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Od redakcji

Drodzy Czytelnicy
Otrzymują Państwo trzeci numer czasopisma doktorantów Instytutu Teologii
Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przypominamy,
że Biblioteka Narodowa, Zakład Czasopism, Pracownia Narodowy Ośrodek ISSN zarejestrowała
nasze czasopismo Forum Młodych Pastoralistów w międzynarodowym systemie informacji o
wydawnictwach ciągłych i oznaczyła symbolem: ISSN 2450-7318. Zgodnie z postanowieniami
normy PN-ISO 3297 „Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN)” –
nadany numer umieszczamy na ekranie tytułowym.
Czasopismo jest recenzowane i stanowi owoc pierwszych poszukiwań naukowych
doktorantów następujących specjalizacji naszego Instytutu: Duszpasterstwa rodzin, Edukacji
medialnej, Katechetyki i Teologii praktycznej oraz szeroko pojętej teologii pastoralnej. Oprócz
artykułów naukowych, recenzowane są również sprawozdania i recenzje doktorantów. Mamy
świadomość, że wśród publikacji są pozycje merytorycznie i metodologicznie o wyższym
poziomie i tym nieco niższym, niemniej naszym założeniem jest poddanie krytyce pierwszych
kroków naukowych doktorantów, po to, aby w przyszłości ich prace doktorskie powstały tylko
na najwyższym poziomie.
Z radością informujemy, że zastępca redaktora FMP uzyskał stopień naukowy doktora
teologii w zakresie katechetyki. Serdecznie gratulujemy dr. Damianowi Belinie obrony pracy pt.
Koncepcja matury z religii w Republice Federalnej Niemiec. Studium katechetyczne, która
została wyróżniona przez recenzentów ks. prof. dr. hab. Tadeusza Panusia i bp. dr. hab.
Wojciecha Osiala oraz całą komisję WT KUL i która niedługo zostanie opublikowana.
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Redaktor naczelny FMP i prorektor KUL ds. studenckich

Lublin 21.12.2016 r.
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Agnieszka Szajda

Radiowęzeł szkolny formą edukacji regionalnej
Jak poznać swoją miejscowość, jej historię, ciekawych ludzi żyjących w przeszłych
wiekach, gdzie szukać informacji na ten temat i jak je zaprezentować? Jakie legendy krążą na
temat miejsc historycznych w naszym regionie? Co polecić do zwiedzenia znajomym
przyjeżdżającym z drugiego krańca Polski lub gdzie uzyskać informacje na temat atrakcji
turystycznych czy historycznych w naszej małej ojczyźnie? Odpowiedzi na te i szereg innych
pytań umożliwia uczniom w szkole edukacja regionalna, której treści nauczyciele mają
obowiązek wprowadzać na zajęciach lekcyjnych. W znowelizowanej w 2012 roku Podstawie
programowej kształcenia ogólnego odnajdujemy odniesienia dotyczące potrzeby powrotu do
edukacji regionalnej na każdym etapie kształcenia. Jej celem winno być „ukształtowanie
w młodych jednostkach poczucia własnej tożsamości regionalnej jako postawy zaangażowania
się w funkcjonowanie własnego środowiska oraz autentycznego otwarcia się na inne
społeczności i kultury”1. Potwierdzeniem zaangażowania się nauczycieli w edukację regionalną
jest dokument zwany Kartą regionalizmu polskiego z 1994 roku, który uwydatnia ten fakt:
„szczególna rola w podtrzymywaniu i kształtowaniu świadomości lokalnej i regionalnej
przypada systemowi edukacji. Programy nauczania szkół wszystkich szczebli powinny szeroko
uwzględniać tematykę regionalną”2. Formowanie świadomości regionalnej w szkole odbywa się
na wiele różnych sposobów i na różnorodnych przedmiotach takich jak język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie, sztuka, geografia, religia czy wychowanie do życia w rodzinie. Może
także dokonywać się w ramach działalności szkolnej o charakterze społecznym i pozalekcyjnym
w formie, np. koła teatralnego, turystycznego, fotograficznego, gazety szkolnej, za pomocą
metody projektów czy zakładając i prowadząc radio szkolne.
Niniejszy artykuł podejmie próbę odpowiedzi na pytania: czy radiowęzeł szkolny może
wspierać edukację regionalną? Jaką rolę pełni on w życiu społeczności szkolnej? Jakie zadania
stają przed koordynatorem działań podejmowanych przez młodych dziennikarzy? Podstawę do
odpowiedzi na tak sformułowane pytania stanowić będzie analiza niemal dwudziestoletniej
działalności szkolnego radia MIX działającego w Gimnazjum nr 11 w Lublinie.
1. O radiowęźle w środowisku szkolnym
Pozyskanie młodzieży do jakiejś idei w szkole, nie należy do najłatwiejszych zadań
stojących przed nauczycielem. Wymagają one bowiem z jego strony chęci, zaangażowania,
determinacji, sympatii dla młodych ludzi oraz umiejętności nawiązania z nimi kontaktu
i współpracy. To niełatwa sztuka. Można ją rozwijać na wielu płaszczyznach. Jednym z narzędzi

1

P. Petrykowski. Edukacja regionalna: problemy podstawowe i otwarte. Toruń 2003 s. 52.
A. Urbaniak. V Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. „Notatki Płockie” 160:1994 nr 3 s. 52; Zob. P. Garbuzik.
Edukacja regionalna a kształtowanie tożsamości. W: Od wielokulturowości miejsca do międzykulturowości relacji
społecznych. Współczesne strategie kreowania przestrzeni życia jednostki. Red. J. Nikitorowicz i in. Warszawa 2014.
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kształtowania świadomości i tożsamości z własną małą ojczyną, regionem i środowiskiem
lokalnym jest radio szkolne, czasami również zwane radiowęzłem. Stanisław Jędrzejewski w
Słowniku terminologii medialnej podaje następującą definicję radiowęzła szkolnego: „zespół
urządzeń telekomunikacyjnych służący do przewodowego lub bezprzewodowego odbioru
programów radiofonicznych i do przekazywania ich torem przewodowym do większej liczby
odbiorców”3.
Definicja ta koncentruje się na technicznej stronie tego zjawiska, na „zapleczu”, za
pomocą którego możliwe jest realizowanie nadrzędnego celu, jakim jest interesujące nas
edukowanie regionalne. Dokonuje się ono w tym wypadku poprzez przekazywanie informacji,
pogłębianie wiedzy o świecie, własnym kraju, o różnorodnych wydarzeniach kulturalnych,
historycznych czy patriotycznych w Polsce, a zwłaszcza regionie oraz wpływanie na sposób
myślenia i postępowania słuchaczy. Radio szkolne umożliwia także ożywianie życia społeczności
szkolnej, kształtuje i rozbudza u uczniów poczucie własnej tożsamości w kontekście miejsca, w
którym uczy się i żyje, otwiera na tradycję i życie społeczno-kulturalne regionu.
W 1997 roku w Szkole Podstawowej nr 28 w Lublinie, decyzją dyrektora, zainicjowało
swoją pracę szkolne radio MIX. Pomysł na powstanie radiowęzła zrodził się w głowach kilku
osób, którym leżała na sercu troska o młodzież, a zwłaszcza o jej wszechstronny mądrze
ukierunkowany rozwój osobisty oraz społeczny. Potrzebę taką wyrażali również niektórzy
uczniowie. To oni chcieli rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności dziennikarskie.
Radiowęzeł miał spełniać rolę medium pośredniczącego między środowiskiem lokalnym
a szkolnym, między uczniami i nauczycielami.
Aby w szkole mogło powstać takie medium należało pozyskać środki finansowe. W tym
celu, za zgodą dyrekcji, młodzi radiowcy, wykazując się własną przedsiębiorczością, zaradnością
i pomysłowością, organizowali kiermasze bożonarodzeniowe i wielkanocne, przygotowywali
dyskoteki szkolne, a na nich stoiska z napojami i ciastami upieczonymi przez siebie lub z pomocą
mamy. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczone były na zakup sprzętu komputerowego i
miksera. Rozprowadzenia nagłośnienia do sal i korytarzy podjął się dyrektor szkoły.
Z chwilą powołania do życia gimnazjum4 radiowęzeł stał się międzyszkolnym
przekaźnikiem animującym życie obydwu szkół. Profesjonalnym wsparciem służyła dziennikarka
Katolickiego Radia Lublin, będąca jednocześnie współzałożycielką szkolnego radia. Na wstępie
działalności ustalono cele, zadania i formy pracy w szkolnym radiowęźle. Zamierzeniem
inicjatorów było ożywienie życia społeczno-kulturalnego szkoły, pobudzenie aktywności
i kreatywności młodzieży, rozwijanie kultury żywego słowa, rozbudzanie zainteresowania
i przywiązania do regionu oraz społeczności lokalnej, akcentowanie poprzez działalność radiową
potrzeby zaangażowania się w poznawanie kultury i tradycji narodu i naszego regionu.
Zadania przydzielono zgodnie z ustanowionymi przez uczniów sekcjami radiowymi
określającymi obszar zainteresowań tematycznych: informacyjną, audycji i wywiadu, muzyczną
i plastyczną. Sekcja informacyjna zajmowała się zbieraniem informacji do cotygodniowego
dziennika szkolnego, przygotowaniem i emisją, sekcja audycji i wywiadu przygotowywała
3
4

S. Jędrzejewski. Radiowęzeł szkolny. W: Słownik Terminologii Medialnej. Kraków s. 179.
Gimnazjum funkcjonowało w budynku Szkoły Podstawowej nr 28.
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materiały, opracowywała scenariusz nagrania, nagrywała w studiu radiowym, a następnie
prezentowała w wyznaczonym w ramówce radiowej czasie. Do zadań sekcji muzycznej należało
prowadzenie listy przebojów oraz uprzyjemnianie przerw lekcyjnych muzyką wcześniej dobraną
i zaakceptowaną przez młodzież i nauczycieli. Sekcja plastyczna opracowała logo radia MIX oraz
dbała o zewnętrzny wizerunek radia w szkole. Na spotkaniach redakcyjnych ustalany był
harmonogram audycji na cały semestr szkolny. Tematyka obejmowała następujące obszary:
święta religijne, państwowe, patriotyczne i kulturalne oraz związane z nimi tradycje narodowe,
zagadnienia z dziedziny wychowania i profilaktyki, prezentacja ciekawych osobowości, wywiady
z nauczycielami lub uczniami znaczącymi w szkole. Nieodłącznym elementem radiowej
działalności były cotygodniowe „kolegia dziennikarskie”, na których omawiano bieżące sprawy
i nurtujące zespół problemy. Młodzi radiowcy brali udział w młodzieżowych warsztatach
dziennikarskich prowadzonych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej w Lublinie,
przez pracowników radia i TV Lublin. Podejmowane przedsięwzięcia dostarczały wielu
doświadczeń, kształtowały różnorodne sprawności, uczyły rozwiązywać trudności oraz
poznawać swoje mocne i słabe strony, a nade wszytko pozwalały na wszechstronny rozwój
i edukację.
Tworzenie radiowęzła „od podstaw”, zdobywanie środków na sprzęt, przygotowywanie
audycji i cotygodniowych dzienników, konsultowanie ich z opiekunem odpowiedzialnym za
dany temat, przestrzeganie dnia i godziny ich emisji, ostateczne przygotowanie audycji w studiu
radiowym stanowiły dla uczniów solidną szkołę odpowiedzialności, dyscypliny, integracji,
radzenia sobie w sytuacjach trudnych czy stresowych. Przynależność do zespołu redakcyjnego
i radia stwarzała uczniom możliwość poznania siebie oraz stosunku do podjętych obowiązków.
Współtworzenie radiowęzła było wyzwaniem i zadaniem. Dla wielu stanowiło wyróżnienie, a
jednocześnie było źródłem satysfakcji i prestiżu, jaki niósł za sobą udział w pracy w radiu.
Zaangażowanie i praca dziennikarska to także szkoła edukacji i wychowania, mająca
bezpośredni wpływ na rozwój osobisty, zmiany w sferze osobowości, formowanie postawy
szacunku do kultury i historii małej ojczyzny. To także otwieranie się na potrzeby społeczne
i wrażliwość obywatelską, wzrost poczucia własnej tożsamości regionalnej i czynny udział w
funkcjonowaniu własnego środowiska lokalnego.
2. Współpraca szkolnego radiowęzła z radiem regionalnym oraz wynikające z niej zadania
Kooperacja szkolnego radiowęzła z lokalną rozgłośnią otwiera możliwość realnej
i obejmującej szerszym zasięgiem edukacji regionalnej, której realizację zaleca nowa
przywoływana już podstawa programowa. Według wskazań w niej zawartych, zadaniem szkoły
w edukowaniu regionalnym jest koncentracja na kształtowaniu postaw obywatelskich,
poszanowaniu tradycji i kultur własnego narodu jak i innych nacji5.

5
Zob. A. Józefowicz. Region oraz edukacja regionalna w podstawach programowych wychowania przedszkolnego
i szkoły podstawowej. W: http://aic.apsl.edu.pl/aicnr2/Jozefowicz.pdf [30.04.2016 r.]; U. Tobolska. Edukacja
regionalna w podstawie programowej kształcenia ogólnego na poszczególnych etapach nauczania. W:
http://dbp.wroc.pl/biblioteki/strzelin/images/Dokumenty/ut.pdf [30.04.2016 r.].
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Radiowęzeł kojarzy się w pierwszej kolejności z nadawaniem muzyki oraz ważnych
informacji i komunikatów skierowanych do ściśle określonej, zamkniętej społeczności. Mogą nią
być pracownicy fabryki lub innego zakładu pracy, ale także uczniowie szkoły czy studenci na
uniwersytecie6. Ze względu na zasięg jego rozpowszechniania jest medium nie mieszczącym się
w znanych klasyfikacjach mediów7. Najbliżej mu do mediów sublokalnych, ale i te mają znacznie
szerszy zasięg, gdyż obejmują dzielnicę, osiedle lub sołectwo. Radio regionalne zaś z samego
założenia jest stacją o ograniczonym zasięgu geograficznym, tym samym determinującym
rodzaj przekazywanych treści odpowiadających indywidualnym lub grupowym potrzebom
określonych kategorii odbiorców8. Obydwa te media swoim istnieniem wywierają wpływ na
słuchaczy, oddziałują na określoną rzeczywistość oraz kreują ją. Mogą być także platformą
służącą wyrażaniu opinii, dyskusji czy wymiany poglądów. Radio regionalne działa na rzecz
swojej społeczności, promuje inicjatywy kulturalne, społeczne i patriotyczne, informuje o
wydarzeniach i różnorodnych inicjatywach podejmowanych w regionie9. Radiowęzeł zaś pełni
w głównej mierze funkcję informacyjną, integracyjną i rozrywkową. Podejmując współpracę z
radiem lokalnym może stać się także miejscem wychowania oraz szeroko pojętej edukacji
regionalnej. Niebagatelną rolę w tym względzie odgrywa świadomy swego zadania
i kompetentny nauczyciel – opiekun oraz jego przekonanie o wadze i potrzebie wykorzystania
doświadczenia, jak i wiedzy pracowników mediów regionalnych.
Wkładem w edukowanie regionalne i zadaniem radia lokalnego byłoby wprowadzenie
uczniów w charakter pracy dziennikarskiej, prezentacja misji radia, jego charakteru
wynikającego z zasięgu oddziaływania oraz specyfiki środowiska do jakiego dociera. Zapoznanie
z warsztatem od tzw. kuchni, oswojenie ze studiem radiowym, ale także obsługą niezbędnego
sprzętu radiowego, prostymi czynnościami związanymi z przygotowaniem scenariuszy audycji
radiowych, z opracowaniem materiału, zgraniem i emisją na antenie. Obok wiedzy technicznej
niezbędne byłoby przybliżenie uczniom warsztatu dziennikarskiego, tzn. rozwijanie sprawności
językowej, umiejętności pozyskiwania informacji, krytycznego podejścia, gromadzenia,
przetwarzania i prezentowania treści, budowania przekazu, odpowiedzialności za słowo,
współpracy w zespole, odporności na stres, kompetencji komunikacyjnych czy koordynowania
zadań dziennikarskich. Ważnym elementem byłoby sprawowanie mecenatu nad szkolnym
radiowęzłem. Sama świadomość uczniów o objęciu ich działań profesjonalną opieką
i wsparciem, może mieć nieoceniony wpływ na stopień efektywności, odpowiedzialności
i kreatywności podejmowanych działań.
Rolą opiekuna radiowęzła szkolnego oraz innych wspomagających jego pracę nauczycieli
byłoby ukierunkowywanie działań dziennikarskich umożliwiających kształtowanie poczucia
przynależności społecznej, patriotyzmu, uwrażliwienie na dzieła kultury i sztuki oraz dziedzictwa
narodowego. Miałoby się to dokonywać poprzez organizowanie wycieczek tematycznych, wyjść
6

Zob. Radiowęzeł. W: Glosbe. Wielojęzyczny słownik on-line. https://pl.glosbe.com/pl/pl/radiow% C4%99ze%C5
%82 [29.04.2016 r.].
7
R. Kowalczyk. Miejsce i rola mediów lokalnych we współczesnym społeczeństwie informacyjnym (refleksje
medioznawcze). „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2011 nr 1 s. 65-67.
8
Tamże.
9
Tamże.
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do kina, teatru czy muzeum. Planując zaś pracę radia na dany rok szkolny wyrazem poprawnie
zasymilowanych treści z zakresu edukacji regionalnej byłaby przemyślana tematyka programów
radiowych, sposób gromadzenia materiałów do audycji oraz dzienników szkolnych, dbałość o
jakość i prawidłowy dobór źródeł informacji. Nauczyciele na poszczególnych przedmiotach
winni także zapoznawać uczniów z tekstami wprowadzającymi w tematykę i krąg kultury
regionu, z tradycją, zwyczajami, obyczajowością, przynależnością do mniejszości
narodowościowych i etnicznych, informować o przysługujących uczniom prawach
i obowiązkach obywatelskich.
Należy założyć, że pozyskana i zinterioryzowana przez młodych dziennikarzy wiedza
zwiększy świadomość ich działań podczas tworzenia audycji, wywiadów, recenzji czy reportaży.
Integracja efektów edukacji regionalnej w szkole na poszczególnych przedmiotach
z umiejętnościami pozyskanymi w wyniku praktyk w radiu oraz na warsztatach dziennikarskich
może zaowocować powstaniem dobrej jakości audycji radiowych związanych z kultywowaniem
tradycji regionu, zwyczajami świątecznymi, wydarzeniami historycznymi czy problemami
społecznymi. Młodzi dziennikarze będą potrafili dotrzeć do ciekawych, znanych osobowości z
regionu, przeprowadzić wywiad, wybrać z szeregu zdarzeń szkolnych najciekawsze,
zarejestrować je i w atrakcyjny sposób zaprezentować społeczności szkolnej w formie relacji czy
reportażu. Podejmą się skomentowania bieżących wydarzeń szkolnych i lokalnych, zapoznają z
aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowościami w kinie i teatrze. Podejmą się próby
zrecenzowania książki lub filmu, będą potrafili zaproponować kolegom ciekawą muzykę
wywodzącą się z różnych gatunków muzycznych, opowiedzieć o jej powstaniu czy zainspirować
do posłuchania. Swoją postawą i zaangażowaniem zachęcą innych do współtworzenia szkolnej
rozgłośni. Z zainteresowaniem podejmą się wyszukiwania nowinek, wiadomości lub ciekawych
tematów. Zaangażują się w projekty mające na celu poznanie własnego miasta i okolicy,
ciekawych miejsc i zdarzeń z przeszłości.
3. Radiowęzeł jako forma rozwijania kompetencji medialnych nauczycieli
Koordynowanie pracy szkolnego radia i nadzorowanie działań młodych dziennikarzy to
także wyzwanie dla nauczycieli. Wymaga to od nich szeregu kompetencji, umożliwiających
sprawne inicjowanie, aktywizowanie i ukierunkowywanie młodych adeptów radia. Bez
wątpienia należą do nich kompetencje medialne10. Aby otwierać przed uczniami dziennikarskie
arkana i zawiłości, nauczyciel powinien sam znać rzetelne źródła informacji, umieć z nich
korzystać, wybierać je świadomie i w konkretnym celu. Sztuką jest znajomość określonych
narzędzi i technik, które umożliwiają dotarcie do określonych informacji, ale także poddanie ich
krytycznej ocenie, porównanie z innymi czy weryfikacja. Niemniej ważne jest posiadanie
umiejętności poruszania się w wirtualnym świecie, tworzenia swojego wizerunku, dbania o jego
wiarygodność i przejrzystość, wpływania na jego obraz jak również świadomego wyboru kanału

10
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu ekonomiczno-społecznego oraz
Komitetu Regionów. Europejskie podejście do umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym. Bruksela
2007. W: http://goo.gl/U2pQV0 [28.04.2016]; A. Ogonowska. Edukacja medialna, ziemia wciąż nieznana? „Kultura
- Społeczeństwo - Edukacja” 1:2012 s. 173-191.
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komunikacyjnego oraz mądrego korzystania z tego narzędzia. Im większa świadomość
nauczyciela w tych aspektach, tym skuteczniejsze docieranie do młodych ludzi, łatwiejsze
zrozumienie ich fascynacji światem wirtualnym, nad którym mogą mieć nadzór, ale który także
może zdominować, zawładnąć ich życiem, spowodować utratę kontroli i poczucia
bezpieczeństwa. Aby móc współuczestniczyć wraz uczniem w redagowaniu audycji, dzienników
czy innych form radiowych nauczyciel powinien zapoznać się z językiem mediów, funkcjami
komunikatów medialnych, umieć je odczytywać, interpretować, rozpoznawać ukryte w nim
manipulacje, znać zasady komunikowania się za pośrednictwem mediów. Wielkim atutem
nauczyciela jest także jego umiejętność kreatywnego korzystania z mediów, korzystania z
komputera, edytora tekstu, gromadzenia i przetwarzania zebranych treści, przesłania ich za
pośrednictwem poczty mailowej lub innych urządzeń mobilnych, tworzenia prezentacji w
Power Point czy znajomości niezbędnych aplikacji oraz ważnych stron www. Posiadanie takich
sprawności otwiera możliwość lepszego porozumienia się z uczniami, współtworzenia
i współdecydowania o kształcie określonych form dziennikarskich, skraca dystans między
wychowankami a nauczycielami oraz zapewnia efektywną i twórczą pracę. Równie ważne jest
dysponowanie przez nauczyciela wiedzą i znajomością zasad bezpieczeństwa w korzystaniu ze
źródeł informacji internetowej oraz norm etycznych i wartości odnoszących się do mediów
i komunikacji przez media. Świadomość tego typu zasad i zaszczepianie ich młodym
dziennikarzom zapewni bezpieczeństwo i poszanowanie godności odbiorców do których będą
kierowane audycje czy inne komunikaty radiowe. Do tych wszystkich kompetencji należy
jeszcze dodać potrzebę znajomości aktów prawnych dotyczących mediów oraz człowieka
poruszającego się w tym świecie. Orientacja w zagadnieniach dotyczących prawa prasowego,
znajomość etykiety, prawa autorskiego, umiejętność wykorzystania utworów na określonych
licencjach jest nieodzowna w pracy młodego dziennikarza. Wiedzę na ten temat winien
przekazać nauczyciel. Znajomość ekonomicznych aspektów funkcjonowania mediów, zasad ich
finansowania, określonych obowiązków nałożonych na nie, poszerza obraz na temat mediów,
pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy ich działania, czerpać z dobrych doświadczeń i poddawać
pod krytyczną ocenę zaniedbania i mijanie się z rzetelnym wypełnianiem misji oraz świadomym
wyborem profesjonalnych źródeł przekazu.
Należy zatem stwierdzić, że odpowiedzialne koordynowanie pracy w szkolnym radiowęźle
wymaga i nakłada na nauczyciela – opiekuna obowiązek posiadania kompetencji medialnych
i nieustającego ich poszerzania. Kierowanie bowiem zespołem młodych ludzi, którzy chcą się
nauczyć rzetelnie i uczciwie wykonywać swoją pracę dziennikarską to zadanie i wyzwanie także
dla nauczyciela. To konieczność edukowania medialnego11.

11

Zob. A. Ogonowska. Kompetencje medialne. W: O potrzebie edukacji medialnej w Polsce. Red. M. Federowicz, F.
Ratajski. Warszawa 2015. s. 97-141; P. Drzewiecki. Media aktywni. Dlaczego i jak nauczać edukacji medialnej? W:
http://www.edukacjamedialna.com.pl/pdf/Media_Aktywni.pdf [16.09.2015]; Katalog kompetencji medialnych,
informacyjnych i cyfrowych 2014. W: http://edukacjamedialna.edu.pl/ media/chunks/attachment/Katalog_
kompetencji_medialnych_2014_EudBrrI.pdf [16.09.2015]; W. Strykowski. Kompetencje współczesnego
nauczyciela. „Neodidagmata” 27/28:2005 s. 15-28.
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Radiowęzeł szkolny to medium, które umożliwia realizację zaleceń zawartych w nowej
podstawie programowej dotyczących edukacji regionalnej. Działalność podejmowana przy
współudziale radia regionalnego i wspierana przez profesjonalnie przygotowaną do tego kadrę
dziennikarzy oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów z powodzeniem odpowiada na
zalecenia i wyznaczone cele. Umożliwia i stwarza warunki do kształtowania ...w młodych
jednostkach poczucia własnej tożsamości regionalnej jako postawy zaangażowania się
w funkcjonowanie własnego środowiska oraz autentycznego otwarcia się na inne społeczności
i kultury12. To wyzwanie niełatwe, bo wymagające od nauczyciela posiadania szeregu
kompetencji oraz permanentnego samodoskonalenia się. To zadanie dla ambitnych uczniów,
zdeterminowanych i charyzmatycznych nauczycieli oraz chętnych do współpracy lokalnych
rozgłośni radiowych.
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P. Petrykowski, Edukacja regionalna: problemy podstawowe i otwarte. Toruń 2003 s. 52.

ISSN 2450-7318

11

Forum Młodych Pastoralistów 21.12.2016

2:2016 NR 3

Abstrakt
Podstawa programowa kształcenia ogólnego z 2012 roku13 wskazuje na potrzebę
powrotu do edukacji regionalnej na każdym etapie kształcenia. Jej celem ma być formowanie
wśród uczniów tożsamości regionalnej, rozbudzanie potrzeby uczestnictwa w życiu kulturalnym
regionu oraz kształtowanie postawy przywiązania do małych ojczyzn, w których żyją, uczą się i
rozwijają. Jedną z form realizacji tego zalecenia jest szkolny radiowęzeł. W artykule została
podjęta refleksja nad rolą radia szkolnego w przebiegu edukacji regionalnej młodzieży. Za
kanwę przyjęto doświadczenie pracy z młodzieżą w szkolnym radiu MIX. Przeanalizowano jego
funkcje i zadania w kontekście działań szkolnych, jak również współpracy z rozgłośnią
regionalną. Wskazano na potrzebę kształcenia kompetencji medialnych nauczycieli –
opiekunów szkolnych radiowęzłów, jako niezbędnego kryterium zapewniającego profesjonalne
nadzorowanie i koordynowanie pracy młodych radiowców.
Słowa kluczowe:
Edukacja regionalna, radiowęzeł szkolny, radio regionalne, kompetencje medialne
nauczycieli.

13

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. W: https://men.gov.pl/wpcontent/uploads/2011/02/podstawa_programowa_2012.pdf. [30.04.2016 r.].
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Adam Szczygieł

Przewodniki „Jestem synem tej ziemi.
Szlaki papieskie” źródłem inspiracji do edukacji regionalnej
Seria przewodników turystycznych pt. „Jestem synem tej ziemi. Szlaki papieskie” została
opublikowana przez częstochowskie wydawnictwo Edycja Świętego Pawła. Należy ono do
regionu polskiego zgromadzenia zakonnego o nazwie Towarzystwo Świętego Pawła. Patronem
i duchowym założycielem zgromadzenia jest św. Paweł Apostoł. Księża i bracia zakonni
Towarzystwa Świętego Pawła w Polsce zwani są potocznie paulistami. Ich misja w Kościele
dokonuje się na trzech obszarach:
1) formacja osobista dążącą do zjednoczenia z Chrystusem, z Jego umysłem, wolą i sercem,
2) głoszenie wszystkim ludziom Chrystusa przy użyciu najlepszych, najnowocześniejszych,
najszybszych i najskuteczniejszych środków,
3) ukształtowanie Chrystusa w każdym do kogo dociera ewangeliczny przekaz, aby za św.
Pawłem mógł powiedzieć: „już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).
Pauliści jako zakonnicy oprócz tradycyjnych ślubów czystości, posłuszeństwa i ubóstwa
składają dodatkowy ślub wierności papieżowi. Łączy się on m.in. z udzielaniem w ich
apostolstwie pierwszeństwa nauczaniu Ojca Świętego1.
Edycja Świętego Pawła w latach 2010-2013 przygotowała serię 4 przewodników
turystyczno-krajoznawczych pt. „Jestem synem tej ziemi. Szlaki papieskie”. Publikacje te
obejmują swoim zasięgiem: Tatry2, Podhale3, Orawę, Spisz, Pieniny4 i Beskid Żywiecki5. Cały
projekt przewiduje 12 przewodników, które mają być poświęcone innym pasmom górskim,
pogórzom, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, kotlinie Oświęcimskiej i szlakom kajakowym.
Publikacje te wpisują się w paulistowską misję głoszenia orędzia zbawienia przez środki
społecznego przekazu6 oraz przybliżają postać i nauczanie papieża Jana Pawła II7. Omawiane
przewodniki obok wielu walorów posiadają także ten, że stanowią znakomite narzędzie w
edukacji regionalnej. Mogą przyczyniać się zarówno do jej inspirowania jak również do jej
prowadzenia.

