzyc w sny bez konca
W radosci nieskonczona nute
W dni pelne goracego slonca?
Jak wierzyc?
Tak bardzo smutno kiedy Ktos odchodzi
Gdy zycie z czasem zegna sie
Z tesknota trudno sie pogodzic
I z zalem me modlitwe sle
Do Boga  
14:33, fabella, http://patunia.blox.pl/html/1310721,262146,169.html?4 
Gifi-pauli (http://blog.tenbit.pl/gify-paulii) w swojej notce z 1. kwietnia pro-

si o modlitwę za Papieża, który wtedy był już bardzo chory. W jednym z komen-
tarzy „Kamcia_13” wyjaśnia dlaczego powinniśmy się modlić za Jana Pawła II: 

„Módlmy się za Jana Pawła II 
Wspaniałego człowieka 
którego uwielbiamy i kochamy 
Dlaczego? 
Bo on zawsze modlił się za nas 
Bo zawsze miał dla nas czas 
Bo podczas pielgrzymek pomimo zmęczenia, wyczerpania wychodził i roz-
mawiał z nami 
Bo bardzo kocha młodzież 
Bo zjednoczył wszystkie narody 
Bo jest z nami do końca 
Bo będzie z nami zawsze, w naszych sercach 
A więc i my zróbmy coś dla niego 
[*] 
Nie bój się 
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Nie lękaj się 
Bóg sam wystarczy” (http://blog.tenbit.pl/gify-paulii/10911) 
Z kolei „jusia_88” wpisuje treść modlitwy Zdrowaś Mario i dodaje: „Módl-

my sie za Ojca Świętego. Jest to bardzo ważne ponieważ PAPIEŻ jest w ciężkim 
staniem Może Bóg usłyszy nasze proźby i PAPIEŻ wyzdrowieje Pokażmy na co 
stać Polską młodziez!!!” (http://blog.tenbit.pl/gify-paulii/10911) 

Internauci polecali duszę Jana Pawła II w modlitewnych westchnieniach 
(Panie świeć nad Jego duszą), lub prosili innych o modlitwę. Warto też zauwa-
żyć, że opisy uczestnictwa w nabożeństwa występują tylko w blogsferze, czyli 
wśród znajomych „Lumpiatej”. Wśród 38 jej znajomych, na których blogach, aż 
13 podzieliło się obecnością na nabożeństwach, mszach świętych, czy „białych 
marszach”. 

4. Wydarzenie historyczne 

Jan Paweł II był przywódcą religijnym i jako taki wywarł znaczący wpływ 
na losy świata. Życie Papieża, któremu nadano przydomek „Wielki” było bardzo 
bogate w uczestnictwo w wydarzeniach historycznych, dlatego oczekiwano, że 
Jego śmierć „coś zmieni”. To „coś” pozostaje niezdefiniowane i tylko dziennika-
rze, zawsze najszybsi w pościgu na „newsami” owo „coś” wypełniali wydarze-
niami z życia publicznego, ale także prywatnego: zawieszenie broni przez kibi-
ców Wisły Kraków i Cracowi, pojednanie prezydentów Wałęsy i Kwaśniewskie-
go, wstrzymanie reklam w telewizji, obecność tłumów na „białych marszach” i 
naprędce organizowanych mszach polowych oraz bardzo prywatne wydarzenia, 
które w jednostkowych biografiach pozostaną definiowane jako cud, dar od 
zmarłego już Ojca Świętego.  

Autorzy blogów również dają wyraz swojemu oczekiwaniu na wielkie wyda-
rzenie. Przykładem niech będzie notka „dwudziesta pierwsza trzydzieści siedem. 
drugiego kwietnia”. 

„a jeżeli Nowy Człowiek zapyta nas kiedyś, co robił o 21:37 to ... 
najpierw wysłuchał kurantów o dwudziestej pierwszej na Rynku i machał rękami 
i mówił „brrr dringg dringg phryyy” i spektakularnie się zachwycał. później 
poszliśmy do Fary. Nowy Człowiek czuł powagę chwili i rozglądał się na boki z 
uwagą, (...) nasze drobne życie płynęło nieświadomym rytmem. wykąpaliśmy 
Nowego Człowieka, położyliśmy go spać, ja też zasnęłam. dzielimy TEN smutek 
zmieszany z nadzieją, mówię Nowemu Człowiekowi na ucho, że Papież odszedł, 
nie chce się nam w to wierzyć.” (http://zimno.blog,pl/archiwum-4). 

Również w kategoriach wydarzenia, podkreślając za razem ogromną rolę 
Papieża w historii pisał Fartner: „jakem żem pisał wcześniej – z mej strony sza-
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cun. z mojego punktu widzenia głównie dlatego, iż rzucić wyzwanie historii (poli-
tyce) nie każdy potrafi, a już jemu sprostać to rzadkość niebywała (...) i tak idąc i 
trochu rozmyślając (melancholia mnie się jednak ciut udzieliła) jasna i radosna 
myśl zaświtała mi we głowie. przeta jutro obudzę się w innym kraju – po takim 
pospolitym ruszeniu sumień przecież nikt już nie będzie kradł, dawał łapówek, żył 
nieuczciwie, źle bliźnim życzył, nietolerancyjnym był; za to każdy będzie m.in. 
sumiennie, dokładnie i z godnością swoją pracę wykonywał (łącznie z drogo-
wcami). nawet mi się przez chwilę mnie samego szkoda zrobiła, żem ja nie z tej 
gliny ulepion. z ulic znikną śmieci, napotkanego człowieka każdy będzie witał ze 
sercem na dłoni, życząc mu jak najlepiej i oferując bezinteresowną pomoc. nie 
będzie już rozbojów, gwałtów, ni pijaństwa. nad wisłą wreszcie zapanuje ład i 
szczęśliwość powszechna. (..) oficjalnie fartniento 2005-04-04 02:06:36” 
(http://fartner.blog.pl) 

Podniosła atmosfera jaką kreowały media widoczna była również na blo-
gach. Internauci wyrażali swój podziw dla Papieża, ale także oczekiwali, że Jego 
śmierć stanie się bodźcem do zmian. Dzień śmierci, czyli jak wielu oczekiwało 
początek nowego lepszego świata, który już nie będzie miał odwagi być zły, to 
dzień warty zapamiętania, dokładnego opisania po to, żeby dzieci i następne 
pokolenia dokładnie wiedziały co się wtedy działo. 

5. Życie toczy się dalej. Cisza, czy nic się nie stało? 

Niektórzy postanowili zamilknąć. Z braku stosownych słów, bądź chęci do 
podzielenia się swoimi wrażeniami. Inni uznali, ze „życie toczy się dalej” i w 
pamiętnikach pojawiły się notki zupełnie nie związane ze śmiercią Papieża. 
Wśród analizowanych blogów, tylko w 8 autorów nie skomentowali w żaden 
sposób kwietniowych wydarzeń.  

Llena na swoim blogu  3 kwietnia 2005 napisała: „ w trakcie spaceru, po-
czuliśmy nagłą potrzebę wypicia Belfastu zapakowalismy syna, wózek i w drogę i 
...wszystko było zamknięte oprócz niezawodnej karmy i raczyliśmy się smoothie-
sem do spółki z Tymem a jemu podobały się siedziska pod oknem”  (http://llena. 
blog.pl/archiwum/?rok=2005&miesiac=4) 

Przytoczona notatka pokazują, że dla tych autorek życie toczyło się dalej. 
Nie wiemy, czy wiedziały o śmierci Papieża, możemy jednak przypuszczać, że 
wiedziały – korzystały przecież z Internetu.  

Brak wpisów w okolicach dnia 2 kwietnia 2005 r., mógł być spowodowany 
różnymi okolicznościami. Osoby piszące pamiętniki, nie codziennie zamieszcza-
ją nowe notki. Na ogół powodem zawieszenia jakiegoś tematu są silne emocje, 
wydarzenie w życiu codziennym, które Internauta uznał za ważne, ale częstotli-
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wość zawieszania wpisów związana jest również z dostępem do Internetu. Zatem 
część blogowiczów, którzy nie zamieścili w tych dniach żadnych informacji mo-
gli po prostu nie mieć dostępu do sieci.  

Analiza blogów nie daje możliwości odpowiedzi na pytanie o motywy za-
mieszczenia, bądź nie zmieszczenia notatek nawiązujących do śmierci Jana Paw-
ła II. Można podejrzewać, że część autorów nie miała dostępu do sieci, byli też 
tacy, którzy Internet traktują jako rozrywkę, a pierwszy tydzień kwietnia był dla 
nich czasem żałoby. Jak, np. „Teściowa” (http://zapiski-tesciowej.blog.pl), która 
napisała dopiero 5 kwietnia  

„CLVI 2005-04-05 09:56:19 
Staw kolanowy to tajemnica. 
Jedni klękają jak zawsze, inni z grzmotem i łomotem padają na kolana, inni 
tylko tak trochę przykucają… 
Są i tacy, którym nagle, niespodziewanie dla nich, same kolana się zgina-
ją” (http://zapiski-teściowej.blog.pl) 

Autorzy pamiętników Internetowych zazwyczaj nie komentują wydarzeń po-
litycznych, kulturalnych, religijnych i społecznych, chyba, ze przyjmują role 
dziennikarzy. Śmierć aktorów, polityków, sportowców rzadko jest powodem do 
napisania notatki. Jan Paweł II dla wielu okazał się kimś bardzo bliskim i napisa-
nie o swoim żalu w pamiętniku było czymś równie oczywistym jakby podziele-
nie się smutkiem po straci kogoś z rodziny. 

6. Medialny szum 

Blogowicze dostrzegli również, że śmierć papieża stała się wydarzeniem 
medialnym, które opisywali w kategoriach „eventu”. Czerski na swoim blogu 
pisze, „kiedy dojeżdżam na miejsce on jeszcze żyje, a przynajmniej tak wynika z 
esemesów nadsyłanych przez siostrę w regularnych odstępach czasu. (...) 
w samochodzie marecki zauważa nad wyraz przytomnie: ale teraz zarobią wy-
dawcy katoliccy! no i taka prawda” (http://czerski.blog.pl). Podobnie Fartner: 
„powrót mój był się zsynchronizował z wiadomym eventem (słowo użyte umyśl-
nie) transmitowanym wszędzie.” (http://fartner.blog.pl) 

Notatki odnoszące się do śmierci Papieża były często komentowane. Czytel-
nicy czuli powinność wypowiedzenia się, wyrażenia współodczuwania. Przykła-
dem może być blog Zimno, na którym pod notatką o śmierci Papieża znajduje się 
aż 52 komentarze. Oprócz komentarzy, które wyrażały żal po śmierci Jana Pawła 
II oraz potwierdzały przekonanie o wyjątkowości dnia jego śmierci (med.: dzię-
kuję, że to napisałaś. bo widzisz, nie wszyscy autorzy blogów mieli takie podej-
ście. więc u ciebie potrzebowałam znaleźć właściwsze. i znalazłam). Pojawiły się 
również takie, które informowały o tym, że media były przygotowane na śmierć 
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papieża już dawno (Rafał: „Heleno w Polskim Radiu półka z napisem "śmierć 
Papieża" stoi gotowa od 3 lat. Widziałem ją dziesiątki razy. To co bieżesz za 
spontaniczne reakcje często zmontowano kiedy Papież jeszcze żył. Bieżecie udział 
w żenującym spektaklu. Nie dostrzegacie fałszu”). Podobne informacje o wcze-
śniejszym przygotowaniu mediów do tego wydarzenia odnajdujemy na innych 
blogach (www.babcia-malgosia.blog.pl. www.lumpiata.blog.pl. www. cywin-
ski.blog.pl).  

Podobna kłótnia miała miejsce na blogu june (http://notatnik.net). Również 
tutaj Internauci, którzy byli krytyczni względem zachowania mediów w tym 
czasie, zostali ośmieszeni: 

Kłótnię wywołał komentarz Przyczyn „nie zgadzam sie głównie na to, zeby 
o 7:30 , w trzecim dniu festiwalu żałoby elton john śpiewał mi w drodze do pracy 
“candle in the wind” i żeby nie było od tego żadnej ucieczki poza ciszą. może o 
to im zresztą chodzi. to byłoby może jeszcze najrozsądniejsze rozwiązanie” 
(http://notatnik.net/?p=515#comments). Pozostali Internauci poczuli się urażeni 
wyrazem „festiwal” jak również krytyką mediów. Greta napisała: 

 „Prorokowałam, że po śmierci papieża będziemy mieli monumentalną, na-
rodową tragedię. I muszę wszystko odszczekać. I ludzie i media zachowują się z 
godnością i dojrzale. Jest, jak na moje cyniczne oko, być powinno i wszystko we 
właściwych proporcjach. Zdziwiłam się i zwracam honor” (http://notatnik.net/ 
?p=515#comments). Gorol podsumowuje dyskusję: „June po co sie w dawac w te 
dyskusje? Sa tacy dla ktorych nic sie nie stalo i dalej zyja swoimi codziennymi 
problemami. Pieniadze i komercja to ich zycie i nic ponad to” (http:// notat-
nik.net/?p=515#comments). 

Po śmierci Papieża media rozpoczęły nadawanie programu, który wpisał się 
w przeżywanie żałoby. Atmosfera medialna w pierwszym tygodniu kwietnia była 
niezwykła, zupełnie odmienna od codziennej praktyki. Część Internautów nie 
wierzyła w szczerość mediów, czego wyrazem jest krytyka i próba dyskredyto-
wania mediów poprzez ujawnianie informacji o wcześniejszych przygotowaniach 
do emisji programu po śmierci Papieża, wtedy kiedy Jan Paweł II jeszcze żył. 
Taka postawa spotkała się z krytyką na blogach, a zachowanie mediów było ak-
ceptowane i chwalone. 

*** 

Śmierć Papieża–Polaka poruszyła tłumy. Zapełniły się kościoły, ludzie gro-
madzili się na nabożeństwach, czuwaniach modlitewnych, „białych marszach”, 
pokonywali niezliczone przeszkody i wyjeżdżali na pogrzeb do Rzymu. Wszyst-
ko to relacjonowały media: telewizja, radio, prasa, portale internetowe. Dzięki 
nim pojawiła się okazja, żeby nie tylko śledzić wydarzenia, uczestniczyć w 
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transmitowanych nabożeństwach i mszach świętych, ale także wyrażać swoje 
opinie i emocje. Uczestniczyć we wspólnocie. 

Również Internauci poczuli potrzebę i powinność zaznaczenia w swoim pa-
miętniku śmierci Papieża. Analiza blogów pokazała, że blogowicze czuli się 
związani z Janem Pawłem II więzią emocjonalną. Był on kimś bliskim, bardzo 
ważnym, kimś kogo się kocha i kimś kogo będzie brakowało. Trudno jednak na 
tej podstawie twierdzić, że śmierć Papieża spowodowała nawrócenie, czy też 
wzrost religijności, czy udziału w praktykach religijnych. Oczywiście nie można 
tego powiedzieć z całą pewnością, ponieważ obserwacji poddany jest jedynie ten 
fragment życia jednostki, który jest prezentowany na blogu. Jednak wśród tych, 
którzy deklarowali się jako ateiści, osoby niewierzące trudno jest znaleźć taką, 
która by o swoim nawróceniu napisała w swoim pamiętniku. Podobnie wśród 
autorów, którzy deklarowali, że dawno nie byli w kościele, a śmierć Papieża 
spowodowała, że poszli. Oni również nie informują swoich czytelników, że wi-
zyty w kościele stały się częstsze.  

Warto jednak zauważyć, że wszystkie krytyczne wpisy (komentarz, czy not-
ka) dotyczące zarówno Jana Pawła II, jak i „szumu medialnego wokół Jego 
śmierci” nie  pozostawały bez odpowiedzi. Na blogach wybuchały kłótnie mają-
ce na celu zdyskredytować postawę krytyczną wobec Papieża i przeżywania jego 
śmierci. 

Na podstawie analizowanych blogów nie można wnioskować na temat cało-
ści społeczeństwa. Generalizacja takie są nieuprawnione, ponieważ w pamiętni-
kach internetowych prezentowana jest tylko część osobowości autora, który ma-
nipuluje swoim wizerunkiem i tworzy jego elektroniczną postać. W ten elektro-
niczny wizerunek wpisało się wyrażenie żalu, cierpienia i smutku po śmierci Jana 
Pawła II.  
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TERESA STANEK 

Symbol a tożsamość kulturowa. O nowy język teologii 
 
 

Proces globalizacji pozwala na spotkanie kultur, które wcześniej rozwijały 
się niezależnie od siebie i wśród wielu osób i wspólnot powoduje lęk przed utratą 
tożsamości. W konsekwencji pojawia się potrzeba nie tylko podkreślania własnej 
tożsamości, ale także wyraźnego określenia jej granic w odniesieniu do „ob-
cych”. Tendencje te najwyraźniej uwidoczniły się w gwałtownych zamieszkach 
we Francji i Holandii (wiosna 2006 r.), krajach chlubiących się daleko posuniętą 
tolerancją, gdzie z niepokojącą siłą dochodzą do głosu skrajny nacjonalizm i 
szowinizm religijny.  

Co stoi u podłoża ustanawiania takich granic? Jak jest możliwa współ-
egzystencja społeczności o różnych tradycjach? Jakie są zasady kulturowej i 
religijnej tolerancji, pozwalające uchronić unikalność tradycji i jednocześnie 
umożliwić współistnienie i twórczy dialog? Na czym polega obrona tożsamości? 
I jakie są jej granice, przekraczanie których prowadzi do braku tolerancji? Jakie 
znaczenie mają zaistniałe problemy kulturowe dla chrześcijaństwa oraz misji 
Kościoła? 

Pytania te zostają postawione w konkretnej sytuacji historycznej i cywiliza-
cyjnej – w Europie, której kultura została ukształtowana na fundamencie chrze-
ścijańskiej koncepcji Boga i świata, a która przeżywa nie tylko poczucie zagu-
bienia własnej tożsamości1, ale także spotkanie z nową, obcą jej, cywilizacją 
muzułmańską. Chrześcijański antropocentryzm, który stanął u podstaw cywiliza-
cji Zachodu, zdaje się tracić swoją nośność w konfrontacji z koncepcjami opar-
tymi o inne wartości.   
 

1 Prasa z grudnia 2006 r. donosi o różnych inicjatywach w państwach Zachodu, mających na 
celu wyrugowanie ze świadomości społeczności chrześcijańskiego charakteru świąt Bożego Naro-
dzenia. W Wlk. Brytanii władze lokalne podjęły decyzję o cofnięciu dotacji dla organizacji chary-
tatywnej z tego powodu, że miała w nazwie przymiotnik chrześcijańskie. 
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Refleksja nad postawionymi pytaniami oczywiście przekracza ramy artyku-
łu. Zadaniem tutaj stawianym jest naszkicowanie płaszczyzny, na której odbywa 
się dialog (lub konfrontacja) między religiami i kulturami. Rozpoczynam od za-
rysowania problemów kulturowych Europy (czy szerzej cywilizacji Zachodu) w 
perspektywie religijnej, a następnie przedstawię specyficzne właściwości cywili-
zacji europejskiej, wynikające z jej biblijnych źródeł. Taka perspektywa ma za-
sadnicze znaczenie dla Kościoła i jego misji, gdyż pokazuje nierozerwalność 
cywilizacji europejskiej i chrześcijaństwa na płaszczyźnie symbolicznej interpre-
tacji doświadczania świata. Przed teologią stoi zadanie przemyślenia na nowo 
dziedzictwa doktrynalnego i kultowego tak, aby – nie naruszając depozytu wiary 
– ukazać jego wciąż aktualną wartość dla każdego człowieka. 

 

I. Europa – Nowe Średniowiecze? 
Gwałtowne przemiany są udziałem wszystkich społeczności i dotykają 

wszystkich płaszczyzn życia, od ekonomicznej począwszy, poprzez obyczaje, 
kulturę, aż do religii. Konsekwencją rozwoju technicznego i migracji ludności 
było zniszczenie tradycyjnej struktury społecznej, a co za tym idzie, eskalacja 
przemian w przestrzeni duchowej (religia, prawo). Ich skalę i zakres nakreślił 
(czy może przewidział?) już w początku lat siedemdziesiątych Umberto Eco, 
definiując je jako nowe średniowiecze2. Problemy te można ująć w dwie grupy: 
1), samoświadomości człowieka, 2), relacji człowieka do świata zewnętrznego.  

Do pierwszej grupy należy zaliczyć postawy kształtujące się w związku z 
nowożytnym rozwojem nauki, szczególnie w zakresie przekazu informacji, oraz 
osiągnięć nauk biologicznych. Powstanie i rozwój nowych form przekazu infor-
macji pozwala (i skazuje) na znacznie poszerzony zakres swobody nie tylko w 
wyborze interesujących informacji, ale także na konieczność  samodzielności 
w ich interpretacji i zastosowaniu3. Pozwalając na szybką komunikację w rozle-
głych przestrzeniach, niweczy skutecznie te więzi, które powstawały wskutek 
gromadzenia się ludzi wokół jakiejś sprawy (praca, rozrywka, itp.) poprzez fi-
zyczne uczestnictwo. W konsekwencji buduje nie tylko poczucie  toż-
samości , jako wartość odróżniającą „mnie” od „drugiego”, ale także poczucie 

 
2 U. E c o : Nowe Średniowiecze. W: Semiologia życia codziennego. Warszawa 1998 s. 74–

101. Ten krótki esej ukazuje wszystkie istotne idee, leżące u podstaw przemian, które doprowadzi-
ły do wytworzenia nowego społeczeństwa w średniowieczu, oraz analogię ducha epoki. Istotę 
owego ducha Autor wyraził w tytule ostatniego paragrafu: Permanentny okres przejściowy. 

3 Por. W. C e l l a r y , T. W ę c ł a w s k i , P. B o r t k i e w i c z : Rzeczywistość wirtualna. Py-
tania teologiczne. Poznań 2003; L. B o e v e : Interrupting Tradition. Essays on Christian Faith in 
a Postmodern Context. Louvain 2003. 
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samotności  wobec ogromu zjawisk i zadań4. To drugie przejawia się w po-
dwójnym aspekcie – jako cierpienie, wynikające z niemożności ogarnięcia tego 
ogromu, i jako możność egzekwowania władzy, poprzez wpływanie na ukazujące 
się informacje.  

Nie mniejsze znaczenie ma rozwój nauk biologicznych, których skutki w 
bardzo mocno dotykają człowieka, w jego pragnieniu życia i unikaniu cierpienia. 
Przy wszystkich dobrodziejstwach z tego płynących, osiągnięcia nauk biologicz-
nych mają znaczenie także dla kształtowania egotyzmu i egoizmu przez to, że 
kierując nadzieję na przedłużanie życia biologicznego spychają na drugi plan 
wartości duchowe. Ogromne nakłady finansowe z jednej strony oraz działalność 
popularyzatorska (medialna) z drugiej, ujawniają, że szczególny nacisk położony 
jest na badania pozwalające sterować procesami psychicznymi oraz zapewnienie 
sprawności fizycznej. Takie podejście pokazuje jak rozumiane jest pojęcie wol-
ności wobec swojej własnej egzystencji, czego konsekwencją jest narastające 
poczucie w ładzy wobec siebie samego, przy wzrastającym uzależnieniu od 
całej sfery technologicznej5.   

Problemy grupy drugiej (jawiące się w dużej mierze jako skutki problemów 
grupy pierwszej) mają swój związek z kulturą podkreślającą wartość przeżycia 
kosztem poznania. Dla wszystkich religii przeżycie jest źródłem z którego 
czerpią one obrazy dla wypowiadania wierzeń. Jednakże – będąca właściwością 
religii – zdolność do wkomponowywania indywidualnych przeżyć w struktury 
systemu, pozwalała na jego zobiektywizowanie, nadając mu cechy poznawcze. O 
ile dookreślenie osoby jako samoistnego dobra umacniało – będący właściwością 
chrześcijaństwa – pierwiastek indywidualizmu, to rozwój i kształtowanie tego 
pierwiastka w realiach współczesności stanowi poważne wyzwanie. Cywilizacja 
akcentująca subiektywną wartość przeżycia buduje społeczeństwo monad, okre-
ślonych przez indywidualną percepcję rzeczywistości, a w konsekwencji staje się 
zaprzeczeniem nie tylko religii, ale także całej kultury, będącej z samej swej na-
tury dziełem wspólnoty6.  

 
4 Te postawy doskonale ukazują współczesne sztuki. Warto także zwrócić uwagę na zapo-

czątkowaną w 2004 roku przez miesięcznik „Znak” dyskusję, pod znamiennym tytułem: Rok 1984, 
obrazującą problemy, niepokoje i kierunki poszukiwań młodego pokolenia. 

5 J. C. K a u f m a n n: Ego – Socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmio-
tu. Warszawa 2004.   

6 To zagadnienie doskonale prezentuje M. D o u g l a s : Natural Symbols. Explorations in 
Cosmology. London 1996. Autorka badała z perspektywy socjologicznej grupy imigrantów w 
Londynie, ukazując zależność więzi łączących wspólnoty imigrantów z przywiązaniem do symboli 
niewerbalnych (przedmiotów, gestów, aktów). Analiza pokazała, że grupy o silnym poczuciu 
więzi, stosowały wiele symboli niewerbalnych; ich znaczenie spadało wraz ze spadkiem poczucia 
więzi.  
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Wraz z rozwojem technologii wzrasta wyobcowanie człowieka ze środowi-
ska przyrody, który rozumienie przyrody czerpie coraz bardziej z eksploatacji jej 
zasobów, a nie z uczestnictwa w jej rytmach7. Kreowanie własnego środowiska 
w kulturach miejskich doprowadziło nie tylko do wybiórczego rozumienia jej 
praw, ale także do przeświadczenia o możliwości sterowania jej procesami na 
miarę własnych potrzeb. Wyobcowanie to w cywilizacji Zachodu idzie w parze z 
załamaniem tradycyjnych więzi społecznych, do niedawna jeszcze wiążących się 
z wielopokoleniową i wielodzietną rodziną, mocno zakorzenioną w społeczności 
lokalnej. Migracje, praca w zawodach wyrosłych na bazie technologicznej (na-
uka, przemysł, biurowość), sprawiły, że giną warsztaty rodzinne, a wraz z nimi 
tradycje kulturowe związane z rodowym stylem kultury8.  

Zanikanie istniejących w przeszłości zawodów i grup społecznych, a wraz z 
nimi pewnych tradycji, powoduje coraz większe trudności w zrozumieniu sfery 
symbolicznej – pośród nich wykształconej i z nimi związanej. A właśnie symbol, 
jako znak pośredniczący, buduje i kształtuje więzi międzyludzkie, gdyż symbole 
– zarówno przedmioty jak i postacie – pełniąc funkcję „łącznika” pomiędzy oso-
bami (perspektywa horyzontalna) oraz pokoleniami (perspektywa wertykalna), 
pozwalają na tworzenie wspólnot9. Wszelkie przemiany społeczne i techniczne 
nadają nowe treści rzeczom wśród których bytujemy, a tym samym, zmieniają 
rozumienie i znaczenie symboli. Wskutek tego dokonuje się kreacja nowej sfery 
symbolicznej, a wraz z nią nowy obraz Boga, człowieka i świata. Tempo prze-
mian wpływa zatem na żywotność symboli, kierunki przemian oraz ich kulturo-
twórczą rolę .    

W całej Europie obserwuje się zjawisko upadku tradycyjnych Kościołów 
chrześcijańskich10. Nie wynika ono jednak ze spadku religijności, ale właśnie z 
rozchwiania tradycyjnych więzi – z przyrodą i społecznością – które stały u pod-
staw symboliki wyrażającej wierzenia. Skoro symbolika ma zasadnicze znacze-
 

7 K o ł a k o w s k i  trafnie zauważa, że pogląd: religia rodzi się z bezradności człowieka wo-
bec natury, jest dzisiaj bardziej aktualny niż w przeszłości, gdyż człowiekiem, który jest naprawdę 
bezradny wobec natury jest człowiek współczesny (L. K o ł a k o w s k i : Symbole religijne i kultura 
humanistyczna. W: Kultura i fetysze. Eseje. Warszawa 2000 s. 219–239). 

8 Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych. Red. A. C h w a l b a . 
Warszawa 2006.  

9 To zagadnienie było przedmiotem wielostronnych studiów Paula R i c o e u r a  i Hansa-
Georga G a d a m e r a .  

10 Ciekawym z tego punku widzenia są badania przeprowadzone przez Danielle H e r v i e u -
L e g e r we wspólnotach przynależących do nowych ruchów religijnych i quasi-religijnych. 
Wszystkie one budują swoją tożsamość przez odwołanie się do pamięci. W tych ruchach pamięć 
jest pojmowana niezwykle wybiórczo, a skutkiem takiego (dość eklektycznego) wyboru jest nie-
zwykle silne (znacznie silniejsze niż w religiach tradycyjnych) przywiązanie do wybranych ele-
mentów pamięci. H e r v i e u - L e g e r  D.: Religia jako pamięć. Kraków 1999. Także: F. M. G e -
d i c k s , R. H e n d r i x : Religious Experience in the Age of Digital Reproduction. St. John's Law 
Review, Vol 79 / 1 (2005) s. 127–160; L. B o e v e ,  dz. cyt.  
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nie dla formułowania doktryny oraz organizacji kultu, to brak doświadczenia 
empirycznego, stojącego za wciąż stosowaną symboliką, sprawia, że język re-
l igi jny zaczyna funkcjonować na innej płaszczyźnie, oderwanej od reali-
zmu codzienności . W konsekwencji wiele aspektów religii przestaje być zro-
zumiałymi w nowym paradygmacie życia, tak społecznego jak i indywidualnego.  

Poruszone kwestie pokazują, że zaistniałe zmiany cywilizacyjne mają fun-
damentalne znaczenie zarówno dla przyszłości chrześcijaństwa11, jak i dla tożsa-
mości Europy. Sfera symboliczno-kultowa oraz język teologiczny, jako sposób 
wypowiadania własnej wiary, są integralną częścią europejskiej tradycji, gdyż 
stanęły u podłoża kształtowania się cywilizacji Zachodu. A zatem pytanie o przy-
szłość Europy dotyczy nie tylko istnienia struktur i instytucji kościelnych, ale 
nade wszystko chrześcijańskiej koncepcji Boga, człowieka i świata jako funda-
mentu kultury i podstawy rozumienia rzeczywistości. Wynika to z faktu, że cała 
sfera symboliczna, uzdalniająca do interpretacji osobistych przeżyć i pozwalająca 
na rozumne samookreślenie w odniesieniu do otaczającego świata, została zwią-
zana z – ugruntowaną na objawieniu biblijnym – ideą Boga Przymierza. Stwier-
dzenie, że człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa nie jest eufemistycznym 
zawołaniem wyznawcy chrześcijaństwa12, ale wyznaniem kulturowego podłoża 
myśli europejskiej.  

 
II. Chrześcijaństwo – źródła symboliki 

Trendy kierujące procesami przemian pokazują, że umiera pewien kształt 
świata, a wraz z nim wrażliwość na sposób myślenia i język który się wykształcił 
w przeszłości. I nie chodzi tym razem o taki rozwój, który jest procesem dziejo-
wym, ale o całkiem odmienne, rozumiejące ujęcie świata. Problem ten wyraźnie 
dostrzegły nowożytna filozofia i sztuka, podejmując refleksję nad światem w 
perspektywie języka (filozofia), lub wprost, szukając nowego języka wypowia-
dania własnego doświadczenia (sztuka). Problem jest niemniej aktualny w religii. 
Także tutaj obserwuje się poszukiwania na różnych płaszczyznach, od reform w 

 
11 Odróżniam tutaj chrześcijaństwo od Kościoła. To pierwsze oznacza zjawisko kulturowe, 

funkcjonujące w ramach systemu religijnego (instytucje, formy kultu, struktura doktrynalna); to 
drugie jest pojęciem ściśle teologicznym i oznacza wspólnotę wiary w relacji do swego Boga. O ile 
można – i należy – mówić o upadku chrześcijaństwa jako systemu kultowego i kulturowego, to nie 
można mówić o „upadku Kościoła”, w sensie teologicznym pojmowanego jako rzeczywistość 
bosko-ludzka, gdyż jego dzieje przekraczają rzeczywistość dostępną empirycznie.  

12 Słowa te padły na inauguracji pontyfikatu J a n a  P a w ł a  I I. Cała misja tego papieża 
ujawniała ich aktualność. 
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liturgii począwszy, aż do nowych językowo ujęć wypowiadania wiary Kościo-
ła13.  

Opisane wyżej procesy gospodarcze, społeczne i polityczne wpływają w 
sposób zasadniczy na sferę mentalną, a jego skutkiem jest przesunięcie znacze-
niowe w obrębie symboli. Zatem dialog kultur w aktualnej sytuacji zderzenia 
cywilizacji musi się dokonać w tej przestrzeni, która umożliwi „przetłumaczenie” 
sfery symbolicznej, ukształtowanej w przeszłości, na język adekwatny do no-
wych doświadczeń społecznych. Musi to być taki kierunek, który pozwoli wska-
zać na podłoże symboliki, a tym samym umożliwi poszerzanie pola semantycz-
nego symbolu oraz jego reinterpretację. Aby podjąć to wyzwanie, należy zrozu-
mieć dwa źródłowe fenomena, stanowiące fundament cywilizacji Zachodu: 1* 
doświadczenia z których wyrasta chrześcijaństwo; 2* określić koncepcję Boga i 
świata jaką niesie jego wiara. Tak postawiony problem dotyczy samej istoty ję-
zyka w jakim chrześcijaństwo wypowiedziało swoją wiarę.  

Chrześcijaństwo wyrosło z religii Izraela i dokonało własnej interpretacji ję-
zyka i kultu tamtej religii, a zatem opiera się na dwu filarach: a* wydarzeniu 
fundamentalnym religii Izraela14; b* doświadczeniach, które twórcom chrześci-
jaństwa – bezpośrednim uczniom Jezusa, rabiego z Nazaretu – pozwoliły na no-
wo przemyśleć fundamentalne idee własnej religijnej przeszłości. Podkreślam 
znaczenie tych dwu aspektów konstytuujących chrześcijaństwo – więź z Trady-
cją i twórcze odniesienie do niej, wynikające z potrzeby głoszenia własnej  wiary 
w nowych okolicznościach. 

Religia Izraela, a po części chrześcijaństwo i judaizm, ukształtowały się w 
kulturze starożytnego Bliskiego Wschodu, w środowisku religijnym wyrosłym na 
kontemplacji sił przyrody jako miejsca objawiania się Boga15. Cechą religii sta-
rożytnego Bliskiego Wschodu (z wyjątkiem jahwizmu) był panteizm jako zasada 
funkcjonowania świata. W takiej koncepcji kosmiczny porządek (w tym obec-
ność panteonów boskich i ludzkich społeczności) pojmowano jako harmonijną 
jedność, w której dążenia poszczególnych bytów wzajemnie się warunkowały i 
uzupełniały. Hierarchiczna struktura przyrody stała się wzorem dla organizacji 
ludzkich społeczności oraz dostarczyła języka symbolicznej interpretacji świata. 
Doprowadziło to do ukształtowania takiego systemu religijnego, w którym 
wszystkie elementy tworzące jego strukturę – poprzez wzajemne powiązania – 

 
13 W tym drugim najwyraźniejsze kierunki wyznaczają teologowie: Dietrich B o n h o e f f e r, 

Karl R a h n e r, Tomasz W ę c ł a w s k i.  
14 To znaczy, na tym „wydarzeniu”, który w szczególny sposób ujawnia naturę i moc Boga. 

Dla religii Izraela tym „wydarzeniem” jest ucieczka z Egiptu i Przymierze. 
15 Civilisation of the Ancient Near East. Red. J. S a s s o n . Peabody 1995; The Anchor Bible 

Dictionary. Red. D. N. F r e e d m a n.  NY–London 1992; The Encyclopedia of Religion. Red. M. 
E l i a d e . New York 1993. 
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uzyskały status symbolu, pozwalającego na realne uczestnictwo w boskiej rze-
czywistości16.  

Taka koncepcja Boga i świata wyrastała z doświadczenia egzystencjalnego, 
a szczególną postać przyjęła w rozpoznaniu rytmów przyrody jako objawienia 
natury świata i człowieka. Przyjęcie początku świata jako punktu absolutnego 
sprawiło, że wszelkie formy wyrażania relacji do bogów oraz te, określające za-
sady ludzkiej egzystencji w świecie, miały znaczenie absolutu, a ich pochodzenie 
rozumiano jako związane z prawami ujawnionymi w strukturach kosmosu. Wła-
ściwością tak pojmowanego porządku jest natura bóstwa związana z naturą przy-
rody, a jej konsekwencją konieczność rozpoznawania praw przyrody dla kształ-
towania relacji do Boga oraz szukanie archetypów dla życia ludzkiego wśród 
bytów przyrody. 

Izrael podjął niektóre idee tych religii (więź człowieka z przyrodą; idea 
stworzenia), ale wkomponował je w nową koncepcję Boga, zbudowaną na re-
fleksji nad własnymi dziejami. Bóg Izraela – pojmowany jako jedna osoba, sku-
piająca w sobie wszystkie właściwości bóstw religii ludów ościennych – przede 
wszystkim został rozpoznany jako Bóg Przymierza. Religia Izraela ukształtowała 
się zatem nie wokół idei Boga tak jak to miało miejsce u wszystkich sąsiednich 
ludów, lecz wokół pojęcia relacji Boga do swojego ludu. Konsekwencją była 
reinterpretacja sfery symboliczno-kultowej, która w religii Izraela wyprowadzona 
była nade wszystko ze sfery społecznej.  

Wydarzenie Jezusa Chrystusa, stojące u podłoża chrześcijaństwa, wyrasta – 
i równocześnie przekracza - doświadczenie religii Izraela. Podobnie jak w religii 
Izraela, centralną ideą teologii chrześcijańskiej jest przesłanie o Bogu–Zbawcy, 
który wiąże się ze swoim ludem więzią Przymierza. Nowością natomiast jest 
pojęcie tej więzi – w chrześcijaństwie zostało ono podniesione do rangi zjedno-
czenia Boga i człowieka. Zrealizowana w Jezusie Chrystusie unia hipostatyczna 
jest zapowiedzią takiego świata, w którym Bóg będzie wszystkim we wszystkich 
(por. 1 Kor 15,28) i przenosi rozumienie więzi Boga z człowiekiem w osobie 
Jezusa Chrystusa na życie Jego uczniów17.  

Konsekwencją było nie tylko silne zakorzenienie chrześcijaństwa w proce-
sach dziejowych (właściwość religii Izraela) oraz w rytmach przyrody (religie 
kosmiczne), ale nade wszystko koncentracja na naturze cz łowieka, jako 

 
16 Przyjmuję „mocne” rozumienie symbolu, które rozpoznaje go jako znak „uczestniczący” w 

porządku na który wskazuje, a nie jedynie jako wskazanie na jakąś rzeczywistość. Odnoszę się do 
hermeneutyki badaczy: Joseph C a m p b e l l , Ernst C a s s i r r e r , Paul T i l l i c h , Paul R i c o -
e u r .   

17 Zrozumienie, że Bóg mieszka w człowieku (por. 1Kor 3,16; Ef 2, 22; 3, 17; 2Tm 1, 14) jest 
własnością myśli chrześcijańskiej. 
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drodze do poznania Boga18. Język wypowiadania własnej wiary (metafory, sym-
bole, formuły dogmatyczne) wywodzi się z obydwu źródeł doświadczenia – kon-
templacji przyrody oraz kontemplacji własnej przeszłości – poszerzony o twór-
czy namysł nad możliwościami człowieka, jego miejscem w kosmicznym ładzie i 
w ludzkiej społeczności. Podobnie formy kultu wykazują ową dwoistość. Nawią-
zując silnie do tradycji religijnej Regionu (rytuały), przekraczają ją w kierunku 
afirmacji osoby – moc rytuałów Kościoła leży nie tylko w samej celebracji, ale 
także w postawie człowieka „przyjmującego sakrament”. Instytucje chrześcijań-
stwa zostały osadzone w doświadczeniu życia rodzinnego, co ujawniło się w 
zakorzenieniu wspólnot kościelnych w domach oraz powiązanie myśli teologicz-
nej ze świadomością „rodzinną”19.  
 

III. O nowy język teologii 
W ten sposób ujawnia się wyjątkowo silny antropocentryzm chrześci-

jaństwa,  rozpię ty  pomiędzy poczuciem odpowiedzialności  za ko-
smiczny ład,  doświadczeniem wspólnoty a afirmacją  indywidual-
ności . Stanowiąca przez wieki centralny przedmiot filozofii i teologii refleksja 
nad naturą przyrody, w chrześcijańskiej kulturze Zachodu wynikała z dwu źródeł 
– przejęcia filozofii greckiej za formę wypowiadania wiary, oraz z zainteresowa-
nia człowiekiem, jego możliwościami i miejscem w świecie20. Ta postawa odróż-
nia ją od wielkich cywilizacji starożytnego Bliskiego Wschodu – z którego wyra-
sta i do którego nawiązuje, a także od wszystkich innych religii. Kwestią istotną 
dla teologii jest wydobycie tej odmienności, szczególnie w obliczu narastającego 
zainteresowania przyrodą i jej prawami, przejawiającej się w zwrocie ku religij-
ności związanej z kultem przyrody oraz w spotkaniu z cywilizacją islamu, w 
której człowiek pojmowany jest nade wszystko jako element społeczności21.  

 
18 Sama idea została wypowiedziana już w Biblii Hebrajskiej (Rdz 1, 26–28), ale konsekwen-

cje zostały wyciągnięte dopiero w chrześcijaństwie, za sprawą Wcielenia.  
19 Rozumienie parafii i życie zakonnego w założeniach wiążące się z ideą rodziny. Tę cechę 

życia Kościoła i jej znaczenie dla świadomości społecznej opisują: D. H e r v e i u - L e g e r ,  dz. 
cyt.; T. W ę c ł a w s k i : Królowanie Boga. Trzy objaśnienia wiary Kościoła. Poznań 2004 s. 281–
312. Ta świadomość ujawniła się (nawet silniej) w ukształtowaniu judaizmu rabinicznego, w któ-
rym nie stworzono żadnej instytucji zastępującej świątynię, a całokształt aktów religijnych został 
związany z życiem rodzinnym tak, że można powiedzieć najbardziej dosłownie, że w judaizmie 
dom rodzinny jest świątynią.  

20 Antropocentryzm jest szczególnie wyraźny w wiekach XII–XIII, które przez niektórych 
myślicieli są uważane za początek epoki nowożytnej (T. W ę c ł a w s k i : Wielkie kryzysy tradycji 
chrześcijańskiej. Poznań 1999). 

21 Warto przywołać doskonałe dzieła Piotra K ł o d k o w s k i e g o, wnikliwego obserwatora 
kultury ludów muzułmańskich (P. K ł o d k o w s k i : Wojna światów. O iluzji wartości uniwersal-
nych. Kraków 2002;  Te n ż e: Doskonały smak Orientu. Kraków 2006). 
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Obecne we współczesnej kulturze tendencje do indywidualistyczne wyrasta-
ją na glebie chrześcijańskiej, jednak faktycznie zwracają się ku wizji kosmocen-
trycznej, rozumianej jako wyzwanie (i wezwanie) do poddawania się prawom 
przyrody w zakresie kształtowania własnego świata22. Jednakże owo „poddanie 
się prawom przyrody” we współczesnej, miejskiej kulturze23, przynosi skutki 
odmiennie aniżeli w kulturach starożytności, gdy człowiek żył w głębokiej sym-
biozie z przyrodą. Obserwowane w Europie zainteresowanie tradycyjnymi reli-
giami pogańskimi, oznaczające pragnienie powrotu do religii naturalnych, poka-
zuje złudność takich przedsięwzięć, wynikającą z wybiórczego i przedmiotowego 
traktowania praw przyrody z jednej strony, oraz prób dostosowania (takich do-
wolnie skonstruowanych systemów) do potrzeb i możliwości człowieka nie tylko 
korzystającego ze wszystkich dobrodziejstw cywilizacji technicznej, ale także od 
nich uzależnionego.  

Pomimo pozornego indywidualizmu, nowe trendy kulturowe podkreślają za-
interesowanie przeszłością, przy jednoczesnym podkreślaniu jego więzi z przy-
rodą. Wskazuje to na wciąż żywą potrzebę doświadczania wspólnoty. Wydaje 
się, że doświadczenie własne Kościoła stanowi tutaj szczególnie istotny punkt 
styku tych, zdawałoby się, wykluczających się potrzeb, a antropocentryzm chrze-
ścijaństwa może stanowić bezcenny wkład, o ile nie będzie traktowany jako wyż-
szość w sensie utylitarnym, ale etycznym24.  

Opisane wyżej źródła chrześcijaństwa i struktur Kościoła wskazują na źró-
dła symboliki, w której centralne miejsce miała rodzina i społeczność. W związ-
ku z rozpadem tych struktur pilnym zadaniem jest przemyślenie na nowo symbo-
liki chrześcijaństwa tak, aby odnaleźć i objaśnić treści stojące za pojęciami wy-
powiadającymi wiarę Kościoła, a które straciły swoją nośność w związku z prze-
mianami świadomości. Istotne bowiem jest zwrócenie uwagi na rolę jaką (każda) 
zmiana filozoficznego paradygmatu odgrywa w rozwoju teologicznego pojęcia 
Boga. […] Zmiana nie oznacza wprowadzenia nowej/kolejnej doktryny, 
usuwającej doktrynę poprzednią, chodzi w niej raczej o obronę wyznania wiary 
przed absolutyzacją narzędzi, z pomocą których jest ono formułowane25. Pilną 
koniecznością jest zatem takie spojrzenie na Tradycję, które ujawni podłoże 
 

22 Wyrazem tego jest z jednej strony zainteresowanie istniejącymi współcześnie religiami 
prymitywnymi lub dawnymi kultami pogańskimi, z drugiej, powstawanie i rozwój ideologii u 
podłoża których leży swoisty kult natury (feminizm, ekologizm). Por. Ch. J. I n s o l e : Why Anti-
Realism Breaks Up Relationships. HeyJ XLIII (2002) s. 20–33. 

23 Jeżeli zasiedlenie miast ok. 1900 r. szacuje się na ok. 10% ogólnej populacji, to dzisiaj 
przekracza ona 50%. 

24 Pewną wskazówką dla takiego myślenia może być interpretacja Rdz 1, 27–28. Niezrozu-
mienie semickiego znaczenia słów kawasz (poddawać sobie – ale w sensie: brać odpowiedzialność) 
oraz rada (przewodzić, stać na czele, kierować) powodują, że człowiek bywa postrzegany jako 
zagrożenie dla świata. Ten paradoks wnikliwie i krytycznie opisuje m.in. Frank F u r e d i . 

25 T. W ę c ł a w s k i : Królowanie Boga. Trzy objaśnienia…, s. 44. 
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symboli niosących to przesłanie oraz odnajdzie takie „rzeczy” (przedmioty, sło-
wa), które będą mogły przejąć funkcję symboli obumierających26.  

Rozpoznanie świadomości stojącej za symbolicznym językiem religii i sztu-
ki umożliwia podjęcie dialogu pomiędzy różnymi kulturami na najbardziej fun-
damentalnym poziomie. Dialog taki będzie dotyczył nie tyle samego zjawiska 
(np. noszenia hidżabu lub krzyża), ale wierzeń przez te zjawiska wyrażanych i 
relacji międzyludzkich przez te symbole tworzonych. Współegzystencja odmien-
nych kultur domaga się tolerancji, ale opartej o rozumienie istoty danej kultury i 
przesłania, jakie samym swoim istnieniem głosi. Przyszłość chrześcijańskiej Eu-
ropy – w tym także przyszłość instytucji Kościoła – związana jest z umiejętno-
ścią i odwagą czytelnego wypowiadania własnej wiary. Taka postawa musi łą-
czyć w sobie pamięć o przeszłości i rozumiejące uczestnictwo w teraźniejszości. 
 

 
26 Teoretyczne podstawy takiego spojrzenia: T. S t a n e k : Doświadczenie i jego symboliczna 

interpretacja – kontekst dialogu religii. W: Filozofia Dialogu. Społeczny i kulturowy kontekst 
dialogu. Red. J. B a n i a k. Poznań 2006. 
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Transplantacje – nowy sposób miłości bliźniego. 
Wybrane aspekty medyczne, etyczne i prawne 

 
 

W 1992 r. w Barcelonie odbył się Europejski Kongres na temat transplanta-
cji organów pod dość znamiennym hasłem: Don’t take your organs to heavens, 
heavens know we need them here (nie zabieraj narządów ze sobą do nieba, niebo 
wie, że potrzebujemy ich tutaj)1, sugerującym wyraźnie pozytywną ocenę etycz-
ną transplantacji. Wraz z pojawieniem się przeszczepiania narządów, zapocząt-
kowanego przez transfuzję krwi, człowiek może dawać cząstkę siebie, swoją 
krew i ciało, aby inni mogli żyć. Stajemy zatem wobec nowych możliwości reali-
zowania przykazania miłości bliźniego, miłości „do końca”, jednak wewnątrz 
pewnych granic, których nie można przekroczyć2. 

Transplantacje są nierozerwalnie związane z aktem daru. Zakładają wcze-
śniejszą wolną i świadomą decyzję ze strony dawcy lub kogoś, kto ma prawo go 
reprezentować, najczęściej najbliższych krewnych. Dobrowolność dawstwa or-
ganów jest istotna, gdyż nikt nie ma prawnego tytułu do organu drugiego czło-
wieka. Sam fakt, że pacjent koniecznie go potrzebuje, nie wystarcza. Nie można 
rościć sobie prawa do organów bliźniego, ani tym bardziej zaskarżyć ich nie-
otrzymanie. Przekazanie organu musi być traktowane jako dar we właściwym 
tego słowa znaczeniu. Jakikolwiek nacisk, czy to ze strony rodziny, czy lekarzy, 
jest etycznie niedopuszczalny. Jednoznacznie wypowiada się w tej kwestii Kate-
chizm Kościoła Katolickiego: Przeszczep narządów jest moralnie nie do przyję-

 
1 Por. F. K o k o t: Praktyka transplantacji organów w Polsce. W: Etyczne aspekty transplan-

tacji narządów. Red. A. M a r c o l. Sympozja 14. Opole 1996 s. 158–159.  
2 Por. J a n  P a w e ł  I I: Najwyższy akt miłości. Przemówienie do uczestników I Międzyna-

rodowego Kongresu Towarzystwa Transplantacji Narządów, 20.06.1991. W: W trosce o życie. 
Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej. Red. K. S z c z y g i e ł. Tarnów 1998 s. 220.  
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cia, jeśli dawca lub osoby uprawnione nie udzieliły na niego wyraźnej zgody3. 
Ten ważny, etyczny warunek transplantacji gwarantuje poszanowanie podmio-
towości pacjenta, który zawsze jest osobą, niezależnie od stanu zdrowia i sytu-
acji, w której się znajduje. Niestety kwestia ta nie doczekała się jeszcze zadawa-
lającego rozwiązania w polskim ustawodawstwie. Ustawa o pobieraniu i prze-
szczepianiu komórek, tkanek i narządów uchwalona przez Sejm 26 października 
1995 r., a obowiązująca od dnia 6 marca 1996 r. w artykule 4 zawiera rozwiąza-
nie zwane „zgodą domniemaną” – pobranie narządów jest dozwolone, jeśli osoba 
zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu. Można to zrobić osobiście albo zastęp-
czo, w trojakiej formie: 1) wpisując się do centralnego rejestru zgłoszonych 
sprzeciwów, 2) składając własnoręcznie podpisaną deklarację, 3) oświadczając 
ustnie w obecności co najmniej dwóch świadków, w chwili przyjęcia do szpitala 
lub w czasie pobytu w szpitalu4. 

Milczenie w żadnym wypadku nie może być interpretowane jako zgoda do-
mniemana – także wtedy, gdy prawnie i organizacyjnie istnieje możliwość wyra-
żenia swojej woli. Wobec wysokiej wartości, jaką przypisuje się dziś własnej 
decyzji człowieka, nie należy prawnie zakładać „sfingowanej zgody”. Pozytywną 
rolę mogła by odegrać dobrze przeprowadzona kampania medialna, informująca 
społeczeństwo o problemie dawstwa narządów. Wydaje się, iż poziom wiedzy 
naszego społeczeństwa w tym zakresie jest wciąż niewystarczający. Należy prze-
prowadzić otwartą, publiczną dyskusję, by budzić większą gotowość do dawstwa 
organów i przezwyciężać istniejące obawy, czy nieuzasadnione opory w stosun-
ku do medycyny transplantacyjnej. 

Niezbędnym warunkiem wyrażenia zgody na eksplantację jakiegoś narządu 
jest śmierć dawcy, co stanowi kolejny problem etyczny związany z transplanta-
cją. Nieodzowny dla życia organ wolno pobrać dopiero wtedy, gdy jednoznacz-
nie stwierdzono śmierć dawcy. Należy pamiętać, iż śmierć jest zjawiskiem zdy-
socjowanym (łac. dissociatio – rozdzielenie). Oznacza to, że śmierć ogarnia 
tkanki i układy w różnym czasie. Dezintegracja ustroju jako całości funkcjonal-
nej i kolejno trwałe zanikanie poszczególnych funkcji następują w różnej se-
kwencji czasowej. Zatem niektóre funkcje układów lub ich części mogą utrzy-
mywać się w oderwaniu od innych, wcześniej już obumarłych. W celu stwier-
dzenia zgonu konieczne jest więc stosowanie zasady tucjoryzmu (łac. tutus – 
pewny) – wolno ingerować dopiero wtedy, gdy zgon jest pewny. 

Krajowy Zespół Specjalistyczny w dziedzinach: anestezjologii, intensywnej 
terapii, neurologii, neurochirurgii oraz medycyny sądowej w sprawie kryteriów 

 
3 KKK 2296.  
4 Por. H. J u r o s: Polska ustawa transplantacyjna. Geneza – treść – znaki zapytania. W: 

Etyczne aspekty transplantacji narządów. Red. A . M a r c o l. Sympozja 14. Opole 1996 s. 24. 
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śmierci mózgu wyraźnie podkreśla, iż w śmierci mózgu „jako całości”5 czynni-
kiem kwalifikującym jest śmierć pnia mózgowego. Jej stwierdzenie jest warun-
kiem koniecznym, ale i wystarczającym, aby uznać śmierć mózgu jako całości, a 
tym samym śmierć człowieka. Za takim kryterium opowiada się także Papieska 
Rada ds. Duszpasterstwa Ochrony Zdrowia, która w dokumencie Karta pracow-
ników służby zdrowia, wydanym w Rzymie w 1995 r., informuje: Aby osoba była 
uważana za zmarłą wystarczające jest stwierdzenie śmierci mózgowej dawcy, 
która polega na nieodwracalnym ustaniu wszystkich funkcji  mózgu. Gdy cał-
kowita śmierć mózgu jest stwierdzona z pewnością, to znaczy po odpowiedniej 
weryfikacji, można przystąpić do pobrania narządów, jak również do sztucznego 
zastąpienia funkcji organizmu, by zachować przy życiu funkcje narządów ze 
względu na przeszczep6.  

Odpowiednia weryfikacja, o której mówi powyższy dokument jest dość 
skomplikowaną, ściśle określoną procedurą medyczną. Rozpoznanie śmierci pnia 
mózgu opiera się na stwierdzeniu nieodwracalnej utraty jego funkcji. Postępowa-
nie kwalifikacyjne jest dwuetapowe – pierwszy polega na wysunięciu podejrze-
nia śmierci pnia mózgu, natomiast etap drugi jest związany z wykonaniem od-
powiednich badań potwierdzających śmierć pnia mózgowego. Spełnienie 
wszystkich wymogów etapu I warunkuje przejście do etapu II.  

Etap I polega na dokonaniu konkretnych stwierdzeń, np.: chory jest w 
śpiączce, jest sztucznie wentylowany, rozpoznano przyczynę śpiączki, wykazano 
strukturalne uszkodzenie mózgu, które jest nieodwracalne wobec wyczerpania 
możliwości terapeutycznych i upływu czasu oraz na wykluczeniu chorych: zatru-
tych i znajdujących się pod wpływem niektórych środków farmakologicznych 
(narkotyki, neuroleptyki, środki nasenne, usypiające, uspokajające, zwiotczające 
mięśnie poprzecznie prążkowane), znajdujących się w stanie hipotermii wywoła-
nej przyczynami zewnętrznymi, chorych z zaburzeniami metabolicznymi i endo-
krynologicznymi, z drgawkami i prężeniami oraz dzieci do lat 5. Obecność wa-
runków zawartych w „Stwierdzeniach” i „Wykluczeniach” pozwala wysunąć 
hipotezę podejrzenia śmierci pnia mózgu i przejście do etapu II. 

 
5 Określenie „jako całości” oznacza więź łączącą wszystkie składniki obiektu analizowanego 

w aspekcie życia.  
6 Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia: Karta pracowników służby zdrowia. 

Watykan 1995 nr 87. Warto przypomnieć, iż także sama definicja śmierci człowieka przeszła 
pewną ewolucję. Począwszy od tzw. definicji klasycznej, która mówiła, iż: „Nieodwracalne usta-
nie krążenia krwi oznacza śmierć człowieka jako całości. Niekoniecznie oznacza ono natychmia-
stową śmierć wszystkich komórek ciała, poprzez tzw. definicję nową, która stwierdzała, iż: Nieod-
wracalne ustanie funkcji mózgu oznacza śmierć człowieka jako całości. Niekoniecznie oznacza to 
natychmiastową śmierć innych układów, do tzw. definicji nowej zmodyfikowanej, która określa, iż: 
Nieodwracalne ustanie funkcji pnia mózgu oznacza śmierć mózgu jako całości. Niekoniecznie 
oznacza to natychmiastową śmierć wszystkich komórek mózgu.  
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Etap II obejmuje 2-krotne wykonanie w odstępach 3-godzinnych szeregu 
badań potwierdzających nieobecność odruchów pniowych oraz bezdech. W trak-
cie badania odruchów pniowych muszą występować następujące reakcje: brak 
reakcji źrenic na światło7, brak odruchu rogówkowego8, brak ruchów gałek 
ocznych przy próbie kalorycznej9, brak ruchów gałek ocznych spontanicznych, 
brak jakichkolwiek reakcji ruchowych na bodziec bólowy10, brak odruchów 
kaszlowych i wymiotnych11, brak odruchu oczno-mózgowego12. Badanie bezde-
chu13 wykazuje brak reaktywności ośrodka oddechowego14. Jeśli przeprowadzo-
ne dwukrotnie badania potwierdziły trwałe zniesienie czynności pnia mózgowe-
go w wyniku jego śmierci, przedkłada się odpowiedni protokół wraz z kompletną 
dokumentacją przebiegu leczenia komisji ds. orzekania o śmierci, która po zapo-

 
7 Badanie reakcji na światło: Przed próbą należy przez 30 sekund utrzymywać zamknięte po-

wieki, następnie odsłonić równocześnie obie źrenice oświetlając je światłem z silnego źródła (la-
tarka lekarska). Badanie przeprowadzić 3-krotnie w odstępach około 30-sekundowych. W czasie 
badania obserwować średnice źrenic przez około 5 sekund. Wytyczne techniczne co do sposobu 
wymienionych badań – zob. W. R o w i ń s k i,  J. W a ł a s z e w s k i: Zarys chirurgii transplanta-
cyjnej. Warszawa 1993.  

8 Badanie odruchu rogówkowego: Unieść powiekę i odsłonić gałkę oczną, dotknąć rogówki 
3-krotnie w około 5-sekundowych odstępach sterylnym wacikiem. Badania wykonać obustronnie, 
obserwować zachowanie się powiek podczas próby.  

9 Próba kaloryczna: Przed wykonaniem próby należy sprawdzić wziernikiem pełną drożność 
przewodów słuchowych zewnętrznych(brak woskowiny), skierować strumień z 20 ml lodowatej 
wody (temp. 3–10 st. C) na błonę bębenkową, obserwować zachowanie się gałek ocznych.  

10 Sprawdzenie reakcji bólowych: W zakresie nerwów czaszkowych (nacisk opuszka palca na 
okolicę wyjścia n. nadoczodołowego); nadoczodołowego w zakresie nerwów obwodowych (ucisk 
płytki paznokciowej w okolicy wzrostowej krawędzi paznokcia). Obserwować zachowanie się 
mięśni mimicznych twarzy i innych grup mięśniowych. 

11 Sprawdzanie odruchów wymiotnych i kaszlowych: Wprowadzenie zgłębnika do gardła i 
początkowego odcinka przełyku oraz ruchy osiowe zgłębnikiem nie wywołują odruchu wymiotne-
go, wprowadzenie zgłębnika do tchawicy i oskrzeli oraz osiowe poruszanie nim nie wywołuje 
odruchu kaszlowego, obserwować zachowanie się mięśni mimicznych twarzy, mięśni klatki pier-
siowej i brzucha.  

12 Badanie odruchu oczno-mózgowego: Stanąć za głową badanego i ująć ją obiema rękami z 
boków, odsłonić gałki oczne odsuwając kciukami powieki ku górze, obrócić głowę badanego 
najpierw w jedną stronę i zatrzymać 3–5 sek. w tej pozycji, obrócić głowę w przeciwną stronę i 
zatrzymać ją przez 3–5 sek. w tej pozycji, obserwować zachowanie się gałek ocznych. 

13 Badanie bezdechu: Przez 10 minut wentylować badanego 100% tlenem w układzie bez-
zwrotnym, następnie przed wykonaniem próby bezdechu tak wentylować płuca 100% tlenem, aby 
zawartość wydechowa dwutlenku węgla rejestrowana kapnograficznie ustabilizowała się na po-
ziomie 5 + / - 0,5 %, po uzyskaniu ww. stabilizacji pobrać krew z tętnicy i oznaczyć PaCO2, na-
tychmiast po pobraniu krwi odłączyć badanego od wentylatora płucnego (respiratora) rozpoczyna-
jąc równocześnie insuflacje tlenu z przepływem 6 litrów na minutę przez założony do tchawicy 
zgłębnik z wylotem w pobliżu rozwidlenia tchawicy, od chwili odłączenia wentylatora płucnego 
obserwować pilnie zachowanie się klatki piersiowej i nadbrzusza przez kolejne 10 minut. 

14 Por. Stanowisko Krajowych Zespołów Specjalistycznych w dziedzinach: anestezjologii, in-
tensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii oraz medycyny sądowej w sprawie kryteriów śmierci 
mózgu. Warszawa 1990 s. 576–577. 
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znaniu się z dokumentami stwierdza zgon – uznaje daną osobę za zmarłą w wy-
niku śmierci pnia mózgowego. 

Określenie śmierci człowieka na podstawie śmierci mózgu jako całości, w 
której czynnikiem kwalifikującym jest śmierć pnia mózgowego wynika z posze-
rzenia wiedzy medycznej w zakresie tanatologii, doświadczenia lekarskiego i 
badań statystycznych, co stanowi dalszy postęp w intensywnej terapii, której 
wyznaczono nowe granice rozsądnej stosowalności. Czyni zatem działania me-
dyczne nie tylko bardziej rozsądnymi, ale i bardziej moralnymi, gdyż kładzie 
kres praktyce sztucznego wentylowania zwłok, stosowanej aż do wystąpienia 
spontanicznego zatrzymania krążenia krwi. Zaprzestanie terapii w odpowiednim 
momencie pozwala nie tylko uniknąć marnotrawstwa leków, sprzętu i sił ludz-
kich, ale także wcześniej i lepiej wykorzystać możliwości ratowania żyjących. 

Kryterium śmierci pnia mózgu jako warunku koniecznego do stwierdzenia 
zgonu, a następnie pobrania narządu/ów wywołuje jednak stale emocje i różnego 
rodzaju dyskusje. Przeciwnicy wysuwają zastrzeżenia przede wszystkim natury 
filozoficznej15. I tak np. Hans Jonas, jako jeden z pierwszych złożył protest prze-
ciwko utożsamianiu śmierci mózgowej ze śmiercią człowieka. Sedno jego kryty-
ki dotyczyło „nieoznaczoności granicy między życiem i śmiercią”, której nie 
należy utożsamiać z granicą między czuciem a bezczuciem. W jednym ze swoich 
dzieł pisze on m. in.: Ponieważ nie znamy dokładnej linii granicznej między ży-
ciem i śmiercią, nie wystarcza nic poniżej maksymalnej definicj i  znamion 
śmierci – śmierć mózgowa plus śmierć serca plus każda inna indykacja, która 
może mieć znaczenie – zanim zostanie zadany ostateczny gwałt16. Przyjmowanie 
śmierci mózgowej za dokładną granicę, poza którą pobieranie organów byłoby 
etycznie dopuszczalne Hans Jonas nazywa uzurpacją Jest to minimalistyczna 
definicja śmierci, gdy tymczasem człowiek winien być absolutnie pewny, ze jego 
lekarz nie stanie się dla niego katem17. Zdaniem Jonasa, śmierć mózgowa nie 
stanowi ani kryterium śmierci, ani kryterium pobierania, lecz jest znakiem nie-
odwracalności procesów. O śmierci i dopuszczalności pobierania organów moż-
na mówić dopiero po niewątpliwym obumarciu organizmu jako całości18. Wobec 
niepewnej granicy miedzy życiem i śmiercią prawo pacjenta do pewności w tym 
względzie obowiązuje bezwzględnie i kategorycznie. Jonas żąda, byśmy mieli 

 
15 Definicja śmierci człowieka na podstawie stwierdzenia śmierci pnia mózgu jest definicją 

medyczną. 
16 H. J o n a s: Gehirntod und menschliche Organbank. Zur pragmatischen Umdefinierung des 

Todes. W: Technik, Medizin und Ethik. Zur Praxis des Prinzips Verantwortung. Red. H. J o n a s. 
Frankfurt am Main 1985 s. 222. 

17 Por. H. J. T u e r k: Śmierć mózgowa w aspekcie filozoficznym. W: Etyczne aspekty trans-
plantacji narządów. Red. A. M a r c o l. Sympozja 14. Opole 1996 s. 63–64. 