1

Konstytucje i dyrektorium. Towarzystwo Świętego Pawła. Brak notki o miejscu i roku wydania. Zatwierdzone
dekretem Świętej Kongregacji do spraw Zakonników i Instytutów Świeckich w dniu 4.04.1984 r. Art. 48.
2
Zob. U. Własiuk. Jestem synem tej ziemi. Szlaki papieskie. Tatry. Częstochowa 2010.
3
Zob. Tenże. Jestem synem tej ziemi. Szlaki papieskie. Podhale. Częstochowa 2010.
4
Zob. Tenże. Jestem synem tej ziemi. Szlaki papieskie. Orawa. Spisz. Pieniny. Częstochowa 2011.
5
Zob. Tenże. Jestem synem tej ziemi. Szlaki papieskie. Beskid Żywiecki. Częstochowa 2013.
6
Konstytucje i dyrektorium. Art. 68.
7
Por. Tamże. Art. 48.
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1. Pojęcie edukacji regionalnej, cele i zadania
Pojęcie edukacji regionalnej zostało zdefiniowane w „Encyklopedii pedagogicznej XXI
wieku”8. Po pierwsze, jest to koncepcja pedagogiczna odnosząca się do teorii wychowania,
pedagogiki społecznej i antropologii kulturowej. Po drugie, międzyprzedmiotowa, edukacyjna
ścieżka w programach nauczania szkół podstawowych, gimnazjach, liceach i technikach9.
We wspomnianej encyklopedii znajdujemy także wyjaśnienie, że takie terminy, jak:
region, regionalizm, dziedzictwo kulturowe, tożsamość regionalna nie są dokładnie
zdefiniowane, a przez to natrafia się na ich dowolność interpretacyjną. Ponadto sama
tożsamość regionalna nie jest wystarczająco przebadana i poddana refleksji teoretycznej10. W
niniejszym artykule autor postanowił posłużyć się takimi opracowaniami, które według niego
dobrze oddają istotę edukacji regionalnej.
Według dr Łucji Staniczek edukacja regionalna to zintegrowany proces kształtujący i
stabilizujący postawy wobec dziedzictwa przeszłości i problemów współczesnych własnego
regionu, „mający na celu:
- pomóc w świadomym określaniu własnej tożsamości;
- wskazać drogę odnalezienia swojego miejsca i teraz, i w przyszłości;
- przyczynić się do zachowania ciągłości kultury i włączania jej do kultury europejskiej”11.
Dr Staniczek zauważa, że edukacja regionalna jest „naturalną i formalną odmianą
osobowościowej formacji człowieka, zorientowaną na poznanie oraz umiłowanie najbliższego
środowiska życia najpierw dzieci i młodzieży, a w przyszłości twórczych i aktywnych obywateli
„małej ojczyzny”.
Możemy też powiedzieć, że edukacja regionalna stanowi „źródło tożsamości narodowej.”
Jest nazywana niekiedy edukacją środowiskową12 lub edukacją lokalną. Celem edukacji
regionalnej jest: „pełniejsze poznanie własnej kultury, dziedzictwa historycznego; wydobycie
wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie w kontekście wartości narodowych,
państwowych, ogólnoludzkich; kształtowanie świadomych swych możliwości i powinności
obywateli kraju i mieszkańców „małej ojczyzny”, a także formowanie postaw otwartych,
nastawionych na zrozumienie innych kultur”13.
Edukacja regionalna jest częścią kultury. Jej zadaniem jest przekazanie osobom wiedzy na
temat dziedzictwa kulturowego danego regionu, z równoczesnym uświadomieniem
wielowymiarowości tego dziedzictwa oraz potrzeby jego kontynuacji i pomnażania. W procesie
edukacji regionalnej należy wskazywać na to, że dany region nie łączą tylko elementy geografii,
historii czy kultury. Ale jest to przede wszystkim społeczność. Społeczność,
8

Zob. P. Petrykowski. Edukacja regionalna. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. I. Red. T. Pilch. Warszawa
2003 s. 968-971.
9
Por. Tamże.
10
Tamże.
11
Zob. Ł. Staniczek. Koncepcja edukacji regionalnej na Śląsku. Szkic niektórych problemów. W: Edukacja regionalna
na Śląsku. Od tradycji do nowoczesności. Katowice 1996.
12
Por. G. Wróbel, Pojęcie edukacji regionalnej, cele i zadania. W: http://www.szkolnictwo.pl/index.
php?id=PU5494 [22.06.2016 r.].
13
Tamże.
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- która przekazuje następnym pokoleniom dziedzictwo,
- która charakteryzuje się więzią materialną i duchową,
- która jest częścią składową kultury całego narodu.
Ważnym zadaniem edukacji regionalnej jest doprowadzenie dzieci, młodzieży lub
dorosłych do integracji z własnym środowiskiem, co ułatwi im nawiązywanie nowych kontaktów
z ludźmi, zapewni poczucie więzi społecznych, a tym samym poczucie bezpieczeństwa.
Jednocześnie będzie chronić przez wpływem zunifikowanej kultury masowej14.
Edukacja regionalna oprócz tej formalnej realizowanej w szkołach występuje także w
innych obszarach. Pojawia się na przykład w ramach działalności różnych stowarzyszeń takich
jak Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze15, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Świętokrzyskiej, Żywieckiej czy innej, albo też w ramach
działalności organizacji młodzieżowych np. harcerstwa. Nieformalna edukacja regionalna to
proces, który może trwać całe życie. Dokonuje się on przez różne doświadczenia życiowe,
wpływ mass mediów, a także wpływ otoczenia: rodziny, przyjaciół i znajomych. Bardzo
pozytywną rolę odgrywa tu także samoedukacja regionalna.
2. O serii przewodników „Jestem synem tej ziemi. Szlaki papieskie”.
Tom pierwszy omawianej tu serii przewodników jest poświęcony Tatrom. W woluminie
tym autorka Urszula Własiuk wyjaśnia dlaczego powstały te publikacje. Otóż stanowią one
odpowiedź na prośbę św. Jana Pawła II, który rok po wyborze na Stolicę Piotrową wyraził
pragnienie, aby w jego biografii zostały umieszczone wszystkie szlaki, na których był. Aby w ten
sposób zostało ukazane jak był wrośnięty w polską ziemię16. Ta prośba papieża została
odnotowana w książce pt. „Zapis Drogi. Wspomnienia o nieznanym duszpasterstwie księdza
Karola Wojtyły”17. Przewodniki po szlakach papieskich w zamiarach autorki mają być
przewodnikami turystyczno-krajoznawczymi o rysie katolickim. Wybór miejscowości, zdarzeń i
postaci zastosowany w omawianej serii nie jest przypadkowy. Wiąże się on z historią życia św.
Jana Pawła II.
Przewodniki są kierowane głównie do młodzieży i jej opiekunów, z nadzieją, że będą
pomocne w podtrzymaniu pamięci i szerzeniu wiedzy o św. Janie Pawle II. Polski papież prosił
„Pilnujcie mi tych szlaków”18. Przewodniki starają się odpowiedzieć na pytanie – dlaczego było
to takie ważne dla św. Jana Pawła II.
3. Co zawierają omawiane przewodniki?
W przewodnikach „Jestem synem tej ziemi. Szlaki papieskie”, znajdujemy słowa zachęty
św. Jana Pawła II do przemierzania szlaków górskich, aby w ten sposób wielbić Boga w pięknie

14

Tamże.
Zob. Statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Art. 7-9. W: http://www.pttk.pl/pttk
/przepisy/statut_pttk.pdf [22.06.2016 r.].
16
U. Własiuk. Jestem synem tej ziemi T. 1. s. 11.
17
Zob. A. Świerczek. Zapis Drogi. Wspomnienia o nieznanym duszpasterstwie księdza Karola Wojtyły. Kraków 2005.
18
U. Własiuk. Jestem synem tej ziemi T. 1. s. 12.
15
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stworzonego przez Niego świata. Papież zaprasza nas także, abyśmy podejmowali trud
wędrówki i poznawali uroki polskiej ziemi19.
W każdym tomie możemy przeczytać słowa kardynała Stanisława Dziwisza, który
informuje nas o tym, że św. Jan Paweł II za pośrednictwem tych przewodników prowadzi nas i
pokazuje piękno naszej ojczystej przyrody. Piękno górskiej architektury małych i większych
miejscowości. Piękno ludzi gór, którzy urzekają swoją prostotą i głęboką wiarą. Papież
„niejednokrotnie każe zatrzymać się w małym kościółku i pozwolić ogarnąć modlitwie, poczuć
nastrój wieków i oddać chwałę Bogu”20.
Przewodniki podają też informacje o historii danej parafii i kapłanach, którzy tam
pracowali. Zawierają sporo wiadomości o wybitnych osobistościach i ludziach „skazanych na
zapomnienie”, którzy przez stulecia tworzyli historię naszej ojczyzny.
Omawiane przewodniki są efektem wieloletniej pracy Fundacji Szlaki Papieskie. Fundację
tę powołano w celu odnalezienia i opisania miejsc odwiedzanych przez ks. Karola Wojtyłę w
czasie wypraw turystycznych, posługi duszpasterskiej w archidiecezji krakowskiej oraz podróży
apostolskich do Polski. Zawierają wspomnienia wiarygodnych świadków, którzy osobiście
towarzyszyli księdzu, biskupowi i kardynałowi Karolowi Wojtyle w różnych wędrówkach. Nie
brakuje także unikalnych fotografii z tych wypadów.
Szlaki papieskie wytyczono, oznakowano i opisano po to, aby Ci którzy będą nimi
wędrować mieli świadomość, że przemierzał je także św. Jan Paweł II. Jest to bardzo ważne w
kontekście wiedzy o danym regionie.
4. Tom czwarty „Beskid Żywiecki”
W tomie 4. omawianych tu przewodników, który jest poświęcony Beskidowi Żywieckiemu
możemy znaleźć przesłanie św. Jana Pawła dla Żywca i ziemi żywieckiej z 1995 roku, gdy jako
papież odwiedził ten region21. Z przewodnika dowiadujemy się, że przybył on do Żywca na
wyraźne, własne życzenie, gdyż pierwotny plan pielgrzymki tego nie przewidywał.
Przewodnik przytacza również wypowiedź papieża z 1992 roku, gdy w Castel Gandolfo
spotkał się z pielgrzymami z Beskidów. Święty Jan Paweł II podkreślił, że „schodził Beskidy po
wielokroć razy w różnych kierunkach” i we wszystkich porach roku22. Publikacja informuje nas
także, o tym że Karol Wojtyła jako biskup krakowski zwizytował wszystkie parafie na
Żywiecczyźnie. Cytuje także wiele jego wpisów powizytacyjnych.
W omawianym woluminie znajdziemy również opis geograficzny, przyrodniczy,
historyczny, etnograficzny Żywca, Koliny Żywieckiej i Beskidu Żywieckiego z Babiogórskim
Parkiem Narodowym i Żywieckim Parkiem Krajobrazowym. Możemy w nim przeczytać o ks.
Kaszkowicu, dziekanie żywieckim, który w roku 1655 z góralami ruszył na odsiecz pod Jasną
Górę i rozbił Szwedów pod Mstowem i Działoszynem23. Przewodnik informuje nas o
19

Tamże T. 4. s. 7.
Tamże T. 1. s. 7.
21
Tamże T. 4. s. 19.
22
Tamże s. 21.
23
Tamże s. 41-42.
20
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spolonizowanej rodzinie Habsburgów i jej zasługach dla Żywca, Żywiecczyzny i Polski. Oni to
fundowali na tych terenach kościoły, rozwijali przemysł, budowali linie kolejowe. Karol Olbracht
syn arcyksięcia Karola Stefana Habsburga za walkę z bolszewikami w 1920 roku został
odznaczony Krzyżem Walecznych, a potem Orderem Polonia Restituta. Później jako oficer
Wojska Polskiego walczył z niemieckim okupantem, podobnie jak jego żona Alicja będąca
oficerem AK i odznaczona Krzyżem Walecznych. Z przewodnika dowiadujemy się o różnych
kontaktach św. Jana Pawła II z rodziną Habsburgów, a także o tym, że w 2004 roku w Rzymie
beatyfikował on cesarza Karola Habsburga. Możemy też przeczytać fragment homilii z Mszy św.
beatyfikacyjnej24.
W przewodniku znajduje się również opis niezwykłego wydarzenia, jakim było
zbudowanie w ciągu jednej doby kościoła w Ciścu. Była to odpowiedź lokalnej społeczności na
uporczywy zakaz budowy kościoła ze strony władz komunistycznych. Dzięki zabiegom biskupa
Wojtyły udało się ten kościół uratować przed grożącą mu karną rozbiórką25.
Ciekawe jest również świadectwo ks. infułata Władysława Fidelusa, który jako ministrant
służył do Mszy św. biskupowi Wojtyle, gdy ten chory przebywał na plebanii w Zembrzycach koło
Suchej Beskidzkiej. Po dojściu do pełni sił biskup Karol udał się z grupą chłopaków z tej
miejscowości na wycieczkę górską na Chełm. Na trasie napotkali leśną kaplicę. Wówczas cała
wycieczka uklękła i modliła się Litanią do Serca Pana Jezusa, którą z pamięci recytował biskup
Karol Wojtyła26.
Z przewodnika możemy dowiedzieć się, że z Żabnicy koło Węgierskiej Górki wywodzili się
przodkowie św. Jana Pawła II27. Miejscowość ta znajduje się pod Halą Lipowską, na której papież
chętnie jeździł na nartach28. Świadomość własnych korzeni rodzinnych związanych z
Żywiecczyzną niewątpliwie musiała bardzo wiązać biskupa Wojtyłę z tym regionem.
Cały 4. tom przewodnika po Beskidzie Żywieckim liczy 840 stron. Zawiera wiele
bezcennych relacji, świadectw, fotografii, a także opisy szlaków, mapy, panoramy, wiersze,
piosenki, rysunki itp.
5. Przewodniki „Jestem synem tej ziemi. Szlaki papieskie” źródłem inspiracji do edukacji
regionalnej.
W latach 1688-1729 funkcję wójta w Żywcu piastował zasłużony dla tego regionu
kronikarz Andrzej Komoniecki. Jest on autorem „Chronografii albo dziejopisu żywieckiego”29.
Na podstawie dokumentów, którymi dysponował, a które w większości nie dotrwały do naszych
czasów oraz dzięki osobistej pasji historyka, kronikarza i miłośnika ojczystej ziemi stworzył
dzieło opisujące dzieje Żywiecczyzny na przestrzeni około trzystu lat30. Jego dziejopis jest dziś

24

Tamże s. 44-50.
Tamże s. 292-302.
26
Tamże s. 78.
27
Tamże s. 31.
28
Tamże s. 470-473.
29
Zob. A. Komoniecki. Chronografia albo dziejopis żywiecki. Żywiec 1987.
30
U. Własiuk. Jestem synem tej ziemi T. 4 s. 27-30.
25

ISSN 2450-7318

17

Forum Młodych Pastoralistów 21.12.2016

2:2016 NR 3

bezcennym źródłem wiedzy o regionie, a tym samym stanowi znakomitą bazę do tworzenia
wszelkich materiałów przydatnych w edukacji regionalnej.
W odległości około pięćdziesięciu kilometrów od Żywca znajduje się Skoczów. Miasto, w
którym urodził się i wychował św. Jan Sarkander, kanonizowany przez św. Jana Pawła II w 1995
roku. Tam właśnie na podstawie danych historycznych utworzono szlak Jana Sarkandra, który
prowadzi do miejsc związanych ze Świętym31. Jest on bardzo dobrze oznakowany i opisany w
różnych przewodnikach turystyczno-krajoznawczych, przez co ma duże znaczenie dla edukacji
regionalnej na tamtym obszarze.
Patrząc na bezcenny „Dziejopis żywiecki” Andrzeja Komonieckiego oraz na wytyczony w
Skoczowie szlak św. Jana Sarkandra i ich znaczenie dla współczesnej edukacji regionalnej
możemy przez analogię powiedzieć, że również świeżo wydane przewodniki pt. „Jestem synem
tej ziemi. Szlaki papieskie” autorstwa Urszuli Własiuk odegrają ważną rolę jako źródło inspiracji
do edukacji regionalnej w regionach, które obejmują.
***
Należy zauważyć także, że św. Jan Paweł II jest honorowym członkiem Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, honorowym
Przewodnikiem Tatrzańskim32, honorowym Przewodnikiem Świętokrzyskim oraz honorowym
członkiem różnych oddziałów PTTK. W myśl Statutu Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego, to stowarzyszenie angażuje się w edukację, oświatę i wychowanie dzieci i
młodzieży, kształtowanie postaw społecznych, upowszechnianie wiedzy o przeszłości,
współczesności i perspektywach rozwoju Polski. Budzi i pogłębia umiłowanie ojczyzny, jej
regionów, a ponadto kształtuje postawy patriotyczne33.
Biorąc pod uwagę cele, jakie stawia sobie i swoim członkom PTTK, a także fakt
mianowania Jana Pawła II honorowym członkiem tego stowarzyszenia34 należy zauważyć, że w
opinii władz wyżej wymienionych stowarzyszeń polski papież w swoim życiu i pracy
duszpasterskiej realizował również zadania polegające na propagowaniu wiedzy o Polsce i jej
regionach, a tym samym brał pośredni i bezpośredni udział w edukacji regionalnej.
Święty Jan Paweł II jest niekwestionowanym światowym autorytetem, a jego osobowość
ma wielki wpływ na świadomość i postawy olbrzymiej rzeszy ludzi. Tym samym przewodniki
turystyczne ukazujące go jako turystę, wędrowca, towarzysza podróży, wychowawcę, kapłana,
biskupa i papieża odwołującego się w swojej posłudze do osobistej znajomości historii,
geografii, przyrody różnych regionów Polski, a także znajomości ludzi, ich kultury i wiary bez
wątpienia będą miały oddziaływanie, na osoby które się w nie zagłębią. Tym samym będą
źródłem wiedzy i źródłem inspiracji do edukacji regionalnej.

31

Zob. Ba. Szlak Sarkandra. W: http://www.muzeumsarkandra.ox.pl/szlak-sarkandra [22.06.2016 r.].
Zob. U. Własiuk. Jestem synem tej ziemi T. 4 s. 772.
33
Zob. Statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Art. 7-8. W: http://www.pttk.pl/pttk/
przepisy/statut_pttk.pdf [dostęp: 22.06.2016 r.].
34
Jan Paweł II otrzymał insygnia Członka Honorowego PTTK oraz Złotą Honorową Odznakę PTTK w dniu 23 czerwca
1983 roku. Zob. S. Stolarczyk. Hobby Jana Pawła II. Białystok 1991 s. 180-181.
32
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Ponadto należy zauważyć, że takie przewodniki, jak omawiana tutaj seria: „Jestem synem
tej ziemi. Szlaki papieskie” w rękach turysty kwalifikowanego35, przewodnika turystycznego,
nauczyciela historii, geografii, religii czy na przykład wiedzy o społeczeństwie będą znakomitym
narzędziem do podnoszenia własnych kwalifikacji w zakresie wiedzy o regionie, aby potem
wykorzystywać ją w edukacji regionalnej w swoim środowisku.
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Abstrakt
Życie i posługa duszpasterska św. Jana Pawła II niosą ze sobą niezwykłą ilość treści, które
wciąż są aktualne dla współczesnego człowieka. Wiele z nich jest jeszcze nieznanych szerszemu
gronu osób. Artykuł omawia przewodniki turystyczne, które powstały dzięki wieloletniej pracy
Fundacji Szlaki Papieskie. Ukazują one miejsca odwiedzane przez Świętego w czasie wypraw
turystycznych, posługi duszpasterskiej w archidiecezji krakowskiej oraz podróży apostolskich do
Polski. Zawierają bezcenne wspomnienia świadków, unikalne fotografie, opisy szlaków, mapy,
panoramy, wiersze, piosenki, rysunki itp. Szlaki papieskie wytyczono, oznakowano i opisano na
prośbę samego św. Jana Pawła II, który pragnął, aby stanowiły one uzupełnienie jego biografii
oraz ukazywały jak bardzo był wrośnięty w polską ziemię. Biorąc pod uwagę liczącą prawie 300
lat „Chronografię albo dziejopis żywiecki” Andrzeja Komonieckego oraz wytyczony,
oznakowany i opisany szlak św. Jana Sarkandra w Skoczowie i ich znaczenie dla współczesnej
edukacji regionalnej możemy przez analogię z całą pewnością stwierdzić, że także przewodniki
opisujące szlaki papieskie odegrają bardzo ważną rolę w edukacji regionalnej. Drugi argument
ujęty w niniejszej pracy zwraca uwagę na fakt, że św. Jan Paweł II swoim życiem i posługą
duszpasterską w sposób pośredni lub bezpośredni wnosił znaczący wkład w edukację
regionalną. Zostało to dostrzeżone przez szereg instytucji, które w swojej działalności kładą
duży nacisk na taką edukację. Należą do nich między innymi Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze i jego oddziały lokalne oraz Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Właśnie te
instytucje, w uznaniu zasług nadały Janowi Pawłowi II honorowe członkostwo. Przewodniki
ukazujące polskiego papieża jako turystę, towarzysza podróży, wychowawcę, duszpasterza
odwołującego się w swojej posłudze do historii, geografii, kultury i religii danego regionu bez
wątpienia będą miały znaczące oddziaływanie jako źródło wiedzy i inspiracji do edukacji
regionalnej.
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, edukacja regionalna, mała ojczyzna, przewodnik, tożsamość
narodowa,
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Tomasz Bil

Zasady komunikatywnego przekazywania informacji
oraz ich zastosowanie do ogłoszeń duszpasterskich
w katolickich parafiach
Zdolność człowieka do komunikacji z innymi stanowi jedną z jego podstawowych
umiejętności, wpisana jest niejako w jego sposób życia. Jako istota społeczna, człowiek samym
byciem w określonym środowisku wysyła określone komunikaty. Już niemowlę, odbierając
sygnały ze świata, komunikuje dorosłym o swoim samopoczuciu. Brak komunikacji może
prowadzić do wielu problemów, a nawet dramatów. Ukazuje to dobitnie film polskiej produkcji
z 2013 roku pod tytułem „Chce się żyć”, w którym chory na porażenie mózgowe mężczyzna nie
jest w stanie wyrazić na zewnątrz swoich myśli, chociaż doskonale rozumie otaczający go świat1.
W rozlicznych kontekstach życiowych mamy do czynienia z wielorakimi sytuacjami
komunikacyjnymi. Także w życiu religijnym spotykamy specyficzne wydarzenia, w których
istotną rolę odgrywa właśnie komunikacja międzyludzka. Niniejsze opracowanie podejmie
jeden z takich kontekstów, jakim są ogłoszenia duszpasterskie w katolickich parafiach w Polsce.
Temu zjawisku komunikacyjnemu w polskich realiach warto przyjrzeć się choćby ze względu na
ich powszechność. Według badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego Stowarzyszenia
Apostolstwa Katolickiego w Polsce z 2014 roku 39,1% zobowiązanych do uczestnictwa wiernych
bierze udział w niedzielnej mszy świętej2 (przy czym za zobowiązanych do uczestnictwa uznano,
przy uwzględnieniu struktury demograficznej przeciętnej parafii wiejskiej i miejskiej 82%
wiernych)3. Dane Centrum Badania Opinii Społecznej z 2012 roku wskazywały natomiast, że
ponad 90% Polaków to katolicy4. Wziąwszy pod uwagę fakt, że kraj zamieszkuje ponad 38
milionów ludzi5, można łatwo zauważyć, jak wielu z nich każdej niedzieli bierze udział w
wysłuchaniu ogłoszeń duszpasterskich.
Celem niniejszego artykułu jest omówienie takiej właśnie sytuacji komunikacyjnej
o charakterze wystąpienia publicznego oraz podanie wskazań dla jej dobrej realizacji. W tekście
zostaną wyjaśnione kluczowe pojęcia związane z tematem, a następnie zaprezentowane zasady
komunikatywnego przekazywania informacji. Na zakończenie zostanie dokonana aplikacja
zasad komunikatywnego przekazywania informacji do przykładowych ogłoszeń duszpasterskich

1

Ba. Chce się żyć. Reżyseria: Maciej Pieprzyca. Rok wydania: 2013. W: www.filmweb.pl/film/Chce +się+żyć-2013648982 [25.04.2016].
2
Są to tzw. „dominicantes”; przyjmujący Komunię świętą w czasie liturgii to natomiast „communicantes”.
3
Ba. Dominicantes 2014. W: www.iskk.pl.kociolnaswiecie/231-dominicantes-2014.html [25.04.2016)].
4
Ba. Zmiany w zakresie wiary i religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II. W: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/
K_049_12.PDF [26.04.2016].
5
Ba. Główny Urząd Statystyczny/Podstawowe Dane. W: www.stat.gov.pl/podstawowe-dane/ [06.11.2016].
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1. Wyjaśnienie kluczowych pojęć
Komunikacja interpersonalna to „psychologiczny proces, dzięki któremu jednostka
w bezpośrednim kontakcie z inną osobą przekazuje i otrzymuje informacje”6. Według
podstawowego schematu komunikacyjnego, komunikacja interpersonalna powinna zawierać
cztery ogniwa: nadawcę, odbiorcę, kod (sposób przekazania/odczytania informacji) oraz kanał,
przez który przepływa informacja7. W. Broński podkreśla, że „komunikacja to nie tylko przekaz
informacji. W filozofii antycznej i średniowiecznej rozumiano komunikację, jako relację
uczestnictwa (gr. méthexis, łac. participatio, communicatio)”8. Dodaje również, że
„komunikacja jest czymś więcej niż retoryczną perswazją. Podczas komunikowania się nadawca
nawiązuje kontakt emocjonalny z odbiorcą”9. W. Broński akcentuje też wymagania, jakie w
zakresie komunikatywnego języka są stawiane przed duchownym katolickim. Jego język
powinien być zrozumiały, poprawny i możliwie piękny, gdyż to, jaka jest forma wypowiedzi,
pozwala słuchaczowi zrozumieć treść wypowiedzi, podtrzymywać uwagę i aktywność10.
Komunikatywność jest zdolnością docierania do odbiorcy w procesie porozumiewania się.
R. Hajduk, za J. Habermasem, pisze, że „znakiem rozpoznawczym komunikatywnego działania
jest (…) dążenie do porozumienia i zgody, które zachodzi podczas komunikacji równorzędnych,
niemanipulujących sobą partnerów”11. Z kolei W. Broński, odnosząc się do cech pożądanych u
duchownego istotnych dla jego pracy, formułuje następującą tezę: „W realizacji posługi
duszpasterskiej [duchowny] potrzebuje wielorakich kwalifikacji i predyspozycji. Jego kontakt z
wiernymi, aby był skuteczny, musi być autentyczny i aktywny. Niezbędna jest mu zatem
podstawowa wiedza na temat komunikacji międzyludzkiej i umiejętności komunikacyjne”12.
Istotna jest tu również spójność zachowania osoby z pełnioną przez nią funkcją. Duchowny
„pełni bowiem określoną rolę. Z tego względu wierni oczekują od niego stosownego
zachowania adekwatnego do miejsca, czasu i roli, jaką mu przypisują”13. Komunikatywna
wypowiedź musi być też pozbawiona błędów logicznych14. Na uwagę zasługują tutaj zwłaszcza
zjawiska wieloznaczności i niedopowiedzenia. K. Szymanek wieloznacznością nazywa
„posiadanie przez wyrażenie językowe (wyraz, zwrot, zdanie) kilku znaczeń”15. Z kolei
niedopowiedzenie to „wyrażenie, w którym pominięto jakiś składnik bądź składniki, na skutek
czego jego zawartość informacyjna jest niższa od zamierzonej”16.