18 Tamże, s. 72. 
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świadomość, że nauki przyrodnicze nie znają całej prawdy o przyrodzie19. Zda-
niem protestanckiego teologa Hansa Grewela, gdyby rozpad organizmu jako 
całości towarzyszył śmierci mózgu, byłaby ona wiarygodnym znamieniem 
śmierci. Tak jednak nie jest, dlatego też człowiek, którego medycyna transplanta-
cyjna nazywa mózgowo umarłym, nie jest jeszcze trupem, lecz jest ciężko uszko-
dzonym, umierającym człowiekiem, którego śmierć jest wstrzymywana przez 
interwencje medycyny20. Inny znany współczesny filozof Robert Spaemann na 
marginesie dyskusji na temat granicy śmierci człowieka zauważa, iż dziś z czło-
wiekiem wciąż coś musi się dziać. Albo zmusza się go do życia, albo nalega na 
umieranie. W obliczu nowych możliwości technicznych istnieje potrzeba wypra-
cowania nowej praktyki umierania godnego człowieka. Lekarzowi należy przy-
wrócić rolę sługi życia; niech nie próbuje występować w roli pana życia i śmier-
ci21.  

Oprócz określenia momentu, w którym można przystąpić do pobrania narzą-
dów do transplantacji, także rodzaj pobieranego materiału transplantacyjnego 
podlega etycznej ocenie. Obok transfuzji krwi dokonuje się przeszczepiania ta-
kich tkanek, jak rogówka oka, kostki słuchowe i szpik kostny, a ponadto – o ile 
udało się zachować ich przekrwienie – nerki, serce, płuca, wątrobę i trzustkę. 
Praktykuje się także przeszczepy komórek embrionalnych i fetalnych. Zdaniem 
niektórych lekarzy pozyskiwanie tkanki do przeszczepów ze spędzonych płodów 
jest etycznie dopuszczalne pod warunkiem, ze pochodzi ona z tzw. legalnej abor-
cji oraz jeśli lekarz dokonujący transplantacji nie miał wpływu na decyzję prze-
rwania ciąży22. Tego rodzaju proceder, stosuje się np. w przypadku prób leczenia 
choroby Parkinsona przeszczepiając żywą tkankę mózgową (komórki centralne-
go systemu nerwowego) pobraną z płodu – choremu pacjentowi, w przypadku 
leczenia cukrzycy – podając chorym płodową tkankę trzustki, a pacjentom ze 
zwyrodniałą wątrobą – płodową tkankę wątrobową. Przeszczepy komórek 
względnie tkanek embrionalnych i fetalnych rodzą jednak nieuchronnie pytanie o 
początek życia ludzkiego powstałego z połączenia gamet. Nie da się więc unik-
nąć odpowiedzi także na pytanie w którym momencie rozpoczyna się prawna 
ochrona ludzkiego życia. 

 
19 H. J o n a s: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für technische Zivilisation. 

Frankfurt am Main 1984 s. 30.  
20 Por. H. G r e w e l: Lohnen sich Organtransplantationen? Zur Frage der Lebensqualität, in: 

Gehirntod und Organtransplantation. Frankfurt am Main 1985 s. 73. 
21 R. S p a e m a n n: Die grausame Logik des Hedonismus. FAZ z dnia 31.08.1990 s. 35.  
22 Por. J.G. Z i e g l e r: Etyczna ocena dawstwa organów, w: Etyczne aspekty transplantacji 

narządów. Red. A. M a r c o l. Sympozja 14. Opole 1996 s. 171–172. 
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Współczesna genetyka dostarcza nam już dostatecznie wiele przekonujących 
dowodów, iż z ludzkim życiem mamy do czynienia od chwili zapłodnienia23. 
Naukowa prawda o poczęciu jako początku życia człowieka jest dzisiaj obecna 
także w tysiącach podręczników szkolnych i akademickich24. Mówi się wprost, 
że naukowiec (biolog, genetyk), który bada, obserwuje ludzkie życie i jednocze-
śnie twierdzi, iż nie zaczyna się ono od poczęcia, popełnia naukową herezję25. 
Takie stanowisko potwierdzają liczne wypowiedzi wybitnych naukowców i leka-
rzy, np.: Dzięki nadzwyczajnemu postępowi techniki wtargnęliśmy do prywatnego 
życia płodu [...]. Przyjęcie za pewnik faktu, że po zapłodnieniu powstała nowa 
istota ludzka, nie jest już sprawą upodobań czy opinii. Ludzka natura tej istoty od 
chwili poczęcia do starości nie jest metafizycznym twierdzeniem, z którym można 
się spierać, ale zwykłym faktem doświadczalnym26; Życie człowieka zaczyna się w 
chwili zapłodnienia. Nazwijmy ją chwilą zero. Owa zapłodniona komórka – zy-
gota – jest rozmiarów małego łebka szpilki [...]. W kropelce znajduje się ukryta 
moc kształtująca postać ludzką w wytyczonym kierunku jej indywidualnego roz-
woju [...]. Już w pierwszej sekundzie po nastaniu chwili zero zostało ustalone, że: 
osiągniesz 176 cm wzrostu, włosy twoje będą ciemne i kręcone, wargi wąskie, 
podbródek z dołeczkiem, nos nieco zadarty; że jesteś dziewczynką lub chłop-
cem27; Nowe życie – życie Waszego dziecka – zaczyna się w momencie zespolenia 
ze sobą żeńskiej komórki jajowej i męskiej – plemnika. Powstaje jedna komórka, 
która zawiera wszystkie cechy przekazane przez komórki rodzicielskie, jest wy-
padkową dwóch różnych linii dziedzictwa i stanowi pod tym względem jedyny i 
 

 
 8. 

23 Por. E. B l e c h s c h m i d t: Wie beginnt menschliches Leben: Vom Ei zum Embryo. Wien 
1976; M. B e n e d i k t, R. P o t z: Zygote, Foetus, Mensch. Zur Antropologie des werdenden Le-
bens. Innsbruck 1986; K. H i n r i c h s e n: Embryonale Aspekte des Schwangerschaftsabbruches, 
„Theologisch-praktische Quartalschrift“. Jhrg 120: 1972 s. 224–230. 

24 Por. np.: M. M u s z y ń s k a - W a l c z a k, A. P a ł u s i ń s k a (red.): Przyroda dla klasy 
czwartej. Warszawa 2004; B. K l i m u s z k o: Biologia. Człowiek – anatomia, fizjologia i higiena. 
Warszawa 1999; E. H o l a k, W. L e w i ń s k i, M. Ł a s z c z y c a, G. S k i r m u n n t, J. W a l -
k i e w i c z: Biologia. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Gdynia 2003; M. S z c z a w i ń s k a: Poród 
rodzinny. Razem czy osobno? Kraków 2000; E. W i l c z y ń s k a: Wokół narodzin. Podręcznik dla 
rodziców. Kraków 2004; K. J a n i c k i (red.): Domowy podręcznik medyczny. Warszawa 2003; B. 
Z a s i e c z n a (red.): Ciąża. Poradnik dla rodziców. Warszawa 2006; H. B a r t e l: Embriologia. 
Podręcznik dla studentów. Warszawa 2004; M. T r o s z y ń s k i: Położnictwo. Ćwiczenia. Pod-
ręcznik dla studentów medycyny. Warszawa 2003; B. G ó r n i c k i, B. D ę b i e c, J. B a s z c z y ń -
s k i (red.): Pediatria. T. 1. Warszawa 2004. 

25 Tego rodzaju stanowisko można było usłyszeć m. in. na Konferencji pt.: „Pytania etyczne 
dotyczące biotechnologii prenatalnej”, która odbyła się 25.XI. 2004 r. w siedzibie Naczelnej Rady 
Lekarskiej w Warszawie. Niezmienną naukę Kościoła w tej kwestii zwięźle przypomina Kate-
chizm Kościoła Katolickiego: Życie ludzie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione 
w sposób absolutny. Już od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane 
prawa osoby, wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia (KKK 2270). 

26 J. L e j e u n e (prof. dr med., Kierownik Katedry Genetyki na Uniwersytecie im. R.
D e s c a r t e s a  w Paryżu), cytat za: „Wiedza i Życie”. R. 11: 1986 s.

27 W. F i j a ł k o w s k i: Dar rodzenia. Warszawa 1985 s. 58. 
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niepowtarzalny związek nowego życia [...]. Ten wielki cud natury, jakim jest za-
płodnienie [...] jest początkiem życia dziecka28. Można by jeszcze przytoczyć 
wiele innych podobnych wypowiedzi29.  

W świetle powyższych stwierdzeń nie dziwi fakt, iż obowiązujące w Polsce 
prawo chroni życie człowieka, nie uzależniając tej ochrony od przypisania czło-
wiekowi takich lub innych cech30. Ochrona ta dotyczy także okresu prenatalnego. 
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r. nie pozostawia w 
tym zakresie żadnych wątpliwości31. Potwierdza ją również obowiązująca Kon-
stytucja, w której gwarantowana jest ochrona życia każdego człowieka (art. 38). 
Można więc stwierdzić, że w momencie powstania genomu ludzkiego mamy do 
czynienia z człowiekiem, którego życie jest przedmiotem ochrony prawnej. Po-
twierdza to także ustawa z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, w któ-
rej w art. 2, pkt 1 stanowi się, że w rozumieniu tej ustawy dzieckiem jest każda 
istota ludzka od poczęcia do uzyskania pełnoletniości. To samo stanowisko zaj-
muje Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r. przyjęta przez Zgro-
madzenie Narodowe ONZ. Trudno jest więc kwestionować na gruncie obowiązu-
jących w Polsce przepisów, że embrion ludzki jest uznawany za człowieka, a 

 
28 R. K u r n i e w i c z - W i t c z a k o w a. W: Nasze dziecko. Red. J. K o p c z y ń s k a -

S i k o r s k a. Warszawa 1984 s. 31.  
29 Por. G.L. F l a n a g a n: Dziewięć pierwszych miesięcy życia. Warszawa 1973 s. 19; A. 

J a c z e w s k i, Z. K o r c z a k , A. P o p i e l a r s k a: Rozwój i zdrowie ucznia. Warszawa 1985 s. 
31n.; K. B o ż k o w a: Zdrowie rodziny. Warszawa 1983 s. 35; R. M i c h a ł o w i c z, J. Ś l e n -
z a k: Choroby układu nerwowego dzieci i młodzieży. Warszawa 1984 s. 31; N. W a l o ń s k i: 
Rozwój biologiczny człowieka. Warszawa 1983 s. 589; A. B l a i m: Rodzina i dziecko. Warszawa 
1986 s. 77nn; M. S. G i l b e r t: Od poczęcia do narodzin. Warszawa 1988 s. 27. 

30 Przykładem uzależnienia prawnej ochrony istoty ludzkiej w zależności od posiadanych 
przez nią cech może być obecny we współczesnym sporze o koncepcje człowieka, tzw. utylitaryzm 
preferencyjny, którego szczególnie groźnym przedstawicielem jest australijski bioetyk P e t e r  
S i n g e r. Główne tezy takiej właśnie koncepcji człowieka zawarł on w swojej książce Practical 
ethics. Cambridge 1979. 

31 Ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludz-
kiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz zmianie niektórych innych ustaw 
wprowadziła w art. 1. pkt. 2 następujące brzmienie art. 1 nowelizowanej ustawy: Prawo do życia 
podlega ochronie, w tym również w fazie prenatalnej w granicach określonych w ustawie. Trybu-
nał w powołanym orzeczeniu m. in. Stwierdził: Art. 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o zmianie 
ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 
ciąży oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 1996 r. nr 139, poz. 646), w zakresie w jakim 
uzależnia ochronę życia w fazie prenatalnej od decyzji ustawodawcy zwykłego, jest niezgodny z art. 
1 oraz art. 79 ust. 1 przepisów konstytucyjnych z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach 
miedzy władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz samorządzie teryto-
rialnym (Dz. U. 1992 r. nr 84, poz. 426; zm.: z 1995r. nr 38, poz. 148, nr 150, poz. 729; z 1996 r. 
nr 106, poz. 488) przez to, że narusza konstytucyjne gwarancje ochrony życia ludzkiego w każdej 
fazie jego rozwoju.  
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jego życie podlega ochronie prawnej. W związku z tym wszelkie działania skie-
rowane przeciwko embrionowi musza być uznane za bezprawne32.  

W polskim porządku prawnym nie ma żadnej normy, która zezwalałaby na 
pobieranie komórek macierzystych od embrionów powstałych z zapłodnienia in 
vitro. Mimo że taki embrion nie powstał w sposób naturalny, nie traci charakteru 
embrionu ludzkiego i również do niego odnosi się wspomniany nakaz ochrony 
życia ludzkiego33. Użycie go do tworzenia komórek macierzystych służących 
terapii innych ludzi należy uznać za bezprawne i niegodziwe.  

Czy są jeszcze jakieś inne narządy (oprócz wyżej wspomnianych, pochodzą-
cych od żywych płodów), których z racji etycznych nie wolno przeszczepiać? 
Etyka zabrania ofiarowywania wszystkich narządów. Dotyczy to przeszczepów 
mózgowia i gruczołów płciowych, które zapewniają odpowiednio osobową i 
prokreacyjną tożsamość osoby. Chodzi o narządy, dzięki którym realizuje się 
niepowtarzalna tożsamość osoby, którą medycyna winna ochraniać. 

Jakimi zatem kryteriami należy się kierować pobierając narządy od żyjącego 
człowieka? Pobranie narządu jest uprawnione pod warunkiem, że chodzi o na-
rządy, których przeszczep nie oznacza poważnej i nieodwracalnej szkody dla 
dawcy. Osoba może podarować tylko to, czego może pozbawić się bez poważne-
go niebezpieczeństwa lub szkody dla własnego życia, bądź tożsamości osobowej, 
i to dla słusznej i proporcjonalnej racji. Jeśli chodzi o przeszczepy narządów od 
osoby zmarłej nie należy zapominać, iż w tym wypadku nie mamy do czynienia z 
żywą osobą, lecz z ciałem zmarłego, któremu jednak należy okazać szacunek. 

Wśród zagadnień etyczno-prawnych związanych z transplantacjami pojawia 
się również problem komercjalizacji organów ludzkich. O problem komercjaliza-
cji ocierają się dawcy i biorcy, ich rodziny i znajomi, lekarze i inne osoby po-
średniczące w rozdziale organów, a także kliniki dokonujące eksplantacji i trans-
plantacji, izby lekarskie i różne komisje etyczne, kasy chorych i instytucje ubez-
pieczeniowe finansujące przeszczepy, gremia polityczne i ustawodawcze stano-
 

32 Chyba że ich tzw. wtórna legalność zostanie uznana przez prawo na zasadzie okoliczności 
wyłączającej bezprawność czynu. Sytuacja taka powstaje w szczególności w wypadku konfliktu 
dóbr i ustawa określa, które z dwóch kolidujących ze sobą dóbr mogą być zgodnie z porządkiem 
prawnym i leżącą u jego podstaw aksjologią poświęcone dla ratowania drugiego z dóbr. Obowią-
zujące w Polsce prawo przewiduje określone wypadki, w których ustawa zezwala na poświęcenie 
życia dziecka w stanie prenatalnym. Wszystkie te wypadki odnoszą się do przerwania ciąży. Nie 
wszystkie przewidziane w tej ustawie sytuacje wydają się pozostawać w zgodzie z Konstytucją – A. 
Z o l l: Czy można mówić o statusie prawnym komórek macierzystych. „Gazeta Lekarska”. R. 2005 
nr  2 s. 35.  

33 Wyraźnie stanowi to Konwencja Biotyczna w art. 18 stwierdzając, że nawet w tych wy-
padkach, w których prawo zezwala na przeprowadzanie badań na embrionach in vitro, powinno 
ono zapewnić odpowiednią ochronę tym embrionom.  
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wiące ramy prawne całego przedsięwzięcia, instytucje państwowe dokonujące 
podziału szczupłych środków finansowych, a wreszcie opinia publiczna34. 

Panujące w tej kwestii opinie są zasadniczo jednoznaczne - komercjalizację 
organów zarówno żyjących, jak i zmarłych dawców należy uznać za nieetyczną i 
zdecydowanie ją odrzucić. Takie stanowisko widoczne jest w różnych oficjal-
nych oświadczeniach gremiów medycznych, kodeksach etyki lekarskiej, doku-
mentach nauczania Kościoła i regulacjach prawnych. Kodeks Etyki Lekarskiej 
wyraźnie stanowi, iż: Lekarz nie może otrzymywać zapłaty za przeszczepione 
komórki, tkanki i narządy (art. 35). Karta pracowników służby zdrowia mocno 
podkreśla, że przekazywanie organów ma charakter daru: Interwencja medyczna 
w przeszczepach jest nieodłączna od ludzkiego aktu dawania. Jest to decyzja 
ofiarowania, bez żadnego wynagrodzenia, części ciała komuś ze względu na 
zdrowie i dobro innej osoby. W tym sensie akt medyczny przeszczepu umożliwia 
akt ofiarowania ze strony dawcy, ów szczery dar z siebie, który wyraża nasze 
istotne powołanie do miłości i komunii (90). Równie zdecydowane jest stanowi-
sko Kongregacji Nauki Wiary wyrażone w Instrukcji o szacunku dla rodzącego 
się życia i o godności jego przekazywania (1987): Również w przypadku płodów 
martwych, jak odnośnie zwłok osób dorosłych, wszelka praktyka handlowa po-
winna być uważana za niegodziwą i zabronioną (I.4). 

Podobne stanowisko w tej kwestii zajmuje prawodawstwo różnych państw, 
także Polski. I tak, np. w polskiej Ustawie o pobieraniu i przeszczepianiu komó-
rek, tkanek i narządów czytamy m.in.:  

 Za pobrane od żywego dawcy lub ze zwłok ludzkich komórki, tkanki i na-
rządy nie można żądać ani przyjmować zapłaty lub innej korzyści majątkowej 
(art. 18.1); 

 Kto rozpowszechnia ogłoszenia o odpłatnym zbyciu, nabyciu lub o pośred-
niczeniu w odpłatnym zbyciu lub nabyciu komórek, tkanek i narządów w celu ich 
przeszczepienia, podlega karze grzywny do 5000 zł ( art. 19); 

 Kto w celu uzyskania korzyści majątkowych nabywa lub zdobywa cudze 
komórki, tkanki i narządy, pośredniczy w ich nabyciu lub zbyciu bądź bierze 
udział w przeszczepianiu pozyskanych wbrew przepisom ustawy komórek, tkanek 
lub narządów, pochodzących od żywego człowieka lub ze zwłok ludzkich, podle-
ga karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny 
(art. 20.1); 

 Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 
1 stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 
(art. 20.2). 

 
34 A. D y l u s: Problem komercjalizacji organów ludzkich. W: Etyczne aspekty transplantacji 

narządów. Red. A. M a r c o l. Sympozja 14. Opole 1996 s. 199.  
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Także prawodawstwo Unii Europejskiej w tej kwestii jest jednoznacznie 
określone: W dzienniku urzędowym Parlamentu Europejskiego z 14 września 
1993 r. czytamy m. in.: dawstwo organów w każdym wypadku powinno być ak-
tem wolnej woli, bez wywierania jakiegokolwiek przymusu i dlatego winno na-
stąpić bez jakiegokolwiek odszkodowania [...] należy także wziąć pod uwagę, że 
zastąpienie chorego, uszkodzonego organu przez organ zdrowy pod żadnymi 
warunkami nie może być traktowane jako elementarne prawo człowieka. Podkre-
śla się wyraźnie charakter daru i to, że nie istnieje żaden obowiązek sprawiedli-
wości, jak i żaden tytuł prawny do otrzymania organów. 

Mimo dość jednoznacznie brzmiących przepisów prawnych regulujących 
etycznie ważny problem związany z przeszczepami, w dyskusjach bioetycznych 
sprzeciw wobec komercjalizacji organów ludzkich bywa jednak artykułowany z 
różna siłą i zdecydowaniem. Dysponowanie tym „rzadkim dobrem” może przy-
pominać czasami transakcje handlowe, co odzwierciedla stosowany język. Mówi 
się o „podaży i popycie” o „problemach alokacji” i „własności” o „posiadaniu” 
organów i ich „bankach”, a nawet o „giełdzie” i „konsumentach”, a także o „han-
dlu organami” i „rynku organów” 35.  

Ponieważ stale brakuje odpowiedniej ilości narządów do przeszczepów a li-
sta oczekujących się wydłuża, pojawiają się głosy domagające się wprowadzenia 
gratyfikacji finansowych dla dawców – miałoby to ich zachęcić do ofiarowania 
organów. Niektórzy transplantolodzy, m. in. w USA, wprowadzili do debaty 
pojęcie „opłaconego podarunku” (rewarded gifting)36 – miałby on dotyczyć 
głównie dawców żyjących37, ale także zmarłych. Gratyfikację za organy pobrane 
po śmierci dawcy mogliby otrzymywać np. krewni czy znajomi. Taka praktyka, 
zdaniem niektórych, niewątpliwie zwiększyłaby gotowość ludzi do ofiarowania 
części swego ciała38. Rodzi to jednak szereg pytań i wątpliwości. Czy „opłacony 
podarunek” jest jeszcze nadal podarunkiem? W jaki sposób należałoby określić 
jego wartość? Jakie konsekwencje społeczne pociągnęłyby za sobą tego rodzaju 
„transakcje”? Większość etyków sprzeciwia się tej propozycji. Dowodzą oni, że 
bezpłatność przekazywania organów współokreśla wewnętrzny sens tych dzia-
łań39. „Opłacony podarunek” jest pojęciem sprzecznym samym w sobie. Również 

 
35 Por. Tamże, s. 201–202. 
36 Por. U. S c h m i d t: Organhandel als Mittel der Organbeschaffung und – Verteilung?. W: 

Transplantationsmedizin und Ethik. Auf dem Weg zur einer gesellschaftlichen Konsens. Red. F. W. 
A l b e r t, W. L a n d, E. Z w i e r l e i n. Berlin–Riga–Scottsdale–Wien–Zagreb 1995 s. 96.  

37 Por. W. L a n d: Das belohnte Geschenk? Überlegungen zur Organspende von gesunden 
Menschen. Frankfurt a. M. 1991 s. 121–129. 

38 Por. A. D y l u s: Problem komercjalizacji …, dz. cyt., s. 202. 
39 Por. A. B o n d o l f i: Ethische Probleme der Transplantationsmedizin und ihre theologi-

sche Begründung. W: Ethik und Transplantationsmedizin. Red. A. B o n d o l f i, R. M a l a c r i d a, 
A. R o h n e r. Comano 1993 s. 127. 
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na płaszczyźnie instytucjonalnej podejmowane są kroki w celu uniemożliwienia 
takich etycznie wątpliwych „interesów”. Światowa Organizacja Zdrowia prze-
strzega np. przed rozprzestrzenianiem się praktyki „opłaconego podarunku” w 
krajach Trzeciego Świata. 

Niestety etyczne argumenty przeciwko dopuszczalności „opłaconego poda-
runku” nie przemawiają do wszystkich zainteresowanych40. Komercyjne proble-
my transplantacji pojawiają się przy podziale ograniczonych, cennych dóbr, ja-
kimi są organy. W debacie bioetycznej określa się mianem „problemów aloka-
cji”. Dominuje jednak przekonanie, że medycyna transplantacyjna nie może się 
dokonywać ani w kontekście wzajemnych praw i obowiązków, ani w kontekście 
pieniężnych świadczeń „rynkowych41. Należy zdecydowanie odrzucić faworyzo-
wanie określonego życia ludzkiego kosztem pomocy innemu człowiekowi – ma 
to miejsce wówczas, kiedy bogaci pacjenci mogą sobie „kupować” nowe narzą-
dy. 

Żyjemy w ekonomistycznym społeczeństwie sukcesu i konsumpcji, przeko-
nani, że wszystko pozostaje w granicach naszych możliwości i że wszystko da się 
kupić, nawet zdrowie i życie. Rozwój transplantologii wspiera te tendencje. Zde-
cydowane odrzucenie komercjalizacji organów ludzkich właśnie dlatego jest 
nakazem chwili, gdyż oznacza sprzeciw wobec urynkowienia życia ludzkiego i 
wobec utopii wszechmocy człowieka. Działalność w laboratoriach naukowych 
nie powinna wypływać jedynie z przesłanek utylitarnych, lecz powinna wyrażać 
szerszą orientację w sposobie patrzenia na świat i człowieka. Możemy uznać za 
jedynie rzeczywiste tylko to, co mechaniczne, zdeterminowane prawami przyro-
dy, wszystko zaś co osobowe – miłość, dar z siebie – potraktować wyłącznie jako 
pozór, psychologicznie użyteczny, lecz w końcu nierealny i nieważny. Miejsce 
powyższej alternatywy musi zająć nowa synteza nauki i mądrości, w której pyta-
nie o część nie przysłoni widzenia całości, zaś troska o całość nie pomniejszy 
zatroskania o to, co jest tylko jej częścią. 

 
 

 
40 Por. Tamże, s. 127–128. 
41 A. B o n d o l f i: Allokations- und Gerechtigkeitsprobleme in der heutigen Medizin am Bei-

spiel der Transplantationsmedizin. W: Ethik und Transplantationsmedizin, dz. cyt., s. 549. 
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Zasady prawne ograniczające prawo wiernych 
do przyjmowania sakramentu Eucharystii 

 
 

Okres od października 2004 do października 2005 r., na podstawie Listu 
Apostolskiego z dnia 7 października 2004 r. Mane nobiscum Domine, został 
ogłoszony przez śp. Ojca Świętego Jana Pawła II Rokiem Eucharystii. Biskup 
Rzymu, we wskazanym dokumencie pisał m.in.: Łamanie chleba – jak na po-
czątku nazywano Eucharystię – zawsze pozostaje w centrum życia Kościoła. W 
przemijającym czasie Chrystus uobecnia przez nie swą tajemnicę śmierci i zmar-
twychwstania. W niej daje się On nam w swej osobie jako »chleb żywy, który 
zstąpił z nieba« (J 6, 51), a wraz z Nim otrzymujemy zadatek życia wiecznego, w 
którym już teraz możemy kosztować wiekuistej uczty niebieskiego Jeruzalem1. W 
dalszej części cytowanego punktu Listu Apostolskiego Jan Paweł II stwierdza, że 
nie zamierzam powtarzać dawanych już wcześniej pouczeń i że: do nich tylko 
odsyłam, zachęcając do ich zgłębienia i przyswojenia sobie ich treści. Ze wska-
zanych słów pouczenia wynika, że Biskup Rzymski odwołuje się do nauczania 
Kościoła odnośnie do Eucharystii, nie wprowadzając żadnego novum. To wcze-
śniejsze nauczanie zostało wyrażone chociażby w KPK z 1983 r., w którym pa-
pież, jako prawodawca powszechny bardzo gorąco zachęca wiernych do włącze-
nia się w przeżywanie Eucharystii. W kan. 897 nazwał Eucharystię Najbardziej 
Czcigodnym Sakramentem, do którego wierni, jak stanowi w kan. 898, winni 
odnosić się z największym szacunkiem. W szczególności mają oni brać czynny 
udział w Jego sprawowaniu, przyjmując Go z największą pobożnością i często 
oraz adorując Go z największą czcią. 

Rodzi się jednak pytanie a contrario, a mianowicie czy istnieją jakieś zasady 
prawne, które ograniczają prawo wiernych do przystępowania do tego „Najczci-
 

1 MnD 3. 
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godniejszego Sakramentu”. Mimo że KPK nie zawiera wprost katalogu takich 
zasad, to jednak o nich stanowi. Wymagają one wyinterpretowania. Na podsta-
wie analizy przepisów prawnych dotyczących Eucharystii, można wyliczyć sie-
dem zasad ograniczających prawo wiernego do Eucharystii. Pośród nich trzy 
wyłączają prawo wiernych do Eucharystii w ogóle; pozostałe natomiast stawiają 
wiernym pewne ograniczenia dotyczące przyjmowania Komunii św., nie wyłą-
czając jednak prawa do niej. Do pierwszej z grup należą: zakaz przyjmowania 
Eucharystii przez wiernych ukaranych, zakaz przyjęcia Eucharystii przez wier-
nych żyjących w grzechu ciężkim i obowiązek przyjęcia Eucharystii od szafarza 
katolickiego. Do drugiej z grup należą: obowiązek zachowania postu euchary-
stycznego, przyjęcie Eucharystii raz dziennie, przyjęcie Eucharystii pod odpo-
wiednią postacią i postawa towarzysząca przyjęciu Eucharystii. Omówienie ni-
niejszych zasad stanowi treść artykułu. 
 
 

I. Zakaz przyjmowania Eucharystii przez wiernych ukaranych 
Prawodawca powszechny w kan. 915 KPK stanowi, że: Do Komunii Świętej 

nie należy dopuszczać ekskomunikowanych lub podlegających interdyktowi, po 
wymierzeniu lub deklaracji kary [...]. Zakaz ten dotyczy jedynie kar forum ze-
wnętrznego, czyli sytuacji, gdy kara jest karą ferendae sententiae. Bezpośrednim 
i głównym adresatem wskazanej normy jest szafarz Eucharystii, który ma obo-
wiązek odmówić udzielenia sakramentu. Pośrednio niniejsza zasada dotyczy 
wiernego, który ma obowiązek powstrzymania się od przystąpienia do Komunii 
św.2.  

Zakaz przyjmowania sakramentów, a zatem także i Eucharystii, nie dotyczy 
jedynie wiernych ukaranych na forum zewnętrznym tj. związanych skutkami 
kary ferendae sententiae. Wiąże on wiernych, którzy zaciągnęli karę latae sen-
tentiae. Wierni żyjący w karze, którą zaciągnęli z mocy samego prawa, także nie 
mogą przystępować do sakramentów, a zatem konsekwentnie mają obowiązek 
powstrzymania się od przystąpienia do Eucharystii. Wniosek taki płynie z anali-
zy skutków, jakie wywiera ekskomunika czy interdykt latae sententiae, a które 
zostały wpisane do kan. 1331 §1 oraz 1332 KPK3. Gdyby jednak, będąc w takiej 
karze, wierni okazali nieposłuszeństwo prawu i przystąpili do Eucharystii, sza-
farz, nawet mając świadomość wiążącej ich kary, nie może skorzystać z normy 
kan. 915 i odmówić im udzielenia sakramentu, ponieważ kara nie jest karą feren-
dae sententiae. Kodeksowy zakaz przystępowania do sakramentów w przypadku 
 

2 P. H e m p e r e k , W. G ó r a l s k i ,  F. P r z y t u ł a ,  J. B a k a l a r z: Uświęcające zadanie 
Kościoła. W: P. H e m p e r e k , W. G ó r a l s k i ,  F. P r z y t u ł a ,  J. B a k a l a r z: Komentarz do 
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Lublin 1986 s. 121. 

3 A l t h a u s: Komentarz do kan. 915. W: Münstericher Kommentar zum Codex Iuris Canoni-
ci, Essen 1984  s. 915/2. 
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kar latae sententiae zobowiązuje wiernego do powstrzymania się od przystępo-
wania do sakramentów, ale jeszcze nie obowiązuje szafarza do odmowy ich 
udzielenia. 

W przypadku kar latae sententiae obowiązek powstrzymania się przez wier-
nego od przystępowania do sakramentów świętych nie jest jednak bezwzględny. 
Chociaż kara wiąże wiernego, jak stanowi kan. 1351: wszędzie, także po ustaniu 
władzy tego, kto karę ustanowił lub wymierzył, chyba że co innego wyraźnie za-
strzeżono, to prawo przewiduje dwa wyjątki od niniejszej reguły. Pozwalają one 
na zawieszenie kary w danym momencie. Pierwszy z nich został wpisany do kan. 
1352 §2 KPK. Jeśli przestępstwo kościelne nie jest notoryczne w miejscu prze-
bywania przestępcy, wierny może zawiesić karę w niebezpieczeństwie poważne-
go zgorszenia lub zniesławienia siebie samego i w konsekwencji przystąpić do 
Eucharystii. Podmiotem oceniającym zweryfikowanie się wymagań stawianych 
przez prawo jest sam wierny. On własną powagą zawiesza wykonanie ciążącej na 
nim kary. Chcąc zilustrować tę normę jakimś przykładem, można by wskazać na 
wiernego, który znalazł się we wspólnocie, nie świadomej zaciągniętej przezeń 
kary (wówczas kara nie jest notoryczna) i uczestniczy w Eucharystii ważnej dla 
niego z racji np. ślubu czy pogrzebu bliskiej osoby. W swojej subiektywnej oce-
nie nie przystępując do Komunii św., wierny mógłby spowodować sytuację po-
ważnego zniesławienia samego siebie lub zgorszenia np. z tego względu, że jest 
bliskim krewnym. Należy domniemywać, że w takim przypadku zostałyby speł-
nione wymagania stawiane przez prawo i wierny mógłby przystąpić do Komunii 
Eucharystycznej. 

Drugi wyjątek od zasady obowiązywalności kary ma miejsce, w rozumieniu 
kan. 1352 §1, w sytuacji niebezpieczeństwa śmierci wiernego. Zawieszeniu w 
takim przypadku ulega także kara zdeklarowana lub nałożona, nawet zastrzeżona, 
na czas tak długi, jak trwa niebezpieczeństwo śmierci. Podmiotem weryfikują-
cym zaistnienie wymagań stawianych przez normę prawną jest samo prawo. Za-
wieszenie następuje w tym przypadku z mocy samego prawa. 

Obecne prawo kanoniczne wylicza dziewięć przestępstw zagrożonych karą 
ekskomuniki latae sententiae. Spośród nich wiernych świeckich dotyczy pięć z 
nich. Są one następujące: porzucenie, zabranie lub przechowanie postaci Eucha-
rystycznych w celu świętokradczym (kan. 1367); użycie przymusu fizycznego 
wobec Biskupa Rzymskiego (kan. 1370 §1); odstępstwo od wiary (apostazja, 
schizma, herezja – kan. 1364 KPK); aborcja (kan. 1398); nagrywanie przy pomo-
cy jakiegokolwiek urządzenia technicznego tego, co w spowiedzi sakramentalnej, 
prawdziwej lub symulowanej, własnej lub kogoś innego, jest mówione przez 
spowiednika lub przez penitenta czy upowszechnianie tego za pośrednictwem 
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środków masowego przekazu (ekskomunika pozakodeksowa4). Dwa pierwsze 
przestępstwa są zastrzeżone Stolicy Apostolskiej. Pierwsze z wyliczonych prze-
stępstw jest ponadto zastrzeżone Kongregacji Nauki Wiary5. 

Kara interdyktu latae sententiae spotyka natomiast wiernego, który dokona 
jednego z czterech przestępstw: użycia przymusu fizycznego wobec biskupa 
(kan. 1370 §2); usiłowania sprawowania Ofiary Eucharystycznej bez świeceń 
kapłańskich (kan. 1378 §2 n. 1); usiłowania udzielenia rozgrzeszenia albo słu-
chania spowiedzi bez możliwości ważnego udzielenia rozgrzeszenia (kan. 1378 
§2 n. 2); fałszywego oskarżenia spowiednika o nakłanianiu do grzechu przeciw-
ko szóstemu przykazaniu przed przełożonym kościelnym (kan. 1390 §1). 

 
 

II. Zakaz przyjmowania Eucharystii przez wiernych 
żyjących w grzechu ciężkim 

Niniejsza zasada różnicuje się na dwie. Pierwszą z nich jest zakaz przyjmo-
wania Eucharystii przez wiernych żyjących w grzechu ciężkim, który nie nosi 
znamion jawności. Druga kategoria dotyczy wiernych żyjących w grzechu cięż-
kim jawnym. Od obu tych zasad istnieją wyjątki. Reguły te zatem nie wiążą bez-
względnie. Ten zakaz, jako jedyny z omawianych, wypływa z prawa Bożego6. 

1. Wierni żyjący w grzechu ciężkim niejawnym 

Zakaz przyjmowania Eucharystii przez wiernych będących w stanie grzechu 
ciężkiego, a właściwie mających świadomość pozostawania w takim grzechu, 
wprowadził prawodawca w kan. 916 KPK. Stanowi on, że: Kto ma świadomość 
grzechu ciężkiego, nie powinien bez sakramentalnej spowiedzi odprawiać Mszy 
świętej ani przyjmować Komunii Świętej, chyba że istnieje poważna racja i nie 
ma sposobności wyspowiadania się. W takim jednak wypadku ma pamiętać o 
tym, że jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie 
zamiar wyspowiadania się jak najszybciej. Tradycyjna nauka Kościoła stanowią-
ca o koniecznym wymaganiu wolności od grzechu ciężkiego w momencie przy-
stąpienia do Komunii św., została wyrażona w nauczaniu Soboru Trydenckiego, 
który domagał się, aby przyjęcie Eucharystii było poprzedzone wcześniejszym 
uzyskaniem absolucji sakramentalnej w sytuacji, gdy zaistniał grzech ciężki. 
 

4 AAS 80 (1988) 1367, tekst polski. W: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji 
Nauki Wiary 1966 – 1994. Tarnów 1995 s. 324. 

5 Por. List Apostolski z 18 maja 2000 r., AAS 93 (2001) s. 785–788, por. T. R a k o c z y: Re-
zerwacje przestępstw kanonicznych w rozumieniu Listu Apostolskiego Kongregacji Nauki Wiary z 
2001 i KPK z 1983. „Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne”. R.  2004 nr 5–6 s. 81–86.  

6 M. P a s t u s z k o: Najświętsza Eucharystia według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana 
Pawła II. Kielce 1997 s. 151. 
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Sobór uczył w tej kwestii, że: [...] ci, którzy świadomi są ciężkiego grzechu, jak-
kolwiek sądziliby, że za niego żałują, o ile mogą mieć spowiednika, powinni naj-
pierw odbyć sakramentalną spowiedź. Jeśliby zaś ktoś odważył się inaczej uczyć, 
głosić albo uparcie twierdzić, lub też bronić w publicznej dyskusji, tym samym – 
niech będzie wyłączony7.  

Wskazany przepis prawny zawarty w kan. 916 KPK potwierdza cytowane 
nauczanie Kościoła. Wynikają z niego niezmiennie dwie normy prawne dotyczą-
ce dwóch różnych sytuacji, w jakich może znaleźć się wierny. Pierwsza z nich 
dotyczy zakazu przystąpienia do Komunii św. o charakterze bezwzględnym i 
dotyczy osób, które są obciążone grzechem ciężkim i mają możliwość wyspo-
wiadania się. Tym wiernym nie wolno jest przystąpić do Komunii Eucharystycz-
nej. Druga norma dotyczy tych wiernych, którzy są co prawda obarczeni grze-
chem ciężkim, ale są pozbawieni możliwości wyspowiadania się. Wspomniany 
zakaz wiąże ich zatem względnie. W takiej sytuacji mogą przystąpić do Komunii 
Eucharystycznej. Wcześniej jednak winni wzbudzić akt żalu doskonałego, który 
zakłada zamiar wyspowiadania się jak najszybciej, tj. przy najbliższej możliwo-
ści8. Prawodawca domaga się ponadto, aby przystąpienie do Eucharystii w sytu-
acji grzechu ciężkiego było umotywowane poważną przyczyną. Nie jest więc 
wystarczający zwykły zamiar9. Zasada ta może mieć swoją aplikację w sytuacji, 
gdy nie ma szafarza sakramentu pokuty albo gdy jest, ale wierny nie zdążyłby 
wyspowiadać się, przed przyjęciem Eucharystii. Huels wskazuje ponadto, że 
poważny powód, oprócz niebezpieczeństwa śmierci, może zaistnieć także w sy-
tuacji, gdy dostępny jest jedynie spowiednik znany osobiście i wyspowiadanie 
się u niego wiązałoby się ze skrępowaniem10. Argument ten wydaje się jednak 
dyskusyjny w obliczu zasady, jaką podaje prawodawca w kan. 960, stanowiąc o 
konieczności integralności spowiedzi św. Ilustrując tę normę jakimś przykładem, 
można wskazać, podobnie jak w przypadku wiernego ukaranego karą latae sen-
tentiae, na wiernego, który uczestniczy w ważnej dla niego Eucharystii z racji 
pogrzebu czy ślubu bliskiej osoby i nie ma możliwości wyspowiadania się. 
Wierny jednak musi być świadom, że dokonał wszelkich wysiłków, aby wyspo-
wiadać się przed udziałem w Eucharystii i nie odkładał spowiedzi na sam mo-
ment bezpośrednio przed sprawowaniem sakramentu. Stan świadomości pozo-
stawania w grzechu ciężkim zabrania przystępowania do Eucharystii i tylko do 

 
7 Sobór Trydencki, sesja. XIII, c. 11, tekst polski. W: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych 

wypowiedzi Kościoła. Oprac. S. G ł o w a, I. B i e d a. Poznań 1998 s. 406. 
8 A l t h a u s: Komentarz do kan. 916. W: Münstericher Kommentar …, dz. cyt., s. 916/4. 
9 P. H e m p e r e k, W. G ó r a l s k i, F. P r z y t u ł a, J. B a k a l a r z: Uświęcające zadanie 

Kościoła …, dz. cyt., s. 120. 
10 J. M. H u e l s: Komentarz do kan. 916. W: J. P. B e a l, J. A. C o r i d e n, T. J. G r e e n: 

New Commentary on the Code of Canon Law. New York 2000 s. 1111. 
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Niej. Warto zwrócić uwagę na to, że analogicznego zakazu nie ma w przypadku 
przystępowania czy sprawowania pozostałych sakramentów.  

2. Wierni żyjący w jawnym grzechu ciężkim 

Sytuacja staje się bardziej skomplikowana, gdy wierny żyje w grzechu cięż-
kim, który nosi znamię grzechu ciężkiego jawnego. Taką sytuację prawodawca 
powszechny normuje w kan. 915 KPK. Stanowi on, że: Do Komunii Świętej nie 
należy dopuszczać [...] osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim. 
Norma ta, podobnie jak dotycząca wiernych związanych karą ferendae sententia-
e, jest adresowana do szafarza, który ma obowiązek pominąć takie osoby w roz-
dawaniu Komunii św.  

 Analizując omawianą zasadę należy odpowiedzieć na rodzące się pytanie o 
definicję jawnego grzechu ciężkiego, którym operuje prawo. Wykładnię tę podała 
Stolica Apostolska w Deklaracji z dnia 24 czerwca 2000 r., opracowanej przez 
dwie Kongregacje, tj. Kongregację Doktryny Wiary oraz Kongregację Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów11. Bezpośrednim celem opublikowania ni-
niejszej deklaracji, jak wskazują jej twórcy, były poglądy niektórych autorów, 
którzy sugerują, używając rozmaitych argumentów, że norma kan. 916 KPK nie 
jest aplikowalna do tych spośród wiernych, którzy rozwiedli się i zawarli powtór-
ny związek małżeński. Prawodawca stanowi w pkt 2, że sytuacja jawnego grzechu 
ciężkiego jest w rozumieniu prawa kanonicznego jasna. Ma ona miejsce, gdy 
zostają spełnione równocześnie trzy warunki. Są nimi mianowicie: grzech ciężki, 
rozumiany obiektywnie tak, że udzielający Komunii św. nie jest w stanie go oce-
nić wskutek subiektywnej nieprzypisywalności; uparta trwałość, która oznacza 
istnienie obiektywnej sytuacji grzechu, który trwa w czasie i jakiej wola indywi-
dualnego członka wspólnoty wiernych nie może zakończyć (żadne inne wyma-
gania nie są konieczne do ustanowienia fundamentalnej ciężkości tej sytuacji w 
Kościele, jak np. upomnienie czy wcześniejsze ostrzeżenie itd.); zewnętrzny 
charakter sytuacji ciężkiego grzechu habitualnego12. Reasumując, należy stwier-
dzić, że osobami żyjącymi w jawnym grzechu ciężkim są ci, którzy pozostają w 
 

11 Tekst angielski Deklaracji w.: http://vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/
documents/rc_pc_interptxt_doc_20000706_declaration_en.html, 2005-03-27, godz. 18:05. 
12 The phrase „and others who obstinately persist in manifest grave sin” is clear and must be 

understood in a manner that does not distort its sense so as to render the norm inapplicable. The 
three required conditions are: 

a) grave sin, understood objectively, being that the minister of Communion would not be able 
to judge from subjective imputability; 

b) obstinate persistence, which means the existence of an objective situation of sin that en-
dures in time and which the will of the individual member of the faithful does not bring to an end, 
no other requirements (attitude of defiance, prior warning, etc.) being necessary to establish the 
fundamental gravity of the situation in the Church; 

c) the manifest character of the situation of grave habitual sin. 
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oczywistej niezgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej13 i trwają w niej w 
sposób habitualny.  

W kategorii jawnego grzechu ciężkiego mieszczą się zatem osoby rozwie-
dzione, które zawarły powtórny związek w rozumieniu prawa danego państwa. 
Wierni ci byli bezpośrednim przedmiotem wskazanej Deklaracji. Stolica Apo-
stolska wypowiadała się na ich temat także wcześniej m.in. w Adhortacji Apo-
stolskiej Familiaris Consortio z dnia 22 listopada 1981 r. Czytamy w niej, że.: 
Kościół jednak na nowo potwierdza swoją praktykę, opartą na Piśmie Świętym, 
niedopuszczania do Komunii Eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli 
ponowny związek małżeński. Nie mogą być dopuszczeni do Komunii Świętej od 
chwili, gdy ich stan i sposób życia obiektywnie zaprzeczają tej więzi miłości mię-
dzy Chrystusem i Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia. Jest 
poza tym inny szczególny motyw duszpasterski: dopuszczenie ich do Eucharystii 
wprowadzałoby wiernych w błąd lub powodowałoby zamęt, co do nauki Kościoła 
o nierozerwalności małżeństwa14. Kościół wielokrotnie powtarzał swoje stanowi-
sko w sprawie niemożliwości przyjęcia Komunii Świętej przez takich wiernych. 
Zostało ono wyrażone m.in. w Katechizmie Kościoła Katolickiego z dnia 11 
października 199215 oraz w Liście Kongregacji Nauki Wiary z dnia 14 września 
199416. Sytuacja prawna osób rozwiedzionych, które zawarły powtórny związek 
małżeński jest analogiczna w skutkach do sytuacji: małżeństwa na próbę, wol-
nych związków bez żadnej publicznej więzi, katolików związanych tylko węzłem 

 
13 P. H e m p e r e k, W. G ó r a l s k i, F. P r z y t u ł a, J. B a k a l a r z: Uświęcające zadanie 

Kościoła …, dz. cyt., s. 120. 
14 FC 84. 
15 KKK 1650: W wielu krajach są obecnie liczni katolicy, którzy na podstawie prawa cywil-

nego decydują się na rozwód i zawierają cywilnie nowy związek. Kościół, będąc wierny słowom 
Jezusa Chrystusa: „Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I 
jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo” (Mk 10, 11–12), nie 
może uznać nowego związku za ważny, jeśli ważne było pierwsze małżeństwo. Jeśli rozwiedzeni 
zawarli cywilnie drugi związek małżeński, znajdują się w sytuacji, która obiektywnie wykracza 
przeciw prawu Bożemu. Dlatego nie mogą oni przystępować do Komunii eucharystycznej tak dłu-
go, jak długo trwa ta sytuacja. Z tego samego powodu nie mogą oni pełnić pewnych funkcji ko-
ścielnych. 

16 Wierny, który żyje na stałe na sposób małżeński z osobą, która nie jest prawowitą małżonką 
albo prawowitym mężem, nie może przystępować do Komunii świętej, tekst polski w: 
„L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 15: 1994 nr 11 s. 49–51. Kongregacja Nauki Wiary 
wypowiedziała się na ten temat także wcześniej, w Liście z dnia 11 kwietnia 1973 r. skierowanym 
do biskupów w sprawie nauczania Kościoła o nierozerwalności małżeństwa. Tekst polski. W: E. 
S z t a f r o w s k i: Posoborowe Prawodawstwo Kościelne. T. 7 z. 2. Warszawa 1977 s. 197–199, 
cyt. za: W. G ó r a l s k i: Problem udziału w życiu sakramentalnym osób żyjących w niekanonicz-
nych związkach małżeńskich. RNP. T. XIV: 2004 zeszyt 2 s. 100. 
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cywilnym. Ich także nie wolno w rozumieniu cytowanego punktu Familiaris 
consortio dopuścić do Komunii Eucharystycznej17. 

Niniejszy zakaz nie jest jednak bezwzględny, jeśli chodzi o rozwiedzionych i 
żyjących w powtórnych związkach. Jan Paweł II we wskazanej adhortacji, w tym 
samym jej numerze, wskazuje na możliwość, w której takie osoby mogą przystę-
pować do Eucharystii. Czytamy tam, że: Pojednanie w sakramencie pokuty – 
które otworzyłoby drogę do Komunii Eucharystycznej – może być dostępne jedy-
nie dla tych, którzy żałując, że naruszyli znak Przymierza i wierności Chrystuso-
wi, są szczerze gotowi na taką formę życia, która nie stoi w sprzeczności z niero-
zerwalnością małżeństwa. Oznacza to konkretnie, że gdy mężczyzna i kobieta, 
którzy dla ważnych powodów – jak na przykład wychowania dzieci – nie mogąc 
uczynić zadość obowiązkowi rozstania się, postanawiają żyć w pełnej wstrze-
mięźliwości, czyli powstrzymywać się od aktów, które przysługują jedynie mał-
żonkom. Ta sama reguła została przypomniana we wskazanym numerze Katechi-
zmu Kościoła Katolickiego i w omawianym Liście Kongregacji Nauki Wiary. 
Prawodawca umożliwia przyjmowanie Eucharystii przez osoby żyjące w po-
wtórnych związkach niesakramentalnych, gdy zajdą dwa warunki. Pierwszym z 
nich jest ważny powód, który usprawiedliwia życie w omawianym związku. Ta-
kim może być, jak podają dokumenty Kościoła, wychowanie wspólnych dzieci. 
Jest to przykład najbardziej czytelny, ale nie wyklucza innych, które chociaż nie 
zostały wyliczone, muszą być równie poważne. Wychowanie wspólnego potom-
stwa wchodzi w zakres jednego z trzech dóbr sakramentu tzw. bonum prolis. 
Wydaje się, że gdyby pozostawanie w związku nieskakramentalnym było uspra-
wiedliwione przez pozostałe dobro (dobro małżonków, ponieważ dobro sakra-
mentu i tak nie wchodzi tutaj w grę), powinno ono także zostać wskazane. Skoro 
jednak go nie wyliczono, prawdopodobnie nie należy brać go pod uwagę. Osta-
tecznie zatem wydaje się, że trudno byłoby znaleźć inne powody o równie po-
ważnej ciężkości. 

Drugim warunkiem jest zobowiązanie, jakie mają podjąć omawiane osoby. 
Mają one mianowicie powstrzymać się od aktów małżeńskich. Adhortacja nie 
wskazuje na podmiot, który miałby odebrać takie zobowiązanie. Nie jest jasne, 
kto ma nim być. Czy ma być nim przełożony zewnętrzny, czy wystarczający jest 
spowiednik, czy może wierni powinni podjąć się takiego zobowiązania własną 
powagą. 

Według wskazanego Listu Kongregacji Nauki Wiary z dnia 14 września 
1994 r. osoby, które żyją w związkach niesakramentalnych, a które podjęły się 
omawianego zobowiązania winny przystępować do sakramentów tak, aby nie 
budzić zgorszenia wspólnoty kościelnej. Nie wskazuje się tutaj na wymóg 
 

17 M. P a s t u s z k o: Najświętsza Eucharystia …, dz. cyt., s. 153. 
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przyjmowania sakramentów poza swoją parafią, a jedynie mówi się o trosce do-
tyczącej uniknięcia zgorszenia. 

Podsumowując całość norm prawnych w tej kwestii, należy wskazać, że bra-
kuje konkretnych i szczegółowych przepisów wykonawczych. Wydaje się, że 
przedmiot ich regulacji domaga się, aby zostały opracowane przez poszczególne 
Konferencje Biskupów. Ten problem nie doczekał się do tej pory wyraźnego 
opracowania prawnego i budzi spore zamieszanie. 

Cytowana uprzednio Deklaracja z dnia 24 czerwca 2000 r. wydana przez 
Kongregację Nauki Wiary i Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramen-
tów wskazuje w pkt 3 na troskę pasterską, jaka powinna cechować przełożonego 
kościelnego w przypadku odmowy udzielenia Eucharystii. Jest on mianowicie 
zobowiązany do podjęcia wysiłku polegającego na wytłumaczeniu niemożności 
przystąpienia do Komunii Eucharystycznej przez niniejsze osoby. Ostatecznie, 
gdyby jednak podjęte wysiłki nie dały efektu, szafarz musi odmówić udzielenia 
Eucharystii. Obie Kongregacje wskazują w pkt 4 Deklaracji, że żaden kościelny 
autorytet i w żadnym przypadku nie może zdyspensować szafarza Eucharystii z 
obowiązku pominięcia takich osób ani także nie może wydać norm przeciwnych 
temu zakazowi. 

 
 

III.  Przyjęcie Eucharystii od szafarza katolickiego 
Wierni mają obowiązek przyjmowania sakramentów świętych od szafarzy 

katolickich, przy zachowaniu swobody wyboru obrządku18. Zasada ta została 
wpisana do kan. 923. Prawodawca stanowi, że: Wierni mogą uczestniczyć w Eu-
charystycznej Ofierze i przyjmować Komunię świętą w jakimkolwiek obrządku 
katolickim, z zachowaniem przepisu kan. 844. Kan. 844 §1, do którego odwołuje 
się prawodawca, stanowi, że: Katoliccy szafarze udzielają godziwie sakramentów 
tylko wiernym katolikom, którzy też godziwie przyjmują je tylko od katolickich 
szafarzy [...].  

Wierny ma zatem prawo korzystania na zasadzie swobodnego uznania z ja-
kiegokolwiek obrządku katolickiego19. Nie wolno mu jednak przyjmować Eucha-
rystii z kościoła czy wspólnoty, które nie mają pełnej wspólnoty z Kościołem 

 
18 M. P a s t u s z k o: Najświętsza Eucharystia …, dz. cyt., s. 223. 
19 Należy pamiętać także i o tym, że nawet długotrwałe przyjmowanie sakramentów w Ko-

ściele Katolickim innego obrządku, niż obrządku chrztu, nie skutkuje zmianą obrządku. Niniejsza 
zasada została zawarta w normie kan. 112 §2. por. A l t h a u s: Komentarz do kan. 923. W: Mü-
nstericher Kommentar …, dz. cyt., s. 923/2. 
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Katolickim z zachowaniem jednakże wyjątku, o którym w kan. 844 §220. Zasadą 
wiążącą wiernego jest przyjmowanie Najświętszej Eucharystii z rąk szafarza 
katolickiego, mimo że jej ważność jest niekwestionowana także w Kościele 
Wschodnim odłączonym. Przyjęcie Komunii św. z rąk szafarza prawosławnego 
jest zatem w rozumieniu niniejszej zasady wyjątkiem. Może on zaistnieć po rów-
noczesnym wyczerpaniu się trzech warunków wymaganych w normie wskazane-
go kan. 844 §2. Prawodawca wskazuje właściwie na trzy pary warunków, doma-
gając się zweryfikowania się jednego z nich w każdej parze. Pary te są następują-
ce: konieczność albo prawdziwy pożytek duchowy; brak niebezpieczeństwa błę-
du lub indyferentyzmu; fizyczna lub moralna niemożliwość udania się do szafa-
rza katolickiego. Chcąc zilustrować tę normę jakimś przykładem, można wskazać 
na wiernego, który w swoim subiektywnym sądzie twierdzi, że czerpie większy 
pożytek duchowy z Eucharystii sprawowanej w świątyni Kościoła Prawosławne-
go; po wtóre zdaje sobie sprawę z odmienności obu Kościołów i w końcu jest dla 
niego moralnie niemożliwe udanie się do własnej świątyni np. z racji na brak 
zaufania do miejscowego szafarza katolickiego, który w oczach swojej wspólno-
ty cieszy się złą sławą. W takich okolicznościach, jak stanowi prawodawca, przy-
jęcie Eucharystii jest dla wiernego dozwolone, na co wskazuje słowo „wolno 
wiernym”, a nie np. „wierni są zobowiązani”. Wierni katolicy przyjmując Eucha-
rystię z rąk szafarza prawosławnego winni pamiętać jednak o tym, by nie spowo-
dować zgorszenia i nieufności u chrześcijan wschodnich ze względu na odmien-
ne zwyczaje, gdy chodzi o przyjmowanie Komunii św. Czasami w imię takiego 
szacunku katolik powinien powstrzymać się od Eucharystii, o ile Kościół 
Wschodni rezerwuje ją tylko dla swoich wiernych21. Należy nadmienić, że obo-
wiązek uczestnictwa w świątecznej Eucharystii nie wiąże wiernego katolika, 
gdyby znalazł się on w miejscu, w którym istniałaby jedynie świątynia Kościoła 
Prawosławnego22. 

 
 

IV. Przyjęcie Eucharystii raz dziennie 
Jak stanowi prawodawca powszechny w kan. 917: Kto przyjął już najświęt-

szą Eucharystię, może ją ponownie tego samego dnia przyjąć jedynie podczas 
sprawowania Eucharystii, w której uczestniczy, z zachowaniem przepisu kan. 921 

 
20 J. M. H u e l s: Komentarz do kan. 923. W: J. P. B e a l, J. A. C o r i d e n, T. J. G r e e n: 

New Commentary …, dz. cyt., s. 1116. 
21 Papieska Rada do Spraw Jedności Chrześcijan: Dyrektorium Ekumeniczne, 25 marca 1993, 

pkt 124, tekst polski. „Communio”. Wydanie polskie. R. 1994 nr 2. 
22 Regułę tę potwierdza prawodawca powszechny w kan. 1248 §1: Nakazowi uczestniczenia 

we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrząd-
ku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego. 
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§2. Prawo staje zatem na stanowisku przyjmowania przez wiernego Komunii św. 
tylko raz dziennie. Jak wynika z przytoczonej wyżej normy nie jest to zasada 
wiążąca bezwzględnie. Wierny może przyjąć Eucharystię powtórnie tego samego 
dnia bez względu czy tym dniem jest dzień powszedni, niedziela, czy inna uro-
czystość. Musi zostać jednak zachowany tylko jeden warunek. Mianowicie: po 
raz drugi można przyjąć Komunię św. podczas sprawowania Eucharystii. Użyte 
w kanonie słowo iterum było przedmiotem zapytania skierowanego do Komisji 
Interpretacyjnej. Chodziło mianowicie o to czy należy je rozumieć jako „po raz 
drugi”, czy jako „po raz kolejny”. Oba te tłumaczenia są bowiem możliwe w 
przekładzie wskazanego słowa łacińskiego na język polski. Przyjęcie tej drugiej 
interpretacji (jako kolejne) otwierałoby wiernym możliwość wielokrotnego 
przyjmowania Eucharystii w ciągu jednego dnia. Komisja Interpretacyjna przed-
stawiła swoje wyjaśnienie dnia 11 lipca 1984 r., w którym opowiedziała się, że: 
Wierny, który już przyjął Eucharystię, może według kan. 917 tego samego dnia 
przyjąć Komunię Świętą, o ile uczestniczy w Eucharystii23. 

Racja sformułowania powyższej zasady jest podwójna. Po pierwsze prawo-
dawca promuje udział wiernych w Eucharystii, zmierzając do pełnego ich 
uczestnictwa polegającego na przyjęciu Komunii św. Z drugiej strony chroni 
przed nadużyciem w przyjmowaniu Eucharystii przez wiernych kierujących się 
przesądem, ignorancją lub źle ukierunkowaną pobożnością24. 

Niniejsza reguła ograniczająca prawo wiernego do Eucharystii, wiąże się z 
zachętą przyjęcia Komunii św. podczas Mszy św., o której mowa w kan. 918. 
Jednakże proszącym o nią dla słusznej racji poza Mszą świętą, należy udzielić, 
zachowując obrzędy liturgiczne. 

 
 

V. Obowiązek zachowania postu eucharystycznego 
Warunkiem, jaki musi spełnić wierny przed przyjęciem Eucharystii jest za-

chowanie postu eucharystycznego. Jego przedział czasowy ulegał na przestrzeni 
dziejów coraz większemu złagodzeniu. Niemal od pierwszych wieków istnienia 
Kościoła wierni byli zobowiązani do powstrzymania się od wszelkich pokarmów 
i napojów od północy. Od zachowania niniejszego obowiązku można było odejść 
w przypadku niebezpieczeństwa śmierci oraz gdy należało spożyć Eucharystię, 
aby uchronić ją przed zniewagą. Niniejsze unormowania rządziły się kan. 858 §1 
KPK z 1917 r. Do czasu promulgacji obecnego Kodeksu przepisy prawne w tej 

 
23 AAS 76 (1984) 746 cyt. za: A l t h a u s: tekst niemiecki orzeczenia. W: Münstericher 

Kommentar …, dz. cyt., s. 917/3. 
24 J. M. H u e l s: Komentarz do kan. 917. W: J. P. B e a l, J. A. C o r i d e n, T. J. G r e e n: 

New Commentary …, dz. cyt., s. 1112. 
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materii ulegały dalszemu złagodzeniu25. Obecna zasada prawna została wpisana 
do kan. 919 §1 i 3. Prawodawca stanowi w §1, że: Przystępujący do najświętszej 
Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej 
powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody i 
lekarstwa. §3 niniejszego kanonu stanowi natomiast, że: Osoby w podeszłym 
wieku lub złożone jakąś chorobą, jak również ci, którzy się nimi opiekują, mogą 
przyjąć Najświętszą Eucharystię, chociażby coś spożyli w ciągu godziny poprze-
dzającej. Zasada zachowania postu eucharystycznego wiąże zatem na godzinę 
przed przyjęciem Komunii św. Nie dotyczy ona osób w podeszłym wieku, cho-
rych oraz ich opiekunów. Obowiązku zachowania postu nie łamie ponadto przy-
jęcie wody i lekarstw26. Prawodawca zachęca wiernych do zachowania dłuższego 
postu eucharystycznego, na co wskazuje słowo „przynajmniej”. Powstrzymanie 
się na sześćdziesiąt minut przed przyjęciem Eucharystii stanowi wystarczający i 
minimalny przedział czasu. Zachowanie postu eucharystycznego należy liczyć do 
momentu faktycznego przyjęcia Eucharystii, a nie rozpoczęcia sprawowania 
Mszy świętej27. 

Zachowanie postu eucharystycznego dotyczy także kapłana sprawującego 
Mszę świętą. Jednakże obowiązek ten jest złagodzony przed Eucharystią bino-
waną czy trynowaną. Prawodawca w kan. 919 §2 stanowiąc o niniejszej zasadzie, 
pozwala kapłanowi „coś spożyć”, nie zwalniając go zatem całkowicie z zacho-
wania postu. Rodzi się zatem pytanie o to czy analogiczna zasada obowiązuje 
wiernego, który przed powtórnym przyjęciem Eucharystii także mógłby coś spo-
żyć. Należy zauważyć, że zarówno wiernego świeckiego jak i wiernego duchow-
nego obowiązuje reguła przyjęcia (czy sprawowania) Eucharystii tylko raz 
dziennie. Wydaje się jednak, że prawodawca pozwala duchownemu na binowa-
nie lub nawet trynowanie ze względu na potrzeby pastoralne czego nie można 
powiedzieć w przypadku przyjęcia Eucharystii przez wiernego. Dlatego też nie 
należy aplikować przez analogię możliwości złagodzenia postu w przypadku 
powtórnego przyjęcia Komunii św. przez wiernego świeckiego. 

Także i w przypadku tej zasady należy spytać o możliwość odejścia od niej. 
Analizowana reguła jest niewątpliwie pochodzenia czysto kościelnego, czego z 
resztą dowodzi historia problemu polegająca na nieustannym zmniejszaniu wy-
magań stawianym wiernym w omawianej kwestii. Można zatem od niej dyspen-
sować. Nie jest jednak jasne, kto jest właściwym podmiotem upoważnionym z 

 
25 P. H e m p e r e k, W. G ó r a l s k i, F. P r z y t u ł a, J. B a k a l a r z: Uświęcające zadanie 

Kościoła …, dz. cyt., s. 125;  J. M. H u e l s: Komentarz do kan. 919. W: J. P. B e a l, J. A. C o r i -
d e n, T. J. G r e e n: New Commentary …, dz. cyt., s. 1113. 

26 M. P a s t u s z k o: Najświętsza Eucharystia …, dz. cyt., s. 187. 
27 J. M. H u e l s: Komentarz do kan. 919. W: J. P. B e a l, J. A. C o r i d e n, T. J. G r e e n: 

New Commentary …, dz. cyt., s. 1114. 
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mocy samego prawa do udzielenia dyspensy czy jest nim biskup diecezjalny, co 
należy słusznie wywnioskować z kan. 87 §1, czy też ordynariusz miejsca, jak 
stanowi kan. 85. Ewidentna niejasność wskazanych kanonów nie daje w tej mate-
rii zdecydowanej odpowiedzi. Przed KPK 1983 dyspensa od zachowania tego 
obowiązku była zastrzeżona Stolicy Apostolskiej28. 
 
 

VI. Przyjęcie Eucharystii pod odpowiednią postacią 
Prawodawca w kan. 925 stanowi, że: Komunii Świętej należy udzielać tylko 

pod postacią chleba, albo zgodnie z przepisami liturgicznymi, pod obiema posta-
ciami; w wypadku zaś konieczności, także pod postacią wina. 

Przyjmowanie Eucharystii tylko pod jedną postacią nie stanowi umniejsze-
nia dostępu do łask sakramentu. Sobór Trydencki uczył, że wierni przyjmujący 
Eucharystię pod jedną postacią przyjmują całego Chrystusa i prawdziwy Sakra-
ment. Z tego powodu wierni przystępujący do Komunii św. pod postacią chleba 
nie są pozbawieni żadnej łaski koniecznej do zbawienia. Sobór Trydencki wska-
zał ponadto, że: z mowy podanej w rozdziale VI św. Jana nie można słusznie 
wnioskować, że nakazana jest Komunia pod dwiema postaciami (kan. 3), jakkol-
wiek by ją rozumiano według różnych interpretacji świętych Ojców i Doktorów. 
Bo ten sam, który powiedział: „Jeślibyście nie pożywali ciała Syna Człowieczego 
i nie pili krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie” [J 6, 53], powiedział też: 
„Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki” [J6, 51]. I Ten, co powiedział: 
„Kto spożywa Ciało moje i pije krew moją, posiada życie wieczne [J6, 54], po-
wiedział także: „Chleb, który ja dam, jest ciało moje za życie świata” [J6, 51]. 
Wreszcie Ten, który powiedział: „ Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, 
przebywa we mnie a ja w nim [J 6, 56], powiedział również: „Kto spożywa ten 
chleb, żyć będzie na wieki” [J 6, 58]29.  