6

Hasło: Komunikacja interpersonalna. W: Nowa powszechna encyklopedia PWN. Red. D. Kalisiewicz Warszawa
1996. s. 440.
7
A. Augustynek. Komunikacja interpersonalna. W: www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=425 [25.04.2016].
8
W. Broński. Komunikowanie się prezbitera z wiernymi w duszpasterstwie parafialnym. „Perspectiva” 2009 nr 2
(15) s. 14.
9
Por. Tamże s. 15.
10
Por. Tamże s. 19.
11
R. Hajduk. Wspólnota komunikatywnego działania. W: W trosce o dobrą filozofię. Księga pamiątkowa
w 50.rocznicę święceń kapłańskich Ojca Profesora Edmunda Morawca CSsR. Red. M. Pawliszyn, M. Urban. Kraków
2007 s. 309.
12
Por. W. Broński. Komunikowanie się prezbitera z wiernymi s. 23.
13
Por. Tamże s. 22-23.
14
Zob. K. Szymanek. Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa 2004 s. 78-80.
15
Por. Tamże s. 320.
16
Por. Tamże s. 208.
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Informacja to termin interdyscyplinarny, stąd każda nauka definiuje go samodzielnie,
stosownie do przyjętych przez nią metod badawczych. W niniejszym artykule rozumie się ją jako
wiadomość, tzn. przekazanie przez nadawcę danemu odbiorcy treści o charakterze
informującym. Informacją w takim znaczeniu są więc również poszczególne treści
prezentowane w czasie ogłoszeń duszpasterskich.
Wystąpienie publiczne to każde zabranie głosu na forum publicznym przez jednostkę lub
grupę, zazwyczaj stanowiące wyraz aktywnego udziału w życiu społecznym17. Istnieją różne
rodzaje wystąpień publicznych, np. wykład akademicki, éxpose premiera czy kazanie w kościele.
Wystąpieniem tego rodzaju jest również prezentacja ogłoszeń duszpasterskich.
Ogłoszenia duszpasterskie to rodzaj komunikatu charakterystyczny dla wspólnot
parafialnych w kościele katolickim. Ogłoszenia te są podawane na zakończenie mszy świętej
(zazwyczaj niedzielnej). Nie stanowią one integralnej części liturgii, a dokumenty kościelne zdają
się je raczej traktować jako duszpasterską konieczność. Punkt 90. Ogólnego Wprowadzenia do
Mszału Rzymskiego, księgi zawierającej ryt katolickiej liturgii, sytuuje ogłoszenia w tzw.
„obrzędach zakończenia” mszy świętej18. Konferencja Episkopatu Polski, wydając dokument ze
wskazaniami dotyczącymi wprowadzenia nowego wydania Ogólnego Wprowadzenia do Mszału
Rzymskiego, tak odnosi się do powyższego punktu: Po modlitwie po Komunii można podać
ogłoszenia duszpasterskie. Powinny one być jednak krótkie19. Jasnym jest, że przedstawienie
ogłoszeń w trakcie liturgii powodowane jest tylko i wyłącznie koniecznością odpowiedniego
zorganizowania życia wspólnoty danej parafii.
2. Zasady komunikatywnego przekazywania informacji
Podejmując próbę wyszczególnienia reguł przekazywania informacji w sposób
przystępny, należy skorzystać z dorobku różnorodnych działów nauki, takich jak np. teoria
komunikacji, psychologia ogólna i pastoralna czy socjologia20. Zagadnienie to należy
rozpatrywać w kontekście tekstu pisanego, a także żywego słowa, samego wystąpienia.
a) Tekst pisany
Kwintylian, biorąc udział w antycznym sporze dotyczącym podobieństw i różnic między
słowem pisanym i mówionym, stwierdzał: „Mnie osobiście wydaje się, że dobrze przemawiać i
dobrze pisać to jedno i to samo i że mowa napisana jest niczym innym, jak utrwaloną formą
wygłoszonego przemówienia”21. Mirosław Korolko, autor przewodnika encyklopedycznego
Sztuka retoryki, tak odnosi się do tego problemu: „Niezależnie jednak od teoretycznych
17

Zob. B.E. Gronbeck, K. German, D. Ehninger, A.H. Monroe. Zasady komunikacji werbalnej. Poznań 2001 s. 21.
Nowe Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Poznań 2004 s. 40.
19
Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego.
„Anamnesis” 2005 nr 3 (15) s. 25-34.
20
Zob. np. B. E. Gronbeck, K. German, D. Ehninger, A. H. Monroe. Zasady komunikacji werbalnej. Poznań 2001.
Większość zawartych w niniejszym opracowaniu wskazań dotyczących budowania tekstu pisanego i mówionego
zostało zaczerpniętych właśnie z tej książki. Warto sięgnąć również po: F. Schultz von Thun. Sztuka rozmawiania.
Kraków 2001. M. McKay, M. Davis, P. Fanning. Sztuka skutecznego porozumiewania się. Praca. Rodzina. Zabawa.
Gdańsk 2007. M. Z. Stepulak. Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej. Siedlce-Opole 2001.
21
M. Korolko. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1998 s. 41.
18

ISSN 2450-7318

23

Forum Młodych Pastoralistów 21.12.2016

2:2016 NR 3

rozważań na temat różnicy między słowem mówionym i pisanym, oratorstwo – podobnie jak
teatr – należy do pogranicznych rodzajów sztuk, tj. należy do sztuki pisarskiej i do sztuki
dramatycznej”22. Wskazanym wydaje się, przeanalizowanie tej kwestii w kontekście
zagadnienia poruszanego w niniejszym artykule. Ogłoszenia duszpasterskie są bowiem, ze
względu na ich informacyjny charakter, formą wypowiedzi, która zawsze powinna być spisana.
W dobrym zaś przygotowaniu tekstu pomóc mogą następujące wskazania:
Bardzo istotnym elementem przygotowania wystąpienia jest zgromadzenie materiału
(tutaj: informacji dotyczących funkcjonowania parafii), które pomoże zrealizować temat
i osiągnąć cel wystąpienia23. Kolejnym krokiem jest budowanie planu przemówienia. Próbę
pisania przemówienia bez narzucenia sobie określonego schematu organizacyjnego można
porównać do krążenia po supermarkecie bez listy zakupów24. Stąd praca nad tekstem pisanym
przemówienia powinna uwzględniać takie elementy, jak rozwinięcie motywu głównego, który
określa najważniejsze poruszane punkty, przekazywane informacje, strukturę wykładu
i zależności ukazane między poszczególnymi stwierdzeniami25, a także wybór schematu
organizacyjnego. Niektórzy autorzy proponują pięć różnych schematów, na których można
oprzeć budowane przez siebie przemówienie26, spośród których najlepsze dla konstruowania
ogłoszeń duszpasterskich zdają się być dwa: chronologiczny i tematyczny. Schemat
chronologiczny ma na celu odtworzenie porządku zdarzeń w wymiarze czasowym27. Można
według niego uporządkować wydarzenia zarówno przeszłe jak i przyszłe. Z kolei schemat
tematyczny to najbardziej popularny i najłatwiejszy w zastosowaniu, który klasyfikuje porządek
wypowiedzi dzieląc ją na poszczególne tematy28. Kolejnym etapem budowania przemówienia
jest utworzenie jego konspektu29. Ma on na celu „testowanie” wypowiedzi, co pozwala w
pełnym świetle zobaczyć tezy przemowy30 oraz „prowadzenie”, w którym chodzi o szybką
orientację w treści przemowy i przeprowadzenie jej punkt po punkcie31.
b) Tekst mówiony
„Aby naprawdę stworzyć wiedzę – czyli informację, której nadane zostało znaczenie
z ludzkiego punktu widzenia – musisz powiązać ją z zainteresowaniami, potrzebami,
ciekawością ludzi oraz z ludzką świadomością własnej sytuacji w świecie”32. Oznacza to, że
informowanie ma znamiona procesu twórczego, a dla dobra słuchaczy informujący powinien
być dobrym retorem i psychologiem. Podczas wygłaszania przemówienia, takiego jak
ogłoszenia duszpasterskie, należy dążyć to tego, by słuchacze z łatwością przyjęli podawane
22

Por. Tamże s.42
Por. B.E. Gronbeck, K. German, D. Ehninger, A. H. Monroe. Zasady... Poznań 2001 s. 43.
24
Por. Tamże s. 50
25
Por.Tamże s. 163.
26
Są to schematy: chronologiczny, przestrzenny, przyczynowy, tematyczny, zorientowany na słuchaczy. Zob.
więcej Tamże s. 165-171.
27
Por. Tamże s. 165.
28
Por. Tamże s. 167.
29
Por. Tamże s. 171.
30
Por. Tamże. s. 171.
31
Por. Tamże s. 172.
32
Por. Tamże s. 276.
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informacje. Aby to osiągnąć, należy mówić jasno, powodować, by to, co nowe, kojarzyło się
słuchaczom z tym, co znają, pogrupować myśli, wizualizować i motywować audytorium33.
Odbiorcy przemówienia cechującego się jasnością z łatwością podążają za treścią i ją
rozumieją. Dzieje się to głównie dzięki efektywnemu uporządkowaniu tekstu i starannemu
doborowi słów, co determinuje ograniczenie liczby informacji i posługiwanie się odpowiednimi
wyrażeniami, aby wskazać zależności między poszczególnymi myślami34. Istotne jest także to,
by przemówienie było uporządkowanym poruszaniem się do przodu35. Chodzi tutaj m.in. o to,
by nie zawracać ani nie przeskakiwać zanadto w przód w toku mówienia. Odpowiedni dobór
słów w procesie przemawiania służy jak najlepszemu rozumieniu mówcy. Efekt ten można
osiągnąć poprzez zachowanie następujących zasad36: słownictwo winno być precyzyjne i ścisłe,
ale nie nazbyt techniczne. Oprócz tego należy upraszczać wypowiedź, gdzie to tylko możliwe.
Dobrze jest także posługiwać się ponownym formułowaniem danej treści dla ułatwienia jej
zrozumienia.
Kolejnym elementem, o którym musi pamiętać mówca zabierając głos publicznie, jest
dokonywanie zabiegu kojarzenia nowych myśli z już znanymi. „Publiczność łatwiej przyswaja
sobie nowe fakty i myśli, gdy może je sobie skojarzyć z czymś już sobie znanym”37. Aby wywołać
te skojarzenia potrzeba dobrej znajomości słuchaczy. Dla przykładu, zupełnie inne konteksty
będą znajome mieszkańcom dużych miast, a inne mieszkańcom wsi38.
Należy także pamiętać o tym, aby poszczególne treści wystąpienia publicznego
o charakterze informującym były uporządkowane w zwartych grupach. W kontekście
kościelnym, ogłoszenia duszpasterskie mogłyby być podzielone na przykład na dotyczące
parafii, diecezji i inne. Badania pokazują, że liczbą elementów wypowiedzi możliwą do
zapamiętania jest pięć, ewentualnie dwa mniej lub więcej, tzn. od trzech do siedmiu39. Dlatego
mniej ważne ogłoszenia powinny znaleźć się w biuletynie parafialnym, w gablocie przy kościele
lub na stronie internetowej parafii.
Z kolei posługiwanie się wizualizacjami to bardzo przydatna technika, która pozwala
„wciągnąć” audytorium w poruszane zagadnienie40. Wizualizacje (np. odwołanie się do sceny z
popularnego filmu) oddziałują na wyobraźnię słuchaczy, są to „obrazy malowane słowami”41.
Nie sposób nie odnieść się w tym miejscu także do tzw. pomocy wizualnych, a więc
oddziaływania nie tyle na wyobraźnię, co na zmysł wzroku słuchaczy (np. trzymając w ręku, w
czasie ogłoszeń, gazetę podczas zachęcania do kupna prasy katolickiej). Zastosowanie takiego
przedmiotu powinno przyczynić się do skupienia uwagi słuchaczy42.

33

Por.Tamże s. 278.
Por. Tamże s.280.
35
Por. Tamże.
36
Por. Tamże.
37
Por. Tamże.
38
Por. Tamże s. 281.
39
Por. Tamże.
40
Por. Tamże s. 283.
41
Por. Tamże s. 283.
42
Por. Tamże s. 256.
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Dobre przemówienie informujące zachęca, motywuje audytorium do wysłuchania
mówcy. Przydatne mogą być tutaj tzw. czynniki skupiania uwagi. Do podstawowych czynników
motywujących należą43: Dynamika – dobór słów związanych z ruchem i aktywnością,
stosowanie krótkich stwierdzeń, przedstawianie sytuacji, w których zdarzenia następują jedne
po drugich. Przybliżenia – „zmniejszenie odległości”44, a więc odniesienia w wypowiedzi do
najbliższego otoczenia. Znajomość – odniesienia w wypowiedzi do tego, co bliskie słuchaczom.
Sensacja – odwoływanie się do tego, co budzi zainteresowanie, jest zaskakujące – „najświeższe
wydarzenia, dramatyczne wypadki i niezwykłe losy przykuwają uwagę45. Zawieszenie –
wprowadzenie elementu oczekiwania, utrzymującego zainteresowanie audytorium. Konflikt –
wprowadzenie elementów kontrowersyjnych do wypowiedzi, ukazywanie różnych możliwych
podejść do zagadnienia. Humor – użycie żartu i anegdoty dla budowania więzi ze słuchaczami i
skupienia ich uwagi. Ważność – poruszanie kwestii i problemów, które szczególnie dotyczą
słuchaczy.
Do powyższych wskazań warto dołączyć jeszcze kilka praktycznych uwag E. Hartmann46.
Ujmuje je ona w formie pięciu wskazań: przygotuj ciekawy początek i mocne, zapadające w
pamięć zakończenie, moduluj głos, przećwicz, smile [uśmiech], poproś o informację zwrotną47.
Oczywiście nie wszystkie wyżej wymienione zasady można w równym stopniu zastosować do
ogłoszeń duszpasterskich, wciąż jednak mogą one stanowić pewną inspirację do dobrego
przygotowywania wypowiedzi.
3. Aplikacja zasad komunikatywnego przekazywania informacji do przykładowych
ogłoszeń duszpasterskich
Poniżej zostanie zaprezentowana oryginalna wersja archiwalnych ogłoszeń
duszpasterskich zamieszczonych na stronie internetowej jednej z katolickich parafii w Polsce.
Następnie w oparciu o nie zostanie dokonana korekta tychże ogłoszeń, stosowanie do
wyszczególnionych powyżej zasad przekazywania informacji, w odniesieniu do tekstu pisanego.
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Por. Tamże s. 182-187.
Por. Tamże s. 184.
45
Por. Tamże s. 185.
46
E. Hartman. Mówić, ale jak? 10 złotych zasad wystąpień publicznych, W: www.ewahartman.
innpoland.pl/123433,mowic-ale-jak-10-zlotych-zasad-wystapien-publicznych [25.04.2016].
47
Por. Tamże.
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Oryginalna wersja ogłoszeń:
01.05.2016 - VI Niedziela Wielkanocna48
1. W minionym tygodniu kontynuowane były prace przy renowacji elementów
kamiennych, zdejmowane były przemalowania i uzupełniane ubytki polichromii prezbiterium.
Do renowacji zabrany został pierwszy konfesjonał, który ustawiony był w bocznej nawie przed
ołtarzem Świętego Józefa.
2. Bardzo serdecznie dziękujemy za złożone w minionym tygodniu ofiary na prace
renowacyjne małżeństwom obchodzącym: 15. rocznicę ślubu za 500 zł, 20. rocznicę ślubu za
400 zł, 25. rocznicę ślubu za 200 zł, 35. rocznicę ślubu za 300 zł; rodzinom: z Mordarki za 1000
zł, z ul. Żwirki i Wigury za 500 zł, z bloku nr 7 przy ul. Spacerowej za 500 zł, ze Starej Wsi za 300
zł, z bloku nr 7 przy ul. Kowalskiego za 200 zł, a także paniom: ze Starej Wsi za 400 zł, z Lipowego
za 300 zł, z ul. Lipowej za 200 zł, z bloku nr 2 przy ul. Zielonej za 100 zł oraz panu z ul. Mordarskiej
za 100 zł. Dziękujemy także za ofiary składane do skarbony.
3. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństw majowych, które w naszej
świątyni parafialnej sprawowane są w tygodniu o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 15.30
i 18.30. Zachęcamy, by w tej modlitwie uczestniczyli: dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Przez
wstawiennictwo Matki Bożej Limanowskiej wypraszajmy potrzebne łaski dla nas osobiście, dla
naszych rodzin i całej wspólnoty parafialnej, a także Ojczyzny. Można jeszcze nabyć „Czytanki
majowe”, które w tym roku poświęcone są Matce Bożej Bolesnej, czczonej w naszym
sanktuarium.
4. W tym tygodniu przypadają dni modlitw o urodzaje, dawne dni krzyżowe przed
Wniebowstąpieniem. Porządek procesji błagalnych będzie następujący: w poniedziałek do
Krzyża Grunwaldzkiego, a w środę do kapliczki pw. Świętego Walentego. Procesje rozpoczną się
o godz. 17.30. Weźmy udział w tej błagalnej modlitwie o chleb powszedni i błogosławieństwo
w pracy, zarówno dla mieszkańców wsi jak i miasta. Podczas procesji będziemy śpiewać Litanię
do Wszystkich Świętych, dlatego prosimy o zabranie relikwiarzy z relikwiami Świętych i
Błogosławionych, a także chorągwi. W drodze do kościoła będziemy śpiewać Litanię Loretańską.
Z racji na obchodzoną we wtorek uroczystość nie będzie w tym dniu procesji. O godz. 18.00
będzie sprawowana Msza Święta w kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul.
Kościuszki. Po Eucharystii zostaną odmówione modlitwy o urodzaje.
5. W Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski – 3 maja – porządek Mszy Świętych będzie
niedzielny. Centralna uroczystość odbędzie się o godz. 9.00. Na tę Eucharystię zapraszamy
wszystkich czcicieli Matki Bożej, w tym także członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
pracowników Państwowej Straży Pożarnej, a także poczty sztandarowe szkół, instytucji
i stowarzyszeń. W tym dniu Msza Święta będzie także celebrowana dodatkowo o godz. 17.00
przy kaplicy na ulicy Leśnej.
6. Wszystkim strażakom Państwowej Straży oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z okazji ich
patronalnego święta, przypadającego w środę, składamy serdeczne życzenia zdrowia,

48

Ba. Ogłoszenia duszpasterskie na VI Niedzielę Wielkanocną, parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w
Limanowej. W: www.bazylika-limanowa.pl/index.php/ogoszenia-duszpasterkie [4.05.2016].

ISSN 2450-7318

27

Forum Młodych Pastoralistów 21.12.2016

2:2016 NR 3

potrzebnych sił i opieki Bożej przez wstawiennictwo Świętego Floriana. Dziękujemy za
codzienną posługę oraz pomoc w organizowaniu uroczystości religijnych.
7. W tym tygodniu będziemy przeżywać I czwartek miesiąca, podczas którego w sposób
szczególny będziemy się modlić o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.
Okolicznościowe nabożeństwo będzie sprawowane po Mszy Świętej o godz. 8.00.
8. W I piątek miesiąca będziemy obchodzić Święto Apostołów Filipa i Jakuba. Msze Święte
będą sprawowane w naszej świątyni dodatkowo o godz. 16.00 – dla dzieci, a także o godz.19.15
– dla młodzieży. W tym dniu rozpocznie się nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha
Świętego. Z racji I piątku miesiąca spowiedź w naszej Bazylice będzie możliwa rano podczas
Mszy Świętych oraz po południu od godz. 16.00. Dzieci wraz z rodzicami zachęcamy, aby
skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania w środę od godz. 16.00, a młodzież – w czwartek
od godz.16.00. Do chorych kapłani udadzą się w sobotę od godz. 9.00.
9. Na godz. 20.00, w sobotę, zapraszamy wszystkich na pierwsze w tym roku
Nabożeństwo Fatimskie. W sposób szczególny zapraszamy dzieci, które w tym roku przyjęły po
raz pierwszy Komunię Świętą. Po Eucharystii udamy się w procesji wokół limanowskiego rynku.
Prosimy o zabranie ze sobą kolorowych lampionów. Można je nabyć wcześniej w parafialnym
sklepie „Verbum”.
10. Za tydzień, w niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego. Przed Mszą Święta o godz. 9.00 odbędzie się tradycyjnie procesja z figurą Jezusa
Zmartwychwstałego. Ofiary zbierane na tacę w tym dniu będą przeznaczone na pokrycie
kosztów związanych z renowacją prezbiterium.
11. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. Znajdziemy w niej nie tylko artykuły
o tematyce religijnej, ale także społecznej i kulturalnej. W sposób szczególny zachęcamy do
przeczytania w „Gościu niedzielnym” wywiadu z kardynałem Stanisławem Dziwiszem o Świętym
Janie Pawle II.
12. Ponawiamy zaproszenie na rozpoczęcie peregrynacji Symboli Światowych Dni
Młodzieży. Uroczystość rozpocznie się dziś o godz. 18.15 na rynku, gdzie nastąpi obrzęd
powitania, a następnie o godz. 19.00 w Bazylice sprawowana będzie Msza Święta pod
przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. Jutro, na godz. 8.00 zapraszamy
rodziny, a na godz. 11.00 osoby starsze, chore, niepełnosprawne oraz młodzież. O godz. 15.00
zaplanowana jest Godzina Miłosierdzia i Koronka do Bożego Miłosierdzia, po czym nastąpi
pożegnanie Symboli Światowych Dni Młodzieży. Szczegółowy program zamieszczony jest
w gablotach parafialnych.
Jezus Chrystus zachęcił nas, abyśmy trwali w Jego miłości. Zaznaczył równocześnie, że ten
kto zachowuje Jego naukę trwa w Jego miłości. Zapowiedział też swoje wniebowstąpienie
i zesłanie Ducha Świętego. Otwórzmy się więc na Jego działanie i trwajmy w duchowej łączności
z Jezusem na wzór Maryi, naszej Matki i Królowej. Niech nas w tym wspiera Boże
błogosławieństwo.
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Ogłoszenia po korekcie:
01.05.2016 - VI Niedziela Wielkanocna49
1. Ponawiamy zaproszenie na rozpoczęcie peregrynacji symboli50 Światowych Dni
Młodzieży. Uroczystość rozpocznie się dziś o godz. 18.15 na rynku głównym w Limanowej51,
tam też nastąpi obrzęd powitania symboli. Następnie o godz. 19.00 w naszej Bazylice będzie
sprawowana msza święta52 pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Jeża. Jutro do
modlitwy przy symbolach zapraszamy rodziny na godz. 8.00, a osoby starsze, chore,
niepełnosprawne oraz młodzież na godz. 11.0053. O godz. 15.00 odbędzie się godzina
miłosierdzia i koronka do Bożego miłosierdzia, po czym nastąpi pożegnanie symboli Światowych
Dni Młodzieży. Szczegółowy program zamieszczony jest w gablotach parafialnych.
2. W tym tygodniu przypadają dni modlitw o urodzaje, dawne dni krzyżowe przed
Wniebowstąpieniem. Porządek procesji błagalnych będzie następujący: w poniedziałek do
Krzyża Grunwaldzkiego, w środę do kapliczki pw. Świętego Walentego. Procesje rozpoczną się
o godz. 17.30. Weźmy udział w tej błagalnej modlitwie o chleb powszedni i błogosławieństwo
w pracy, zarówno dla mieszkańców wsi jak i miasta. Podczas procesji będziemy śpiewać Litanię
do Wszystkich Świętych, dlatego prosimy o zabranie relikwiarzy z relikwiami świętych i
błogosławionych, a także chorągwi54. O godz. 18.00 w kaplicy pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej przy ul. Kościuszki sprawowana będzie msza święta55. Po Eucharystii zostaną
odmówione modlitwy o urodzaje.
3. W Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski – 3 maja – porządek mszy świętych będzie
jak w każdą niedzielę. Centralne obchody uroczystości odbędą się o godz. 9.00. Na tę
Eucharystię zapraszamy zwłaszcza56 członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz pracowników
Państwowej Straży Pożarnej, a także poczty sztandarowe szkół, instytucji i stowarzyszeń. W tym

49

W proponowanym poniżej wzorze ogłoszeń duszpasterskich informacje zostały podane według chronologii
zapowiadanych wydarzeń, by później przejść do nielicznych informacji o charakterze bardziej ogólnym lub
związanych z wydarzeniami minionymi. Przyjęty porządek odnosi się do poruszanych wcześniej w tej pracy kwestii
związanych z przyjęciem schematu wypowiedzi oraz grupowaniem myśli. Oczywiście niektóre ogłoszenia, przy
uwzględnieniu kontekstu życia danej parafii, mogłyby zostać uznane za zbędne, względnie warte przesunięcia do
gabloty parafialnej lub umieszczenia na stronie internetowej parafii. Pozostawiono je jednak celem zachowania
maksymalnych możliwości pracy nad modyfikowanym tekstem.
50
Wszystkie najistotniejsze poprawki poszczególnych słów lub fraz w stosunku do tekstu oryginalnego w
proponowanym wzorze zostały zaznaczone kolorem czerwonym. Zmiany te dotyczą kwestii ściśle językowych oraz
związanych z treścią tekstu. Do części poprawek zostały zamieszczone także przypisy objaśniające.
51
Informacje dotyczące czasu i miejsca wydarzeń zostały w tym wzorze podkreślone jako warte ewentualnego
powtórzenia. Wielu słuchaczy koncentruje uwagę dopiero wtedy, gdy przekonają się, że dana informacja ich
dotyczy, stąd czasem warto po podaniu całej informacji jeszcze raz podać te najistotniejsze jej elementy.
52
Pisownia słownictwa religijnego, zwłaszcza odnośnie używania małej lub wielkiej litery, została w tej
i pozostałych częściach niniejszego opracowania dostosowana do wskazań Rady Języka Polskiego. Zob.
R. Przybylska, W. Przyczyna. Pisownia słownictwa religijnego. Tarnów 2011.
53
Zmiana szyku zdania.
54
Została usunięta informacja o braku procesji we wtorek (jest ona zawarta wcześniej) oraz o śpiewie litanii
loretańskiej – jako mało istotna.
55
Zmiana szyku zdania.
56
Usunięto informację o zaproszeniu czcicieli Matki Bożej jako zbędną.
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dniu msza święta będzie celebrowana dodatkowo także przy kaplicy na ulicy Leśnej o godz.
17.0057.
4. Wszystkim strażakom Państwowej Straży oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, z okazji
wspomnienia św. Floriana, ich patronalnego święta, przypadającego w najbliższą środę,
składamy serdeczne życzenia zdrowia, potrzebnych sił i opieki Bożej58. Dziękujemy za codzienną
posługę oraz pomoc w organizowaniu uroczystości religijnych59.
5. W tym tygodniu będziemy przeżywać I czwartek miesiąca, podczas którego60 będziemy
się modlić o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego. Okolicznościowe nabożeństwo
będzie sprawowane po mszy świętej o godz. 8.00.
6. W I piątek miesiąca będziemy obchodzić Święto Apostołów Filipa i Jakuba. Msze święte
będą sprawowane w naszej świątyni dodatkowo o godz. 16.00 – dla dzieci, a także o godz. 19.15
– dla młodzieży. W tym dniu rozpocznie się nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha
Świętego. Z racji I piątku miesiąca spowiedź w naszej bazylice będzie możliwa rano podczas
mszy świętych oraz po południu od godz. 16.00. Dzieci wraz z rodzicami zachęcamy, aby
skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania w środę od godz. 16.00, a młodzież – w czwartek
od godz.16.00. Do chorych kapłani udadzą się w sobotę od godz. 9.00.
7. W sobotę o godz. 20.0061 zapraszamy wszystkich na pierwsze w tym roku nabożeństwo
fatimskie. W sposób szczególny zapraszamy dzieci, które w tym roku przyjęły po raz pierwszy
Komunię Świętą. Po Eucharystii udamy się w procesji wokół limanowskiego rynku. Prosimy o
zabranie ze sobą kolorowych lampionów. Można je nabyć wcześniej w parafialnym sklepie
„Verbum”.
8. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Przed mszą świętą o godz. 9.00 tradycyjnie odbędzie się62 procesja z figurą Jezusa
Zmartwychwstałego. Ofiary zbierane na tacę w tym dniu będą przeznaczone na pokrycie
kosztów związanych z renowacją prezbiterium.
9. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństw majowych, które w naszej
świątyni parafialnej sprawowane są w tygodniu o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 15.30
i 18.30. Zachęcamy, by w tej modlitwie uczestniczyły dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Przez
wstawiennictwo Matki Bożej Limanowskiej wypraszajmy potrzebne łaski dla nas, dla naszych
rodzin, całej wspólnoty parafialnej i Ojczyzny63. Można jeszcze nabyć „Czytanki majowe”, które
w tym roku poświęcone są Matce Bożej Bolesnej, czczonej w naszym sanktuarium.

57

Zmiana szyku zdania.
Usunięto wzmiankę o wstawiennictwie św. Floriana jako błędną z punktu widzenia gramatycznego.
W oryginalnym tekście św. Florian jawi się jako osoba wstawiająca się przy składaniu życzeń.
59
Jest wartym rozważenia, czy te życzenia nie mogłyby zostać złożone na mszy świętej w środę, przy zachowaniu
ich w biuletynie parafialnym bądź na stronie internetowej parafii.
60
Usunięto frazę „w sposób szczególny” jako zbędną.
61
Zmiana szyku zdania.
62
Zmiana szyku zdania.
63
Zdanie skrócono i uproszczono.
58
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10. Bardzo serdecznie dziękujemy małżeństwom obchodzącym rocznice ślubu za złożone
w minionym tygodniu ofiary na prace renowacyjne. Dziękujemy także za wszystkie ofiary
składane do skarbony64.
11. W minionym tygodniu były kontynuowane prace przy renowacji elementów
kamiennych prezbiterium, zdejmowane były przemalowania i uzupełniane ubytki polichromii65.
Do renowacji zabrany został pierwszy konfesjonał, który ustawiony był w bocznej nawie przed
ołtarzem Świętego Józefa.
12. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. Znajdziemy w niej nie tylko artykuły
o tematyce religijnej, ale także społecznej i kulturalnej. W sposób szczególny zachęcamy do
przeczytania wywiadu z kardynałem Stanisławem Dziwiszem o Świętym Janie Pawle II w „Gościu
Niedzielnym”66.
***
W niniejszym artykule omówiono jedną z wielu sytuacji komunikacyjnych, jaką są
ogłoszenia duszpasterskie. Ograniczona forma opracowania wymusza konieczność wyboru
pewnych zagadnień, na rzecz rezygnacji z innych. Praca nie wyczerpuje podjętej w niej bogatej
tematyki, może jednak stanowić przyczynek do pogłębionej refleksji na polu różnorodnych
dyscyplin, jakich omawiane tutaj zagadnienie dotyczy. Z pewnością warto w przyszłości
rozwinąć kwestię właściwego prezentowania ogłoszeń w przestrzeniach takich jak liturgika,
psychologia, metodologia czy technologia informacyjna. Opracowanie jest próbą dostarczenia
narzędzi do konstrukcji wystąpienia publicznego, jakim są ogłoszenia duszpasterskie. Może ono
stanowić swego rodzaju zachętę dla zabierających głos publicznie, do szlifowania swojego
warsztatu retorycznego niezależnie od tego, kim jest i co chce przekazać innym.