Zasady przyjmowania Eucharystii pod obiema postaciami zostały przypo-
mniane w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego z dnia 6 listopada 
200330. Prawodawca w pkt. 281 zawiera krótką katechezę wyjaśniającą znaczenie 
udzielania Eucharystii pod dwoma postaciami. Czytamy mianowicie we wskaza-
nym punkcie, że: W takim znaku ukazuje się w doskonalszym świetle znak Uczty 
eucharystycznej i jaśniej wyraża się wola dopełnienia nowego i wiecznego przy-
mierza we Krwi Pana; jaśniej też uwydatnia się związek istniejący pomiędzy 
Ucztą eucharystyczną, a ucztą eschatologiczną w królestwie Ojca. Sytuacje, 

 
28 Tamże. 
29 Sobór Trydencki, sesja XXI, rozdział 1, tekst polski. W: Breviarium fidei…, dz. cyt., s. 408. 
30 Tekst polski. W: Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego z trzeciego wydania Mszału 

Rzymskiego. Rzym 2002. Pallotinum. Poznań 2004. 
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umożliwiające przyjmowania Komunii Świętej pod dwoma postaciami zostały 
wyliczone w pkt. 283 Wprowadzenia. Dokument różnicuje odnośne normy 
prawne w czterech grupach. Po pierwsze, zachowuje w mocy normy prawne 
zawarte w rytuale. Po drugie, rozszerza możliwość takiego sposobu na nowe 
sytuacje. Komunię św. pod dwoma postaciami mogą mianowicie przyjmować 
kapłani, którzy nie mogą celebrować ani koncelebrować; diakon i usługujący, 
którzy pełnią swoje funkcje we Mszy św.; członkowie zgromadzeń we Mszy 
konwentualnej oraz Mszy zgromadzenia, alumni seminarium, uczestnicy reko-
lekcji lub zebrania jakiegoś zespołu duszpasterskiego. Po trzecie, Wprowadzenie 
zawiera delegację ustawową dla biskupa diecezjalnego, który w swoim Kościele 
partykularnym może wskazać na jeszcze inne sytuacje, jakie uprawniają wier-
nych do przyjmowania Komunii św. pod dwoma postaciami. Wśród nich mogą 
znaleźć się i takie, których ostateczne wykonanie będzie należało do kapłana 
sprawującego pasterską pieczę nad powierzoną mu wspólnotą. Czwarta grupa 
jest objęta delegacją dla Konferencji Biskupów. Zostały one upoważnione, we-
dług ich przekonania, do wydania norm dotyczących rozszerzenia możliwości 
udzielania Komunii św. pod dwoma postaciami. Normy te wymagają jednak do 
swej ważności uzyskania recognitio ze strony Stolicy Apostolskiej. 

W przypadku udzielania Komunii św. pod dwoma postaciami należy po-
uczyć wiernych, tak, aby zostało wykluczone niebezpieczeństwo znieważenia 
Najświętszego Sakramentu, a sam obrzęd nie okazał się trudny do wykonania z 
powodu zbyt dużej liczby uczestników lub z innej przyczyny. Jak wskazują pkt. 
285, 286, 287 Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, przyjęcie Eu-
charystii pod dwoma postaciami może odbywać się zarówno poprzez udzielenie 
osobno postaci chleba i wina lub poprzez zanurzenie postaci chleba w postaci 
wina. Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że Komunii św. pod dwiema po-
staciami należy na terenie diecezji polskich udzielać „przez zanurzenie” (per 
intinctionem).31

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego nie wyjaśnia sytuacji uspra-
wiedliwiającej konieczności udzielenia Komunii św. tylko pod postacią wina. 
Należy suponować, że taki sposób przyjęcia Eucharystii podyktowany będzie 
jedynie racjami poważnymi. Kongregacja Świętego Oficjum stwierdzała w latach 
1950 – 60, że omawiany powód może zaistnieć w przypadku osób chorych, które 
są niezdolne do przyjęcia Komunii św. pod postacią chleba. Wydaje się, że takie 
powody także i obecnie mogą tłumaczyć wyjątek od zasady32. 

 
 

31 L. A d a m o w i c z: Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych według Kodeksu 
Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Lublin 1999 s. 118. 

32 J. M. H u e l s: Komentarz do kan. 925. W: J. P. B e a l, J. A. C o r i d e n, T. J. G r e e n: 
New Commentary …, dz. cyt., s. 1118. 
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VII. Postawa towarzysząca przyjęciu Eucharystii 

KPK z 1983 r. nie normuje zagadnienia sposobu przyjęcia przez wiernego 
Eucharystii. Prawodawca w szczególności nie podaje zasady czy wierny jest 
zobowiązany do przyjęcia jej klęcząc czy stojąc; a także czy szafarz winien po-
dać Najświętszy Sakrament do ust czy może położyć Go na rękę przyjmującego. 
Stolica Apostolska nie pominęła jednak tych ważnych zagadnień milczeniem. 
Instrukcja z dnia 1 grudnia 1980 r. Inestimabile donum zawiera bowiem delega-
cję ustawową upoważniającą poszczególne Konferencje Biskupów do wydania 
szczegółowych norm prawnych w tej materii. Ta sama delegacja została przypo-
mniana przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów we Wpro-
wadzeniu teologiczno-pastoralnym do obrzędów Komunia Święta i kult tajemnicy 
Eucharystii poza Mszą świętą z dnia 25 stycznia 1994, w nr 21. Kongregacja 
stanowi m.in., że: Zgodnie z wielowiekową tradycją przy udzielaniu Komunii 
Świętej należy zachować zwyczaj składania cząstki konsekrowanego chleba na 
języku przyjmujących Komunię. Konferencje Biskupów mogą jednak postanowić, 
żeby na podległym im terenie przyjmowano Komunię świętą także przez składa-
nie konsekrowanego chleba na rękach wiernych, byleby nie zaistniało niebezpie-
czeństwo braku czci lub powstania wśród wiernych fałszywych opinii o Najświęt-
szej Eucharystii. Decyzja taka wymaga zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej. 
Pierwszym wnioskiem, który nasuwa się po lekturze wskazanej normy jest taki, 
że Stolica Apostolska wskazuje na przyjmowanie Komunii św. do ust w postawie 
klęczącej na sposób bardziej tradycyjny oparty na wielowiekowej tradycji. 
Przyjmowanie Komunii św. na rękę należy traktować jako odejście od niniejszej 
reguły i jako sposób „nowy”33. 

Realizując delegację ustawową wpisaną do cytowanej Instrukcji, Konferen-
cja Episkopatu Polski, wydała dekret ogólny z dnia 11 grudnia 1980 r., w którym 
wskazuje się, że jedynym zwyczajnym sposobem przyjmowania Komunii św. 
jest sposób na klęcząco, do ust. Od tej zasady można odejść tylko w trzech przy-
padkach. Pierwszy z nich jest usprawiedliwiony przez tłok panujący w świątyni; 
drugi może mieć miejsce, gdy Msza św. sprawowana jest na zewnątrz, a jest wła-
śnie po deszczu. Trzeci wyjątek dotyczy osób obciążonych kalectwem lub cho-
robą, których nie można obligować do klęczenia ze względu na ich stan34. Każdy 
ze wskazanych wyjątków odnosi się do sytuacji przyjęcia Komunii św. na stoją-
co. Żaden nie usprawiedliwia przyjęcia Eucharystii na rękę. Konferencja Episko-
patu Polski wydała ponadto Instrukcję z dnia 11 marca 1987 r. w związku z wy-
 

33 Por. P. M a j e: Normy prawno-liturgiczne o przyjmowaniu Komunii świętej na rękę. PK 1–
2 (2000) s. 79–93. 

34 Przepisy wykonawcze z dnia 11 grudnia 1980 roku do Instrukcji Kongregacji d o Spraw 
Sakramentów i Kultu Bożego „Inestimabile donum” z dnia 3 kwietnia 1980 roku. W: L. A d a -
m o w i c z: Wprowadzenie …, dz. cyt., s. 116. 
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daniem nowego mszału ołtarzowego. Porusza ona także odnośne zagadnienie. 
Tym razem normy prawne w niej zawarte brzmią nieco bardziej liberalnie. Czy-
tamy mianowicie, że Komunii św. udziela się przez podanie Hostii wprost do ust 
i że wierni przyjmują Eucharystię w postawie klęczącej. Konferencja Episkopatu 
dopuszcza jednak dość daleko idące wyjątki od tej zasady, ponieważ, jak stano-
wią Biskupi, wierni mogą również stać, gdy przemawiają za tym szczególne oko-
liczności. Nie zostały one nawet egzemplarycznie wymienione. Jeżeli natomiast 
udziela się Komunii św. pod dwoma postaciami, wierni maj ą przyjąć postawę 
stojącą. Ta norma nie została w żaden sposób skomentowana. Nie zostało wska-
zane, co miałoby usprawiedliwiać zmianę postawy w takim przypadku. 

Analizując wskazane zasady prawne, należy spytać o stronę formalną. Kon-
ferencja Biskupów, w rozumieniu kan. 455 KPK, może wydawać dekrety ogólne, 
jeśli została do tego upoważniona przez delegację ustawową. Może to także czy-
nić wskutek własnej inicjatywy. Zawsze jednak projekt dekretu ogólnego do 
swojej promulgacji wymaga wcześniejszej zgody Stolicy Apostolskiej. Może 
zostać do niej zgłoszony, jeśli opowie się za nim co najmniej dwie trzecie bisku-
pów danej Konferencji mającej głos stanowczy. Sposób udzielania Komunii św. 
rzeczywiście należy do kompetencji Konferencji Biskupów. Wniosek taki płynie 
z cytowanej już Instrukcji Inestimabile donum, która wyraźnie deleguje do tego 
Konferencję Biskupów i tylko ją. Decyzja zatem o sposobie udzielania Euchary-
stii winna zostać wydana w drodze dekretu ogólnego tak, jak stało się to w roku 
1980. Ewentualna zmiana tej decyzji powinna nastąpić w drodze nowego dekretu 
ogólnego, potwierdzonego przez Stolicę Apostolską, a nie poprzez wydanie In-
strukcji. 

*** 

Prawodawca powszechny nazywa Eucharystię Najczcigodniejszym Sakra-
mentem i zachęca wiernych do jak najczęstszego przyjmowania Go. Ten sam 
prawodawca konstruuje jednak zasady ograniczające prawo wiernych do przyj-
mowania Eucharystii. KPK wylicza ich siedem. Omawiane reguły zamykają 
wiernym drogę do przyjęcia Eucharystii albo w ogóle, albo tylko częściowo. 
Tylko jedna z nich wypływa z prawa Bożego. Jest nią mianowicie zakaz przyję-
cia Eucharystii w sytuacji grzechu ciężkiego. Pozostałe są pochodzenia czysto 
kościelnego. 

Jeśli chodzi o zasady należące do pierwszej ze wskazanych grup, to należy 
zauważyć, że mimo tak dużego rygoru prawnego, tylko jedna ze wskazanych 
zasad obowiązuje bezwzględnie. Chodzi mianowicie o zakaz przyjmowania Eu-
charystii przez wiernych ukaranych na forum zewnętrznym. Wskazany stan ka-
noniczny wiernych skutkuje tym, że szafarz ma obowiązek odmówienia udziele-
nia Komunii św. Zasada ta jest ustanowienia kościelnego. Prawodawca przewi-
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duje więc możliwość odejścia od zakazu płynącego z prawa Bożego, a nie prze-
widuje możliwości odejścia od zakazu czysto kościelnego. Odejście od pozosta-
łych reguł z pierwszej grupy jest obwarowane okolicznościami proporcjonalnymi 
do powagi zakazu i zawsze wskazuje go sam prawodawca. W przypadku wier-
nych żyjących w grzechu ciężkim Kodeks wyróżnia sytuację grzechu jawnego i 
niejawnego. Cenne dla kanonistyki jest niewątpliwie jednoznaczne zdefiniowanie 
pierwszej z nich i wskazanie, że pozostają w niej osoby rozwiedzione, które za-
warły powtórny związek cywilny.  
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»To czyńcie na moją pamiątkę«. Z dziejów liturgii 
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I. Sprawowanie Pamiątki Pana w Kościele  
pierwotnym (do IV w.) 

 Z przebitego boku Chrystusa Ukrzyżowanego zrodził się Kościół i, po-
cząwszy od dnia Zmartwychwstania, nieustannie wzrasta w liczbie swoich 
członków. Człowiek, który przyjął orędzie Ewangelii i uwierzył w Chrystusa 
Zbawiciela, przez sakrament chrztu, staje się członkiem Kościoła. Ta przynależ-
ność do Kościoła uzdalnia i zobowiązuje chrześcijanina do regularnego udziału 
w Eucharystii. Chrzest i Eucharystia są obecne od samego początku istnienia 
Kościoła i od samego początku w życiu każdego chrześcijanina. Sakramenty te, 
zapowiadane przez Jezusa w czasie Jego publicznej działalności, i urzeczywist-
niane przez Niego po Zmartwychwstaniu, mocą Ducha Świętego, rodzą Kościół 
czyli święte zgromadzenie i nieustannie włączają chrześcijan w misję mesjańską 
Chrystusa, odnoszącą się do Boga i świata. Tak jak niemożliwe jest powstanie i 
istnienie Kościoła i życia z wiary poszczególnych chrześcijan bez Jezusa Chry-
stusa, tak też niemożliwe jest jego istnienie bez chrztu i Eucharystii. 

Od samego dnia Zmartwychwstania Apostołowie i pierwsi wyznawcy regu-
larnie schodzą się razem, aby wypełniać polecenie Zbawiciela wypowiedziane w 
Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy: To czyńcie na moją pamiątkę (por. Łk 
22, 19). To polecenie oznacza zobowiązanie do sprawowania Eucharystii. Wy-
pełnianie tego zobowiązania zostało znamiennie „doprecyzowane” przez fakt 
przyjścia Zbawiciela do Apostołów w dniu Zmartwychwstania (Łk 24, 36; J 20, 
19) i ponownie osiem dni później, czyli również pierwszego dnia tygodnia (J 20, 
26). Stąd też wyznawcy Chrystusa regularnie gromadzą się wszyscy razem w 
tym właśnie dniu, aby sprawować Pamiątkę Pana czyli Eucharystię. 
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Zmartwychwstały Chrystus w ciągu czterdziestu dni przychodzi do swoich, 
aby nie tylko ukazać tajemnicę „zwycięstwa” nad swoją śmiercią, ale aby przede 
wszystkim „ukazać” znaczenie ściśle ze sobą związanych tajemnic chrztu, Eu-
charystii i Kościoła. 

Podobnie jak dla Żydów szabat był dniem świętym, tak również Zmar-
twychwstały Pan „ukazuje” nowy święty czas, którym stał się pierwszy dzień po 
szabacie (nazwany później niedzielą). Zatem niedziela przypomina nie tylko 
historyczny dzień Zmartwychwstania Chrystusa i dzień Zesłania przez Niego 
Ducha Świętego, ale także ukazuje się jako nowy dzień święty. Dzień, którego 
czas należy się Bogu. Zmartwychwstały Pan (Kyrios) objawia, że niedziela ma 
być dniem spotkania Jego wyznawców z Nim, ma być dniem wspólnoty uczniów 
z Panem czyli dniem Kościoła, który sprawuje Jego Pamiątkę to znaczy Eucha-
rystię. Sprawowanie tego obrzędu stanowi istotę i punkt kulminacyjny „święto-
wania” niedzieli. 

1. Liturgia sprawowana w Kościele czasów apostolskich 
Pierwotny przebieg niedzielnej liturgii można odtworzyć, uważnie analizu-

jąc wzmianki o Eucharystii zawarte w księgach Nowego Testamentu. W księgach 
tych spotykamy cztery takie teksty: w pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian 
(11, 20–23. 23–26), w Ewangelii według św. Łukasza (22, 14.20) w Ewangelii 
według św. Marka (14, 22–25) i Ewangelii według św. Mateusza (26, 26–30). 

Najstarszą relację o ustanowieniu Eucharystii znajdujemy w pierwszym Li-
ście św. Pawła do Koryntian napisanym ok. roku 55. Święty Paweł nawiązuje w 
nim do faktu regularnych, niedzielnych zgromadzeń wyznawców nowej wiary, 
jakie odbywały się w Koryncie. W czasie tych spotkań opowiadano wydarzenia z 
życia Pana Jezusa, odprawiano obrzęd, który Jezus polecił wypełniać uczniom na 
swoją pamiątkę i brano udział w braterskiej uczcie. W kontekście tych zgroma-
dzeń św. Paweł przypomina Koryntianom, że Eucharystia jest darem Pana i bie-
rze swój początek od nocy, w której On spożył Ostatnią Wieczerzę z Apostołami, 
a następnie dobrowolnie wydał się w ręce oprawców. 

Sposób i forma jakimi posłużył się św. Paweł pisząc o Pamiątce Pana 
świadczą, że prawda o Eucharystii i sam obrzęd jej sprawowania były adresatom 
listu dobrze znane. Obrzęd zaś był sprawowany według utrwalonego już schema-
tu zakorzenionego w wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy1. Podobny opis ustano-

 
1 R. C a b i e: L’Eucharistie, w: L’Eglise en Prerie. Red. A. G. M a r t i m o r t: Paris 1983 s. 

21–22. 

 148



wienia Eucharystii w swojej Ewangelii zawiera także św. Łukasz podkreślając jej 
przebieg2. 

I opis Pawła i opis Łukasza wyraźnie odnoszą się do sprawowanego wśród 
gmin chrześcijańskich obrzędu liturgicznego nazywanego Pamiątką Pana. Zna-
mienne jest podkreślanie jego przebiegu. Nawiązuje on jednoznacznie do tego, 
co stało się w Wieczerniku, ale także i do tradycyjnej, świątecznej uczty żydow-
skiej, która składała się z następujących elementów: 

a) przygotowanie wina (pierwszy kielich), któremu towarzyszyła bardzo sta-
ra modlitwa: Błogosławiony jesteś Boże, który nam dałeś wino, owoc winnego 
krzewu; 

b) sama uczta rozpoczyna się obrzędem łamania chleba przez ojca rodziny, 
który przekazywał go wszystkim biesiadnikom; 

c) ucztę kończył ostatni kielich, nad którym odmawiano najdłuższą i naj-
ważniejszą modlitwę dziękczynną (Modlitwa 18-stu Błogosławieństw). 

Z całą pewnością możemy stwierdzić, że w czasie Ostatniej Wieczerzy Pan 
Jezus wypowiedział słowa konsekracji nad chlebem w czasie jego łamania (czyli 
na początku wieczerzy), oraz słowa konsekracji nad winem podczas ostatniego 
kielicha czyli po wieczerzy. 

Obok tekstów o Eucharystii Pawła i Łukasza, w Nowym Testamencie spoty-
kamy także wzmianki o niej w Ewangeliach Marka i Mateusza. Jednak – szcze-
gólnie gdy chodzi o przebieg sprawowanego obrzędu Eucharystii – to ci dwaj 
ostatni ukazują inną tradycję niż ta, która była udziałem Koryntian. Mianowicie 
nie wspomina się ani w jednej, ani w drugiej Ewangelii o pierwszym kielichu, 
sama zaś konsekracja chleba i wina nie są od siebie oddzielone i mają miejsce w 
czasie wieczerzy, a nie po wieczerzy. Trzecim nowym elementem tych „wzmia-
nek” jest rozbudowanie formuły konsekracyjnej nad winem. 

Co było przyczyną tych różnic a ściślej ujmując, tych świadomych zmian? 
Być może należy je tłumaczyć ewolucją praktyki liturgicznej, która w ten sposób 
pragnęła uczestnikom bardziej przybliżyć (ukazać) treść uobecnianego Daru 
Bożego. Oprócz tego, zmiany te świadczą również o bardzo wczesnym odłącze-
niu sprawowania Eucharystii od zwyczajnego posiłku. Ten posiłek, który przez 
dość długi czas w Kościele pierwotnym był związany ze sprawowaniem Eucha-
rystii, bardzo wcześnie zaczyna być traktowany jako ważna, ale zupełnie inna 
część zgromadzenia. W pierwszych latach istnienia Kościoła spożywano go 
„przed” lub „po” celebracji Pamiątki Pana, a później – pod koniec I w. – tylko 
po Łamaniu Chleba. 

 
2 Por. W. R o r d o r f: La celebration dominicale de la sainte cene dans L’Eglise Ancienne. 

W: Liturgie, Foi et Vie des premiers chretiennes. Paris 1986 s. 59–71. 
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Zatem jeszcze w czasach apostolskich mamy do czynienia z dwiema od-
miennymi tradycjami, dotyczącymi sposobu sprawowania Eucharystii. Jednak 
mimo różnic, te dwie tradycje posiadają tę samą podstawową strukturę:  

1. Jezus wziął chleb, następnie kielich z winem. 
2. Składał dziękczynienie (błogosławił). 
3. Łamał chleb. 
4. Dawał swoim uczniom. 
Do gestu „dawania” zostały dołączone słowa Jezusa: To jest moje Ciało za 

was wydane. To jest kielich Krwi mojej nowego i wiecznego Przymierza. Słowa 
te zostały wypowiedziane nad chlebem i winem w czasie Ostatniej Wieczerzy, w 
kontekście szczególnego zgromadzenia tworzonego przez Chrystusa i Jego 
uczniów oraz Jego dziękczynnej modlitwy zanoszonej do Ojca3. 

Schemat tej kompozycji, dotyczący Eucharystii utworzonej przez „słowa–
klucze” zdaje się wskazywać, że mamy tutaj do czynienia nie z tekstem utworzo-
nym przez Łukasza czy Pawła bądź też Marka czy Mateusza, lecz z tekstem prze-
jętym, zacytowanym i niewątpliwie już używanym w niedzielnej Liturgii spra-
wowanej przez wyznawców nowej wiary4. Owe cztery „słowa–klucze” określiły 
układ (porządek – ordo) drugiej części Mszy św.: 

1. Przygotowanie darów – czyli branie darów, aby je złożyć na ołtarzu. 
2. Modlitwa eucharystyczna, w czasie której jednym z jej elementów jest 

opowiadanie o Ustanowieniu. 
3. Łamanie konsekrowanego Chleba. 
4. Komunia święta. 
Niektóre z tych „słów–kluczy” dały nazwę całemu obrzędowi: na przykład 

powszechnie określa się Mszę św. jako „Eucharystię” –  nazwa ta wywodzi się 
od charakteru modlitwy, która towarzyszy mszalnym czynnościom (składać 
dziękczynienie – eucharistein). Podobnie łamanie Chleba, które od samego po-
czątku, ma miejsce w czasie każdej Eucharystii, stało się wyrażeniem określają-
cym całą Mszę świętą. 

Pierwotne gminy chrześcijańskie, które z tak wielkim zapałem sprawowały 
święte czynności przekazane im przez Apostołów, nie posiadały jakiegoś szcze-
gólnego wyrażenia (terminus technicus) na określenie służby Bożej. Nie mniej 
jednak warto zauważyć, że na określenie tych ściśle chrześcijańskich celebracji, 
których sercem było sprawowanie Pamiątki Pana, pojawia się też termin leitour-
gia (Dz 13, 2; Hbr 8, 6; 12, 28).  

 
3 C a b i e, dz. cyt., s. 23. 
4 Por. T. J. T a l l e j: Les origines de l’anne liturgique, Paris 1990 s. 14–18. 
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Zaś na przełomie I i II w. spotykamy także pojęcie thysia, które akcentuje 
ofiarniczy charakter czynu Chrystusa, szczególnie Jego Męki, Śmierci i Zmar-
twychwstania. Treść tego terminu została jeszcze bardziej zaakcentowana w wy-
rażeniu thysiasterion – ołtarz, czyli miejsce, na którym składa się zbawczą ofiarę 
Chrystusa (Hbr 13, 10). Termin thysia (ofiara) pozwala doprecyzować termin 
„liturgia” i rozumieć go jako czyn Chrystusa, który swoimi zbawczymi owocami 
obejmuje wielu to znaczy wierzących. Dla Klemensa Rzymskiego leiturgia jest 
służbą Boga dla wspólnoty i służbą wspólnoty wobec Boga5.  

2. Czas (dzień) sprawowania Eucharystii 
Chrześcijanie schodzili się razem, aby sprawować Pamiątkę Pana. Czynili to 

na wyraźne polecenie Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku i potwierdzone po 
Zmartwychwstaniu. W dniu Zmartwychwstania, w pierwszym dniu po szabacie 
Chrystus Pan (Kyrios) przychodzi do wieczernika, do Apostołów, aby być z ni-
mi. Ponownie czyni to samo osiem dni później czyli także pierwszego dnia po 
szabacie to znaczy pierwszego dnia tygodnia. Zatem „pierwszy dzień tygodnia” 
staje się nie tylko dniem, w którym Jezus zmartwychwstał, ale jest on równocze-
śnie dniem, w którym Uwielbiony Pan pragnie spotykać się ze swoimi. W tym 
właśnie dniu i w czasie tego spotkania objawia im prawdę o swoim zwycięstwie 
nad śmiercią i prawdę o dokonanym przez siebie odkupieniu i zbawieniu a – 
poprzez dar Ducha Świętego – daje im udział w tych tajemnicach. Apostołowie, 
napełnieni Duchem Świętym zostali, w nieznany dotąd sposób, zjednoczeni ze 
Zmartwychwstałym Panem i między sobą oraz uzdolnieni do przekazywania tej 
nowej rzeczywistości innym. 

Apostołowie stanęli w obliczu dwóch prawd: dzień Zmartwychwstania 
Chrystusa staje się nowym dniem świętym, w którym Uwielbiony Chrystus pra-
gnie w sposób szczególny być ze swoimi. Drugą prawdą jest ta, że dostęp do tej 
Obecności Pana dokonuje się nie tylko poprzez cudowne zjawienia Zmartwych-
wstałego (chrystofanie), ale poprzez sprawowanie Eucharystii, którą Pan przeka-
zał Apostołom w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wieczerniku na progu swojej 
godziny. Stąd też od samego początku dzień Zmartwychwstania, czyli pierwszy 
dzień po szabacie stał się dniem zgromadzenia wszystkich wyznawców Chrystu-
sa, aby doświadczyć tajemnicy Jego obecności, Jego modlitwy, ofiary i komunii 
z Nim, co się dokonywało poprzez Eucharystię, której zawsze przewodniczył 
apostoł lub jego następca. 

Tak więc „pierwszy dzień tygodnia” stał się dniem, w którym na wyraźne 
polecenie Zmartwychwstałego Pana sprawowano Eucharystię i w taki sposób, jak 
to określił Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy. Pierwsi wyznawcy Chrystusa 
byli świadomi także i tego, że sprawując Eucharystię uobecniają całe dzieło 
 

5 1, 44, 3; Por. Didache 15, 10. 
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Chrystusa, w którym spełniły się wszystkie mesjańskie obietnice, zapowiadane w 
księgach Starego Testamentu. Ich zaś ostatecznym wypełnieniem była Śmierć i 
Zmartwychwstanie Chrystusa, na co jednoznacznie i mocno wskazują wystąpie-
nie św. Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 14–36) i wszystkie wydarzenia 
opisane w Dziejach Apostolskich. Świadkami tej samej prawdy są także wszyscy 
pozostali Apostołowie ze św. Pawłem na czele (Dz 20, 7–11). 

3. Miejsce sprawowania Eucharystii 
Pierwsi wyznawcy Chrystusa wiedzieli, że Jego ofiara krzyżowa zastąpiła 

wszystkie ofiary Starego Prawa. Te zaś były przez wieki składane w świątyni w 
Jerozolimie, na wzgórzu syjońskim, w miejscu wybranym przez Boga. Warto 
postawić pytanie o miejsce sprawowania Eucharystii? Czy była nim jakaś nowa 
Świątynia?  

Chrześcijanie od samego początku byli świadomi i tego, że prawdziwą, a 
także jedyną świątynią, czyli miejscem spotkania z Bogiem i składania Mu do-
skonałych ofiar jest sam Chrystus Zmartwychwstały. Ich świadomość obejmowa-
ła również to, że oni sami przez chrzest, jaki otrzymali od Chrystusa, stali się 
także świątynią Boga, to znaczy zostali uzdolnieni do składania doskonałej ofiary 
Bogu razem z Chrystusem, przez Niego i w Nim. Samo zaś sprawowanie Eucha-
rystii przeżywali nie tylko jako tajemnicę uobecnienia ofiary Chrystusa, ale także 
jako jej składanie razem z Nim. Zatem właściwym miejscem jest to, gdzie jest 
Chrystus i gdzie gromadzi się wspólnota Jego wyznawców. 

Początkowo Eucharystię sprawowano po domach (Dz 2, 46), czyli w pry-
watnych mieszkaniach poszczególnych członków danej wspólnoty. Chrześcija-
nie, szczególnie wywodzący się z narodu wybranego, mieli świadomość święto-
ści miejsca, w którym składa się ofiary przyjęte przez Boga. W świątyni jerozo-
limskiej do miejsca składania ofiar mieli prawo wstępu tylko kapłani składający 
ofiarę. Zaś do miejsca najświętszego (Święte świętych) mógł wejść tylko raz w 
roku arcykapłan, któremu przypadł los złożenia ofiary kadzenia. Miejsce składa-
nia ofiar staje się miejscem szczególnym, świętym to znaczy miejscem szczegól-
nej obecności Boga, obecności, która staje się „dostępna” dla wierzących. Wobec 
tego miejsce obecności staje się przede wszystkim miejscem wyłączonym ze 
zwyczajnego użytku świeckiego. Czy tak było w przypadku sprawowania Eucha-
rystii? W I w. spotykamy wzmiankę o stole, przy którym sprawowano Euchary-
stię, określającą go jako stół ofiarny i przez to jako szczególne miejsce święte. 
Miejsce, przy którym nie można już spożywać zwyczajnego posiłku a nawet 
związanej z Eucharystią braterskiej agapy. Stół, przy którym sprawowano Pa-
miątkę Pana staje się miejscem wyłączonym, przeznaczonym tylko dla tej cele-
bracji. Odkrycia archeologiczne z Doura Europos (ok. 215 r.) każą sądzić, że 
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bardzo wcześnie miejsca celebracji Eucharystii (szczególnie stół–ołtarz) były 
odpowiednio przygotowane do sprawowanej liturgii i właściwie przyozdobione. 

4. Początki Liturgii Słowa 
Skoro sprawowanie Eucharystii jest uobecnianiem Osoby i dzieła Chrystu-

sa–Mesjasza, to nic dziwnego, że te święte czynności były poprzedzone świadec-
twami o życiu Mesjasza i spełnionej przez Niego misji. Najpierw były to bezpo-
średnie, żywe świadectwa Apostołów „naocznych świadków” ziemskiego życia 
Jezusa oraz świadectwa Pisma Świętego Starego Przymierza zawierającego me-
sjańskie proroctwa. Z biegiem lat, w ciągu I w. świadectwa apostołów przyjęły 
utrwalony kształt Ewangelii, Dziejów Apostolskich, Listów i Apokalipsy, i także 
one, podobnie jak Księgi Starego Testamentu, były odczytywane w czasie eucha-
rystycznych zgromadzeń. Początkowo była to tak zwana lektura ciągła (lectio 
continua – czytano księgę po księdze. W połowie II w. św. Justyn napisał, że 
czytano tak długo, jak czas na to pozwalał6). 

Tak więc sam obrzęd eucharystyczny poprzedzało czytanie Pisma św., za-
równo ze Starego jak i Nowego Testamentu. Lekturze towarzyszyło śpiewanie 
psalmów i hymnów zakończonych nauczaniem tego, który przewodził liturgii. 
Słuchanie i rozważanie tekstów biblijnych niewątpliwie pierwszym wspólnotom 
chrześcijańskim przypominało liturgię żydowską odprawianą w każdy szabat w 
synagogach, kiedy to czytano Prawo i Proroków, głoszono homilię i śpiewano 
psalmy, lecz we wspólnotach chrześcijańskich liturgia ta miała zupełnie inne, 
nowe znaczenie. O ile w synagogach liturgia Słowa przypominała wielkie dzieła 
Boga dokonane w przeszłości narodu wybranego, to tutaj także, przypominając 
mesjańskie obietnice wypełnione w Chrystusie, przede wszystkim przygotowy-
wała do rozpoznania tych obietnic, uobecnianych poprzez mające bezpośrednio 
po niej nastąpić czynności liturgiczne oraz do ich przyjęcia przez wiarę. Księgi 
Nowego Testamentu świadczą o spełnieniu się w ziemskim życiu Jezusa z Naza-
retu wszystkich mesjańskich obietnic zawartych w Księgach Starego Prawa, stąd 
też te nowe Pisma zaczęły cieszyć się tym samym autorytetem co Księgi Starego 
Przymierza. 

5. Liturgia z „improwizowanymi” modlitwami 
W czasach apostolskich chrześcijanie nie posiadali wielu z pośród tych rze-

czy, bez których my nie potrafimy sobie dzisiaj wyobrazić życia Kościoła i 
sprawowania jego liturgii, nie posiadali własnych miejsc kultu (kościołów), nie 
posiadali szat liturgicznych, nie posiadali ksiąg itp., a jednak doświadczali całego 
bogactwa życia liturgicznego. 

 
6 I Apologia 67. 
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Pierwszą i najważniejszą Księgą liturgiczną, a przez pierwsze trzy wieki 
chrześcijaństwa prawie jedyną – była Księga Pisma Świętego. Chociaż w tym 
okresie nie było jeszcze ksiąg liturgicznych, to liturgia chrześcijańska od samego 
początku swego istnienia miała ściśle określony porządek, zarówno jeżeli chodzi 
o główne elementy danych celebracji liturgicznych (schemat sprawowania litur-
gii) jak i gdy chodzi o treść wypowiadanych przez celebransa (przewodniczące-
go) modlitw. Modlitwy te, co prawda były improwizowane i każdy z celebran-
sów zanosił modlitwy do Boga w imieniu wspólnoty, której przewodził, ile tylko 
mógł (jak się wyraził św. Justyn, autor z II w. w swojej Apologii), to jednak ich 
treść była zdeterminowana (określona) przez uobecniającą się rzeczywistość 
sprawowanego misterium. Improwizacja zatem nie oznacza tutaj dowolności, a 
wręcz przeciwnie, nakłada na celebransów zobowiązanie, aby w duchu uwielbie-
nia, w wierności tradycji apostolskiej i w granicach wolności, ukazywali święte 
tajemnice, posługując się przede wszystkim sformułowaniami Pisma Świętego. 

Spośród tych modlitw wypowiadanych w czasie sprawowania chrztu, Eucha-
rystii, obrzędu święceń, błogosławieństw, szczególne znaczenie posiadają Modli-
twy eucharystyczne nazywane anaforami7. 

6. Konieczność posługiwania się modlitwami zatwierdzonymi  
przez synody lub sobory 

Modlitwa dziękczynna jest nieodłączną częścią liturgii eucharystycznej od 
samego początku. Jej źródła znajdują się w żydowskiej Modlitwie Osiemnastu 
Błogosławieństw i Arcykapłańskiej Modlitwie Chrystusa. Na formę i treść naj-
starszych Modlitw eucharystycznych (anafor) ważny wpływ miały dwa czynniki: 
pierwszym było bardzo mocne pragnienie zachowania we wszystkim tradycji 
apostolskiej, drugim zaś troska o to, aby ich treść i forma odpowiadały przekaza-
nej przez Apostołów wierze Kościoła dotyczącej Eucharystii. Miało to ważne 
znaczenie także wobec zagrożenia, jakie stanowiły ówczesne herezje. 

Pragnienie wspólnot chrześcijańskich, aby jak najgodniej sprawować Pa-
miątkę Pana spowodowało, że one, podobnie jak w czasach apostolskich przyj-
mowały Pisma apostolskie od poszczególnych wspólnot, tak w późniejszym 
okresie przekazywano sobie również teksty anafor, których autorstwo często 
było przypisywane Apostołom lub uczniom apostolskim. 

Modlitwy używane w sprawowaniu liturgii powinny najlepiej jak tylko to 
jest możliwe, wyrażać treść sprawowanych tajemnic. Ten wymóg stał się powo-
dem, że synody i później sobory, zaczęły się domagać, aby w czasie sprawowa-
nia Liturgii używano tylko modlitw zatwierdzonych bądź na synodzie czy sobo-

 
7 C a b i e, dz. cyt., s. 35–50; por. B. N a d o l s k i: Liturgika. T. IV. Eucharystia. Poznań 

1992 s. 18–20. 
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rze lub przynajmniej przez okolicznych biskupów. Taki kanon po raz pierwszy 
został przyjęty w 393 r. przez Synod w Hipponie w Afryce Północnej. 

 
 

II. Początki ksiąg liturgicznych 

1. Rzymskie sakramentarze  – Leona Wielkiego, Gelazego 
i Grzegorza Wielkiego 

Zatwierdzane na synodach i soborach teksty Modlitw eucharystycznych 
(anafor) i innych modlitw używanych w liturgii a odmawianych przez biskupa 
lub prezbitera dały początek najstarszym zbiorom modlitw przeznaczonych do 
sprawowania Eucharystii w daną niedzielę w ciągu roku liturgicznego. Taki 
„niedzielny” zestaw modlitw służących do sprawowania poszczególnych Mszy 
św. nazywano formularzem. Osobne rękopisy takich formularzy w Rzymie okre-
ślano terminem libelli (książeczki). Z kolei zbiór formularzy całego roku kościel-
nego w Kościele zachodnim nazywano sakramentarzem, a w Kościele wschod-
nim – euchologion. Spośród najstarszych sakramentarzy trzeba wymienić trzy: 
sakramentarz leoniański, gelazjański i gregoriański8. 

Sakramentarz leoniański pochodzi z V w. i stanowi zbiór modlitw używa-
nych w liturgii przez papieża Leona Wielkiego (440–461). Znajdują się w nim 
formularze mszalne na niektóre dni roku liturgicznego. Sakramentarz ten stanowi 
prosty zbiór libelli. Powstał on dzięki staraniom biskupa Werony, który pragnął 
w swoim Kościele pozostać wiernym liturgii papieskiej i w ten sposób uchronić 
się przed wpływem herezji ariańskiej. Kodeks ten do dzisiaj przechowywany jest 
w Weronie i stąd też jego inna nazwa pochodzi od nazwy tego miasta: sacramen-
tarium veronense. 

Sakramentarz gelazjański zawiera tradycję liturgiczną przypisywaną papie-
żowi Gelazemu (492–496). Jednak w tym sakramentarzu tylko część prefacji i 
modlitw jest autorstwa tego papieża. Natomiast właściwym twórcą tego kodeksu 
jest duchowny rzymski pochodzący z VII w. Zbiór ten zawiera pełen zestaw mo-
dlitw używanych w czasie sprawowania liturgii w Rzymie w ciągu całego roku 
liturgicznego, jednak nie w liturgii papieskiej lecz w liturgii, której przewodni-
czyli miejscowi prezbiterzy. 

Sakramentarz gregoriański jest przypisywany papieżowi Grzegorzowi 
Wielkiemu (590–604) i zawiera modlitwy liturgii papieskiej. Kodeks ten stanowi 
pełen zbiór modlitw na wszystkie obchody liturgiczne w ciągu całego roku ko-
ścielnego. 
 

8 C a b i e, dz. cyt., s. 60–61.  
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2. Pierwsze opisy liturgii mszalnej – Ordines Romani 
Razem z najstarszymi sakramentarzami pojawiają się jeszcze inne zbiory 

tekstów dotyczących liturgii, które nazywano Ordines Romani. Dzieła te były 
przeznaczone dla kręgu odbiorców, którzy nie znali zwyczajów liturgii rzym-
skiej. 

W kodeksach tych umieszczano nie tylko zestawy modlitw danego obchodu 
liturgicznego, ale także szczegółowy opis czynności liturgicznych, które należało 
wykonać. Zawierały one również zwięzły wykład, dotyczący znaczenia poszcze-
gólnych obrzędów i sprawowanych w nich tajemnic Pańskich. Dzieła te były 
pierwszymi swego rodzaju przewodnikami drobiazgowo opisującymi liturgię 
rzymską, zawierały pierwsze przepisy i zwyczaje liturgiczne. 

3. Inne księgi liturgiczne starożytności  
chrześcijańskiej – ewangeliarze, lekcjonarze, księgi śpiewów 

Jak wspomniano, wraz z powstaniem Kościoła mamy do czynienia z nie-
dzielą czyli z nowym, cotygodniowym, specyficznie chrześcijańskim świętem. 
Każda niedziela była dniem obchodu paschy Chrystusa. Istotą tego świętowania 
było zgromadzenie wszystkich członków danej gminy (wspólnoty) i sprawowa-
nie Eucharystii. Jednak, oprócz tej regularnej, cotygodniowej paschy, chrześcija-
nie zaczęli także bardzo wcześnie i uroczyście obchodzić kolejną rocznicę męki i 
śmierci Pana. Obchody te z oczywistych względów były związane z terminem 
obchodu przez Żydów świąt paschalnych. Świętowanie to nazywano roczną pas-
chą. W I i II w. przeżywanie tej „rocznicy” odbywało się według dwóch tradycji: 
jedna ściśle wiązała ten obchód ze świętami żydowskimi czyli z 14-stym dniem 
żydowskiego miesiąca nisan, druga zaś przenosiła go na najbliższą niedzielę. 

Tak więc najstarsze wspólnoty chrześcijańskie znały obchód paschy „tygo-
dniowej” i szczególnie uroczysty obchód paschy „rocznej”. Ten rytm dał począ-
tek obchodom poszczególnych tajemnic wiary (szczególnie zbawczych wydarzeń 
z ziemskiego życia Jezusa Chrystusa) w cyklu rocznym i przyczynił się do po-
wstania „roku liturgicznego” z jego okresami i szczegółowymi obchodami litur-
gicznymi. 

Ta sytuacja sprawiła, że w czasie Mszy świętych, sprawowanych w danym 
dniu liturgicznym, zaczęto odczytywać odpowiednio dobrane fragmenty Pisma 
św., aby one pełniej i jaśniej ukazywały dane zbawcze wydarzenia i związane z 
nimi tajemnice wiary. Oprócz tego na kształt zmian liturgii Słowa wpłynęła rów-
nież przejęta przez Kościół forma odczytywania tekstów biblijnych podczas na-
bożeństw w synagogach. Tam odczytywano fragmenty z Pięcioksięgu (Prawa), z 
ksiąg prorockich (Proroków) i ksiąg dydaktycznych (Pism). Lekturę tę łączono 
ze śpiewem psalmów, homilią i modlitwą zgromadzenia. We wspólnotach chrze-

 156



ścijańskich momentem kulminacyjnym liturgii Słowa Bożego była lektura 
Ewangelii, którą poprzedzały dwa lub trzy Czytania9. 

Upowszechniająca się praktyka odczytywania odpowiednio dobranych tek-
stów Pisma św. w czasie obchodów danej niedzieli czy święta, przyczyniła się do 
powstania zestawów czytań biblijnych. Takie „zestawy”, np. perykop ewange-
licznych dały początek Księdze nazywanej Ewangeliarzem. Podobne zbiory 
obejmowały pozostałe czytania i śpiewy, które nazywano odpowiednio Lekcjo-
narzami czy Psałterzami. Oprócz nich znane były również zbiory śpiewów wy-
konywanych w czasie liturgii takich jak antyfony (Antyfonarze) czy hymny 
(Hymnarze). 

Spośród tych ksiąg szczególną czcią był otaczany Ewangeliarz. Księga ta 
najczęściej była bogato przyozdobiona, sam tekst Ewangelii był pisany złotymi 
literami. Kodeks ten uroczyście wnoszono do kościoła w czasie procesji wejścia i 
składano na ołtarzu. Inną formą czci tej Księgi było jej całowanie i okadzanie. 

 
 

III. Geneza i dzieje mszału 
 

1. Wyciąg z ksiąg liturgicznych dla jednej celebracji – Missalae plenarium  
Wspaniały rozwój liturgii, której ośrodkiem zawsze była niedzielna Msza 

św., sprawił, że począwszy od IV w. dla odpowiedniego jej sprawowania po-
trzebnych było jednocześnie kilka ksiąg: sakramentarz, ewangeliarz, lekcjonarz i 
księga śpiewów. Księgi te powstawały w skryptoriach zakonnych lub katedral-
nych, wymagały wielu godzin pracy i najczęściej były prawdziwymi dziełami 
sztuki. Sporządzenie takich ksiąg było bardzo kosztowne. 

Na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa upowszech-
nił się nowy rodzaj księgi liturgicznej, którą nazwano Missalae plenarium (peł-
nym mszałem). Najstarszą znaną tego typu księgą jest Mszał z Bobbio powstały 
już w VIII w. Księga ta, w jednym tomie, zawierała wszystkie teksty potrzebne 
do odprawienia danej Mszy św. czyli: odpowiednie śpiewy, czytania i modlitwy. 
Była więc zestawieniem formuł liturgicznych znajdujących się dotychczas w 
kilku księgach, przeznaczonych dla poszczególnych uczestników liturgii: cele-
bransa, diakona, lektora, grupy śpiewaków. W Pełnym mszale teksty te zestawio-
no w jednym miejscu zgodnie z Ordo Missae czyli Porządkiem sprawowania 
Mszy świętej. 

 
9 Por. C a b i e, dz. cyt., s. 75–85. 
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Ten nowy typ księgi stanie się bardzo przydatny szczególnie wtedy, gdy 
Mszę św. sprawuje celebrans i niewielka grupa wiernych (czasami reprezentuje 
ją tylko jeden ministrant). Taka praktyka pojawi się na przełomie VIII i IX w. i 
będzie nosić nazwę tzw. Mszy prywatnych. Rozkwit tej praktyki przypada na XI 
i XII w., kiedy to wielu kapłanów codziennie będzie sprawowało po kilka lub 
nawet kilkanaście Mszy św., z zasady bez udziału ludu. Właśnie to spowodowało 
szczególne „zapotrzebowanie” na taką księgę liturgiczną, która by w jednym 
kodeksie zawierała niezbędne teksty dla sprawowania Mszy św. Zatem ten pro-
ces przyśpieszył popularność pełnego mszału10. 

Od tego czasu w ówczesnych skryptoriach będą powstawać przede wszyst-
kim tego typu księgi liturgiczne. Podobnie było również i w znanym skryptorium 
metropolitalnym w Gnieźnie, gdzie powstały i są przechowywane do dnia dzi-
siejszego następujące mszały: 

a) opatrzony sygnaturą: Ms 149, powstał na przełomie XI i XII w.; zawiera 
Porządek sprawowania Mszy świętej (Ordo Romanus) i formularze mszalne ca-
łego Roku liturgicznego (Missale antiquissimum); 

b) opatrzony sygnaturą: Ms 147, powstał na przełomie XIII i XIV w.; zawie-
ra Missale i kalendarz;  

c) opatrzony sygnaturą: Ms 93, powstał na przełomie XIV i XV w., w podty-
tule nosi nazwę: Mszał Gnieźnieński; 

d) opatrzony sygnaturą: Ms 141, powstał na przełomie XIV i XV w., w pod-
tytule także nosi nazwę: Mszał Gnieźnieński. 

2. Mszał Trydencki 

Sobór Trydencki (1545–1563) został zwołany po wybuchu Reformacji przez 
papieża Pawła III. W ciągu XXV uroczystych sesji soborowych zajmował się 
sprawami wiary i reformą życia kościelnego11. Za pontyfikatu Juliusza III (1551–
1552; sesje od X do XIV) zdefiniował naukę Kościoła o Eucharystii. Podkreślo-
no w niej transsubstancjację chleba i wina we Mszy św., jej ofiarniczy charakter i 
realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie12. Sobór został za-
mknięty za czasów Piusa IV, a nie dokończone sprawy jak wydanie mszału, bre-
wiarza i katechizmu, zostały przekazane do załatwienia papieżowi. 

Zobowiązanie to okazało się jedną z największych zasług Tridentinum w 
dziedzinie liturgii. W czasie pontyfikatu papieża Piusa V wydano Mszał Rzymski 
(1570). Celem nowego mszału było ujednolicenie sposobu sprawowania Mszy 

 
10 Por. C a b i e, dz. cyt., s. 154–155. 
11 M. B a n a s z a k: Historia Kościoła Katolickiego. T. 3. Czasy nowożytne 1517–1758. War-

szawa 1989 s. 98. 
12 Tamże, s. 100. 
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świętej w całym Kościele. Cel ten chciano osiągnąć poprzez zamieszczenie w 
posoborowym mszale szczegółowych rubryk. Zostały one opracowane przez 
ceremoniarza papieskiego Jana Burcharda zgodnie z „pierwotną normą świętych 
Ojców” (wierność tradycji) i treściami teologicznymi, jakie zawierał pierwszy 
posoborowy dokument papieski Katechizm rzymski (1566). Zaś nad poprawno-
ścią wykonywania obowiązujących przepisów liturgicznych (rubryk) miała czu-
wać ustanowiona w 1588 r. Kongregacja Rytów. 

Owocem reformy Soboru Trydenckiego była także promulgacja pozostałych 
ksiąg liturgicznych, szczególnie brewiarza, rytuału i pontyfikału. Na szczególną 
uwagę zasługuje to, że po raz pierwszy w życiu Kościoła został ujednolicony 
mszał, który oprócz formuł modlitewnych zawiera bardzo szczegółowe rozpo-
rządzenia dotyczące sprawowania liturgii. Drugą nowością było powołanie przez 
papieża specjalnej instytucji odpowiedzialnej za dyscyplinę liturgiczną w Koście-
le powszechnym. 

3. Mszał Paryski (1738) 

Mszał Trydencki służył Kościołowi dokładnie czterysta lat. Wydano go już 
po siedmiu latach od zakończenia soboru. Ostatnie jego wydanie miało miejsce w 
Rzymie w 1962 r.. Ten Mszał Piusa V, przyjęty także we Francji, został tam w 
XVII i XVIII w. ubogacony nowymi modlitwami i antyfonami. Na uwagę zasłu-
guje fakt, że autorzy tych nowych tekstów czerpali inspirację dla ich powstania z 
ksiąg biblijnych i z modlitw zawartych w starożytnych sakramentarzach. Tę 
„francuską” akomodację Mszału Trydenckiego określa się w historii liturgii jako 
Mszał Paryski (Missalae Parisiensis). 

  
 

IV. Sobór Watykański II (1962–1965). 
Zasady odnowy obrzędów Mszy świętej 

Pierwszym dokumentem Soboru Watykańskiego II była Konstytucja o Li-
turgii świętej Sacrosanctum Concilium. Zawierała ona postulat dotyczący także 
reformy obrzędów Mszy św. Celem tych zmian miało być jaśniejsze ukazanie 
znaczenia poszczególnych części Eucharystii i ich wzajemnego związku, aby 
przez to wiernym ułatwić pobożny i czynny udział w niej (por. nr 50). Aby to 
zamierzenie osiągnąć należy uprościć obrzędy, jednak zachowując wiernie ich 
istotę; opuścić to, co z biegiem czasu stało się powtórzeniem lub dodatkiem bez 
większych korzyści. W procesie odnowy należy również przywrócić pewne ele-
menty, zatracone w ciągu wieków (…) stosownie do pierwotnej tradycji Ojców 
Kościoła (por. tamże).  
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Po tych ogólnych sformułowaniach Konstytucja domagała się następujących 
zmian szczegółowych: 

1) należy szerzej otworzyć skarbiec bibli jny i wiernym obficiej zastawić 
stół słowa Bożego (por. nr 51); 

2) w czasie samej liturgii należy głosić homilię  (por. nr 52); 
3) Po Ewangelii i homilii należy przywrócić modli twę  powszechną  (por. 

nr 53); 
4) w celu lepszego rozumienia tekstów można pozwolić w odpowiednim za-

kresie, we mszach odprawianych z udziałem wiernych, na stosowanie języka 
ojczystego (por. 54); 

5) po Komunii kapłana wiernym należy udzielać Ciała Pańskiego z tej samej 
Ofiary; zaś w wypadkach, które określi Stolica Apostolska wierni będą mieli 
możliwość otrzymania Komunii św. pod dwiema postaciami; 

6) Sobór zobowiązał także duszpasterzy, aby gorliwie uczyli wiernych o 
obowiązku uczestniczenia w całej Mszy św. (por. 56); 

7) ostatnim postulatem Soboru było przywrócenie praktyki koncelebry.  
 

 
V. Posoborowy Mszał Pawła VI 

 
1. Wydanie posoborowego mszału (1970) 

Realizacja powyższych postulatów soborowych dotyczących odnowienia 
sprawowania Eucharystii znalazła swoje potwierdzenie w wydaniu posoborowe-
go mszału. Został on ogłoszony przez Pawła VI i wydany przez Kongregację dla 
Spraw Kultu Bożego w Wielki Czwartek, 26 marca 1970 r. Wzorcowe wydanie 
mszału obejmuje 1000 stron o formacie 8* (17 X 24 cm) i ozdobione jest 14 
drzeworytami G. Luigi Uboldi z Mediolanu. 

We wstępnej części mszału zostały opublikowane następujące dokumenty: 
Dekret Kongregacji do Spraw Kultu Bożego, Konstytucja Apostolska Pawła VI 
Missale Romanum, Ogólny wstęp do Mszału Rzymskiego (OWMR), Motu Pro-
prio Pawła VI Mysterii paschalis oraz Ogólne Normy Roku liturgicznego i Ka-
lendarza. Mszał zamyka Dodatek, w którym umieszczono: obrzęd pokropienia 
wodą święconą, wzory modlitwy powszechnej, obrzęd błogosławieństwa nad-
zwyczajnego szafarza Komunii św., przygotowanie celebransa do Mszy św. i 
dziękczynienie po niej oraz melodie śpiewów mszalnych.  

Mszał tworzą następujące części: Msze roku liturgicznego, obrzędy Mszy 
św., Msze własne o świętych, Msze wspólne, Msze obrzędowe, Msze i modlitwy 
w różnych potrzebach. Msze wotywne i Msze za zmarłych. Na końcu umiesz-
czono indeksy imion i prefacji oraz spis treści. 
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2. Cechy posoborowego mszału z r. 1970 

Mszał Pawła VI stanowi przede wszystkim kontynuację Mszału Piusa V, z 
którego przejęto znakomitą większość tekstów. Nowe formuły stanowią tylko 
około 10%. Redaktorzy nowego mszału, podobnie jak redaktorzy Mszału Try-
denckiego pragnęli, by mszał wyrażał pierwotną regułę modlitwy (pristinam 
orandi regulam), a same zaś odnowione obrzędy Mszy św. były zgodne z nor-
mami Świętych Ojców (sanctorum patrum normam).  

Sobór Watykański II posiadał charakter pastoralny. Pragnął przystosować 
formy głoszenia orędzia zbawienia (aggiornamento) do czasów sobie współcze-
snych. Chciał wyrazić bogactwo wiary Kościoła objawiające się w jego modli-
twie liturgicznej (lex credendi statuat lex orandi) w lepszej harmonii z językiem 
dzisiejszej myśli teologicznej i współczesnego życia Kościoła oraz współczesnej 
mentalności człowieka. 

Zatem Mszał Pawła VI częściej niż Mszał Trydencki stosuje teksty biblijne 
w formułach liturgicznych: wersetach, oracjach, prefacjach itp. Częściej także 
umieszcza teksty patrystyczne. Formuły mszalne łączą słowa Pisma św. z wypo-
wiedziami Ojców, a także z doktrynalnymi wypowiedziami Kościoła, szczegól-
nie z tekstami soborowymi, tworząc jedną liturgiczną całość. 

W tekstach nowego mszału znajdujemy również szczególny akcent położony 
na wyrażenie centralnej tajemnicy objawienia, jaką jest misterium paschalne 
Jezusa Chrystusa oraz ukazanie obecności i działania Ducha Świętego. 

Z nową formą celebrowania Eucharystii ściśle się wiążą dokumenty doty-
czące odnowy kalendarza liturgicznego, ustalającego porządek i hierarchię po-
szczególnych uroczystości, niedziel i innych obchodów liturgicznych, a także 
dokumenty dotyczące porządku czytań.  

Największą nowością Vaticanum II jest ubogacenie mszalnej liturgii Słowa i 
przyjęcie w Kościele zachodnim tradycji celebrowania Eucharystii w oparciu o 
różne Modlitwy eucharystyczne. Dotychczasowa praktyka Kościoła rzymskiego, 
jaką było posługiwanie się tylko jedną anaforą – Kanonem Rzymskim, została po 
Soborze ubogacona przez przyjęcie nowych Modlitw eucharystycznych. W po-
soborowym Mszale w części Obrzędy Mszy świętej oprócz Kanonu Rzymskiego 
(określonego również jako I Modlitwa eucharystyczna) znajdujemy także trzy 
inne Modlitwy eucharystyczne. Ubogacenie zaś liturgii Słowa zaowocowało 
powstaniem Lekcjonarza Mszału Rzymskiego, którego łacińskie wydanie miało 
miejsce 30 września 1970 r. w święto św. Hieronima.  
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3. Drugie wydanie Mszału Pawła VI (1975) 

W 1975 r. ukazało się drugie wydanie wzorcowe posoborowego mszału. 
Uwzględniało ono zmiany jakie nastąpiły w prawodawstwie liturgicznym po 
1970 r. (szczególnie związane z reformą święceń i nowe obchody liturgiczne). 
Na podstawie tej wersji mszału przygotowano polską edycję mszału (1986 r.). 

4. Mszał wydany z okazji Wielkiego Jubileuszu Dwutysiąclecia  
Chrześcijaństwa (2002) 

Przyczyny trzeciego wydania posoborowego mszału (2002) 

Wśród  przyczyn  trzeciego  wydania  nowego  mszału wymienia się nastę-
pujące: 

1. uwzględnienie zmian zawartych w księgach liturgicznych wydanych po 
roku 1975; 

2. wprowadzenie w Kalendarzu Rzymskim (Powszechnym) w latach 1976–
2002 nowych obchodów ku czci Świętych; 

3. Doprecyzowanie i wyjaśnienie norm już istniejących, dotyczących spra-
wowania Mszy św. 

 
Nowe elementy w trzeciej edycji posoborowego mszału 
1. Dodano nowe teksty liturgiczne:  

 a) w części Mszy wspólnych o Najświętszej Maryi Pannie dołączono for-
mularz o Bożej Rodzicielce,

 b) w części Msze własne o Świętych dodano szereg formularzy mszalnych 
dotyczących nowych obchodów umieszczonych w Kalendarzu 
Powszechnym, 

 c) Umieszczono nowe modlitwy we formularzach Mszy Wspólnych, w 
Mszach i modlitwach w różnych potrzebach, a także w Mszach za 
Zmarłych. 

2. W części mszału zatytułowanej Obrzędy Mszy świętej umieszczono tylko 
I, II, III i IV Modlitwę eucharystyczną. Wszystkie zaś pozostałe Modlitwy eucha-
rystyczne (I i II Modlitwę eucharystyczną o Tajemnicy Pojednania oraz inne 
Modlitwy eucharystyczne „w różnych potrzebach”) umieszczono w Dodatku. 

3. We wszystkich formularzach Mszy Wielkiego Postu, zgodnie ze starożyt-
nym zwyczajem liturgicznym, przywrócono dawną modlitwę nad ludem jako 
specjalną formułę błogosławieństwa . 

4. W Ogólnym Wprowadzeniu tego mszału dodano zupełnie nowy rozdział 
IX, zatytułowany Adaptacje zależne od kompetencji biskupów oraz Konferencji 
Episkopatu. W tym rozdziale wymieniono szczegółowe uprawnienia biskupów w 
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zakresie adaptacji obrzędów liturgicznych do miejscowych warunków i przed-
stawiono ściśle określony sposób wprowadzania ich w życie (por. nr 390)13. 

Głównym celem trzeciego wydania wzorcowego posoborowego mszału było 
gorące pragnienie zachowania i wyrażenia nieskażonej tradycji wiary Kościoła 
od czasów apostolskich dotyczącej Eucharystii. Formuły zawarte w nowym 
mszale i szczegółowe normy dotyczące celebracji wskazują na troskę Kościoła, 
jego wiarę i niezmienioną miłość wobec Mszy św. 

Niewypowiedziany Dar Mszy św. Kościół otrzymał od Pana Jezusa podczas 
Ostatniej Wieczerzy za pośrednictwem Apostołów. Poprzez ten Dar, Chrystus na 
całe wieki aż do swego przyjścia, utrwalił ofiarę Krzyża i powierzył ją Kościo-
łowi, aby nieustannie sprawował pamiątkę Jego Męki i Zmartwychwstania i 
przyjmował zaproszenie Chrystusa do udziału w Jego zbawczej Ofierze. 

*** 

Nawet pobieżne zaznajomienie się z wybranymi zagadnieniami sprawowania 
Mszy św. w dziejach Kościoła wskazują, że była ona zawsze w centrum Jego 
życia. Chrześcijanie zaś mieli żywą świadomość, że stają wobec zdumiewającego 
daru Chrystusa i niepojętej tajemnicy, z której – jak ze źródła – wypływa woda 
żywa. Ten dar domagał się właściwego przyjęcia: wysiłku intelektualnego i du-
chowego, ale przede wszystkim wiary, będącej owocem pokornego otwarcia się 
na łaskę. Przez wieki, dla kolejnych pokoleń chrześcijan, czymś oczywistym był 
– chociaż różnie rozumiany – regularny udział w niedzielnej Mszy św. 

Trwała zaś obecność Chrystusa Zmartwychwstałego pod Postaciami Chleba 
i Wina domagała się i rodziła różnorodne formy adoracji. Udział we Mszy św. i 
adoracja Chrystusa Eucharystycznego przynosiły duchowe przeżycia i stawały 
się zobowiązaniem do rozwoju własnego życia duchowego we wspólnocie Ko-
ścioła oraz do budowania nowej cywilizacji sprawiedliwości, wolności, pokoju i 
miłości.  

 

 
13 M. B a r b a: La Genesi Istituzionale dell’ „Editio typica Tertia” del „Missale Romanum”. 

„Notitiae”. R. 38: 2002 s. 56–62. 
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ELŻBIETA OKOŃSKA 
Kształcenie nauczycieli religii w warunkach 

Unii Europejskiej 
 
 
 

W procesie integracji Polski z Unią Europejską wielu katechetyków stawia 
sobie pytanie: jaka powinna być katecheza, aby formowała katolików polskich 
tak, by wytrzymali konfrontację z wyzwaniami przyszłości. Podobne problemy 
postawił już przed kilkunastoma laty Edgar Josef Korherr, austriacki profesor 
pedagogiki religijnej i katechetyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w 
Grazu, w tytule jednego ze swych artykułów. Odpowiadając na pytanie: Jaka 
katecheza dla jakiej Europy? katechetyk z Grazu podkreślił, iż w tak złożonej 
sytuacji oznacza to, że nauczyciel religii w swoim nauczaniu i swoim życiu musi 
urzeczywistnić i wierność Bogu, i wierność człowiekowi (Panuś T.).  

Osoba nauczyciela religii–katechety jest dziś pierwszoplanowym składni-
kiem działalności katechizacyjnej. O roli i znaczeniu katechety jako podmiotu 
aktywnego katechezy mówi Dyrektorium Katechetyczne (DCG 71) stwierdzając, 
że najszlachetniejsze przymioty ludzkie i chrześcijańskie katechety bardziej gwa-
rantują owocność katechezy, niż wyszukane metody.  

Warto więc postawić sobie także pytanie jaki powinien być nauczyciel reli-
gii i na jakie aspekty jego przygotowania należałoby położyć nacisk, aby mógł 
on  realizować cele katechezy polskiej w aspekcie problemu integracji europej-
skiej jak uwrażliwianie  katechizowanych na potrzebę troski o duchowy kształt 
integracji europejskiej, analizowanie zagrożeń i niebezpieczeństw płynących z 
tego procesu, czy urzeczywistnianie w nauczaniu wierności Bogu i wierności 
człowiekowi 

W kontekście zmian przeprowadzanych w oświacie polskiej zwłaszcza w 
obszarze systemu kształcenia nauczycieli chciałabym w niniejszych rozważa-
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niach skupić się na aspekcie pedagogicznego kształcenia nauczycieli religii w 
warunkach Unii Europejskiej. Aby stworzyć szerokie przedpole omawianej tema-
tyki przedstawię w kolejności: rozwiązania dotyczące kwestii nauczania religii i 
kształcenia nauczycieli religii w wybranych krajach Unii Europejskiej,  koncep-
cje kształcenia nauczycieli oraz konieczne kompetencje nauczycielskie, które 
powinny być rozwijane u nauczycieli religii w Polsce w procesie ich przygoto-
wania do zawodu. 

 
 

I. Nauczanie religii i kształcenie nauczycieli religii w wybranych 
krajach Unii Europejskiej 

Prawo do wychowania i nauczania dzieci zgodnie z własnym światopoglą-
dem rodziców jest uznawane za oczywiste i powszechne – ma charakter prawa 
naturalnego. Prawo to jest chronione, między innymi, przez Europejską Konwen-
cję Praw i Wolności Podstawowych, a dokładnie przez artykuł nr 2 protokołu 
dodatkowego do tej Konwencji. Artykuł ten w zdaniu drugim stanowi: Państwo 
w wykonywaniu swych funkcji w dziedzinie wychowania i nauczania uznaje pra-
wo rodziców do zapewnienia tego wychowania i nauczania zgodnie z ich wła-
snymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi (Polska podpisała Konwencję 
26.11.1991 r., ratyfikowała ją 19.01.1993 r., natomiast protokół dodatkowy nr 1 
do tej Konwencji został przez Polskę podpisany 14.09.1992 r. i ratyfikowany 
10.10.1994 r.).  

Niezbędnym warunkiem realizacji tej konwencji, jak również realizacji pra-
wa do wolności sumienia i wyznania jest swoboda nauczania religii. Jeżeli więc 
państwa – sygnatariusze Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Poli-
tycznych zobowiązane są szanować wolność rodziców do zapewnienia dzieciom 
wychowania religijnego i moralnego zgodnie z ich własnymi przekonaniami (por 
art. 18 pkt 4) [Z. Nosowski, s. 11] – to jednocześnie  zobowiązały się do stwa-
rzania warunków do nauczania religii. Praktyczne rozwiązania tej kwestii w kra-
jach europejskich jednak wyglądają bardzo różnie. 

Dzięki oddolnej inicjatywie powołano do życia w Kościele katolickim nie-
formalne organizacje mające służyć okresowej wymianie informacji, porówny-
waniu realizowanych modeli pedagogicznych oraz wymianie doświadczeń mię-
dzy pokrewnymi jednostkami kościelnymi (Europejskie Forum ds. Nauczania 
Religii w Szkole i Międzydiecezjalne Seminarium Nauczania Religii w Szkole). 
W środowiskach ewangelicko-luterańskich oraz anglikańskich działa Intereuro-
pean Commission on Church and School, która jest otwarta na współpracę mię-
dzywyznaniową i międzyreligijną. Najmniej usystematyzowane jest stanowisko 
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Kościołów prawosławnych ze względu na liczne podziały narodowościowe (F.  
Pajer, s. 382–401). 