64

Podziękowanie zostało skrócone w stosunku do oryginału, nie ma bowiem potrzeby szczegółowego wymieniania
kwot i miejsc zamieszkania ofiarodawców. Choć wychodzi to poza ramy niniejszego opracowania, warto
wspomnieć, że informacja o ofiarach w oryginalnym brzmieniu kłóci się z biblijną zasadą: Niech nie wie lewa twoja
ręka, co czyni prawa (Por. Mt 6, 3).
65
Zmiana szyku zdania.
66
Zmiana szyku zdania. Oprócz tego usunięto refleksję teologiczną przed błogosławieństwem jako element nie
będący częścią ogłoszeń duszpasterskich.
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Abstrakt
W artykule zostały przedstawione zasady komunikatywnego przekazywania informacji,
które autor zastosował do specyficznej formy wystąpienia publicznego, jaką są ogłoszenia
duszpasterskie w katolickich kościołach. Wyjaśnienie kluczowych pojęć związanych z tematem
i zaprezentowanie wspomnianych zasad prowadzi do próby ukazania przykładowych ogłoszeń
duszpasterskich stworzonych według omówionych w artykule reguł.
Słowa klucze: informacja, kompetencje komunikacyjne, komunikacja interpersonalna,
komunikatywność, ogłoszenia duszpasterskie, zasady komunikacji, wystąpienie publiczne.
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Mateusz Pisarek

Wartości chrześcijańskie promowane przez
katolickie zespoły muzyczne

Obecnie zauważyć można poważne skupienie środowisk katolickich na swoim przekazie,
formie oraz stylu prezentowanych treści. Jednym z tych środowisk są muzycy katoliccy, którzy
są profesjonalistami, osobami posiadającymi świadomość estetyczną. Przekazywane treści nie
zawsze są w oczywisty sposób chrześcijańskie, dzięki czemu trafiają nie tylko do
zadeklarowanych katolików. Nie jest to jednak marketing biznesowy, w którym chodzi tylko o
pieniądze, popularność samą w sobie, albowiem głównym ich zadaniem jest rozpowszechnianie
dobra oraz oswajanie ludzi z dobrem i Bogiem.
Brakuje jednak wydarzeń i imprez promujących takie wartości jak więzi rodzinne oraz
relacje międzypokoleniowe. Nieliczne są również możliwości dobrego i wartościowego
spędzenia czasu przez całe rodziny. Z drugiej strony można jednak skonstatować, iż wiele
młodych rodzin nie szuka konstruktywnych, ciekawych alternatyw do spędzenia czasu. Wśród
młodego pokolenia istnieje przekonanie o „kościółkowej” zabawie, która musi być poważna,
nostalgiczna i sztywna.
Muzyka chrześcijańska określana jest mianem szeroko pojętej współczesnej muzyki
rozrywkowej powstałej z inspiracji Biblią oraz chrześcijaństwem. Teksty i forma muzyczna
wykonywanych utworów są poświęcone Bogu. Często mówi się również zamiast „muzyka
chrześcijańska” – „muzyka artystów-chrześcijan” lub „scena chrześcijańska” dzięki temu brzmi
to czytelniej i prościej. Prawdziwą scenę chrześcijańską tworzą właśnie osoby, które od wielu
lat śpiewały i nadal śpiewają o Bogu. W tym, co robią są autentyczni i zazwyczaj bardzo
profesjonalni.
W muzyce chrześcijańskiej najważniejsze jest słowo, dzięki któremu człowiek rozpoznaje
jednoznacznie szczere intencje autora lub wykonawcy. Chrześcijanin, twórca piosenki
doskonale wie, co zrobić by trafiła ono do serca człowieka, dlatego znajduje odpowiednią formę
muzyczną i dobiera muzykę, która będzie adekwatna do treści zawartej w słowach. Potęgą
muzyki chrześcijańskiej w Polsce jest fakt tworzenia jej przez ludzi kojarzonych do niedawna z
muzyką całkowicie świecką: jazzem, rockiem, bluesem, metalem czy rockiem. To właśnie w
takich zespołach nastąpił znaczący zwrot muzyków obojętnych religijnie, a nawet wrogich
Kościołowi na prawdziwie wierzących. Starają się poprzez muzykę chrześcijańską integrować
środowiska wyznające wiarę chrześcijańską, promować wartości związane z chrześcijaństwem
oraz wspierać działalność młodych twórców wykonujących taką właśnie muzykę.
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1. Życie i rodzina
Wielu ludzi deklaruje, iż rodzina jest dla nich najważniejszą wartością, a to głównie
dlatego, że największym pragnieniem człowieka jest po prostu być kochanym i kochać.
Z rodziną nierozerwalnie związane jest życie, które jest przejawem miłości małżonków. Z drugiej
strony dla niektórych rodzina to tylko przyzwyczajenie bądź „sponsoring”, z tej racji, iż znajduje
się ona pod naporem wielu czynników zewnętrznych wpływających na jej wielorakie i
gwałtowne zmiany, często jednak naruszające podstawowe normy regulujące funkcjonowanie
całej rodziny i jej poszczególnych członków.
Kościół katolicki dostrzega wartość rodzinnej wspólnoty do tego stopnia, że w oficjalnych
dokumentach nazywa ją domowym kościołem podkreślając jej godność jako podstawowej
wspólnoty chrześcijańskiego życia. Rodzina i życie zawsze były jednym z podstawowych
tematów nauczania moralnego i społecznego Kościoła katolickiego. „Kościół oświecony wiarą,
która pozwala mu poznać całą prawdę o wielkiej wartości małżeństwa i rodziny oraz o ich
głębokim znaczeniu czuje się przynaglony do głoszenia Ewangelii wszystkim bez wyjątku
zwłaszcza ludziom powołanym do małżeństwa i przygotowującym się do niego, wszystkim
małżonkom i rodzicom całego świata”1. Zainteresowanie rodziną i życiem nasiliło się na
przełomie XIX i XX wieku, kiedy to rodzina, w świecie gwałtownych przemian cywilizacyjnych,
zaczęła podlegać różnorodnym zagrożeniom, dlatego teraz tak istotne jest promowanie tych
wartości.
Osobą promującą życie i rodzinę jest piosenkarka Magda Anioł2, która śpiewa w zespole
tworzonym razem z mężem. Na scenie debiutowała grając muzykę country, lecz po jakimś
czasie okazało się, że to nie jest dla niej odpowiednia droga. W pewnym okresie życia zagubiła
się, przeżyła kryzys wiary i wtedy właśnie zrozumiała, że własnymi siłami niewiele jest w stanie
zrobić. Przyszedł czas nawrócenia, który rozpoczął się od wielogodzinnych rozmów z
przyjaciółmi. Nastąpiła pierwsza po 12 latach spowiedź i Eucharystia. To, co działo się w jej
wnętrzu, nie mogło nie mieć wpływu na muzykę, albowiem pierwsze koncerty po przemianie
dały niesamowitą świadomość, iż nie śpiewa się i gra tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla
Boga i dzięki Bogu3. W momencie pojawienia się Boga w jej życiu nastąpiła także wewnętrzna
potrzeba dzielenia się wiarą.
Magda Anioł przyznaje, że to właśnie na scenie chrześcijańskiej wraz z zespołem znalazła
swoje miejsce. Piosenkarka dodaje, iż choć wiele jest miłych chwil wydarzeń i sukcesów, to nie
warto biec za popularnością. Według niej być chrześcijańskim zespołem oznacza zgodę na bycie
narzędziem w rękach Najgenialniejszego Artysty. Z taką świadomością artyści chcą stawać na
scenie, nie udając przy tym bohaterów, którymi nie są. Chcą robić swoje, najlepiej jak to tylko
potrafią, bo o owocach decyduje Ktoś inny.
W bogatym repertuarze zespołu Magdy Anioł znaleźć można utwory mówiące o życiu i
rodzinie. Wspomniane wartości znajdują również odzwierciedlenie w życiu osobistym
piosenkarki, albowiem wraz z mężem i czwórką dzieci tworzą kochającą się rodzinę. A sama
1

Por. Jan Paweł II. Adhortacja Apostolska Familiaris Consortio nr 3 [dalej: FC].
Magda Anioł – polska wokalistka wykonująca muzykę chrześcijańską, pedagog.
3
Magda Anioł. W: http://spiewnikreligijny.pl/wykonawcy/12,magda_aniol/ [05.08.2016].
2

ISSN 2450-7318

34

Forum Młodych Pastoralistów 21.12.2016

2:2016 NR 3

dodaje, iż jako rodzice czują powinność modlitwy za swoje dzieci. Stąd codziennie modlą się za
nie nowenną do św. Moniki. Dodatkowo dziecko musi wiedzieć i czuć, że jest kochane i wszystko
co jest robione dla niego wynika z miłości. Gdy dziecko dorośnie samo decyduje o swoim życiu,
a rodzicom pozostaje wtedy modlitwa, jedyny dopuszczalny i dożywotni środek ingerencji w
cudze życie – zaznacza Magda Anioł4.
Wokalistka znana jest z koncertów, które mają miejsce w dniu marszu dla Życia i Rodziny
organizowanego rokrocznie w polskich miastach. Magda Anioł ma wtedy okazję do dawania
spontanicznych świadectw wiary w przerwie między piosenkami. Często są to pogłębione,
płynące z serca zapowiedzi. W swojej zapowiedzi przed piosenką „Idealne połączenie”
piosenkarka mówi, że życie przekazywane jest jedynie przez mężczyznę i kobietę, a innej opcji
nie ma, bo to idealne połączenie, jak mówi piosenka. Autorka tekstu tego utworu sięga do
historii stworzenia mężczyzny i kobiety oraz dodaje, że w momencie zakochania się chłopaka i
dziewczyny życie się zaczyna5.
Inną piosenką Magdy Anioł o życiu jest utwór „Od początku aż do końca”, w którym
autorka zaznacza, iż w życiu najważniejsze jest życie, nic innego się nie liczy. Życie ma tylko sens,
gdy pochodzi od Boga, to również wieli Jego dar oraz wyzwanie, za które należy nieustannie
dziękować. Utwór idealnie wkomponowuje się we wspomniany wcześniej marsz dla Życia i
Rodziny, a główne jego przesłanie zawiera się w słowach rozpoczynających każdą strofę: „w
życiu życie najważniejsze jest od początku aż po jego kres”6.
Przejawiający się motyw rodzinny w utworach Magdy Anioł zachęca do „budowania na
skale” życia i relacji rodzinnych. Trzeba całkowicie zawierzyć się Panu, bo w pojedynkę nic się
nie uda. Mając ufność w Panu może walić się świat i nie myśli się, co to strach, śpiewa
wokalistka. Magda Anioł w jednym z wywiadów mówi, że zaproszenie Boga do rodzinnego życia
oraz wspólna modlitwa umacnia związek, bo bez tego fundamentu różnie w życiu bywa. Jak
zaznacza dalej wszystko w życiu ma jakiś konkretny cel i nic nie dzieje się bez przypadku7,
a dziękowanie Bogu wraz z mężem za swoją rodzinę uważa za coś normalnego, codziennego.
Magda Anioł często pojawiająca się przy okazji koncertów organizowanych w dniu marszu
dla Życia i Rodziny jest osobą manifestującą również w swoich utworach, przywiązanie do
wartości rodzinnych, gdzie czymś normalnym jest poszanowanie życia każdej osoby od poczęcia
do naturalnej śmierci. Szacunek dla życia i rodziny uważa za fundament życia społecznego, choć
jej historia życia osobistego jest niezwykle bogata i otwarcie mówi o trudach rodzinnych oraz
małżeńskich.
2. Czystość seksualna
4

N. Podosek. Magda Anioł: „Życie z Bogiem to nie jest bezproblemowa sielanka. Czasami wręcz przeciwnie. Jest
cierpienie, trud, grzech, śmierć”. W: http://www.fronda.pl/a/magda-aniol-zycie-z-bogiem-to-nie-jestbezproblemowa-sielanka-czasami-wrecz-przeciwnie-jest-cierpienie-trud-grzech-smierc,32368.html [08.08.2016].
5
Zob. Tekst piosenki Magdy Anioł „Idealne połączenie” W: http://spiewnikreligijny.pl/teksty/4875,
idealne_polaczenie/ [05.08.2016].
6
Zob. Tekst piosenki Magdy Anioł „Od początku aż do końca”. W: http://www.tekstowo.pl/
piosenka,magda_aniol,od_poczatku_az_do_konca.html [05.08.2016].
7
M. Brzezińska. Anioł, jakiego nie znacie. W: http://www.fronda.pl/a/aniol-jakiego-nie-znacie,8852.html
[05.08.2016].
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W chwili obecnej dostrzec można przybierający na sile kryzys czystości seksualnej, który
podsycany jest również przez ogólnodostępne środki społecznego przekazu. Wartości takie jak:
wstrzemięźliwość, wstydliwość oraz czystość niemal całkiem straciły na znaczeniu, jednocześnie
dostrzega się też wyparcie ich z codziennego życia. Dostrzega się ponadto liczne przyczyny tego
kryzysu, do których zalicza się lansowanie wypaczonych form życia seksualnego.
Receptą na przestrzeganie czystości ma być ukazywanie jej pozytywnych cech
i potencjalnych, korzystnych konsekwencji zachowywania jej. Taka forma ma zachęcić do
szerszego spojrzenia na to zagadnienie i doprowadzenia do tworzenia fundamentów, na
których będzie można budować chrześcijańską wizję czystości. „Dawanie świadectwa bezcennej
wartości nierozerwalności i wierności małżeńskiej jest jednym z najcenniejszych
i najpilniejszych zadań małżonków naszych czasów. (…) Koniecznie trzeba podnieść też wartość
świadectwa tych małżonków, którzy opuszczeni przez partnera dzięki mocy wiary i nadziei
chrześcijańskiej nie wstąpili w nowy związek. Oni również dają autentyczne świadectwo
wierności, której świat dzisiejszy tak potrzebuje. Dlatego winni doznawać zachęty i pomocy ze
strony pasterzy i wiernych Kościoła”8.
Dla prowadzonej refleksji znaczące są wypowiedzi oraz świadectwa muzyków
chrześcijańskich, ukazujące czystość w sposób pozytywny i dające wyraźne argumenty
pozwalające im ją zachowywać. W tych świadectwach nie brakuje jasnego opowiedzenia się za
stanowiskiem Kościoła katolickiego, jakie zajmuje on w kwestii czystości. Niektórzy z muzyków,
w swoich poruszających świadectwach, opisując swoje życie, wyznają jak ono wyglądało
wcześniej, kiedy byli daleko od Boga i mieli problemy z czystością.
Bogactwo dostępnych świadectw dotyczących czystości zmusza do wybrania jednego
i zarysowania ogólnej wizji czystości wyłaniającej się z wypowiedzi muzyków pojawiających się
na scenach chrześcijańskich. Do grona tych osób bez wahania zaliczyć można Magdę Frączek9
byłą wokalistkę zespołu Love Story. Polska piosenkarka w swoich utworach muzycznych oraz
wypowiedziach wyraźnie opowiada się za katolicką wizją czystości. Wielu osobom może być
znana z promowania akcji „Wierność jest sexy”10. Twarzą tego projektu była grupa muzyczna
Love Story, w której śpiewała Magda Frączek. Dodatkowo powstało konto na Facebooku
„Wierność jest sexy”11, na którym zamieszczane są treści formacyjne i edukacyjne. Głównym
celem akcji jest przypomnienie wszystkim, że wierność jest podstawą prawdziwej miłości,
zachętą do twórczego przeżywania relacji, uświadomienie wartości czasu przedmałżeńskiego
oraz promocja nauczania papieskiego dotyczącego miłości.
Szczególnym wyrazem promowania wartości chrześcijańskich przez Magdę Frączek jest
dawanie świadectwa podczas koncertów, jak na przykład było to w Zakopanem, gdy wraz z

8

Por. FC nr 22.
Magda Frączek: pianistka, wokalistka zespołu muzycznego Love Story.
10
„Wierność jest sexy”- inicjatorem akcji jest Karol Wyszyński, inicjatywę promują studenci z Akademickiego
Stowarzyszenia Katolickiego Soli Deo. Akcję promuje plakat dłoni z obrączką na serdecznym palcu. Inicjatorzy akcji
deklarują, że działają w opozycji do medialnych doniesień o kolejnych zdradach osób publicznych. W akcję włączyła
się aktorka Dominika Figurska, dziennikarz Krzysztof Ziemiec, podróżnik Marek Kamiński oraz Ireneusz Krosny.
11
Strona dostępna jest pod adresem: https://www.facebook.com/wiernosc/ [04.07.2016]..
9
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zespołem grała dla licealistów. Udzielając wywiadu jednej z gazet12 podkreślała, że kierując
słowa do młodzieży mówi im to, co czuje, a przy tym dzieli się tym w co wierzy. Nie zmusza przy
tym nikogo do niczego, gdyż jak sama zaznacza każdy człowiek jest wolny.
Wiele osób identyfikuje pianistkę z promowaniem czystości przedmałżeńskiej, ale jak
sama zaznacza „nie promuję czystości – ja promuję przebaczenie i miłość. Czystość jest ich
konsekwencją. To, że daję świadectwo, wcale nie znaczy, że nie zmagam się z pokusami”13. Dla
młodego pokolenia może stawać się ona jeszcze bardziej wiarygodna przez przypominanie, że
w nich również toczy się walka dobra ze złem. Piosenkarka wyraźnie dostrzega spektrum
oddziaływań swoich utworów głównie poprzez listy, które otrzymuje od osób szczególnie
poruszonych przez słowa wypowiedziane podczas koncertu lub przez tekst samych piosenek.
Utwory piosenkarki opowiadają o kobiecości, miłości oraz czystości i jednoznacznie
przeniknięte są chrześcijańskim duchem. Jak zaznacza pianistka teksty piosenek są o jej życiu,
nie czymś obcym, lecz tym, co czuje człowiek. Jej koncerty zostawiają człowiekowi wolność, a
jej działalność na scenie nie zmusza kogokolwiek do podejmowania jakichkolwiek decyzji
życiowych. Może ta właśnie przestrzeń wyboru i interpretacji tekstów, nie mówiących wprost
o Bogu jest jednym ze źródeł sukcesu Magdy Frączek.
Artystka stwierdza, iż czystość jest dla niej darem, którego nie da się wyczerpać, bo to nie
tylko dziewictwo, które przeżywane jest tylko na poziomie biologicznym, ale poczucie własnej
godności. Jej kluczem na życie w czystości w obecnym trudnym świecie jest w głównej mierze
dystans do siebie i poczucie humoru. Dodaje też, iż: „Tylko Bóg może naprawić to, co wydaje
się być stracone. Długo modliłam się o tę łaskę. Jest ona na wyciągnięcie ręki”14.
Odpowiedzią na obecny świat promujący całkowitą wolność seksualną oraz rozwiązłość
może być dawanie budującego świadectwa czystości wygłaszanego zwłaszcza przez znanych
muzyków często wiążących się ze sceną chrześcijańską. Takie osobiste wyznania mogą w
znacznej mierze stać się zachętą, zwłaszcza dla młodych ludzi, do podjęcia wysiłku w walce o
czystość. Dzisiaj jak nigdy przedtem potrzeba świadectwa osób zachowujących czystość
przedmałżeńską, które w obliczu różnych zagrożeń, dawać będą jasne i czytelne świadectwo
czystości serca15.
Świadectwa kierowane do rodzin, narzeczonych i młodzieży mogą mieć znaczący wpływ
na ich życie również duchowe. Dzieląc się z innymi refleksją na temat swojego życia wychodzi
się naprzeciw potrzebie przejrzystości w relacjach międzyludzkich. Skutecznym sposobem
promowania czystości we współczesnym świecie może być stwierdzenie Sokratesa, który
mówił, iż należy to czynić przede wszystkim przez przykład swojego życia. Wydaje się zatem, że

12

M. Jakimowicz. Środki czystości. W: http://gosc.pl/doc/1143924.Srodki-czystosci [04.07.2016].
M. Jakimowicz. Środki czystości. W: http://www.mojepowolanie.pl/1427,a,czystosc-w-czasach-popkultury. htm
[05.07.2016]
14
P. Radzyński. Czystość w czasach popkultury. W: http://gosc.pl/doc/1143924.Srodki-czystosci [05.07.2016]
15
M. Pisarek. Wartość czystości i wychowanie młodzieży do jej przestrzegania. W: Kobietą i mężczyzną stworzył
ich. Red. P. Mąkosa. Lublin 2014 s. 292-293.
13
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najskuteczniejszym sposobem promowania czystości jest świadectwo życia, zaś osoba
promująca tę wartość staję się wzorem osobowym a nawet pewnego rodzaju autorytetem16.
3. Miłość do Ojczyzny
Niezaprzeczalnie patriotyzm jest wartością chrześcijańską, bo Kościół stoi na straży
wartości patriotycznych. Od wieków patriotyzm ukazywany był jako szczególna wartość oraz
cnota człowieka, przez którą wyraża on miłość do kraju swoich przodków. Przykładem może być
Stary Testament ukazujący wiele postaw ludzi gotowych zapłacić każdą cenę, aby bronić swoją
ojczyznę. Dla chrześcijan ziemska ojczyzna jest zapowiedzią królestwa Bożego, którego realne
budowanie rozpoczyna się już na ziemi17. Cnota patriotyzmu jest jedną z cnót nakazanych przez
religię chrześcijańską, zaś jej uzasadnienie etyczne opiera się głównie na zasadach miłości Boga.
Patriotyzm jest częścią religii podobnie jak miłość bliźniego.
Patriotyzm w ostatnich latach szczególnie stał się obecny w utworach Dariusza
Malejonka18 lidera zespołu Maleo Reggae Rockers. W jednym z wywiadów artysta mówi
o szczęściu, jakie daje mu wiara, rodzina oraz Polska. Jak sam zaznacza, ma dwie ojczyzny,
z których jedna jest w niebie, zaś druga na ziemi. Patriotyzm artysty to patriotyzm Jana Pawła II.
Pojawiają się jednak osoby głośno krzyczące: Bóg, Honor, Ojczyzna, a promują one nienawiść i
chęć odwetu, co nie jest zgodne z chrześcijaństwem. Dalej muzyk podkreśla, że do patriotyzmu
dochodził stopniowo i był to proces, bo zawsze kochał Polskę, lecz dopiero zetknięcie z wiarą, z
Bogiem przyniosło inną perspektywę patriotyzmu19.
Namacalnym przykładem promowania patriotyzmu przez Dariusza Malejonka i jego
zespół jest przygotowanie projektu muzycznego w ramach, którego wspólnie z polskimi
wokalistkami nagrane zostały dwie płyty: „Morowe panny” i „Panny wyklęte”. Obydwa krążki
inspirowane były powojennymi losami kobiet „Wyklętych”, tych, które jak 17-letnia Danuta
Siedzikówna „Inka”, po 1945 roku trafiły do antykomunistycznego podziemia i przeszły katusze
w ubeckich więzieniach. Projekt przedstawia spojrzenie współczesnych ludzi na dramat kobiet,
którym przypadł los „Wyklętych”, które bez względu na okoliczności walczyły nieugięcie ze
stalinowskim reżimem, zaś najważniejsze dla nich były Bóg, Honor i Ojczyzna, za które często
musiały ponieść najwyższą cenę.
Płyta „Panny Wyklęte” skierowana jest nie tylko do kobiet, gdyż utwory opatrzone
przejmującymi tekstami, opartymi na autentycznych historiach, trafiają również do mężczyzn.
Przygotowany projekt ma trafić do wszystkich, dla których los ojczyzny nie jest obojętny. Teksty
tych utworów można traktować jako doskonałą, dodatkową oraz obowiązkową lekcję historii, z
której poznać można historię Danuty Siedzikówny ps. Inka, dowiedzieć się jak wyglądało życie

16

Por. J. Orzeszyna. Promocja wartości moralnych we współczesnym świecie. W: Wartości moralne w kontekście
współczesnego sekularyzmu. Red. J. Gocko. Lublin 2007 s. 50-52.
17
Wezwanie z Modlitwy Pańskiej „Przyjdź królestwo Twoje” jest tego wymownym świadectwem.
18
Dariusz Malejonek: ur. 1962 r., polski kompozytor, wokalista, gitarzysta, członek zespołów: Kultura, Izrael,
Moskwa, Armia, Houk, 2Tm 2,3, Arka Noego, a obecnie Maleo Reggae Rockers. Pochodzi z rodziny niewierzącej,
przeszedł nawrócenie i przyjął sakramenty.
19
Przepis na szczęście Malejonka. W: http://www.wsieci.pl/przepis-na-szczescie-malejonka-pnews-1583.html
[07.07.2016].
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Józefa Franczaka ps. Lalek, a także poznać uczucia i pragnienia kobiet żyjących w powojennej
rzeczywistości. Płyta odzwierciedla również stosunek PRL-owskich władz do Kobiet
Niezłomnych, na której te relacje opisane są bardzo dokładnie20.
Utwory z płyty poruszają bardzo poważne i trudne tematy, albowiem mowa w nich jest
o śmierci, poświęceniu, o Bogu i o Polsce. Teksty nie są przypadkowe, lecz inspirowane
prawdziwymi wydarzeniami mającymi ewidentny wpływ na losy kraju. Mówią one
o konkretnych osobach, jak na przykład o Ince, która mówi słuchaczom o sensie swojej śmierci:
„To dla ciebie Kropelka Polski, daj ją dzieciom, gdy nie wiedzą o czym śnić”21. Panny Wyklęte,
żyły dla Polski, często nocami czuwały z karabinami (utwór „Nocna zmiana”), uciekały przed
wrogami i chowały się po lasach (utwór „Prawem wilka”), nie dawały się złamać podczas tortur
(utwór „On nie zapomni”). Bywało również i tak, że niektóre z nich ponosiły śmierć (utwór
„Niezłomni”), inne zaś żyły dalej, lecz całkowicie przemienione doświadczeniami walk (utwory:
„Inna”, „Modlitwa dziewczyńska”, „Czarno-biały”).
Godnym zauważenia jest fakt, że projekt spotkał się z gorącym przyjęciem a przesłanie
twórców projektu trafnie odpowiedziało oczekiwaniom publiczności. Poruszające teksty
zawierają w sobie pewną wewnętrzną siłę, która pozwala ich bohaterkom „zachować się jak
trzeba” w najtrudniejszych czasach. Różnorodność muzyki oraz artystycznych temperamentów
wokalistek potwierdza, iż te wartości mogą być bliskie również współczesnemu pokoleniu.
Szacunek dla historii wyrażany jest w różnych stylach muzycznych: rocku, hip-hopie, rapie
i reggae oraz wspierany przez talent, dynamikę oraz zaangażowanie artystów, którzy stworzyli
tę płytę. Być może fenomen projektu tkwi w poczuciu nienasycenia, jakie pozostaje w człowieku
po wysłuchaniu tejże płyty. Można przecież stwierdzić, iż wszystko jest – doskonała muzyka,
wymowne i mocne teksty, świetne wykonanie, mimo tego odczuwa się chęć poznania bliżej
opowiedzianych historii.
Mówiąc o patriotyzmie Dariusz Malejonek podkreśla, iż dzisiejszym młodym Polakom jest
znacznie bliżej do zaangażowania się w postawę narodowo-patriotyczną niż postawę
promowaną przez innych artystów ze sceny muzycznej, którzy śpiewają: „Lepszy żywy
obywatel, niż martwy bohater”22. Potwierdza to fakt uczestnictwa wielu młodych ludzi w
koncertach patriotycznych, a patriotyzm jest aktualny, bo Polacy z głębi serca są romantykami.
Zawsze byli wojownikami i walczyli o swój kraj.
Wokalista zespołu Maleo Reaggae Rockers dostrzega, że tematyka patriotyczna nie jest
pożądana w mainstreamowych mediach, można raczej narazić się, a dodatkowo stacje radiowe
i telewizyjne nie będą grały takiej muzyki. Zamiarem autora tekstów utworów o Żołnierzach
Wyklętych jest przekazanie prawdy historycznej i zachęta do solidarności Polaków. Takim

20

Kobiety o patriotyzmie. Panny Wyklęte do kupienia. W: http://www.radiownet.pl/publikacje/kobiety-opatriotyzmie-panny-wyklete-do-kupienia [10.07.2016].
21
Cytat z utworu „Jedna chwila” wyk. K. Malejonek & Maleo Reggae Rockers. W: http://www.tekstowo.pl/
piosenka,kasia_malejonek__maleo_reggae_rockers,jedna_chwila.html [13.07.2016].
22
Fragment piosenki Maria Peszek „Sorry Polsko”. W: http://www.tekstowo.pl/piosenka,maria_
peszek,sorry_polsko.html [13.07.2016].
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bodźcem mogą być właśnie piosenki z płyty „Panny Wyklęte”, która mówi o przebaczeniu, a nie
nawoływaniu do odwetu czy nienawiści23.
W innej jeszcze rozmowie Malejonek twierdzi, że o patriotyzm w sztuce należy dbać, a to
dlatego, że młode pokolenie Polaków coraz mniej interesuje się historią swojego kraju, coraz
mniej jest jej w ich życiu. Dodaje, iż Polacy mają ciągle dług do spłacenia, gdyż przez ostatnie 70
lat nie mówiło się o ludziach oddających swoje życie za wolność24. Według Dariusza patriotyzm
nowoczesny czy ten z dawnych lat zawsze pozostanie patriotyzmem i nigdy nie powinien stać
się szowinizmem. Hasło: Bóg, Honor, Ojczyzna powinno być drogowskazem dla młodych ludzi,
gdzie chodzi nie tylko o codzienną walkę o Polskę, ale o wypełnianie obowiązków wynikających
z bycia mężem, żoną, córką, synem, pracownikiem. Patriota powinien być uczciwy i solidarny, a
widząc zło winien zdobyć się na odwagę i zareagować.
***
W niniejszym rozważaniu starano się ukazać niektóre wartości chrześcijańskie, które
promowane są przez polskie katolickie grupy muzyczne. Pierwsza część opracowania
koncentruje się na najważniejszej wartość w życiu człowieka, czyli życiu i rodzinie, którą
szczególnie promuje Magda Anioł na scenie chrześcijańskiej. Kolejny fragment mówi
o czystości, która jest bardzo istotna w życiu młodego człowieka, a wartość tę lansuje grupa
Love Story z Magdą Frączek. Ostania część ukazuje patriotyzm zajmujący szczególne miejsce w
twórczości zespołu Maleo Reggae Rockersi i jego lidera Dariusza Malejonka. Szczególnym
wyrazem jest przygotowany przez niego projekt o Bohaterach Wyklętych. Przybierająca na sile
laicyzacja i sekularyzacja prowadzą do osłabienia omówionych wartości chrześcijańskich,
dlatego należy promować te wartości, choćby poprzez muzykę i potwierdzać ją osobistymi
świadectwami.