Przyczyną podjęcia w wielu krajach Europy zagadnienia nauczania religii w 
szkole były reformy szkolnictwa lub rewizje dotychczasowych konkordatów. 
Wraz z reformą szkolnictwa zmianie musiało ulec także nauczanie religii. Zmia-
na ta obejmuje głównie nowe usytuowanie przedmiotu zgodnie z przyjętą logiką 
reformy szkolnictwa. 

Skutki tych zmian A. Heyduk  (A. Heyduk, s. 38)  porządkuje w trzy grupy: 

 marginalizacja nauczania religii w programie szkolnym – może się ona doko-
nywać na skutek powoli postępującego procesu zaniku społecznego zaintereso-
wania celami wyznaniowymi i zawartością przedmiotu uznawanymi za niemoż-
liwe do pogodzenia ze świeckim charakterem kultury szkolnej (dotyczy to szcze-
gólnie Luksemburga – gdzie reforma szkolna z 1968 r. wprowadziła „moralność 
świecką” jako przedmiot alternatywny w stosunku do nauczania religii katolic-
kiej, pozostawiając możliwość nieuczęszczania z na żaden z tych przedmiotów ; i 
Hiszpanii w której ustawodawstwo przyjęte w latach 1990–91 uznało etykę za 
fakultatywny przedmiot „studyjny”, przesądzając tym samym o miejscu nauki 
religii w szkole gwarantowanym przez zrewidowany w 1979 r. konkordat); 

 dostosowanie prawnego profilu przedmiotu do zmienionych uwarunkowań 
kulturowych dzieci i młodzieży lub do nowego określenia przedmiotu kultury 
religijnej (w Belgii konstytucja  przekazuje samorządom prawne kompetencje w 
zakresie nauczania religii, w Grecji reforma przedmiotów nauczania religii pra-
wosławnej zerwała z dotychczasową tradycja doktrynalną, podkreślając histo-
ryczny i antropologiczny wymiar wiary chrześcijańskiej, w Portugalii zreformo-
wane prawo od 1995 r. przewiduje „katolickie wychowanie moralne i religijne” 
w szkole podstawowej i średniej jako przedmiot fakultatywny w stosunku do 
lekcji „rozwoju osobistego i społecznego”); 

 wzmocnienie kulturowej roli nauczania religii – w Austrii od 1989–90 wpro-
wadzono oprócz dwóch godzin religii tygodniowo, fakultatywny przedmiot dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych i interesujących się zagadnieniami religijny-
mi, w Norwegii nauczanie religii należy do przedmiotów obowiązkowych w 
ramach bloku formacyjnego (F. Pajer, s. 386). 

W państwach Unii Europejskiej, z wyjątkiem Francji, nauczanie religii jest 
obecne we wszystkich systemach szkolnych. Różne są tylko formy obowiązywa-
nia, zabezpieczenia prawne oraz zakres nauczania, a także sposób kształcenia 
nauczycieli religii (Janowska, s. 85). 
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Obecność religii w szkole związana jest z charakterem relacji państwo – Ko-
ściół. Współcześnie można mówić, uwzględniając powyższe kryterium, o dwóch 
rodzajach państw z kręgu kultury chrześcijańskiej, tj. o państwach wyznanio-
wych w wersji konfesyjności otwartej i o państwach świeckich. 

Państwa wyznaniowe  w wersji otwartej charakteryzują się: 
 rezygnacją z afirmacji jednej religii jako jedynie prawdziwej (w odróżnie-
niu od tradycyjnych państw wyznaniowych); 
 uznaniem jednej religii bądź jednego z Kościołów jako religii narodowej, 
lub jako Kościoła państwowego z racji historycznych (wkład Kościoła do 
kultury narodowej) lub socjologicznych (przynależność do danego Kościo-
ła większości danego społeczeństwa);  
 subwencjonowanie religii oficjalnej z funduszy państwowych;  
 gwarancje wolności religijnej dla wyznawców wszystkich religii na zasa-
dzie równości.   

W Europie państwa wyznaniowe w wersji otwartej związane są z Kościoła-
mi protestanckimi (państwa skandynawskie: Dania, Norwegia), w których cha-
rakter państwowy ma Kościół luterański; Wielka Brytania, gdzie charakter pań-
stwowy ma Kościół anglikański, bądź z Kościołem prawosławnym (Grecja, gdzie 
kościołem oficjalnym jest grecki Kościół prawosławny) [Krukowski, s. 35–43].  

W krajach tych religia jest obowiązkowym przedmiotem nauczania w szko-
łach publicznych. Obowiązkowość lekcji religii oznacza, że rodzice składają 
oświadczenie, jeżeli nie chcą, by ich dzieci uczestniczyły w tych zajęciach (wte-
dy organizowane dla nich są zajęcia zastępcze, najczęściej z etyki). System ten 
zrównuje religię co do ważności z innymi przedmiotami nauczania w szkole. 
Oceny z religii figurują na świadectwie szkolnym, a nauczyciele religii uczestni-
czą w radach pedagogicznych z pełnym prawem głosu (Nosowski, s. 11).  

W Danii, gdzie właśnie lekcje religii są obowiązkowe, nauczycieli religii 
przygotowują uniwersytety państwowe. Nauczanie religii w szkołach duńskich 
zbliża się charakterem do religioznawstwa, przy czym możliwe jest korzystanie z 
dodatkowego nauczania luterańskiego, rozumianego jako poszerzenie zasadni-
czego przedmiotu (Potocki, s. 94–96). 

W Wielkiej Brytanii problem ten rozwiązano jeszcze inaczej. Religia jest tu 
obowiązkowym przedmiotem, stanowiącym integralną część programu szkolne-
go. Szkoły dostają jednolite programy państwowe z określeniem celów naucza-
nia, zakresu problemów ogólnych i szczegółowych oraz metod realizacji tego 
przedmiotu. Programy państwowe są opracowane dla czterech stopni edukacji 
religijnej w zależności od wieku: 5–7 lat (stopień pierwszy), 7–11 (drugi) 11–14 
(trzeci) i 14–16 (czwarty) [Janowska, s. 85–86]. 
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 W brytyjskich szkołach lekcje religii są procesem bardziej wychowawczym 
niż katechetycznym, służą przekazowi wiedzy o zjawisku religii i o różnych reli-
giach. Przedmiot ten zwany religious education jest nauczaniem „ogólnochrze-
ścijańskim”, daje możliwość uczniom systematycznego studiowania chrześcijań-
stwa, a także innych religii: judaizmu, islamu, hinduizmu (Potocki, s. 94–96).  
Religii nie uczą duchowni, ale absolwenci uniwersytetów (School of Education), 
którzy studiowali jako przedmiot kierunkowy geografię i religię (Janowska, s. 
85–86).  

Religia jest przedmiotem obowiązkowym również w państwach świeckich 
takich jak: Niemcy, Belgia, Holandia, Austria, Irlandia, Cypr i dwa z sześciu 
kantonów szwajcarskich. Definicja państwa świeckiego obejmuje elementy nega-
tywne i pozytywne. Elementem negatywnym jest nieuznawanie religii państwo-
wej ani Kościoła oficjalnego. Elementem pozytywnym jest zasada równości ko-
ściołów wobec prawa. Powszechnie przyjmowane jest założenie, że państwo 
świeckie oparte jest na zasadzie separacji – oddzielenia Kościoła od państwa. 

W Europie mamy do czynienia z dwiema wersjami modelowymi takiej sepa-
racji: 

 system separacji wrogiej w wersji francuskiej,  
 system separacji skoordynowanej powstały w Niemczech i wprowadzony z 
pewnymi modyfikacjami do większości współczesnych państw europej-
skich. 

Oryginalnym elementem separacji niemieckiej jest uznanie osobowości pu-
blicznoprawnej Kościołów zakorzenionych w kulturze narodowej, z racji wkładu 
wnoszonego do życia publicznego. Układ ten w odniesieniu do Kościoła katolic-
kiego ma charakter konwencji międzynarodowej. Taki system separacji w okre-
sie międzywojennym wprowadzony został w Austrii, gdzie Kościoły posiadają 
status stowarzyszeń publicznoprawnych, a po Soborze Watykańskim II z pew-
nymi modyfikacjami w Hiszpanii i we Włoszech (Krukowski,  s. 35–43).  

W Niemczech więc prawo do nauczania religii w szkołach jest zagwaranto-
wane w konstytucji. Lekcje religii są umieszczone w planie zajęć i są zwykłym 
przedmiotem szkolnym. W większości landów ocena z religii jest wymagana do 
promocji ucznia. Nauczyciele religii są przygotowywani  na uniwersytetach pań-
stwowych i korzystają na równi z nauczycielami innych przedmiotów z upraw-
nień płacowych i socjalnych (ubezpieczenia). Państwo zobowiązuje się przy tym 
do honorowania wymagań stawianych katechetom przez władze kościelne, jak na 
przykład zatwierdzanie podręczników (Potocki, s. 94–96).  
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W Belgii lekcje religii są zagwarantowane konstytucyjnie. Istnieje możli-
wość wyboru jednego z przedmiotów konfesyjnych (katolickiego, protestanckie-
go, hebrajskiego lub muzułmańskiego) bądź niekonfesyjnej etyki, przy czym 
nacisk kładzie się głównie na formację intelektualną. 

W Luksemburgu uczniowie mogą być zwolnieni z lekcji religii, zapisując się 
na lekcje „moralności świeckiej” nie związanej z żadnym wyznaniem. Lekcje 
religii są prowadzone przez personel duchowny i świecki. Osoby świeckie, 
głównie katecheci, uczą wyłącznie na poziomie klas początkowych i uzupełnia-
jących. Katecheci są absolwentami Instytutu Katechezy Luksemburga, w którym 
studia trwają 3 lata i obejmują 2 lata kształcenia teoretycznego i rok stażu. Wy-
kładowców i profesorów religii mianują wyłącznie władze religijne (Rabczuk). 

Sytuację podobną do obowiązującej w Wielkiej Brytanii można spotkać w 
Holandii, kraju o zróżnicowanym społeczeństwie i pluralistycznym systemie 
szkolnym. W holenderskich szkołach podstawowych istnieje możliwość korzy-
stania z lekcji religii, nieopłacanych przez państwo. Lekcje te nie służą przeka-
zowi wiary, mimo, że mają kształtować poglądy honorujące tradycję chrześcijań-
ską. Dają one możliwość również obiektywnego wprowadzenia do innych religii 
i różnych systemów filozoficznych. W prywatnych szkołach katolickich w Ho-
landii lekcje religii mają również charakter awyznaniowy, ze względu na wyzna-
niowe zróżnicowanie uczniów, w szkołach średnich religii nie ma wcale. 

Drugi typowy model organizacji nauczania religii w szkołach publicznych  
w Europie to system fakultatywny. W tym systemie rodzice składają oświadcze-
nia, jeżeli chcą, by ich dzieci uczestniczyły w lekcjach religii. Uczniowie nie 
biorący udziału w lekcjach religii zazwyczaj nie muszą uczestniczyć w żadnych 
zajęciach zastępczych (czasami proponowane są im fakultatywnie lekcje etyki).   
Taki system obowiązuje w państwach świeckich: we Włoszech, Hiszpanii, Por-
tugalii, większej części Szwajcarii i od niedawna w większości krajów Europy 
Środkowej. 

 W szkołach hiszpańskich oczekuje się zgodności treści nauczania z doktryną 
Kościoła, z racji czego istnieje współdziałanie władz oświatowych i kościelnych 
w zakresie przygotowywania programów nauczania i nominowania nauczycieli 
(są oni mianowani przez Ministerstwo Edukacji na propozycję miejscowego bi-
skupa). Jeżeli rodzice lub opiekunowie nie życzą sobie, by ich dzieci poddawane 
były jakiejkolwiek edukacji religijnej, uczniowie zostają zwolnienie z zajęć z 
religii i w szkołach podstawowych organizuje się dla nich zazwyczaj zajęcia 
zastępcze z wychowania obywatelskiego, przysposobienia do życia w społeczeń-
stwie itp. W szkołach średnich uczniowie ci trafiają do klas „bezwyznaniowych”, 
dla  których program nauczania przewiduje zajęcia z etyki świeckiej (Rabczuk).
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We Włoszech we wszystkich szkołach istnieje religia jako przedmiot obo-
wiązkowy, choć uczeń może z niej zrezygnować. Nauczyciele religii muszą się 
legitymować misją kanoniczną, gwarantującą zgodność nauczania z doktryną 
Kościoła. Programy, a także wymogi dotyczące kwalifikacji nauczycieli religii są 
przedmiotem uzgodnień między władzami oświatowymi i Konferencją Episkopa-
tu Włoch (w przedszkolach, szkołach podstawowych lekcje religii może prowa-
dzić nauczyciel klasowy, jeśli wyrazi na to zgodę) [Rabczuk]. 

 Krajem wyjątkowym pod względem nauczania religii w Europie Zachodniej 
jest Francja. Laickość państwa jest tam tradycyjnie rozumiana jako zakaz na-
uczania religii w szkołach publicznych. 

W okresie międzywojennym pomiędzy władzami Republiki Francuskiej i 
Stolicy Apostolskiej został nawiązany dialog dyplomatyczny, który przyczynił 
się do powstania tzw. systemu „quasi-konkordatowego”. Współcześnie model 
separacji francuskiej utożsamiany jest z państwem neutralnym wobec przekonań 
religijnych, przy czym ta neutralność pojmowana jest w sensie zamkniętym. 
(Krukowski, s. 35–43).  

We Francji, od przeszło stu lat, środa jest dniem częściowo wolnym od na-
uki, aby wszyscy chętni mogli wziąć udział w katechizacji na terenie parafii. Od 
1960 r. ustawodawstwo francuskie zezwala na nauczania religii w tych szkołach, 
gdzie rodzice sobie tego życzą, jednak ten przepis jest rzadko wykorzystywany. 
Jedynie przy niektórych publicznych szkołach średnich istnieją tzw. kapelanie, 
gdzie uczniowie uczestniczą w lekcjach religii na terenie szkoły (Nosowski, s. 
12).  

Jedynie w szkołach publicznych dwóch departamentów: Alzacji i Lotaryngii, 
istnieje obowiązkowe nauczanie religii, ale uczniowie mogą być z niego zwol-
nieni na życzenie rodziców lub opiekunów. Dla uczniów nie uczestniczących w 
lekcjach religii szkoła nie organizuje zajęć zastępczych (Rabczuk).  

Mimo zakazu nauczania religii w szkołach francuskich bardzo rozbudowana 
jest sieć instytucji katechetycznych, co wydaje się szczególnie interesujące z 
punktu widzenia ewentualnego przeniesienia tego rozwiązania na grunt polski. 
Na płaszczyźnie krajowej działają takie instytucje jak: Komisja Episkopatu do 
Spraw Nauczania Katechetycznego, Krajowa Komisja Nauczania Katechetycz-
nego i Krajowe Centrum Nauczania Religijnego.  

Krajowe Centrum Nauczania Religijnego jest koordynatorem katechezy w 
całej Francji, przekazuje informacje katechetyczne, promuje formację katechetów 
i animatorów katechezy, animuje życie pastoralno-katechetyczne dzieci, mło-
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dzieży i dorosłych, a także współpracuje z instytucjami katechetycznymi innych 
krajów europejskich (Czekalski). 

W większości państw UE nauczyciele religii, zarówno świeccy jak i du-
chowni są wynagradzani przez państwo podobnie jak pozostali nauczyciele. We 
Francji koszty nauczania religii w szkołach publicznych pokrywają rodzice. Za 
programy nauczania odpowiedzialne są władze kościelne. One też delegują od-
powiednie osoby do nauczania religii, których władze szkolne mianują na na-
uczycieli po stwierdzeniu odpowiednich kwalifikacji teologicznych i pedago-
gicznych. Nauczyciele religii traktowani są na równi z pozostała częścią persone-
lu dydaktycznego. Niezależnie od przyjętych rozwiązań władze szkolne dbają by 
nauczanie religii nie prowadziło do jakiejkolwiek dyskryminacji (Bonikowska, 
Szczygło, Zwolan – OPOKA www.opoka.org.pl). 

Warto również zaznaczyć, iż w Europie, jak podaje R. Chałupniak, działa 
wiele ogólnoeuropejskich grup katechetycznych, takich jak AKK (Arbeitsgeme-
inschaft Katholischer Katechetikdozenten – Związek Wykładowców Katechety-
ki), ÉEC (Équipe Européenne Catéchese – Europejska Ekipa Katechetyczna) 
oraz Konferenz der Nationaldirektoren für Katechese (Konferencja Dyrektorów 
Narodowych ds. Katechezy). W Szwajcarii, Włoszech i Niemczech istnieją 
Związki Katechetów np. DKV – Niemiecki Związek Katechetów (Deutsche Ka-
techeten-Verein), – stowarzyszenie chrześcijan katolików, którzy w szczególny 
sposób przejęli się troską o kształt katechezy w Niemczech. Na uwagę zasługuje 
tu działalność Niemieckiego Związku Katechetów w zakresie publikacji na inte-
resujący nas temat dotyczący formacji nauczycieli religii (DKV-Beitrag zum 
Konsultationsprozess ReligionslehrerInnenbildung – 2000), w której związek 
pragnie mieć swój znaczący udział (Chałupniak).   

W Polsce model obecności religii w szkole ma charakter specyficzny – jak 
mówi Potocki – katechetyczny, obcy doświadczeniom innych krajów (Potocki, s. 
94–96). Powrót nauki religii do szkoły z dniem 1 września 1990 r. wiązał się z 
koniecznością zagwarantowania pełnej obsady nauczycieli religii. To z kolei  
ujawniło trudności kadrowe i zmusiło niektóre środowiska do redukcji tygo-
dniowego wymiaru nauki religii do jednej godziny. Spowodowało też zaintere-
sowanie katechizacją osób świeckich, a ze strony odpowiedzialnych za organiza-
cję wzrost troski o przygotowanie i permanentną formację katechetów i rozwój 
instytucji przygotowujących nauczycieli religii (Szpet).  

Na gruncie prawa państwowego kwestię przygotowania nauczycieli religii 
do zawodu reguluje Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz 
Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. (www.men.waw.pl) w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii. W Porozumieniu tym 
czytamy:  
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§1.  Kwalifikacje do nauczania religii w dotychczasowych szkołach średnich 
ogólnokształcących i średnich zawodowych oraz w szkołach ponadgimnazjal-
nych (...) z wyjątkiem dwuletnich szkół zawodowych, posiadają:  

1. Księża, którzy ukończyli wyższe diecezjalne lub zakonne seminarium du-
chowne i legitymują się dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia semi-
narium, 

2. Osoby świeckie i zakonne, które ukończyły wyższe studia teologiczne i 
posiadają przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne, 

3. Alumni wyższych seminariów duchownych po ukończeniu piątego roku 
studiów, 

4. Osoby świeckie i zakonne, które ukończyły wyższe studia magisterskie 
bez przygotowania teologicznego, ale przygotowanie to uzupełniły w for-
mie teologiczno-katechetycznych studiów podyplomowych lub kolegium 
teologicznego prowadzonego zgodnie z zasadami ustalonymi przez Konfe-
rencję Episkopatu Polski, zwanego dalej „kolegium teologicznym”. 

Porozumienie również wyraźnie precyzuje, co należy rozumieć pod poję-
ciem przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne: 

§ 4. 1. Ilekroć w niniejszym porozumieniu jest mowa o przygotowaniu kate-
chetyczno-pedagogicznym – należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejęt-
ności z zakresu pedagogiki, psychologii, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w 
powiązaniu z teologią w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie 
pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 
150 godzin.  

2. O posiadaniu przygotowania katechetyczno-pedagogicznego świadczy 
dokument ukończenia wyższego seminarium duchownego albo dyplom (za-
świadczenie) innej szkoły wyższej, kolegium teologicznego albo świadectwo 
ukończenia kursu katechetyczno-pedagogicznego prowadzonego przez kolegium 
teologiczne, wyższe seminarium duchowne lub inną szkołę wyższą.  
 
 

II. Koncepcje kształcenia nauczycieli i konieczne 
kompetencje nauczycieli religii 

W Europie funkcjonują trzy modele edukacji pedagogicznej nauczycieli: 
synchroniczny (paralelny), diachroniczny (podyplomowy) i zintegrowany. W 
Polsce dominuje model synchroniczny, polegający na równoczesnym kształceniu 
specjalistycznym i pedagogicznym (Denek, s. 38).  

Wydaje się, iż podstawą kształcenia nauczycieli religii w polskich uniwersy-
tetach i innych uczelniach typu akademickiego jest koncepcja kompetencyjna 
(funkcjonalna) podkreślająca znaczenie wiedzy, umiejętności i sprawności mery-
torycznych odpowiadających kierunkowi kształcenia, które wraz z kwalifikacjami 
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pedagogicznymi prowadzą do uzyskania biegłości zawodowej (A.M. de Tcho-
rzewski, s. 22).  

Kształcenie nauczycieli religii jest procesem specyficznym, czego dowodem 
jest fakt, iż w literaturze katechetycznej, zamiast terminu kształcenie czy przy-
gotowanie katechetów, używa się często określenia „formacja katechetów”. 
Termin „formacja” (łac. formatio) oznacza kształtowanie i tworzenie cech oso-
bowych oraz przyjmowanie pewnego systemu wartości. W tym znaczeniu 
przez formację katechetów można rozumieć proces zmierzający do ukształto-
wania dojrzałej, służebnej i twórczej osobowości katechety, zdolnej do wspól-
notowej pracy (Encyklopedia katolicka, s. 389–390).  

Proces formacyjny katechetów to przede wszystkim formacja intelektualna 
albo doktrynalno-teologiczna (tj. formacja biblijna, eklezjalna, liturgiczna i 
egzystencjalno-kulturowa). 

Odpowiednie przygotowanie pedagogiczne nauczycieli–katechetów po-
winno ułatwiać niezwykle trudny i skomplikowany proces przechodzenia od 
wymiaru doktrynalnego do praktyki katechetycznej. 

Skoro więc nadrzędnymi i najważniejszymi zadaniami edukacji szkolnej w 
warunkach integracji z Unią Europejską staje się dziś nabywanie odpowiednich 
kwalifikacji i kompetencji nauczycielskich w rozwoju zawodowym, istotne jest 
rozpatrzenie tego problemu w odniesieniu do nauczycieli religii. Priorytetowe 
bowiem obecnie staje się: 1) przygotowanie nauczycieli o wysokich kompeten-
cjach zawodowych, umiejętnościach gromadzenia i przetwarzania nowych in-
formacji oraz podejmowania decyzji skutecznego działania pedagogicznego, 2)  
opanowanie sztuki komunikowania się, dialogu i negocjacji, nawiązywania kon-
taktów i wpływania na otoczenie, 3)  intelektualna i moralna gotowość głoszenia 
prawdy (Denek, s. 58).  

W kształceniu nauczycieli religii należałoby także uwzględnić wskazania 
zawarte w obowiązującym w Unii Europejskiej raporcie Jacques'a Delorsa (De-
lors 1998), które dotyczą konieczności przestrzegania równowagi między kom-
petencjami w nauczanej dyscyplinie i kompetencjami pedagogicznymi. Kształce-
nie nauczycieli religii, zgodnie ze wskazaniami tegoż raportu, powinno wpajać 
im koncepcję pedagogiki, która wykracza poza utylitarność i pobudza do stawia-
nia pytań, interakcji, analizy różnych hipotez, jak również rozwijać w nich zalety 
natury etycznej, intelektualnej i emocjonalnej.  

Kompetencje na ogół wiązane są z osiąganiem pewnych standardów w obrę-
bie danej praktyki. Inne wyjaśnienia spotykane w słownikach to: a) zakres peł-
nomocnictw i uprawnień w jakiejś dziedzinie; b) gotowość do rozwoju osobowe-

 174



go w pewnym kierunku; c) zakres i stopień posiadanej wiedzy; d) wyjątkowa 
umiejętność zużytkowania i przekazywania innym wartości; e) fachowość i natu-
ralne jej manifestowanie. 

W odniesieniu do zawodu nauczyciela adekwatnym wydaje się być ujęcie 
kompetencji jako zbioru wiedzy, umiejętności, dyspozycji oraz postaw i wartości 
niezbędnych do realizacji nałożonych zadań (Łabendowicz, s. 150–165).  

Autorzy Raportu dla UNESCO określają kompetencje jako „swoisty kok-
tajl”, złożony z kwalifikacji w ścisłym tego słowa znaczeniu, nabytych przez 
kształcenie techniczne i zawodowe postaw społecznych, umiejętności pracy w 
zespole, zdolności podejmowania inicjatyw, zamiłowani do ryzyka (Delors, s. 90).  

Konieczne kompetencje nauczycielskie są to kompetencje, bez których oso-
ba sprawująca zawód nauczyciela nie mogłaby pracować konstruktywnie, tj. 
wypełniać przypisanych danej szkole zadań edukacyjnych. Złożoność zawodu 
nauczyciela, a także wielość specjalizacji nauczycielskich uniemożliwiają wy-
czerpujący opis kompetencji. Opis ten – jak pisze R. Kwaśnica – zawsze musi 
być niepełny, tzn. wybiórczy – odnoszący się tylko do wybranych kompetencji i 
założeniowy – prowadzony według założeń określających perspektywę, w ra-
mach której dokonujemy selekcji i charakterystyki kompetencji (Parzęcki, s. 29–
30).   

Autor ten, stosownie do koncepcji dwóch racjonalności, wyodrębnia grupę 
kompetencji praktyczno-moralnych i kompetencji technicznych. Do pierwszej 
grupy R. Kwaśnica zalicza kompetencje: 

 interpretacyjne, czyli zdolność rozumiejącego odnoszenia się do świata;  
 moralne, czyli zdolność prowadzenia refleksji moralnej;  
 komunikacyjne, czyli zdolność do bycia w dialogu z innymi i z sobą sa-
mym.  

Do grupy kompetencji technicznych R. Kwaśnica zalicza kompetencje: 
 postulacyjne – umiejętność opowiadania się za instrumentalnie pojętymi 
celami i identyfikowanie się z nimi, 
 metodyczne – umiejętność działania według reguł określających optymal-
ny porządek czynności, 
 realizacyjne – umiejętność doboru środków i tworzenia warunków sprzy-
jających realizacji celów. 

Pozycję nadrzędną w zawodzie nauczycielskim, zdaniem tegoż autora pełnią 
kompetencje praktyczno-moralne, gdyż kompetencje techniczne nie mogą być 
użyte bez ich zgody (Kwaśnica, s. 9–45).  
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Można stwierdzić, że z pewnością nauczycielem religii kompetentnym jest 
osoba szeroko i dogłębnie zorientowana w treści, którą ma przekazać podczas 
nauczania. Gdy braknie kompetencji nauczyciel religii przerabia c o ś  i mówi o  
c z y m ś, nie dotykając istoty rzeczy i nie podchodząc do problemów egzysten-
cjalnie. W kształtowaniu zaś kompetencji trzeba równocześnie rozwijać: cało-
ściową wiedzę, krytyczne stanowisko wobec rozwijających się tendencji nauko-
wych, udoskonalanie metod odkrywania rzeczywistości, a przede wszystkim 
zdolność otwierania się na ludzi, zdobywania ich zaufania, życzliwości i uznania. 

W zawodzie nauczyciela religii nieustanna interpretacja, ustawiczne tworze-
nie samego siebie i sprawne działanie stanowią podstawowe wymiary kompeten-
cji profesjonalisty.  

Nauczyciel religii powinien osiągnąć własny styl katechizowania, by realizu-
jąc program nauki religii, stał się prawdziwym animatorem dla grupy uczniów–
katechizowanych. Warto więc w procesie przygotowania nauczycieli religii 
zwrócić uwagę na rozwijanie ich własnej kreatywności, a nie tylko zwykłego 
przyswajania sobie pewnych zewnętrznych reguł (por. Dyrektorium Ogólne o 
Katechizacji, 1997, 245). 

Interpretacyjne kompetencje wobec wartości pedagogicznych pozwalają na-
uczycielowi religii na autonomiczne działania w zróżnicowanych warunkach 
pedagogicznych. Chodzi więc o odsłanianie złożonej rzeczywistości z różnych 
punktów widzenia, tak by uczeń–katechizowany mógł ją dobrowolnie zgłębić i 
rozwinąć, a to skłania nauczyciela do szerokiego otwarcia się na przemiany we 
współczesnym świecie i umiejętnego tworzenia syntezy z wyprowadzanych opi-
nii (por. M. Majewski, s.147; S. Dylak, s. 38–39).   

Przygotowując nauczycieli religii do pracy w szkole, należałoby nie tylko 
wyposażyć ich w szeroką i pogłębiona wiedzę przedmiotową, ale także w umie-
jętności przekazywania tej wiedzy. Nauczycielem religii kompetentnym interpre-
tacyjnie będzie zatem osoba wyposażona w wiedzę przedmiotową, ale i nieustan-
nie rozwijająca tę wiedzę oraz umiejętności pedagogiczne. Obok wiedzy i umie-
jętności przekazu potrzebna jest też nauczycielowi–katechecie dyspozycyjność 
psychiczna, pozwalająca na wchodzenie w potrzeby katechizowanego i zaspoka-
janie ich bez naruszania jego wewnętrznej wolności.  

Kompetencje interpretacyjne umożliwiają nauczycielowi formułowanie ce-
lów działania, obmyślanie jego metod, spostrzeganie otoczenia i samych siebie 
jako warunków stanowiących ograniczenia i możliwości działania. Kompetentny 
nauczyciel religii jest świadomy, że wybór metody pracy uzależniony jest od 
celu, podmiotu i treści nauczania religii, przede wszystkim zaś związany jest z 
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nim samym, z katechizowanym, ze środowiskiem w jakim się znajdują i wspól-
nie pracują, wreszcie z problemem, który został przez nich podjęty. 

Właściwe zrozumienie swoich zadań i realizowanie w życiu głoszonych 
wartości jest szczególnie istotne w przypadku wypełniania ważnego zadania 
wychowawczego nowej, zreformowanej szkoły, które mówi o kształtowaniu 
postawy dialogu. Nauczyciele, według zapisu zawartego w Podstawie Progra-
mowej, powinni zmierzać do tego, by uczniowie: kształtowali w sobie postawę 
dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz umieli 
współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów ( MEN: 
Szkolny program wychowania). Efekt podejmowania tych działań przez na-
uczyciela religii zależy od jakości jego komunikowania się z wychowankami. 
Pomiędzy uczniem a nauczycielem religii mogą wystąpić różne odmiany dia-
logu: 

 dialog pozorowany, będący maskowaniem rzeczywistego monologu, 
 dialog dydaktyczny, wynikający z potrzeby rzeczowego porozumienia 
się w procesie przekazu wiedzy lub zdobywania umiejętności, 
 dialog duchowy między osobami, który wyklucza bezosobowe, instru-
mentalne odniesienia, dialog ten polega na wymianie obietnic: „chcę, 
żebyś był (sobą), jesteś dla mnie wartością (samą w sobie), chcę odpo-
wiadać za ciebie (i za siebie), za moje reakcje względem ciebie”. 

W relacji ontycznej, zwanej duchowym dialogiem osób uczeń jest zatroska-
ny, czy nauczyciel religii akceptuje go takim, jaki jest, a nauczyciel całym sobą 
daje odpowiedź: tak. To „zapytanie” i „odpowiadanie” dwóch osobowych du-
chowości, rodzi między nimi więź duchowych przeżyć wartości moralnych i 
religijnych. W ten sposób powstaje wspólnota międzyosobowa (M. Sawicki, s. 
106–108).    

By móc prowadzić taki dialog duchowy, nauczyciel religii powinien być 
wyposażony w kompetencje komunikacyjne, czyli zdolność do bycia w dialogu z 
innymi i z sobą samym, o których pisze R. Kwaśnica. Nowe Dyrektorium Kate-
chetyczne nazywa nauczyciela religii  bezpośrednim mediatorem, który ułatwia 
komunikację między osobami i misterium Boga oraz między osobami we wspól-
nocie (por. Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, 1997, 156). Z tego określenia 
wynika odpowiedzialna misja i konieczność rozwijania u nauczycieli religii klu-
czowych umiejętności komunikacyjnych. Składają się one według G. Koć-
Seniuch na zdolność bycia w dialogu z dzieckiem. Są to takie umiejętności jak: 
kultura posługiwania się słowem i gestem, umiejętność interpretacji czyniąca 
nauczyciela tłumaczem, kultura pełnienia roli zawodowej jako sposób komuni-
kowania się z uczniem, umiejętność zachowań nauczyciela w rozmaitych sytu-
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acjach społecznych i pragmatyczność nauczyciela, przejawiająca się w warto-
ściowaniu efektów działalności edukacyjnej (G. Koć-Seniuch, s. 194).   

Postawa bycia w dialogu z innymi, realizowania duchowego dialogu przez 
nauczyciela religii nie ogranicza się tylko do kontaktów nauczyciel – uczeń, ale 
powinna odnosić się do całego środowiska szkoły. Jest to szczególnie istotne w 
początkowym okresie integrowania Polski z Unią Europejską. W środowisku 
nauczycieli, pełnym obaw, co do swojej przyszłości, nauczyciel religii, reprezen-
tujący postawę dialogu międzyosobowego może wydatnie przyczynić się do 
rozładowywania napięć i konfliktów. Ponadto uczniowie bardzo zwracają uwagę 
nie tylko na to, jak nauczyciel religii odnosi się do nich, ale także jakie ma kon-
takty z innymi nauczycielami. Jeśli bowiem nauczyciel religii będzie otwarty na 
relacje z innymi pracownikami szkoły, bez względu na ich światopogląd, będzie 
wychodził im naprzeciw, nie zamykając się w swoim świecie, na pewno zyska 
większy szacunek uczniów.  

Taki właśnie nauczyciel religii wielostronnie i szerokoprofilowo przygoto-
wany może ubogacić europejską praktykę nauczania religii w szkole o niepowta-
rzalny, można powiedzieć polski charakter jego katechetycznej posługi. 
 
 

III. Kto i jak kształci przyszłych nauczycieli religii 
W ostatnim okresie pojawiło się kilka publikacji na temat współczesnego 

nauczyciela religii (por. chociażby „Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wy-
zwania” pod red. ks. R. Chałupniaka). Stosunkowo jednak mało uwagi poświęca 
się osobom odpowiedzialnym za przygotowanie nauczycieli religii. A przecież to 
właśnie kwalifikacje naukowe, metodyczne i osobowościowe kadry akademic-
kiej, reprezentującej wszystkie dyscypliny na studiach teologicznych nie tylko 
przedmioty pedagogiczne, są znaczącym czynnikiem w formacji nauczycieli 
religii. O ile kompetencje naukowe „nauczycieli nauczycieli” poddawane są 
urzędowej weryfikacji, zwłaszcza w przypadku niższych stopni naukowych, to 
ocena pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli akademickich rzadko pod-
lega ocenie. 

Z jednej strony bowiem można pokusić się o przywołanie wydaje się niekie-
dy bardzo aktualnych w odniesieniu do kształcących nauczycieli religii słów J. 
Szczepańskiego napisanych przeszło 25 lat temu: jedno ze źródeł konserwatyzmu 
szkolnictwa wyższego to jego pracownicy (...), którzy uczyli się powielać wzory 
starszych kolegów i stad ich zdolności innowacyjne są ograniczane brakiem zro-
zumienia procesu nauczania i wychowania, a zatem możliwości zmian tego, cze-
go się nauczyli od swoich mistrzów i kolegów” (za Cierzniewska, s. 132).  
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Z drugiej zaś strony w kształceniu pedagogicznym nauczycieli religii poja-
wia się tendencja do zachwycania się różnymi sposobami unowocześniania pro-
cesu kształcenia na katechezie, jak np. wyposażanie nauczycieli religii w bogaty 
repertuar bardzo modnych ostatnio aktywizujących metod i technik nauczania, 
przy jednoczesnej ucieczce od gruntownej analizy współczesnej filozofii wy-
chowania, radykalnej pedagogiki krytycznej czy prób zmierzenia się z fenome-
nalną koncepcją pedagogiki otwartej ks. Mariana Nowaka. Technologiczne my-
ślenie o edukacji, także religijnej, w tym o kształceniu nauczycieli religii, jest 
dziś wielkim niebezpieczeństwem zwłaszcza w kontekście integracji z Unią Eu-
ropejską, co doskonale puentuje refleksja A. Nalaskowskiego: W niewielkiej 
szkole, którą wraz z konferencyjna grupą zwiedzałem jako placówkę wzorcową 
pani dyrektor zachłystywała się możliwościami swojego komputera: »W tym 
komputerze mamy wszystkie informacje o uczniach. Wszystkie oceny i uwagi 
wprowadzane są na bieżąco. (...) Każdy uczeń jest tu zaszeregowany wedle moż-
liwości, wyników w testach, zainteresowań, osiąganych sukcesów i niepowodzeń. 
Tutaj jest też pod ręką pełna informacja o jego spóźnieniach i nieobecnościach. 
(...) Po prostu nasz bank informacji«. Gdy zapytałem, czy czasami patrzy swoim 
uczniom głęboko w oczy odpowiedziała: »Panie profesorze, my tu staramy się 
być nowocześni. U nas już jest Europa« (Nalaskowski, s.120).  

Być może więc w warunkach Unii Europejskiej pewną propozycją, wzboga-
cająca teorię i praktykę kształcenia nauczycieli–katechetów, będzie stwarzanie 
warunków do wielopłaszczyznowej, interdyscyplinarnej współpracy między 
specjalistami w dziedzinie nauk humanistycznych a teologami, między przedsta-
wicielami pedagogiki ogólnej, dydaktyki, teorii wychowania i pedagogiki religii, 
katechetyki oraz dydaktyki katechezy (np. udział w projektach badawczych, 
konferencjach, szkoleniach itp.). Cenna jest w tym miejscu uwaga  ks. J. 
Bagrowicza: rozdział między humanistyką a teologią jest ze szkodą dla obydwu 
stron. Jestem o tym przekonany od wielu lat. Wiem, ile traci teologia, gdy izoluje 
się od kultury ogólnej. Wiem także, ile nieporozumień jest w nauce, gdy nieteo-
logowie wkraczają na obcy dla siebie teren teologii. A przecież jest to przeszkoda 
do pokonania.  Interdyscyplinarna współpraca w wielu środowiskach jest tego 
najlepszym przykładem.  
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I. Założenia teoretyczne i metodologiczne 

Gimnazjaliści są odrębną grupą czy kategorią młodzieży, lokującą się we 
wczesnym okresie dorastania osobniczego, który odznacza się specyficznymi 
cechami. Jan Śledzianowski pisze, że Gimnazjaliści są dziećmi współczesnej 
Polski, tej po 1989 roku. Wprawdzie zasadniczy ich rocznik urodzenia, to 1986 
rok, a więc w świadomości dzieci okresu po-niemowlęcego nie mógł się zapisać 
czas przeżywany w PRL. Może on być jeszcze przywoływany we wspomnieniach 
rodziców, ludzi dorosłych (…). Właśnie ci młodociani z końca XX wieku na prze-
łomie tysiącleci, przeżywają indywidualnie swój własny przełom, bowiem pra-
wem naturalnego rozwoju jest, iż z dzieciństwa przechodzą w wiek młodzieńczy1. 
Gimnazjaliści, to młodzi ludzie, którzy weszli właśnie w trudny okres wczesnego 
dorastania, przestając już „być dziećmi” i stając się stopniowo „osobnikami mło-
dzieńczymi”. Okres, w którym znajdują się gimnazjaliści, odznacza się radykal-
nymi, szybkimi zmianami, niemal w każdej sferze ich życia osobniczego i spo-
łecznego. M. Taraszkiewicz stwierdza, że w okresie dorastania, już w początko-
wym jego etapie, kształtuje się tożsamość jednostki, jako podstawowa cecha jej 
osobowości i zasada funkcjonowania oraz kryterium oceny własnej. Okres dora-
stania, zdaniem tej autorki, to czas intensywnego poznawania własnej osoby, 
odnajdowania własnego miejsca w społeczeństwie, poszukiwania celu i sensu 
własnego istnienia, a także swojej roli w życiu, inicjowania bardziej skrystalizo-

 
1 Zob. J. Ś l e d z i a n o w s k i: Aspiracje życiowe gimnazjalistów. Kielce 2001 s. 5. 

 183



wanych, niż w dzieciństwie, planów na przyszłość, bliższych i dalszych czaso-
wo2. 

W okresie wczesnego dorastania młoda jednostka przechodzi skomplikowa-
ny proces zmian biologicznych, psychicznych, emocjonalnych, społecznych i 
moralnych w strukturze i funkcjonowaniu swojej osobowości. Zmiany te, wła-
śnie na tym etapie jej rozwoju, nabierają dużego przyspieszenia, które często jest 
niezrozumiałe dla samej młodej jednostki – dziewczyny i chłopca. Dlatego też 
prawidłowy rozwój młodzieży w tym okresie wymaga wielorakiej pomocy ze 
strony osób dorosłych, zwłaszcza rodziców, nauczycieli i wychowawców, jako 
osobników znaczących w jej osobistym życiu i dorastaniu do dojrzałości. W tym 
trudnym okresie, rozlokowanym gdzieś między „buntem i sprzeciwem”, z jednej 
strony, a „potrzebą akceptacji i zrozumienia”, z drugiej strony, dorośli znaczący 
winni tym młodym osobom wykazać wiele wyrozumiałości, życzliwości, empatii 
i miłości, a jednocześnie unikać czy wystrzegać się w kontaktach z nimi autory-
tarnych decyzji, moralizowania, stosowania niezrozumiałych sankcji negatyw-
nych, albo postawy obojętnej i lekceważącej problemy i potrzeby młodzieży. R. 
Łapińska twierdzi, że dorośli, chcąc pomóc dorastającej młodzieży w pokonywa-
niu różnych trudności i kłopotów codzienności, powinni pamiętać, że często po-
pada ona w stany emocjonalno krańcowe. Radość jest żywiołowa, smutek grani-
czy z rozpaczą. Po okresie przygnębienia przychodzą okresy nadmiernego oży-
wienia. Młodzież łatwo przerzuca się od entuzjazmu do przygnębienia, od uczuć 
miłości i uwielbienia, do nienawiści i pogardy3.W tym okresie, dodaje trafnie E. 
Hurlock, młody człowiek traci poczucie bezpieczeństwa, staje się lękliwy bar-
dziej niż we wcześniejszym okresie swego rozwoju, staje się też mniej ufny, a 
jednocześnie zaczyna „liczyć” bardziej na siebie niż na pomoc dorosłych, którzy 
tracą autorytet w jego skali oceny4. W ocenie B.C. Lievegaed’a na etapie dora-
stania  jasny, kolorowy, pełen kwiatów świat dziecka, zostaje zburzony, a młody 
człowiek spostrzega nagle nagi, szary świat tak zwanych konkretnych faktów5. Te 
wszystkie procesy zmian dokonują się w osobowości gimnazjalistów, liczących 
od 14 do 17 lat życia, które są dla nich trudne i zagadkowe do zrozumienia, choć 
także ich zadziwiają i intrygują. Jan Śledzianowski twierdzi, że gimnazjaliści 
znajdują się na swoistej „huśtawce” emocjonalnej, wywołanej ich etapem rozwo-
ju osobniczego, zbytnio przyspieszonego nowymi sytuacjami życiowymi, w tym 
zmianą szkoły i jej otoczenia, odrębnymi egzaminami i lękiem o dostanie się do 

 
2 Zob. M. T a r a s z k i e w i c z: Młodzież o swojej przyszłości. „Psychologia Wychowaw-

cza”. R. 1985 nr 5 s. 521–522. 
3 R. Ł a p i ń s k a: Psychologia wieku dorastania. Warszawa 1966 s. 28; por. R. Ł a p i ń -

s k a, M. Ż e b r o w s k a: Wiek dorastania. W: M. Ż e b r o w s k a (red.): Psychologia rozwojowa 
dzieci i młodzieży. Warszawa 1986 s. 664–796. 

4 E. H u r l o c k: Rozwój dziecka. Warszawa 1975 s. 65–72. 
5 B.C.J. L i e v e g a e d: Fazy rozwoju dziecka. Toruń 1993 s. 73. 
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„wybranego” gimnazjum, a następnie, po jego ukończeniu, do liceum lub innej 
szkoły średniej. Z tej racji wymagają oni skutecznego wsparcia ze strony doro-
słych – w rodzinie i szkole6. Problem ten konkretyzuje i jasno precyzuje Maria 
Łopatkowa, twierdząc, że taka pomoc dla młodzieży powinna cechować każdą 
matkę, każdego ojca, całe społeczeństwo i wszystkie rządy7. Bez wątpienia, 
wsparcie to jest im konieczne, gdyż wielu spośród ogółu gimnazjalistów nie 
sprostałoby samodzielnie nachodzącym ich trudnościom i zmianom w ich orga-
nizmie i psychice. 

Ewa Wysocka twierdzi, że Młodzież i młodość stanowi zjawisko biologiczne, 
społeczne i kulturowe, wyznaczane zmiennymi cywilizacyjnymi i kulturowymi, 
przełamującymi się w systemie wychowania i socjalizacji8. Określenie to ułatwia 
zdefiniowanie i wyodrębnienie kategorii młodzieży gimnazjalnej, znajdującej się 
na etapie rozwoju wczesnej adolescencji. Tak określona grupa młodzieży stanowi 
więc społeczno-demograficzną kategorię osób w przejściowym stadium rozwoju 
między okresem dzieciństwa a dorosłością, przygotowującą ją do przejęcia pełnej 
odpowiedzialności za własne życie, dokonywane wybory i podjęcia samodzielno-
ści społeczno-ekonomicznej9. Młodzież w okresie dorastania, różniąc się od dzie-
ci i dorosłych, odznacza się, zdaniem licznych badaczy, specyficznymi cechami: 
krytycyzmem myślenia, nastawieniem perspektywicznym, skłonnością do kry-
tycznej oceny zastanych wartości i proponowanych reguł moralnych przez poko-
lenie starsze, kontestacją autorytetów, upartym poszukiwaniem własnej tożsamo-
ści, krytyczną oceną osób dorosłych i ich świata, w tym własnych rodziców i 
nauczycieli, wyodrębnianiem własnych zainteresowań i dążeń życiowych, w 
relacji do osób młodszych i starszych, dążeniem do niezależności i samodzielno-
ści, wskazywaniem wad życia społecznego w strukturach świeckich i religijnych, 
a także brakiem doświadczenia, pobudliwością, krytykowaniem otaczającej rze-
czywistości. Ta chwiejność nastrojów, a jednocześnie kierowanie się ideałami i 
poszukiwanie wzorów odniesienia, cechują niemal każdą młodą osobę w tym 
wieku „przyspieszonego” procesu dorastania, obejmującego wszystkie sfery jej 
życia10. 

 
6 J. Ś l e d z i a n o w s k i, dz. cyt., s. 5. 
7 M. Ł o p a t k o w a: Pedagogika serca. Warszawa 1992 s. 102. 
8 E. W y s o c k a: Doświadczanie kryzysu w wartościowaniu a religijność młodzieży szkół 

średnich. W: J. B a n i a k (red.): Religijna i moralna kondycja młodzieży polskiej – mity i rzeczywi-
stość. „Socjologia Religii”. R. 2005: 3 s. 49. 

9 Tamże, s. 49; por. W. A d a m s k i: Młodzież współczesna. W: W. P o m y k a ł o (red.): En-
cyklopedia Pedagogiczna. Warszawa 1993 s. 380. 

10 Zob. K. W i l e c k i: Społeczne czynniki tożsamości pokoleniowej młodzieży. „Studia Socjo-
logiczne” R. 1990 nr 1–2; J. B a g r o w i c z: Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Toruń 
2000; K. S z a m b e l a n, M. T y s z k o w a: Samoocena uczniów w wieku dorastania i ich pozycja 
w grupie rówieśniczej. „Psychologia Wychowawcza”. R. 1974 nr 4; M. P r z e t a c z n i k o w a: 
Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Warszawa 1978. 
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E. H. Erikson twierdzi, że okres dorastania przygotowuje jednostkę do ro-
zumnego i rozsądnego wejścia w dorosłe życie społeczne oraz do odgrywania w 
nim stosownych ról społecznych w każdej grupie odniesienia, w której przyjdzie 
jej funkcjonować. Podstawową cechą tego okresu, jego zdaniem, jest specyficzny 
kryzys tożsamości i rozproszenie ról. Efektem tego procesu może być albo inte-
gracja osobowości młodej jednostki, czy jej tożsamości, albo kryzys tożsamości 
– dezintegracja osobowości11. W ocenie badaczy, kryzys ten bywa pokonywany 
przez młodą jednostkę z pomocą mechanizmu tzw. „buntu dorastania”, czyli 
negacji, oporu i sprzeciwu wobec zastanych metod postępowania oraz systemu 
wartości i znaczeń, które w efekcie prowadzą do wyeksponowania własnej od-
rębności, inności i tożsamości12. Istotą okresu dorastania jest trudny i skompli-
kowany proces budowania się tożsamości młodej jednostki, która dąży do poczu-
cia ciągłości w czasie i do uniezależnienia się od sytuacji i okoliczności, chce 
uzyskać poczucie wewnętrznej spójności i odrębności, ma wizję własnej osoby i 
sama chce decydować o własnym losie, odrzucając „sterowanie” z zewnątrz13. A. 
Gałdowa zaznacza, że rozwój tożsamości obejmuje uczucia, wartości, wyobraże-
nia dotyczące własnej osoby, jej oceny pozytywne i negatywne, stosunek do 
siebie samego i nastawienie do innych ludzi, do kultury i tradycji, do religii i 
moralności14, a także wyjaśnianie i interpretowanie świata społecznego, w któ-
rym żyje rozwijająca się jednostka. Właściwie przebiegający proces dorastania 
jednostki, kształtowania się jej tożsamości i integracji osobowości, daje jej (jed-
nostce) poczucie własnej wartości i akceptacji w otoczeniu społecznym doro-
słych i rówieśników, eliminując zarazem możliwy kryzys tożsamości. 

Okres dorastania wywołuje zmiany w każdej sferze osobniczego życia mło-
dej jednostki, a zmiany te są również zauważalne w jej świadomości i praktykach 
religijnych oraz w nastawieniu do autorytetów oficjalnych – religijnych i świec-
kich. Religijna świadomość, wyrażająca się w postawach i zachowaniach oraz w 
stosunku do instytucji religijnych, jest problemem, którym zajmuję się we wła-
snych badaniach socjologicznych poświęconych świadomości religijnej i ko-
ścielnej młodzieży gimnazjalnej z początku XXI wieku. W szczególności zaś 
interesuje mnie problem zależności między zmianami zachodzącymi w osobowo-
ści gimnazjalistów, głównymi cechami etapu ich rozwoju osobowego, jako 
zmienną niezależną, a poziomem ich religijności. Problem ten można ująć w 
formie pytania: czym specyficznym odznacza się religijność młodzieży gimna-
zjalnej, w porównaniu z religijnością innych kategorii młodzieży? Czy problemy 

 
11 E. H. E r i k s o n: Tożsamość a cykl życia. Poznań 2004 s. 85–90. 
12 Zob. A. O l e s z k o w i c z: Bunt dorastania – jego mechanizmy i funkcje. „Psychologia 

Wychowawcza”. R. 1996 nr 5 s. 394–400. 
13 Zob. H. M a m z e r: Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości 

jednostki. Poznań 2003 s. 48–50. 
14 Zob. A. G a ł d o w a (red.): Tożsamość człowieka. Kraków 2000 s. 9–10. 
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pojawiające się w osobowości gimnazjalistów, wskutek zmian w jej strukturze, 
oddziałują na ich wierzenia i praktyki religijne? Czy gimnazjaliści sami umieją 
odnaleźć własne miejsce w strukturach kościelnych i uczestniczyć w ich co-
dziennym życiu? Pytania te pozwalają na sformułowanie kilku hipotez empi-
rycznych, które zostaną zweryfikowane na materiale badawczym dotyczącym 
świadomości religijnej i udziału gimnazjalistów w praktykach religijnych. Hipo-
teza główna zakłada, że religijność gimnazjalistów ujawnia cechy i poziomy 
adekwatne do typowych zmian w strukturze i funkcjonowaniu ich osobowości. 
Hipoteza druga, z kolei, przyjmuje, że kryzys tożsamości osobowej gimnazjali-
stów nie pozostaje obojętny dla religijności każdego z nich, a wręcz przeciwnie, 
oddziałuje częściej negatywnie niż pozytywnie na ich wierzenia i praktyki reli-
gijne. Hipoteza trzecia zakłada, że większość gimnazjalistów nie odczuwa po-
trzeby uczestniczenia w życiu własnych wspólnot parafialnych, nie zabiega o 
więzi z księżmi, a wręcz przeciwnie, izoluje się i unika tych styczności. 

Hipotezy te poddam procesowi weryfikacji w dalszej części artykułu, opiera-
jąc się na wynikach własnych badań socjologicznych, które zrealizowałem wśród 
dobranej grupy gimnazjalistów na wsi i w mieście. Chcę zarazem podkreślić, iż 
w porównaniu z innymi grupami młodzieży polskiej, świadomość religijna gim-
nazjalistów rzadko była uwzględniana w badaniach socjologicznych. Z tego 
względu wyników moich badań nie będę mógł porównywać zbyt często z analo-
gicznymi wynikami badań innych autorów15. Natomiast liczniejsze są badania 
nad kryzysami młodzieży w wieku dorastania, w tym na etapie wczesnej adole-
scencji16. 

Badania tu prezentowane wykonałem w ramach problematyki własnego se-
minarium doktorskiego, które prowadziłem na Wydziale Pedagogiczno-
Artystycznym UAM w Kaliszu, oraz w ramach seminarium dyplomowego, które 
prowadziłem w Instytucie Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Kaliszu, przy wydatnej współpracy moich seminarzystów i doktorantów, w 
latach 2001-2004. Badaniami objąłem uczniów w czterech gimnazjach wiejskich 
i w czterech gimnazjach miejskich w Kaliszu, dobranych techniką losowo-
celową z list ewidencyjnych uczniów. Łącznie w badaniach tych uczestniczyło 
955 osób, w tym 369 w gimnazjach wiejskich (38,6%) i 586 w gimnazjach miej-
skich (61,4%). W badanej zbiorowości znajdowało się 636 dziewcząt (66,6%) i 
319 chłopców (33,4%). Uczniowie badani reprezentowali wszystkie trzy klasy 
szkolne: I – 289, II – 308, III – 358, stanowiąc odpowiednio odsetki: 30,3%, 

 
15 Zob. E. S i k o r a: Aspiracje życiowe młodzieży z osiedli byłych PGR (na przykładzie woje-

wództwa warmińsko-mazurskiego). Olsztyn 2004 (praca doktorska niepublikowana); T. P o t k a j: 
Jak zmienia się religijność polskiej młodzieży?. „Tygodnik Powszechny”. R. 2002 nr 51–52 s. 13. 

16 Zob. E. W y s o c k a: Doświadczenie kryzysu w wartościowaniu a religijność młodzieży 
szkół średnich, art. cyt., s. 49–69. 
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32,2% i 37,5% ogółu zbiorowości. Badania zostały zrealizowane techniką ankie-
ty audytoryjnej w klasach szkolnych, przewidzianej w metodzie sondażu diagno-
stycznego, którą zastosowałem na tym etapie badań. Z kolei na etapie analizy 
wyników badań socjologicznych zastosowałem metody statystyczne indeksu 
zjawisk religijnych (na przykład praktyk religijnych) oraz miernik Q Kendala, 
stosowany do badania korelacji rangowej między zmiennymi. Miernik ten można 
stosować wyłącznie do tablic 2x2. Istotna statystycznie zależność występuje w 
przypadku, kiedy Q= +< 0,200 – 0,999 albo Q= -> 0,200 – 0,999. W przedziale 
od -0,200 do +0,200 brak istotnej zależności statystycznej17. Miernik Q Kendala 
jest także określany w statystyce jako współczynnik zbieżności Yule’a. Warun-
kiem jego zastosowania w obliczeniach jest uprzednie skonstruowanie, wspo-
mnianej już wyżej, tabeli 2x2 (dwuelementowej)18. 
 

II. Kryzys tożsamości a potrzeba akceptacji u gimnazjalistów 

Janusz Mariański, omawiając uwarunkowania życia dzisiejszej młodzieży 
polskiej, stwierdza jednoznacznie, że znaczny jej odsetek znajduje się w trudnej 
sytuacji dysonansowo-stresowej, która wynika między innymi z braku zgodności 
pomiędzy  systemem wartości uznawanych przez młodzież za ważne, a syste-
mem aksjologicznym wynikającym z religii katolickiej i z jej moralności. Autor 
twierdzi, że dyssens pomiędzy wartościami upowszechnianymi w społeczeń-
stwie, a wartościami związanymi z religią katolicką przybiera obecnie zmienne 
rozmiary i zakłóca system znaczeń licznych jednostek i zbiorowości, a szczegól-
nie na jego oddziaływanie są narażeni ludzie młodzi, dopiero zapoznający się z 
zasadami obowiązującymi w życiu społecznym – świeckim i religijnym. W efek-
cie tego wpływu dochodzi często do ostrych napięć między indywidualną wolno-
ścią, a oficjalnymi zobowiązaniami normatywnymi. Napięcia te, z kolei, redefi-
niują rolę „znaczących innych”, jako dotąd akceptowanych autorytetów w oce-
nach osób młodych, a także wywołują kryzys ich tożsamości19.  Starsi ludzie, 
jako autorytety czy „znaczący inni”, jeżeli rzeczywiście chcą ułatwić warunki 
życia młodzieży, winni szerzej i częściej przekazywać jej „ster” budowania „no-
wego” świata, gdyż inaczej świat ten zostanie zakwestionowany i odrzucony, 
 

17 Zob. H.M. B l a l o c k: Statystyka dla socjologów. Warszawa 1975 s. 260; J. L u t y ń s k i: 
Propozycja nowej miary siły zależności między dwiema zmiennymi w socjologii. Warszawa 1968 s. 
264. 

18 Zob. J. P o c i e c h a: O zastosowaniu współczynnika zależności stochastycznej. W: K. Z a -
j ą c  (red.): Problemy statystyczne i demograficzne. Wrocław–Gdańsk 1974 s. 67. 

19 J. M a r i a ń s k i: Kościół a religijność młodzieży. W: I. B o r o w i k, W. Z d a n i e w i c z 
(red.): Od Kościoła ludu do Kościoła wyboru. Religia a przemiany społeczne w Polsce. Kraków 
1996 s. 120–122; zob. A. G ó r n y: Znaczący inni. Socjalizacja religijna i moralna młodzieży. Szkic 
socjologiczny na przykładzie województwa śląskiego. W: J. B a n i a k (red.): Religijna i moralna 
kondycja młodzieży polskiej – mity i rzeczywistość. „Socjologia Religii”. R. 2005: 3 s. 265–290. 
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jako „obcy” i „nieswój”, gdyż kiedyś wymyślony, a dziś usilnie podtrzymywany 
przez starsze pokolenie, co dotyczy wszystkich sfer, w tym religijnej, tego świa-
ta. Do struktur tego „starego” i „obcego” świata młodzież włącza i wlicza rów-
nież Kościół i system jego wartości, zarówno symbolicznych, jak i mających 
wymiar konkretny. 

Problem ten uwzględniłem także we własnych badaniach socjologicznych, 
chcąc zorientować się w skali i poziomie kryzysu tożsamości gimnazjalistów 
polskich, a także w tym, czy kryzys ten ma związek z ich religijnością. Tabela 1 
ukaże skalę i przejawy kryzysu tożsamości moich respondentów. 

Tabela 1. Poczucie i przejawy kryzysu tożsamości u badanych gimnazjalistów 

Kobiety Mężczyźni Gim. wiejskie Gim. miejskie Razem Respondenci 
Kryzys tożsa-
mości L. % L. % L. % L. % L. % 

Skala kryzysu: 
Bardzo silny 234 36,8 104 32,6 104 28,2 222 37,9 326 21,6 
Silny 102 16,0 92 28,8 78 21,1 128 21,8 206 34,0 
Umiarkowany 125 19,6 60 18,8 66 17,9 119 20,3 185 19,4 
Brak kryzysu 147 23,2 43 13,5 93 26,6 92 15,7 190 20,0 
Brak wskazania 28 4,4 20 6,3 23 6,2 25 4,3 48 5,0 
Przejawy kryzysu: 
Zagubienie 445 70,0 205 64,3 266 72,1 384 65,5 650 68,1 
Wyobcowanie 392 61,6 194 60,8 258 69,9 328 56,0 586 61,4 
Kompleks 
wartości 385 60,5 166 52,0 237 64,2 314 53,6 551 57,7 

Agresja i 
zawiść 317 49,8 188 58,9 163 44,2 342 58,4 505 52,9 

Brak pewności 
siebie 408 64,1 177 55,5 276 74,8 309 52,7 585 61,3 

Konfliktowość 283 44,5 123 38,6 148 40,1 258 44,0 406 42,5 
Bunt i sprzeciw 427 67,1 247 77,4 235 63,7 439 74,9 674 70,6 
Utrata sensu 
życia 213 33,5 132 41,4 138 37,4 207 35,3 345 36,1 

Brak wskazania 32 5,0 24 7,5 25 6,8 31 5,3 56 5,9 
Ogółem 636 100,0 319 100,0 369 100,0 586 100,0 955 100,0 

Dominujący odsetek badanych gimnazjalistów przeżywa kryzys własnej 
tożsamości, który ma charakter egzystencjalny i powoduje w dość licznych przy-
padkach (około 58%) dezintegrację ich osobowości i trudności w odnajdowaniu 
się w społecznej rzeczywistości, w tym również we własnym środowisku rówie-
śniczym, przy czym „zaburzeniu” ulegają najczęściej i najsilniej relacje w sferze 
płci – między dorastającymi wolniej chłopcami i dojrzewającymi szybciej dziew-
czętami. Ponad 1/5 badanych ma poczucie „bardzo silnego” kryzysu, a 1/3 „sil-
nego”, zaś niespełna 1/5 mówiła o „umiarkowanym” kryzysie swojej tożsamości. 
O braku takiego kryzysu wspominała jedynie 1/5 badanych gimnazjalistów, któ-
rzy sami stwierdzali, że nie zauważają „niczego złego” lub „istotnych zmian” w 
rozwoju swojej osobowości, że osobowość ich jest nadal zintegrowana, a oni 
funkcjonują „bez przeszkód” na co dzień i skutecznie realizują swoje plany egzy-
stencjalne. Natomiast 4/5 przeżywa „silny” lub „słaby” kryzys swojej tożsamo-
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ści, który utrudnia im w różnym stopniu normalne funkcjonowanie i wykonywa-
nie zadań ważnych na tym etapie ich rozwoju. 

Kryzys tożsamości przeżywany przez większość gimnazjalistów objawia się, 
w zależności od płci, wieku i miejsca zamieszkania, w różnych formach i posta-
ciach (zob. tabela 1). W układzie rangowym na trzech kolejnych miejscach prze-
jawy kryzysu są następujące: 1 – „bunt i sprzeciw” wobec zastanej rzeczywisto-
ści (70,6%); 2 – „zagubienie” (68,1%); 3 – „wyobcowanie” (61,4%). Pozostałe 
przejawy wskazały już mniejsze odsetki respondentów, od 61,3% do 36,1% wy-
borów. 

Poziom kryzysu tożsamości badanych gimnazjalistów można precyzyjniej 
ukazać i poprawniej zinterpretować, jeśli posłużymy się tabelą korelacji zmien-
nych20, w której poziom ten uprościmy do dwóch kategorii: „większy” (którego 
podstawą są dane dotyczące skali „bardzo silny”) i „mniejszy” (który u swoich 
podstaw ma skale „silny” i „umiarkowany”), a następnie poziomy te skonfrontu-
jemy z niektórymi cechami respondentów, jako zmiennymi niezależnymi, jak: 
płeć, miejsce zamieszkania, rodzaj szkoły, pochodzenie społeczne. Iloraz „mniej” 
do „więcej” precyzyjnie ujawni zarówno stopień świadomości kryzysowej bada-
nych, jak i poziom samego kryzysu tożsamości dla kolejnych grup responden-
tów, przy uwzględnieniu ich cech. Konstrukcja tabeli korelacyjnej została w taki 
sposób zbudowana, że im mniejszy iloraz, tym większa świadomość kryzysu 
tożsamości i wyższy poziom tegoż kryzysu. Iloraz uzyskany można uznać za 
liczbę przeciętną dla całego zbioru danych. J. Wojtyniak zaznacza, iż Jednym z 
najpopularniejszych narzędzi analizy są przeciętne. Określają one – pod wzglę-
dem jakiejś cechy – całą zbiorowość za pomocą jednej wielkości, dając w ten 
sposób charakterystykę łatwo uchwytną, przejrzystą i nadającą się do porów-
nań21. Iloraz średni, uzyskany w obliczeniach, zezwala na wyszukanie tych re-
spondentów, którzy ujawniają albo „wyższy” poziom kryzysu od „przeciętnego”, 
albo też „niższy” poziom, lokując się w „lepszej” świadomości tego kryzysu. 
Korelacje te zilustruje  tabela 2, uwzględniając wskazane cechy respondentów.  

Tabela 2. Korelacja świadomości i poziomu kryzysu tożsamości z cechami badanych 
Poziom świadomości kryzysu 

„mniejszy” „większy” Kategorie zmiennych N=100% 
w odsetkach 

Iloraz: 
mniej-więcej 

Ogółem 717 54,5 45,5 1,20 
Płeć: 
Dziewczęta 461 50,7 49.3 1,02 
Chłopcy 256 64,1 35,9 1,78 
Wiek: 
14 – 15  334 56,4 43,6 1,29 
16 – 17  383 59,2 40,8 1.45 

 
20 Zob. Z. R o g o z i ń s k i: Z metodyki statystycznej badań społecznych. Łódź 1955 s. 52–53. 
21 J. W o j t y n i a k: Zasady statystyki. Warszawa 1956 s. 130–131. 
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Rodzaj gimnazjum: 
Wiejskie 248 58,1 41,9 1,58 
Miejskie 469 52,7 47,3 11,1 
Pochodzenie społeczne: 
Chłopskie 188 69,4 39,6 1,52 
Robotnicze 205 57,6 42,4 1,35 
Rzemieślnicze 93 58,4 41,6 1,40 
Inteligenckie 176 51,1 48,9 1,04 
Mieszane 55 56,8 43,2 1,31 
Typ rodziny: 
Pełna (zintegrowana) 567 53,4 46,6 1,14 
Rozbita (rozwód) 107 61,9 38,1 1,62 
Samotny rodzic 43 54,2 45,8 1,18 
Miejsce zamieszkania: 
Wieś 248 58,1 41,9 1,58 
Małe miasto 186 60,3 39,7 1,51 
Duże miasto 283 57,5 42,5 1,35 

Podstawą analizy wskaźników ujętych w tabeli korelacyjnej jest ustalony 
iloraz poziomu świadomości kryzysu tożsamości gimnazjalistów. Przypomnijmy, 
że im mniejszy jest iloraz, tym większa jest świadomość kryzysu i sam jego po-
ziom u badanych osób. Iloraz ten, czyli liczbę 1,20, można przyjąć jako „prze-
ciętny” wskaźnik dla ogółu badanych gimnazjalistów (zbiorowości, populacji). 
Wprawdzie ustalony iloraz (1,20) ilustruje „mniejszą” świadomość i „niższy” 
poziom kryzysu tożsamości badanych osób, jednak można, wzorując się na nim, 
odnaleźć wśród całości respondentów te jednostki, które lokują się zarówno po-
niżej, jak i te, które znajdują się powyżej przeciętnej ilorazu. Zmienne, które 
znajdują się powyżej wskaźnika 1,20, lokujemy w sferze czy strefie „gorszej” 
świadomości i „większego” poziomu kryzysu tożsamości. Z kolei zmienne z 
liczbą poniżej wskaźnika 1,20 umieszczamy w sferze „lepszej” świadomości i 
„mniejszego” poziomu kryzysu tożsamości badanych uczniów gimnazjów wiej-
skich i miejskich. W świetle tych ustaleń widzimy, że silniejszy kryzys (wyższy 
jego poziom) ujawniają chłopcy (1,78), a zarazem oni mają gorszą jego świado-
mość, lokując się powyżej wskaźnika przeciętnego. Kryzys ów jest słabszy u 
dziewcząt, gdyż lokuje się poniżej wskaźnika przeciętnego. Kryzys ten jest zja-
wiskiem silniejszym i częstszym wśród gimnazjalistów wiejskich (1,58) niż miej-
skich (1,11), u nich też występuje gorsza świadomość jego istoty i skutków. Typ 
rodziny i jej spójność także mają związek z poziomem i świadomością kryzysu 
tożsamości dzieci na tym etapie rozwoju. W rodzinach pełnych i zintegrowanych 
jest on najmniejszy (1,14), poniżej średniej, a w rodzinach rozbitych jest naj-
większy (1,62), powyżej przeciętnej. Dzieci wiejskie przeżywają kryzys tożsa-
mości silniej (1,58) niż dzieci z małych (1,51) i dużych miast (1,35), zwłaszcza 
te, które migrują po naukę szkolną do gimnazjów miejskich. Wskaźnik kryzysu 
gimnazjalistów wiejskich (1,58) jest niemal identyczny (pokrywa się) ze wskaź-
nikiem kryzysu uczniów rodowodu chłopskiego (1,52). Najniższy poziom kryzy-
su (1,04), czyli poniżej przeciętnej, dostrzegłem u gimnazjalistów, którzy pocho-
dzą z rodzin i środowisk inteligenckich. Uczniowie ci sami wskazywali na 
znacznie korzystniejsze, niż ich koledzy z innych grup społecznych, warunki 
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rozwoju i metody pomocy w rozwiązywaniu trudności prowadzących wprost do 
kryzysu tożsamości we własnych rodzinach i środowiskach. 

W hipotezie empirycznej przyjąłem, iż kryzys tożsamości jednostki młodej, 
szczególnie jego wysoki poziom i niska świadomość, mają ujemny wpływ na jej 
świadomość i udział w praktykach religijnych. Im poziom kryzysu jest wyższy, a 
świadomość jego niższa u jednostki, tym niższa jest jej świadomość religijna i 
słabsza aktywność kultowa, czyli słabszy jest jej udział w praktykach religijnych. 
Wyniki badań potwierdziły trafność tej hipotezy. 
      

III. Deklaracje wierzeń i praktyk religijnych gimnazjalistów 

W przekonaniu S. Zaręby Wiara religijna stanowi dla większości współcze-
snej młodzieży istotny element systemu wartości. Pozytywny w większości stosu-
nek do wiary i jej komponentów wyraża się w sposobach manifestowania i kon-
kretyzowania tychże wartości w społecznych i prywatnych zachowaniach religij-
nych22. Bez wątpienia, deklaracje wiary i praktyk religijnych stanowią fundament 
żywotności religijnej jednostki na każdym etapie jej życia. We własnych bada-
niach kwestię tę uwzględniłem i prosiłem gimnazjalistów o określenie poziomu 
własnej wiary religijnej, według kategorii stosowanych w badaniach socjologicz-
nych, oddających faktyczne poziomy świadomości religijnej katolików. 

1. Deklaracje wiary religijnej podane przez gimnazjalistów 
W tabeli 3 zaprezentuję wskaźniki deklaracji globalnych wyznań wiary ba-

danych gimnazjalistów, biorąc pod uwagę ich płeć i typ gimnazjum, w którym 
się uczą. 

 
Tabela 3. Autodeklaracje wiary religijnej badanych gimnazjalistów  

Kobiety Mężczyźni Gim. wiejskie Gim. miejskie Razem Respondenci 
Poziom wiary  

L. % L. % L. % L. % L. % 

Głęboko wierzący 11
8 18,6 53 16,6 80 21,7 91 15,5 171 17,9 

Wierzący w normie 40
6 63,8 17

2 54,0 213 57,8 365 62,3 578 60,5 

Wątpiący religijnie 48 7,6 37 11,6 32 8,7 53 9,0 85 8,9 
Obojętny religijnie 34 5,3 22 6,9 19 5,1 37 6,3 56 5,9 
Niewierzący 18 2,8 19 5,9 14 3,7 23 4,0 37 3,9 
Brak danych 12 1,9 16 5,0 11 3,0 17 2,9 28 2,9 

Ogółem 63
6 100,0 31

9 100,0 369 100,0 586 100,0 955 100,0 

 
22 S. Z a r ę b a: Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian 

ustrojowych w Polsce (1988–1998). Warszawa 2003 s. 123. 
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Ponad ¾ badanych gimnazjalistów stwierdziły, że są osobami wierzącymi w 
Boga według zasad religii rzymskokatolickiej, a w tej grupie 17,9% uznaje siebie 
za osoby „głęboko” wierzące, zaś pozostali (60,5%) wierzą „w normie”, czyli 
bez specjalnego zaangażowania we wszystkie zalecenia i normy religii i Kościo-
ła. Pozostały odsetek respondentów (18,7%) zgłasza różne trudności w swojej 
wierze religijnej, a wśród nich niespełna 4% stwierdziło, iż są „niewierzący”. W 
tej grupie (z kłopotami w wierze) największy odsetek stanowią osoby wahające 
się z akceptacją zasad wiary katolickiej (8,9%), a mniej już jest obojętnych reli-
gijnie (5,9%). Dziewczęta są bardziej religijne niż chłopcy, zarówno w najwyż-
szym poziomie wiary (o 2,0%), jak i w poziomie podstawowym (o 9,8%). Łącz-
nie „stały” poziom wiary religijnej deklaruje 82,4% dziewcząt i 70,6% chłopców, 
a także 79,5% gimnazjalistów wiejskich i 77,8% miejskich. Łącznie problemy z 
wiarą religijną ma 15,7% dziewcząt i 24,4% chłopców oraz 17,5% gimnazjali-
stów wiejskich i 19,3% miejskich23. 

W badaniach interesowałem się także samooceną poziomu własnej wiary re-
ligijnej wśród gimnazjalistów, dając im do wyboru trzy kategorie oceny tegoż 
poziomu: wysoki (5–8 punktów), średni (4), niski (1–3). Skalę tej oceny ukaże 
tabela zbiorcza 4. 

Tabela 4. Samoocena wiary religijnej dokonana przez gimnazjalistów  

Kobiety Mężczyźni Gim. wiejskie Gim. miejskie Razem 
Respondenci 
Poziom wiary 

L. % L. % L. % L. % L. % 

Wysoki (W) 323 50,8 123 38,6 190 51,5 256 43,7 446 46,7 
Średni (S) 156 24,4 95 29,8 93 25,2 158 27,0 251 26,3 
Niski (N) 143 22,5 84 26,3 75 20,3 152 25,9 227 23,8 
Brak danych 14 2,2 17 5,3 11 3,0 34 3,4 31 3,2 
Ogółem 636 100,0 319 100,0 369 100,0 586 100,0 955 100,0 

Badani gimnazjaliści dość krytycznie odnieśli się do jakości swojej wiary 
religijnej, czy też ocenili poziom zmian w niej według przyjętej skali. Niespełna 
½ badanych deklaruje „wysoki” poziom swojej wiary w Boga, a dominują tu 
dziewczęta nad chłopcami (o 12,2%), a także uczniowie z gimnazjów wiejskich 
nad swoimi kolegami i koleżankami z gimnazjów miejskich (o 7,8%). Jednocze-
śnie aż 50,1% badanych gimnazjalistów krytycznie ocenia poziom swojej wiary, 
lokując go albo na poziomie „średnim” (26,3%), albo na poziomie „niskim” 
(23,8%). To niezadowolenie widzimy zarówno u 47% dziewcząt i u 56,1% 
 

23 Zob. E. W y s o c k a, art. cyt., s. 54. (Badana przez autorkę młodzież szkół średnich dekla-
rowała następujące poziomy swojej wiary: głęboko wierzący – 18,8%, wierzący – 62,4%, wahają-
cy się – 10,4%, obojętni religijnie – 5,9%, niewierzący – 2,5%; por. A. Górny, art. cyt., s. 269, 
tabela 1. (Autor informuje, że jego młodzi respondenci deklarują następujące poziomy wiary w 
Boga: głęboko – 14,7%, w normie – 76,8%, obojętny – 7,4%, niewierzący – 0,9%, przeciwnik 
religii – 0,1%). 
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chłopców, jak i u 45,5% uczniów gimnazjów wiejskich i u 52,9% uczniów gim-
nazjów miejskich 

Krytyczne nastawienie respondentów do własnej wiary religijnej ukazuje 
również różnica między poziomem „wysokim” i poziomem „niskim” (W : N). W 
łącznym ujęciu różnica ta wynosi 1,96, a w połączeniu ze zmiennymi kształtuje 
się jeszcze inaczej: w korelacji z płcią respondentów stanowi dla dziewcząt 2,25 i 
dla chłopców 1,46 oraz dla uczniów szkół wiejskich 2,53 i uczniów szkół miej-
skich 1,68. Średnia ocena zadowolenia z własnej religijności u dziewcząt jest 
wyższa od oceny ogólnej w całej badanej zbiorowości o 0,29, natomiast u chłop-
ców jest ona niższa o 0,5. Uczniowie szkół wiejskich optymistyczniej ocenili 
swoją wiarę religijną niż wszyscy badani (o 0,57), natomiast ocena uczniów 
szkół miejskich jest gorsza (o 0,28)24. 

2. Praktyki religijne spełniane przez gimnazjalistów 
W ocenie socjologów religii, praktyki religijne należą do najbardziej pod-

stawowych składników religijności tradycyjnej i ciągle są dość licznie realizo-
wane przez katolików, zarówno dorosłych, jak i młodych, zaś w Polsce są one 
nadal główną cechą religijności ludowej i kościelnej25. Badacze religijności coraz 
częściej uwzględniają w swoich planach i koncepcjach praktyki religijne mło-
dzieży z różnych kategorii, choć najliczniejsze opracowania dotyczą młodzieży 
szkolnej i akademickiej. Wielu socjologów interesuje się zarówno strukturą, jak i 
dynamiką religijności młodzieży, ukazując je z wielu punktów widzenia, i w 
wielu kontekstach. W religijnym życiu młodzieży dostrzegają oni „przyszłość” 
religijnych struktur Kościoła katolickiego26. Uczestniczenie młodzieży w prakty-
kach religijnych, zwłaszcza w obowiązkowych, oznacza jej przynależność i więź 
z Kościołem i z wspólnotą parafialną27. Z kolei sama parafia „odnajduje” w tych 
praktykach własną tożsamość religijną28. Między tożsamością religijną jednostek, 
a tożsamością religijną parafii zachodzi istotna zależność. 

 
24 Por. E. W y s o c k a, art. cyt., s. 54, tabl. 1. (Respondenci autorki własną wiarę ocenili we-

dług następującej skali: poziom niski – 21,29%, średni – 24,75%, wysoki – 51,96%, a stosunek 
między poziomami skrajnymi (W : N);) wynosi tu 2,53); zob. J. M a r i a ń s k i: Religijność mło-
dzieży polskiej wobec wyzwań re-ewangelizacji Europy. W: W. N o w a k (red.): Młodzież a ewan-
gelizacja w perspektywie wyzwań XXI wieku. Olsztyn 2000 s. 14–15. 

25 Zob. J. B a n i a k: Praktyki religijne katolików XX wieku (analiza socjologiczna). „Studia 
Gnesnensia”. R. 2002: 16 s. 277–318; W. P i w o w a r s k i (red.): Religijność ludowa – ciągłość i 
zmiana. Wrocław 1983 s. 5–12. 

26 Zob. S. Z a r ę b a: Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach 
przemian ustrojowych w Polsce (1988–1998). Warszawa 2003. 

27 Zob. G. L e  B r a s: L’Eglise et le vilage. Paris 1976 s. 167–168. 
28 Zob. N. G r e i n a c h e r: Soziologische Aspekte des Selbstvollzugs der Kirche. W: Hand-

buch der Pastoraltheologie. T. 1. Freiburg im Breisgau 1964 s. 439–440. 
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W dalszej analizie wyników badań uwagę skoncentruję na udziale gimnazja-
listów w czterech praktykach religijnych: w mszy niedzielnej, spowiedzi, Komu-
nii, modlitwie indywidualnej. Wskaźniki tych praktyk ukażę w kolejnych tabe-
lach zbiorczych. 

3. Udział gimnazjalistów w obowiązkowej mszy niedzielnej 
Jak kształtują się wskaźniki udziału respondentów w obowiązkowej mszy 

niedzielnej w świetle ich własnych deklaracji? Deklaracje ich ukaże tabela 5.  
Największy odsetek badanych gimnazjalistów uczestniczy systematycznie w 

mszy niedzielnej, czyli udaje się do kościoła regularnie w każdą niedzielę 
(52,3%). Z kolei 23,5% uczestniczy niesystematycznie, czyli albo kilka razy w 
miesiącu (15,2%), albo tylko jeden raz w miesiącu 8,3%). Ponadto, 6,7% uczest-
niczy okazjonalnie, pod presją różnych czynników i powodów. Łącznie w całej 
badanej zbiorowości gimnazjalistów 82,5% uczestniczy w mszy niedzielnej, w 
tym 52,3% regularnie w każdą niedzielę przyjętego okresu. 

Tabela 5. Udział gimnazjalistów w obowiązkowej mszy niedzielnej 

Kobiety Mężczyźni Gim. wiejskie Gim. miej-
skie Razem Respondenci 

Udział w mszy 
św. L. % L. % L. % L. % L. % 

W każdą niedzielę 338 53,2 162 50,8 216 58,4 284 48,5 500 52,3 
Kilka razy w 
miesiącu 116 18,3 29 9,1 60 16,3 85 14,5 145 15,2 

Raz w miesiącu 52 8,2 27 8,5 23 6,3 56 9,5 79 8,3 
Okazjonalnie (1-
2) 34 5,3 30 9,4 23 6,3 41 7,0 64 6,7 

Nie pamiętam 27 4,2 19 5,9 14 3,8 32 5,5 46 4,8 
Nie uczestniczę 58 9,1 49 15,3 28 7,6 79 13,5 107 11,2 
Brak danych 11 1,7 3 1,0 5 1,3 9 1,5 14 1,5 
Ogółem 636 100,0 319 100,0 369 100,0 586 100,0 955 100,0 

W mszy niedzielnej liczniej uczestniczą dziewczęta i uczniowie gimnazjów 
wiejskich niż chłopcy i gimnazjaliści miejscy, zarówno regularnie, jak i nieregu-
larnie. Jednocześnie zauważamy, że co dziesiąty respondent w ogóle nie uczest-
niczy w tym obowiązku religijnym. Wskaźniki tej absencji są odmienne przy 
uwzględnieniu zmiennych niezależnych: odsetek dziewcząt opuszczających mszę 
niedzielną jest mniejszy (9,1%) niż odsetek chłopców (15,3%), a także odsetek 
gimnazjalistów wiejskich (7,6%) niż miejskich (13,5%). 

W dodatkowym pytaniu prosiłem respondentów o ukazanie ewentualnego 
swojego udziału w mszy w dni robocze, w ciągu tygodnia. Udział w codziennej 
mszy nie jest podstawowym obowiązkiem religijnym katolika, jednak, jeśli ma 
on miejsce, świadczy o głębszej jego pobożności i o ściślejszym związku z para-
fią. Udział ich w tej mszy ukaże 6 tabela zbiorcza. W analizie biorę pod uwagę 
osoby, które także uczestniczyły w mszy niedzielnej. Osoby zaniedbujące mszę 
niedzielną także nie uczestniczyły w niej w dni robocze. 
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O ile w obowiązkowej mszy niedzielnej uczestniczy ogółem 82,5% respon-
dentów ze zmienną częstotliwością, w tym 52,3% regularnie w każdą niedzielę, o 
tyle udział ich w mszy w dni robocze jest zaledwie „śladowy”, jeśli deklaruje go 
łącznie, zachowawszy zmienną częstotliwość, 18% całości. Przyjęte cechy spo-
łeczne nie wprowadzają znaczących różnic między wskaźniki wyrażające udział 
gimnazjalistów w mszy powszedniej. Dziewczęta jedynie nieznacznie liczniej niż 
chłopcy przychodzą na mszę do kościoła parafialnego lub innego (o 1,5%), po-
dobnie sytuacja kształtuje się w uczestnictwie gimnazjalistów wiejskich i miej-
skich; ci pierwsi uczestniczą liczniej (o 3,5%) niż ci drudzy. 

Tabela 6. Udział gimnazjalistów w mszy w dni robocze 

Kobiety Mężczyźni Gim. wiejskie Gim. miejskie Razem Respondenci 
Msza w dni 
robocze  L. % L. % L. % L. % L. % 

W każdy dzień 50 9,1 19 7,6 35 10,7 34 7,2 69 8,6 
2-3 razy w 
tygodniu 27 4,9 7 2,8 23 7,0 11 2,3 34 4,2 

1 raz w tygo-
dniu 32 5,8 10 4,0 23 7,0 23 4,0 42 5,2 

Nie uczestniczę 42
5 77,1 204 81,3 234 71,6 395 83,1 629 78,5 

Brak danych 17 3,1 11 4,3 12 3,7 16 3,4 28 3,5 

Ogółem 55
1 100,0 251 100,0 327 100,0 475 100,0 802 100,0 

Jednocześnie badania wykazały, że aż 78,5% gimnazjalistów, w tym liczniej 
chłopcy (o 4,2%) i uczniowie ze szkół miejskich (o 11,5%) w ogóle nie uczestni-
czyli w mszy w dni robocze, różnie uzasadniając własną deklarację. Wskaźnik 
ten wydaje się rażąco wysoki w zestawieniu z wskaźnikiem braku uczestnictwa 
respondentów w mszy niedzielnej: ogółem – 11,2%, w tym dziewczęta – 9,1% i 
chłopcy – 15,3% oraz gimnazjaliści wiejscy – 7,6% i miejscy – 13,5%. Dane te 
upoważniają do wniosku, iż dominujący odsetek badanych gimnazjalistów, w 
tym większy chłopców, odznacza się słabą pobożnością, skierowaną zdecydowa-
nie na „wypełnianie normy”, czyli ograniczają się oni jedynie do uczestnictwa w 
mszy niedzielnej jako obowiązkowej, w dodatku nie wszyscy spełniają ten obo-
wiązek systematycznie, czyli w każdą niedzielę. Może to oznaczać, iż sprawy 
religijne nie odgrywają ważnej roli w codziennym życiu zdecydowanej większo-
ści badanych gimnazjalistów. Liczniej i częściej swój czas wolny poświęcają oni 
dla spraw świeckich, jeśli nawet nie biorą pod uwagę 1 godziny, którą mogliby 
przeznaczyć w tygodniu (lub dniu) na udział w nabożeństwie religijnym – mszy 
świętej29.  

 
29 Zob. W. W e s o ł y: Formacja i świadomość misyjna katechizowanej młodzieży. Studium 

socjologiczno-pastoralne. Olsztyn 2005 s. 122–123. (Z badań autora wynika, że wśród 1045 ankie-
towanych licealistów i studentów, niespełna 52% uczestniczyło w mszy niemal w każdą niedzielę, 
a 21% w dni powszednie z różną częstotliwością). 
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4. Udział gimnazjalistów w spowiedzi i Komunii świętej 

Kościół katolicki zobowiązuje pod sankcją winy ciężkiej swoich członków 
do udziału w spowiedzi przynajmniej jeden raz w roku, zwłaszcza z okazji Wiel-
kiej Nocy. Obowiązek ten dotyczy wszystkich katolików, którzy już przystąpili 
do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej30. Świadomość tego obowiązku mają 
także młodzi katolicy, w tym młodzież gimnazjalna. Problem ten uwzględniłem 
również we własnych badaniach, stawiając respondentom cztery pytania: a) Czy 
masz świadomość obowiązkowej spowiedzi i Komunii wielkanocnej?; b) Czy 
sam(a) spełniasz ten obowiązek?; c) Czy i jak często spowiadasz się poza obo-
wiązkiem wielkanocnym?; d) Jak często przystępujesz do Komunii świętej po 
odbytej spowiedzi, z wyłączeniem Wielkanocy? Wypowiedzi respondentów na te 
pytania ukaże tabela zbiorcza. 

Tabela 7. Spowiedź wielkanocna i okolicznościowa gimnazjalistów 

Kobiety Mężczyźni Gim. wiejskie Gim. miej-
skie Razem Respondenci 

Udział w spowie-
dzi  L. % L. % L. % L. % L. % 

Świadomość obowiązku: 

Posiada w pełni 227 35,7 81 25,4 138 37,4 17
0 29,0 308 32,2 

Posiada częścio-
wo 154 24,2 78 24,5 98 26,6 13

4 22,9 232 24,3 

Nie ma zupełnie 238 37,4 142 44,5 117 31,7 26
3 44,9 380 39,8 

Brak odpowiedzi 17 2,7 18 5,6 16 4,3 19 3,2 35 3,7 
Wypełnianie obowiązku: 

W każdym roku 238 37,4 92 28,8 141 38,2 18
9 32,2 330 34,6 

Nie w każdym 
roku 80 12,6 31 9,7 46 12,6 65 11,1 111 11,6 

Nie pamiętam 39 6,1 27 8,5 27 7,3 39 6,7 66 6,9 
Nie spełniam od 
lat 253 39,8 148 46,4 136 36,8 26

5 45,2 401 42,0 

Brak danych 26 4,1 21 6,6 19 5,1 28 4,8 47 4,9 
Spowiedź w ciągu roku oprócz wielkanocnej: 

Do 3 razy w roku 139 21,8 69 21,6 74 20,0 13
4 22,8 208 21,8 

Od 4 do 8 razy 207 32,5 81 25,4 121 32,8 16
7 28,5 288 30,2 

Powyżej 9 razy 78 12,3 32 10,0 51 13,9 59 10,1 110 11,5 

Wcale (ani razu) 188 29,6 118 37,0 107 29,0 19
9 34,0 306 32,0 

Brak danych 24 3,8 19 6,0 16 4,3 27 4,6 43 4,5 

Ogółem 636 100,0 319 100,0 369 100,0 58
6 100,0 955 100,0 

Na początku analizy zwróćmy uwagę na stopień świadomości obowiązku 
spowiedzi wielkanocnej wśród badanych gimnazjalistów. W hipotezie empirycz-
 

30 Zob. J. K a s z t e l a n: Sprawowanie sakramentu pokuty. Kraków 1992; S. W i t e k: Sa-
krament pojednania. Poznań 1979; A. M a r c o l: Pokuta i sakrament pokuty. Opole 1992; M. 
P a s t u s z k o: Sakrament pokuty i pojednania. Kielce 1999. 
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nej zakładałem, iż świadomość tę posiada dominujący odsetek respondentów, 
niezależnie od płci i typu gimnazjum. Niestety, hipoteza ta nie potwierdziła swo-
jej trafności w wynikach badań empirycznych. Pełną świadomość tego obowiąz-
ku posiada niespełna 1/3 respondentów, a częściowo ¼. Łącząc te dwa wskaźni-
ki, można ryzykownie stwierdzić, że 56,5% badanych gimnazjalistów wie w 
stopni „optymalnym” o ciążącym na nich jako młodych katolikach obowiązku 
spowiedzi i Komunii wielkanocnej. Świadomość tę liczniej mają dziewczęta 
(59,9%) niż chłopcy (49,9%) oraz liczniej gimnazjaliści wiejscy (64%) niż miej-
scy (51,9%). 

Świadomość obowiązku spowiedzi wielkanocnej bezpośrednio rzutuje na 
częstotliwość jego realizacji przez badanych gimnazjalistów. Z danych wynika, 
że ponad 2/5 badanych, w tym więcej chłopców (o 6,6%) niż dziewcząt nie spo-
wiada się w okresie wielkanocnym od kilku lat, włącznie z tymi, którzy ostatni 
raz spowiadali się w dniu swojej pierwszej spowiedzi i Komunii. Pozostali 
respondenci (46,2%) wypełniali obowiązek wielkanocny, albo regularnie co roku 
(34,6%), albo tez nieregularnie (11,6%). Obowiązek tek liczniej spełniają dziew-
częta (50%) niż chłopcy (38,5%) oraz liczniej gimnazjaliści wiejscy (50,8%) niż 
miejscy (43,3%). 

Religijność zaangażowana przejawia się także w częstotliwości udziału ka-
tolików w spowiedzi poza-wielkanocnej i w Komunii świętej. O taki udział pyta-
łem moich respondentów. Z deklaracji ich wynika, że 1/3 nie spowiada się w 
ogóle od kilku lat, a w dodatku nie odczuwają oni zupełnie takiej potrzeby. Pozo-
stali spowiadają się z różną częstotliwością, lecz tylko co dziesiąty więcej niż 10 
razy w roku. Ponad 1/5 spowiada się do 3 razy w roku, zaś 1/3 od 4 do 8 razy w 
roku. Częstotliwość ta jest większa u dziewcząt i młodzieży wiejskiej, aniżeli u 
chłopców i młodzieży miejskiej. 

Z wielu badań wynika, że katolicy polscy, w tym młodzi, rzadko i w nie-
wielkich odsetkach przystępują do Komunii świętej w niedziele i święta, a nie 
mówiąc już o dniach roboczych. Nieco lepiej sytuacja ta wygląda z odsetkiem 
przystępujących do Komunii w okresie wielkanocnym, który jest w miarę zbli-
żony do odsetka spowiadających się w tym czasie. Jednak w niektórych badań 
wynika, że pewien odsetek katolików pomija wtedy spowiedź z różnych powo-
dów, a przystępuje do Komunii, narażając się na konflikt sumienia31. Inną sytu-
acją są rodzinne uroczystości religijne związane choćby z pierwszą Komunią 
dzieci, podczas której niektórzy rodzice lub chrzestni przyjmują Komunię bez 

 
31 Zob. J. B a n i a k: Praktyki religijne katolików XX wieku…, art. cyt., s. 292–294. 
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spowiedzi („dla dobra dziecka”)32, czy też chrzest dziecka, który również stanowi 
okazję do analogicznego postępowania „nieświadomych” katolików – rodziców i 
innych członków rodziny33. 

W badaniach własnych interesuję się także udziałem gimnazjalistów w Ko-
munii świętej, zarówno jako obowiązkiem wielkanocnym, jak i jako składnikiem 
ich gorliwości religijnej. W związku z tym postawiłem i 2 pytania: Czy własną 
Komunię wielkanocną zawsze poprzedzasz spowiedzią świętą, czy też przyjmu-
jesz wtedy Komunię bez spowiedzi? Czy i ile razy przyjmujesz Komunię świętą 
po wcześniejszej spowiedzi okazjonalnej? Wypowiedzi gimnazjalistów na te 
pytania ukaże 8 tabela zbiorcza. 

Jeśli porównamy wskaźniki spowiedzi wielkanocnej z wskaźnikami Komu-
nii wielkanocnej badanych gimnazjalistów, bez większego trudu zauważymy, że 
nieco większy odsetek przystępuje do Komunii (59,6%) niż do spowiedzi 
(53,1%). Tę sytuację spotykamy wśród dziewcząt (spowiedź – 56,1% i Komunia 
– 61,7%) i mężczyzn (47% do 55,2%) oraz wśród uczniów szkół wiejskich 
(58,1% do 62,9%) i miejskich (50% do 57,5%). Większe są również odsetki 
przyjmujących Komunię wielkanocną regularnie co roku niż spowiadających się 
z tej okazji z taką częstotliwością w każdej badanej grupie respondentów – 
dziewcząt o 4,7%, chłopców o 8,5%, uczniów wiejskich o 7,4% i miejskich o 
7%. Jednocześnie zmniejszył się w całej zbiorowości badanej odsetek osób rezy-
gnujących z Komunii wielkanocnej (35,5%) w stosunku do odsetka nie spowia-
dających się z tej okazji (42%) o 6,5%, a także w poszczególnych grupach – 
dziewczęta o 5,6% i chłopcy o 8,2%, gimnazjaliści wiejscy o 4,8% i miejscy o 
7,5%..  

Czym wyjaśnić to dziwne zjawisko? Ryzykowne mogłoby się okazać 
stwierdzenie, iż wzrósł poziom pobożności u pewnego odsetka badanych gimna-
zjalistów wiejskich i miejskich. Różnica między tymi wskaźnikami jest dość 
duża, więc nie można jej zlekceważyć w analizie religijności respondentów. 
Pewne wyjaśnienie tego zjawiska dają wypowiedzi respondentów na pytanie, czy 
wcześniej przystępują do spowiedzi, zanim przyjmą Komunię wielkanocną?  
Analizując te wypowiedzi, zauważamy, że 13,8% badanych, w tym 11,5% 
dziewcząt i 18,5% chłopców oraz 12,7% gimnazjalistów wiejskich i 14,5% miej-
skich „niekiedy” przyjmuje Komunię świętą bez wcześniejszej spowiedzi w 
okresie wielkanocnym. Ponadto, 8,7% badanych ( w tym 7,5%, 11%, 10,3%, 

 
32 Zob. J. B a n i a k: Desakralizacja obrzędów pierwszej komunii świętej w Polsce. Studium 

socjologiczne na przykładzie rodzin katolickich w Kaliszu. „Poznańskie Studia Teologiczne”. R. 
2005: 18 s. 157–188. 

33 Zob. J. B a n i a k: Zachowania katolików Kalisza dotyczące chrztu dzieci. „Studia Gne-
snensia”. R. 2005: 19 s. 353–375. 
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7,7%) stwierdza, że „obecnie nie pamięta tego, czy spowiedź poprzedziła ich 
Komunię wielkanocną. Być może, iż ci respondenci (13,8%) trwali przez cały 
rok (a może i dłużej) w „stanie łaski uświęcającej”, czyli nie popełnili grzechu 
ciężkiego i nie odczuwali potrzeby wyspowiadania się przed Wielkanocą i bez-
pośrednio w tym okresie przystąpili do Komunii świętej? 

Tabela 8. Komunia wielkanocna i okolicznościowa gimnazjalistów 

Kobiety Mężczyźni Gim. wiejskie Gim. miejskie Razem Respondenci. 
Udział w 
Komunii św. L. % L. % L. % L. % L. % 

Wypełnienie obowiązku wielkanocnego: 
W każdym 
roku 268 42,1 108 33,9 165 44,8 211 36,0 376 39,4 

Nie w 
każdym roku 86 13,5 41 12,8 40 10,8 87 14,8 127 13,3 

Nie pamię-
tam 39 6,1 27 8,5 27 7,3 39 6,7 66 6,9 

Nie przystę-
puje od lat 217 34,2 122 38,2 118 32,0 221 37,7 339 35,5 

Brak danych 26 4,1 21 6,6 19 5,1 28 4,8 47 4,9 
Spowiedź przed Komunią wielkanocną: 
Zawsze 
wcześniej 483 76,0 202 63,3 262 71,0 423 72,2 685 71,7 

Niekiedy bez 
spowiedzi 73 11,5 59 18,5 47 12,7 85 14,5 132 13,8 

Nie pamię-
tam 48 7,5 35 11,0 38 10,3 45 7,7 83 8,7 

Brak danych 32 5,0 23 7,2 22 6,0 33 5,6 55 5,8 
Komunia po spowiedzi w czasie roku: 
Do 3 razy 189 29,7 108 33,9 124 33,6 173 29,5 297 31,1 
Od 4 do 8 
razy 168 26,4 79 24,8 74 20,0 173 24,7 247 25,9 

Powyżej 9 
razy 78 12,3 33 10,3 48 13,0 63 10,8 111 11,6 

Na każdej 
mszy 124 19,5 51 16,0 77 20,9 98 16,7 175 18,3 

Nigdy 77 12,1 48 15,0 46 12,4 79 13,5 125 13,1 
Ogółem 636 100,0 319 100,0 369 100,0 586 100,0 955 100,0 

Jeśli tak byłoby naprawdę, wówczas świadczyłoby to o ich głębokiej poboż-
ności. Być może, iż nie mają oni „wyczucia” lub odpowiedniej wiedzy teolo-
gicznej i etycznej o typach grzechów i o „obciążeniu” nimi własnego sumienia, 
zaś ten stan ich świadomości moralnej pozwolił im na przyjęcie Komunii świętej 
bez uprzedniej spowiedzi? Być może, iż zdecydowali się na Komunię bez spo-
wiedzi z innych jeszcze przyczyn i powodów, jak choćby z obawy przed opinią 
rodziców i katechetów, a może nawet kolegów? Może naśladują oni własnych 
rodziców lub innych krewnych, którzy lekceważą istotę i rolę spowiedzi i bez 
niej przystępują do Komunii świętej, dając im zły przykład osobisty? 

Z drugiej strony należy podkreślić, iż dominujący odsetek badanych gimna-
zjalistów (71,7%) w okresie wielkanocnym wpierw spowiada się, a dopiero póź-

 200



niej przystępuje do Komunii świętej. W ten sposób liczniej postępują dziewczęta 
(o 12,3%) niż chłopcy, jak i gimnazjaliści miejscy (o 1,2%) niż wiejscy34. 

5. Modlitwa indywidualna gimnazjalistów 

Z licznych badań opinii publicznej wynika, że dzisiejsi katolicy i chrześcija-
nie „zagubili” potrzebę modlitwy, że modlą się coraz rzadziej i w coraz mniej-
szych odsetkach w różnych grupach społecznych, ujawniając w ten sposób osła-
bienie wrażliwości religijnej, osłabienie i zanikanie  własnej wiary religijnej. 
Zjawisko to ma wiele przyczyn u swego podłoża, jednak sekularyzacja codzien-
nego życia i dążenie do sukcesu, a ostatnio przesadne liczenie ludzi na samych 
siebie, są wskazywane jako powody główne laicyzowania się sfery religijnej 
ludzi. Podobną sytuację badacze dostrzegają obecnie u znacznego odsetka mło-
dzieży polskiej, zwłaszcza uczącej i studiującej, która preferuje świecki styl by-
cia35. 

Zagadnieniem modlitwy indywidualnej interesuję się także we własnych 
badaniach dotyczących religijności gimnazjalistów, stawiając im dwa pytania: a) 
Czy sami widzą sens modlitwy we własnym życiu codziennym?; b) Jak często 
modlili się w tygodniu poprzedzającym badania? Wypowiedzi ich na te pytania 
ukaże 9 tabela zbiorcza. 

Opinie badanych gimnazjalistów dotyczące sensu i potrzeby modlitwy w 
życiu ludzi, jak i w ich osobistym życiu, są dość zróżnicowane i dalekie, można 
powiedzieć, od oczekiwań katechetów i duchowieństwa parafialnego. W ocenie 
znacznego odsetka respondentów, modlitwa indywidualna „może okazać się 
przydatna”, albo też „jest potrzebna” bardziej innym ludziom, zwłaszcza star-
szym wiekowo, aniżeli im samym, jako osobom młodym. Być może, iż gimna-
zjaliści postrzegają życie bardziej w perspektywie świeckich znaczeń i wartości, 
a mniej w optyce wartości religijnych? Uczennica drugiej klasy z miejskiego 
gimnazjum mówi o modlitwie w następujący sposób: „Modlitwa jest potrzebna 
mojej babci lub mojej ciężko chorej cioci, bo one sądzą, że polepszy im ona ży-
cie, czy przywróci utracone zdrowie. Ja wiem, ze tak się nie stanie. Dla mnie taka 
modlitwa jest nie potrzebna, więc nie modlę się sama, ponieważ nie odczuwam 

 
34 Zob. W. W e s o ł y, dz. cyt., s. 125, tabela 19. (Autor wskazuje, że badana przez niego 

młodzież przystępowała do Komunii po spowiedzi według następującej częstotliwości: 1–3 razy 
(34,2%); 4–8 razy (29,6%); 9 i więcej razy (11%); na każdej mszy (20,4%); wcale (4%). 

35 Zob. F.W. W a w r o: Postawy religijne młodzieży szkół średnich. W: W. P i w o w a r s k i, 
W. Z d a n i e w i c z (red.): Z badań nad religijnością polską. Poznań 1986 s. 215–218; R. C u r y -
ł o w s k i: Postawy religijne młodzieży ponad-gimnazjalnej wobec religii. W: J. B a n i a k (red.): 
Religijna i moralna kondycja młodzieży polskiej, dz. cyt., s. 31–48; M. D ę b s k i: Przejawy „nie-
widzialnej” religii w religijności młodzieży akademickiej, tamże, s. 127–148. 
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potrzeby modlenia się do nikogo – ani do Boga, ani do Matki Boskiej, czy do 
Świętego Józefa” (K. l. 16). 

Tabela 9. Modlitwa indywidualna odmawiana przez gimnazjalistów 

Kobiety Mężczyźni Gim. wiejskie Gim. miejskie Razem Respondenci 
Modlitwa indywi-
dualna L. % L. % L. % L. % L. % 

Sens i potrzeba modlitwy w życiu człowieka: 

Zawsze 275 43,2 109 34,2 205 55,5 179 30,5 38
4 40,2 

Niekiedy (rzadko) 225 35,4 103 32,3 77 20,9 251 42,8 32
8 34,3 

Nie ma sensu 108 17,0 82 25,7 66 17,9 124 21,2 19
0 20,0 

Brak danych 28 4,4 25 7,8 21 5,7 32 5,5 53 5,5 
Sens i potrzeba modlitwy w życiu gimnazjalistów: 

Zawsze 237 37,3 92 28,9 158 42,8 171 29,2 32
9 34,4 

Niekiedy (rzadko) 231 36,3 114 35,7 118 32,0 227 38,7 34
5 36,1 

Nie ma sensu 137 21,5 87 27,3 70 19,0 154 26,3 22
4 23,5 

Brak danych 31 4,9 26 8,1 23 6,2 34 5,8 57 6,0 
Częstotliwość modlitwy w ostatnim tygodniu: 

Codziennie (stale) 140 22,0 58 18,2 93 25,2 105 17,9 19
8 20,7 

Od 1 do 4 razy 122 19,2 72 22,6 54 14,5 140 23,9 19
4 20,3 

Od 5 do 7 razy 146 16,7 41 12,9 58 15,7 89 15,2 14
7 15,4 

8 i więcej razy 83 13,0 36 11,2 61 16,5 58 9,9 11
9 12,5 

Nie modlę się 
wcale 148 23,3 88 27,6 77 20,8 159 27,1 23

6 24,7 

Brak danych 37 5,8 24 7,5 26 7,0 35 6,0 61 6,4 

Ogółem 636 100,0 319 100,0 369 100,0 586 100,0 95
5 100,0 

Badania wykazały, że jedynie 1/5 respondentów, w tym liczniej chłopcy (o 
8,7%) niż dziewczęta, stwierdza, że modlitwa nie ma sensu i jest zbędna w życiu 
człowieka. Pozostali respondenci wyrazili pogląd odmienny, akceptując w pełni 
(40,2%) lub warunkowo (34,2%) sens i potrzebę modlitwy w życiu każdego 
człowieka. Łącznie, więc, taką potrzebę modlitwy dostrzega 74,5% badanych 
osób, w tym 78,6% dziewcząt i 66,5% chłopców oraz 76,4% gimnazjalistów 
wiejskich i 73,3% miejskich. 

Ten optymistyczny akcent nieco słabnie wtedy, kiedy analizujemy deklara-
cje respondentów dotyczące potrzeby modlitwy w ich osobistym życiu. Zbęd-
ność modlitwy akcentuje 23,5% badanych, czyli więcej o 3,5% w porównaniu z 
jej potrzebą w życiu innych ludzi. Jednocześnie zmalał do 34,4% odsetek twier-
dzących, ze modlitwa zawsze ma sens w ich życiu, a wzrósł odsetek akceptują-
cych rolę modlitwy warunkowo. Sytuacje taką widzimy zarówno u dziewcząt 
(mniej o 5,9%) i chłopców (mniej o 5,3%), jak u gimnazjalistów wiejskich (mniej 

 202



o 12,7%) i miejskich (mniej o 1,3%), którzy zawsze widzieli potrzebę modlitwy 
w swoim życiu. 

Takie postrzeganie sensu modlitwy ma wpływ na częstotliwość odmawiania 
jej przez badanych gimnazjalistów. Stąd w tygodniu poprzedzającym badania 
modlili się oni z różną częstotliwością. Ponad ¼ stwierdziła, że od lat nie modli 
się wcale, ponieważ „nie odczuwa takiej potrzeby”, czy też modlitwa „nie ma 
żadnego sensu”. Opinię taką nieco liczniej wyrazili chłopcy i uczniowie gimna-
zjów miejskich. Co piąty respondent modlił się codziennie i taki sam odsetek do 
czterech razy w tygodniu. Osoby modlące się codziennie, czynią to nawet kilka 
razy, jednak niektórzy mają wątpliwości, czy modlą się poprawnie i czy Bóg 
„wysłucha” ich modlitw? Bez wątpienia, w osobistym życiu tych młodych ludzi 
zabrakło w licznych przypadkach miejsca i czasu dla modlitwy, nie przywiązy-
wali większej wagi do jej roli we własnym życiu. Miejsce religii i modlitwy zaję-
ły te elementy świeckie, które bardziej im odpowiadały z wielu punktów widze-
nia, a także powiązane z kryzysem ich tożsamości osobowej36. Natomiast dla 
respondentów religijnych modlitwa jest ważnym czynnikiem, który nadaje sens 
ich życiu, łączy ich z Kościołem i parafią, uczy ich kochać Boga i Jezusowi po-
wierzać własne problemy i troski37. 

 

IV. Indeks praktyk religijnych gimnazjalistów 

Indeks jest określoną miarą danego zjawiska, ulokowanego w danym czasie, 
miarą, która wskazuje na poziom dynamiki tegoż zjawiska w ustalonych warun-
kach. Budowanie indeksu jest operacją ściśle statystyczną, która pozwala zgro-
madzić niezbędne wskaźniki i nadać im odpowiednią wartość. 

Tworząc indeks praktyk religijnych badanych gimnazjalistów, biorę pod 
uwagę cztery podstawowe praktyki: mszę świętą niedzielną, spowiedź i Komunię 
świętą oraz modlitwę indywidualną. Tym czterem praktykom religijnym nadaję 
umownie wartość liczbową, żeby w ten sposób ustalić poziom intensywności 
wypełniania ich przez gimnazjalistów. Analizę tego zjawiska ukazuje 10 tabela 
zbiorcza. 

 
36 Zob. W. W e s o ł y, dz. cyt., s. 121. (Autor informuje, ze częstotliwość modlitwy 

indywidualne jego respondentów jest następująca: 1–4 razy w tygodniu (23,9%); 5–7razy (34,5%); 
8 i częściej (19,7%); nie liczy (12,5%); wcale się nie modli (8,4%). Liczniej nie modlą się chłopcy 
(14,5%) niż dziewczęta (4,9%). 

37 Zob. J. P r z y b y ł o w s k i: Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży. 
Studium pastoralne. Lublin 2001. 
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Kiedy zsumujemy cztery uwzględnione praktyki religijne, każdy z respon-
dentów może uzyskać najwięcej 16 punktów, od zera rozpoczynając. Podzielenie 
punktów przez cztery, umożliwi skonstruowanie typologii respondentów, w któ-
rej pojawią się również cztery ich kategorie. 

Tabela 10. Indeksacja praktyk religijnych badanych gimnazjalistów 
Rodzaj praktyki religijnej Okres spełniania Częstotliwość spełniania Wartości w indeksie 

według punktacji 
1 – 2 razy 
3 – 5 razy 
6 i więcej razy 
Brak (nie spełnia) 

Msza święta w miesiącu 

Brak danych 

2 
3 
4 
0 
0 

1 – 3 razy 
4 – 8 razy 
9 i więcej razy 
Brak (nie spełnia) 

Spowiedź święta w roku 

Brak danych 

2 
3 
4 
0 
0 

1 – 3 razy 
4 – 8 razy 
9 i więcej razy 
Zawsze do grzechu 
Brak (nie spełnia) 

Komunia święta po spowiedzi 

Brak danych 

1 
2 
3 
4 
0 
0 

1 – 4 razy 
5 – 7 razy 
8 i więcej razy 
Codziennie 
Brak (nie spełnia) 

Modlitwa własna w tygodniu 

Brak danych 

1 
2 
3 
4 
0 
0 

Typologię tę ilustruje tabela 11, uwzględniając płeć i typ gimnazjum, w któ-
rym uczyli się badani uczniowie. 

Wskaźniki tam zamieszczone informują o trzech ważnych kwestiach: a) 
dominujący odsetek gimnazjalistów (86,9%) spełnia 4 uwzględnione praktyki 
religijne; b) spełnianie tych praktyk jest dość znacząco zróżnicowane, ponieważ 
wśród praktykujących gimnazjalistów widzimy trzy odmienne grupy – regularnie 
praktykujących (41%), gorliwie praktykujących (24,5%) i nieregularnie prakty-
kujących (21,4%); c) co siódmy respondent (13,1%) zakwalifikował się do grupy 
osób, które nie spełniają tych praktyk, albo zaniedbują je w rażący sposób, na 
granicy całkowitego zarzucania praktyk. Jednak warto ukazać odsetek osób gor-
liwie spełniających te praktyki religijne, gdyż jest on wysoki w tej zbiorowości, a 
także przy uwzględnieniu zjawiska kryzysu tożsamości badanych, który dotknął 
większość spośród nich, w tym niektórzy przeżywali go bardzo ostro. Co czwarta 
badana osoba spełnia te praktyki gorliwie38. 

 
38 Zob. W. W e s o ł y, dz. cyt., s. 257, tabela 48. ( Z badań autora wynika, że wśród jego 

młodych respondentów poziom spełniania takich samych praktyk był następujący: gorliwie – 
20,8%, regularnie – 44,4%, nieregularnie – 27,7%, nie praktykowało – 7,1%). 
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Następna tabela zbiorcza (11) ukaże wskaźniki praktyk religijnych gimna-
zjalistów w podziale na ich płeć i typ gimnazjum, zachowując przyjęte 4 ich ka-
tegorie. 

Tabela 11. Typologia respondentów według ogólnego wskaźnika praktyk 

Kobiety Mężczyźni Gim. wiejskie Gim. miejskie Razem Respondenci 
Poziom prakty-
kowania  L. % L. % L. % L. % L. % 

Gorliwie 164 25,8 70 22,0 106 28,7 128 21,8 234 24,5 
Regularnie 289 45,4 103 32,3 177 48,0 215 36,8 392 41,0 
Nieregularnie 120 18,9 84 26,3 48 13,0 156 26,6 206 21,4 
Niepraktykujący 63 9,9 62 19,4 38 10,3 87 14,8 125 13,1 
Ogółem 636 100,0 319 100,0 369 100,0 586 100,0 955 100,0 

Zmienne niezależne: płeć i typ gimnazjum dość znacząco różnicują często-
tliwość spełniania przez badanych gimnazjalistów wskazanych tu 4 praktyk reli-
gijnych. W kategorii gorliwie praktykujących jest więcej o 3,8% dziewcząt niż 
chłopców. Dziewczęta są również liczniejszą grupą (o 13,1%) niż chłopcy w 
kategorii regularnie praktykujących. Natomiast chłopcy liczniej o 7,4% od 
dziewcząt praktykują nieregularnie, a także oni liczniej o 9,5% zaniedbali lub 
zupełnie przestali spełniać te praktyki religijne. Jeśli jeszcze raz zwrócimy uwagę 
na kategorię osób zaniedbujących praktyki i całkiem nie spełniających ich, to 
łatwo zauważymy, iż dotyczy to niemal 1/5 chłopców oraz niespełna 1/10 dziew-
cząt, a wskaźniki te są znaczące w całej badanej zbiorowości gimnazjalistów. 
Podobnie sytuacja ta kształtuje się przy uwzględnieniu zmiennej typu gimna-
zjum, a wtedy uczniowie szkół wiejskich odznaczają się większymi wskaźnikami 
gorliwie i regularnie praktykujących. 

Praktyki religijne socjologowie mierzą także stosując metodę tzw. „kontinu-
um”, która ułatwia ustalenie stopnia natężenia określonej cechy lub występowa-
nia pewnego zjawiska, a nadto, pomaga ona też ustalić kierunek jego rozwoju. W 
moich badaniach praktyki religijne młodzieży gimnazjalnej ujmuję na dwóch 
krańcach (brzegach) tegoż kontinuum, czyli od bardzo gorliwego spełniania 
praktyk religijnych, do ich zaniedbywania i niespełnienia. W tym tez celu wcze-
śniej ustalone wskaźniki praktyk ujmuję ostatecznie dychotomicznie: „gorliwie i 
regularnie praktykujący” i „nieregularnie praktykujący i niepraktykujący”. Stosu-
jąc metodę korelacji39 badanego zjawiska z przyjętymi zmiennymi, obliczam 
iloraz, który jest wynikiem stosunku „bardziej” do „mniej” praktykujących. Ilo-
raz ten umożliwia odpowiedź na pytanie, kto spośród respondentów „bardziej”, a 
kto „mniej” spełnia te praktyki religijne? Korelacja umożliwia ustalenie wzajem-
nego związku między dwiema zmiennymi40, zaś zmiana wartości jednej zmiennej 

 
39 Zob. K. O l e c h n i c k i, P. Z a ł ę c k i: Słownik Socjologiczny. Toruń 1998 s. 101–102. 
40 Zob. H.M. B l a l o c k: Statystyka dla socjologów. Warszawa 1977 s. 304–402. 
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skorelowanej wywołuje zmianę wartości drugiej zmiennej. Korelacja między 
zmiennymi może posiadać trojaki wynik: a) dodatni, a wtedy przyrost wartości 
jednej zmiennej powoduje przyrost wartości drugiej zmiennej; b) ujemny, a wte-
dy przyrost wartości jednej zmiennej wywołuje spadek wartości drugiej zmien-
nej; c) pozorny, a wtedy między zmiennymi nie ma żadnej zależności41. Inaczej 
mówiąc, tablica korelacyjna ukazuje rozkład liczebności i ich skale oraz współza-
leżności między nimi42. 

Korelację przyjętych praktyk religijnych gimnazjalistów z kilkoma podsta-
wowymi zmiennymi ukazuje 12 tabela zbiorcza. Wskaźniki ujęte w tej tabeli 
korelacyjnej informują, że w badanej zbiorowości gimnazjalistów większość 
stanowią osoby „lepiej” praktykujące, wespół z gorliwie spełniającymi te prakty-
ki. Natomiast osoby praktykujące „gorzej”, czyli „słabo” praktykujące lub „wca-
le” niepraktykujące , są tu w mniejszości. Ustalony iloraz 1,98 oznacza tu „śred-
nią” normę realizacji praktyk przez badanych gimnazjalistów. Ci respondenci, 
których iloraz jest wyższy od średniej normy praktykowania, gorliwie spełniają 
te praktyki religijne. Z kolei respondenci, których iloraz jest mniejszy od średniej 
(1,98), praktyki religijne realizują niesystematycznie, albo w ogóle już przestali 
je realizować. 

W analizie tej warto zwrócić uwagę szczególną na związki zachodzące mię-
dzy zmienną deklaracji poziomu wiary i częstotliwością spełniania praktyk reli-
gijnych przez badanych gimnazjalistów. 

Tabela 12. Korelacja praktyk religijnych gimnazjalistów ze zmiennymi społecznymi  
Spełnianie praktyk 

„gorliwie” „słabo, wcale” Zmienne niezależne N=100% 
w odsetkach 

Iloraz: 
bardziej-mniej 

Ogółem 955 66,5 33,5 1,98 
Płeć: 
Dziewczęta 636 71,2 28,8 2,47 
Chłopcy 319 59,8 40,2 1,48 
Wiek: 
14 – 15  508 69,7 30,3 2,30 
16 – 17  447 62.4 37,6 1,65 
Rodzaj gimnazjum: 
Wiejskie 369 72,7 27,3 2,66 
Miejskie 586 67,6 32,4 1,53 
Deklaracja wiary: 
Głęboko wierzący 171 80,7 19,3 4,18 
Wierzący 578 71,7 28,3 2,53 
Wątpiący i obojętny 141 39,8 60,2 0,66 
Niewierzący 37 10,6 89,4 0,11 
Typ rodziny: 
Pełna (zintegrowana) 765 68,5 31,5 2,17 
Rozbita (rozwód) 132 58,4 41,6 1,40 
Samotny rodzic 58 62,2 37,8 1,64 

 
41 Zob. N. G o l d m a n: Wstęp do socjologii. Poznań 1997 s. 358. 
42 Zob. Z. R o g o z i ń s k i: Z metodyki statystycznej badań społecznych. Łódź 1955 s. 53. 
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Miejsce zamieszkania: 
Wieś 387 70,5 29,5 2,38 
Małe miasto 259 66,7 33,3 2,00 
Duże miasto 309 60,8 39,2 1,55 

Najwyższym wskaźnikiem spełniania praktyk odznaczają się osoby „głębo-
ko” wierzące (4,18) oraz osoby „w normie” wierzące (2,53). Natomiast poniżej 
średniej (1,98) znajdują się osoby niewierzące (0,11) oraz obojętne i wątpiące 
religijnie (0,66). Powyżej średniej są także praktyki dziewcząt (2,47), praktyki 
uczniów liczących 14-15 lat (2,30), gimnazjalistów wiejskich (2,66), mieszkań-
ców wsi (2,38) i małych miast (2,00) i dzieci z rodzin zintegrowanych (2,17). Z 
kolei praktyki niektórych chłopców, uczniów w wieku 16-17 lat, gimnazjalistów 
miejskich, mieszkańców dużego miasta, dzieci z rodzin rozbitych wychowywa-
nych przez samotnych rodziców znajdują się poniżej ustalonego ilorazu (1,98). 
Te właśnie cechy i okoliczności sprzyjają lub nie sprzyjają realizacji praktyk 
religijnych przez badanych tu gimnazjalistów43. 

 

V. Świadomość religijna gimnazjalistów 

Analiza poziomu wierzeń i praktyk religijnych badanych gimnazjalistów 
świadczy z dużą dozą prawdopodobieństwa o poziomie ich świadomości religij-
nej. Wykorzystując wskaźniki empiryczne wierzeń i praktyk religijnych dla całej 
ich zbiorowości, jak i dla obu grup wynikających z podziału na płeć i typ gimna-
zjum, można ukazać stosowne poziomy ich świadomości religijnej. Powstaje tu 
pytanie, czy na poziom świadomości religijnej gimnazjalistów mają wpływ takie 
zmienne niezależne, jak: płeć, wiek, typ rodziny, miejsce stałego zamieszkania i 
wychowania, poziom wierzeń religijnych i poziom praktyk religijnych, kryzys 
tożsamości osobowej? 

Zależności między tymi zmiennymi ustalamy z pomocą miernika Q Kenda-
la. Stosując ten miernik, ustaliłem stopień zależności lub poziom oddziaływania 
8 zmiennych na poziom świadomości religijnej gimnazjalistów. 

1. Płeć respondentów 
Liczba Q dla zmiennej płci wynosi + 0,248, która oznacza, że poziom zależności 
między płcią respondentów a „mniejszą” lub „większą” ich świadomością reli-
gijną jest mało istotny. Miernik ten informuje, że dziewczęta na tym etapie roz-
woju jedynie nieznacznie mają wyższą świadomość religijną niż chłopcy. Taki 
poziom ukazują także liczby realne respondentów obojga płci. 

2. Wiek respondentów 
 

43 Zob. W. W e s o ł y, dz. cyt., s. 259, tabela 49. ( Z badań autora wynika, że poniżej średniej 
uplasowały się praktyki religijne chłopców, a powyżej praktyki dziewcząt, zaś zdecydowanie 
powyżej są praktyki osób głęboko wierzących). 
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Dla zmiennej wieku liczba Q wynosi + 0,161 i oznacza, iż między dwoma przy-
jętymi poziomami wieku respondentów (14-15 i 16-17) a poziomem ich świado-
mości religijnej nie zachodzi zależność statystyczna na znaczącym poziomie. 
Inaczej mówiąc, nie ma większej różnicy między poziomem świadomości religij-
nej gimnazjalistów „młodszych” i „starszych”, a przeciwnie, poziom ten jest w 
miarę wyrównany. 

3. Typ gimnazjum 
Dla zmiennej typu gimnazjum liczba Q wynosi + 0,121 i oznacza, że między 
typem gimnazjum, w którym uczą się respondenci, a ich „mniejszą” lub „więk-
szą” świadomością religijną brak zależności istotnej, ponieważ liczba ta jest 
mniejsza od liczby wyjściowej miernika Q, która wynosi: +< 0,200 – 0,999 lub - 
> 0,200 – 0,999. Typ gimnazjum nie ma więc większego wpływu na poziom 
świadomości religijnej gimnazjalistów – jest ona podobna w szkołach wiejskich i 
miejskich. 

4. Miejsce stałego zamieszkania respondentów 
Dla zmiennej stałego miejsca pobytu respondentów liczba Q wynosi + 0,366 i 
oznacza, że poziom zależności między ich stałym pobytem na wsi lub w mieście 
(typem), a „mniejszą” lub „większą” świadomością religijną jest istotny na śred-
nim poziomie, ponieważ liczba ta jest większa od liczby wyjściowej Q. Środowi-
sko wiejskie bardziej sprzyja wyższemu poziomowi świadomości religijnej gim-
nazjalistów niż środowisko miejskie, zwłaszcza wielkomiejskie. 

5. Typ rodziny respondentów 
Dla zmiennej typu rodziny, w której żyją i rozwijają się gimnazjaliści, liczba Q 
wynosi + 0,883 i oznacza, iż między typem rodziny (zintegrowanej i zdezinte-
growanej), a „mniejszą” lub „większą” świadomością religijną gimnazjalistów 
zachodzi bardzo istotna zależność statystyczna, jako że miernik Q dla tej zmien-
nej jest wielokrotnie większy od miernika wyjściowego. Rodzina zintegrowana i 
pełna zdecydowanie lepiej sprzyja rozwojowi religijności dzieci, aniżeli rodzina 
zdezintegrowana, rozbita i niepełna. 

6. Wierzenia  religijne respondentów 
Dla zmiennej poziomu wiary religijnej, który deklarują respondenci, liczba Q 
wynosi + 0,881 i oznacza, że między poziomem wiary religijnej lub niewiary, a 
poziomem świadomości religijnej gimnazjalistów zachodzi bardzo istotna zależ-
ność statystyczna; miernik ten jest znacznie większy od miernika Q wyjściowe-
go. Im wyższy jest poziom wiary religijnej jednostki, tym większą ma ona świa-
domość religijną. Osłabienie lub brak wiary wywołuje obojętność religijną, albo 
wręcz zanik świadomości religijnej u młodych jednostek. 

7. Praktyki religijne respondentów 
Dla zmiennej typu praktyk religijnych, które spełniają respondenci, liczba Q 
wynosi + 0,565 i oznacza, że między częstotliwością spełniania praktyk religij-
nych, a poziomem świadomości religijnej gimnazjalistów zachodzi dość istotna 
zależność statystyczna; miernik ten jest większy od miernika Q wyjściowego. Im 
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systematyczniej jednostka spełnia praktyki religijne, tym wyższy poziom ma jej 
świadomość religijna. Wpływ praktyk religijnych łączy się ściśle z poziomem 
wiary w Boga, a oba te czynniki odgrywają najważniejszą rolę w procesie kształ-
towania świadomości religijnej gimnazjalistów. 

8. Kryzys tożsamości respondentów 
Dla tej zmiennej niezależnej miernik Kendala Q wynosi + 0,528 i oznacza, ze 
poziom zależności między radykalnie silnym i umiarkowanym lub brakiem kry-
zysu tożsamości gimnazjalistów, a „wysokim” lub „niskim” poziomem ich świa-
domości religijnej, jest dość istotny statystycznie. Im wyższy jest poziom kryzy-
su tożsamości osobowej jednostki, tym mniejsza jest jej świadomość religijna, i 
odwrotnie – im słabszy jest ten kryzys lub występuje jego brak, tym bardziej 
wzrasta religijna świadomość jednostki. Religijność osób przeżywających kryzys 
tożsamości jest „anemiczna”, lokuje się na „niskim” poziomie, a ich wiara jest 
pełna wątpliwości, obojętności i niekonsekwencji. Wśród nich jest gros osób, 
które deklarują wręcz „niewiarę” i akceptują ateizm. 
 

VI. Podsumowanie 

Wyniki badań zaprezentowane w tej pracy stanowią zaledwie fragment 
większej monografii socjologicznej, jednak pozwalają na sformułowanie kilku 
konstatacji ogólnych, jak i na weryfikację hipotez empirycznych, które przyjąłem 
w koncepcji tych badań. 

Religijność badanych gimnazjalistów ujawnia cechy i poziomy adekwatne 
do typowych zmian w strukturze i funkcjonowaniu ich osobowości społecznej. 
Badania potwierdziły trafność tego założenia, wykazując rzeczywiste cechy reli-
gijności i kościelności gimnazjalistów, odpowiednie do okresu ich życia i zmian 
osobowościowych, związanych bezpośrednio z kryzysem ich tożsamości. Reli-
gijność tej młodzieży jest jeszcze „niedojrzała” i podlega ciągłej ewolucji w 
dwóch kierunkach – pozytywnym i wówczas jednostka w tym wieku próbuje 
postrzegać religię jako czynnik znaczący w jej życiu osobistym, albo negatywny 
i wtedy jednostka nastawia się obojętnie lub negatywnie do religii, osłabiając lub 
eliminując jej rolę we własnym życiu codziennym. Krytyka z jej strony dotyczy 
przede wszystkim autorytetów religijnych i moralnych, które są jej narzucone w 
Kościele. Religijność tej grupy młodzieży jest niestabilna, chwiejna w postawach 
i słabo pogłębiona intelektualnie, mimo, iż większość uczestniczy w lekcjach 
religii w gimnazjum. Wiedza religijna jej jest pełna braków i nieścisłości, płytka i 
powierzchowna, wielu zagadnień ona nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić, jak 
choćby istoty sakramentów, a bardziej traktuje je jako „graniczne progi” do 
przejścia na kolejny etap swojej biografii i społecznych znaczeń. 
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Dominujący odsetek badanych gimnazjalistów wiejskich i miejskich uczest-
niczy w szkolnym nauczaniu religii. Jednakże nie wszyscy są zadowoleni z tego, 
że „muszą” brać udział w tym „dodatkowym” przedmiocie szkolnym, gdyż tak 
właśnie ponad 2/5 z nich rozumie i traktuje nauczanie religii. Jedynie niespełna 
1/5 spośród nich widzi w tym „przedmiocie” szkolną katechezę, a ponad 3/5 
uważa, że w „szkole świeckiej nie ma miejsca na katechezę, ponieważ w takiej 
szkole brak odpowiedniego klimatu i nastroju religijnego, który można znaleźć w 
kościele lub w sali katechetycznej”. Młodzież ta odróżnia wiedzę religijna, jaką 
daje jej szkoła, od formacji religijno-duchowej, którą może przejść wyłącznie w 
środowisku kościelnym, zwłaszcza w parafii, pod kierunkiem osób duchownych. 

Większość badanych gimnazjalistów deklaruje własne przywiązanie do za-
sad wiary katolickiej, a blisko 1/5 oceniła jako „wysoki” poziom własnej wiary 
religijnej. Wysoki jest także odsetek respondentów (ponad ½), którzy w każdą 
niedzielę uczestniczą w obowiązkowej mszy świętej. Udział ich w mszy w dni 
robocze nie jest już tak eksponowany w całości życia religijnego. 

Poziom świadomości religijnej badanych gimnazjalistów w ujęciu ogólnym 
nie jest, niestety, na najwyższym poziomie, i dość ściśle łączy się z etapem ich 
rozwoju osobowego, czyli z etapem kryzysu tożsamości. Kryzys ten, jak już za-
znaczyłem, jest zmienną niezależną, która istotnie warunkuje poziom świadomo-
ści religijnej badanych gimnazjalistów, zarówno ich wierzenia, jak i praktyki 
religijne, a także nastawienie do instytucji religijnych. 

Z pastoralnego punktu widzenia wychodząc, religijność tej grupy młodzieży 
można wliczyć do tzw. „ryzyka” procesu jej rozwoju, czyli należy pamiętać, iż 
prawidłowy rozwój świadomości religijnej gimnazjalistów istotnie zależy od 
właściwego pokierowania rozwojem ich osobowości, od pozytywnego podejścia 
osób znaczących (autorytetów) do ich problemów i oczekiwań, od wiedzy na-
ukowej i religijnej katechetów oraz metod przekazu jej w szkole i w parafii, 
wreszcie od „meandrów” życia społecznego w kraju i w Kościele, które – wbrew 
pozorom – gimnazjaliści uważnie obserwują, zarówno na poziomie lokalnym 
(parafia, wioska, miasto, dzielnica), jak i na poziomie globalnym (Kościół, pań-
stwo, kraj), lecz często nie rozumieją ich istoty i przebiegu. Osoby znaczące win-
ny spełnić te oczekiwania młodzieży i pomóc jej w odnalezieniu  własnego miej-
sca w Kościele i w społeczności świeckiej. 
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Jedną z kwestii, które znajdowały się w perspektywie przyszłej pracy dusz-
pasterskiej księży, była sprawa przechodzenia akatolików – głównie protestan-
tów i prawosławnych – na katolicyzm. Problematyka ta była poruszana w pod-
ręcznikach teologii pastoralnej, które wprowadzały alumnów seminariów du-
chownych w pracę w parafialną. 