23

„PRL „uczyła” nas o Wyklętych jak najgorzej. A oni byli ludźmi heroicznymi” – mówi Darek Malejonek,
pomysłodawca płyty „Panny Wyklęte”. W: http://wpolityce.pl/polityka/167846-prl-uczyla-nas-o-wykletych-jaknajgorzej-a-oni-byli-ludzmi-heroicznymi-mowi-darek-malejonek-pomyslodawca-plyty-panny-wyklete
[15.07.2016].
24
Atrakcyjny patriotyzm, czyli jaki?. W: http://www.polskieradio.pl/9/396/Artykul/1629465,Atrakcyjnypatriotyzm-czyli-jaki [16.07.2016].
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Abstrakt

W niniejszym rozważaniu starano się ukazać niektóre wartości chrześcijańskie, które
promowane są przez polskie katolickie grupy muzyczne. Pierwsza część to zwrócenie uwagi na
najważniejszą wartość w życiu człowieka, czyli życie i rodzinę, którą szczególnie promuje Magda
Anioł na scenie chrześcijańskiej. Kolejny fragment mówi o czystości, która tak istotna jest w
życiu młodego człowieka, a wartość tę lansuje grupa Love Story z Magdą Frączek. Ostania część
ukazuje patriotyzm zajmujący szczególne miejsce w twórczości zespołu Maleo Reggae Rockers
oraz jego lidera Dariusza Malejonka. Szczególnym wyrazem jest przygotowany przez niego
projekt o Bohaterach Wyklętych. Przybierająca na sile laicyzacja i sekularyzacja prowadzą do
osłabienia omówionych wartości chrześcijańskich, dlatego należy promować te wartości,
choćby poprzez muzykę i potwierdzać ją osobistymi świadectwami.
Słowa klucze: wartości chrześcijańskie, zespół muzyczny, czystość, patriotyzm, rodzina,
życie.
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Halina Koselska-Kubiak

Oddziaływanie katechetyczno-duszpasterskie
w pracy z osobami z głębszą i głęboką
niepełnosprawnością intelektualną
W moi opracowaniu przedstawię, jak można efektywnie prowadzić specjalną działalność
katechetyczno-duszpasterską z osobami dotkniętymi głębszą i głęboką niepełnosprawnością
intelektualną. Praca ta jest zupełnie inna od tej, która obejmuje osoby pełnosprawne czy nawet
osoby z lekką niepełnosprawnością, dlatego postaram się przedstawić mój temat w sposób
konkretny, przystępny i głęboko powiązany z praktyką.
1. Założenia teologiczne oddziaływań religijnych
Zadaniem Kościoła wypływającym z nakazu Chrystusowego jest wskazywanie wszystkim
ludziom drogi zbawienia. W wypełnianiu tego posłannictwa szczególną rolę odgrywa katecheza,
której Kościół zawsze poświęcał wiele wysiłków, jako jednemu ze swych najważniejszych zadań.
Wymieniona forma oddziaływań religijnych jest integralnie zespolona z całokształtem posługi
misyjnej i duszpasterskiej Kościoła. Prowadzi ona całą wspólnotę wierzących, jak również
wszystkich poszczególnych jej członków do osiągnięcia żywego poznania Boga i Jego zbawczego
planu, dokonanego w osobie Jezusa Chrystusa1.
Katecheza, jak podkreśla Adhortacja o katechizacji, zawsze stanowiła dla Kościoła święty
obowiązek oraz stałe i niezbywalne prawo, wypływające z nakazu Chrystusowego (por. Mt 28,
19-20). Z teologicznego punktu widzenia każdy ochrzczony, bez względu na osiągnięty poziom
rozwoju intelektualnego, na podstawie samego chrztu posiada niezaprzeczalne prawo
otrzymania od Kościoła nauki i wychowania, które umożliwią mu dojście do życia prawdziwie
chrześcijańskiego. W osiągnięciu tego celu, każdy człowiek potrzebuje pomocy odpowiednio
dostosowanej do swoich możliwości2.
Prawo do katechizacji posiadają wszyscy ludzie, a więc również wszyscy niepełnosprawni,
którzy, ze względu na na swoją szczególną sytuację życiową wymagają specjalnej troski. Kościół,
który w swojej posłudze zawsze kierował się duchem swego Mistrza, w każdym człowieku stara
się dostrzegać cząstkę Mistycznego Ciała Chrystusa. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
stanowią szczególną cząstkę, która nie uchodzi uwagi Kościoła. Dostrzega się ich godność
osobową, niezbywalne prawa, w tym również możliwość ich katechizowania i doprowadzenia
do kontaktu z Bogiem w społeczności Kościoła3.
1 Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Catechesi Tradendae. 16 października 1979 nr 1. [dalej: CT]
2 CT 14; A. Kotlarski. Katecheza dzieci opóźnionych w rozwoju. „Katecheta” 13:1969 nr 5 s. 202-207.
3 Zob. Dokument Stolicy Apostolskiej na Międzynarodowy Rok Osób Upośledzonych Umysłowo. „L`Osservatore
Romano” nr 3:1981.
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2. Misja katechety i duszpasterza specjalnego
Adhortacja o katechizacji Catechesi Tradendae wyraźnie zaznacza, że katecheza powinna
być wierna Bogu oraz wierna człowiekowi4. Wierność Bogu oznacza, iż katecheza, a więc
również i katecheza specjalna, i ta szczególna, która obejmuje osoby z głębszą, a także z głęboką
niepełnosprawnością intelektualną powinna być przepowiadaniem Dobrej Nowiny. Praca
katechetyczna w odniesieniu do tych osób nie może stanowić dodatkowych zajęć
terapeutycznych czy rewalidacyjnych, chociaż bazuje ona na tych samych metodach oraz
wykorzystuje podobne środki dydaktyczne5. Katecheza wierna człowiekowi oznacza, że
powinna być ona maksymalnie dostosowana do możliwości i potrzeb osób katechizowanych.
W tym kontekście katecheci mają obowiązek wszechstronnie poznać osoby, do których są
posłani, aby nieść im orędzie Bożej miłości6.
U osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną występują bardzo małe
możliwości komunikacji werbalnej, z tego względu należy być otwartym i wyczulonym na
sygnały pozawerbalne, czyli na mowę ciała. Osoby te komunikują o swoich stanach ducha oraz
o swych potrzebach i oczekiwaniach poprzez mimikę, ułożenie brwi i zmarszczek na czole,
uśmiech, grymasy, zaciśnięte lub rozluźnione dłonie, stan napięcia mięśni, wydawane dźwięki,
sposób oddychania oraz wiele innych reakcji, które trzeba umieć dostrzegać, a także właściwie
interpretować7. Niezwykle ważne jest to, aby u swoich podopiecznych poznali, jakie funkcje
rozwojowe są u nich najbardziej rozwinięte, a jakie są zaburzone, oraz w jaki sposób możemy
je rozwijać8. W gronie uczestników zajęć, w tej samej grupie mogą być tacy, którzy w sposób
wyraźny reagują np. na bodźce akustyczne i wizualne, inni na smakowe i zapachowe, może
zdarzyć się tak, że znajdą się też tacy, którzy najbardziej otwarci są na dotyk. Z tego względu
nasze działanie powinno mieć charakter polisensoryczny, czyli oddziałujący na wszystkie
zmysły9.
W celu wypełnienia swej misji katecheza szuka najbardziej odpowiednich dróg i środków
oddziaływania. Wprowadza ona i próbuje różnych metod, odpowiednich do wieku i rozwoju
umysłowego katechizowanych. Dąży do znalezienia języka, maksymalnie dostosowanego do ich
poziomu intelektualnego. Osoby specjalnej troski ze względu na zaburzenia rozwoju
4 Adhortacja o katechizacji nr 30.
5 K. Lausch. Przygotowanie dziecka z głębszą niepełonsprawnością intelektualną do aktywnego uczestnictwa w
życiu religijnym i społecznym. referat wygłoszony na kursie dla katechetów specjalnych w Białymstoku s.9.
6 T. Kaupeny. Gottesdienstgestaltung, Messgestaltung, religöse Vermittlung. Referat wygłoszony na konferencji
dla katechetów specjalnych Archidiecezji Wiedeńskiej 07.11.1996. Ks. Tomas Kaupeny jest znanym i bardzo
cenionym katechetą oraz duszpasterzem osób z niepełnosprawnością intelektualną w Wiedniu. W każdą niedzielę
i święta od wielu lat celebruje on Msze św. specjalne dla wychowanków z Ośrodka Szkolno-Wychowczego Caritas
„ Am Himmel”. Nazwa tego ośrodka: „ Am Himmel” (Na niebie) pochodzi od jego położenia na wzgórzu przy Lasku
Wiedeńskim.
7 A. Fröhlich, A. Simon. Gemeinsamkeiten entdecken, Mit schwerbehinderten Kindern kommunizieren, Verlag
selbstbestimmtes Leben. Düsseldorf 2004 s. 34. Także A. Fröhlich, Basale Stimulation - ein Konzept für die Arbeit
mit schwer beeinträchtigten Menschen, Verlag selbstbestimmtes Leben. Düsseldorf 2015 s.71.
8 K. Lausch. Wychowanie religijne uczniów głębiej upośledzonych umysłowo. W: Przewodnik dla nauczycieli
uczniów upośledzonych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. I. Warszawa 2001 s. 16.
9 A. Fröhlich, Basale Stimulation, dz. cyt. s.68-69. Także A. Kiciński. Katecheza osób z niepełnosprawnością
intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II. Lublin 2011 s. 362 – 364.
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umysłowego oraz wszystkie uwarunkowania z nim związane, wymagają odpowiednio
dostosowanej pracy katechetycznej. Może okazać się ona efektywna, o ile będzie głęboko
oparta na zasadach pedagogiki specjalnej10. Obok dogłębnej znajomości tych zasad oraz
umiejętności posługiwania się nimi w praktyce ogromnie ważne są również duchowe
predyspozycje katechety11. Oddziaływanie takie stanie się najbardziej owocnym, kiedy
gruntowne przygotowanie pedagogiczne zostanie połączone z żywą wiarą oraz bogatą
wrażliwością, empatią i akceptacją każdego wychowanka, który jest jedyny w swojej
niepowtarzalności12. Dla katechety specjalnego, z czasem zdobywania doświadczenia w tej
pracy, decydującym przygotowywaniem do zajęć staje się nie to, co techniczne czy metodyczne,
ale modlitwa, dzięki której otwiera się on na swoich wychowanków. Chodzi tutaj o to, aby każde
z dzieci, z którymi się spotyka na katechezie stanęło w modlitwie przed jego oczyma. Trzeba też
prosić Pana Boga, aby uzdolniał do otwarcia się i przyjęcia ich takimi, jakimi są, oraz aby na
katechezie dokonywała się tajemnica dotknięcia i spotkania. W takim rozumieniu
przygotowanie w sensie technicznym przesuwa się stopniowo na drugi plan. W przeciwnym
razie jest się zmuszonym do pracowania w pierwszej kolejności metodami, technikami i
wykorzystywania różnych chwytów, które czasem są dobre, ale przy tym może się duchowo nic
nie dziać, wnętrze nie zostanie dotknięte, ani tym bardziej poruszone. Ważne jest, aby zaufać,
że wiara nie oddziałuje moralizatorsko, lecz jest źródłem wewnętrznej siły13.
Katecheci oraz duszpasterze specjalni powinni być dobrymi pedagogami, a także ludźmi
głębokiej wiary. Jeśli chce się przekazywać Dobrą Nowinę osobom z niepełnosprawnością
intelektualną, to ogromnie ważna jest osobista wiara w Boga jako miłującego Ojca, który kocha
bez wyjątków każde dziecko. Osoby niepełnosprawne istnieją z woli kochającego Boga. Wiara
pozwala nam dostrzec w nich godność umiłowanych dzieci Bożych, stworzonych na obraz i
podobieństwo Boże. Żywa wiara daje nam głębokie przekonanie, że osoby te są tak samo, jak
wszyscy inni chrześcijanie, od chwili chrztu świątynią Ducha Świętego oraz członkami wspólnoty
Kościoła14.
3. Doświadczenie Boga przez osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
Niepełnosprawność, która jest punktem wyjścia tych rozważań dotyczy intelektu,
rozumu, ale nie obejmuje ona ducha. Osoby nią dotknięte są tak samo ludźmi, jak wszyscy inni
– pełnosprawni. Pokazują one, jakby w szkle powiększającym to, co zawsze ma znaczenie dla
każdego człowieka, co dotyczy nas wszystkich. Dzieci szczególnej troski w swej istocie nie są
inne. Inaczej mówiąc, duch tych dzieci nie jest upośledzony, ich dusza nie jest
niepełnosprawna15. Ich doświadczenie Boga nie różni się w niczym od naszego. Ma ono niewiele

10 CT nr 27. Także B. Rozen. Edukacja religijna osób z niepełnosprawnością intelektualną Studium pedagogicznoreligijne. Olsztyn 2008 s. 174.
11 Por. A. Kiciński. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną s. 302.
12 Dokument Stolicy Apostolskiej na Międzynarodowy Rok Osób Upośledzonych nr 3. Także K. Lausch. Teoretyczne
podstawy katechizacji osób głębiej upośledzonych umysłowo. Warszawa 1987 s. 147.
13 T. Kaupeny. Gottesdienstgestaltung, Messgestaltung, religöse Vermittlung.
14 Dokument Stolicy Apostolskiej na Międzynarodowy Rok Osób Upośledzonych nr 16.
15 T. Kaupeny. Gottesdienstgestaltung, Messgestaltung, religöse Vermittlung.
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wspólnego z umysłem, z rozumieniem, z intelektem, oraz wiedzą. Natomiast ma ono głęboki
związek z byciem zawołanym, zagadniętym i wezwanym po imieniu oraz z byciem dotkniętym.
Zawiera ono również wiele wspólnego ze zdolnością do dotykania, z wewnętrznym
promieniowaniem i wewnętrznym okrzykiem, a także ze stanem uczuciowych nastrojów i
przeżyciem zadziwienia16.
Biorąc pod uwagę dzieci szczególnej troski możemy powiedzieć, że do nich przede
wszystkim odnoszą się słowa Chrystusa: ”Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga
oglądąć będą”. Dzieci te należą do tych, które już teraz widzą Boga, w swojej duszy widzą one
może więcej, może bardziej, niż my. Jest to możliwe dlatego, gdyż im nie zawadza umysł, nie
stoi na przeszkodzie przemądrzałość, wyniosłość i wiedza. Wypływa stąd szczególne powołanie,
jakie mają te dzieci wobec współczesnego świata, w którym bożkami są dzisiaj sukces,
osiągnięcia, intelekt, witalność, siła i zdrowie17. Może właśnie one mogą być dla nas szansą i
przykładem naszego doświadczenia Boga oraz pokazania nam, że nie wszystko musi być
uchwytne i zrozumiałe. Przykładem może być tutaj Franz18, który podczas specjalnej Mszy św.
z udziałem katechetów wiedeńskich siedział na materacu przy ołtarzu. Chłopiec ten chwilami
bardzo głośno śpiewał i widać było, że jest bardzo szczęśliwy. Za każdym razem podczas
nabożeństwa był on owładnięty wewnętrzną radością, która występuje u niego – wedle relacji
jego opiekunów – niezwykle rzadko. Chłopiec zazwyczaj nie potrafił jej wyrazić. Sytuację tę
można nazwać małym cudem, ponieważ Franz należy do dzieci z głębokim stopniem
niepełnosprawności intelektualnej19. W czasie Mszy św. z udziałem katechetów zachowanie
Franza było zupełnie inne, niż zwykle. Po raz pierwszy chłopiec nie wytrzymał do końca
nabożeństwa. Nagła obecność dużej liczby obcych osób w kaplicy była dla niego czymś tak
nowym i burzącym poczucie bezpieczeństwa, że zareagował on lękowymi konwulsjami, aż
uderzał głową w ścianę i z tego powodu krwawił20.
Kolejnym przykładem jest Toni, który również uczestniczył w tej Mszy Świętej i podczas
niej wybuchał on głośnym płaczem. Jak przyznawał celebrans, który dziesięć lat katechizował
chłopca, ten płacz, zwłaszcza w religijnym wymiarze, był dla niego czymś bardzo ważnym i
uzdrawiającym. Toni jest klasycznym przykładem chłopca, którego można określić „Sunny Boy“.
Był on zawsze w dobrym nastroju, zawsze radosnym i serdecznym człowiekiem oraz kimś, kto
jest otwarty na każdy żart czy dowcip. Podczas katechezy popadał on regularnie, zwykle po
upływie jakiegoś czasu, w płacz. Ks. Kaupeny, jako jego duszpasterz i katecheta, czuł, że Toni
wtedy może swój wewnętrzny ból po prostu wylać. Chłopiec miał poczucie, że ból, który zwykle
musiał w sobie ukrywać, będzie tu chroniony i bezpiecznie zamknięty. O tym byli również,
przekonani jego nauczyciele, jednak odczuwali oni, że muszą odwrócić uwagę chłopca i

16 Tamże; Zob. U. Gebert. Pastorale Betreuung von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung. Möglichkeiten
und Grenzen in der Chronik der Stiftung Liebenau von 1968 bis 1985 s. 154.
17 T. Kaupeny. Gottesdienstgestaltung, Messgestaltung, religöse Vermittlung. A. Kiciński. Katecheza osób z
niepełnosprawnością intelektualną s. 63.
18 Wszystkie imiona, które podaję w moim opracowaniu są zmienione ze względu na szacunek dla tych osób oraz
ochronę ich osobistych danych.
19 T. Kaupeny. Gottesdienstgestaltung, Messgestaltung, religöse Vermittlung.
20 Tamże.
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możliwie szybko wyprowadzić go z takiego stanu. Wołali więc do niego: “Halo, Toni! Patrz!“.
Chcieli oni możliwie szybko zadziałać, aby znowu zaczął się śmiać. Ks. Tomas wybrał jednak inną
drogę rozwiązania tej sytuacji. Wczuł się on w potrzeby duszy swojego wychowanka oraz
zaakceptował jego uczucia, dlatego mówił do niego: „Toni, wolno ci płakać i to jest dobre”. Obie
reakcje są ważne dla ogólnej kondycji i rozwoju takich osób. Potrzebny jest ten ekstremalny
śmiech i przepełnienie zachwytem oraz możliwość wyrażenia tych emocji. Potrzebny jest
również ból oraz możliwość jego uzewnętrznienia21.
Do takich otwartych form wyrażania się ludzie pełnosprawni nie są już zdolni lub mają z
tym spore problemy22. Nie da się ich po aktorsku odgrywać lub wymuszać. Osoby z
niepełnosprawnością umysłową dodają nam jednak odwagi, żeby doszło do głosu podczas
nabożeństwa to co jest najbardziej wewnętrzne. Myśl tę odnajdujemy w tekście Ewangelii o
pannach roztropnych, które przygotowały swoje lampy. Panna jest zawsze obrazem biblijnym
człowieka, który czeka, który jest otwarty, który czeka z utęsknieniem na tego, który przychodzi.
Obraz ten przedstawia człowieka, który otwarty jest jeszcze na niespodziewane. Można
powiedzieć tutaj o otwartości na niespodzianki życiowe i na Boga, który działa niespodzianie.
Może warto byłoby postawić sobie pytanie: „Czy właściwie wierzę jeszcze, że mogę być
zaskoczony, że Bóg chce mnie zadziwić jeszcze dzisiaj, a może jutro?” lub „Czy uważam, że
wszystko jest już dla mnie z góry ułożone?” Latarnia z przypowieści oznacza katechezę. Stanowi
ona chroniący i pielęgnujący obszar, który pomaga. Olej natomiast symbolizuje żywą, osobistą
wiarę, która płynie w człowieku23.
4. Zróżnicowani uczestnicy i ich potrzeby
Specjalna działalność katechetyczno-duszpasterska wymaga umiejętności włączenia w
nią codziennego życia oraz osobistych doświadczeń osób niepełnosprawnych umysłowo. Praca
ta nie może być nigdy oderwana od konkretnej rzeczywistości i stanowić jakby ”obce ciało” w
całokształcie procesu dydaktyczno-wychowawczego24. Ważne jest, aby katecheta umiał
wpatrzeć się w każde dziecko, zauważył to, co ono aktualnie prze żywa i czuje oraz pozwolił mu
wyrazić osobiste uczucia, a także je zaakceptował25. Nie można wymagać od podopiecznych,
aby zawsze byli zadowoleni, uśmiechnięci, spokojni, pilni, posłuszni i mili. Nie możemy narzucać
im odgrywania ról, wręcz przeciwnie – pozwólmy im być sobą. Wszyscy wiemy, jak dla nas
samych ważne jest, by być zrozumianym i akceptowanym.
Dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną tak samo, jak wszystkie inne dzieci,
posiadają zróżnicowane cechy osobowości oraz reprezentują różne typy zachowań. Niektóre z
nich można określić, jako dzieci radosne, pogodne, otwarte, spokojne, posiadające poczucie
humoru. Natomiast inne mogą być nadpobudliwe, uparte, skłonne do agresji i wybuchów złości.
Wśród nich są dzieci smutne, apatyczne, pracowite, a także leniwe, czy pedantyczne oraz

21 Tamże.
22 U. Gebert. Pastorale Betreuung von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung s. 27.
23 T. Kaupeny. Gottesdienstgestaltung, Messgestaltung, religöse Vermittlung.
24 U. Pastorale Betreuung von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung s. 28.
25 A. Fröhlich, A. Simon. Gemeinsamkeiten entdecken s. 16.

ISSN 2450-7318

46

Forum Młodych Pastoralistów 21.12.2016

2:2016 NR 3

posiadające całą gamę innych cech, które są wspólne nam wszystkim26. Wszystko, co chcemy
osobom niepełnosprawnym przekazać, zaproponować, powiedzieć czy zrobić z nimi, albo dla
nich, powinno być tak pomyślane, aby ich życie wzbogacić, uczynić je łatwiejszym. Katecheta
winien być odpowiedzią na ich konkretne życiowe pytania i potrzeby. Oddziaływanie religijne
powinno być zawsze nacechowane umiłowaniem życia, a nie obcością, czy wręcz wrogością
wobec niego. Należy poczynić wszelkie starania, by zajęcia były interesujące, radosne i
atrakcyjne. W posłudze tej nie można zapomnieć, że religia jest dla ludzi, a nie odwrotnie. Osoby
z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują tak rozumianego wychowania religijnego, gdyż
tylko na tej drodze mogą doświadczyć, że są ludźmi pełnowartościowymi i godnymi miłości27.
5. Pierwotne moce i siły człowieka
Oddziaływanie religijne, aby mogło być efektywne i dostępne dla osób z głębszą, a przede
wszystkim z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, powinno być powiązane z innymi
formami pracy i uzupełniać je o wymiar religijny. Podstawą takiej działalności jest
wykorzystanie możliwości komunikacji elementarnej oraz podstawowych mocy i sił głęboko
tkwiących w człowieku28. Ważne jest, aby te odwieczne moce życiowe człowieka pobudzać,
ochraniać i pielęgnować. Moce te są zawsze też bożymi siłami, czy to ze względu na stworzenie,
czy też ze względu na nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. Doświadczony katecheta
dostrzega, jak ważne jest działanie tych mocy w nim samym i w nich pokłada nadzieję. Zauważa
je również w swoich wychowankach i próbuje dopuścić je do głosu podczas nabożeństw, jak
również na lekcjach religii. Do podstawowych mocy i sił człowieka ks. Kaupeny zalicza: moc
pozdrowienia, moc imienia, moc bliskości, moc piosenek, moc obrazów, moc opowiadań oraz
moc rytuałów29.
a) Moc pozdrowienia
Nasza codzienność składa się z wielorakich relacji międzyludzkich. W relacjach tych
ogromnie ważne jest przywitanie się. Sposób powitania drugiego człowieka wyraża nasze
osobiste nastawienie do niego. Kiedy kogoś serdecznie pozdrawiamy, to w ten sposób
wyrażamy mu, że go zauważamy oraz, że jest on dla nas ważny i oczekiwany. Ks. Tomas
podkreśla, że postawił sobie jako zadanie w każdej grupie, w której prowadził zajęcia, jak
również podczas nabożeństw, na ile jest to tylko możliwe, aby pozdrowić indywidualnie każde
dziecko. Twierdzi on, że bardzo ważne jest, aby podczas katechezy zawsze pojedynczo
pozdrawiać dzieci. Taką postawę wobec nich wyrażają chociażby słowa: „dobrze, że jesteś;
cieszę się, że przyszedłeś”. Ks. Tomas dzieli się swym doświadczeniem, że kiedy w sposób
szczególny pozdrawia wyjątkowo trudne dzieci, ułatwia mu to przebieg spotkania. Wiele dzieci
26 E. Thaler. Religionsuntrricht in den Basalen Förderklassen Konferencja dla katechetów specjalnych Archidiecezji
Wiedeńskiej 11.10.2004. Eva Thaler jest współzałożycielką klas dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością
intelektualną, jest ona nauczycielką w jednej z takich klas, a także prowadzi szkolenia w tym zakresie dla studentów.
27 W. Broedel. Religiöse Erziehung zur Förderung des entwicklungsgestörten und behinderten Kindes. Ravensburg
1981 s. 9-10.
28 T. Kaupeny. Gottesdienstgestaltung, Messgestaltung, religöse Vermittlung.
29 Tamże.
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ze szczególnymi potrzebami edukacyjno-wychowawczymi w różny sposób pragnie zwrócić na
siebie uwagę i być w centrum zainteresowania. Zwracając się do nich osobiście podczas
pozdrowienia, już wtedy zaspakaja się w nich tę potrzebę i dalszy przebieg zajęć może być dla
obu stron bardziej owocny30.
Podobne znaczenie jak pozdrowienie, posiada również pożegnanie się z uczestnikami
spotkania. Z tego względu ogromnie ważne jest, aby kiedy to możliwe katecheci i duszpasterze
specjalni przywitali i życzliwie pożegnali osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zwróćmy
uwagę, że powitanie i pożegnanie mają miejsce również podczas celebracji sakramentów. W
wyraźny sposób dostrzec je można w czasie celebracji liturgicznych, przede wszystkim podczas
sprawowania Eucharystii. Ważne jest, aby w ramach liturgii z udziałem osób specjalnej troski
powitanie i pożegnanie przeprowadzić w sposób przystępny, zrozumiały i serdeczny. W
wiedeńskim ośrodku w każdą niedzielę i święto, a także w czasie nabożeństwach szkolnych
duszpasterz wita każde dziecko krótką piosenką, serdecznym uściskiem ręki i spojrzeniem
dziecku w oczy.
Celebrację powitania i pożegnania uczestników katechezy specjalnej akcentuje również
K. Lausch. Element ten stanowi w jego materiałach stały punkt każdego spotkania
katechetycznego oraz nabożeństwa specjalnego. Wspomniany autor przenosi pozdrowienie
praktykowane w relacjach ludzkich do pozdrowienia Pana Boga i to pozdrowienie stanowi
modlitwę31, co stanowi dobry przykład na połączenie życia codziennego z jego wymiarem
duchowym.
b) Moc imienia
Kolejną pierwotną siłą, głęboko tkwiącą w nas, jest moc imienia. Najstraszniejsze dla
człowieka jest, kiedy traktuje się go jako numer, liczbę, czy rzecz. Często słyszy się w żargonie
szpitalnym: „Teraz zajmiemy się tym kolanem, później tym udem, a potem wsadzimy je na
wózek...”. Podobnie, będąc w poczekalni jesteśmy często wyzywani tylko jako kolejny numer. A
przecież człowiek został wezwany i nazwany po imieniu. Ważne jest, aby właśnie po imieniu
odnosić się do dzieci specjalnej troski. Zwracać się do każdego z nich osobiście i robić często32.
K. Lausch w swoich katechezach, które przez wiele lat prowadził, a także w znanych nam
jego opracowaniach pokazuje, jak bardzo ważne jest indywidualne zwracanie się po imieniu do
każdego uczestnika zajęć33. W podobny sposób, jak u K. Lauscha, w ośrodku „Am Himmel”
imiona dzieci włączane są do tekstów prostych i melodyjnych piosenek, śpiewanych podczas
nabożeństw, katechez i świętowania ważnych wydarzeń. Osobiste zwracanie się do
podopiecznych trzeba uskuteczniać każdorazowo przy powitaniu, pożegnaniu, przy
błogosławieństwie, podczas modlitwy oraz indywidualnej pracy z dzieckiem. Imiona dzieci
wyeksponowane są w każdej ich pracy plastycznej, w każdej rzeczy, która do nich należy albo
której one używają.

30 Tamże.
31 K. M. Lausch. Katecheza przedkomunijna osób głębiej upośledzonych umysłowo. Warszawa 1990 s.
32 T. Kaupeny. Gottesdienstgestaltung, Messgestaltung, religöse Vermittlung.
33 Zob. K. Lausch. Katecheza przedkomunijna.
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c) Moc bliskości
Kolejną moc, jaką wymienia ks. Tomas, stanowi bliskość, która jest odwagą na dotknięcie
kogoś oraz otwartością na przyjęcie dotyku. W tym wymiarze dzieci specjalnej troski uwalniają
nas od wielu lęków, ponieważ nie znają one zahamowań, tabu i barier, które w nas
systematycznie rosły. Na początku przebywania z dziećmi szczególnej troski często towarzyszy
dziwne uczucie bycia stale „obłapywanym”. Z biegiem czasu spostrzec można że przejmujemy
takie zachowania i stajemy się bardziej otwarci na dotyk34.
Dotyk, jak zaznacza U. Gebert, jest niezwykle ważny w kontaktach międzyludzkich. Może
on być wyrazem przywiązania, wsparcia, współczucia oraz bezpieczeństwa. Dotyk może być
również bolesny, raniący lub przykry35. Może nastąpić to wtedy, gdy dochodzi do nadużycia
dotyku lub wymuszenia go. Takie sytuacje nie mogą mieć absolutnie miejsca w spotkaniu osoby
niepełnosprawnej z powołanymi do głoszenia im Dobrej Nowiny. Należy również czuwać oraz
stawiać granice, aby gesty dotyku ze strony naszych podopiecznych nie były wyrażane w sposób
przykry lub bolesny.
Jezus, a także wielu świętych, nie unikało dotykania ludzi w celu niesienia im pomocy i
wsparcia. Jezus w swojej działalności uzdrowił wiele osób właśnie poprzez dotyk. Na kartach
Pisma Świętego zauważamy, że Jezus łączył słowo z dotykiem. Powiązanie słowa z gestem
dotyku występuje bardzo wyraźnie również w sprawowanych sakramentach. Prawie wszystkie
sakramenty zawierają gesty dotyku, przez które człowiek doznaje uzdrowienia duszy36.
Wyjątkowymi przedstawicielami osób otwartych na dotyk są Jan Paweł II oraz Franciszek.
Obaj papieże obdarzali (papież Bergoglio czyni to nadal) z miłością gestem dotyku osoby
niepełnosprawne, a także ze spokojem przyjmowali takie gesty z ich strony. Taka postawa winna
być zachętą, by wyzbyć się lęków i obaw oraz otworzyć się na pozytywną bliskość, a także pełen
szacunku dotyk i uczynić je stałymi elementami spotkań katechetyczno-duszpasterskich.
Podczas każdych zajęć mamy dużo okazji, aby przez dotyk wejść w dialog z naszymi
podopiecznymi i wspólnie z nimi wielbić Boga. Podczas spotkań z dziećmi specjalnej troski
zawsze ma miejsce, powitanie i pożegnanie, podczas których podajemy każdemu z nich rękę,
pochylamy się z miłością nad nimi i patrzymy im w oczy. Dotyk pozwala okazać osobom z
niepełnosprawnością intelektualną radość bycia z nimi oraz wyrazić uznanie za ich osiągnięcia
oraz wdzięczność za współpracę z nami. W czasie zajęć czynić można tak, łącząc słowa pochwały
z gestem uścisku, wspólnego bicia braw, pogłaskania, ucałowania lub przytulenia.
W sytuacji, kiedy nasi wychowankowie doświadczają bólu lub przeżywają smutne i trudne
chwile, potrzebują od nas prawdziwego wsparcia i umocnienia wyrażonego nie tylko słowem
pocieszenia, ale przede wszystkim szczerym gestem dotyku. Przykładem jest tutaj Lina,
dziewczynka z głęboką niepełnosprawnością umysłową. Była ona bardzo miłym, spokojnym i
radosnym dzieckiem z Indii, które bardzo żywo reagowało na śpiew. Przez długie tygodnie Lina
przebywała w szpitalu, gdzie miała operację kręgosłupa. Po powrocie z sali operacyjnej jej stan
34 T. Kaupeny. Gottesdienstgestaltung, Messgestaltung, religöse Vermittlung.
35 U. Gebert. Pastorale Betreuung von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung s. 27.
36 Tamże. s. 27.
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był szokujący – stała się ona jakby zupełnie innym dzieckiem. Nerwowo naprężała całe swoje
ciało, rozpaczliwie płakała i krzyczała. Podczas moich zajęć usiadłam przy niej, by zwyczajnie być
z nią w jej bólu i smutku. Zaczęłam delikatnie masować, mocno zaciśnięte jej dłonie, następnie
rączki, nóżki i buzię. Powoli zdjęłam jej słuchawki z uszu, przez które słuchała głośnych nagrań
w swoim języku ojczystym, które miały ją uspokoić. Nie protestowała, tylko stopniowo zaczęła
się wyciszać i słuchać mojego śpiewania. W końcu zupełnie się odprężyła i obdarzyła mnie
delikatnym uśmiechem. Dla mnie i dla opiekunki, będącej na moich zajęciach było to
doświadczenie, które przeniknęło nas do głębi i pokazało nam, jak ważne i potrzebne jest
obdarowywanie przez dotyk i bliskość.
W polskiej tradycji znany jest i często praktykowany, bardzo wymowny gest dotyku, jakim
jest robienie znaku krzyża na czole37. Czyniły tak dawniej, i czynią tak również dzisiaj matki,
ojcowie czy dziadkowie, aby przez robienie znaku krzyża, obdarzyć błogosławieństwem swoich
najdroższych w rodzinie. Ten piękny i wyjątkowy gest dotyku wprowadziłam do swoich zajęć
katechetycznych, które prowadzę dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
Błogosławieństwo dzieci stało się swoistym rytuałem, występującym na każdym spotkaniu
katechetycznym. Przed zakończeniem zajęć i pożegnaniem dzieci robię każdemu z nich znak
krzyża na czole mówiąc np.: „Kahti, Jezus cię kocha – w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen,
Amen, Amen”. Często, szczególnie w okresie wielkanocnym do takiego błogosławieństwa,
używam jeszcze wodę święconą.
d) Moc muzyki i śpiewu
Muzyka i śpiew posiadają zaletę wyrażania naszych uczuć. Dają one możliwość
jednoczenia ludzi, prowadzą do wzajemnego dostrojenia się i współbrzmienia ze sobą.
Doświadczenie pokazuje, że piosenki, a także muzyka, są czymś bardzo ważnym w życiu dziecka.
Duszpasterz z ośrodka „Am Himmel” mówi o wielu wychowankach, którzy wyrażają się przez
piosenki. Nucą oni w ciągu dnia piosenki, które poznały w czasie nabożeństw i innych
momentów dnia. Przykładem może być dziecko, które zrobiło coś źle i zostało upomniane,
wtedy zaczyna śpiewać piosenkę:” Oj, das war falsch von mir”( Oj, to zrobiłem źle). Inne dziecko,
dając drugiemu kawałek chleba ze swojego śniadania, śpiewa: „Brot ist zum Teilen da!” ( Chleb
jest do dzielenia się). Ks. Tomas przywołuje także swoich podopiecznych, którzy, kiedy czują się
szczególnie szczęśliwi, śpiewają: „ Gottes Liebe ist so wunderbar” ( Boża miłość tak wspaniała
jest). W ten sposób dzieci doświadczają bycia przenikniętym i wypełnionym od wewnątrz oraz
bycia podźwigniętym. Stanowi to dla nich również drogę wejścia w śpiew niebiańskiego
uwielbienia38.
Przykładem pokazującym, jak ważne jest dla naszych podopiecznych śpiewanie, niech
będzie jeden z moich uczniów, którego nazwę Alex. Sprawiał on wszystkim wychowawcom
wiele kłopotów, głównie przez duży upór oraz niechęć do pracy. Jedną z podstawowych dróg
porozumienia z nim były właśnie śpiew i muzyka. Z tego powodu był on niezwykle szczęśliwy na
katechezie, gdyż taka atmosfera wręcz go uskrzydlała. Ku ogólnemu zdziwieniu znał on na
37 A. Kiciński. Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną s. 363.
38 T. Kaupeny. Gottesdienstgestaltung, Messgestaltung, religöse Vermittlung.
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pamięć wiele tekstów piosenek – najwięcej religijnych. Śpiewał je w szkole, w domu, na ulicy,
wszędzie, gdzie tylko mógł. Kiedy Alex był w klinice, po ciężkiej operacji bioder trwającej osiem
godzin, z napięciem czekali jego rodzice i personel szpitalny, obserwując, w jakim stanie się
wybudzi. Chłopiec budząc się, wszystkich wprowadził w swój optymistyczny nastrój, gdyż od
razu zaczął głośno śpiewać jedną z ulubionych piosenek z katechezy: “Jesu, Jesu, bitte eine
Geschichte, deine Geschichten gafallen mir”. (Jezu, Jezu, proszę o historię, Twoje historie
podobają mi się).
Katechezy oraz inne spotkania z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną,
prowadzone przez kompetentne osoby przepełnione są śpiewem i muzykowaniem. Tacy
fachowcy doskonale wiedzą, że formy te odgrywają bardzo ważną rolę w procesie dydaktycznowychowawczym. Piosenki i muzyka wytwarzają szczególny klimat, pozwalają one dojść do głosu
naszym stanom ducha i różnym nastrojom oraz wyrazić najgłębsze uczucia39. Przez śpiew
możemy również przekazać wiele ważnych treści religijnych, a przede wszystkim wprowadzić
siebie i naszych wychowanków w stan rozmodlenia i żarliwego uwielbienia Boga oraz
doświadczenia Jego obecności i bliskości.
W pracy katechetyczno-duszpasterskiej z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością
intelektualną trzeba być szczególnie otwartym na śpiewanie i muzykowanie, niezależnie od
osobistych zdolności i kwalifikacji muzycznych. Katecheci i duszpasterze, których obdarzył Pan
darem talentu muzycznego są w nieco lepszej sytuacji, gdyż mogą zawsze zaśpiewać i porwać
serca swoich słuchaczy. Ci natomiast, którzy takiego talentu nie posiadają albo go jeszcze w
sobie nie odkryli, muszą w tej dziedzinie włożyć więcej trudu i wysiłku. Trzeba tu zaznaczyć, że
każdy z nas potrafi śpiewać i muzykować, jeśli sam tego chce i jest na wymiar takiej komunikacji
otwarty. Zwróćmy uwagę, że ma to miejsce w rodzinach, w których są małe dzieci. Ja nie znam
takich mam, które by nie śpiewały z głębi serca, z miłością, czułością i zaangażowaniem
emocjonalnym własnym niemowlętom. Wszystkie dzieci kochają takie śpiewanie i bardzo go
potrzebują, gdyż dzięki niemu doświadczają klimatu bliskości, serdeczności i poczucia
bezpieczeństwa, co jest ogromnie ważne dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego. W takim
właśnie duchu niech śpiew i muzyka rozbrzmiewają podczas specjalnych spotkań
katechetycznych i duszpasterskich.
Śpiewanie i muzykowanie w katechezie specjalnej może przybierać różne formy. Na
początku, kiedy mamy nowe dzieci w grupie, sami zaczynamy śpiewać. W ten sposób dzieci
osłuchują się z naszymi piosenkami, a po pewnym czasie zaczynają je rozpoznawać, wyrażać
swoje zadowolenie i stopniowo włączać się na swój sposób we wspólne śpiewanie. Bardzo
ważne jest, aby piosenki w odniesieniu do interesującej nas grupy były krótkie, proste, łatwe
oraz melodyjne. Znane już piosenki należy bardzo często powtarzać i utrwalać. Trzeba pamiętać
że ciągłe powtarzanie tych samych piosenek nigdy nie będzie nudne dla naszych
podopiecznych, oraz że ich entuzjazm rozpali i nasze serca. Stopniowo należy starać się
poszerzać nasz repertuar muzyczny i „małymi kroczkami”, wprowadzać nowe piosenki, np.
takie, które związane z rokiem liturgicznym i kalendarzowym. Można śpiewać, kilkakrotnie
39 T. Kaupeny. Gottesdienstgestaltung, Messgestaltung, religöse Vermittlung; B. Rozen. Edukacja religijna osób z
niepełnosprawnością intelektualną s. 160.
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powtarzając tylko refren wybranej piosenki, werset psalmu lub krótki zwrot modlitewny, jak np.
„Amen, Amen”. Dobry nastrój może wytwarzać również samo nucenie melodii. Śpiewanie
można ubogacić przez akompaniament gitary lub innych instrumentów. Ciekawym
urozmaiceniem może być połączenie śpiewu z wyklaskiwaniem lub wystukiwaniem rytmu, z
tupaniem, z naśladowaniem głosów zwierząt, z gestami i tańcem. Podczas śpiewania można
jednocześnie eksponować symbole, obrazy, konkretne przedmioty, piktogramy oraz inne
elementy komunikacji alternatywnej.
e) Moc obrazów
Kolejną moc pierwotną stanowią obrazy, których wszyscy potrzebujemy, gdyż pomagają
nam one, podobnie jak opowiadania, tłumaczyć i odczytywać sens naszego życia. W dawnych
czasach, kiedy nie wszyscy ludzie posiadali umiejętność czytania i pisania, na ścianach kościołów
Biblia była wymalowana, wyrzeźbiona w drewnie lub wykuta w kamieniu. Ówczesne pokolenia
wiedziały dokładnie, że forma ta stanowi głęboko sięgającą możliwość przepowiadania. Z tego
względu ważne jest, aby w pomieszczeniach, w których odbywają się nabożeństwa specjalne
znajdowały się obrazy40.
Podobnie też w ramach katechezy specjalnej bardzo pożądane jest wprowadzanie
odpowiednich obrazów, rzeźb czy figur. Ważne jest, aby były one dostosowane do możliwości
percepcyjnych uczestników zajęć. Pomoce te powinny być wystarczająco duże, wyraźne,
przedstawiające zasadniczą treść oraz pozbawione zbędnych szczegółów. Znaną pomocą
katechetyczną, spełniającą wymienione kryteria jest „składanka” - modlitewnik autorstwa K.
Lauscha41. Zawiera ona sześć wyraźnych obrazków, które zachęcają, aby w różnych sytuacjach
zwracać się do Boga. Kolejnym przykładem może być pierwszy w Polsce, elementarz do religii
katolickiej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną pt. „Ja też jestem chrześcijaninem”42.
Książka ta została opracowana przez profesjonalnych pedagogów i katechetów specjalnych oraz
znawców komunikacji pozawerbalnej. Elementarz pełen jest ilustracji autorstwa Kazimierza
Wasilewskiego, pod którymi znajduje się krótki podpis słowny oraz symboliczny. Cenną pomocą
w tej dziedzinie jest także książeczka o modlitwie pt. „Rozmawiamy z Panem Bogiem“43. Jest
ona opracowana przez zasłużonych specjalistów w dziedzinie katechezy i duszpasterstwa
specjalnego, którymi są Katarzyna i Krzysztof M. Lauschowie. Modlitewnik zawiera barwne
rysunki Beaty Janickiej oraz piktogramy opracowane przez Dorotę Bilewicz. Podobnie jak
elementarz, posiada on grube, laminowane kartki, co zabezpiecza je przed zniszczeniem, ale
przede wszystkim dostarcza kolejnych bodźców sensorycznych. W książeczce tej przedstawione
są konkretne sytuacje związane z codziennym życiem dziecka oraz miejsca, w których można
się modlić, co umożliwia dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną wejście w osobistą

40 T. Kaupeny. Gottesdienstgestaltung, Messgestaltung, religöse Vermittlung.
41 H. Koselak. Przygotowanie osób specjalnej troski do sakramentu pojednania i Eucharystii. „Collectanea
Theologica“ 1987 z. 1 s. 110; K. Lausch. Przygotowanie dziecka z głębszą niepełnosprawnością s. 12.
42 Ja też jestem chrześcijaninem. Elementarz do religii katolickiej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Sandomierz 2015.
43 Zob. K. Lausch, K. Lausch. Rozmawiamy z Panem Bogiem. Gniezno 2009.
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rozmowę z Bogiem, a także zachęca najbliższych z ich otoczenia do towarzyszenia im w tej
przygodzie.
f) Moc opowiadań
Opowiadania, podobnie jak obrazy, stwarzają możliwość osobistego identyfikowania się
z poszczególnymi osobami, które w nich występują. Szczególnie podczas opowiadania scen
biblijnych możemy mieć nadzieję, że dzieci specjalnej troski wejdą w te wydarzenia oraz będą
współprzeżywać wszystkie emocje, które towarzyszą bohaterom. W takich doświadczeniach
dusza przeczuwa w tajemniczy sposób nieogarnionego Boga, który działa, i którego światło
świeci w ciemnościach44.
Ważne jest stworzenie odpowiedniego klimatu opowiadania, gdyż tylko wtedy możemy
mieć pewność, że historie staną się "żywe", a nasi podopieczni zaangażują się w nie na swój
sposób. Dobre opowiadanie nie potrzebuje morału i nie ma potrzeby stawiać pytanie: „Czego
możemy się nauczyć?”, gdyż sama historia winna przenikać do serca, jak małe ziarnko gorczycy,
i rozwijać w odpowiednim czasie swoją moc45.
Wprowadzając opowiadanie w ramach zajęć z osobami z głębszą niepełnosprawnością
intelektualną,, należy pamiętać, aby opowiadania te były krótkie, konkretne i zrozumiałe.
Warto łączyć je z systemem komunikacji alternatywnej, jak również z innymi formami przekazu.
Podczas opowiadania wydarzeń biblijnych ich ubogaceniem jest także wprowadzenie biblijnych
figur opowiadających, które wyraźnie oddają ducha Biblii oraz wyrażają uczucia i stany
emocjonalne bohaterów. Figury te, dzięki swojej konstrukcji zbudowanej na sisalu, mogą być
dowolnie wyginane i prezentowane w pozycji stojącej, leżącej, siedzącej, pochylonej,
wyprostowanej lub klęczącej. Można ustawić je jako wyprostowane, z podniesioną głową i
wzniesionymi rękoma, co może wyrażać zmartwychwstanie, radość, uwielbienie, pewność
siebie, odwagę. Figury w pozycji pochylonej, ze spuszczoną głową przedstawią postacie biblijne,
które przeżywają cierpienie, smutek, ból.
Biblijne figury opowiadające, według Doris Egli46, wykonywane są własnoręcznie, z
oryginalnych materiałów na specjalnych warsztatach pod kierunkiem wyszkolonych
instruktorów. Zajęcia takie odbywają się w atmosferze skupienia i medytacji, są one także
bardzo intensywne, i absorbujące, gdyż całą figurę od podstaw wykonuje się samemu.
Powoduje to, że wykonawca nawiązuje emocjonalną relację z wypracowanym przez siebie
dziełem. Posługiwanie się własnymi figurami dotyka głęboko sfery uczuć, co stwarza szczególny
klimat duchowy, który osoby specjalnej troski, dzięki swojej wyjątkowej wrażliwości i otwartości
wyczuwają i w niego wchodzą.
W podobny sposób można podczas opowiadania wprowadzić pacynki, kukiełki, teatrzyki
cieni oraz eksponować konkrety lub naturalne okazy przyrody. Bardzo często stosuje się
powiązanie opowiadania z demonstracją obrazów oraz ilustracji zamieszczonych w książkach,

44 T. Kaupeny. Gottesdienstgestaltung, Messgestaltung, religöse Vermittlung.
45 Tamże.
46 G. Neumann. Geschichten werden lebendig. Einsatz der biblischen Erzählfiguren im Religionsunterricht. Winzer
2007 s. 22.
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na foliach, przeźroczach lub na flanelografie47. W odniesieniu do dzieci z głębszą
niepełnosprawnością intelektualną, które na naszych zajęciach często uczestniczą w pozycji
leżącej, przeźrocza oraz folie najlepiej jest wyświetlać na suficie, dzięki temu mogą one lepiej
widzieć oraz pozostać w niezakłóconej pozycji odprężenia.
g) Moc rytuałów
Do pierwotnych sił człowieka należą także rytuały, obrzędy i formy. G. Adam definiuje
rytuały jako uformowane następstwa działań, które przebiegają zawsze według tych samych
reguł48. Są one dla osób specjalnej troski tym samym, czym dla nas są w życiu codziennym
poręcze i uchwyty. Są one czymś, co podtrzymuje oraz wskazuje kierunek i sens ludzkiemu
życiu, a także międzyludzkiemu współżyciu. Siły te pomagają nie zagubić się w biegu wydarzeń
i nie zaginąć w szarej codzienności oraz stwarzają możliwość ponownego prostowania się po
upadku49.
Formy te są bardzo ważne, ponieważ pokazują w różnych sytuacjach, jaki będzie
następny punkt programu. Większość dzieci „Am Himmel”, jak podkreśla ich duszpasterz, zna
na swój sposób Mszę Świętą na pamięć. Należy tutaj dodać, że dzieci z tego ośrodka uczestniczą
w nich w każdą niedzielę i święta, kilka razy do roku odbywają się także celebracje w szkole.
Kiedy dzieci słyszą zwrot: „W górę serca”, to wiedzą, że następuje ta część Mszy Św., kiedy przy
słowach modlitwy łamany jest Chleb. Tak samo wiedzą też, że gdy dzwoni dzwonek i kapłan
mówi: ”Oto Baranek Boży”, następuje część, gdzie otwiera on szeroko swoje ręce i serce, aby
przyjąć Chrystusa pod postacią Chleba. Podobnie każda następna zapalona świeca na wieńcu
adwentowym oznacza dla nich, jak i dla nas, kolejny etap oczekiwanie na Pana. Jako przykład
podam tutaj jednego z uczestników moich zajęć, którego nazwę Lorenz. Chłopiec ten posiada
głębszą niepełnosprawność intelektualną oraz wykazuje silne zachowania autystyczne. Zajęcia
z Lorenzem w szkole50 są dużym i trudnym wyzwaniem dla wszystkich nauczycieli i
wychowawców, natomiast na katechezie jest on jakby zupełnie innym dzieckiem. Chłopiec
pochodzi z bardzo religijnej rodziny, w której dziadek jest stałym diakonem, a babcia i ciocia są
katechetkami, ciocia jest jeszcze dodatkowo katechetką specjalną. Lorenz jest dzieckiem
ogromnie otwartym na wymiar duchowy, dlatego katecheza jest dla niego bardzo ważna. W
czasie zajęć, które zawsze prowadzę według stałego rytmu, Lorenz bardzo często sam inicjuje
kolejne punkty. Kiedy ja podaję mu rękę na powitanie i jeszcze nie zdążę postawić mu pytania:
„Jak się czujesz?”, otrzymuję z wyprzedzeniem jego odpowiedź wyrażoną z radością i zawsze
taką samą: „Gut, gut, gut” (dobrze, dobrze, dobrze). Następnie Lorenz bardzo emocjonalnie
wskazuje na krzyż wiszący na ścianie i po swojemu woła: „Dienst, Dienst, Dienst”, określenie to
pochodzi od słowa: „Gottesdienst”, co oznacza służba Boża, nabożeństwo. Lorenz ma bardzo
zaburzoną komunikację werbalną, dlatego określeniem „Dienst” nazywa prawie wszystko, co
wiąże się z wymiarem religijnym: krzyż, kościół, Biblia, obrazy czy figury przedstawiające Jezusa.
47 G. Adam. Kleine Erzähllere. W: Religiöse Begleitung und Erziehung von Menschen mit geistiger Behinderung,
Würzburg 1990 s. 59; W. Broedel. Religiöse Erziehung zur Förderung s. 49-50.
48 G. Adam. Religiöse Begleitung und Erziehung 36-37.
49 T. Kaupeny. Gottesdienstgestaltung, Messgestaltung, religöse Vermittlung.
50 Jest to szkoła państwowa, która nie jest związana z ośrodkiem Caritas „Am Himmel”.
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Następnie podczas celebracji świecy i jej zapalania woła: „Kerze, Kerze, Kerze” (świeca, świeca,
świeca). W kolejnych punktach zajęć znajduje on symbole lub obrazy, które z dużą dozą emocji
nazywa: „Dienst”. Bardzo lubi obrazy z Biblii oraz z polskiego modlitewnika i elementarza do
religii. Na koniec zajęć ma miejsce pożegnanie, kiedy Lorenz znowu woła: „Dienst” i wskazuje
na krzyż, aby pożegnać Pana Jezusa oraz z radością przyjąć znak krzyża, który robię na jego
czole.
W kontekście tych wypowiedzi widzimy, jak bardzo pożądane jest – co również bardzo
mocno akcentuje w swoich wystąpieniach i opracowaniach K. Lausch – aby katecheza oraz
nabożeństwa specjalne odbywały się według stałego rytmu51. Pielęgnowanie rytuałów jest
ogromnie ważne, również z tego względu, że zapewniają one uczestnikom zajęć zrealizowanie
ich podstawowej potrzeby, jaką jest poczucie bezpieczeństwa.
***
W oddziaływaniu katechetyczno-duszpasterskim bardzo ważne jest, aby mocno zaufać
omówionym, odwiecznym siłom, a także ciągle je na nowo odkrywać w sobie samym i nimi żyć,
aby móc proponować i ukazywać je innym jako drogę życia. Przykładem rozumienia i
wykorzystywania pierwotnych sił w człowieku może służyć św. Filip Neri, który szedł do dzieci z
ulicy i poprzez odwołanie się do pierwotnych mocy nawiązywał z nimi kontakt. Metoda ta
okazała się tak skuteczna, że wydała owoce w formie Oratoriów, które inspirują po dziś dzień.
Jeden z duszpasterzy „Am Himmel” mówi, że same dzieci specjalnej troski doprowadziły go na
nowo bardzo prostego opowiadania historii52, który praktykuje także podczas głoszenia Dobrej
Nowiny.
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Abstrakt:
Osoby z głębszą i z głęboką niepełnosprawnością intelektualną wymagają oddziaływania
katechetycznego maksymalnie dostosowanego do ich poziomu umysłowego oraz
indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych. Prowadzenie katechezy specjalnej powinno
być oparte na zasadach pedagogiki specjalnej oraz na mocnym gruncie osobistej żywej wiary
katechizujących a także na ich bogatej wrażliwości i akceptacji każdego wychowanka.
Podejmując pracę katechetyczną bardzo ważne jest aby poświęcić wystarczającą ilość czasu na
wszechstronne poznanie uczestników zajęć oraz nawiązanie z nimi relacji porozumienia,
uwzględniającej komunikację elementarną. Niepełnosprawność intelektualna dotyczy umysłu
ale nie obejmuje ona ducha dlatego doświadczenie Boga przez osoby specjalnej troski nie różni
się w niczym od doświadczenia Boga przez osoby pełnosprawne.
Słowa kluczowe: głęboka niepełnosprawność intelektualna, doświadczenie Boga,
pierwotne moce człowieka, komunikacja elementarna
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Andrzej Radomił Wójcikowski

Pomoc terapeutyczna i duszpasterska osobom
uzależnionym od narkotyków
Zjawisko narkomanii staje się coraz powszechniejszym problemem, zagrażającym różnym
kręgom społecznym. Paradoksem wydają się niektóre inicjatywy zmierzające do legalizacji
narkotyków, co oficjalnie ma pomóc w walce z narkomanią. Przed duszpasterstwem
specjalistycznym staje zatem pilna potrzeba udzielania efektywnej pomocy osobom
zagrożonym. Natomiast przed szeroko pojętym duszpasterstwem staje wyzwanie doskonalenia
form pomocy duszpasterskiej wobec zagrożonych i już uzależnionych. W niniejszym artykule
ukazane zostaną niektóre kierunki pomocy psychoterapeutycznej, a także formy udzielania
pomocy duszpasterskiej osobom uzależnionym.
1. Kierunki pomocy psychoterapeutycznej
Istota ludzka dzięki godności jest zawsze wartością samą w sobie i wymaga, by
traktowano ją jako wartościową. Godność stanowi podstawę równości wszystkich ludzi oraz
źródło wzajemnej solidarności. W imię międzyludzkiej solidarności człowiek nie może pozostać
bezczynnym także wobec osób uzależnionych. Bezczynne nie może pozostawać również
społeczeństwo. Dlatego też Kościół, mając na uwadze wymogi Ewangelii (por. Mt 25,40), włącza
się zarówno w zapobieganie narkomanii, jak również w pomoc osobom uzależnionym.
Ostra intoksykacja w każdym przypadku wymaga pomocy terapeutycznej. Po
stwierdzeniu u człowieka ostrego zatrucia należy przede wszystkim izolować go od środka
narkotycznego czy trującego. Trzeba także zabezpieczyć tę osobę przed potencjalnym
niebezpieczeństwem śmierci (z powodu uduszenia, samobójstwa, samookaleczenia, itp.)
i zapewnić pomoc medyczną. Z uwagi na różnorodne działanie i zróżnicowaną dynamikę
zagrożenia środków odurzających w sferze psychiki czy ciała, przed podjęciem prób ratowania
należy określić rodzaj użytych środków oraz ustalić w przybliżeniu wielkość, częstotliwość
dawek i zakres politoksykomanii1.
Po detoksykacji podejmuje się kolejne kroki terapeutyczne. We współczesnej psychologii
można wyodrębnić kilka rodzajów terapii, służących ratowaniu osoby uzależnionej. Pokrótce
zostaną zaprezentowane w tej pracy.
2. Rodzaje terapii
W psychoterapii występuje wiele sposobów pracy i pomocy człowiekowi. Z pośród nich
najbardziej znane są: terapia psychoanalityczna, poznawczo-behawioralna, systemowa,
Gestalt, krótkoterminowa i ericksonowska. Zostaną one opisane poniżej.
1

C. Cekiera. Ryzyko uzależnień. Lublin 2001 s. 16.
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Terapia psychoanalityczna zakłada, że problemy pacjenta mają swoje źródło
w nieświadomości. Psychoanaliza, jak również terapia psychoanalityczna, sięgają do
najgłębszego poziomu psychiki. Dotykają problemów, które znajdują swoje odzwierciedlenie w
różnych sferach życia: w myśleniu o sobie, w sferze małżeńskiej, rodzinnej czy zawodowej.
Drogą do wyleczenia jest uświadomienie sobie źródeł problemów. Terapia ta polega głównie
na odkrywaniu nieświadomych motywów i fantazji, przenoszonych podczas spotkania na
psychoterapeutę. W trakcie terapii pacjent uświadamia sobie przyczyny swoich uczuć i
zachowań, a także może skonfrontować się z emocjami, przed którymi dotąd się bronił, na
przykład poprzez tworzenie objawów. W efekcie częściej, zamiast impulsywnie odreagowywać
i powielać stare schematy, kieruje się myśleniem przyczynowo-skutkowym. Terapia ta pomaga
zatem włączyć myślenie, co pozwala na poznanie i zrozumienie swoich mocniejszych i słabszych
stron oraz lepsze radzenie sobie z problemami.
Podstawowym narzędziem pracy terapeuty jest interpretacja. Za jej pomocą przekazuje
on pacjentowi , jak rozumie jego problemy i ich podłoże. Uświadamia mu utajone znaczenia
zawarte w jego wypowiedziach, fantazjach, wspomnieniach, snach, lękach, pragnieniach i
zachowaniach, a także ujawnia, na czym polega jego wewnętrzny konflikt. Inne techniki
stosowane przez terapeutę to konfrontacja, klaryfikacja, konstrukcja i rekonstrukcja.
Podstawowym celem terapii jest zintegrowanie psychiki, co w efekcie powinno
zaowocować zmniejszeniem lub ustąpieniem objawów oraz polepszeniem stanu pacjenta i jego
relacji z samym sobą. Pacjent uzyskuje wgląd w przyczyny trudności i konfliktów wewnętrznych,
co sprzyja wypracowaniu lepszych, bardziej dojrzałych rozwiązań. Badania pokazują, że w
wyniku terapii znacznie zwiększa się poczucie satysfakcji z życia. Jednak osoby leczone muszą
być przygotowane na sporo frustracji i bólu, które wynikają z docierania do trudnych i bolesnych
obszarów ukrytych w nieświadomości2.
Terapia poznawczo-behawioralna jest ukierunkowana na rozwiązanie konkretnych
trudności. Terapeuta i osoba poddająca się terapii pracują nad zrozumieniem istoty
doświadczanego problemu, wspólnie nad nim pracując. To pacjent jest ekspertem od swoich
zmartwień, terapeuta zaś, metodą pytań sokratejskich, naprowadza go na rozwiązanie
trudności. Pytania te służą wykształceniu umiejętności samodzielnego poddawania ocenie tych
myśli i przekonań, które podtrzymują negatywny stan emocjonalny. W tej terapii pacjent jest
aktywny podczas kolejnych sesji, jak i pomiędzy nimi, kiedy wykonuje zadania opracowane
wcześniej z terapeutą. Praca terapeutyczna koncentruje się na myślach i przekonaniach
pacjenta, które są związane z przeżywanym przez niego problemem.
Efektem terapii jest pożądana przez pacjenta zmiana w jego sposobie myślenia,
odczuwania i zachowania się. Celem terapii jest „wyposażenie” sfrustrowanej osoby
w niezbędne umiejętności pomagające radzić sobie z potencjalnymi problemami3.
Terapia systemowa zakłada, że zachowanie osoby, jej problemy i objawy muszą być
rozpatrywane w szerokim kontekście, szczególnie rodzinnym. Dla terapeuty systemowego
2

M. Musiał. Głęboka, coraz głębiej, czyli terapia psychoanalityczna, „Charaktery” 2005 nr 8 s. 24-25.
K. Mariańczak. Ekspert w swoich sprawach, czyli terapia poznawczo-behawioralna, „Charaktery” 2005 nr 9 s. 2829.