Zagadnienie to oraz jego praktyczna realizacja w ramach pracy duszpaster-
skiej w archidiecezji poznańskiej nie doczekały się dotychczas swojego opraco-
wania. Niniejszy artykuł stara się w jakiejś mierze wypełnić tę lukę i odpowie-
dzieć na dwa pytania: jak analizowano w podręcznikach teologii pastoralnej 
kwestię konwersji akatolików oraz, jak przedstawiała się praktyczna realizacja 
zaleceń pastoralistów w archidiecezji poznańskiej. 

Ramy chronologiczne artykułu choć odnoszą się do okresu międzywojenne-
go, swymi początkami sięgają roku 1874, kiedy to ukazał się podręcznik teologii 
pastoralnej ks. Józefa Krukowskiego1. Stanowi on jeden z dziewięciu opracowań, 
które stały się podstawą źródłową do napisania niniejszego artykułu. Obok opra-
cowania ks. Krukowskiego, analizie poddano podręczniki księży Mariana Bier-
nackiego2, Józefa Sebastiana Pelczara3, Karola Dębińskiego4, Alojzego Jougana5 
 

1 J. K r u k o w s k i: Teologia Pasterska katolicka dla użytku seminariów duchownych i paste-
rzów dusz. Wyd. 4. Kraków 1894. 

2 M. B i e r n a c k i: Teologia Pasterska według ostatnich decyzyi Kongregacyi Rzymskich i 
postanowień papieskich. Warszawa–Poznań 1911. 

3 J. S. P e l c z a r: Pasterz według Serca Jezusowego czyli Ascetyka Pasterska. Lwów 1913. 
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oraz Wilhelma Kloske6, które ukazały się przed odzyskaniem przez Polskę nie-
podległości. Spośród autorów, których główna działalność pisarska przypadła na 
lata Polski Odrodzonej, wymienić należy prace księży Juliana Antoniego Nowo-
wiejskiego7 oraz Wiktora Filipa Potempy8. W przededniu wybuchu drugiej woj-
ny światowej ukazała się zbiorowa praca, pod redakcją ks. Zbigniewa Pilcha, 
która była dziełem podsumowującym dotychczasowe osiągnięcia polskich pasto-
ralistów9. 

Praktyczną realizację zasad dotyczących przechodzenia akatolików na kato-
licyzm, opracowano na podstawie materiałów archiwalnych przechowywanych w 
Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu w zespole Kurii Arcybiskupiej na 
przykładzie roku 1937. 

Spośród prac traktujących o kwestiach zmiany religii wymienić należy 
przede wszystkim monografię Krzysztofa Lewalskiego, który analizował kon-
wersje wyznawców judaizmu na łono katolicyzmu, ale również innych kościołów 
chrześcijańskich. Autor ten jako pierwszy wykorzystał w swoich badaniach 
wskazania teologii pastoralnej, analizując wspomniany już podręcznik ks. 
Krzysztofa Krukowskiego. Niestety zawężony chronologicznie i terytorialnie 
temat monografii, nie pozwolił na szersze potraktowanie problematyki10.  

Osobny artykuł poświęcony kwestii żydowskich konwertytów w podręczni-
kach teologii pastoralnej wyszedł spod pióra piszącego te słowa. Autor starał się 
dać w  nim odpowiedź na dwa pytania: jak wyglądał obraz Żyda w polskich pod-
ręcznikach teologii pastoralnej oraz jak należało postępować z żydowskimi kon-
wertytami11. 

 
4 K. D ę b i ń s k i: Podręcznik Praktyczny Teologii Pasterskiej. T. I–II. Warszawa–Lublin–

Łódź 1914. 
5 A. J o u g a n: Podręcznik teologii pasterskiej wedle najpoważniejszych autorów i nowszych 

orzeczeń kongregacyi. Lwów 1917. 
6 W. K l o s k e: Pastoralna. Gniezno 1914–1918. 
7 A. J. N o w o w i e j s k i: Pastorologia. Wyd. II. Płock 1930. 
8 W. F. P o t e m p a: Więcej psychologii w duszpasterstwie czyli: Teologia Pasterska w świe-

tle psychologii. Włocławek 1938. 
9 Nauka pasterzowania. Red. Z. Pilch. T. 1. Kielce 1939. 
10 K. L e w a l s k i: Kościoły chrześcijańskie wobec Żydów w Królestwie Polskim w latach 

1855–1915. Kraków 2002. 
11 D. P a ł k a: Żydzi w polskich podręcznikach teologii pastoralnej. „Teologia Praktyczna”. 

R. 2004: 5 s. 119–132. 
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Na uwagę zasługuje również artykuł A. Penkali, który traktuje o problema-
tyce zmiany religii wśród Żydów w guberni radomskiej w okresie lat 1867–
191412. 

 

I. Akatolicy w Wielkopolsce w okresie międzywojennym. 
Rys historyczny 

Jednym z istotnych problemów społecznych i politycznych Polski między-
wojennej była obecność na ziemiach nowoutworzonego państwa mniejszości 
narodowych i wyznaniowych. Zachodnie jego części zamieszkiwali Niemcy, 
których obecność charakteryzowała się zaangażowaniem w życie religijne w 
ramach Kościołów i wspólnot protestanckich. Po rozejmie trewirskim i podpisa-
niu przez Polskę traktatu wersalskiego ludność niemiecka obszarów przejętych 
przez państwo polskie stanęła przed wyborem egzystencji na ziemiach polskich 
ze statusem mniejszości narodowej, bądź emigracji do Republiki Weimarskiej. W 
latach 1919–1921 z Wielkopolski i Pomorza, w mniejszym zakresie ze Śląska, 
wyjechało dobrowolnie ok. 650 tys. osób narodowości niemieckiej. Ponadto do 
1926 r. Wielkopolskę i Pomorze opuściło kolejne 250 tys. Niemców, a Śląsk 
około 100 tys. Według danych II spisu powszechnego z 1931 r. na terenie Polski 
mieszkało ok. 714 tys. Niemców. Dane szacunkowe polskich badaczy oscylują 
wokół liczby 750–900 tys., natomiast statystyki niemieckie zamykają się  cyfrą 
ok. 1 miliona13. 

W okresie dwudziestolecia na terenie Wielkopolski funkcjonowały trzy ko-
ścioły protestanckie. Oprócz najstarszego i najliczniejszego Kościoła Ewangelic-
ko-Unijnego, działał także Kościół Ewangelicko-Luterański (zwany również 
staroluterańskim) oraz Kościół Ewangelicko-Augsburski, który rozpoczął swą 
działalność w tym regionie w 1919 r. 

Ostatni spis ludności, który odbył się w Prusach przed wybuchem I wojny 
światowej, wykazał, że ludność ewangelicka stanowiła znaczny odsetek miesz-
kańców Wielkopolski. Zamieszkiwało ją 653 417 ewangelików niemieckiej na-
rodowości oraz 9333 ewangelików Polaków. Wśród ogólnej liczby Niemców 
ewangelikami było niemal 81% osób tej narodowości. Kompetencje zakresu 
działalności Kościoła Ewangelicko-Unijnego oraz funkcjonowania jego gmin 
precyzowały pruskie przepisy z 10 września 1873 r. oraz 25 stycznia 1882 r., 

 
12 A. P e n k a l l a: Z problematyki zmiany wyznania wśród Żydów na terenie guberni radom-

skiej w latach 1867–1914. W: Naród i religia. Materiały z sesji naukowej. Red. T. S t e g n e r. 
Warszawa 1994. 

13 H. C h a ł u p c z a k, T. B r o w a r e k: Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995. Lublin 
1998 s. 125. 
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które w odrodzonej Polsce zostały potwierdzone ustawą z dnia 1 sierpnia 1919 r. 
W okresie pruskim na czele ewangelicko-unijnego kościoła krajowego stał król 
pruski. Urzędem centralnym była Naczelna Rada Kościelna (Evangelischer Obe-
rkirchenrat) w Berlinie. W każdej z pruskich prowincji istniał konsystorz podpo-
rządkowany Radzie Naczelnej. Obszar podległy konsystorzom dzielił się na die-
cezje. Na czele diecezji stali superintendenci. Konsystorz dla Prus Zachodnich 
miał swą siedzibę w Gdańsku, a dla Wielkopolski w Poznaniu. Oczywiście taki 
ustrój nie był możliwy do utrzymania w momencie włączenia Wielkopolski i 
Pomorza do państwa polskiego. Jak zauważa Przemysław Hauser dążąc do zjed-
noczenia pod wspólnym kierownictwem Kościoła Ewangelicko-Unijnego na tery-
toriach przyjętych przez Polskę, Naczelna Rada Kościelna w Berlinie w dniu 11 
maja 1920 roku postanowiła podporządkować tereny województwa poznańskiego 
i pomorskiego konsystorzowi w Poznaniu. Ponieważ władze polskie ówczesnego 
Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej w swoim rozporządzeniu zajęły identyczne 
stanowisko w tej kwestii, decyzja podjęta w Berlinie została wykonana bezkoli-
zyjnie14. Mimo zmiany suwerenności państwowej, nadal moralnie uznawano 
Berlin za siedzibę władz naczelnych Kościoła Ewangelicko-Unijnego także dla 
obszarów przejętych przez Polskę, a przedstawiciele kościoła z Poznańskiego i 
Pomorza byli zapraszani jako goście na synody generalne w Berlinie. Oczywiście 
władze Polski zachodniej tej sytuacji nie mogły zaakceptować i oczekiwały ure-
gulowania wzajemnych stosunków. 

Emigracja ludności niemieckiej po przyłączeniu terenów byłego zaboru pru-
skiego do Polski przyczyniła się do znacznego uszczuplenia stanu liczebnego 
ewangelików-unijnych na tych terenach. W świetle danych I spisu powszechnego 
z września 1921 r. województwo poznańskie zamieszkiwało 322 878 ewangeli-
ków. Przeprowadzony sześć lat później spis wiernych, wykazał spadek ich liczby 
do 200 595 osób. W świetle danych II spisu powszechnego z 1931 r. Wielkopol-
skę zamieszkiwało 197 571 ewangelików unijnych, z których 29 893 osób poda-
ło język polski jako ojczysty, co stanowiło 15,1% wszystkich wyznawców Ko-
ścioła ewangelicko-unijnego w Wielkopolsce. Wraz z reorganizacją granic wo-
jewództwa 1 kwietnia 1938 r., doszło do dalszego spadku liczby wiernych tego 
Kościoła, a przeprowadzony w styczniu 1939 r. spis wykazał 142 719 osób tego 
wyznania15. 

 
14 P. H a u s e r: Mniejszość niemiecka na Pomorzu w okresie międzywojennym. Poznań 1998 

s. 156–157. 
15 D. M a t e l s k i: Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919–1939. Poznań 1997 

s. 214–232.; S. T u r o w s k i: Kościół Ewangelicko-Unijny w Polsce 1920–1939. Bydgoszcz 1990 
s. 60.; R. D ą b r o w s k i: Mniejszość niemiecka w Polsce i jej działalność społeczno-kulturalna w 
latach 1918–1939. Szczecin 1982 s. 67. 
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Kościół Ewangelicko-Luterański, działający na podstawie rozkazu gabine-
towego króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III z 27 września 1817 r., w Polsce 
międzywojennej funkcjonował na mocy ustawy z 1 sierpnia 1919 r., która po-
twierdzała wcześniejsze przepisy. Umożliwiło to powołanie do życia diecezji 
ewangelicko-luterańskiej, na której czele jako superintendent stanął Reinhold 
Büttner z Rogoźna. Tam też znajdowała się siedziba Zarządu Głównego wspól-
noty. Kościół Ewangelicko-Luterański zrzeszał niewielką grupę ludności nie-
mieckiej. Dane spisowe z 1910 r. wspominają o 8 tys. wyznawców w Prowincji 
Poznańskiej, co stanowiło niespełna 1 procent zamieszkałych tutaj Niemców 
(0,99%). Spisy kościelne przeprowadzone w latach dwudziestych i trzydziestych 
wykazały, iż staroluteran w 1923 r. było 4154, a w 1938 ok. 3700. Charakter 
Kościoła był w 99%  niemiecki, a większość jego wyznawców mieszkała na wsi. 
Największym skupiskiem wiernych pozostawał w okresie międzywojennym Po-
znań, w którym mieszkało w 1921 r. 339 wiernych, a dwa lata później – w 
związku z włączeniem wiernych z sześciu polskich miejscowości – 55116. 

Ostatni z Kościołów protestanckich – ewangelicko-augsburski – w okresie 
zaborów funkcjonował wśród ludności niemieckiej na terenach Królestwa Pol-
skiego. W Wielkopolsce nie posiadał swojej struktury. Prawne uregulowanie 
podstaw działalności Kościoła nastąpiło dopiero dekretem prezydenta Ignacego 
Mościckiego z 25 października 1936 r. oraz nadaniem konstytucji wewnętrznej z 
17 grudnia tego samego roku. Od lat dwudziestych na terenie Wielkopolski dzia-
łały dwa zbory ewangelicko-augsburskie z siedzibami w Poznaniu i Bydgoszczy. 
Według II powszechnego spisu ludności z 1931 r. na terenie województwa po-
znańskiego mieszkało 5485 ewangelików augsburskich, zaś w utworzonej w 
1937 r. nowej diecezji wielkopolskiej mieszkało 10130 wiernych tego Kościoła, 
w tym 7530 Niemców (74,3% ogółu wiernych) oraz 2600 Polaków (25,7%). Stan 
liczebny ewangelików augsburskich na terenie województwa zwiększył się w 
1938 r., po przyłączeniu diecezji kaliskiej17. 

Zupełnie inny problem stanowiła obecność w Wielkopolsce wyznawców 
prawosławia. W Polsce przedwrześniowej cerkiew prawosławna skupiała ponad 
3,8 miliona wyznawców, z czego 1,5 miliona stanowili Ukraińcy, 900 tys. Biało-
rusini, 700 tys. tzw. „tutejsi”, 600 tys. Polacy oraz 125 tys. Rosjanie. Na stan 
organizacyjny cerkwi składało się 5 diecezji i ok. 1500 parafii. Większość wy-
znawców prawosławia zamieszkiwało na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego. W 
dzielnicy popruskiej mieszkało ok. 3 tys. prawosławnych którzy posiadali parafie 
w Bydgoszczy i Toruniu z filią w Grudziądzu oraz cerkiew wojskową w Pozna-
niu. W byłym zaborze austriackim mieszkało ok. 8400 prawosławnych, którzy 
 

16 D. M a t e l s k i, dz. cyt., s. 232–235. 
17 B. K u m o r: Historia Kościoła. Część 8. Czasy współczesne 1914–1992. Lublin 1996 s. 

427–428.; D. M a t e l s k i, dz. cyt., s. 237–241. 
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korzystali z jednej tylko cerkwi we Lwowie oraz kaplic wojskowych w Krakowie 
i Przemyślu18. 

 

II. Prawne podstawy udzielania chrztu akatolikom 
W świetle wskazań teologii pastoralnej duszpasterze mieli zachowywać z 

chrześcijanami innych wyznań pokój i zgodę w sąsiedzkim obcowaniu. Nie po-
winni przeszkadzać w nabożeństwach, ani w żaden sposób prześladować inno-
wierców, aby w ten sposób nie ściągnąć nienawiści względem religii katolickiej. 
Jednocześnie zabronione było katolickim duchownym zastępowanie pastora w 
jego funkcjach kościelnych19. Ksiądz Józef Sebastian Pelczar tak pisał na ten 
temat: Z jednej strony nie wkraczaj w ich prawa i swobody, nie głoś przeciw nim 
krucyaty, nie budź nienawiści do nich, ale oddawaj im to wszystko, czego miłość i 
sprawiedliwość chrześcijańska wymaga. Z drugiej bądź dalekim od tolerancji 
dogmatycznej, która, jako płód indyferentyzmu, kładzie błąd na równi z prawdą. 
(...) Potępiając taką tolerancję, wykładaj czasem gruntownie ten dogmat: »Extra 
Ecclesiam non est salus«; mów z zapałem o błogosławieństwach, jakie sprowa-
dza religia katolicka, i roztropnie  słodko pociągaj błądzących na drogę prawdy. 
W opinii biskupa przemyskiego księża mieli ostrzegać parafian przed braniem 
udziału w życiu religijnym akatolików, chociaż odprowadzenie zwłok protestanta 
na cmentarz nie było zakazane. Natomiast niewłaściwe było czytanie akatolic-
kich książek, posyłanie dzieci do wspólnych szkół i  zawieranie ślubów, albo-
wiem jak przekonywał, małżeństwa mieszane rzadko wychodziły stronie katolic-
kiej na dobre. Dlatego też, gdy ta strona jest mocno utwierdzona w wierze, i 
przyrzeka, że stronę protestancką przyciągać będzie do Kościoła, można by na 
podobny związek bezpiecznie się zgodzić20. 

Pastoraliści dawali jasne wskazania dotyczące postępowania z osobami pra-
gnącymi przejść na katolicyzm a będącymi już chrześcijanami. Wobec takich 
osób księża winni wykazać „radość i gotowość do dania rady”. Po zbadaniu po-
budek przejścia na łono Kościoła katolickiego, gdy okazały się one czyste, nale-
żało zapytać konwertytę o dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, stan cywilny, 
miejsce pobytu, stosunki rodzinne i majątkowe,  a także o „inne okoliczności” 
dotyczące np. uregulowania obowiązku służby wojskowej). Dalszy etap spraw-
dzenia kandydata polegał na uzyskaniu informacji co do prowadzenia się prozeli-
ty, o którego moralności mogli na piśmie wypowiedzieć się świadkowie. Ksiądz 
rozpatrujący prośbę petenta mógł pisemnie prosić o wyrażenie swojej opinii 

 
18 K. K r a s o w s k i: Związki wyznaniowe w Drugiej Rzeczypospolitej. Studium historyczno-

prawne. Warszawa–Poznań 1988 s. 106–107. 
19 J. K r u k o w s k i, dz. cyt., s. 671. 
20 J. S. P e l c z a r,  dz. cyt., s. 415–417. 
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przez urząd gminy, na terenie której zamieszkiwał. Osobie znanej ze złego pro-
wadzenia się, bądź czerpiącego zyski z niegodziwego źródła należało odmówić 
konwersji, do momentu poprawy. Jeżeli żadna przeszkoda nie została odkryta 
wówczas należało przychylić się do prośby petenta. Jeżeli ten nie miałby możli-
wości pozostawania poza wpływami akatolików należało wyszukać dla niego 
„uczciwy dom”, lub umieścić go w klasztorze, gdzie można było uczyć go rze-
miosła, jeżeli był ubogi. przede wszystkim jednak, aby z dobrego przykładu go-
spodarzów zaprawiał się do życia katolickiego i praktyk religijnych21. 

Przed głównym nauczaniem prawd wiary katolickiej, należało wypytać pe-
tenta z jakiego wyznania zamierzał przejść na łono katolicyzmu, wybadać czy 
jest „człowiekiem nauki, czy światłym, lub uczonym” oraz przekonać się o stop-
niu jego wiedzy religijnej. Dopiero na dalszym etapie należało konwersa nauczyć 
prawd wiary katolickiej, modlitwy, a także przedstawić katolickie obrzędy ko-
ścielne. Ponadto należało uprzedzić o niechęci, jaka mogła go spotkać ze strony 
dawnych współwyznawców. Przygotowanie do spowiedzi i Komunii św. 
kończyło okres przygotowawczy. Należało także zwracać uwagę na zachowanie 
konwersa w trakcie przygotowania i potępiać szydzenie neofity z dawnej wiary, a 
samemu zachować łagodność i nie potępiać innowierców, to bowiem mogłoby 
nadwerężyć jego zaufanie. Wątpliwości należało wyjaśnić, a postawione zarzuty 
roztropnie odeprzeć. W razie konieczności wskazać właściwą literaturę, która 
konwersowi pomogłaby w przygotowaniu22.  

Czas przygotowania został przewidziany na 5–6 tygodni, a uzależniony był 
od tego czy nauka odbywała się raz czy dwa razy w tygodniu. W nagłych przy-
padkach można było czas przygotowania skrócić do kilku dni, a resztę nauki 
dopełnić już po przyjęciu do Kościoła. W wypadkach bliskiej śmierci, gdy nie 
było czasu odnieść się do biskupa, duszpasterz powinien odebrać od umierające-
go wyznanie wiary przy dwóch świadkach i zaopatrzyć go w sakramenty23. 

Jak przekonywał ks. Alojzy Jougan, dla pomyślnego przebiegu konwersji 
nie wystarczało jednak samo nauczanie prawd wiary, należało również wprowa-
dzić „wychowanie kościelne”, które zaprawiałoby konwertytę do żarliwej modli-
twy o nawrócenie, do przeświadczenia, że do wiary potrzebna jest także pomoc 
łaski. Należało zachęcać do czytania książek katolickich, traktujących o różnią-
cych prawdach wiary, bądź żywoty nawróconych. Troskę nad konwertytami 
należało rozciągnąć także poza okres samej konwersji, dlatego duszpasterz powi-
 

21 J. K r u k o w s k i, dz. cyt., s. 683. 
22 Również podręcznik ks. Alojzego J o u g a n a nakazywał, by unikać „sądów ostrych o in-

nowiercach”, zaś prawdy wiary należało tak wykładać, by wiele miejsca poświęcić artykułom 
różniącym, a przy tym położyć nacisk na „powagę i nieomylność Kościoła” (A. J o u g a n, dz. cyt. 
s. 1062–1064). 

23 J. S. P e l c z a r, dz. cyt., s. 417. 
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nien pozostawać z nimi w kontakcie, wyjaśniać ewentualne wątpliwości, zachę-
cać do częstego uczęszczania na nabożeństwa, do przyjmowania sakramentów. 
Przy spowiedziach początkowych uzupełniać ich wiadomości religijne i dokład-
nie pouczać, jak mają wypełnić zadaną pokutę24. Dobry wpływ wywierało się 
także za pomocą odwiedzin, przyjaznych stosunków oraz staraniem o chorych25. 

Obrzęd konwersji mógł zostać przeprowadzony po uzyskaniu od biskupa 
władzy absolwowania od herezji. Zazwyczaj uroczysta konwersja odbywała się 
podczas mszy świętej w niedzielę, lub święto, chyba że konwers sobie tego nie 
życzył. Kapłan w fioletowej stule, odmawiając psalm 50, wprowadzał konwersa 
od drzwi kościelnych. U progu ołtarza zwrócony do wiernych odczytywał wy-
znanie wiary katolickiej, a konwertyta, jeżeli nie umiał czytać, trzymając zapalo-
ną świecę, powtarzał w obecności dwóch świadków treść wyznania wiary. Jeżeli 
umiał czytał sam, po czym kładł rękę na Ewangelii i wypowiadał słowa przysię-
gi26. W tym czasie kapłan uwalniał konwertytę od herezji, po czym następowała 
spowiedź, chrzest warunkowy – jeżeli zachodziło podejrzenie co do jego ważno-
ści – oraz Komunia święta. Całość obrzędu kończyła krótka przemowa duszpa-
sterza, który polecał konwertytę „miłości bratniej katolików” i zachęcał do 
dziękczynienia za nawrócenie. Należało jeszcze zapisać go do osobnej księgi z 
podpisami konwersa i dwóch świadków, albo do księgi urodzonych i zdać spra-
wę kurii27. 

Co do kwestii ważności chrztu informuje nas podręcznik pióra ks. Mikołaja 
Biernackiego, który wykazywał, iż za nieważny należy uznać chrzest udzielony 
przez skropienie głowy perfumami, wodą różaną, lub innymi podobnymi specy-
fikami, które byłyby mieszaniną wody i innych substancji28. Zauważył ponadto, 
iż niektóre wyznania protestanckie stosowały się do tej praktyki, dlatego należało 
tak przeprowadzony chrzest powtórzyć. Takiego powtórzonego chrztu nie udzie-
lało się już jednak jawnie, ale secreto w zakrystii29, a konwertytę należało naj-
pierw upomnieć, aby wzbudził w sobie żal za popełnione winy, a po chrzcie wy-
spowiadać z całego życia i warunkowo udzielić rozgrzeszenia. W trudniejszych 
wypadkach należało udać się do kurii biskupiej po wskazówki jak należy postą-
pić30. 

 
24 A. J o u g a n, dz. cyt., s. 1062–1064 
25 A. N o w o w i e j s k i, dz. cyt., s. 356. 
26 Przykładowe teksty przysięgi zob. aneksy 1–3. 
27 J. K r u k o w s k i, dz. cyt., s. 684–685. 
28 Woda do chrztu winna być czysta, naturalna, zimna lub ciepła, destylowana a nawet mine-

ralna, rzeczna, studzienna. Jako materię wątpliwą uważa się wszystko to, co jest płynne i jest mie-
szaniną wody i innych substancji (M. B i e r n a c k i, dz. cyt., s. 66–67). 

29 Podobnie zob.: K. D ę b i ń s k i,  dz. cyt., s. 10–11. 
30 M. B i e r n a c k i, dz. cyt., s. 69–70. 
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Kolejne istotne zalecenia odnoszące się do przyjmowania innowierców na 
łono Kościoła katolickiego znajdujemy w podręczniku ks. Filipa Wiktora Potem-
py, który odniósł się do możliwości konwersji protestantów. Oceniał je jako ni-
kłe, albowiem – jak przekonywał – próby nawrócenia protestantów mogły mieć 
powodzenie, tylko jeśli chodziło o osoby niezadowolone ze swej religii. Jedno-
cześnie za złe uznawał postępowanie zmierzające do „obrzydzania” przez du-
chowieństwo katolickie religii protestanckiej, ponieważ innowierca mógł zostać 
zbawiony, o ile trwa w błędzie bez swej winy i żyje według swych przekonań. 
Ponadto należało pamiętać i o tym, że nie było pewności co do tego, iż po pod-
kopaniu fundamentów wiary protestanckiej udałoby się taką osobę przeprowa-
dzić na łono katolicyzmu. Z tego też powodu wiara fałszywa w niektórych wy-
padkach może być lepsza od braku wszelkiej wiary – przekonywał. Rozważając 
szczegółowo kwestię możliwości nawrócenia protestantów w Polsce, ks. Potem-
pa zauważył, iż głównym czynnikiem, dla którego nie nawracali się oni na kato-
licyzm, było skorelowanie przez pastorów protestantyzmu z językiem niemiec-
kim, którym posługiwali się przy nabożeństwach. Ich trzyma nie tyle wiara, ile 
niemiecki język – konkludował, a swoje przekonanie ilustrował przykładem Pola-
ków, których przywiązanie do polskości wiązało się z językiem i religią katolic-
ką. Z tego ścisłego związku – pisał – pomiędzy religią a językiem wynika, że wi-
doki nawrócenia protestantów w Polsce na razie nie istnieją. Dopóki protestanci 
polscy będą krzewili język niemiecki w szkole i w kościele, masowe nawrócenie 
się protestantów w Polsce nie nastąpi nigdy31. 

W dalszej części swej pracy ks. Potempa rozważał możliwość nawrócenia 
ludności prawosławnej, które postrzegał jako znaczne, albowiem część tej ludno-
ści zamieszkującej II Rzeczpospolitą należała wcześniej do obrządku unickiego, 
który władze carskie zlikwidowały. Kościół katolicki starał się ułatwić byłym 
unitom powrót na łono katolicyzmu poprzez pozostawienie słowiańskiej liturgii. 
Ponadto działalność cerkwi prawosławnej w Polsce oparta była na dużo gorszych 
podstawach gospodarczych niż Kościoła katolickiego, na co wpływ miały m.in. 
małżeństwa popów, których utrzymanie było trudniejsze, niż żyjących bez rodzi-
ny katolickich księży. Przeszkodą w nawracaniu prawosławnych miała być grec-
ka kultura i język ruski, a także wcześniejsza działalność polityczna państw za-
borczych, zwłaszcza Austro-Węgier, które dążyły do podzielenia Polaków i Ru-
sinów, popierając ukraińskie aspiracje narodowe, które wiązały się z cerkwią 
greckokatolicką32.   

 

 
31 W. F. P o t e m p a, dz. cyt.., s. 173–174. 
32 Tamże, s. 174–175. 
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III. Praktyka udzielania chrztu akatolikom  
w archidiecezji poznańskiej 

Najmniej wątpliwości budziły konwersje osób przechodzących na katoli-
cyzm z prawosławia. W większości wypadków procesy te trwały krótko i zakoń-
czyły się pomyślnie. Jedyne przeszkody, na jakie natrafiali petenci, związane 
były z niemożliwością zaświadczenia o chrzcie przyjętym w cerkwi prawosław-
nej. Wiązało się to niejednokrotnie z pośpiesznym opuszczaniem terenów pań-
stwa rosyjskiego, wraz z postępującymi sukcesami bolszewików w okresie rewo-
lucji. Przybywające do Wielkopolski osoby niejednokrotnie pozbawione były 
dokumentów, a także zaświadczeń potwierdzających chrzest. Jeżeli nie znalezio-
no osób mogących poświadczyć na rzecz konwersa, wówczas następowało wa-
runkowe powtórzenie chrztu33. 

W 1937 r. miało miejsce 18 konwersji osób pochodzących z prawosławia. W 
jednym wypadku przejścia na łono Kościoła katolickiego dokonali wspólnie 
małżonkowie. W jednym wypadku konwersja odbyła się w tajemnicy, albowiem 
konwertytka uchodziła za katoliczkę w swoim otoczeniu i  prosiła, poprzez księ-
dza prowadzącego sprawę, o dyskretne jej przeprowadzenie. Należy zaznaczyć, 
iż najczęstszą przyczyną zmiany wyznania wśród prawosławnych była chęć ure-
gulowania kwestii związanych z małżeństwem. Na ogólną liczbę 18 konwersji z 
prawosławia 11 przypadków dotyczyło kobiet a 7 mężczyzn. 

Największa liczba konwersji w archidiecezji poznańskiej w 1937 r. związa-
na jest z protestantyzmem. Niestety nie sposób ustalić z jakich kościołów prote-
stanckich pochodzili konwertyci, albowiem księża prowadzący sprawę wpisywali 
jedynie dwie informacje określające przynależność religijną petenta. Używali 
słów protestant, lub ewangelik, bez jasnego sprecyzowania przynależności do 
jednego z trzech działających na terenie Wielkopolski kościołów protestanckich. 
Na ogólną liczbę 81 procesów konwersji, 51 dotyczyło kobiet, a 30 mężczyzn. W 
trzech przypadkach chęć zmiany religii motywowana była wprost chęcią zawar-
cia ślubu z osobą, która była wyznania katolickiego. Jedna z konwersji objęła 
dwoje małżonków, również jeden raz konwertowała matka z dzieckiem. 

Najistotniejszym problemem wynikającym z konwersji protestantów była, 
kwestia ponownego udzielenia chrztu w formie warunkowej. Na 81 procesów, 54 
zakończyły się powtórnym chrztem, przy tym należy pamiętać, iż nie zawsze 
księża dokonujący konwersji informowali kurię arcybiskupią o odbytym chrzcie. 
Jedynie sporadycznie pojawiają się informacje, w których mamy jasne określe-
nie, iż przyjęty w zborze protestanckim chrzest uznany został za ważny. 

 
33 AAP, KA, sygn. 3466, Sprawa konwersji Agaty R o b i ń s k i e j, nlb. 
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Wśród miejsc, w których dokonywano aktów konwersji wymienić można 
trzy: kościół parafialny, zakrystię oraz kaplicę zgromadzenia zakonnego. W jed-
nym wypadku osoba przechodząca na łono Kościoła katolickiego pochodziła 
spoza diecezji. Sporządzone protokoły konwersji, przesłane zostały do kurii ar-
cybiskupiej w Poznaniu oraz do proboszcza osoby zmieniającej wyznanie. W 
1937 r. dokonano także jednej konwersji na łożu śmierci, a umierającego zaopa-
trzono w namaszczenie olejami oraz udzielono odpustu zupełnego w godzinę 
śmierci. Chrztu w tym wypadku nie powtórzono34. 

 

*** 

Głównym rezerwuarem, z którego rekrutowali się wyznawcy protestanty-
zmu, byli mieszkający w Wielkopolsce Niemcy. Oczywiście część polskiego 
społeczeństwa również należała do jednego z trzech działających na terenie 
Wielkopolski kościołów protestanckich, jednakże źródła archiwalne nie pozwala-
ją ustalić przynależności kościelnej konwertytów, albowiem tylko w sporadycz-
nych przypadkach pojawiały się określenia dotyczące przynależności religijnej. 

Z kolei obecność wyznawców prawosławia w Wielkopolsce była właściwie 
symboliczna, albowiem dysponowali oni zaledwie kilkoma obiektami kultu 
religijnego, w tym jedną cerkwią wojskową w Poznaniu.  

Najczęstszym powodem konwersji wśród akatolików była chęć uregulowa-
nia spraw życia małżeńskiego, bądź zawarcia małżeństwa z katolikiem. W 
niektórych wypadkach władze kościelne pozwalały duszpasterzom dokonać 
konwersji zaledwie po kilku dniach od wpłynięcia do kurii pisma 
wszczynającego sprawę konwersji.  

Istotną kwestią, która nie znalazła odzwierciedlenia w artykule pozostaje 
opieka nad konwertytami, jaką duszpasterze rozciągali w swojej parafii. Z braku 
materiałów archiwalnych nie sposób ustalić, czy była ona podejmowana także po 
okresie konwersji i do jakich sprowadzała się poczynań. 

Pytaniem równie istotnym pozostaje kwestia stosunków w ramach 
wspólnoty wiernych, albowiem niejednokrotnie dochodziło w diecezji do 
rywalizacji pomiędzy katolikami Niemcami a Polakami35. Nie sposób dzisiaj 

 
34 AAP, KA, sygn. 3466, Sprawa konwersji Stefana M ü l l e r a, nlb. 
35 Na temat działalności niemieckich katolików w dekanacie czarnkowskim zob. D. P a ł k a: 

Społeczeństwo Czarnkowa w latach 1919–1939 w świetle Archiwum Archidiecezjalnego w Pozna-
niu. W: Pamiętnik III Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki w Lublinie. Red. J. S z y -
m a ń s k i. Lublin 2001. Niestety kwestii tej nie podejmuje w swej monografii Zygmunt Z i e l i ń -

 221



ustalić, w jaki sposób katolicy Polacy traktowali przechodzących na łono 
Kościoła Niemców, czy Żydów, a zagadnienie to wciąż czeka na zbadanie. 

 

Aneksy 

Aneks 1 

Tekst przysięgi złożonej w trakcie konwersji36. 

Ja ..................................... ur. ...................... i ochrzczony w cerkwi prawosławnej w 
..........................., wyrzekłem się dzisiaj dobrowolnie schizmy i wróciłem na łono Ko-
ścioła katolickiego. Krok ten uczyniłem po dokładnym namyśle i przyrzekam uroczyście, 
że wszelkich sił dołożę, by być wiernym synem Kościoła katolickiego i wszystkie przyję-
te obowiązki dobrze wypełnić”. 

Aneks 2 

Tekst przysięgi złożonej w trakcie konwersji37. 

„Ja ...................... wierzę mocno i wyznaję każdą prawdę z osobna i razem wszyst-
kie prawdy, jakie się zawierają w Składzie Wiary, którego używa święty Kościół Rzym-
ski”. 

Aneks 3 

Tekst przysięgi złożonej w trakcie konwersji38. 

Ja .............................., syn ...............................i............................, mając lat ......, 
klęknąwszy wobec ciebie ks. Wikariuszu ..............................., mając przed sobą Ewange-
lię świętą i dotykając się jej swoją ręką, wyznaję swoje przekonanie, w to że nikt nie 
może osiągnąć zbawienia wiecznego, jeżeli nie wierzy w to, co otrzymuje i w co wie-
rzymy, co głosi i czego naucza święty apostolski Kościół Rzymskokatolicki. Żałuję żem 
przeciw tej wierze ciężko błądził, gdyż urodzony poza tym Kościołem utrzymywałem i 
wierzyłem w błędy jego nauce przeciwne. 

Teraz łaską Bożą oświecony, oświadczam, iż wierzę, że święty katolicki i apostolski 
Kościół Rzymski jest tym jedynie prawdziwym Kościołem, który Jezus Chrystus na 
ziemi ustanowił. Temu Kościołowi z całego serca się poddaję. Wierzę we wszystkie 
prawdy, które on do wierzenia podaje, odrzucam i potępiam, cokolwiek on odrzuca i 

 
s k i. Zob. Z. Z i e l i ń s k i: Katolicka mniejszość niemiecka w Wielkopolsce i na Pomorzu 1918–
1939. Poznań 2001. 

36 AAP, KA, sygn. 3452, Sprawa konwersji Mikołaja P o d o l a k a. 
37 AAP, KA, sygn. 3452, Sprawa konwersji Jana C i e ś l i. 
38 AAP, KA, sygn. 3452, Sprawa konwersji Stefana S m u r a g i. 
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potępia, i gotów jestem zachowywać wszystko cokolwiek mi nakazuje. W szczególności 
zaś wyznaję: 

Wierzę, że jedne jest tylko Bóg w trzech różnych, a równych sobie osobach, mia-
nowicie w osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przyjmuję katolicką naukę o wciele-
niu, Męce, śmierci i Zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa; wierzę w zjed-
noczenie istotne dwóch natur, boskiej i ludzkiej w Panie Jezusie, w boskie Macierzyń-
stwo najświętszej Marii Panny, oraz w jej nienaruszone Panieństwo i niepokalanie Po-
częcie. 

Wierzę w prawdziwą, rzeczywistą i istotną obecność ciała razem z Duchem i Bó-
stwem Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Eucharystii. Przyj-
muję siedem Sakramentów świętych, ustanowionych przez Jezusa Chrystusa dla zbawie-
nia ludzkiego, mianowicie Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystię, Pokutę, Ostatnie Na-
maszczenie, Kapłaństwo i Małżeństwo. 

Wierzę w Czyściec, Zmartwychwstanie, Żywot wieczny. 

Uznaję, że Biskup Rzymski, następca świętego Piotra, księcia Apostołów i Nie-
omylny Namiestnik Jezusa Chrystusa, ma nie tylko czci pierwszeństwo, lecz i najwyższą 
władzę w Kościele. 

Oddaję cześć oddawaną świętym, oraz ich obrazom. 

Wierzę w to, co Apostołowie przekazali, a Kościół do wierzenia podaje, oraz w Pi-
smo Święte, które rozumieć i wykładać godzi się tylko w tem znaczeniu, jakiego się 
trzymał i trzyma święta matka Kościół katolicki. Wierzę również we wszystko, co przez 
święte Kanony i Sobory powszechne, a zwłaszcza przez święty sobór Trydencki i Waty-
kański, zostało określone i wyjaśnione. Przeto sercem i z wiarą nieudawaną odrzucam i 
wyrzekam się wszelkich błędów, herezji i sekt, które są przeciwne Świętemu Apostol-
skiemu Rzymsko-Katolickiemu Kościołowi.  

Tak niech mi dopomoże Bóg i ta święta Ewangelia, której się własnymi rękami do-
tykam”. 
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duszpasterstwa akademickiego w Gdańsku. 

 
 
 
 Ośrodek duszpasterstwa akademickiego „Górka“ powstał na początku lat 
sześćdziesiątych przy dominikańskiej Bazylice św. Mikołaja w Gdańsku. Dusz-
pasterstwo rodziło się od września 1962 do września 1964 r. Początkowo mamy 
do czynienia z nieformalną grupą, którą tworzył i gromadził dominikanin o. Lu-
dwik Wiśniewski1, który zostaje mianowany na duszpasterza ośrodka przez bi-
skupa Lecha Kaczmarka 10 września 1964 r. Biskup był odpowiedzialnym w 
tamtym czasie za sprawy duszpasterstwa akademickiego na terenie diecezji gdań-
skiej2. Od nominacji ośrodek dominikański działa jako pełnoprawny podmiot 
duszpasterski w ramach sieci polskich duszpasterstw akademickich. 
 W dotychczasowych pracach nie podjęto próby całościowego opisu hi-
storii tego miejsca. W kilku opracowaniach skupiano się raczej na jakimś cieka-
wym wycinku działalności tego duszpasterstwa3.  Chcąc przedstawić listę dusz-

 
1 Jako początek duszpasterstwa przyjęto wrzesień 1962 r., który związany jest z przyjściem do 

klasztoru w Gdańsku o. Ludwika W i ś n i e w s k i e g o. Chociaż do formalnego powołania upłyną 
jeszcze dwa lata, to jednak sam proces rodzenia się ośrodka DA przy dominikanach rozpoczyna się 
wraz z działalnością ojca Ludwika który jest późniejszym, pierwszym nominowanym duszpaste-
rzem „Górki”. Taki sposób rozumienia początków „Górki” potwierdza o. Ludwik W i ś n i e w s k i 
w jednym z wywiadów (wywiad przeprowadzony dnia 06.10.2006 r. – mps w zbiorach autora). 
Por. Spis duszpasterzy przygotowany na Obchody 35-lecia „Górki” w 1998 roku, W: Informator 
Górka z 31.05.1998 nr 4(4) s. 4. 

2 Por. Dekret nominacyjny z dnia 10 września 1964 r., numer 7724/64 w: Archiwum Archi-
diecezji Gdańskiej. Duszpasterstwo Akademickie 1959–1965, nr III, 8 T. II s. 35. 

3 Por. J. M. K o b u s: Duszpasterstwo dominikanów a aktywizacja działalności Środowisk 
Twórczych w Gdańsku w latach 1979–1989. Praca napisana na seminarium magisterskim pod 
kierunkiem prof. B. Okoniewskiej na UG. Gdańsk 2000.  H. D o b o s z - K i n a s z e w s k a: Obec-
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pasterzy ośrodka oraz historię zdarzeń i program działalności „Górki“, należy 
sięgnąć do wielu materiałów rozproszonych w różnych źródłach i miejscach. 
Dominikańska „Górka“, bo tak ją zaczęto dość wcześnie określać, od początko-
wego miejsca spotkań4, charakteryzuje się ogromnym bogactwem inicjatyw po-
dejmowanych w ciągu kilkudziesięciu lat swojego istnienia. W niniejszej pracy, 
na początku, przedstawia się pełny spis duszpasterzy „Górki“ w chronologicz-
nym układzie, ukazującym ich czas przyjścia i odejścia z duszpasterstwa. 

Podanie programu i kalendarium wydarzeń jest zadaniem trudnym, jeśli nie 
wręcz karkołomnym. Główną przeszkodą jest rozproszenie źródeł. Należy rów-
nież pamiętać, że w okresie do 1989 r. w ogóle nie przykładano znaczenia do 
kronik. Bardzo istotnym faktem jest również nieustanna inwigilacja działalności 
duszpasterstwa przez Służbę Bezpieczeństwa PRL, co przede wszystkim skutko-
wało zasadą nie gromadzenia żadnych danych o uczestnikach ze względów bez-
pieczeństwa. Ten fakt podkreśla w rozmowach również wielu dominikanów w 
odniesieniu do sposobu traktowania źródeł archiwalnych w klasztorze i prowincji 
dominikanów. Pomimo takiego stanu rzeczy można jednak, z zachowanych ma-
teriałów, podać najbardziej istotne założenia programu duszpasterskiego. Można 
też przedstawić mnóstwo niezmiernie ważnych i ciekawych zdarzeń. Dopiero 
zestawienie całości pozwala zobaczyć ogromne bogactwo tego miejsca i obfitość 
działalności, co sprawia, że można zaryzykować tezę, iż jest to jedno z kilku 
ważnych miejsc w historii polskiego duszpasterstwa akademickiego, jednak za 
mało dotychczas odkrytych. Postępujące obecnie badania pozwolą na przedsta-
wienie bogatej działalności i dominikanów, i uczestników tych zdarzeń. 
 

I. Duszpasterze Dominikańskiego Duszpasterstwa 
Akademickiego „Górka“ w latach 1962–2006 

Każda próba ustalenia spisu duszpasterzy akademickich i czasu ich pobytu 
w Gdańsku natrafia na duże trudności ze względu na rozproszenie materiałów 
archiwalnych oraz ich stan cząstkowy. Niepełny zasób zbiorów Archiwum Pro-
 
ność. Artyści u dominikanów (1981–1989). W: W cieniu klasztoru dominikanów. Pod redakcją 
Andrzeja G o ł e m b n i k a. Gdańsk 2002 s. 143–156; M. O s i e c i m s k i: Pokolenia. Duszpaster-
stwa akademickie kiedyś i dzisiaj – Gdańsk. „Tygodnik Powszechny”. R. 2003 nr 20 s. 17; A. 
W a l c z a k: „Punkty mówione” i inne formy działalności Środowisk Twórczych w ramach Dusz-
pasterstwa Dominikańskiego w Gdańsku w latach 1982–1988 (ze wspomnień wspieranych zapi-
skami). „Gdański Rocznik Kulturalny”. Gdańsk 2000 nr 19 s. 179–188 

4 Nazwa duszpasterstwa wzięła się od sali na I piętrze klasztoru, w której odbywały się spo-
tkania przez pierwsze kilkanaście lat. Był to pokój położony obok klasztornej celi o. Ludwika 
[wyjaśnienie - MG]. Por. J. M.  K o b u s, dz. cyt., s. 18; R. C i b a: Dzieje i duszpasterstwo Zakonu 
Dominikanów przy parafii św. Mikołaja w Gdańsku w latach 1945–1990. Praca magisterska napi-
sana na seminarium naukowym z Historii Kościoła pod kierunkiem ks. dra Alojzego R o t t y, ATK 
Warszawa 1999 s. 55–58. 
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wincjalnego w Warszawie i Krakowie oraz zasobu Archiwum klasztoru domini-
kanów w Gdańsku powoduje, że taki spis został złożony z wielu fragmentów 
archiwalnych5. 

Niemniej na obecny stan badań przedstawia się on następująco: 

 01.08.1962–31.08.1966: o. Ludwik Wiśniewski OP – I okres pobytu w Gdań-
sku. Wyjeżdża czasowo na dokończenie studiów na Akademii Teologii Katolic-
kiej w Warszawie; 

 03.09.1966–27.09.1968: o. Włodzimierz Czesław Wesołowski OP, wskazany 
przez o. Ludwika na kontynuację i prowadzenie DA (opuścił zakon 27.09.1968 
roku); 

 03.04.1968–09.09.1972: o. Ludwik Wiśniewski OP (3.04.68 – niezwłoczne 
skierowanie przez Prowincjała w formie czasowej deputacji do Gdańska, asygna-
ta stała do wspólnoty gdańskiej dnia wystawiona 24.06.1968 r.)6. Duszpasterzem 
wspomagającym miał być o. Przemysław Kłopot OP, jednak zaistniało to tylko 
intencjonalnie, bowiem trwało niedługo. O. Ludwik Wiśniewski zostaje dość 
nagle i niespodziewanie dla uczestników przeniesiony z Gdańska w wrześniu 
1972 roku. Spowodowane to było naciskami władz państwowych oraz biskupa 
gdańskiego na władze zakonne7; 

 31.08–28.09.1972: o. Wojciech Świerk OP, miał być duszpasterzem po o. Lu-
dwiku (jednak opuścił zakon w 1972 r.); 

 28.09–11.10.1972: o. Janusz Górzyński OP (proponowany przez prowincjała na 
bardzo krótki okres czasu); 

 11.10.1972–26.03.1974: o. Tadeusz Marek OP, kontynuacja po o. Ludwiku 
(jednak po półtorarocznej obecności został przeniesiony do Krakowa, co było 
związane z nominacją na wychowawcę braci studentów); 

 
5 Por. Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie; Archiwum Sekretariatu Pro-

wincjała Polskiej Prowincji Dominikanów w Warszawie; Archiwum Klasztoru OO. Dominikanów 
w Gdańsku. 

6 Por. Archiwum  PPD w Warszawie, teczka osobowa o. Ludwika W i ś n i e w s k i e g o 
7 Jest to jeden z ważnych punktów historii tego duszpasterstwa, ale wymaga jeszcze dogłęb-

nych badań i dotarcia do wszystkich materiałów archiwalnych IPN. Por. H. K u z d r o: Problemy 
duszpasterstwa Akademickiego z uwzględnieniem specyficznych działalności na terenie Trójmiasta. 
Zadania Służby Bezpieczeństwa na tym odcinku. Legionowo 1976, sygnatura nr IPN GD 028/120; 
Informacje uzyskane z rozmów z o. Ludwikiem W i ś n i e w s k i m OP (wywiad z dnia 06.10.2006 
r.) oraz z o. Konradem H e j m o OP (wywiad z dnia 18.08.2006 r.) [mps w zbiorach autora]. 
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 11.03.1974–15.07.1978: o. Bolesław Rafiński OP, wspomagający o. Józef Ba-
kalarz OP (od 12 lipca 1975 – 30 czerwca 1976 r.), drugim wspomagającym był  
o. August Mamulski OP (od  lipca 1976 – do 1979 roku); 

 15.09.1978–12.05.1979: o. Konrad Hejmo OP, zostaje skierowany do Gdańska 
w formie czasowej deputacji, jednocześnie ciągle pełni obowiązki w redakcji ‚W 
drodze’ w Poznaniu. Wspomagającym jest o. August Mamulski OP; 

 19.08.1979–04.08.1985: o. Sławomir Słoma OP8. Wspomagający o. Mirosław 
Kur OP (od 2.09.1982–31.07.1984 r.), który pełni również czasowo funkcję 
głównego duszpasterza, ze względu na różne zawirowania związane z działalno-
ścią o. Sławomira. Mamy tutaj do czynienia z różnymi naciskami Służby Bezpie-
czeństwa, zakazem pełnienia funkcji duszpasterza i naciskiem biskupa Lecha 
Kaczmarka wobec Prowincjała o. Walentego Potworowskiego OP9; 

 28.05.1985–27.08.1989: o. Stanisław Tasiemski OP, wspomagający o. Bole-
sław Rafiński OP (23.07.1985–15.10.1986 r.) oraz o. dr Józef Puciłowski OP 
(18.05.1987–czerwiec 1993 r.)10; 

 01.08.1989–30.06.1995: o. Michał Zioło OP, wspomagający o. dr Józef Puci-
łowski OP (do czerwca 1993 r.); 

 23.06.1995–30.06.1996: o. Wojciech Morawski OP; 

 01.07.1996–30.06.2000: o. Marek Grubka OP, wspomagający o. Wojciech 
Czwichocki OP; 

 01.07.2000–30.06.2005: o. Cyprian Klahs OP; 

 01.07.2005–30.06.2006: o. Maciej Soszyński OP; 
 od 01.07.2006 – o. Paweł Pobuta OP. 

 

 

 
8 Por. Archiwum PPD w Warszawie, teczka osobowa o. Sławomira S ł o m y. 
9 Podobnie jak w przypadku o. Ludwika Wiśniewskiego i w tej sytuacji należy jeszcze zbadać 

różne wątki. Jednak z różnych dokumentów wynika, że osoba o. Sławomira i jego działalność była 
bardzo kontrowersyjna i niewygodna zarówno dla władz państwowych jak i kościelnych [MG]; 
Por. Wywiad z o. Walentym P o t w o r o w s k i m OP; Cz. K i t o w s k i: Kontrola operacyjna 
Duszpasterstwa Akademickiego prowadzonego przez zakony na terenie Gdańska. Legionowo 1986 
[Wyższa Szkoła Oficerska MSW, praca dyplomowa], sygnatura nr IPN GD 091/46;  

10 Por. Archiwum PPD w Warszawie, teczka osobowa o. Józefa P u c i ł o w s k i e g o. 
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II. Program duszpasterstwa i kalendarium za lata 1962–1989 

Badając materiały archiwalne i chcąc znaleźć odpowiedź na pytanie o istotę 
założeń programowych duszpasterstwa w poszczególnych okresach i dla każdego 
z duszpasterzy, należy przebadać skrawki dostępnych dokumentów, sprawdzić 
zachowane programy duszpasterskie i informatory. W wielu miejscach można 
znaleźć autentyczne zachowane listy i relacje oraz sprawozdania przygotowywa-
ne dla władz kościelnych, co było normą działania dla każdego z duszpasterzy. 
Odbywające się również regularne spotkania duszpasterzy z gdańskim biskupem 
i diecezjalnym duszpasterzem akademickim pozostawiły przekazy w formie 
sprawozdań i protokołów, z których można uzyskiwać cenne, poszukiwane in-
formacje. 

Program każdego istniejącego duszpasterstwa był zarysowany w materia-
łach, które każdy z duszpasterzy otrzymywał na wspólnych, roboczych spotka-
niach. Do tego dołączyć należy charyzmat osoby prowadzącego oraz powiązanie 
ośrodka z duchowością zakonną, jeśli istniał w jej przestrzeni. 

Dla każdego ośrodka dominikańskiego, także gdańskiego, niewątpliwie 
równie ważnym było odniesienie do pierwszego i wiodącego duszpasterstwa 
istniejącego od 1937 r. przy poznańskim klasztorze dominikanów. Wielu póź-
niejszych duszpasterzy, z innych miejscowości, tutaj właśnie poszukiwało wzor-
ców i odniesień dla swojej działalności11. 

 
1. Lata 1962–1966. Pierwszy okres pobytu o. Ludwika Wiśniewskiego 

w Gdańsku 
Ten okres powstawania duszpasterstwa jest słabo udokumentowany. Zbiera-

nie okruchów informacji rozproszonych w kilku źródłach12 przynosi jednak dość 
istotną odpowiedź na dwa podstawowe pytania. Pierwsze z nich dotyczy samego 
początku powstawania pierwszej grupy, jeszcze nieformalnej, która spotyka się 
już z o. Ludwikiem i staje się podstawą przyszłego duszpasterstwa po zatwier-
dzeniu ośrodka DA w 1964 r. Inną sprawą natomiast jest próba odpowiedzi na 
pytanie, jaki był podstawowy program pierwszych zajęć i spotkań, proponowany 
kolejnym uczestnikom w okresie nieformalnym a jaki od momentu oficjalnego 
zaistnienia tej grupy.  

 

 
11 Por. Pięćdziesiąta rocznica istnienia Duszpasterstwa Akademickiego OO. Dominikanów w 

Poznaniu. Poznań 1988 [mps]. 
12 Por. Archiwum klasztoru OO. Dominikanów w Gdańsku, zbiór nieuporządkowany; Archi-

wum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie; Archiwum Sekretariatu Polskiej Prowincji 
Dominikanów w Warszawie; Archiwum Archidiecezji Gdańskiej; wywiady z uczestnikami „Gór-
ki”. 
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Rok akademicki 1962–1963 
Pod koniec sierpnia 1962 roku zostaje skierowany do klasztoru gdańskiego  

o. Ludwik Wiśniewski. Na początku swego pobytu spełnia normalną posługę 
parafialną i jest katechetą. Szczególne znaczenie ma jego obecność w Technikum 
Łączności, skąd rekrutuje się rdzeń pierwszej grupy uczestników późniejszego 
duszpasterstwa. 

Od 1 września 1962 r. o godz. 10-tej jest odprawiana msza święta dla mło-
dzieży, począwszy od klas VII, zarówno „uczącej się jak i pracującej“13. Przeglą-
dając ogłoszenia parafii św. Mikołaja, w okresie od kwietnia do września 1962 
roku, nie znajdujemy w nich śladów informacji skierowanych do studentów. 
Toczy się normalna posługa parafialna, odbywa się bardzo wiele zajęć dla mło-
dzieży14. Jednak nie znajdujemy na przełomie września i października 1962 roku, 
żadnych ogłoszeń czy też jakichś szczególnych śladów wskazujących na począ-
tek roku akademickiego ani podejmowania zajęć dla młodzieży studiującej15. 
Natomiast w grudniu tegoż roku (1962) pojawia się pierwsza wzmianka o mszy 
świętej odprawianej o godz. 19.00 jeden raz w tygodniu16. To bardzo istotna 
informacja dla określenia samych początków rodzenia się akademickiej grupy 
duszpasterskiej. Z rozmów z pierwszymi uczestnikami takich spotkań wynika, że 
o. Ludwik od początku swojego przyjścia prowadził różne spotkania dla mło-
dych, co doprowadziło w ciągu pierwszego roku jego posługi w Gdańsku (wrze-
sień 1962 do czerwiec 1963 r.) do zrodzenia się zalążku grupy duszpasterskiej, z 
której w następnym roku ukształtował się rdzeń przyszłego ośrodka DA17. 

W ogłoszeniach na Wielki Post 1963 roku nie znajdujemy żadnej notki czy 
też wzmianki o rekolekcjach akademickich w kościele dominikanów18. Także w 
ogłoszeniach na maj nie znajdujemy jeszcze wzmianki o organizowaniu wyjazdu 
do Częstochowy na majową pielgrzymkę studentów19. 

Jednak już w wakacje ma miejsce pierwszy, zorganizowany przez o. Ludwi-
ka wyjazd dla młodzieży. Nie wiemy gdzie się odbył, ale wiadomo, że była to 
grupa młodzieży mieszanej, która stała się rdzeniem przyszłego duszpasterstwa. 

 
13 Ogłoszenia od 29 IV 1962 –31 XII 1964 r. z ambony w bazylice św. Mikołaja OO. Domini-

kanów w Gdańsku. s. 194, 29,5 x 20,5 cm., półpł.; Od s. 168 karty nie zapisane. 
, s. 23. 
14 Tamże, s. 1–27. 
15 Tamże, s. 29–31. 
16 Tamże, s. 39. 
17 Potwierdza to o. L u d w i k w przeprowadzonych przez autora rozmowach (wywiad z dnia 

06.10.2006 r. – mps w zbiorach autora). Por. Informacje z rozmowy przeprowadzonej przez autora 
z prof. Elżbietą W o l i c k ą, jedną z pierwszych uczestniczek duszpasterstwa (wywiad z dnia 
19.08.2006). 

18 Por. Ogłoszenia z ambony.... Dz. cyt. s. 58. 
19 Tamże, s. 65–69. 

 230



Jednak na temat samego wyjazdu trudno uzyskać więcej szczegółów od pierw-
szych uczestników20.  

 
Rok akademicki 1963–1964 
Początek roku szkolnego przynosi zmianę godziny mszy świętej dla mło-

dzieży z 10-ej na godz. 9.0021. Jednak w czerwcu 1964 roku ponownie msza 
święta dla młodzieży odprawiana jest o godz. 10.00 i przewodniczy jej już o. 
Ludwik Wiśniewski22. 

Począwszy od czwartku 26 września 1963 r. rozpoczynają się spotkania 
wieczorne dla młodzieży i młodej inteligencji. Jest to udokumentowany początek 
oficjalnych spotkań małej grupy akademickiej. W ogłoszeniu jest mowa o konfe-
rencji, a spotkanie odbywa się w kaplicy św. Jacka23. Mamy tutaj do czynienia z 
rozmyślnie zaplanowaną serią spotkań dla młodzieży pracującej, studiującej i 
młodej inteligencji. Z dalszych ogłoszeń wynika, że co niedzielę podawano in-
formację o tych spotkaniach, które prowadził o. Ludwik Wiśniewski, a rozpo-
czynały się o godz. 20.00 w kaplicy św. Jacka24. 

Inną formą spotkań modlitewnych był październikowy różaniec dla mło-
dzieży, odbywał się o godz. 18.30 jako spotkanie specjalne, a miejscem była 
wspomniana już kaplica św. Jacka25. 

14–16.11.63, czwartek – sobota, rozważania religijne dla młodzieży męskiej co-
dziennie o godz. 19.00, a 03-05.12.63, wtorek – czwartek – specjalne nauki dla 
młodzieży żeńskiej w kaplicy św. Jacka. Początek o godz. 18.0026; 
15.05.64, piątek – specjalna msza święta dla maturzystów gromadzących się w na-
szym kościele, o pomyślny wynik egzaminów maturalnych27; 
Wakacje – wyjazd na spływ kajakowy z o. Ludwikiem Wiśniewskim28. 

 
 

 
20 Por. rozmowa z prof. E. W o l i c k ą – to jednak bardzo odległy czas i trudno jest wydobyć 

z pamięci szczegóły z początków działalności ośrodka. 
21 Por. Ogłoszenia ..., dz. cyt. s. 85. 
22 Por. Protokół z wizytacji kanonicznie parafii św. Mikołaja i św. Brygidy w Gdańsku w 

dniach 22–26 czerwca 1963 r. w; Archiwum Archidiecezji Gdańskiej, Parafia św. Mikołaja 1945–
1965, III a, 1p s.90–99. 

23 Por. Ogłoszenia... s. 87. 
24 Tamże s. 90. 
25 Tamże s. 89–90. 
26 Tamże s.100. 
27 W wielu rozmowach z pierwszymi uczestnikami Górki pojawia się informacja, że począt-

kiem wspólnoty duszpasterskiej była grupa maturzystów, których katechetą był o. Ludwik W i -
ś n i e w s k i [uwaga MG]. 

28 Spływy kajakowe organizowane były rokrocznie, nawet po odejściu o. L u d w i k a z Gdań-
ska [MG]. 
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Rok akademicki 1964–1965. Oficjalne ustanowienie ośrodka 
duszpasterstwa akademickiego przy Bazylice św. Mikołaja w Gdańsku 
Dnia 10 września 1964 r. biskup Lech Kaczmarek mianuje ojca Ludwika 

Wiśniewskiego duszpasterzem akademickim przy Bazylice św. Mikołaja w 
Gdańsku i oficjalnie powołuje ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego przy 
Bazylice św. Mikołaja, w ramach istniejącego klasztoru dominikanów w Gdań-
sku29. To ważne wydarzenie otwiera nowy, oficjalny rozdział istnienia i działal-
ności gdańskiej  „Górki“. 

07.10.64, środa  – ks. Bp Lech Kaczmarek, konferencja dla młodzieży akademic-
kiej w kaplicy św. Jacka. Początek o godz. 20.00; 
11.10.64, niedziela – godz. 12.00 – msza święta akademicka w kaplicy św. Jacka. 
Począwszy od tej niedzieli wystartował oficjalnie ośrodek duszpasterstwa przy Ba-
zylice św. Mikołaja30.  

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że początkowo niedzielna msza świę-
ta dla studentów odbywała się w bocznej kaplicy św. Jacka, w północnej nawie 
kościoła św. Mikołaja. Prawie równolegle w głównym kościele odbywała się w 
tym samym czasie msza święta parafialna o godz. 12.30. Uczestnicy wspominają, 
że pierwsze msze akademickie musiały być z tego właśnie powodu recytowane31. 
Szukając źródeł dla przyszłej akademickiej mszy świętej o godz. 10.00, jest wiel-
ce istotnym, zrozumienie, ile czasu potrzebowała wspólnota klasztoru, aby w 
pełni zaakceptować fakt istnienia duszpasterstwa akademickiego. Wspomina o 
tym o. Ludwik w jednym ze swoich listów do Prowincjała pisanym w tym okre-
sie. Także w późniejszym sprawozdaniu programowym zwraca uwagę, jak waż-
nym faktem byłoby wydzielenie takiej, osobnej mszy odprawianej tylko dla śro-
dowiska akademickiego32. 

04.11.64, środa – godz. 20.00 – konferencja dla młodzieży akademickiej pt. „Moja 
odpowiedzialność za dzisiejszy świat“, w kaplicy św. Jacka33; 
Adwent 1964 r. – w kaplicy św. Jacka odprawiana jest codzienna msza święta dla 
studentów o godz. 19.00. Przed mszą różaniec o godz. 18.30. 

 
29 Por. Dekret nominacyjny z dnia 10 września 1964 r., numer 7724/64 w: Archiwum Archi-

diecezji Gdańskiej. Duszpasterstwo Akademickie 1959–1965, nr III, 8 T. II s. 35. 
30 Por. Ogłoszenia ..., s. 149–151. W takiej sytuacji mamy dwie Msze równolegle odprawiane 

w kościele i w kaplicy św. Jacka dla studentów. W rozmowach podkreślano, że msza dla studentów 
początkowo była recytowana i cicha, ze względu na nakładanie się liturgii [MG]. 

31 Początkowo duszpasterstwo „Górka” miało do dyspozycji na mszę akademicką jedynie 30 
minut czasu. I był to problem nie do rozwiązania ze względu na wewnętrzną organizację posługi 
przez wspólnotę klasztoru. Wspomina o tym o. L u d w i k w rozmowie z dnia 6.10.2006 r. [mps w 
zbiorach autora]. 

32 L. W i ś n i e w s k i: W sprawie Duszpasterstwa Akademickiego w Gdańsku. List do Pro-
wincjała z 25.4.1968 r. w: Archiwum klasztoru OO. Dominikanów w Gdańsku. Zbiór nieuporząd-
kowany s. 2–3. 

33 Tamże, s. 155. 
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W II połowie stycznia 1965 r. zaczyna się odprawiać msze święte wieczor-
ne, w środy i pierwsze piątki, dla młodzieży akademickiej w ramach Duszpaster-
stwa Akademickiego34. Niedzielne konferencje akademickie odbywają się w 
każdą niedzielę o godz. 10.00 w kaplicy św. Jacka i prowadzi je o. Ludwik. Na-
tomiast w każdy czwartek wieczorem o godz. 20.00, specjalne konferencje dla 
studentów prowadzi również o. Ludwik, chociaż zdarza się, że pojawia się tutaj 
zapraszany przez duszpasterza gość z zewnątrz. 

18.02.65 – konferencja ks. dr Janusza Ignatowicza; 
Wielki Post – 6 konferencji dla inteligencji wygłosił ks. bp Lech Kaczmarek; 
04–10.04.65 – Wielkopostne Rekolekcje Akademickie – ks. dr Witold Pietkun. By-
ły to pierwsze rekolekcje akademickie w Bazylice św. Mikołaja35; 
15–16.05.65 – XXIX Pielgrzymka Młodzieży Akademickiej na Jasną Górę; 
28.06–10.07 – obóz wędrowny – pobrzeże Bałtyku, prowadzi o. Ludwik, w czasie 
drogi konferencje pt. „Laikat w kościele“; 
25.07–05.08 – obóz stacjonarny w Okoninach k. Starogardu; 
II poł. lipca – wyjazd wakacyjny Górki. 
 

Rok akademicki 1965–1966 
Na temat tego roku działalności również nie zachowało się wiele istotnych 

materiałów. Układ podobny był do poprzedniego roku. Msza święta odprawiana 
jest w niedzielę o godz. 12.00 w kaplicy św. Jacka. Natomiast w tygodniu, naj-
częściej w czwartki są głoszone konferencje wieczorne. 

Adwent – konferencje „Problemy światopoglądowe“ – prowadzi o. Ludwik Wi-
śniewski 
28–31.03.66 – Wielkopostne Rekolekcje Akademickie, prowadzi ks. dr Janusz 
Ignatowicz; 
15–16.05.66 – Jasna Góra, Te Deum Młodzieży Studiującej, Górka obecna z o. Lu-
dwikiem; 
15–30.07.66 – wędrowny obóz w Tatry i na Babią Górę, o. Ludwik; 
3–15.08.66 – Czarna Hańcza, spływ kajakowy z o. Ludwikiem. 

2. Okres od początku września 1966 do końca marca 1968 r. 

Po wakacjach z Gdańska odchodzi o. Ludwik Wiśniewski i przekazuje 
duszpasterstwo o. Włodzimierzowi Wesołowskiemu, który przychodzi na wy-
brzeże z Poznania36. 

Rok akademicki 1966–1967 
W programie tego roku akademickiego o. Włodzimierz wskazał w pisem-

nym sprawozdaniu na dwa zasadnicze spotkania w tygodniu, niedzielne i czwart-

 
34 Por. Archiwum Archidiecezji Gdańskiej, Duszpasterstwo Akademickie, III/9 T.II s. 346. 
35 Por. Archiwum Klasztoru Gdańskiego, sprawozdanie o. L u d w i k a z rekolekcji, zbiór nie-

uporządkowany. 
36 Jest to o tyle istotne, że o. W ł o d z i m i e r z przynosi z sobą doświadczenie poznańskiego 

duszpasterstwa, któremu przypatrywał się przez rok swojego pobytu w Poznaniu [wyjaśnienie 
autora]. Por. L. W i ś n i e w s k i: W sprawie Duszpasterstwa Akademickiego w Gdańsk, dz. cyt. 
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kowe, jako swoje filary. Przejmując duszpasterstwo po o. Ludwiku, prawdopo-
dobnie dokonuje zmiany godziny niedzielnej mszy świętej. Według jego spra-
wozdania odtąd jest ona odprawiana o godz. 9.00 (w kościele – ale nie ma pew-
ności, czy tak jest rzeczywiście), a po niej dopiero spotkanie tematyczne bądź 
towarzyskie o godz. 10.00. Natomiast w każdy czwartek msza święta odprawiana 
jest o godz. 20.00, następnie ma miejsce spotkanie tematyczne37. 

W okresie wakacyjnym 1967 r. odbyły się następujące wyjazdy: 
24–25.06.67 – Ogólnopolski Rajd Elektroników na Kaszubach – z Górki dołącza 
się grupa ok. 40 osób; 
26–30.06.67 – Bory Tucholskie, Dni skupienia Górki prowadzą o. Ludwik i o. 
Włodzimierz; 
10–30.07.67– spływ kajakowy Brdą i nad Jezioro Charzykowskie; 
10–29.07.67 – obóz wędrowny (Tatry i Pieniny), o. Włodzimierz; 
01–10.08.67 – spływ kajakowy z o. Ludwikiem; 
Przełom sierpnia i września – obóz duszpasterski z o. Ludwikiem Wiśniewskim38. 

 
Rok akademicki 1967–1968 
W bieżącym roku akademickim nie zachodzą istotne zmiany w programie 

duszpasterstwa, natomiast pojawiają się nowe propozycje. Wiemy to z programu 
jaki przedstawił o. Włodzimierz39. Zasadnicze punkty duszpasterskiej propozycji 
zawierają: 

 w niedzielę prawdopodobnie msza święta o godz. 9.00, a po niej spotkanie 
uczestników w sali duszpasterstwa ok. godz. 10.00, 
 w każdy czwartek o godz. 20.00 odbywają się konferencje akademickie w kaplicy 
św. Jacka i jest to „główne spotkanie religijne ośrodka dominikańskiego w tygo-
dniu“,  
 poza tym we wtorki pojawia się wieczór modlitewny, a w środy duszpasterz pro-

ponuje dyżur w konfesjonale,  
 również w piątki wieczorem pojawia się propozycja spotkań, ale nie mają one 

charakteru regularnej propozycji. Ważną sprawą jest wyznaczenie dyżuru duszpa-
sterza dla indywidualnych spotkań i rozmów, które mogą się odbywać od wtorku do 
piątku w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych,  
 inne istotne punkty programu rocznego, to dni skupienia, rajdy studenckie, spo-

tkania dyskusyjne i wieczorki taneczne, jako propozycje kulturalne40. 
W ciągu roku wydarzyło się: 

 
37 Por. Sprawozdanie z pracy duszpasterskiej w roku akademickim 1967/6 z dnia 14.10.1967 

roku. w: Archiwum Archidiecezji Gdańskiej, III a 1p [zbiór luźny]. 
38 Z powyższego wynika, że o. L u d w i k jest w różny sposób obecny pośród „górkowiczów” 

pomimo swojego wyjazdu do Warszawy. To ważna cecha jego osobowości i posługi kapłańskiej 
widoczna również po jego przeniesieniu z Gdańska do Lublina i Wrocławia, w późniejszych la-
tach. [MG]. 

39 Por. W. W e s o ł o w s k i: Program regularnej pracy duszpasterskiej duszpasterstwa aka-
demickiego przy bazylice ojców dominikanów w Gdańsku na rok akad. 1967–68 (dla o. Przeora). 
W: Archiwum Klasztoru OO. Dominikanów w Gdańsku, teczka Pisma klasztorne 1967–1970. 

40 Tamże. 
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- październik – pielgrzymka do Szpęgawska na groby pomordowanych; 
- listopad - „Andrzejki“ – potańcówka w DA; 
- grudzień - spotkanie z bokserem Józefem Grudniem; 
21–24.03.68 – Wielkopostne Rekolekcje Akademickie i dla Młodzieży, prowadził 
o. Ludwik Wiśniewski41. 
 

3. Okres od kwietnia 1968 do początku września 1972 r. Drugi okres 
pobytu o. Ludwika Wiśniewskiego w Gdańsku 

Skierowany przez Prowincjała ojciec Ludwik wraca do Gdańska dość nagle 
i niespodziewanie, kiedy okazuje się, że musi zastąpić o. Włodzimierza w dusz-
pasterstwie. Jest to niewątpliwie bardzo trudny moment dla dominikanów oraz 
dla uczestników dominikańskiej „Górki“. Odejście o. Włodzimierza z zakonu jest 
szczególnie dla uczestników duszpasterstwa zaskoczeniem i bolesnym doświad-
czeniem. Jednak dość szybko sytuacja zostaje opanowana. Niewątpliwie sprzyja-
ło temu ponowne zjawienie się w ośrodku DA tego, który go zakładał. 

Chcąc scharakteryzować założenia programowe, które obowiązywały w ko-
lejnych kilku latach działalności duszpasterstwa, należy szukać ich korzeni w 
liście o. Ludwika, skierowanym do ówczesnego Prowincjała o. Krzysztofa Kasz-
nicy i przeora klasztoru w Gdańsku o. Urbana Szeremeta. List datowany jest na 
25 kwietnia 1968 roku. Jest to dwudziestoczterostronicowy dokument, opraco-
wanie, które patrząc z dzisiejszej perspektywy, jest bardzo dojrzałym wnioskiem 
o roli i zadaniach duszpasterstwa akademickiego42. 

Wszystko, co dalej możemy i chcielibyśmy powiedzieć o sposobach działal-
ności i posługach o. Ludwika w duszpasterstwie akademickim, nie tylko w 
Gdańsku, ale i w następnych latach w Lublinie i Wrocławiu, właśnie w tym do-
kumencie ma swój początek. Opracowanie jest również świadectwem o samej 
osobie duszpasterza, młodego przecież jeszcze kapłana, który po czteroletnim 
pobycie w duszpasterstwie w Gdańsku i odbytych studiach na ATK w Warsza-
wie, formułuje tezy uniwersalne, ważne dla istnienia każdego ośrodka DA, obec-
nego w wielu miejscach w Polsce. Dokument formułuje śmiałe propozycje o roli 
mszy świętej niedzielnej dla środowiska akademickiego, roli wykładów dla stałej 
formacji przyszłej inteligencji. Duszpasterz przekazuje również swoje przemy-
ślenia o zadaniach formacji laikatu w wymiarze późniejszej działalności społecz-
nej.  

Elementy propozycji o. Ludwika znajdujemy w realizowanym programie w 
Gdańsku. Jednym z najważniejszych w tym czasie programów jest  organizowa-
nie wykładów dla studentów i młodej inteligencji, ujętych w czteroletni cykl 

 
41 Por. Archiwum Klasztoru Gdańskiego, zbiór nieuporządkowany. 
42 Por. W sprawie Duszpasterstwa Akademickiego w Gdańsku...., dz. cyt. 
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edukacyjny, realizowany we współpracy z KUL. Na owe czasy był to bardzo 
śmiały projekt duszpasterski i  bardzo nowatorski43. 

 
Rok akademicki 1968–1969 

Wakacje ’68: 15–30.07 – Bieszczady, obóz wędrowny z o. Ludwikiem44; 
24–25.10.68 – rozpoczyna się roczny cykl wykładów i konferencji przeznaczonych 
głównie dla studentów i inteligencji. Tematyka wykładów z zakresu etyki, filozofii 
Boga, Pisma św. i katolickiej nauki wiary. Spotkania odbywają się raz na dwa ty-
godnie w kaplicy św. Jacka, o godz. 19.3045. Wykłady prowadzili: 
- Wprowadzenie w Pismo święte o. prof. dr Józef Paściak OP 
- Zagadnienia wstępne do studium z zakresu etyki – o. Eugeniusz Gaweł OP 
- Filozofia Boga – doc. dr Mieczysław Gogacz 
- Wybrane zagadnienia z dogmatyki katolickiej – o. Ludwik Wiśniewski OP 
Oprócz tego realizowano dokształcanie religijne w małych grupach, w czterech 
różnych kręgach46; 
02–05.03.69 – Wielkopostne Rekolekcje Akademickie – prowadził ks. Stanisław 
Sierla z Katowic. 
 

Rok akademicki 1969–1970 
07.03.70 – akademia ku czci św. Tomasza z udziałem duszpasterzy i młodzieży 
akademickiej z Gdańska zorganizowana przez DA. Górka; 
30.04–03.05.70 – Rajd Świętokrzyski47; 
09–10.05.70 – wyjazd do Częstochowy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Studencką 
ze studentami z Górki; 
31.05.70 – II Skurczykoty, Wieżyca – rajd duszpasterski. 

W programie duszpasterstwa na nowy rok akademicki istotną rolę pełni kon-
tynuacja systematycznych wykładów z zakresu filozofii (we współpracy z KUL) 

Rok akademicki 1970–1971 
Nie wiemy z całą pewnością kiedy dokładnie zostaje wprowadzona msza 

święta akademicka o godz. 10.0048. Jednak widzimy ją obecną w kolejnych la-
tach. Uczestnicy duszpasterstwa wspominają „dziesiątkę“, jako celebrowaną 
jeszcze przez o. Ludwika.  
 

43 Tamże. 
44 Por. Archiwum PPD w Warszawie, teczka osobowa o. Ludwika W i ś n i e w s k i e g o. 
45 To bardzo ważny zapis, który jest świadectwem bardzo śmiałego jak na owe czasy projektu 

o. Ludwika przeprowadzanego we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Zamysłem 
duszpasterza było regularne dokształcanie studentów i dorosłych w cyklu czteroletnim. Por. Ar-
chiwum Klasztoru Gdańskiego, zbiór nieuporządkowany. 

46 Por. L. W i ś n i e w s k i: Sprawozdanie z działalności Ośrodka D.A. przy Bazylice św. Mi-
kołaja w Gdańsku – za rok 1968/69. W: Archiwum DODA w Gdańsku, zbiór nieuporządkowany. 

47 Tamże. 
48 Nie pamięta tego również o. L u d w i k. Potwierdza jedynie fakt, że już za jego drugiego 

pobytu w Gdańsku odprawiał msze św. o godz. 10.00, jako specjalne dla młodzieży akademickiej. 
Przypuszcza, że mogły one zaistnieć już w okresie posługi o. Włodzimierza W e s o ł o w s k i e g o 
[uwaga autora – MG]. 
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28.03–01.04.71 – Wielkopostne Rekolekcje Akademickie, o. Eugeniusz Gaweł OP; 
12–24.07.71 – spływ kajakowy; 
02–15.08.71 – Pielgrzymka z Warszawy do Częstochowy; 
04–15.09.71 – obóz w Bieszczadach; 
27–29.09.71 – Gdańsk, rekolekcje zamknięte dla studentów. 
 

Rok akademicki 1971–1972 
Począwszy od początku roku akademickiego wprowadzono w ośrodku DA 

codzienną, wieczorną mszę dla studentów, która odprawiana jest o godz. 19.3049. 
W dniach 18–24.10.1971 r. mają miejsce konferencje z okazji 80-ej rocznicy 
encykliki Rerum novarum, a spotkania zaplanowano od poniedziałku do soboty o 
godz. 18.00, natomiast w niedzielę o godz. 12.00. Z układu wykładów, ich tema-
tyki oraz doboru wykładowców, można wysnuć wniosek, że główny wpływ na 
taki kształt konferencji miał o. Ludwik Wiśniewski, który w późniejszych latach 
wielokrotnie organizuje tzw. tygodnie myśli społecznej50.  

18.10.71, „Stare i nowe w urzędowej nauce kościoła“, doc. A. Święcicki (ATK); 
19.10.71, „Prawo naturalne fundamentem nauki społecznej Kościoła“, o. W. Jacher 
OP; 
20.10.71, „Etyka w dobie społeczeństwa technicznego“, red. St. Wilkanowicz; 
21.10.71, „Problemy sprawiedliwości społecznej w dzisiejszym świecie“, ks. dr 
Radwan (KUL); 
22.10.71, „Źródła światowych napięć w świetle etyki“, o. Władysław Skrzydlewski 
OP (Kraków); 
23.10.71, „Teologia działalności doczesnej“, ks. Władysław Słomka (KUL); 
24.10.71, „Działalność społeczno-gospodarcza w świetle wiary“, ks. dr Sieg TJ. 

Na przełomie 1970–1971 r. ojciec Ludwik rozpoczyna bardziej śmiałe dzia-
łania duszpasterskie. Jak sam wspomina w jednej z rozmów, niewątpliwy wpływ 
na jakość i sposób jego obecności w DA miały wydarzenia grudnia 1970 r. w 
Gdańsku. Jego działania i obecność powoduje, że również w tym czasie ma swo-
je korzenie przyszły społeczny ruch młodych. Pod koniec lat 70-tych przyjmie on 
nazwę Ruch Młodej Polski. Jego początki sięgają tego czasu i mają swoje źródła 
również na „Górce“, przede wszystkim w osobie o. Ludwika i w jego pragnie-
niach prowadzenia działań społecznych51 oraz w osobach kilku uczestników, 
którzy zwrócili się do duszpasterza z prośbą o uczestnictwo społeczne i towarzy-
szenie52. 

 
49 Por. Parafia św. Mikołaja w: Archiwum Archidiecezji Gdańskiej, III a 1p. 
50 Ciekawa propozycja jak na czasy bezpośrednio po wydarzeniach grudnia ’70 w Gdańsku. 

Widać w niej wyraźny nacisk na potrzebę formacji społecznej, w oparciu o społeczne nauczanie 
Kościoła [MG]. 

51 Por. P. Z a r e m b a: Młodopolacy. Historia Ruchu Młodej Polski. Gdańsk 2000; M. W y -
r w i c h: Kapelani Solidarność 1980–1989. Warszawa 2005 s. 157–170. 

52 Por. P. Z a r e m b a: Młodopolacy..., dz. cyt. 
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Jednym z bardzo ofensywnych duszpastersko pomysłów był cykl spotkań 
przeniesiony z Poznania, który nazwany został „Trybuna Duszpasterska“. Pole-
gał on na tym, że zaproszeni prelegenci spotykali się w specjalnie przygotowanej 
do dyskusji przestrzeni kościoła, prezentowali głosy wprowadzające do rozmowy 
oraz odpowiadali na zadane przez uczestników pytania.  

Styczeń 1972 – Trybuna Duszpasterska (pierwsza z cyklu), Ks. dr Edmund Piszcz, 
Ks. dr  Bogdanowicz, K. Śliwiński53; 
Marzec 1972 – Trybuna Duszpasterska54 (druga); 
Wakacje – spływ kajakowy Drwęcą55; 

Podobnie jak w poprzednim roku akademickim odprawia się codziennie wieczorną 
mszę świętą dla studentów o godz. 19.3056. 

4. Okres od października 1972 do początku marca 1974 r. 

Za swoją aktywną działalność o. Ludwik jest przeniesiony w trybie pilnym z 
Gdańska. Sprawa ta wymaga jeszcze bardzo skrupulatnych badań, aby zrozumieć 
wszystkie kulisy tego przeniesienia. Nie ma jednak wątpliwości, że działalność o. 
Ludwika, śmiała i coraz bardziej odważna, gromadząca tłumy ludzi na spotka-
niach dyskusyjnych, organizowanych w kościele, musiała zwrócić uwagę władz 
państwowych i kościelnych. W pracy dyplomowej, napisanej przez oficera SB 
Henryka Kuzdro znajdujemy odniesienie, potwierdzające takie działania władz: 
znacznie osłabiło działalność ośrodka dominikańskiego przeniesienie na inny 
teren duszpasterza tego ośrodka ks. Wiśniewskiego. Powyższe przedsięwzięcie 
realizowano przy współpracy z Dep. IV57. 

Ta sprawa domaga się jeszcze wyjaśnienia. Warto byłoby zrozumieć wiel-
kość i rodzaj wpływu władz państwowych na władze kościelne w doprowadzeniu 
do podjęcia takiej decyzji przez ówczesnego prowincjała dominikanów58. 

Na jego miejsce przychodzi o. Tadeusz Marek59, który podejmuje dalszą po-
sługę w duszpasterstwie i wspominany jest jako człowiek wielkiej modlitwy, a 

 
53 Por. H. K u z d r o, dz. cyt., s. 38–39.  
54 por. Tamże, s. 39. Por. Informacje problemowe Dot. działalności księży i środowiska aka-

demickiego w Trójmieście. IPN Gdańsk 1974, sygnatura nr IPN GD 0046/362 t. XXXI s.7–8. 
55 Informacje problemowe Dot. działalności księży i środowiska akademickiego w Trójmie-

ście. IPN Gdańsk 1974, sygnatura nr IPN GD 0046/362 t. XXXI s. 6–7. 
56 Por. Parafia św. Mikołaja w: Archiwum Archidiecezji Gdańskiej, III a 1p. 
57 Por. H. K u z d r o, dz. cyt, s. 50. 
58 W bezpośredniej rozmowie o. L u d w i k nie był w stanie ukazać kulis tego przeniesienia 

(wywiad z dnia 06.10.2006 r. – mps w zbiorach autora). Por. H. K u z d r o: Problemy ..., dz. cyt.; 
Wywiad z o. Konradem H e j m o OP, który przeprowadziłem  dnia 18.08.2006 r. 

59 Niestety nie udało się zarejestrować z nim rozmowy. Zmarł w 2005 r. [uwaga MG]. 
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jednocześnie spokojnie wytyczający działalność ośrodka60. To za jego przyczyną 
w duszpasterstwie powstaje kilka podgrup tematycznych. 

 
Rok akademicki 1972–1973 

Październik – Rajd „Opadające liście” – duszpasterstwo włączyło się aktywnie na 
swój właściwy sposób w rajd zorganizowany przez SZSP61; 
12–15.04.73 – Wielkopostne Rekolekcje Akademickie, głosił o. dr Jacek Salij 
OP62; 
Wakacje  – spływ kajakowy na Mazurach63. 

 
Rok akademicki 1973–1974 

07.10.73, niedziela – godz. 10.00 msza święta inaugurująca rok akademicki w Do-
minikańskim Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego64; 
17.01.74, czwartek – Trybuna Duszpasterska p.t.: „Konflikt pokoleń“65; 
Koniec marca – „Pierwiosnki“ , rajd z o. Tadeuszem Markiem; 
14.03.74, czwartek – godz. 20.00 – Trybuna Duszpasterska, temat o spowiedzi. 
Prowadzący: K. Śliwiński, Prof. Strojnowski, o. Jacek Salij OP, o. Tadeusz Marek 
OP. 

 

5. Okres od marca 1974 do początku września 1978 r. 

Ojciec Tadeusz odchodzi do Krakowa, wezwany i skierowany do innych 
obowiązków. Na jego miejsce przychodzi o. Bolesław Rafiński, który przez na-
stępnych kilka lat posługuje jako duszpasterz. Program ukształtowany w po-
przednich latach jest kontynuowany. 

Rok akademicki 1974/1975 
08.12.74 – Wizytacja kanoniczna ks. bpa Lecha Kaczmarka, przewodniczy mszy 
akademickiej o godz. 10.00. Po mszy spotkanie z młodzieżą akademicką; 
31.12.74 – g. 23.30, Adoracja N.S. i msza św. o północy na Nowy Rok; 
09.01.75 – msza św. dialogowana, po niej agapa I-o czwartkowa oraz losowanie in-
tencji modlitewnych na rok 1975; 
16.01.75, po mszy św. o godz. 19.30 konferencja mgr Ewy Chwiałkowskiej pt.: 
„Rola ideałów (wzorców) w formacji intelektualno-moralnej młodych“; 
23.01.75, po mszy św. o 19.30 z cyklu „Samowychowanie“, ks. Jan Papkała , pallo-
tyn; 
3–12.02 Codzienne spotkania o godz. 19.00; 
12.02.75, Środa Popielcowa, godz. 20.00 pokutny obrzęd posypania popiołem i 
msza święta; 

 
60 Por. Informacje z rozmowy przeprowadzonej przez autora z Krzysztofem K i s z k i s e m 

(wywiad z dnia 11.07.2006). 
61 por. H. K u z d r o, dz. cyt., s. 33. 
62 Por. Parafia św. Mikołaja w: Archiwum Archidiecezji Gdańskiej, s. 101. 
63 Informacje problemowe ..., t. XXXI, dz. cyt., s. 29. 
64 Informacje problemowe ..., dz. cyt., s. 29; Archiwum Klasztoru Gdańskiego. 
65 Informacje problemowe ...t. XXIV, dz. cyt., s. 7. 
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20.02.75, „Samowychowanie“ – konferencja ks. Jan Papkała; 
26.02.75, Religijność młodzieży w Polsce; 
06.03.75, msza św. z homilią dialogowaną, a po niej agapa z wykładem prof. A. 
Smólkowskiego pt. „Telefon zaufania“; 
13.03.75, „Samowychowanie przez pokutę“ – duszpasterz; 
16–20.03.75 – Wielkopostne Rekolekcje Akademickie głosi o. dr Jan Andrzej Kło-
czowski OP; 
20.03.75, Trybuna Duszpasterska: „Manipulacja na człowieku“66. 

 
Rok akademicki 1975–1976 

04.12.75 – msza św. o godz. 19.30 i „mikołajowa“ Agapa duszpasterstwa; 
4–8.04.76 – Wielkopostne Rekolekcje Akademickie, ks. Pawlak. 

 
Rok akademicki 1976–1977 

10.01 – spotkanie nt. wydarzeń w Radomiu – prowadził o. Bolesław i osoby świec-
kie; 
03–06.03.1977, Akademickie Wielkopostne Rekolekcje, ks. prof. dr Janusz Pa-
sierb. Codziennie. o g. 19.30 msza święta, po niej konferencja i modlitwa. Zakoń-
czenie w niedzielę o godz. 10.00. 

 
Rok akademicki 1977–1978 

25.09–02.10.1977, Uroczystości 750 lat pobytu w Gdańsku67. Duszpasterstwo aka-
demickie filarem obchodów rocznicowych: 
25.09 – Konferencje podczas mszy świętych głosi o. dr Bruno Mazur OP, „Domi-
nikanie w historii Miasta“ 
28.09 – „Dominikanie a życie duchowe wiernych“ o. Bolesław Rafiński OP (dusz-
pasterz) 
29.09 – godz.18.00 msza święta koncelebrowana przez Duszpasterzy Akademic-
kich, konferencja pt.: „Duszpasterstwo akademickie w tradycji dominikanów“, o dr 
Tomasz Pawłowski OP 
30.09 – godz. 18.00 msza święta koncelebrowana przez pierwszych po wojnie do-
minikanów; konferencja pt.: „Powrót dominikanów w 1945 roku“, o. Stanisław 
Dobecki OP 
02.10 – godz. 10.00 msza święta na rozpoczęcie roku akademickiego, po niej kon-
ferencja pt.: „Rola dominikanów w czasach obecnych“, o. mgr Tadeusz Marek OP 
24.11.1977 – Trybuna Duszpasterska p.t.: „Wierzę, lecz nie praktykuję czyli skąd 
się bierze obojętność“ – dysputa w Bazylice św. Mikołaja OO. Dominikanów w 
Gdańsku. Początek o godz. 20.0068. 
06–15.08.1978, Pielgrzymka Warszawska na Jasna Górę – udział grupy z „Górki” 
w grupie akademickiej69. 
 
 

 
66 por. H. K u z d r o, dz. cyt. s. 38–39. 
67 Program. [w zbiorach autora]. Por. Ulotka w: Archiwum PPD Kraków, Gd 8. 
68 Program Trybuny Duszpasterskiej. [przekazany przez M a t u s z e w s k ą Barbarę – w zbio-

rach autora]. 
69 Kartka z pielgrzymki. 
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6. Okres od września 1978 do początku maja 1979 r. 

Do Gdańska zostaje skierowany na tymczasowy pobyt o. Konrad Hejmo70. 
Jako wieloletni duszpasterz akademicki w Poznaniu oraz redaktor miesięcznika 
„W drodze“ przenosi doświadczenie poznańskie na grunt gdański. Przede 
wszystkim uwidacznia się to w dalszej kontynuacji Trybun Duszpasterskich oraz 
w programie spotkań. Niewiele jednak wiemy z zachowanych programów z tego 
okresu. 

Rok akademicki 1978–1979 
12.11.1978 godz. 16.00, „Popołudnie z piosenka religijną w bazylice dominikanów 
w Gdańsku“71; 
16.11.1978 godz. 19.30 msza święta, a po niej o godz. 20.00 Trybuna Duszpaster-
ska pt.: „Spirala ludzkiego życia. Sens życia i śmierci“. Udział biorą duszpasterze, 
teolog, psycholog, lekarz72; 
13–17.12.1978, Adwentowe Rekolekcje Akademickie, głosi o. Jan Góra OP73; 
21.12.78, opłatek akademicki; 
04–08.04.1979, Wielkopostne rekolekcje Akademickie74; 
06–15.08.79, Pielgrzymka na Jasna Górę – grupa z „Górki” w grupie akademic-
kiej75. 

 

7. Lata 1979–1989. Okres posługi ojców Sławomira Słomy 
i Stanisława Tasiemskiego 

Ten przedział czasowy istnienia duszpasterstwa warto ująć w większą całość 
ze względu na okres, w którym w ramach studenckiej grupy duszpasterskiej ro-
dzą się również inne grupy, bardzo dobrze koegzystujące z środowiskiem aka-
demickim. 

Mamy tutaj przede wszystkim rodzącą się grupę literatów, spotykającą się 
na „Górce“ już od jesieni 1979 r. Potem, na początku 1981 r., ta mała i niefor-
malna grupa określa siebie jako Akademicki Krąg Literacki i niemały wpływ 
miało tutaj pojawienie się na „Górce“ poety Zbigniewa Jankowskiego76. A w 

 
70 Por. Wywiad z o. Konradem H e j m o przeprowadzony przez autora dnia 18.08.2006 r. 
71 Program. [w zbiorach autora]. 
72 Program Trybuny Duszpasterskiej. [przekazany przez M a t u s z e w s k ą Barbarę – w zbio-

rach autora]. 
73 Program DA „Górka” na rok 1978/1979. [przekazany przez M a t u s z e w s k ą Barbarę – 

w zbiorach autora]; Wywiad z o. Janem G ó r ą z dnia 10.01.2003 r. (w zbiorach autora MG) 
74 Tamże. 
75 Por. kartka z pielgrzymki. 
76 Por. wywiad z Zbigniewem J a n k o w s k i m i Teresą F e r e n c z dnia 27.09.2006 r. oraz 

dokument archiwalny z 9.10.1976 r. napisany przez Zbigniewa J a n k o w s k i e g o o założeniach 
Akademickiego Kręgu Literackiego wywodzących się z idei Unii Poetów Chrześcijańskich; J. M. 
K o b u s, dz. cyt., s. 23–33, H. D o b o s z - K i n a s z e w s k a, dz. cyt., s. 154–155. 
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stanie wojennym, czyli po 1982 r. przyjmie nazwę „Wiązania“ i będzie w na-
stępnym okresie współtwórcą spotkań określanych mianem „Punkty mówione”. 

Inną grupą są artyści plastycy, którzy skupiają się wokół o. Sławomira bar-
dzo wcześnie, bo już na jesieni 1980 r. To oni będą w stanie wojennym tworzyć 
środowisko przyszłej Galerii św. Jacka, która przetrwa w przestrzeni dominikań-
skiej do przełomowej jesieni 1989 r. 

Na „Górce“ widzimy również obecnych aktorów i dziennikarzy,  którzy 
jeszcze przed stanem wojennym, w różny sposób organizują swoje działania w 
ramach dominikańskiej „Górki“. 

To z wielu takich małych, aktywnie obecnych na „Górce“ wspólnot ukształ-
towała się po 1982 r. grupa Środowisk Twórczych przy Bazylice św. Mikołaja, 
której zalążki widzimy już w okresie – od października 1979 do grudnia 1981 r. 
Zjawisko przenikania się wspólnoty duszpasterstwa akademickiego z wszystkimi 
grupami składającymi się na Środowiska Twórcze sprawia, że bardzo trudno jest 
rozdzielić wydarzenia i wszystko co się w tym czasie dzieje na dominikańskiej 
„Górce“. Nad całością miał pieczę o. Sławomir Słoma, charyzmatyczny duszpa-
sterz77. 

Dopiero po jego odejściu następuje próba rozdzielenia tych dwu duszpa-
sterstw: akademickiego i twórców. Jednak właściwie współistnieją one razem w 
jednej przestrzeni, aż do chwili rozejścia się na jesieni 1989 r.78. Wówczas Śro-
 

77 Jego postać domaga się zupełnie innego opracowania. Charyzmatyczna i legendarna postać 
okresu stanu wojennego posługująca w Gdańsku. To dzięki jego osobowości, duchowości i obec-
ności mogło się zdarzyć na Górce tak wiele [MG]. 

78 Powyższe informacje zostały ustalone na podstawie wywiadów przeprowadzonych przez 
autora z następującymi osobami: o. Sławomirem S ł o m ą OP (wywiady z dnia 10.11.2004 i 
6.07.2005 ), o. Stanisławem T a s i e m s k i m OP (wywiad z dnia 10.08.2006 r.), br. Wilhelmem 
P a ś c i a k i e m OP (wywiad z dnia 01.05.2004 i 27.05.2004), o. Cezarym J e n t ą OP (wywiad z 
dnia 10.01.2003), o. Marcinem B a b r a j e m OP (wywiad z dnia 28.01.2004), o. Walentym P o -
t w o r o w s k i m OP (wywiad z dnia 10.01.2003), o. Janem G ó r ą OP (wywiad z dnia 
10.01.2003), ks. Prałatem Henrykiem J a n k o w s k i m (wywiad z dnia 16.08.2006), ks. Arcybi-
skupem Tadeuszem G o c ł o w s k i m (wywiad z dnia 28.03.2006), o. dr Józefem P u c i ł o w -
s k i m OP (wywiad z dnia 18.01.2006), ks. dr Krzysztofem N i e d a ł t o w s k i m (wywiad z dnia 
14.06.2004), Jerzym K i s z k i s e m (wywiad z dnia 11.07.2006), Halina W i n i a r s k ą -
K i s z k i s (wywiad z dnia 11.07.2006), Aliną W a l c z a k (wywiad z dnia 23.12.2005), prof. 
Kazimierzem N o w o s i e l s k i m (wywiad z dnia 11.07.2006), Eleonorą Z b i e r s k ą (wywiad z 
dnia 11.07.2006), prof. Andrzejem Z b i e r s k i m (wywiad z dnia 11.07.2006), Tadeuszem 
S k u t n i k i e m (wywiad z dnia 09.07.2006), Jolantą R o j e k (wywiad z dnia 03.04.2003), Roma-
nem R o j e k (wywiad z dnia 03.04.2003), Adamem K i n a s z e w s k i m (wywiad z dnia 
08.07.2006), Henryką D o b o s z - K i n a s z e w s k ą (wywiad z dnia 08.07.2006), Zbigniewem 
Ż a k i e w i c z e m (wywiad z dnia 06.07.2006), prof. Janem G ó r ą (wywiad z dnia 13.05.2006), 
Janiną W i e c z e r s k ą (wywiad z dnia 17.08.2006), Andrzejem D r z y c i m s k i m (wywiad z 
dnia 30.12.2002), Budzimirą W o j t a l e w i c z - W i n k e (wywiad z dnia 20.12.2002 i 
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dowiska Twórcze przenoszą się do kościoła św. Bartłomieja i zaczyna się nimi 
opiekować, w całej pełni, ks. Krzysztof Niedałtowski79. 

Ze względów metodologicznych okres ten dzielimy na trzy różne przedziały 
czasowe. Pierwszy z nich obejmuje czas do 13 grudnia 1981 r., a więc do  wpro-
wadzenia stanu wojennego. Drugi jest okresem od stanu wojennego do chwili 
odejścia o. Sławomira z Gdańska. Ostatni kończy się 4 czerwca 1989 roku, kiedy 
wygrane wybory rozpoczynają zupełnie nową rzeczywistość odzyskiwania wol-
ności. W tym też okresie odchodzi z Gdańska o. Stanisław Tasiemski i kończy 
się pewna epoka istnienia „Górki“ dominikańskiej, związanej z czasami komuni-

 
14.01.2003), Mariuszem A n t o s i e w i c z e m (wywiad z dnia 18.05.2003), Aliną A f a n a s j e w 
(wywiad z dnia 20.06.2003), Zofią K r u s z y ń s k ą - G h u s t (wywiad z dnia 15.05.2006), Alek-
sandrem H a l l e m (wywiad z dnia 20.12.2004), Bogdanem L i s e m (wywiad z dnia 22.08.2006), 
Marią P e l c z a r (wywiad z dnia 22.08.2006), Pawłem A d a m o w i c z e m (wywiad z dnia 
28.03.2006), Ryszardem B o n g o w s k i m (wywiad z dnia 10.07.2006) ( mps w zbiorach autora); 
Por. J. M.  K o b u s, dz. cyt.; Dołek. Informator Górki. 1980–1981 numery 1–36; A. W a l c z a k, 
dz. cyt., s.179–188; Z. Ż a k i e w i c z: Ujrzane, w czasie zatrzymane. Gdańsk 1996; Z. Ż a k i e -
w i c z: Ujrzane, w czasie zatrzymane. W: „Kwartalnik Artystyczny”. R. 2002 nr 1 (33) s. 133–140; 
„Wiązania”. Środowiska Twórcze Wybrzeża Gdańsk 1985 Nr 1; Dojrzewanie. Gdańskie Środowi-
ska Twórcze 1987; E. Z b i e r s k a: Spotkania u Ojców Dominikanów w Gdańsku. Wypisy z dzien-
nika 1982-1987. Gdańsk 2002 [mps w zbiorach autora]; A. W o j c i e c h o w s k i: Czas smutku, 
czas nadziei. Sztuka niezależna lat osiemdziesiątych. Warszawa 1992; H. D o b o s z -
K i n a s z e w s k a, dz. cyt. s.143–156; G. F o r t u n a: Na marginesie Dominikańskiego Sympozjum 
„Wezwanie do obecności”. „Gwiazda Morza”. R. 1984 nr 26(29) s.8; K. Nowosielski: Świętojań-
ska, róg Pańskiej. „Tygodnik Gdański”. R. 1989 nr 7 s.13; Nagrody im. Mikołaja Sępa Szarzyń-
skiego. „Gwiazda Morza”. R. 1990 nr 25/26; M. G u t o w s k i: Plastycy – Stoczniowcom. Wystawa 
u Dominikanów. „Gwiazda Morza” R. 2: 1984, nr 23 s. 5; G. K u r k i e w i c z: „Półpielgrzymka”. 
„W Drodze”. R. 14: 1986, nr 1–2 s. 150–162; K. N i e d a ł t o w s k i: Uczyłem się od artystów. 
„Gwiazda Morza”. R. 5: 1987 nr 5 s. 4–5; B. W o j t a l e w i c z - W i n k e: Wspomnienie sprzed 15 
lat. „Gwiazda Morza”, R. 7: 1999 nr 18 s. 31; ;Album „Środowiska Twórcze Wybrzeża”, ofiarowa-
ny O. Generałowi Damianowi B y r n e w czasie jego wizyty w Polsce. 1986 s. 100, 42 x 32,5 cm., 
pl., Album ofiarowany przez O. Generała Archiwum Prowincji Polskiej Dominikanów w Krako-
wie; Informacje problemowe..., t. XXXI, dz. cyt.; Informacje problemowe..., t. XXIV, dz. cyt.; Cz. 
K i t o w s k i, dz. cyt.; H. K u z d r o, dz. cyt.; Materiały Wydziałowe wykorzystane do Analiz 
Kontrwywiadowczych woj. Gdańskiego obejmujące styczeń i luty 1985 r. sygnatura nr IPN GD 
0046/369 t. 1, 2 i 3; Zb. M a c h a l e w s k i, G. W o l e n d e r: Wykorzystywanie obiektów sakral-
nych Kościoła Rzymskokatolickiego w latach 1980–1985 na terenie województwa gdańskiego do 
działalności skierowanej przeciwko PRL i praca Służby Bezpieczeństwa w tym zakresie. Legiono-
wo 1985 [praca dyplomowa, Wyższa Szkoła Oficerska] sygnatura nr IPN GD 32/87; Sprawa 
Obiektowa krypt. ZORZA II. Archiwum IPN w Gdańsku, sygnatura IPN Gd 003/200 t.1; materiały 
prywatne udostępnione przez prof. Kazimierza Nowosielskiego, prof. Jana Górę, Zbigniewa Jan-
kowskiego, Teresę Ferenc; Dokumentacja wystawy z okazji 35-lecia „Górki” – CD – G r u b k a 
Marek OP. 

78 Dokonuje się to również z winy samych dominikanów, którzy nie potrafili nadać ich obec-
ności nowego wymiaru i dynamiki [MG]. 
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stycznymi w Polsce. Zaczyna się nowy okres dla Polski i duszpasterskiej posługi 
Kościoła. 

Należy zaznaczyć, że przedstawione poniżej kalendarium zdarzeń nie zosta-
je rozdzielone na różne inicjatywy, pojawiające się w przestrzeni duszpasterstwa 
akademickiego. Próba całościowego dokonania opisu wszystkich spotkań odby-
wających się na „Górce“ w l. 1979–1989 jest podyktowana chęcią ukazania nie-
samowitego dynamizmu i bogactwa tego czasu, jego specyfiki i obfitości propo-
zycji zawartych w jednej przestrzeni dominikańskiego klasztoru i Bazyliki św. 
Mikołaja w Gdańsku. Wydaje się, że jest to ciągle zjawisko nie do końca wydo-
byte na światło dzienne, któremu należy się właściwa chwała, ale przede wszyst-
kim pamięć. Dlatego w dalszej części tego opracowania mamy do czynienia z 
przyjętym na taki użytek oznaczeniem różnych programowych wydarzeń, aby 
dodatkowo podkreślić te, koegzystujące ze sobą grupy: duszpasterskie, naukowe, 
kulturowe i twórcze. Zatem należy wprowadzić takie oznaczenia: 
 Akademicki Krąg Literacki – [AKL]80. Tutaj należy krótko wyjaśnić, że głów-

nym inicjatorem spotkań poetów i literatów na „Górce“ był Zbigniew Jankowski, 
poeta i literat, który rozmyślał o utworzeniu takiej grupy już w 1976 r. Dzięki 
wrażliwości o. Sławomira pomysł Jankowskiego zaczyna realizować się na 
„Górce“ od jesieni 1979 r., najpierw w formie luźnych spotkań poetyckich. W 
styczniu 1981 r. zawiązuje się oficjalnie Akademicki Krąg Literacki „Górka“81. 
Tutaj należy szukać korzeni dla powstania i działalności późniejszej grupy lite-
rackiej „Wiązania“ obecnej na Górce po 1982 r.82. 
 artyści i plastycy – [Twórcy] 
 Galeria św. Jacka – [Galeria] 
 Aktorzy Wybrzeża – [Aktorzy] 
 Grupa naukowców i wykładowców – [Krąg Nauki] 
 Dziennikarze i publicyści – [Dziennikarze] 
 inni, których nie oznaczamy, tylko wpisujemy w zwyczajny bieg programu na 

„Górce“. 
Po takich założeniach całe kalendarium tego czasu mogłoby wyglądać na-

stępująco:  

 
80 Rekonstrukcja spotkań literackich i innych w oparciu o zapiski Kazimierza N o w o s i e l -

s k i e g o oraz o rozmowę i zapiski Zbigniewa Jankowskiego. Dla zachowania odrębności tej grupy 
cykle spotkań literackich opatrzone zostają skrótem AKL, podanym w nawiasie, przy każdym 
zdarzeniu. 
Spotkania z pisarzami rozpoczęły się w 1979 r. Uczestniczyli w nich m. in. Zbigniew J a n k o w -
s k i, Zbigniew Ż a k i e w i c z, Kazimierz N o w o s i e l s k i i Mieczysław C z y c h o w s k i [MG]. 

81 Por. wywiad z Zbigniewem J a n k o w s k i m i Teresą F e r e n c z dnia 27.09.2006 r. oraz 
dokument archiwalny z 9.10.1976 r. napisany przez Zbigniewa J a n k o w s k i e g o o założeniach 
Akademickiego Kręgu Literackiego wywodzących się z idei Unii Poetów Chrześcijańskich.  

82 Por. J. M.  K o b u s, dz. cyt., s. 23–33; Wiązania, dz. cyt. 
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a) czas od września 1979 do 12 grudnia 1981 
Nie posiadamy wiele informacji i programów zachowanych z tego począt-

kowego okresu pobytu o. Sławomira Słomy w Gdańsku. Jednak z bezpośrednich 
rozmów można uzyskać obraz duszpasterstwa, które siłą rozpędu kontynuuje 
układ poprzedników: msza święta niedzielna o godz. 10.00, a po niej spotkanie 
tematyczne; w tygodniu msza święta w środy, czwartki i piątki o godz. 19.30 w 
kaplicy św. Jacka lub w kościele. Spotkania odbywają się od poniedziałku do 
piątku w sali duszpasterstwa83.  

Rok akademicki 1979–1980 
23–26.03.80 – Wielkopostne Rekolekcje akademickie, o. Jan Góra OP; 
06–15.08.1980 Pielgrzymka na Jasną Górę – grupa z „Górki” uczestniczy w piel-
grzymce84; 
Sierpień 1980 – spływ kajakowy duszpasterstwa z o. Sławomirem Słomą. Przerwa-
ny ze względu na strajki w Gdańsku, decyzja duszpasterza w poczuciu moralnej 
powinności obecności pośród strajkujących. Powrót do Gdańska85. 
 

Rok akademicki 1980–1981 
„Dołek“ – informator Górki86

Informator Duszpasterstwa Akademickiego „Górka“ przyjął nazwę „Dołek“. 
Ukazywał się od 12 października 1980 r. (numer 1) do wybuchu stanu wojenne-
go w dniu 13 grudnia 1981 r. (numer 36). Łącznie wydano 36 numerów pisma. 
Jest ono ważnym świadkiem dla ustalenia rytmu i programu duszpasterstwa w 
czasie po ‚sierpniu’ 80 roku, aż do stanu wojennego. Niesie on nie tylko infor-
macje, ale pozwala poznać humor i nastroje tego okresu, które również udzielały 
się studentom duszpasterstwa. Na jego podstawie otrzymujemy przekaz i opis 
czasu przed stanem wojennym oraz cechy charakterystyczne dla działalności 
duszpasterstwa „Górka“ w tym krótkim, ale jakże intensywnym czasie ’posierp-
niowej wolności’. Ważnym podkreślenia jest również fakt regularności wydawa-
nia informatora aż do 13 grudnia 1981 r., czyli do dnia wprowadzenia stanu wo-
jennego, który z przyczyn oczywistych kończy jego żywotność. Dlatego z bardzo 
dużą dokładnością jesteśmy w stanie odtworzyć program „Górki“ od 12 paź-
dziernika 1980 r. do 13 grudnia 1981 r. na podstawie informatora „Dołek”87. 

 
83 Por. Informacje z rozmowy przeprowadzonej przez autora z o. Sławomirem S ł o m ą, dz. 

cyt. 
84 Por. kartka z pielgrzymki. 
85 Por. relacja o. Sławomira S ł o m y [mps w zbiorach autora]. 
86 Por. Dołek. Informator „Górki”. R. 1980–1981 nr 1–36. Wybrano najważniejsze spotkania 

formacyjne. Odniesienia źródłowe podaje się tylko do szczególnie ważnych zdarzeń z życia dusz-
pasterstwa. W informatorach program duszpasterstwa podawany jest na bieżący tydzień  [ MG]; 
por. Cz. K i t o w s k i, dz. cyt., s. 47–57.  

87 Por. Dołek, dz. cyt., numery 1–36. 
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Z podawanych przez informator ogłoszeń znamy wiele informacji o tygo-
dniowym i semestralnym programie duszpasterskim „Górki“. Przedstawiał się on 
następująco: 

 niedzielna msza akademicka o godz. 10.00, a po niej spotkanie z gościem albo na 
określony, wcześniej sformułowany temat; 
 w tygodniu msze święte odprawiane o godz. 19.30, w czwartek, piątek i w sobotę; 
 we wtorki spotkania modlitewne, medytacyjne, ukierunkowane na doświadczenie 

modlitwy w ciszy; 
 w czwartki po mszy świętej wspólna agapa. 

 
Październik ’8088

12.10.80, niedziela –  „Twórczość Czesława Miłosza“ lub „Człowiek i moralność 
w ujęciu Karola Wojtyły“89; 
12–29.10.80 – „Wystawa radzieckiego plakatu antyreligijnego“ – pomieszczenia na 
‚Górce’; 
16.10.80, czwartek – godz. 10.00 „Wiara w dziejach narodu polskiego“, g. 20.00 
„Katolicka koncepcja związków zawodowych“; 
17.10.80, piątek – godz. 10.00 „Harcerski krzyż. Idee założycieli harcerstwa pol-
skiego“; godz. 20.00 „W obronie przed wynarodowieniem. Z tradycji wychowania 
w Polsce“; 
18.10.80, sobota – godz. 10.00 „Katolicyzm a totalizm“; godz. 20.00 „Moralność a 
polityka. Doświadczenia polskie“; 
19.10.80, niedziela – „Hagiograficzne aspekty historii Polski“; 
23 i 24.10.80 g. 19.30 – „Natura ludzka, czyli osoba jako podstawa formacji etycz-
nej“; 
25.10.80, sobota – Noc skupienia i modlitwy; 
26.10.80, niedziela – „Operacja 1944-epilog“; 
29.10.80, środa – godz. 19.30 „Problem wolności; 
30.10.80, czwartek – godz. 19.30 Impresje poetyckie przed Zaduszkami. 

Listopad ’80 
02.11.80, niedziela – po mszy otwarcie wystawy kolaży Wandy Irzykowskiej. Spo-
tkanie z artystką i twórczością – zmiana na 16.11.80 [Twórcy]; 
03.11.80, poniedziałek – godz. 18.00 – spotkania teatralne (trening interpersonal-
ny); 
06.11.80, czwartek – msza św. o godz. 19.30 z homilią dialogowaną. Po niej agapa; 
07.11.80, piątek – Wieczór Bethovena; 
10.11.80, poniedziałek – Teatr wyjścia. Trening. Wstęp wolny; 
12.11.80, środa – „Wolność u Karola Wojtyły“; 
13.11.80, czwartek – „Dekalog a życie“; 
14.11.80, piątek –Spotkanie z poezją Krzysztofa Gołeckiego; 
16.11.80, niedziela – „Filozofia kardynała Wojtyły“ – wykład o. Wawrzyńca 
Wawro OP z Krakowa; 
19.11.80, środa – msza św. o godz. 19.30, a po niej „Dekalog i życie“; 
21.11.80, piątek – godz. 19.30 msza św., a po niej „Wieczór przyjaciół“ – poezja; 

 
88 Ze względu na dużą ilość zdarzeń wprowadza się od tego momentu podział na miesiące ro-

ku kalendarzowego, aby zapewnić większą przejrzystość chronologiczną [uwaga MG]. 
89 Trudno ustalić, które z zdarzeń naprawdę się odbyło. 
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23.11.80, niedziela –Wykład „Stowarzyszenie PAX wczoraj i dziś“; 
25.11.80, wtorek – Wtorek modlitwy. godz. 19.30 temat cyklu p.t.: „Jak się spo-
wiadać?“, o. Tomasz Pawłowski OP z Krakowa; 
28.11.80, piątek – godz. 19.30 „Co jest najważniejsze w spowiedzi?“, o. Tomasz 
Pawłowski; 
29.11.80, niedziela – ks. doc. Józef Tischner „Etyka solidarności“. 

Grudzień ’80 
03.12.80, środa – godz. 19.30 „Filozofia Kard. Karola Wojtyły“; 
04.12.80, czwartek – godz. 19.30 „Dekalog i życie“; 
06.12.80, sobota – Mikołaj, Mikołaj; 
08.12.80, poniedziałek – godz. 18.30  Opłatek dla absolwentów; 
10–11.12.80, środa – czwartek godz. 6.30 roraty; 
11.12.80, czwartek – Trybuna Duszpasterska „Etyka studiowania“. Problemy 
prawdy, uczciwości i odpowiedzialności w studiowaniu; 
12–14.12.80, piątek–niedziela – Adwentowe Rekolekcje Akademickie „w świetle 
Trzech Krzyży“ głosi o. Jan Andrzej Kłoczowski z Krakowa; 
14.12.8090, niedziela – po ‚dziesiątce’ otwarcie wystawy na „Górce“ p.t.“ „Sierp-
niowa zaduma 1980“ [Twórcy]; 
15.12.80, poniedziałek – godz. 19.30  Opłatek duszpasterstwa; 
17.12.80, środa – Spotkania filozoficzne; 
18.12.80, czwartek – Spotkania filozoficzne; 
19.12.80, piątek – Wieczór poezji śpiewanej. 

Styczeń ’81 
7–8.01.81, środa–czwartek – „W matni miłosierdzia i okrucieństwa“ – refleksja nad 
Encykliką Jana Pawła II „O miłosierdziu Bożym“; 
09.01.81, piątek – Wieczór kolęd; 
11.01.81, niedziela – Dyskusja nad kształtem naszego Duszpasterstwa Akademic-
kiego. Powołano Akademicki Krąg Literacki „Górka” pod patronatem poety Zbi-
gniewa Jankowskiego. Spotkania mają się odbywać w pierwszą i trzecią niedzielę 
miesiąca, po mszy św. o godz. 10.00, w sali duszpasterstwa91 [AKL]; 
12.01.81, poniedziałek – godz. 19.30 spotkanie z autorem książki „Eros, natura, 
kultura“ [AKL]; 
14 i 15.01.81, środa–czwartek – Rozmowy na temat „Wolność mocą pokoju“; 
16.01.81, piątek – Dzień papieża Jana Pawła II, po mszy słuchanie muzyki. 

W piętnastym numerze „Dołka” podany jest układ tygodniowy zajęć i spo-
tkań na „Górce“. W niedzielę odprawiana jest msza święta akademicka o godz. 
10.00. Po niej odbywają się spotkania tematyczne. I, tak: w 1 i 3 niedzielę orga-
nizowane są spotkania Akademickiego Kręgu Literackiego, natomiast w 2 i 4 
mają miejsce spotkania z historią i współczesnością. W tygodniu odbywają się 
też spotkania tematyczne: we wtorek – spotkania o modlitwie i modlitewne, we 
środę i czwartek – kontynuacja cyklu z zagadnień etycznych pt.: Człowiek w 
poszukiwaniu wolności. W każdy piątek zaplanowano wieczory poezji i muzyki. 

 
90 Por. Księga pamiątkowa – wpisy uczestników. 1980 [w zbiorach autora]. 
91 Dołek. Informator „Górki”. R. 1981 nr 14. 

 247



W dni powszednie msze święte są odprawiane w środy, czwartki i piątki o godz. 
19.30. Spotkania zasadniczo rozpoczynają się po zakończeniu Eucharystii. 

Luty ’81 
15.02.81, niedziela – po „dziesiątce” Akademicki Krąg Literacki – spotkanie z Ka-
zimierzem Nowosielskim [AKL]; 
22.02.81, niedziela – po mszy spotkanie z Anną Walentynowicz „Refleksja ze spo-
tkania z Papieżem Janem Pawłem II“; 
25.02.81, środa –Spotkanie z Andrzejem Chodakowskim, współtwórcą filmu ‚RO-
BOTNICY ´80’92; 
26.02.81, czwartek – „Rzeczywistość, a prawda“ (poznanie w naukach szczegóło-
wych i filozofii). o. Eugeniusz Gaweł OP z Krakowa; 
27.02.81, piątek – „Prawda a życie“ (podstawy światopoglądu). o. Eugeniusz Ga-
weł OP z Krakowa. 

Marzec ’81 
01.03.81, niedziela – spotkanie z Teresą Ferenc [AKL]; 
02.03.81, poniedziałek – msza św. o godz. 19.30, po niej spotkanie absolwentów; 
03.03.81, wtorek – msza święta o godz. 19.30, a po niej „śledzik“; 
04.03.81, środa – Popielec, msza św. o godz. 19.30; 
05.03.81, czwartek – msza św. o godz. 19.30, po niej wspólna agapa. Prelekcja 
Przemysława Fenrycha „Solidarność jako odpowiedzialność chrześcijanina“; 
06.03.81, piątek – Droga krzyżowa  w terenie, zbiórka o 19.00; 
08.03.81, niedziela – spotkanie pt. „Legenda Józefa Piłsudskiego“; 
11–12.03.81, środa – czwartek – godz. 19.30 – Człowiek w matni wierności, spo-
tkanie; 
13.03.81, piątek, godz. 19.00 – msza święta i droga krzyżowa w plenerze; 
15.03.81, niedziela – spotkanie z Teresą Ferenc [AKL]; 
18–19.03.81, środa–czwartek – przygotowanie do rekolekcji; 
20.03.81, piątek – Droga krzyżowa o godz. 19.00; 
22.03.81, niedziela – Otwarcie wystawy fotograficznej „Zapis 80“ – fotoreportaży 
Gdańsk „Sierpień 80“. Poezja strajkowa w wykonaniu aktorów teatru Wybrzeże 
[Aktorzy]; 
27.03.81, piątek – Droga krzyżowa o godz. 19.30; 
29.03–02.04.81 – Rekolekcje wielkopostne głosi o. Ludwik Wiśniewski z Lublina; 
29.03.81, niedziela – msza św. o godz. 10.00, rozpoczęcie rekolekcji; poniedziałek 
– czwartek – rozważania codziennie od godz. 19.30. Sakrament pojednania co-
dziennie od 18.00 – 19.30. 

Kwiecień ’81 
03.04.81, piątek – Droga krzyżowa o godz. 19.00; 
05.04.81, niedziela – spotkanie poetyckie z Ryszardem Horodeckim [AKL]; 
25–29.04.81, sobota – środa – Dni Kultury Chrześcijańskiej organizowane przez 
Akademicki Krąg Literacki „Górka“, Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku oraz 
Redakcję miesięcznika „W drodze“; 
26.04.81, niedziela – „Hiob“ w wykonaniu aktorów [Aktorzy]; 
27–28.04.81, poniedziałek – wtorek – Seminarium na „Górce“ pt. “Język w 
Kościele“. Organizatorami są Redakcja miesięcznika „W drodze”: oraz 
Akademicki Krąg Literacki „Górka“93: 

 
92 Por. relacja pisemna w: Dołek. Informator „Górki”. R. 1981 nr 19. 

 248



27.04.81, poniedziałek – Pierwszy dzień seminarium: 
09.00 msza św. – J.E. Ks. Biskup dr Lech Kaczmarek 
10.00 Otwarcie seminarium – o. Marcin Andrzej Babraj OP 
10.30 referat Zygmunt Kubiak „Słowo a Tajemnica“; dyskusja 
15.00 Głosy – krótkie wystąpienia literatów 
20.00 Wręczenie dorocznej nagrody literackiej im. Mikołaja Sępa – Szarzyńskiego 
za najlepszy zbiór poetycki o treściach religijnych. 
20.15 Krąg poetycki – spotkanie zaproszonych poetów (prezentacja wierszy). 
28.04.81, wtorek – Drugi dzień seminarium: 
09.00 msza święta 
10.00 referat dr Stanisław Dąbrowski „W sprawie teologii Słowa Bożego“; dysku-
sja 
15.00 Głosy – krótkie wystąpienia literatów: 
1. Ks. Jerzy Czarnota „Poeta w Kościele“ 
2. Teresa Ferenc „Boże, nie zabijaj“ 
3. Anna Kamieńska „Język wiary“ 
4. ks. doc. Jan Andrzej Kłoczowski „Język doświadczenia religijnego“. 
5. Dr Kazimierz Nowosielski „Ku poezji wewnętrznego doświadczenia’ 
6. Red. Konstanty Pieńkosz „Doświadczenie, czy kultura – źródła poezji religijnej“ 
7. Jan Sochoń „Język w Kościele“ 
8. Ks. Jan Twardowski 
9. Dr Zbigniew Żakiewicz „Słowo uczłowieczone – słowo uczłowiecza“. 
20.00 Program poetycki – „Modlitwa o dobre słowo“ – mała antologia współcze-
snej poezji religijnej  
29.04.81, środa – godz. 20.00 Film w Bazylice. 

Maj ’81 
11.05.81, poniedziałek – godz. 18.00 msza św., a po niej wspomnienie spod Monte 
Cassino – o. płk Adam Studziński OP, spotkanie z kombatantami; 
13 – 14.05.81, środa – czwartek – msza św. i dyskusja nad programem DA; 
17.05.81, niedziela – Spotkanie p.t. „Roman Dmowski“; 
godz. 14.00 – mecz piłki nożnej DA „Górka“ kontra franciszkanie; 
19.05.81, wtorek – godz. 19.30 msza św. w Bazylice w obrządku grekokatolickim 
oraz spotkanie; 
24.05.81, niedziela – Spotkanie z autorem książki „Królestwo Boże wśród was 
jest“ o. Jackiem Salijem OP; 
wakacje. 

Rok akademicki 1981–1982 

Październik ’81 
04.10.81, niedziela – g. 10.00 msza święta akademicka a po niej spotkanie z auto-
rem „Etyki Solidarności“ ks. prof. Józefem Tischnerem94; 
08.10.81, czwartek – g. 19.30 Przygotowanie do wieczoru modlitwy w intencji Oj-
czyzny95; 

 
93 Por. Dołek. Informator „Górki”. R. 1981 nr 23 i 24; Język w Kościele. „W Drodze”. R 1982 

nr 1–4 (101–104) s. 78–89; Język w Kościele. „W Drodze”. R.1982 nr 5 (105) s. 83–88. 
94 Dołek. Informator „Górki”. R. 1981 nr 28 s. 3. 
95 Prototyp Mszy za Ojczyznę odprawianych w stanie wojennym 1982-1989? [MG]. 
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09.10.81, piątek – g. 10.00 o. Jan Góra i jego ludzie z Poznania na ‚Górce’, powi-
tanie a wieczorem o 18.30 modlitwy, kanony i rozmowy; 
11.10.81, niedziela – o. Jacek Salij, „Zasada – władza pochodzi od Boga w euro-
pejskiej tradycji politycznej“. 
W każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19.00 msza święta dla pracowników na-
uki i studentów Trójmiasta w Bazylice św. Mikołaja96. Pierwsza msza dnia 11 paź-
dziernika o godz. 19.00. Po niej wprowadzenie do rozmowy Ryszard Horodecki i 
Jędrzej Smulkowski pt. „Świat fizyka – Bóg – poszukiwanie pomostów“ [Krąg Na-
uki]97; 
12.10.81, poniedziałek – Tadeusz Wołynowicz „Dokąd Narodzie?“ – wykład; 
21.10.81, środa – Konferencja „Człowiek ma potrzebę święta“ wygłosi o. Zdzisław 
Górnicki (filozof religii); 
24–25.1081, sobota – niedziela – Noc refleksji i modlitwy w Poznaniu98; 
26.10.81, poniedziałek – g. 18.00 msza święta, po niej konferencja p.t. „Oblicze 
miłości w szarym obliczu świata“ oraz o g. 19.00 film „Ostatni dzień Chrystusa“ 
reż. Peytona; 
27.10.81, wtorek – g. 18.00 msza święta, po niej konferencja pt. „światła na grani-
cy czasów“ (zagadnienie nieśmiertelności) oraz o godz. 19.00 film „Ostatni dzień 
Chrystusa“; 
28–29.10.81, środa–czwartek – g. 19.30 msza święta, a po niej spotkanie o propo-
zycjach medytacji modlitewnej ... w drodze krzyżowej. Pierwszy przystanek i pro-
pozycja dwu tematów do rozważań  o „śmierci“ i „moralnym cierpieniu“. 

Listopad ’81 
01.11.81, niedziela – g. 19.00 Westerplatte; 
03.11.81, wtorek – g. 19.30 msza święta oraz spotkanie z aktorem z Warszawy 
Maciejem Rayzagherem „Dlaczego przestałem być aktorem?“, a na zakończenie 
film; 
04.11.81, środa – g. 19.30 msza święta oraz rozważania do drogi krzyżowej cz. II 
pt. „Propozycje hierarchii wartości“; 
05.11.81, czwartek – g. 19.30 msza święta z homilią dialogowaną, a po niej wspól-
na agapa; 
08.11.81, niedziela, godz. 11.00 – Otwarcie wystawy fotograficznej „I Zjazd Soli-
darności’. A o g. 19.00 wspólna msza święta dla pracowników nauki i studentów 
Trójmiasta. Słowo wprowadzające profesor Politechniki Gdańskiej, oprawa chór 
uczelniany [Krąg Nauki]; 
10.11.81, wtorek – g. 19.30 msza święta i spotkanie z siostrą misjonarką z Para-
gwaju; 
11–12.11.81, środa–czwartek, g. 19.30 msza święta, a po niej drugi przystanek 
drogi krzyżowej i „propozycje hierarchii wartości“ c.d.; 
15.11.81, niedziela – Spotkanie Akademickiego Kręgu Literackiego „Górka“ – au-
toprezentacje [AKL]; 
17.11.81, wtorek – g. 19.30 msza święta – modlitwa za Andrzejów i „zabawa an-
drzejkowa“; 
18.11.81, środa, g. 19.30 msza święta i spotkanie na temat drogi krzyżowej; 

 
96 Dołek. Informator „Górki”. R. 1981 nr 28 s. 4. 
97 Krąg Nauki zaczyna spotkania na „Górce” jeszcze przed stanem wojennym. Por. A. W a l -

c z a k, dz. cyt., s. 179. 
98 Z tego można wnioskować, że utrzymywały się bardzo dobre kontakty z duszpasterstwem 

poznańskim [MG]. 
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19.11.81, czwartek, g. 19.30 msza święta, a po niej dialog przed IV i V stacją drogi 
krzyżowej; 
22.11.81, niedziela – Akademicki Krąg Literacki [AKL]; 
24.11.81, wtorek – spotkanie z reżyserem Krzysztofem Kieślowskim; 
25.11.81, środa – rozważania o namiętnościach w człowieku; 
26.11.81, czwartek – wprowadzenie w Encyklikę Jana Pawła II „O pracy ludzkiej“; 
29.11.81, niedziela – spotkanie z mec. Jackiem Taylorem. 

Grudzień ’81 
03.12.81, czwartek, g. 19.30 msza święta i agapa; 
06.12.81, niedziela – Otwarcie wystawy plastycznej „Wielka twórczość twórców 
Górki“ [Twórcy]; Odpustową mszę świętą o godz. 11.00 celebruje J.E. Ks. Bp Dr 
Lech Kaczmarek Ordynariusz Gdański 
08.12.81, wtorek – spotkanie z prof. Hachimoto z Japonii „Odwaga cywilna“; 
09 i 10.12.81, środa – czwartek – przygotowanie do rekolekcji akademickich. 
 

b) czas od 13 grudnia 1981 do 4 sierpnia 1985 (odejście o. Sławomira) 

Stan wojenny wprowadzony w nocy z 12/13 grudnia 1981 r. zmienia zasad-
niczo sytuację w Polsce. Radykalnej zmianie ulega również przestrzeń wielu 
duszpasterstw. Tak, jak w wielu miastach Polski, tak i w Gdańsku u dominika-
nów rozpoczyna się posługa, skierowana ku różnym środowiskom, będącym w 
potrzebie. O. Sławomir Słoma staje się katalizatorem takich potrzeb, podobnie 
jak wielu innych kapłanów w tym czasie. Dzięki jego charyzmatom i osobowości 
wiele osób przychodzi na „Górkę“ i rozpoczyna różnego rodzaju działalność. 

Pierwszym odruchem jest pomoc internowanym i ich rodzinom jak również 
osobom, które straciły pracę w wyniku stanu wojennego. Dlatego w podziemiach 
duszpasterstwa powstaje magazyn, w którym składa się dary (otrzymywane z 
różnych stron Europy a przywożone TIR-ami), następnie rozdzielane potrzebują-
cym. Przygotowywane paczki wydaje się bezpośrednio zainteresowanym, a także 
roznosi do różnych miejsc w Gdańsku. 

Poniższe kalendarium nie oddaje w pełni różnych posług duszpasterstwa 
czynionych w warunkach tajnej pomocy. Opisuje on jedynie oficjalne działania i 
wydarzenia związane z działalnością ośrodka, który bardzo szybko pęcznieje, ze 
względu na przychodzące nowe grupy osób. To właśnie w tym czasie „Górka“ 
jeszcze bardziej staje się miejscem magicznym.  