3
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bardzo ważną rolę odegrają relacje rodzinne, zarówno aktualnych, jak i poprzednich pokoleń,
jak również analiza kontekstu kulturowego, społecznego i politycznego, czyli szerszych
systemów, w jakich zakorzeniona jest rodzina i jednostka. W trakcie sesji omawia się problemy,
konfrontuje punkty widzenia członków rodziny, analizuje kontekst wystąpienia objawów,
poszukuje się też znaczenia danych zachowań w odniesieniu do szeroko rozumianego systemu
rodzinnego. Terapeuta korzysta z genogramu rodzinnego, czyli konstruowania i analizowania
drzewa rodzinnego, rytuałów, negocjacji i kontraktów. Podstawą terapii systemowej jest
umiejętność prowadzenia takiej rozmowy z członkami rodziny, aby pojawiła się przestrzeń na
wprowadzenie zmiany w dotychczasowych wzorach relacji.
Za cel terapii uznaje się uzyskanie poprawy rozumianej jako ustąpienie objawów,
rozwiązanie uciążliwych problemów, poprawę komunikacji, nabycie umiejętności wspierania
się i okazywania sobie pozytywnych uczuć4.
Terapia Gestalt opiera się na ideach psychologii postaci, fenomenologii, holizmu, filozofii
egzystencjalnej i psychoanalizie. Zakłada, że człowiek jest integralną całością – jednostką ciała,
myśli, doznań cielesnych i spostrzeżeń. Problem psychiczny może manifestować się w obrębie
każdego z tych współdziałających ze sobą obszarów. Psychoterapia Gestalt pomaga w
sytuacjach kryzysowych, a także w stymulowaniu rozwoju potencjału osobowości i w
podnoszeniu jakości życia. Dąży się w niej do poszerzenia samoświadomości. W celu
wprowadzenia zmian w życie i w nas samych, należy uświadomić sobie aktualny sposób
istnienia. To pozwala dochodzić do nowych sposobów myślenia, odczuwania i działania.
Dzięki pomocy prowadzącego, uświadamiamy sobie siłę własnego wpływu na samych
siebie: na nasze myślenie, odczuwanie i zachowywanie się. Bierzemy więc odpowiedzialność za
to, a także za zmiany, jakie decydujemy się wprowadzić.
Terapia zakłada, że mamy naturalną zdolność do zaspokojenia swoich wewnętrznych
pragnień. Psychoterapeuta pomaga odkryć te utajone zasoby, wspiera potrzebę samorealizacji,
opierając się na tym, co dzieje się w relacji psychoterapeutycznej. Podstawową zasadą terapii
jest trwanie „tu i teraz”, co oznacza koncentrowanie się na teraźniejszym doświadczeniu osoby.
Korzystając z terapii, człowiek nabywa większej świadomości siebie – swoich uczuć,
potrzeb, możliwości i ograniczeń, właściwych sobie sposobów wchodzenia w relację z ludźmi.
Zyskuje oparcie w sobie, wzrasta jego poczucie własnej sprawczości, możliwości dokonywania
wyborów, korzystania ze swojej twórczości, siły i wrażliwości5.
W terapii krótkoterminowej interwencje, w zależności od potrzeb, odnoszą się do
płaszczyzny biologicznej, systemowej, interpersonalnej, poznawczej albo emocjonalnej
i duchowej pacjenta. Skrócenie czasu jej trwania wynika z odpowiedniego doboru metod.
Terapia krótkoterminowa jest pomocna w zaburzeniach psychicznych i trudnych sytuacjach
życiowych. Zasadniczo nie podejmuje się jej z osobami aktualnie uzależnionymi od środków
psychoaktywnych, które najpierw wymagają odtrucia, czyli hospitalizacji. Terapeuta nie tyle
dokonuje zmiany, ile w oparciu o wielowymiarową diagnozę problemu i potencjału osoby

4
5

B. Józefik. Jesteś cząstką większej całości, czyli terapia systemowa, „Charaktery” 2005 nr 10 s. 32-33.
K. Węglorz-Makuch. Jesteś całością tu i teraz, czyli terapia Gestalt. „Charaktery” 2005 nr 11 s. 30-31.
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pomaga uruchomić leczniczy proces. Stosuje się m.in. metody strategiczne, kognitywne,
behawioralne, ericksonowskie i psychodynamiczne.
Celem terapii jest zazwyczaj ustąpienie lub zmniejszenie objawów, rozwiązanie
zgłaszanych problemów, poprawa funkcjonowania w kontaktach z ludźmi, w związkach
intymnych i sytuacjach zadaniowych, takich jak praca czy szkoła, wzrost ogólnego zadowolenia
z siebie6.
Terapię ericksonowską stosuje się z reguły przez krótki czas, nastawiając się na szukanie
rozwiązań konkretnych problemów życiowych. Umożliwia ona pacjentowi życie poza terapią z
nowo odkrytymi zasobami pozwalającymi skutecznie realizować cele i przechodzić na kolejne
etapy rozwoju. Specyficzną cechą terapii jest koncentracja uwagi na zasobach pacjenta i na jego
przyszłości. Przy pomocy terapeuty, określa cel leczenia, konstruuje pozytywne wyobrażenia
swojego życia w przyszłości. Terapeuta wspiera pozytywną zmianę, kreując odpowiednią
atmosferę współpracy i motywuje pacjenta do podjęcia różnych form aktywności poza terapią.
W przypadku kuracji dzieci i młodzieży terapeuta pracuje z rodziną, by uruchomić potencjał
rozwojowy systemu. Często zaleca on pacjentowi wykonywanie między sesjami różnych
działań, dzięki czemu wzbogaca repertuar umiejętności i eksperymentuje z nowymi
zachowaniami.
W wyniku terapii ustępują objawy, dochodzi do pozytywnych zmian w relacjach z ludźmi
i w stosunku do siebie. Pacjent osiąga cele rozwojowe, zdobywa nowe umiejętności, buduje
poczucie tożsamości, zwiększa się jego zdolność uczenia, kierowania i projektowania swojego
życia7.
3. Sposoby troski duszpasterskiej
W pracy z młodzieżą podwyższonego ryzyka zagrożenia uzależnieniem nieodzowną rolę
pełni posługa duszpasterska. Rola Kościoła wydaje się, w całym procesie stawania się człowieka,
szczególnie znacząca, gdyż badania dowodzą, że „wiara jest istotnym czynnikiem chroniącym
przed używaniem substancji psychoaktywnych”8.
Piotr Kulbacki podaje podstawowe czynniki chroniące przed korzystaniem z substancji
psychoaktywnych. Pierwszym i podstawowym czynnikiem jest solidna i mocna więź z rodzicami,
gdzie dziecko przedstawiając swoje trudności, mówiąc o sobie, zostanie wysłuchane i przyjęte
przez rodziców takie, jakie jest i zaakceptowane. To z kolei spowoduje, że rodzice, znając
dogłębnie dziecko, mogą w pełny sposób zatroszczyć się o jego rozwój poprzez rozwijanie jego
zainteresowań, zdolności. To zaangażowanie winno również dotyczyć życia moralnego i
religijnego. Ważne w tym względzie jest korzystanie z sakramentów, wspólna modlitwa,
rozmowy na tematy dotyczące wiary, a także ukazywanie korzyści, jakie płyną z przestrzegania
i zachowywania norm oraz wartości społecznych, takich jak: poszanowanie dobra wspólnego
czy szacunek względem innych ludzi.(por. Mt 25,40)9.
6

M. Karlińska, A. Nehrebecki. Najszybciej do celu, czyli terapia krótkoterminowa. „Charaktery” 2005 nr 1 s. 35.
K. Szymańska. Zasoby w tobie, czyli terapia ericksonowska. „Charaktery” 2006 nr 1 s. 39.
8
P. Kulbacki. Rola wychowania religijnego w profilaktyce. W: Rola rodziny w wychowaniu do trzeźwości. Red. P.
Kulbacki. Kraków 2006 s. 26-27.
9
Tamże s. 27.
7
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Cytowana publikacja ukazuje, w jaki sposób dobrze wykorzystać wartości chrześcijańskie
w profilaktyce. Należy przede wszystkim ukazywać normy i zasady życia społecznego,
religijnego i kulturalnego, jak również konsekwencje wynikające z braku ich przestrzegania.
Kolejnym etapem jest osobiste postanowienie stawiania sobie wymagań i realizacja celów.
Pomocą są tutaj chociażby przyrzeczenia abstynencji, składane przy Pierwszej Komunii Świętej
czy też odnawiane przy sakramencie bierzmowania jako przypomnienie podjętych
zobowiązań10.
Niepokojącym zjawiskiem, występującym u ludzi młodych, a leżącym u podłoża
uzależnień, jest utrata sensu życia11. Dlatego wsparcie wychowawczo-katechetyczne osób
zagrożonych narkomanią polega także na ukazywaniu istoty i wartości życia w konkretnej
sytuacji. Odniesienie tej prawdy do własnego życia może okazać się pomocne w zawróceniu
osoby ze złej drogi. Dlatego też warto stwarzać młodzieży okazje do czynienia dobra, gdyż
spełniając czyn obiektywnie dobry, osoba spełnia w nim siebie12. W ten sposób doświadcza
poczucia własnej wartości, dostrzega swoje mocne strony, a mając czas dobrze
zagospodarowany czuje się potrzebna dla innych.
W dobie współczesnej kultury masowej (postkultury) coraz trudniej odrzucać
proponowany styl życia. Dlatego dobrze jest mieć wokół siebie ludzi preferujących pozytywne
wartości i kierujących się nimi. Siłą do walki o dobro są też świadectwa współcześnie żyjących
ludzi, wyzwolonych z różnych nałogów np. alkoholizmu, narkomanii, hazardu czy też innych.
Inspiracji do życia chrześcijańskimi wartościami najlepiej szukać poprzez czytanie literatury
religijnej, słuchanie audycji lub konferencji, udział w rekolekcjach, korzystanie z treści
formacyjnych w Internecie, itp.
Szczególne znaczenie w profilaktyce odgrywa katecheza. Katecheci powinni stać się dla
swoich wychowanków mistrzami i świadkami przekazywanych wartości13. Według
największego wychowawcy naszych czasów, świętego Jana Pawła II, kapłan-wychowawca
powinien charakteryzować się przystępnością, miłością i zamiłowaniem do dialogu. Programy
katechetyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych zawierają m.in. treści
akcentujące takie wartości jak: sens życia, miłość bliźniego i związana z nią ofiarność, rola
prawdy w życiu, rola woli i pracy nad jej kształtowaniem oraz samowychowanie. Mają one
istotne znaczenie w kształtowaniu właściwych postaw dzieci i młodzieży w obliczu zagrożenia
narkomanii14.
Wobec wyzwania wzrastającego zagrożenia narkomanią istnieje szczególna potrzeba
organizowania tzw. duszpasterstwa nadzwyczajnego, zakorzenionego ale wykraczającego poza
ramy duszpasterstwa zwyczajnego i wychodzącego do osób zagrożonych uzależnieniem i
uzależnionych. Jedną z praktykowanych form pomocy są grupy samopomocowe, które
nierzadko znajdują swoje oparcie w działalności Kościoła. Dobrze jest, gdy duszpasterstwo
zwyczajne uwrażliwia wiernych na zagrożenia oraz ukazuje drogi rozwiązywania problemu.
10

Tamże s. 31-34.
H. Łuczak. O religii do wiary. Warszawa 1990 s. 136.
12
Por. K. Wojtyła. Osoba, podmiot i wspólnota. „Roczniki Filozoficzne” 1976 nr 2 s. 19.
13
K. Bukowski. Zjaw mi Panie drogi swoje. Młodzi poszukują wartości. Wrocław 1990 s. 311.
14
J. Zimniak. Problemy narkomanii w duszpasterstwie. Katowice 1989 s. 7.
11
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Ważną rolę do spełnienia ma parafia, która winna wspomagać działalność grup
samopomocowych, służyć informacją i świadectwem związanym z ich działalnością15.
Należy także podkreślić, że kapłan ma pozostać przede wszystkim duszpasterzem, czyli
wspierać, towarzyszyć, wzmacniać i motywować do pracy nad sobą, prowadzić do pojednania
z Bogiem, a nie podejmować się momentalnie roli terapeuty (zwłaszcza, gdy nie posiada
wystarczających kompetencji i uprawnień). Zdarza się, że osoby uzależnione lub ich rodziny
żądają, aby duszpasterz prowadził terapię lub zajmował się innymi, pobocznymi sprawami
związanymi z wychodzeniem z uzależnienia16.
Duszpasterze mogą okazywać ludziom uzależnionym pomoc w zerwaniu z nałogiem
poprzez różne formy pracy. Szczególnie istotną rolę pełni szafarz sakramentu pokuty – kapłan,
działając in persona Christi, staje się pasterzem gotowym szukać zabłąkanej owcy (por. Łk 15,17). Jest to niewątpliwie najtrudniejsza i najbardziej delikatna posługa kapłańska, wyczerpująca,
ale też najpiękniejsza i przynosząca radość. Podczas spowiedzi – zwłaszcza u narkomanów
pragnących wyrwać się z nałogu – może nastąpić pełne przekonanie o słuszności tej decyzji,
umocnienie się w niej i uzyskanie nadziei na jej powodzenie. Uzależniony, oprócz konfesjonału,
potrzebuje także częstej rozmowy z osobą godną zaufania, gdyż dotychczasowy brak dialogu
był pośrednio jedną z przyczyn uzależnienia. Stąd też rola kapłana, jako kierownika duchowego,
jest w takich sytuacjach nieodzowna. W parafii można również organizować nabożeństwa w
intencji osób uzależnionych, zmierzające do umocnienia i pogłębienia wiary. Można też
połączyć je z modlitwą wstawienniczą17.
Dla ludzi wychodzących z uzależnienia pomocne są małe grupy religijne funkcjonujące
w parafiach. Tomasz Ożóg18 pisze, że grupy religijne istniejące w Kościele katolickim, niemal
powszechnie, przyjmują udzielanie pomocy i organizowanie samopomocy jako jeden
z głównych celów swojego istnienia i działania19. Wspólnota wychodząca temu naprzeciw ma
swoją dynamikę, sposób funkcjonowania i hierarchię wartości. Osoba potrzebująca „wsparcia
społecznego otrzyma wsparcie rzeczowe, poznawcze, emocjonalne, instrumentalne”20.
Przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32) uświadamia nam, że człowiek
zagrożony jest także od wewnątrz – przez samego siebie. Motywowany iluzjami i fałszywymi
wartościami potrafi utracić wszystko: miłość, prawdę, zdrowie, radość życia, nadzieję na
przyszłość. Szuka doraźnej przyjemności również wtedy, gdy prowadzi go ona do rychłego
cierpienia, do bolesnych konfliktów i krzywdy. Syn marnotrawny nie został oszukany przez złych
ludzi, bo miał szczęście rosnąć przy boku kochającego ojca. Ale również w takiej sytuacji
pozostał zagrożony. Człowiekowi łatwiej jest bowiem integrować się z ludźmi, którzy nie
stawiają sobie wysokich wymagań, niż z tymi, którzy wymagają od siebie szlachetności i

15

P. Kulbacki. Duszpasterstwo parafialne wobec nadużywania alkoholu a działania profilaktyczne. W: Abstynencja.
Między profilaktyką a terapią. Red. Tenże. Warszawa 2006 s. 14.
16
Tamże s. 15.
17
Tamże.
18
T. Ożóg. Pomoc w grupie religijnej. W: Abstynencja między profilaktyką a terapią. Red. P. Kulbacki. Warszawa
2006 s. 55-67.
19
Tamże s. 55.
20
Tamże s. 59.
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odpowiedzialności. Łatwiej praktykować tolerancję, niż miłość i prawdę. Łatwiej rozumieć
wolność jako czynienie tego, co łatwe i spontaniczne, niż jako czynienie tego, co wartościowe i
mądre. Łatwiej używać własnej wolności w taki sposób, by ją utracić, niż by ją bronić i
rozwinąć21. W tym kontekście warto widzieć duszpasterstwo jako pełne duchowej troski,
wychodzące do wiernych zagrożonych i doświadczających uzależnienia, aby ukazywać dzieciom
Bożym drogę do miłosiernego Ojca – Boga. Dziecko ma możliwość rozpoczęcia normalnego
życia, ale potrzebuje stanąć w prawdzie i przyznać się do swej słabości: „Ojcze, nie jestem
godzien nazywać się twoim dzieckiem” (por. Łk 15,21). Bóg zawsze wychodzi na spotkanie
człowieka i wyciąga do niego pomocną dłoń. Przedłużeniem tej Bożej ręki powinni być
duszpasterze.
Szczególnie trzeba podkreślić znaczenie obecności wyspecjalizowanych duszpasterzy,
świeckich doradców i terapeutów idących śladami miłosiernego samarytanina (por. Łk 10,–3037), którzy szczególną troską otaczają ludzi odepchniętych przez społeczeństwo, umierających
oraz ofiary narkomanii. Duszpasterze posiadający przygotowanie specjalistyczne prowadzą lub
współprowadzą różne ośrodki (terapeutyczne, resocjalizacyjne, wychowawcze), spełniające
ważną rolę w resocjalizacji osób trwających w nałogach. Ważne jest, aby współcześni
samarytanie ukazywali prawdziwe wartości i sens życia wszystkim uzależnionym, spotykanym
na swojej drodze.
***
Kościół jako wspólnota ewangelizowana i ewangelizująca stara się służyć ludziom,
zwłaszcza tym, najbardziej potrzebującym. Jej głównym zadaniem jest głębsze uświadamianie
człowiekowi jego niezbywalnej i nienaruszalnej godności osoby, która wynika z odkupienia
dokonanego przez Chrystusa.
Pomocą i wsparciem w trwaniu i wyznawaniu ciągle żywych i pozytywnych wartości jest
otwarcie się nie tylko na łaskę Jezusa, ale również na współpracę z ludźmi wykonującymi różne
profesjenp. psychologów, terapeutów, pedagogów. Celem takiej wszechstronnej współpracy
jest zawsze wzmacnianie człowieka w jego rozwoju.

21

M. Dziewiecki. Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce 2005 s. 11-12.
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Abstrakt
Narkomania staje się dzisiaj coraz powszechniejszym zjawiskiem i dotyczy, w sposób
szczególny, ludzi młodych. Z tego też względu warto poświęcić tej grupie społecznej czas, aby
poprzez edukację i wychowanie, ustrzec ją przed grożącym niebezpieczeństwem, a jeżeli zajdzie
konieczność, to wiedzieć, jakie działania należy podjąć, aby mogła odzyskać wolność.
Niniejszy artykuł ukazuje w jaki sposób pomóc ludziom szukającym wyjścia z uzależnienia
narkotycznego, jak ten problem postrzegają różne szkoły terapeutyczne oraz co jest celem
terapii i jaki jest dalszy etap zdrowienia człowieka.
Ważnym elementem w trakcie terapii, jak i w późniejszym etapie procesu trwania w
wolności, jest obecność duszpasterza. Zagadnienie dotyczące jego zadań i form pracy
duszpasterskiej zostało opracowane w drugiej części artykułu.
Słowa kluczowe: narkomania, pomoc terapeutyczna, pomoc duszpasterska
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Agnieszka Jeziorska

Święty Józef – wzorem dla współczesnych mężów
Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli
z ręki Stwórcy i jest szczególnym zamysłem Bożym skierowanym do człowieka. To Bóg je
ustanowił i nadał mu znaczenie. Bóg jest więc twórcą małżeństwa (KKK 1603). Miłość małżeńska
jest wybitnie ludzka, ponieważ kieruje się od osoby do osoby pod wpływem dobrowolnego
uczucia i obejmuje dobro całej osoby. Chrystus chciał wpisać w tę miłość czynnik boski, dlatego
szczególnym darem Swojej łaski i miłości uzdrowił ją, udoskonalił i wywyższył po grzechu
pierworodnym pierwszych rodziców1. Ziemscy rodzice Jezusa także zostali obdarzeni
powołaniem do małżeństwa. Ich miłość jest obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką
Bóg miłuje człowieka – co należy do podstawowych zadań każdego małżeństwa (KKK 1604).
Stanowi wzór dla współczesnych rodzin, ponieważ jest odzwierciedleniem nierozłącznej więzi,
pełnej oddania, wyłącznej i wiernej do końca.
W niniejszym artykule dokona się próby wyjaśnienia istoty małżeństwa Maryi i św. Józefa
przez poznanie ówczesnych uwarunkowań kulturowych związanych z tematyką rodzinną.
Zostaną ukazane zadania, które miał do spełnienia św. Józef jako mąż oraz cechy, którymi
szczególnie odznaczał się w życiu małżeńskim. Celem będzie zaprezentowanie w czym
współczesne rodziny, a przede wszystkim mężowie, mogą go naśladować. Temat zostanie
zrealizowany w trzech punktach. Pierwszy będzie dotyczył specyfiki małżeństwa Maryi i św.
Józefa. Drugi poruszy zagadnienie wierności małżeńskiej przybranego ojca Jezusa. Trzeci punkt
będzie miał za zadanie przedstawić postać św. Józefa jako tego, który broni godności i czystości
swojego małżeństwa z Maryją, a także każdego małżeństwa, które stara się żyć zgodnie z
wzorem jaki daje Święta Rodzina.
1. Małżeństwo św. Józefa i Maryi
Małżeństwo jest podstawowym fundamentem rodziny. Jako pierwsza, powstaje i rozwija
się komunia pomiędzy małżonkami, którzy na mocy przymierza miłości małżeńskiej tworzą
jedno ciało i są powołani do nieustannego wzrostu. Komunia małżeńska ma swoje korzenie w
naturalnym uzupełnianiu się mężczyzny i kobiety. Jest wzmacniana przez osobistą wolę
małżonków do dzielenia całego życia, tego, co mają i tego, czym są2. Józef i Maryja zostali
zaproszeni do tego, aby założyć fundament Rodziny, w której miał się urodzić i wychowywać
Jezus. Małżeństwo z Maryją jest źródłem szczególnej godności św. Józefa i jego praw wobec
Jezusa. Głębia ich miłości oblubieńczej odznaczała się intensywnością zjednoczenia i obcowania

1

Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” nr 49.
Jan Paweł II. Posynodalna adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym
„Familiaris consortio” nr 19 [dalej: FC].
2
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osób3. Należy w tym miejscu podkreślić, że nie można nigdy oddzielać św. Józefa od Jezusa
Chrystusa i Maryi4.
Trudno jest ustalić, jak historycznie wyglądała sprawa wyboru św. Józefa na męża Maryi.
Z sześciu apokryfów, które dały początek legendom o św. Józefie, trzy stwierdzają, że został on
wybrany przez publicznie dokonany cud. Jednak apokryfy przeczą sobie wzajemnie i nie mogą
służyć jako wiarygodne źródło o prawdzie historycznej. Pisarze chrześcijańscy podsuwali myśl,
że najprawdopodobniej wydarzył się cud, jednak nie chodziło im o konkretne wskazanie
jakiegoś wydarzenia, ale raczej o wskazanie przyczyny. Jest nią Opatrzność Boża, która
towarzyszy od najmłodszych lat zarówno Maryi, jak i św. Józefowi. To właśnie dzięki niej stali
się małżeństwem. Ich powołanie było jedyne w swoim rodzaju, ponieważ było istotnie związane
z Odkupieniem, dlatego uważa się, że Bóg mógł użyć jakichś nadzwyczajnych środków, żeby ich
połączyć i w ten sposób przygotować największe wydarzenie w dziejach zbawienia –
Wcielenie5.
Małżeństwo w religii żydowskiej było zakorzenione w tradycji. Izraelici widzieli nakaz
małżeństwa w słowach Boga do pierwszych rodziców: „bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz
1,28). Uważano je nie tylko za związek naturalny, ale nade wszystko za obowiązek religijny.
Małżeństwa zawierano we wczesnym wieku z nadzieją na szybkie zaludnienie ziemi, a także ze
względu na szerszą możliwość posiadania licznego potomstwa. Posiadanie wielu dzieci było
znakiem Bożego błogosławieństwa, bezpłodność natomiast traktowana była jako kara Boża.
Mężczyźni żenili się po to, aby mieć potomka, najlepiej syna. Kobieta wychodziła za mąż po to,
aby stać się matką. To właśnie macierzyństwo stanowiło o wartości kobiety w Izraelu6.
Uroczystość ślubna składała się z dwóch części, które można określić jako zaślubiny
i wesele. Zaślubiny stanowiły umowę małżeńską o charakterze prawnym. Jej dopełnieniem było
wesele, czyli uroczyste sprowadzenie panny młodej do domu pana młodego. Wraz
z zaślubinami kobieta przechodziła spod władzy ojca pod władzę męża, ale mimo to nadal
mieszkała w domu rodzinnym. Zaślubiny były czymś więcej niż tylko obietnicą małżeństwa,
stanowiły one bowiem istotę węzła małżeńskiego. Mógł on być rozwiązany tylko przez śmierć
jednego z zaręczonych albo kiedy padało oskarżenie o nierząd. W momencie objawienia Maryja
była zaślubiona ze świętym Józefem (zob. Mt 1,18), lecz nie została jeszcze wprowadzona do
jego domu. Zwiastowanie Anioła można rozumieć jako zachęcenie św. Józefa do dopełnienia
ślubu, to jest do przyjęcia Maryi do swojego domu7.
Chrystus chciał przyjść na świat i wzrastać w łonie Świętej Rodziny, Józefa i Maryi (KKK
1655). O Maryi i Józefie można mówić jako o rzeczywistym małżeństwu, które jest podstawą
założonej rodziny. Samo Pismo Święte jednoznacznie przedstawia św. Józefa jako prawdziwego
3

J. S. Szymczak, W. Jankowski. Józef Święty. W: Słownik małżeństwa i rodziny. Red. E. Ozorowski. WarszawaŁomianki 1999 s. 175.
4
L. M. Herran. Święty Józef – mąż wiary. Św. Józef w nauczaniu bł. Josemarii Escriva. Kraków 1999 s. 16-17.
5
Zob. F. L. Filas. Święty Józef. Człowiek Jezusowi najbliższy. Kraków 1979 s. 37-39.
6
K. Żychlińska. Józef i Maryja wzorem rodzin chrześcijańskich.
W: http://wroclaw.biblista.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109:jozef-i-maryja-wzoremrodzin-hrzecijaskich&catid=24&Itemid=66 [10.11.2016].
7
Zob. P. M. Solimeo. Pójdźcie do Józefa! Życie, przywileje i cnoty świętego Józefa, w świetle Tradycji, Ewangelii i
innych dokumentów. Kraków 2008 s. 15-17.
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męża Maryi, a poprzez umowę małżeńską, jasno ukazuje go również jako prawnego ojca Jezusa.
Dokonując obrzezania i nadania imienia św. Józef prawnie uznaje Jezusa za swojego Syna8, a w
momencie znalezienia Go w Jerozolimie również Maryja nazywa Józefa ojcem – uznając w ten
sposób jego szczególną rolę w stosunku do Jezusa, zwraca się do Syna słowami: „ojciec Twój i
ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2,48).
Nie można sprowadzić małżeństwa Maryi i Józefa do rodzaju fikcji prawnej. Byli
małżonkami pomimo, że w ich związku zabrakło pierwszorzędnego celu unii małżeńskiej, jakim
jest prokreacja. W opinii teologów, małżeństwo to zakładało wzajemne prawo do ciała
współmałżonka, jednak jego wykorzystanie zostało wykluczone poprzez zgodę zarówno Józefa,
jak i Maryi9. Nie można więc mówić o Świętej Rodzinie, jako rodzinie tylko pozornej, zwłaszcza,
że sam Bóg stoi u źródeł tego węzła małżeńskiego dzięki Swojej Opatrzności, a także ze względu
na pragnienie Jezusa, aby przyjść na świat w naturalnej rodzinie i przez to stać się jeszcze
bardziej podobnym do ludzi. Bóg, wysyłając Anioła do Józefa, miał na celu dać Jezusowi
ziemskiego ojca oraz zapewnić Mu ognisko domowe. Można więc powiedzieć, że Bóg, domaga
się małżeństwa dla przyjęcia dziecka i w ten sposób głosi doniosłą prawdę o tym, że tylko
związek małżeński znajduje swoje podstawowe uzasadnienie w wydaniu na świat potomstwa10.
W Świętej Rodzinie każdy z członków zajmował swoje określone miejsce i miał do
wypełnienia swoją misję. Arcybiskup K. Majdański tak o Niej napisał: „Święta Rodzina była
prawdziwą rodziną. A prawdziwa rodzina ma ojca. Prawdziwy zaś ojciec jest głową rodziny.
Toteż takie zlecenia dochodzą do Józefa z nieba, jakimi znaczone jest posłannictwo głowy
rodziny”11.
U podstaw każdego posłannictwa stoi powołanie, czyli wezwanie do miłości uświęcającej.
Bóg, poprzez Anioła, zwrócił się do św. Józefa jako do Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W
tych słowach odnalazł on więc tajemnicę swojego powołania. Używając określenia
„oblubieniec” wskazuje się na element miłości, który powinien łączyć kobietę i mężczyznę w ich
wspólnym życiu. Źródłem męskiej miłości św. Józefa do Maryi był Duch Święty, któremu
okazywał uległość i posłuszeństwo12. Jego miłość wyrażała się w konkretnych sytuacjach. Z
nakazu Anioła postanowił wziąć odpowiedzialność za losy powierzonej mu Rodziny i z pełną
świadomością podjął się pełnienia roli męża i ojca. Jak realizował swoje małżeństwo i jakim
mężem był św. Józef?
Na początku warto wskazać na jego wiarę oraz na zaufanie Bogu, które w jego życiu
szczególnie wybrzmiewa. W sytuacjach, po ludzku sądząc, bez wyjścia jest przykładem
prawdziwej wierności Bogu. To na Nim buduje on przyszłość, zarówno swoją, jak i swojej
Rodziny, pomimo tego, że drogi Boga są dla Niego niezrozumiałe. Wiara męża jest bardzo