Oczywiście należy tutaj wspomnieć, że natychmiast zostają odprawiane 
„Msze św. za Ojczyznę“, które są obecne u „św. Mikołaja“ aż do czerwca 1989 
r.99. Liturgia taka była specjalnie przygotowywana. Aktorzy i plastycy przygoto-
 

99 Wcześniej, przed stanem wojennym juz zaistniały takie msze, więc nie wymagało to spe-
cjalnych zabiegów, aby je wprowadzić. Jednak według relacji wielu uczestników tych zdarzeń 
postać o. Sławomira była kluczowa dla sposobu ich przebiegu [MG]. 
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wywali każdą mszę św. jako specjalną modlitwę i często wydarzenie kulturalno-
patriotyczne. Gromadziły one wielu uczestników, często Bazylika pękała w 
szwach.  

Innym przejawem działalności tego czasu jest redagowany przez dziennika-
rzy „Skarbczyk Dominikański“ – gazeta pisana i wydawana poza cenzurą w ga-
blocie wewnątrz kościoła św. Mikołaja. Rozmówcy wspominają ogromne zainte-
resowanie wielu osób, zatrzymujących się i czytających podawane w ten sposób 
informacje100.  

Układ chronologiczny zdarzeń: 
Grudzień ’81 

13–15.12.81 – Adwentowe Rekolekcje Akademickie, które poprowadzi o. dr Miro-
sław Kur z Poznania; 
13.12.81, niedziela – rozpoczęcie rekolekcji akademickich na ‚dziesiątce’; a o g. 
19.00 msza święta dla pracowników nauki i studentów Trójmiasta. Słowo wstępne 
prof. dr Mieczysław Gamski /AMG/ [Krąg Nauki]; 
16.12.1981 – o. Sławomir Słoma odprawił symboliczną „mszę na dłoniach“. 

Msza święta odprawiona przez o. Sławomira Słomę w czasie trwającej 
demonstracji pod Pomnikiem Stoczniowców (Trzema Krzyżami). Duszpasterz 
przekazał znak pokoju otaczającym go zomowcom, stojącym w kordonie przed 
demonstrantami. Miejscem sprawowania mszy był środek ulicy obok Biblioteki 
Gdańskiej PAN. To za tę odprawioną na ulicy mszę i późniejszą aktywną posłu-
gę, często bardzo niekonwencjonalną, otrzymuje reprymendę od ówczesnego 
biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka101.  

Luty ’82 
– Spotkanie z Anną Walentynowicz102; 
18.02.1982 – Nagroda im. Mikołaja Sępa – Szarzyńskiego dla ks. Jana Twardow-
skiego. [AKL]; 
05.03.1982 – R. Wieloch, Zabytki Gdańska; 
21.03.1982 – Aleksander Hall, Szkoły myślenia w Polsce. 

 

 
100 Ukazuje się od 1982 do 1989 r. W jego powstawaniu mieli udział przede wszystkim: Alicja 

B a l i ń s k a, Tadeusz K n a d e, Barbara M a d a j c z y k i wielu innych. Por. informacje zebrane z 
wywiadów z: o. Sławomirem S ł o m ą, Budzimirą W o j t a l e w i c z - W i n k e, Andrzejem 
D r z y c i m s k i m,  Henryką D o b o s z - K i n a s z e w s k ą.  Por. H.  D o b o s z - K i n a s z e w -  
s k a, dz. cyt., s. 146; M. K a l c z y ń s k a: Tadeusz Knade – dziennikarz niezależny. „Rocznik 
Historii Prasy Polskiej”. PAN Oddział w Krakowie. T. VII: 2004 z. 1(13) s. 153. 

101 Informacje zaczerpnięte z wywiadów przeprowadzonych przez autora z bezpośrednimi 
uczestnikami: z o. Sławomirem S ł o m ą OP (wywiady z dnia 10.11.2004  i 6.07.2005), Mariuszem 
A n t o s i e w i c z e m (wywiad z dnia 18.05.2003). Por. H. D o b o s z - K i n a s z e w s k a, dz. 
cyt., s. 150–151; M. O s i e c i m s k i, dz. cyt., s. 17.  

102 Cz. K i t o w s k i, dz. cyt., s. 20. 
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Rok akademicki 1982–1983 

Październik ’82 
24.10.82, niedziela – Wiktor Woroszylski, spotkanie prowadzi Zbigniew Żakiewicz 
[AKL]. 

Listopad ’82 
21.11.1982, niedziela – o. Jacek Salij „O odwadze cywilnej“; 
28.11.1982, niedziela – Ryszard Kapuściński – spotkanie i wykład pt. „Refleksja 
nad współczesnością“, organizacja i prowadzenie Barbara Madajczyk. 

Styczeń ’83 
25.01.1983 – S. Dąbrowski „O pisarstwie Hanny Malewskiej“ [AKL]. 

Marzec ’83 
13–18.03 – Wielkopostne Rekolekcje Akademickie, o. Jan Góra OP; 
25.03.1983 – L. Nowak [AKL]. 

Kwiecień ’83 
14.04.1983 – Anna Kamieńska [AKL]; 
17.04.1983 – Zbigniew Herbert [AKL]; 
22.04.1983 – Janina Wieczerska „O pisarstwie Hanny Malewskiej“ [AKL]. 

Maj ’83 
06.05.1983 – dyskusja nad „Historyją o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim“.  
Wprowadzenie dr Z. Głombiowska [AKL]; 
27.05.1983 – Kazimierz Nowosielski „Hiobowe wołanie Józefa Wittlina“. [AKL]. 

 
Rok akademicki 1983–1984 

Październik’83 
23.10.1983 – Wiktor Woroszylski [AKL]. 

Listopad ’83 
04.11.1983 – A. Jurewicz [AKL]; 
07.11.83, poniedziałek – spotkanie z Lechem Wałęsą w sali DA Górka103; 
18.11.1983 – wieczór poświęcony poezji ks. Jana Twardowskiego. Rec. aktorzy 
[Aktorzy]. 

Grudzień ’83 
02.12.1983 – A. Szymański [AKL]. 

Styczeń ’84 
13.01.1984 – A. Pawlak [AKL]; 
15.01.1984 – M. Grzesczak [AKL]; 
27.01.84, piątek – spotkanie z Janem Józefem Szczepańskim, rozważania o funkcji 
literatury [AKL]. 

Luty ’84 
17.02.1984 – S. Zajączek.[AKL]; 

 
103 Zb. M a c h a l e w s k i, G. W o l e n d e r, dz. cyt., s. 71. 
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24.02.1984 – E. Kruk [AKL]; 
26.02.84, niedziela – spotkanie z Andrzejem Oseką, refleksja o funkcji i miejscu 
kultury. 

Marzec ’84 
02.03.1984 – Zbigniew Żakiewicz [AKL]; 
11.03.84, niedziela – godz. 17.00 msza święta za Ojczyznę104; 
16.03.1984 – Tomasz Jastrun [AKL]; 
23.03.1984 – „Poezja rodzinna“. Spotkanie z Teresa Ferenc, Zbigniewem Jankow-
skim, A. Janko, M. Wieczorek [AKL]; 

Kwiecień ’84 
1–5.04. – Wielkopostne Rekolekcje Akademickie, o. Jan Góra OP; 
06.04.1984 – E. Puzdrowski „O sytuacji Kaszubów“ [AKL]; 
08.04.1984 – Bolesław Fac [AKL]. 

Maj ’84 
06.05.84, niedziela – po mszy spotkanie z Konstantym Puzyną [AKL]; 
08.05.84, wtorek – godz. 19.00 spotkanie modlitewne pracowników nauki („Gór-
ka”)[Krąg Nauki]; 
11.05.1984 – M. Borowikowa „O sumieniu“ [AKL]; 
13.05.84, niedziela – Andrzej Drawicz „O Bułhakowie i innych“ [AKL]; godz. 
17.00 msza święta za Ojczyznę z udziałem aktorów, przewodniczył i homilię wy-
głosił o. Sławomir Słoma OP105; 
20.05.84, niedziela – po „dziesiątce“ Kazimierz Kutz, a o godz. 19.00 msza święta 
a po niej konferencja „Myśleć rzeczywistością, czy o rzeczywistości“ – o dr Miro-
sław Kur; 
25.05.1984 – J. Drzeżdżon [AKL]; 
27.05.84 – msza święta w intencji polskich matek, przewodniczył o. Sławomir 
Słoma, a po niej spotkanie z Danutą Wałęsową106; 
27.05.84, niedziela – spotkanie z Aliną Afanasjew – laureatką konkursu Episkopatu 
Polski na dzieło literackie “II podróż Ojca św. do Ojczyzny“ [AKL]. 

Czerwiec ’84 
08.06.1984 – B. Ptak i A. Dorniak [AKL]; 
15.06.1984 – S. Esden – Tempski [AKL]. 

Gdzieś w połowie 1984 r. zaczyna się na „Górce“ historia Galerii św. Jac-
ka107, która swój początek wzięła z obecności plastyków w duszpasterstwie aka-

 
104 Materiały Wydziałowe..., t. 1, dz. cyt., s. 110. 
105 Tamże, s. 237; Zb. M a c h a l e w s k i, G. W o l e n d e r, dz. cyt., s. 57. 
106 Por. Wywiad z o. Sławomirem S ł o m ą z dnia 16.9.2006 [mps w zbiorach autora]; Mate-

riały Wydziałowe..., t.1, dz. cyt., s. 239; Zb. M a c h a l e w s k i., G. Wolender, dz. cyt., s. 74. 
107 Termin „Galeria św. Jacka” jest związany z oddaniem miejsca na organizowane wystawy 

artystyczne – najpierw kaplicy św. Jacka, a następnie krypty pod kaplicą św. Jacka, które miało 
miejsce w sierpniu 1985 r. Jednak już przed tym faktem organizowano u „Św. Mikołaja” różne 
wystawy i spotkania artystów, które były zalążkiem samej „Galerii” [wyjaśnienie – MG]. Chrono-
logia wystaw na podstawie kopii materiałów udostępnionych przez prof. Jana Górę, jednego z 
głównych organizatorów i koordynatorów Galerii św. Jacka w Gdańsku [w posiadaniu autora]; Por. 
J. M.  K o b u s, dz. cyt., s. 51–58; H. D o b o s z - K i n a s z e w s k a, dz. cyt. s. 154.  
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demickim już w okresie wcześniejszym, jeszcze przed wybuchem stanu wojen-
nego. Jednak należy powiedzieć, że oficjalna nazwa „Galeria św. Jacka“ jest w 
użyciu przez grupę plastyków od momentu przeznaczenia na wystawy kaplicy 
św. Jacka. Proces powstawania tej grupy kończy się wraz z otwarciem adaptowa-
nej na ten cel krypty pod kaplicą św. Jacka czyli w sierpniu 1985 r.108. Nie jest 
zamiarem tego opracowania podanie wyczerpującej historii obecności twórców 
na „Górce“ i w przestrzeni działalności „św. Mikołaja“. Celem niniejszego opra-
cowania jest jedynie ukazanie chronologii różnych zdarzeń, dziejących się w 
przestrzeni dominikańskiej w różnym czasie. Dlatego historia wystaw związa-
nych z artystami plastykami podana jest wśród wielu innych działalności109.  

Sierpień 84 
Sierpień 1984 – „Plastycy – Stoczniowcom“ – wystawa plastyki w rocznicę Sierp-
nia ’80 (Bazylika św. Mikołaja). 28.08.1984 – list Lecha Wałęsy z okazji otwarcia 
wystawy (był obecny?)  [Galeria św. Jacka]; 
31.08.84 – Lech Wałęsa w Bazylice św. Mikołaja. 

Wrzesień ’84 
09.09.84, niedziela – godz. 17.00 msza święta za Ojczyznę, przewodniczył i homi-
lię wygłosił o. Sławomir Słoma OP110; 
16.09.84, niedziela – po mszy o godz. 19.30 spotkanie z Andrzejem Wajdą w ko-
ściele111; 
20–22.09.1984 – wyjazd na rekolekcje do Dębek. 
 

Rok akademicki 1984–1985 

Warto również w tym miejscu zaznaczyć chociaż krótko dwa fakty związa-
ne z „Górką“ z pierwszej połowy lat osiemdziesiątych. Pierwszym z nich jest 
formalna współpraca z redakcją miesięcznika „W drodze“. Osobiste kontakty z o. 
Marcinem Babrajem miał już w latach siedemdziesiątych Zbigniew Jankowski i 
Teresa Ferenc. Z takich osobistych spotkań rodziła się współpraca, dzięki której 
pojawiały się w numerach miesięcznika „W drodze“ artykuły oraz utwory lite-
rackie autorów z Trójmiasta. Jednak po 1983 r. powstała w Gdańsku formalna 
gałąź miesięcznika. Ślad tego można znaleźć w stopce redakcyjnej. Osobą odpo-
wiedzialną za taką współpracę został Andrzej Drzycimski112. 

 
108 Tamże. 
109 Odznaczamy je jedynie poprzez dodanie członu „Galeria św. Jacka”; Por. J. M. K o b u s, 

dz. cyt., s. 52. 
110 Materiały Wydziałowe..., t. 2, dz. cyt., s. 124–125; Zb. M a c h a l e w s k i, G. W o l e n -

d e r, dz. cyt. s. 57. 
111 Materiały Wydziałowe..., t. 2, dz. cyt., s. 125; Zb. M a c h a l e w s k i, G. W o l e n d e r, dz. 

cyt., s. 68. 
112 Informacje z wywiadów w o. Marcinem B a b r a j e m, Zbigniewem J a n k o w s k i m i 

Andrzejem D r z y c i m s k i m [MG]. 
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Drugim ważnym faktem z tego okresu, wartym odnotowania i wyjaśnienia 
jest okoliczność powstawania pierwszego wydania książki Lecha Wałęsy pt. 
„Droga nadziei“. W zielonej sali na „Górce“, Andrzej Drzycimski i Adam Kina-
szewski pracowali przez kilka miesięcy pomagając Lechowi Wałęsie w napisaniu 
autobiograficznej pozycji, ważnej i oczekiwanej w tym czasie. Jak wspominają 
Drzycimski i Kinaszewski o. Sławomir Słoma opiekował się nimi w tym czasie, 
nie tylko udostępniając pomieszczenia duszpasterstwa, ale pomagając również 
poprzez ludzkie konkretne wspomaganie pracujących redaktorów. Często polega-
ło to na dożywianiu tych, którzy pracowali po kilka godzin w zamkniętym po-
mieszczeniu113. 

Październik ’84 
07.10.84, niedziela, godz. 10.00 msza święta inaugurująca rok akademicki; 
14.10.84, niedziela, godz. 17.00 msza święta za Ojczyznę w Bazylice św. Mikołaja, 
przewodniczył i homilię wygłosił o. Sławomir Słoma OP114; 
19.10.84 – po informacji o porwaniu ks. Jerzego Popiełuszki w Bazylice gromadzą 
się uczestnicy i odprawiają wspólnie Drogę Krzyżową115; 
28.10.84, niedziela, godz. 10.00 msza święta akademicka, o. Sławomir ogłasza cykl 
modlitw codziennych w intencji ks. Jerzego Popiełuszki116. 
 

Listopad ’84 
03.11.1984, sobota – DODA Górka i Środowiska Twórcze na pogrzebie ks. Jerzego 
Popiełuszki w Warszawie, razem z o. Sławomirem Słomą; 
11.11.84, niedziela, godz. 17.00 msza św. za Ojczyznę w Bazylice św. Mikołaja, 
przewodniczył i homilie wygłosił o. Sławomir Słoma OP117; 
22.11.84, czwartek, godz. 20.00 Aleksander Hall „Szkoły myślenia o Polsce – źró-
dła naszej historycznej tożsamości“, spotkanie odbyło się w Bazylice św. Mikoła-
ja118. Wykład odbył się w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej; 
24–25.11.84 – Seminarium pod hasłem „Obecność“; 
29.11.84, czwartek – prof. Bronisław Gieremek „Problematyka etosu robotniczego 
w XIX i XX wieku“, wykład odbył się w kościele119; 
 

Grudzień ’84 
09.12.84, niedziela – godz. 17.00 msza święta za Ojczyznę, homilię wygłosił o. 
Sławomir Słoma OP120; 

 
113 Informacje zebrane przez autora z rozmów z o. Sławomirem S ł o m ą, Andrzejem D r z y -

c i m s k i m i Adamem K i n a s z e w s k i m; Por. H. D o b o s z - K i n a s z e w s k a, dz. cyt., s. 
149; Por. L. W a l e s a: Un chemin d'espoir [autobiographie]. Paris, Fayard 1987. 

114 Materiały Wydziałowe..., t. 2, dz. cyt., s. 179–180. 
115 Wspominana przez uczestników i przez o. S ł a w o m i r a, jako wydarzenie szczególne i 

symboliczne. 
116 Materiały Wydziałowe..., t. 2, dz. cyt., s. 187. 
117 Tamże, s. 261–262. 
118 Materiały Wydziałowe..., t. 2, dz. cyt., s. 263; Zb. M a c h a l e w s k i, G. Wolender, dz. 

cyt., s. 75. 
119 Zb. M a c h a l e w s k i, G. W o l e n d e r, dz. cyt., s. 67. 
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Grudzień 1984 – Janusz Osicki „Malarstwo“ [Galeria św. Jacka]; 
16.12.1984 – wieczór autorski S. Chasbijewicza [AKL]; 
20.12.84, czwartek – godz. 20.00 Spotkanie z Aleksandrem Hallem, wykład cy-
kliczny, dzisiejsze spotkanie p.t. „Myśl narodowa“121; 
21.12.1984 – Opłatek Środowisk Twórczych.  

Krąg literacki „Wiązania“ powstał na „Górce“ po stanie wojennym. Nie 
znamy dokładnej daty jego zawiązania się. Możemy przypuszczać na podstawie 
różnych źródeł, że dokonało się to po 1982 roku, a przed 1985 rokiem.  Niewąt-
pliwie bazą dla tej grupy był powstały wcześniej i spotykający się w duszpaster-
stwie Akademicki Krąg Literacki. W 1985 roku ukazuje się drukiem pierwszy i 
jedyny numer „Wiązań“, który jest manifestem istniejącej grupy literatów122. 

Styczeń ’85 
Styczeń 1985 – Zdzisław Kałędkiewicz, malarstwo [Galeria św. Jacka]; 
17.01.85, czwartek, godz. 19.00 Aleksander Hall w cyklu wykładów pt. „Myśl 
polityczna w różnych okresach historii Polski“, temat spotkania: „Myśl polityczna 
u Stefana Wyszyńskiego – jako męża stanu“123; 

 

27.01.1985 – K. Hoffman [AKL]. 

Luty ’85 
10.02.85, niedziela, godz. 17.00 msza za Ojczyznę w Bazylice św. Mikołaja z 
udziałem aktorów gdańskich i ofiarowana w intencji dziennikarzy gdańskich po-
zbawionych pracy. Homilię wygłosił o. Sławomir Słoma OP124; 
17.02.1985 – W. Zawistowski [AKL]; 
21.02.85, czwartek, godz. 19.15 Aleksander Hall „Geneza i powstanie opozycji 
demokratycznej w Polsce“ z cyklu wykładów125; 
24.02.1985 – J. Golichowski „Społeczeństwo doskonałe – chrystianizm – demokra-
cja“; 

Marzec ’85 
01.03.85, piątek, godz. 19.15 Droga krzyżowa dla młodzieży i Środowisk Twór-
czych; 

120 Materiały Wydziałowe..., t. 2, dz. cyt., s. 327; Zb. M a c h a l e w s k i, G. W o l e n d e r,  
dz. cyt., s. 75. 

121 Materiały Wydziałowe..., t. 2, dz. cyt., s. 332; Zb. M a c h a l e w s k i, G. W o l e n d e r,  
dz. cyt., s. 76. 

122 Por. Rozmowa z Zbigniewem J a n k o w s k i m (wywiad z dnia z dnia 27.09.2006 r.) oraz 
dokument archiwalny z 9.10.1976 r. napisany przez Zbigniewa J a n k o w s k i e g o o założeniach 
Akademickiego Kręgu Literackiego wywodzących się z idei Unii Poetów Chrześcijańskich; „Wią-
zania”, dz. cyt., wstęp; A. W a l c z a k, dz. cyt., s. 179; H. D o b o s z - K i n a s z e w s k a, dz. cyt., 
s. 151–155;  

123 Materiały Wydziałowe wykorzystywane do Analiz Kontrwywiadowczych woj. Gdańskiego 
obejmujące styczeń i luty 1985 r. Archiwum IPN Gdańsk, sygnatura nr IPN GD 0046/369 t. 3 s. 
18–20. 

124 Materiały Wydziałowe ..., dz. cyt. s. 80. 
125 Materiały Wydziałowe...., dz. cyt. s. 80b. 
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03.03.85, niedziela, g.18.45 Musica Sacra (organy Bogusław Grabowski) i liturgia 
mszy świętej o g. 19.00, a po niej „Sztuka we wnętrzu kościelnym“ – Maria Ka-
dzińska. Szczególne zaproszenie skierowane do studentów PWSSP; 
04.03.85, poniedziałek, godz. 18.00 Spotkanie dziennikarzy – „Czy dziennikarz boi 
się Krzyża?“ – sala na Górce [Dziennikarze]; 
05.03.85, wtorek, godz. 18.00 msza święta i spotkanie pracowników nauki, prof. 
Roman Wieloch „Zabytki Gdańska“ [Krąg Nauki]; 
07.03.85, czwartek, godz. 19.15 msza święta, a po niej spotkanie pielgrzymów ro-
werzystów – wieczór refleksji przed rekolekcjami akademickimi „Krzyż a toleran-
cja“; 
10–14.03.85 Wielkopostne Rekolekcje Akademickie i Środowisk Twórczych – gło-
si o. Jan Andrzej Kłoczowski OP z Krakowa126; 
10.03.85, niedziela – godz. 17.00 msza święta za Ojczyznę oraz godz. 19.00 msza 
święta – konferencje rekolekcyjne; 11–14.03.85, poniedziałek – czwartek o godz. 
19.15 – msza święta z homilią, a po niej konferencja. Spowiedź rekolekcyjna co-
dziennie od g. 18.00; 
15.03.85, piątek, godz. 19.15 – Droga krzyżowa dla młodzieży i środowisk twór-
czych; 
17.03.85, niedziela, godz. 19.00 msza święta, a po niej rozmowy wielkopostne 
„Krzyż a tolerancja – samotność, czyli brak tolerancji“; 
21.03.85, czwartek, godz. 19.15 Aleksander Hall „Szkoły myślenia o Polsce“; 
22.03.85, piątek, godz. 19.15 Droga krzyżowa dla młodzieży i środowisk twór-
czych; 
24.03.85, niedziela, godz. 19.00  msza święta, a później rozmowy wielkopostne 
„Krzyż a tolerancja – samotność, czyli brak tolerancji“; 
28.03.85, czwartek, godz. 19.15 msza święta, a po niej klucz do Biblii „Krzyż – 
czytelna, księga mądrości przedwiecznej“ – o. Piotr; 
29.03.85, piątek, godz. 19.15 Droga krzyżowa dla młodzieży i środowisk twór-
czych. 

Kwiecień ’85 
02.04.85, wtorek, godz. 18.00 msza święta i spotkanie pracowników nauki „Współ-
czesna nauka w świetle Starego Testamentu“ – sala na Górce [Krąg Nauki]; 
09.04.85, wtorek, godz. 22.15 – Prapremiera sztuki Ernesta Brylla „Wieczernik“ – 
prezentują aktorzy Trójmiasta [Aktorzy]; 
12.04.85, piątek, godz. 19.00 Maria Kadzińska „Symbol w sztuce religijnej“ – sala 
na Górce; 
14.04.85, niedziela, godz. 17.00 msza święta za Ojczyznę – Kaszubska; 
18.04.85, czwartek, godz. 19.15 msza święta – rowerzyści; 
21.04.85, niedziela, godz. 19.00 msza święta, a po niej Julia Hartwig i Artur Mię-
dzyrzecki – wprowadzenie Ewa Nawrocka [AKL]; 
25.04.85, czwartek, godz. 19.15 – msza święta, a po niej Klucz do Biblii „Zmar-
twychwstały Chrystus – kluczem do zrozumienia całej Biblii“; 
28.04.85, niedziela, godz. 19.00 msza święta , a po niej spotkanie z poetką Krysty-
ną Miłobędzką i eseistą Andrzejem Falkiewiczem z Wrocławia „Kultura w czasie 
teraźniejszym“. Wprowadzenie Zbigniew Jankowski [AKL]. 

Maj ’85 
Maj 1985 – Wiesław Matuszka „Malarstwo“ [Galeria św. Jacka]; 

 
126 Wspólne rekolekcje dla środowiska akademickiego i Środowisk Twórczych [MG]. 
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10.05.1985 – Staniewicz o Piłsudskim. [AKL]; 
14.05.1985 – Tadeusz Mazowiecki „Religia a polityka“; 
16–18.05.85 – Wyjazd do Wrocławia autokarem na I Biennale Młodego Malarstwa 
pt. „Droga i prawda“127 [Galeria św. Jacka]; 
22.05.85, środa – godz. 19.15 msza święta w intencji żołnierzy Armii Krajowej i 
cichociemnych; 
26.05.1985 – Małgorzata Czermińska [AKL]. 

Czerwiec ’85 
Czerwiec 1985 – Rosvita Stern „Malarstwo“ [Galeria św. Jacka]; 
Czerwiec 1985 – Waldemar Zysk „Malarstwo“ [Galeria św. Jacka]. 
 

c) czas od 1 sierpnia 1985 do 4 czerwca 1989 

W tym czasie dokonuje się zmiana duszpasterza. Odchodzi o. Sławomir 
Słoma OP, który zostaje przeniesiony do Wrocławia128. Bardzo trudno jest usta-
lić, na podstawie dostępnych dokumentów i rozmów, jak dokonało się przenie-
sienie o. Sławomira. Jednak warto tutaj przytoczyć fragment pracy dyplomowej 
Czesława Kitowskiego, oficera SB, napisanej przez niego w 1986 r. Ze względu, 
na znaczenie tych słów dla zrozumienia warunków w jakich działali duszpasterze 
i grupy duszpasterskie, warto je przytoczyć w większym fragmencie: 

„Skutkiem podejmowanych przez Służbę Bezpieczeństwa działań było wyelimino-
wanie w większości  przypadków, z wyjątkiem duszpasterstwa akademickiego OO. 
Dominikanów, szkodliwej działalności w postaci politycznych elementów w pracy z 
młodzieżą akademicką. Uzyskano to głównie poprzez odsunięcie od pracy z mło-
dzieżą znanych z negatywnej postawy politycznej duszpasterzy akademickich. Do-
prowadzono do odejścia z Gdańska Jezuitów: ks. B. Sroki i ks. A. Kuszyńskiego, co 
w efekcie spowodowało, że w ośrodku XX. Jezuitów zaniechano działalności nasy-
conej elementami negatywnymi politycznie. Podobny skutek osiągnięto w ośrodku 
XX. Pallotynów, gdzie zmieniono także duszpasterza akademickiego (zamiast ks. 
Klimińskiego stanowisko objął ks. Papkała). Najdłużej  nierozwiązany był problem 
ks. S. Słomy (o. Sławomira Słomy – wyjaśnienie MG). Pomimo podejmowanych 
wielu przedsięwzięć przez Wydział IV prowadził on duszpasterstwo akademickie. 
Dopiero wspólne przedsięwzięcia operacyjne z Departamentem IV MSW doprowa-
dziły do podjęcia przez Ordynariusza decyzji o zmianie na stanowisku duszpasterza 
akademickiego w ośrodku OO. Dominikanów. Decyzja ta była jednak tylko formal-
na, gdyż w rzeczywistości ks. Słoma nadal profilował działalność duszpasterstwa 
akademickiego OO. Dominikanów, mimo iż faktycznym duszpasterzem był ks. M. 
Kur (o. Mirosław Kur – wyjaśnienie MG). Dopiero na skutek zmiany przełożonego 
w gdańskiej placówce OO. Dominikanów oraz faktu wystąpienia przez niego do 
władz administracyjnych z wnioskiem o zezwolenie na rozbudowę pomieszczeń za-
konnych, licząc na przychylność władz w tym względzie, doprowadził do przenie-

 
127 Por. A. W a l c z a k, dz. cyt., s. 179–188. 
128 Kulisy przeniesienia o. S ł a w o m i r a ciągle pozostają niejasne. Z materiałów archiwal-

nych wyłania się obraz nacisków władz państwowych na władze zakonu dominikanów: na przeora 
klasztoru w Gdańsku i na Prowincjała w Warszawie. Por. Cz. K i t o w s k i, dz. cyt., s. 20–21 i 38–
39.  
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sienia ks. Słomy na inny teren. Podsumowując pracę operacyjną Wydziału IV WU-
SW w Gdańsku trzeba stwierdzić, że doprowadziła ona do odsunięcia od pracy z 
młodzieżą studencką wszystkich duszpasterzy znanych z negatywnej postawy poli-
tycznej.“129. 

Duszpasterstwo akademickie przejmuje o. Stanisław Tasiemski OP, a dusz-
pasterzem Środowisk Twórczych zostaje mianowany o. Bolesław Rafiński OP. I 
mamy tutaj do czynienia z początkiem rozdziału tych dwóch duszpasterstw: aka-
demickiego i środowiska twórców. Chociaż przez następne lata będą jeszcze 
współistniały w jednej przestrzeni, to jednak zaczyna się proces, który doprowa-
dzi do ich całkowitego oddzielenia na jesieni 1989 r. 

Program „Górki“ i spotkań duszpasterstwa Środowisk Twórczych jest kon-
tynuowany, pomimo dokonanych zmian duszpasterzy. Msza akademicka odpra-
wiana jest o godz. 10.00, „Msza św. za Ojczyznę“ w III niedzielę o godz. 17.00, 
a spotkania naukowców w ramach „Kręgu Nauki“ w niedziele po mszy o godz. 
19.00 oraz we wtorki o godz. 18.00. W tygodniu odprawia się msze akademickie 
we środy, czwartki i piątki o godz. 19.15 w kaplicy św. Jacka. W poniedziałki 
pojawia się ciekawy cykl spotkań „Szkoła medytacji“, które prowadzi o. Bole-
sław. Z relacji uczestników wynika, że cieszyły się one dużą popularnością. Na-
tomiast w piątki pojawia się proponowana przez o. Stanisława modlitwa kano-
nami z Taizé. W połowie stycznia pojawia się również nowa inicjatywa, miano-
wicie msza dla młodzieży szkół średnich, odprawiana przez duszpasterza akade-
mickiego co dwa tygodnie. 

Program roczny spotkań w tym czasie przedstawia się zatem następująco130: 
Sierpień ’85 

17.08.85, sobota – Uroczyste otwarcie i poświęcenie Galerii św. Jacka pod kaplicą. 
Poświęcenia dokonał ks. bp. Tadeusz Gocłowski131; 

 

 
129 Por. Cz. K i t o w s k i, dz. cyt., s. 38–39. 
130 Program odtworzony na podstawie informatorów górkowych i materiałów udostępnionych 

przez prof. K. N o w o s i e l s k i e g o oraz prof. J. G ó r ę [MG]. 
131 Odtąd artyści plastycy zaczynają organizować swoje wystawy i prezentować swoje dzieła 

w przygotowanym specjalnie na ten cel pomieszczeniu pod kaplicą św. Jacka. Por. Informacje 
zostały zaczerpnięte z wywiadów przeprowadzonych przez autora z następującymi osobami: o. 
Sławomirem S ł o m ą OP, o. Stanisławem T a s i e m s k i m OP, br. Wilhelmem P a ś c i a k i e m 
OP, ks. Arcybiskupem Tadeuszem G o c ł o w s k i m, o. dr Józefem P u c i ł o w s k i m OP, ks. dr 
Krzysztofem N i e d a ł t o w s k i m, Aliną W a l c z a k, prof. Kazimierzem N o w o s i e l s k i m, 
Eleonorą Z b i e r s k ą, Jolantą R o j e k, Romanem R o j e k, Adamem K i n a s z e w s k i m, Hen-
ryką D o b o s z - K i n a s z e w s k ą, prof. Janem G ó r ą, Andrzejem D r z y c i m s k i m,  Aliną 
A f a n a s j e w, .... ( mps w zbiorach autora); J. M.  K o b u s, dz. cyt.; A. W a l c z a k, dz. cyt.;  A. 
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Rok akademicki 1985–1986 

Wrzesień ’85 
13.09.1985 – K. Kłopotowski. 

Październik ’85 
17.10.1985 – Jacek Fedorowicz. 

Listopad ’85 
03.11.85, niedziela – po mszy akademickiej spotkanie w sali duszpasterstwa; 
04.11.85, poniedziałek, g. 19.15 Szkoła medytacji – o. Bolesław Rafiński OP132; 
05.11.85, wtorek, godz. 18.00: „Wolność, a determinizm społeczny“ – doc. M. 
Pyrz [ Krąg Nauki]; 
06.11.85, środa, godz. 19.45 Krąg biblijny „Niedobrze człowiekowi być samemu“; 
07.11.85, czwartek – Wiara zakwestionowana – „Nauka a wiara“ – J. Smulkowski; 
08.11.85, niedziela – Akademicka Pielgrzymka do Piaśnicy, spotkanie o 14.00 pod 
Krzyżem w Piasnicy; a g. 17.00 msza święta za Ojczyznę z udziałem aktorów; 
12.11.85, wtorek, g. 19.00 Rosja oczyma Kucharzewskiego: „Społeczeństwo, a 
aparat władzy“ dr J. Keiling; 
13.11.85, środa, godz. 19.45 Krąg biblijny – „Człowiek wobec grzechu“; 
14.11.85, czwartek, godz. 19.45 Wiara zakwestionowana „Wobec buddyzmu“; 
17.11.85, niedziela – spotkanie w sali duszpasterstwa; 
18.11.85, poniedziałek, godz. 20.00 koncert Przemysława Gintrowskiego i Zbi-
gniewa Łapińskiego; 
19.11.85, wtorek, godz. 19.00 Rosja oczyma Kucharzewskiego: „Słowianofilstwo 
jako ideologia Rosji“ – dr J. Keiling; 
20.11.85, środa, godz. 19.45 Krąg biblijny – „Śmierć  owocem grzechu“; 
21.11.85, czwartek, g. 19.45 – Wiara zakwestionowana „Wyzwanie hinduizmu“; 
24.11.85, niedziela – spotkanie braterskie; 
25.11.85, poniedziałek, godz. 19.00 Trybuna duszpasterska: „Czy łamanie prawa 
jest grzechem?“ – na pytania odpowiadają: red. W. Kwiatkowska, o. J. Salij, doc. 
Z. Szczypiński, mec. J. Taylor133; 
26.11.85, wtorek, godz. 19.00 – Rosja oczyma Kucharzewskiego: „Kształtowanie 
się opozycji w Rosji“ – dr J. Keiling; 
27.11.85, środa, godz. 19.45 Krąg biblijny „Wbrew nadziei uwierzyć w nadzieję – 
Abraham“; 
28.11.85, czwartek godz. 19.45 – Wiara zakwestionowana „Dlaczego cierpienie?“; 
30.11.85, sobota, godz. 19.30 Bawimy się: „Andrzejki“, a o północy msza święta. 

Grudzień ’85 
08.12.1985 – T. Burek „Sytuacja współczesnej literatury polskiej“ [AKL]; 
15 grudnia 1985–styczeń 1986 – „W 15 Rocznicę Grudnia 1970“ Wystawa malar-
stwa [Galeria św. Jacka]. 

 
W o j c i e c h o w s k i, dz. cyt.; H. D o b o s z - K i n a s z e w s k a, dz. cyt.;  G. F o r t u n a, dz. 
cyt.; K. N i e d a ł t o w s k i, dz. cyt.; Album „Środowiska Twórcze Wybrzeża”..., dz. cyt. 

132 Spotkania odbywają się o stałej porze w kolejne poniedziałki, dlatego dalej nie uwidacznia 
się ich tutaj [MG] 

133 Mamy tu do czynienia z ciekawym zjawiskiem kontynuowania spotkań dyskusyjnych, któ-
re zaproponował w styczniu 1972 roku o. Ludwik W i ś n i e w s k i [MG]. 
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Styczeń ’86 
01.01.86, środa, godz. 19.00 koncert Chóru z USA; 
06.01.86, poniedziałek, godz. 18.00 opłatek Środowisk Twórczych w Seminarium 
Duchownym w Oliwie; 
07.01.86, wtorek, godz. 18.00 – „O dobru“ doc. M. Pyrz [Krąg Nauki]; 
08.01.86, środa, godz. 20.00 – Krąg biblijny – „Grzech jako śmierć“ J. Rybicki; 
09.01.86, czwartek, godz. 20.00 – Wiara zakwestionowana – „Dlaczego zło?“; 
11.01.86, sobota – godz. 19.00 msza święta młodzieży szkół średnich134; 
12.01.86, niedziela – godz. 10.00 Msza święta akademicka, o godz. 17.00 msza 
święta za Ojczyznę; 
15.01.86, środa, godz. 20.00 Krąg biblijny – „Lęk przed śmiercią, jako manipulacja 
szatana“ – Jarosław Rybicki; 
16.01.86, czwartek, godz. 20.00 Wiara zakwestionowana „Rozbicie chrześcijań-
stwa zgorszeniem?“; 
19.01.86, niedziela – po mszy o godz. 11.00 Krąg Literacki „Wiązania“ – spotkanie 
z K. Urbankiewiczem prowadzi Bolesław Fac [AKL]; o godz. 19.00 msza święta i 
koncert kolęd w wykonaniu solistów Akademii Muzycznej; 
22.01.86, środa – Krąg biblijny – „Pan jest moim pasterzem“ – J. Rybicki; 
23.01.86, czwartek, godz. 20.00 Wiara zakwestionowana „Co to jest ruch ekume-
niczny?“; 
26.01.86, niedziela, godz. 11.00 Krąg Literacki „Wiązania“ – Andrzej Drawicz 
„Wątki metafizyczne i religijne w lit. rosyjskiej“ [AKL]; 
29.01.86, środa, godz. 20.00 Wiara zakwestionowana „Czy Kościół jest państwem 
alternatywnym?“; 
31.01–15.02.86 – Przerwa międzysemestralna. 

Luty ’86 
18.02.86, wtorek, godz. 18.00 „Źródła etyki“ o. Bolesław Rafiński [Krąg Nauki]; 
19.02.86, środa, godz. 19.15 msza święta Środowiska Plastyków Wybrzeża; 
20.02.86, czwartek, godz. 20.00 Krąg biblijny; 
23.02.86, niedziela, godz. 11.00 Krąg Literacki „Wiązania“ – spotkanie ze Stani-
sławem Miaskowskim [AKL]; 
25.02.86, wtorek, godz. 19.00 – „W 20 lat po Liście Biskupów Polskich do Bisku-
pów Niemieckich“ – Alicja Balińska; 
26.02.86, środa, godz. 20.00 – Wiara zakwestionowana „O źródłach wiary“; 
27.02.86, czwartek, godz. 20.00 – Krąg biblijny. 

Marzec ’86 
02.03.86, niedziela – msza i braterskie spotkanie; 
04.03.86, wtorek, godz. 18.00 „Sumienie“ – o. Stanisław Tasiemski [Krąg Nauki]; 
05.03.86, środa, godz. 20.00 Wiara zakwestionowana – „Czy Kościół może się my-
lić?“; 
06.03.86, czwartek – godz. Krąg biblijny; 
09.03.86, niedziela – msza i o godz. 11.00 Refleksje historyka dziejów najnow-
szych – Jerzy Holzer; o godz. 17.00 msza święta za Ojczyznę „Pamiętaj, abyś 
dzień święty święcił“; 

 
134 Ciekawa, nowa propozycja. Co dwa tygodnie duszpasterz akademicki odprawia specjalną 

msze dla młodzieży szkół średnich. Można powiedzieć, że jest to posługa na zapleczu duszpaster-
stwa akademickiego. W tym czasie nie istnieje jeszcze przy Bazylice św. Mikołaja osobne duszpa-
sterstwo dla młodzieży. Jedynie prowadzi się katechizację przy parafii [MG]. 
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12.03.86, środa, godz. 20.00 – Wiara zakwestionowana „Jezus Chrystus prawdziwy 
Bóg i prawdziwy człowiek“; 
13.03.86, czwartek, godz. 20.00 – Krąg biblijny; 
19–22.03.86 – Rekolekcje Wielkopostne Akademickie, głosi o. Jacek Salij OP, co-
dziennie godz. 19.00 msza święta a po niej konferencja (środa–sobota); 
22/23.03.86, sobota–niedziela – Noc skupienia; 
23.03.86, Niedziela Palmowa – msza święta i agapa – składanie życzeń przed 
Świętami Wielkanocnymi; 
Przerwa do 6 kwietnia; 
Spowiedź (dyżury stałe): wtorek–piątek godz. 18.00 (o. Bolesław i o. Stanisław). 

Kwiecień ’86 
27.04.1986 – M. Grzesczak [AKL]. 

Maj ’86 
03–04.05.86 – Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę; 
05.05.86, poniedziałek, godz. 19.00 i 20.15 Szkoła medytacji (zakończenie 1 cy-
klu)135; 
06.05.86, wtorek, godz. 18.00 – „Religia a etyka“ [Krąg Nauki]; 
07.05.86, środa, godz. 20.00 Wiara zakwestionowana „Co nam daje wiara w Zmar-
twychwstanie?“; 
08.05.86, czwartek, godz. 20.00 Krąg biblijny; 
10.05.86, sobota, godz. 19.00 – msza święta młodzieży szkół średnich; 
11.05.86, niedziela – msza święta za Ojczyznę; 
13.05.86, wtorek, godz. 18.30 – „Pięć lat temu!“ – modlimy się za Ojca Świętego; 
14.05.86, środa, godz. 20.00 – Wiara zakwestionowana – „Czy życie ma sens?“; 
15.05.86, czwartek, godz. 20.00 – Krąg biblijny; 
15-17.05 – Pielgrzymka do Kodnia136; 
21.05.86, środa, godz. 20.00 – Wiara zakwestionowana – „I oczekuję wskrzeszenia 
umarłych i życia wiecznego“; 
22.05.86, czwartek, godz. 20.00 – Krąg biblijny; 
24.05.86, sobota, godz. 19.00 – msza święta młodzieży szkół średnich; 
25.05.86, niedziela – Spotkanie autorskie z Jerzym Sito; 
28.05.86, środa, godz. 20.00 – Wiara zakwestionowana „Nieporozumienia wokół 
Eucharystii“; 
30.05.86, piątek, godz. 20.00 – Wspólna modlitwa przy Matce Bożej Pięknej – 
Bazylika Mariacka. 

 

Czerwiec ’86 
03.06.86, wtorek, godz. 18.00 – „Nauczanie i przekazywanie etyki“ [Krąg Nauki]; 
04.06.86, środa, godz. 20.00 – Wiara zakwestionowana – „Piekło, czyściec, niebo“; 
05.06.86, czwartek, godz. 20.00 – Krąg biblijny; 
06.06.1986 – S. Pastuszewski. [AKL]; 
07.06.86, sobota, godz. 19.00 – msza święta młodzieży szkół średnich; 
08.06.86, niedziela, godz. 17.00 – msza święta za Ojczyznę – zakończenie Roku 
pracy Duszpasterstwa Akademickiego i Kręgu Środowisk Twórczych; 
21.06.86, sobota, godz. 19.00 – msza święta młodzieży szkół średnich. 

135 Cykl trwał cały rok, spotkania odbywały się co tydzień [MG]. 
136 Por. A. W a l c z a k, dz. cyt., s. 180. 
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Sierpień ’86 
17 sierpnia–5 września 1986 – „Obecność“ wystawa sierpniowa artystów Wybrze-
ża [Galeria św. Jacka]. 
 

Rok akademicki 1986–1987 

Październik ’86 
09.10.1986 – Aleksander Hall [AKL]; 
12–26 października 1986 – Przegląd prac Artystów Wybrzeża z okazji Tygodnia 
Kultury Chrześcijańskiej [Galeria św. Jacka]. 

Listopad ’86 
04.11.86, wtorek, godz. 18.00 – dr Jerzy Jaśkowski „Zagrożenia nuklearne“ [Krąg 
Nauki]; 
09.11.86, niedziela – msza św. za Ojczyznę i otwarcie wystawy – Wystawa prac 
Hanny Prusak-Solway (Gdańsk) [Galeria św. Jacka 9–30 listopada1986]; 
11.11.86, wtorek, godz. 20.00 doc. Jerzy Godlewski „Jak Polska wybijała się na 
niepodległość“; 
16.11.86 – M. Nowakowski [AKL]; 
23.11.86, niedziela – Spotkanie autorskie z Markiem Nowakowskim, o literaturze, 
wprowadzenie Barbara Madajczyk137; 
25.11.86, wtorek – red. Sławomir Siwek „Upadek fundacji czyli dzieje pewnej na-
dziei“; 
28.11.86 – Ks. Jan Twardowski [AKL]; 

Spotkania, którym nadano nazwę „Punkty mówione“, powstały na wzór 
krakowskiej gazety mówionej „Na głos“. Odbywały się najczęściej w zielonej 
sali duszpasterstwa, na drugim piętrze domku duszpasterskiego. Z relacji uczest-
ników wiemy, że gromadziły one tłumy słuchaczy. W nieco zmienionej formie 
kontynuowane były na „Gorce“ aż do 1996 r.138. 

28.11.86, piątek, godz. 17.00 Inauguracja pierwszego numeru „Punktu mówione-
go“139. Wystąpili m. in. Paweł Zbierski, Ś. Dąbrowski, Władysław Z a w i s t o w -
s k i, Selim Chazbijewicz, Kazimierz Nowosielski, S. Esden-Tempski; godz. 19.00 
msza święta i spotkanie Środowiska Plastyków Wybrzeża; 
29.11.86 – godz. 18.00: „Andrzejki“ – okazja do wspólnej zabawy, zakończonej 
mszą świętą o północy; 
30.11.86, niedziela, godz. 11.00 – prof. Krystyna Kersten „Władza i społeczeństwo 
na przełomie wojny i pokoju“ –  wprowadzenie Barbara Madajczyk. 

Grudzień ’86 
07.12.1986 – Krystyna Kersten [AKL]; 

 
137 Dziennik Eleonory Zbierskiej. Por. Program Da „Górka” na rok 1986–1987. 
138 Por. Dziennik Eleonory Zbierskiej.; A. W a l c z a k, dz. cyt., s. 182–188; informacje z roz-

mowy z o. Stanisławem T a s i e m s k i m OP (wywiad z dnia 10.08.2006 r.), Aliną W a l c z a k 
(wywiad z dnia 23.12.2005), prof. Kazimierzem N o w o s i e l s k i m (wywiad z dnia 11.07.2006), 
Eleonorą Z b i e r s k ą (wywiad z dnia 11.07.2006), prof. Andrzejem Z b i e r s k i m (wywiad z 
dnia 11.07.2006), Tadeuszem S k u t n i k i e m (wywiad z dnia 09.07.2006). 

139 Dziennik Eleonory Zbierskiej. 
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13.12.1986 – Lech Wałęsa; 
13–14.12.86 – Sympozjum „Sztuka i sumienie“ – program: 
13.12.86, sobota, godz. 11.00 Otwarcie sesji, połączone z otwarciem wystawy „No-
tatnik“ Andrzeja Wajdy [Galeria św. Jacka Grudzień 1986–styczeń 1987], przez ks. 
Biskupa Tadeusza Gocłowskiego, Ordynariusza Gdańskiego 
następnie: 
- Tomasz Burek „Mowa racji stanu czy wyrzut sumienia? W kręgu doświadczenia 
i dylematów współczesnej polskiej twórczości literackiej“ 
- Janina Wieczerska „Kiedy pisarz jest immanentnie niemoralny?“ 
- Ryszard K. Przybylski „Mowa ludzka a milczenie Boga. Dobro i zło w poezji 
współczesnej“ 
- dyskusja 
godz. 16.00 
- o. Jan Andrzej Kłoczowski OP „Sztuka zbożna i bezbożna“ 
- Stanisław Dąbrowski „Moralność i sztuka“ 
- Stanisław Esden-Tempski „Etiologia zła“ 
- Kazimierz Nowosielski „Ciemności Orfeusza“ 
- dyskusja 
14.12.86, niedziela – II dzień sympozjum „Sztuka a sumienie“ 
godz. 11.00 
- Jerzy Skąpski „Twórczość a eucharystia“ 
- Teresa Rudowicz „Co stanowi dziś o sumieniu artysty?“ 
- Wanda Czałkowska „Sztuka jako sumienie“ 
- Podsumowanie dyskusji 
godz. 17.00 msza święta za Ojczyznę i Twórców połączona z przyznaniem nagrody 
Środowisk Twórczych Wybrzeża. 

 

W kolejnym miesiącu rozpoczynają się spotkania stałe: 
  w środy o godz. 20.00 spotkania z lekturą „Redemptor hominis“ – en-
cykliki papieża Jana Pawła II, 
  w czwartki o godz. 20.00 Krąg biblijny – czytanie Księgi Wyjścia. 

Styczeń ’87 
13.01.87, wtorek, g. 18.00, prof. Stanisław Byczkowski „Środowisko a zdrowie 
człowieka“ [Krąg Nauki]; 
18.01.87, niedziela, g. 17.00 Spotkanie popielgrzymkowe Grupy Biało-Niebieskiej 
Pielgrzymki Gdańskiej; 
23.01.87, piątek, g. 19.15 spotkanie plastyków i otwarcie wystawy: Bogdan Kra-
śniewski „Rysunek – malarstwo“ (Toruń) [Galeria św. Jacka:23 stycznia – 13 lute-
go 1987]; 
25.01.87, niedziela, g. 11.00 Ryszard Bugaj „O problemach ekonomicznych Pol-
ski“; 
30.01.87, piątek, g. 17.00 Krąg Literacki „Wiązania“ zaprasza na spotkanie z kra-
kowskim poetą Stanisławem Stabro, pt. „Samotność intelektualisty“ [AKL]. 

Luty ’87 
Ferie – wyjazd w góry; 
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15.02.87, niedziela, godz. 17.00 msza święta za Ojczyznę, a po niej otwarcie wy-
stawy: Jacek Fedorowicz „Grafika“ (Warszawa) [Galeria św. Jacka: Luty – marzec 
1987]. 

Marzec ’87 
Marzec 1987 – Marek Stępniewski „Umieranie“ [Galeria św. Jacka]; 
30.01.1987 – S. Stabro [AKL]. 

Kwiecień ’87 
12–16 kwietnia 1987 – „Pieta Polska“ – wystawa grafiki i rysunku 20 artystów z 
kraju [Galeria św. Jacka]. 

Maj ’87 
5–7.05 – „Majówka“ do Lasek i rekolekcje  z ks. Tadeuszem Fedorowiczem; 
Maj–czerwiec 1987 – Jan Góra „Malarstwo“ (Gdańsk) [Galeria św. Jacka]. 

Czerwiec ’87 
Inicjatywy związane z pielgrzymką Papieża Jana Pawła II do Polski i do 

Gdańska. 
Czerwiec 1987 – „Obecność“ – wystawa sztuki artystów Wybrzeża Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II w podzięce za obecność w Gdańsku (35 autorów 100 prac) [Ga-
leria św. Jacka]; 
27.06.87, sobota – „Punkty mówione“ – wywiad z Mariuszem Wilkiem, prowadze-
nie Esden-Tempski i Paweł Huelle140. 

Lipiec ’87 
Lipiec 1987 – Łukasz Rogiński „Rysunki z III Pielgrzymki Ojca św. do Ojczyzny“ 
[Galeria św. Jacka]. 

Sierpień ’87 
31.07–14.08.87 – V Gdańska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Grupa z „Górki” 
uczestniczyła razem ze swym duszpasterzem o. Stanisławem Tasiemskim – grupa 
„biało-czarna"; 
Sierpień 1987 – Małgorzata Puciata „Malarstwo“ [Galeria św. Jacka]; 
Sierpień 1987 – Jerzy Puciata „Malarstwo“ [Galeria św. Jacka]. 

Wrzesień ’87 
Wrzesień 1987 – Bogdan Górecki „Malarstwo“ [Galeria św. Jacka]. 

 
Rok akademicki 1987–1988141

Nowy rok akademicki – podstawowa propozycja programowa duszpaster-
stwa „Górka” i grup naukowców oraz środowisk twórczych skupionych wokół 
duszpasterstwa142. 

 
140 Dziennik Eleonory Zbierskiej. 
141 Niewiele wiemy o programie na ten rok [MG]. 
142 Por. Informator „Górki” na rok 1987–88. 
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Układ tygodniowy programu zasadniczo nie ulega zmianie w porównaniu z 
poprzednim rokiem akademickim. W niedzielę akademicka msza święta o godz. 
10.00 jest głównym wydarzeniem liturgicznym Natomiast w tygodniu msze 
święte odbywają się w środy, czwartki i piątki o godz. 19.15 w kaplicy św. Jacka. 
Ponadto obowiązuje stały dyżur spowiedzi w środy i czwartki, gdzie są do dys-
pozycji o. Stanisław Tasiemski i o. Józef Puciłowski. Drugi z wymienionych 
właśnie przyszedł do Gdańska bezpośrednio po otrzymaniu sakramentu kapłań-
stwa. Spędzi tutaj kolejne sześć lat jako drugi, wspomagający duszpasterz aka-
demicki aż do czerwca 1993 r.  

Spotkania w tygodniu odbywają się od poniedziałku do soboty. Podzielone 
są na grupy tematyczne: 

 poniedziałek – spotkanie dla narzeczonych, pt. „Przed nami małżeństwo” prowa-
dzą Ewa i Jarek, 
 we wtorki – o. Józef Puciłowski OP prowadzi cykl spotkań o Kościele w krajach 

Europy oraz o miejscu świeckich w posłudze Kościoła, 
 we środy – „ABC chrześcijaństwa” – prowadzi o. Stanisław Tasiemski OP, 
 w czwartki – Dr Jarosław Rybicki prowadzi Krąg biblijny. Na ten semestr prze-

widziano refleksję nad Księgą Pieśni nad pieśniami, 
 w piątki – modlitwa z adoracją krzyża i nauką śpiewu. 

Do dyspozycji przychodzących jest również biblioteka duszpasterstwa. W każdy 
wtorek, czwartek i niedzielę. Ponadto w programie na nowy rok akademicki znajdu-
jemy informację o spotkaniach twórców kultury: 
 w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.00 – spotyka się grupa naukowców: 

„Krąg Nauki”, 
 w czwarty piątek miesiąca o godz. 17.00 – literaci zapraszają na „Punkty mówio-

ne”, czyli Niezależną Trybunę Literacką, 
 również w czwarty piątek miesiąca o godz. 19.15 msza święta i spotkanie plasty-

ków Trójmiasta, 
 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 spotykają się dziennikarze. 

Począwszy od tego roku akademickiego duszpasterzem Środowisk Twór-
czych jest o. Józef Puciłowski, który rozpoczyna w tym miejscu swoją posługę. 
Jest to na pewno wyraźne wzmocnienie posługi dominikanów wobec środowiska 
akademickiego jak również wobec artystycznego Wybrzeża. 

Ważna jest również informacja o codziennym odprawianiu mszy akademic-
kich w kaplicy św. Jacka, od poniedziałku do piątku o godz. 19.15143. Następuje 
więc wyraźna zmiana w propozycji liturgicznej duszpasterstwa.  

Październik ’87 
01.10.87, czwartek, godz. 19.15 pierwsza z codziennych mszy świętych akademic-
kich z poświęceniem indeksów studentom I roku. Po Mszy spotkanie; 

 
143 Począwszy od tego roku, w tygodniu wieczorne spotkania poprzedzone są mszą świętą dla 

studentów [MG]. 
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02.10.87, piątek, godz. 19.15 msza, a po niej opowieść o Taizé; 
04.10.87, niedziela – Inauguracja Nowego Roku Akademickiego, po niej spotkanie 
po wakacjach; 
05.10.87, poniedziałek, godz. 20.00 – film pt. „Jestem Żydem, bo tak mi się podo-
ba”. Po projekcji dyskusja. 
06.10.87, wtorek – spotkanie z cyklu „Świeccy w Kościele”; 
07.10.87, środa – ABC chrześcijaństwa „Kiedy wiara kłoci sie z sumieniem’; 
11.10.87, niedziela, godz. 17.00 – msza św. inaugurująca Tydzień Kultury Chrze-
ścijańskiej pod przewodnictwem ks. Bpa Tadeusza Gocłowskiego; 
12.10.87, poniedziałek, godz. 20.00 – A. Wielowieyski „Odnowa narodu przez Eu-
charystię – w rodzinie, środowisku pracy”; 13.10.87, wtorek, godz. 20.00 o. Michał 
Zioło OP „Miejsce ateizmu w historiografii Zygmunta Krasińskiego”; 
14.10.87, środa, godz. 20.00 – ks. doc. R. Rogowski „Jana Pawła II „Ojczyzna 
trudnego wyboru”; 15.10.87, czwartek, godz. 20.00 – Red. W. Wieczorek „Spo-
łeczne konsekwencje wiary w świetle nauki Jana Pawła II”; 16.10.87, piątek, godz. 
20.00 – o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP „Druga ewangelizacja Europy”; 
17.10.87, sobota, godz. 20.00 – Dr A. Juzwenko „Dzieje Polski w nauczaniu Jana 
Pawła II”; 
18.10.87, niedziela, godz. 17.00 msza święta, a po niej ks. dr G. Rafiński „Nowe 
wylanie Ducha”; 
20.10.87, wtorek, godz. 20.00 – Świeccy w Kościele – zakres działania; 
21.10.87, środa – ABC „Dlaczego czystość jest warunkiem miłości?” Jan Ebert; 
23.10.87, piątek, godz. 17.00 – „Punkty mówione” gazeta literacka, a o godz. 19.15 
Spotkanie plastyków i otwarcie wystawy: Zdzisław Brodowicz „Malarstwo“ [Gale-
ria św. Jacka Październik 1987]; 
27.10.87, wtorek, godz. 20.00 – Kościół w Europie po 1945 roku – sytuacja ogólna; 
28.10.87, środa, godz. 20.00 – ABC „Dlaczego Kościół odrzuca środki antykon-
cepcyjne?” mgr Jan Ebert. 

Listopad ’87 
19.11.1987 – Red. Jerzy Turowicz. [AKL]; 
Listopad – Grudzień 1987 – Monika Handke Grafiki z cyklu „Granica cienia“ 
(Warszawa) [Galeria św. Jacka]. 

Grudzień ’87 
6.12.1987 – g. 19.00: W 120-tą rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego 
uroczysta msza święta, po mszy prelekcja okolicznościowa i program artystyczny; 
20 grudnia 1987–9 stycznia 1988 – Bolesław Rogiński „Grafika“ ( w tym grafiki 
ofiarowane Ojcu Świętemu przez gdańskie pielęgniarki) [Galeria św. Jacka]; 

Styczeń–wrzesień ’88  
10–23 stycznia 1988 – Jacek Walusiak „Grafika“ [Galeria św. Jacka]; 
Styczeń–luty 1988 – Aldona Mickiewicz i Tadeusz Boruta „Malarstwo“ [Galeria 
św. Jacka]; 
Luty–marzec 1988 – Marek Sapetto „Niuanse“ (Warszawa) [Galeria św. Jacka]; 
21–23.03 – Wielkopostne Rekolekcje Akademickie, o. Jan Góra OP; 
10–18 marca1988 – Janusz Karbowniczek. [Galeria św. Jacka]; 
19 marca–22 kwietnia 1988 – Janusz Karbowniczek „Rysunek“ – wystawa (Kato-
wice) [Galeria św. Jacka]; 
23 kwietnia–20 maja 1988 – Andrzej Możejko „Rysunek i malarstwo“ (Warszawa) 
[Galeria św. Jacka]; 
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21 maja–24 czerwca 1988 – Jacek Mydlarski „Malarstwo“ [Galeria św. Jacka]; 
18 czerwca–22 lipca 1988 – Wanda Irzykowska „Wystawa collage’u“ [Galeria św. 
Jacka]; 
23 lipca–19 sierpnia 1988 – Barbara Zbrożyna „Rysunek religijny“ (Warszawa) 
[Galeria św. Jacka]; 
20 sierpnia–16 września 1988 – Jan Rzyszczak „Wystawa gafiki“ [Galeria św. Jac-
ka]; 
17 września–7 października 1988 – Janusz Eysymont „wystawa rysunku“ [Galeria 
św. Jacka]. 

 
Rok akademicki 1988–89 
Mało też wiemy o programie na ten, kolejny rok. Nie zachowało się bowiem 

wiele materiałów na ten temat. Możemy jedynie przypuszczać, że podstawowe 
punkty programu, takie jak niedzielna eucharystia, msze św. w tygodniu, cykle 
wykładowe i modlitewne spotkania zostały zachowane, z tego względu, że dalej 
duszpasterzem jest o. Stanisław i o. Józef. Najwięcej zachowało się z dokumen-
tacji wystaw Galerii św. Jacka. 

8–28 października 1988 – „Obecność“ – Wystawa artystów Wybrzeża w 10-tą 
rocznicę  pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Malarstwo, rzeźba, grafika. 
[Galeria św. Jacka]; 
29 października–25 listopada 1988 – Eugeniusz Repczyński „Wystawa malarstwa“ 
[Galeria św. Jacka]; 
Listopad–grudzień 1988–styczeń 1989 – „Wystawa pamiątki z przeszłości“ w 70 
rocznicę odzyskania Niepodległości [Galeria św. Jacka]; 
25 lutego–17 marca 1989 – Krystyna Kacprzyk Boruta „Wystawa grafiki“ [Galeria 
św. Jacka]; 
18 marca–21 kwietnia 1989 – Hanna Solvey „Malarstwo“ [Galeria św. Jacka]; 
22 kwietnia–26 maja 1989 – Józef Sarnowski „Rzeźba ceramiczna“ [Galeria św. 
Jacka]; 
27 maja–29 czerwca 1989 – Ryszard (Jerzy) Zieleń „Malarstwo“ [Galeria św. Jac-
ka]; 
1 lipca–19 sierpnia 1989 – wystawa poplenerowa artystów plastyków i architektów 
„Między światłem i tajemnicą“ [Galeria św. Jacka]; 
20 sierpnia–29 września 1989 – „Wystawa sierpniowa“ [Galeria św. Jacka]; 
14 października–1 listopada 1989 – Tadeusz Brzozowski „Wystawa rysunku“ w 
ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. [Galeria św. Jacka]; 
15–16 października 1989 – Pierwszy Gdański Interdyscyplinarny Konkurs Mło-
dych Artystów Malarzy, Rzeźbiarzy, Architektów „Tworzenie w przestrzeni sa-
kralnej w nowych kościołach“ [Galeria św. Jacka]. 

Warto przy tej okazji wspomnieć również o nagrodach fundowanych i wrę-
czanych przez Środowiska Twórcze. Przede wszystkim nagroda im. Mikołaja 
Sępa-Szarzyńskiego, przyznawana przez Gdańskie Duszpasterstwo Środowisk 
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Twórczych i redakcję dominikańskiego miesięcznika „W drodze“. Przyznano ją 
następującym osobom144: 

1981 – Anna Kamieńska, Zbigniew Jankowski; 
1982 – ks. Jan Twardowski; 
1984 – Zbignie Herbert; 
1986 – Roman Brandstaetter; 
1989 – Wisława Szymborska; 
1990 – Kazimierz Nowosielski; 
1992 – Joanna Pollakówna; 
1994 – Adriana Szymańska; 
1996 – Józef Kurylak. 

(Nagrodę Młodych otrzymali: Bronisław Maj, Jan Polkowski, Krystyna Iars, 
Waldemar Żelazny) 

Natomiast medal im. Anny Kamieńskiej, nadawany przez Gdańskie Duszpa-
sterstwo Środowisk Twórczych i Redakcję dominikańskiego miesięcznika „W 
drodze“ 145 – przyznano: 

1986 – Zofia Małynicz, Halina Winiarska, Halina Słojewska, Jerzy Kiszkis; 
1989 – Alina Ronczewska – Afanasjew, prof. Jan Góra, Bogusław Kierc, Danuta 
Michałowska; 
1990 – Jan Lebenstein, Ludmiła Mariańska, Maja Komorowska; 
1992 – Jerzy Nowosielski, Krzysztof Zanussi, Zygmunt Kubiak; 
1994 – Ks. Wacław Hryniewicz, Nina Smolarz, Janusz Bogucki; 
1996 – Anna Świderkówna, ks. Waldemar Chrostowski, o. Marcin Babraj. 
 

*** 

Przedstawiony spis duszpasterzy akademickich oraz układ programowy 
duszpasterstwa za lata 1962–1989 ukazuje nam ciekawy obraz działalności tego 
ośrodka w latach komunistycznych. Dla historii duszpasterstwa akademickiego 
ma duże znaczenie nie tylko zrozumienie warunków, w jakich działali duszpaste-
rze i uczestnicy duszpasterstw, ale jakie programy realizowano. Ten ośrodek, ze 
względu na szczególne wydarzenia i osoby duszpasterzy przekazuje nam nie-
zwykłe dziedzictwo aktywności i żywotności posługi, spełnianej w latach, kiedy 
Kościół w Polsce nie cieszył się pełną wolnością. Akademickie ośrodki duszpa-
sterskie skupione przy parafiach pełniły swoją rolę, wobec braku możliwości 
funkcjonowania kapelanów przy uczelniach wyższych. Co z tego przesłania jest 
ważne dla współczesnych czasów? Czy jest to tylko wiedza ważna dla historyka 
Kościoła w Polsce? Wydaje się, że nie. Z tego przekazu można, z całą pewno-
ścią, czerpać wiedzę przy układaniu i formułowaniu programów działań w dusz-
pasterstwach akademickich istniejących nadal przy naszych parafiach i klaszto-
 

144 Por. Wywiady z o. Marcinem B a b r a j e m i Zbigniewem J a n k o w s k i m [mps w zbio-
rach autora]; K. N o w o s i e l s k i: Zapiski [mps w zbiorach autora – udostępnione przez K. N o -
w o s i e l s k i e g o]. 

145 Tamże.  
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rach. Może to być wiedza pomocna nowym, młodym duszpasterzom, aby czer-
piąc z dobrych doświadczeń przeszłości nadawali swoim programom duszpaster-
skim odniesienie dla wyzwań współczesności. 
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