8

M. Skierkowski. Rodzinne uwarunkowania Jezusa w interpretacji historyczno-krytycznej Johna P. Meiera.
W: Rodzina drogą Kościoła. Księga jubileuszowa na 25-lecie posługi pasterskiej Biskupa Łomżyńskiego Stanisława
Stefanka TChr. Red. M. Ozorowski, W. Nowacki. Łomża 2005 s. 331.
9
Zob. Solimeo. Pójdźcie do Józefa s. 19.
10
J. Galot. Święty Józef. Kraków 1997 s. 41.
11
K. Majdański. Święty Józef – Obrońca i Opiekun życia Jezusa.
W: http://www.jozefologia.pl/starastrona/www.jozefologia.pl/Akta/AbpMajdanski.htm [10.11.2016].
12
Zob. Szymczak, Jankowski. Józef Święty s. 175.
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ważna, gdyż stanowi trwały fundament całego życia małżeńskiego13. Swoją postawą daje wzór
prawdziwej pobożności i przyczynia się do pogłębiania życia duchowego osób, z którymi na co
dzień obcuje. Jan Paweł II przypomina, że jednym z obowiązków ojca jest dać świadectwo życia
chrześcijańskiego, bo ono skutecznie wprowadza dzieci w żywe doświadczenie Chrystusa i
Kościoła (FC 25).
Należy też podkreślić, że małżeństwo jest wspólnotą wiary i niepokojące jest przeżywanie
jej w sposób indywidualny, czyniąc ją prywatną sprawą każdego członka rodziny. Komunia
małżeńska domaga się, aby wszystko było wspólne, nie wyłączając z tego sfery życia
wewnętrznego. Konsekwencją bycia „jednym ciałem” jest wzajemna odpowiedzialność za życie
wiary, dzielenie się nią i wzajemna pomoc w życiu z Bogiem. Nic nie jest w stanie zbudować
takiej komunii osób, jak wspólna droga do Boga14.
Św. Józef swoim zachowaniem uczy mężnego stawiania czoła przeciwnościom życiowym,
jest wzorem cierpliwości i wytrwałości a także przykładem tego, jak mężczyzna powinien pełnić
swoją rolę głowy rodziny, jej przewodnika i opiekuna15. W rodzinach żydowskich władza
mężczyzny i jego autorytet posiadały szczególną wagę, dlatego to właśnie do św. Józefa należało
sprawowanie władzy nad powierzoną sobie Rodziną.
W przypadku św. Józefa sprawowanie władzy w rodzinie zasługuje na pewne wyjaśnienie,
gdyż miał ją sprawować nad Dzieckiem, które było Synem Bożym, co więcej – przyszło na świat,
aby ustalić, w zjednoczeniu z Ojcem i Duchem Świętym, własne rządy królewskie, zarówno na
ziemi, jak i w niebie. Św. Józef był głową rodziny, gdyż był rzeczywistym Oblubieńcem Maryi i
prawnym ojcem Jezusa. Posiadał prawdziwą władzę, której odpowiadało rzeczywiste poddanie
dwóch Istot, które w wymiarze powołania i własnej misji, były wyższe od niego. Podejmował on
decyzje ważne, między innymi tę, by razem z Maryją udać się do Betlejem na spis ludności, jak
i te, które wiązały się z życiem codziennym – zapewnieniem bytu Jezusowi i Maryi. Był
świadomy, że władzę, którą sprawował dał mu Bóg i że nie jest ona wynagrodzeniem z powodu
zasług i praktykowania cnót. Dzięki poczuciu własnej niegodności, a zarazem wielkości swego
zadania, postępował w życiu kierując się wielką pokorą. Można przypuszczać, że to właśnie ona
pozwoliła mu sprawować władzę z delikatnością i dobrocią jako wyraz szacunku dla
powierzonych sobie osób. W domu Józefa autorytet głowy rodziny daleki więc był od stwarzania
bariery między nim a Maryją i Jezusem. Nie polegał na wzbudzaniu lęku, lecz przyczyniał się do
coraz większej jedności. Sprawowanie władzy było wyrazem miłości ojca względem rodziny16.
Z pewnością można ukazać św. Józefa jako mężczyznę, który z szacunkiem traktuje
kobiety. Jego postawa względem Maryi jest godna naśladowania. Jan Paweł II naucza, że
prawdziwa miłość małżeńska zakłada i wymaga od mężczyzny, aby żywił głęboki szacunek dla
równej godności kobiety. Cytuje słowa św. Ambrożego: „Nie jesteś jej panem lecz mężem, nie

13

M. Tabor. W szkole świętego Józefa. „LLM Fundamenty Rodziny” 1999 nr 1 s. 5.
Konferencja Episkopatu Polski. Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie. Łomża 2009 nr 93-94.
W: http://www.duszpasterstworodzin.gniezno.opoka.org.pl/upload/files/dokumenty_kosciola/sluzyc_prawdzie.p
df [10.11.2016].
15
Tabor. W szkole świętego Józefa s. 5.
16
Por. Galot. Święty Józef s. 115-119.
14
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służącą otrzymałeś, ale żonę […]”. W ten sposób wskazuje w jaki sposób mężczyzna powinien
odnosić się do kobiety (FC 25).
Św. Józef przedstawiony jest również jako wrażliwy i pełen współczucia mężczyzna, który
nie chce narazić Maryi na zniesławienie i hańbę (Mt 1,19). Mógł podejrzewać swoją Żonę
o cudzołóstwo i miał prawo do tego, aby rozwiązać umowę ślubną. Zdecydował się jednak
potajemnie Ją oddalić, biorąc w ten sposób część winy na siebie – pożycie narzeczonych przed
wspólnym zamieszkaniem było traktowane inaczej niż cudzołóstwo. Powiedzielibyśmy, że
męska ambicja Józefa została poddana ciężkiej próbie. Dopiero później został wprowadzony
w Boże tajemnice i uczynił tak, jak polecił mu Anioł. W ten sposób pokazuje, że prawdziwa
męskość nie polega na odgrywaniu roli „pana i władcy”, ale że wynika z wewnętrznej, duchowej
prawości, z odwagi postępowania na przekór przyjętym powszechnie zwyczajom, jeśli wymaga
tego czyjeś dobro17.
Zamiar opuszczenia Maryi być może nie wynikał z powątpiewania w niewinność swojej
Małżonki. Był może raczej wyrazem niepewności co do roli, którą miał pełnić w zaistniałej
sytuacji. Wiedząc, że Bóg wybrał Maryję na Matkę Syna Bożego, nie czuł się godny być jej
mężem, zrozumiał, że Maryja jest kimś nieskończenie przekraczającym jego marzenia.
Z pewnością nurtowało go również pytanie, czy ma prawo udawać w obliczu otoczenia, że jest
ojcem Jej niezwykłego Dziecka. Oddalić się potajemnie oznaczało dać Maryi wolność wyboru.
Żeby uwierzyć w dziewicze macierzyństwo Maryi, Józef musiał nie tylko być pewny Jej
uczciwości, czystości i wierności, lecz również sam musiał być przejrzysty, uczciwy i czysty.
Gdyby tak nie było, nie uwierzyłby w Jej czystość i prawdomówność. Raczej uległby projekcji
psychicznej, która oznacza, że postawę innych oceniłby według swojego stopnia dojrzałości
i szlachetności18.
2. Wierność św. Józefa
Słowa z Księgi Przysłów „Mąż wierny wielce chwalon będzie, a kto strzeże Pana swego
uczczon będzie” (Prz 28,20) mogą zostać odniesione właśnie do postaci św. Józefa. Jawi się on
jako mąż, prawdziwie wierny, który strzegł nie tylko Bożych przykazań, ale poprzez swoje
powołanie, strzegł Boga żyjącego na ziemi. Bóg nie znalazł nikogo lepszego, godniejszego
i wierniejszego nad Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Właśnie dla tej wierności
i stróżowania nad Świętą Rodziną Bóg go uczcił, a dziś także Kościół Święty wychwala go w
niebie i na ziemi19.
Wierność oznacza stałość w dochowaniu raz danego słowa i jest jedną z form miłości.
Motywem wierności małżeńskiej jest wierność Boga, ponieważ Bóg jest zawsze wierny
złożonemu przymierzu, a Chrystus jest wierny swojemu Kościołowi. Miłość małżeńska wymaga
od małżonków nienaruszalnej wierności z obu stron. Jest ona ważna zarówno dla małżonków,

17

Tabor. W szkole świętego Józefa s. 4-5.
Zob. M. Dziewiecki. Święty Józef – psychospołeczny portret dojrzałego mężczyzny.
W: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_jozef_mezcz.html [10.11.2016].
19
M. J. Gądek. Opiekun Dzieciątka Jezus. Wybór pism o św. Józefie. Łódź 1999 s. 23.
18
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jak również dla wychowania i dobra ich dzieci20. W małżeństwie miłość powinna być trwała, nie
zaś tymczasowa. Związanie się z kimś na całe życie może wydawać się trudne, czasem nawet
niemożliwe. Kościół niezmiennie jednak naucza, że małżonkowie mają udział w Bożej, zawsze
wiernej miłości i to właśnie On ich prowadzi i podtrzymuje. Dlatego małżonkowie poprzez swoją
wierność świadczą o wiernej miłości Boga do człowieka21.
Kościół nazywa św. Józefa „najwierniejszym”, określenie to znajdujemy w Litanii ku jego
czci. Według św. Tomasza z Akwinu bycie wiernym polega na wypełnianiu obietnicy, na
zgodności słów z czynami. Wiąże się ona ściśle z wiarą, miłością a także z własnym powołaniem.
W swojej osobowości św. Józef był przeniknięty wiernością. Bóg wybrał go do szczególnej misji,
do której wcześniej go przygotował i wyposażył w potrzebne dary. To z kolei czyniło go zdolnym
do wypełnienia swojego powołania.
Właśnie dzięki wierności, którą otrzymał, św. Józef mógł wypełnić Boże plany, do których
się zobowiązał. Bóg chciał, aby przybrany ojciec i stróż Zbawiciela był godny zaufania. Św. Józef
wspaniałomyślnie odpowiedział na słowo Boga skierowane do niego przez Anioła, by „wziął
swoją małżonkę do siebie” (Mt 1,24). Odtąd życie tego sprawiedliwego męża miało być służbą
wobec Jezusa oraz Maryi. Jego wierne serce być może podpowiadało mu, że ma być oddany
swojemu powołaniu – służbie tej konkretnej Rodzinie do końca, gdyż to jest jego zadanie wobec
tajemnicy Wcielenia i Odkupienia22.
Św. Józef nigdy nie zakwestionował daru z siebie, jaki uczynił wobec Boga, a który
realizował w domu w Nazarecie. Jego miłość była prawdziwa i trwała aż do końca jego
ziemskiego życia. Pozostał wierny Bogu, przyjmując całkowicie Jego wolę w każdej okoliczności.
Pozostał wierny Maryi, przyjmując ją do swojego domu na zawsze i szanując Jej osobistą
tajemnicę. Przy tym żył z Nią w wielkim zjednoczeniu i zrozumieniu. Pozostał także wierny
Jezusowi, kochając Go i poświęcając się bez miary, gdyż zawsze miał na uwadze Jego dobro23.
Św. Józef, znając historię swojego narodu, miał świadomość, że zawarte przymierze Boga
z ludźmi warunkowało wzajemną wierność. Niestety Izraelici w rzeczywistości często jej nie
dotrzymywali przez własną słabość. Jedynie Bóg pozostawał zawsze wierny: „Bo góry mogą
ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje
przymierze pokoju” (Iz 54,10). Józef jako prawowity uczestnik przymierza bolał nad
niewiernością swojego narodu i sam pragnął pozostać wiernym Bogu, we wszystkich Jego
prawach i życzeniach. To pragnienie św. Józefa można niejako uważać za fundament wiernej
miłości, którą realizował w domu w Nazarecie z Boża pomocą24.
Wierność małżonków powinna dokonywać się w codziennych, prostych czynnościach. Jak
naucza Jan Paweł II – małżonkowie są powołani do ciągłego wzrostu w tej komunii, którą
stanowią, poprzez codzienną wierność małżeńskiej obietnicy obopólnego całkowitego daru (FC
19). Stąd jedność między małżonkami powinna być budowana zarówno wtedy, gdy
20

Zob. szerzej A. Sarmiento. Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny. Kraków 2002
s. 285-287.
21
M. Ozorowski. Wierność małżeńska. W: Słownik małżeństwa i rodziny s. 467.
22
J. Bakalarz. Zawsze wierny. W: http://www.katolik.pl/zawsze-wierny,2627,416,cz.html [10.11.2016].
23
Galot. Święty Józef s. 157-158.
24
Bakalarz. Zawsze wierny.
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doświadczają radości, a także wtedy, gdy pojawiają się trudności, kiedy rzeczywistość nie
odpowiada temu, czego się spodziewali. Dochowanie wierności wymaga pomocy Boga, a także
współpracy małżonków25.
Spoglądając na epizody z udziałem św. Józefa, które są zawarte w Ewangelii można
dostrzec, że Bóg postawił go wobec wielkich trudności. Jego doniosłe powołanie, godność bycia
dziewiczym ojcem Jezusa, a także Oblubieńcem Matki Boga nie ogranicza się jedynie do
chwalebnych tytułów, wręcz przeciwnie – św. Józef w rzeczywistości był postawiony wobec
wielu niebezpieczeństw. Pierwszym z nich była podróż do Betlejem razem z Maryją, która była
brzemienna (Łk 2,5). Podróż była niebezpieczna, jednak Józef bierze odpowiedzialność za swoją
Oblubienicę i za Jej Syna. Nie zostawia Jej samej. Później możemy dostrzec troskę św. Józefa o
znalezienie miejsca w Mieście Dawidowym, gdzie Maryja mogłaby porodzić Syna Bożego. Także
wtedy, gdy groziło narodzonemu Dzieciątku niebezpieczeństwo ze strony Heroda – to właśnie
św. Józef miał stanąć w Jego obronie, „wziął więc Dziecię i Jego Matkę, jak nakazał mu Anioł
i udał się do Egiptu” (Mt 2,14).
Wierność św. Józefa została wyrażona w czynach. Nie opuścił swojej Rodziny w jej
potrzebach. Można by powiedzieć, że stanął na wysokości zadania w jej obronie. Mężnie
przeciwstawił się trudnościom i przeciwieństwom. Był gwarantem pokoju i poczucia
bezpieczeństwa dla Maryi i Jezusa. Z pewnością w życiu św. Józefa trudnych sytuacji było więcej,
być może jednak nie były już tak bardzo zagrażające ich życiu. Po powrocie do Nazaretu ich życie
toczyło się z pewnością jak w wielu innych żydowskich rodzinach. Był czas codziennej pracy
i wysiłku, były obecne troski i kłopoty, a także chwile radości, wszystkie były z pewnością
przeplatane modlitwą i pewnością nieustannej obecności Boga.
Ewangelia wskazuje jeszcze na dwa trudne wydarzenia. Po ofiarowaniu w świątyni Maryja
ze swym małżonkiem usłyszeli proroctwo Symeona, że Jezus „przeznaczony jest na upadek i
powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A duszę Maryi miecz
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 34-35). Z pewnością w Rodzicach Jezusa
wzbudziły one niepokój i pozostały na długo w ich pamięci.
Drugie wydarzenie miało miejsce kiedy Jezus miał 12 lat i Jego Rodzice wraz z Nim udali
się do Jerozolimy zwyczajem świątecznym. Kiedy po skończonych uroczystościach wracali do
domu Jezus został w świątyni, a Maryja i Józef tego nie zauważyli. Znaleźli Go dopiero po trzech
dniach. Poruszające są słowa Maryi, które skierowała do Syna, wyraziła w nich ogromną troskę
także w imieniu swego męża: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca
szukaliśmy Ciebie”. Jak wielki musiał być ich ból? Jezus był dla nich drogocennym skarbem,
powierzonym przez Boga. Nietrudno wczuć się w sytuację Józefa i Maryi, zamartwiających się
losem zaginionego Syna26.
Człowiek jest słaby oraz chwiejny. Nie jest w stanie sam dochować całkowitej wierności.
Św. Józef wierzył w trwałość swojej miłości, jednak aby ją zapewnić szukał oparcia w Bogu. W
historii swojego narodu odkrył stałość miłości Boga, która nigdy się nie zrażała, choć doznawała
25

Zob. Sarmiento. Małżeństwo chrześcijańskie s. 260.
M. Uniżycki. Czas ze Świętą Rodziną.
W: http://www.katolik.pl/czas-ze-swieta-rodzina,22578,416,cz.html?s=2 [10.11.2016].
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obojętności i wrogości. Ponieważ Boża miłość zawsze była gotowa podtrzymywać dobrą ludzką
wolę, ten mąż sprawiedliwy zaufał jej całkowicie. Otworzył się na potęgę Bożej wierności, która
miała moc wspomóc jego ludzką wierność. Opierając się na Bogu przetrwał zwycięsko wszelkie
wydarzenia, które miały miejsce w jego życiu. Bez względu na doświadczenia pozostał do końca
wielkoduszny w oddaniu.
W chwilach ciemności i niezrozumienia, kiedy Jego duszę ogarnęły wątpliwości i być może
zniechęcenie, św. Józef nie zawrócił z drogi. W pokusach okazał się nieustępliwy. Być może
zdawał sobie sprawę, że nie należy z nimi dyskutować, lecz trzeba pozostać wiernym i odrzucić
wszystkie podszepty złego. Potrafił być wierny w wielkich i w małych rzeczach. W codziennych
troskach kierował się miłością i we wszystkim starał się pełnić Bożą wolę. Jego postępowanie
było nastawione na dobro innych osób – zapominał o sobie, a gdy miał działać, spoglądał na
Boga. Wierność wydaje się być czasem nudna i monotonna. W Oblubieńcu Maryi była ona
jednak intensywnym życiem miłości, która nieustannie się odnawia, w coraz to nowych
okolicznościach, która potrafi heroicznie składać dar z siebie – do końca27.
3. Czysty Oblubieniec Maryi
Czystość jest związaną z kardynalną cnotą umiarkowania. Wyzwala ona miłość od
postawy wyzysku. Być czystym oznacza mieć przejrzysty stosunek do drugiej osoby. Często
traktuje się ją jako synonim życia poświęconego Bogu. Należy podkreślić, że odnosi się ona do
stanu bezżennego, jak i do małżeństwa. Każdy chrześcijanin jest zobowiązany do praktykowania
czystości, zgodnie z obranym stanem życia. Chrystus w swoim nauczaniu wskazał, że rodzi się
ona we wnętrzu człowieka (Mk 7,15). Świętość Boga domaga się od człowieka, aby był wolny
od wszystkiego, co uchodzi za nieczyste lub co go czyni nieczystym. Prawo czystości kultycznej
oddzielało naród izraelski od pogan. Prorocy nieustannie nauczali, że ludzkim czynom powinno
towarzyszyć posłuszeństwo Bożym przykazaniom. Te zaś wymagały miłosierdzia, prawości i
wierności28.
W czystości najważniejszy jest jej wymiar teologiczny, ponieważ pozwala ją zrozumieć i w
niej trwać. Potrzeba i sens czystości mają swoje źródło w genezie człowieka. Bóg stworzył ludzi,
aby kochali i szukali radości, nie zaś po to, aby pożądali i szukali przyjemności zmysłowej.
Czystość jest możliwa tylko wtedy, kiedy człowiek żyje w przyjaźni z Chrystusem i przystępuje
do sakramentów, poprzez które Bóg nas uświęca. Warunkuje ją również świadomość, że ludzkie
ciało jest świątynią Ducha Świętego29.
Chrystus odnowił prawo czystości. W Kazaniu na Górze weszła ona w treść ośmiu
błogosławieństw: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8).
Każde moralne dobro jest przejawem czystości, natomiast zło – jest przejawem nieczystości.
Zadaniem czystości według św. Pawła, jest utrzymanie ciała w świętości i w czci. Czystość jest

27

Galot. Święty Józef s. 160-162.
Zob. J. S. Szymczak. Czystość. Ogólna charakterystyka. W: Słownik małżeństwa i rodziny s. 76-77.
29
M. Dziewiecki. Czystość małżonków. W: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/czystosc_mlz.html
[10.11.2016].
28
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również wyrazem mądrości i postępowania w niej, gdyż cnota służy mądrości, mądrość zaś
dysponuje do przyjęcia daru, który od Boga pochodzi30.
Apostoł Narodów sprzeciwia się wszystkiemu, co nieczyste, zachęca do tego, aby nawet
rozmowy i żarty były przyzwoite, jak przystoi świętym (zob. Ef 5,3-4). Pragnie, aby chrześcijanie
postępowali „jak dzieci światłości” (Ef 5,8), „nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy” (Ef 5,15)
napełniając się przy tym Duchem Świętym, a nie czynami, które prowadzą do rozwiązłości (zob.
Ef 5,18). Istotnym elementem nauczania św. Pawła jest także głoszenie prawdy o małżeństwie
w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Mężowie mają tak miłować żony, jak Chrystus umiłował
Kościół, oddając za niego samego siebie, po to, aby go uświęcić i oczyścić (Ef 5,25-26). Uczy, aby
postępować według ducha, ponieważ wtedy nie spełni się pożądania ciała (Gal 5,26).
O czystości można również mówić w aspekcie świętości. Jako owoc konsekracji
sakramentalnej poddaje ona Bogu całe człowieczeństwo i czyni osobę podmiotem liturgii ofiary
i chwały Boga, zgodnie z duchem Tajemnicy Paschalnej31.
Nazaret jest nazywany domem życia w czystości. Jest miejscem, w którym dokonywało
się dziewicze wzrastanie Maryi i św. Józefa. Jako małżonkowie nie korzystali z przysługujących
im małżeńskich praw. Wzrastali w czystości, ich więź była skierowana na Jezusa. On stanowił
centrum ich wspólnego życia32.
W adhortacji Redemptoris Custos Jan Paweł II powołując się na słowa liturgii, które
wysławiają Maryję, jako „zjednoczoną z Józefem, mężem sprawiedliwym, więzią miłości
dziewiczej i oblubieńczej” naucza, że symbolem tajemnicy Kościoła jest małżeństwo Maryi
i Józefa. Łączy ono w sobie miłość dziewiczą i małżeńską, które nie stoją we wzajemnej
sprzeczności, lecz należą do dwóch sposobów wyrażania i przeżywania tajemnicy Przymierza
Boga ze swoim ludem. Dalej wskazuje na małżeński dar św. Józefa z siebie, który przyjmuje
Maryję do siebie i szanuje Jej wyłączną przynależność do Boga. Bóg przeznaczając św. Józefa na
małżonka Najświętszej Dziewicy zapewne uczynił go nie tylko towarzyszem Jej życia, świadkiem
Jej dziewictwa i obrońcą Jej cnoty, ale przez związek małżeński uczynił go także uczestnikiem w
Jej wzniosłej godności (RC 20).
Słowa Jana Pawła II stanowią dla nas punkt wyjścia dla rozważań na temat Czystego
Oblubieńca Maryi. Kościół nazywa św. Józefa „najczystszym”. Jest on orędownikiem często
przyzywanym przez ludzi młodych, którzy chcą trwać w cnocie czystości, a także przez tych,
którzy przeżywają trudności w sferze seksualnej. W ikonografii św. Józef jest przedstawiany
najczęściej z Dzieciątkiem Jezus oraz lilią trzymaną w ręce. Lilia ta jest oznaką jego piękności,
pod którą kryje się przede wszystkim jego czystość i niewinność33.
We współczesnym świecie zarówno dziewictwo, jak i czystość stały się czymś
niezrozumiałym, a także wyśmiewanym i pogardzanym. Kiedy przyjrzy się przyczynom rewolucji
seksualnej, a także jej skutkom można zobaczyć, że proponowana rozwiązłość pociąga za sobą
wiele problemów. Wiele osób spostrzegając te problemy stara się im przeciwstawiać, przede
30

Szymczak. Czystość s. 77.
J. Bajda. Czystość. Aspekt teologiczno-moralny. W: Słownik małżeństwa i rodziny s. 79.
32
A. Jacyniak. Ze świętym Józefem na przełomie tysiącleci. Kalisz 2002 s. 104.
33
A. Kuczyńska, K. Cichoń. Józef Oblubieniec. W: Encyklopedia katolicka. T. VIII. Red. A. Szostek, B. Migut, E.
Gigilewicz. Lublin: 2000 k. 153.
31

ISSN 2450-7318

73

Forum Młodych Pastoralistów 21.12.2016

2:2016 NR 3

wszystkim dając przykład własnego życia. Negatywne skutki swawoli seksualnej przyczyniają się
więc niejako do tworzenia ruchów, które mają na celu obronę czystości i które wskazują na jej
wielką wartość. Św. Józef jest potężnym orędownikiem i stróżem czystości młodzieży oraz
małżonków34.
A. Gądek wskazuje, że tytuły przeczysty Oblubieniec Maryi i przybrany ojciec Zbawiciela
stanowią największą chwałę św. Józefa. Uważa, że czystość, zwłaszcza dziewicza, czyni
człowieka prawdziwym szlachcicem ziemi, a nawet podnosi go ponad ziemię, która na skutek
grzechu została skażona w oczach Bożych (Rdz 6,12). Chrześcijanin troszcząc się o czystość
serca i ciała stara się o to, aby podobać się Bogu. Powołując się na św. Ambrożego pisze, że jak
aniołowie są ozdobą nieba, tak ludzie czyści są aniołami ziemi. Jest jednak między nimi różnica,
aniołowie żyją bez ciała, natomiast ludzie zachowujący czystość triumfują nad ciałem35.
Ponieważ Kościół uznał prawdziwą wielkość św. Józefa, należy przedstawić jego obraz tak,
aby był zgodny z wzniosłą i jedyną rodzaju godnością, która była łaską Boga. Potocznie mówi się
o św. Józefie jako starcu. Źródłem tego przekonania są apokryfy. Uzasadniają one przekonanie,
że św. Józef był w podeszłym wieku zawierając małżeństwo z Maryją. Ojcowie Kościoła uważali
jednak te źródła za niewiarygodne. Twierdzili, że tylko Ewangelie kanoniczne zasługują na wiarę.
Celem ukazywania św. Józefa jako starca była próba obronienia powszechnej wiary
w dziewictwo Maryi przed zarzutami heretyków. Starość była symbolem obumarłych
namiętności i stanowiła całkowitą gwarancję wstrzemięźliwości małżonków. Podając taki
argument można swobodnie wnioskować, że św. Józef w chwili zaślubin z Maryją był
człowiekiem młodym. Nie musimy odwoływać się do starości, jako jedynego argumentu
warunkującego dziewictwo Najświętszej Panny, tym bardziej, że było to małżeństwo wybrane
przez Boga, małżeństwo ludzi świętych. Łaska Boża wydaje się być bardziej skutecznym
argumentem, żeby zgodnie z wolą Bożą zachować wstrzemięźliwość. Należy również podkreślić,
że gdyby św. Józef rzeczywiście był starcem to nie mógłby wypełnić swoich obowiązków, które
domagały się od Niego bystrości umysłu i sił36.
Św. Josemaria Escriva de Balaguer także nie zgadza się z ukazywaniem św. Józefa jako
starca „choćby był podyktowany dobrą intencją podkreślenia wiecznej dziewiczości Maryi”.
Pisze, że wyobraża go sobie „jako młodzieńca silnego, być może nieco starszego niż Najświętsza
Panna, ale w wieku pełnym sił i energii ludzkiej”37. W innym natomiast miejscu wskazuje, że nie
trzeba czekać na starość, aby żyć cnotą czystości, bo czystość rodzi się z miłości. Dla prawdziwej
i czystej miłości wigor i radość, które są właściwe młodości, nie są przeszkodą38.
Godność bycia ojcem Syna Bożego była łaską i przywilejem dla św. Józefa, natomiast
czystość była jego cnotą i zasługą. Został przeznaczony w planie Bożym na Oblubieńca Maryi,
stróża Jej dziewictwa. Aby móc tak zażyle obcować z Bogiem-Człowiekiem, nazywać się Jego
ojcem i piastować Go na swoich rękach św. Józef musiał zostać uzdolnionym do wielkiej
czystości. Być może dowodem na to był zamysł potajemnego opuszczenia Maryi, kiedy za
34

Jacyniak. Ze świętym Józefem s. 104.
Gądek. Ojciec i opiekun. Kazania o św. Józefie. Kraków 2008 s. 40-42.
36
Filas. Św. Józef człowiek Jezusowi najbliższy s. 34.
37
Cyt. za Herran. Święty Józef – mąż wiary s. 36-37.
38
Cyt. za F. F. Carvajala. Józef, małżonek Maryi. W: http://www.opusdei.pl/art.php?p=42723 [10.11.2016].
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sprawą Ducha Świętego stała się brzemienną. Zapewne znał czystość swojej Oblubienicy, ale
też nie potrafił sobie wytłumaczyć, w jaki sposób poczęła Dziecko. Nie chcąc jej osądzać, ani
podejrzewać postanowił Ją opuścić. Od chwili kiedy Anioł wyjaśnił mu tę tajemnicę pozostał
przy boku Maryi, i być może z niemym uwielbieniem patrzył na Nią i Ją czcił39.
Istotnym elementem związku małżeńskiego jest wzajemne prawo małżonków do swoich
ciał. To prawo dotyczyło również Maryi i Józefa. Należy zaznaczyć, że gdyby tak nie było, to nie
byliby prawdziwym małżeństwem. Wykluczenie tego prawa warunkowało bowiem nieważność
małżeństwa. Maryja i Jej Oblubieniec za obopólną zgodą wyrzekli się go, co nie powodowało
takiego skutku. Św. Józef wyrażał swoją miłość wobec Maryi w atmosferze delikatności, poprzez
czułość i szacunek względem Jej szczególnego wybrania przez Boga. W chwili, gdy dowiedział
się, że poczęte Dziecko jest owocem Ducha Świętego, a Jego małżonka została wybrana na
Matkę Zbawiciela jeszcze bardziej Ją pokochał. Pokochał Ją nie jak brat, ale czystą miłością
małżeńską, bardzo głęboką, w której stosunek cielesny stał się zbyteczny. Jego delikatna miłość
uczyniła go nie tylko świadkiem czystości Maryi, ale także Jej stróżem40.
Czystość św. Józefa w małżeństwie przemawia za tym, że mógłby żyć poza małżeństwem,
aby poddać się woli Boga i poświęcić Mu swoje życie. Jednak to właśnie Bóg powołał go do
stanu małżeńskiego, a więc pokornie spełnił Jego zamysł. Św. Józef nie byłby tak czystym mężem
gdyby nie uczył się praktykować czystości myśli, uczuć i ciała przed zawarciem małżeństwa. Stąd
wynika, że jego czystość była godna podziwu, zarówno przed, jak i w czasie małżeństwa41.
***
Nie wiemy w jaki sposób doszło do zawarcia małżeństwa św. Józefa i Maryi. Możemy
jednak zaufać twierdzeniu, że doszło ono do skutku ponieważ taki był plan Boży – plan
Zbawienia. Możemy przypuszczać, że było ono zawarte zgodnie ze zwyczajem żydowskim. W
chwili, gdy Archanioł Gabriel zwiastował Maryi, że stanie się Matką Syna Bożego, była Ona
zaślubiona z Józefem. Dopełnienie małżeństwa, a więc sprowadzenie żony do domu męża,
odbyło się na polecenie Anioła, aby św. Józef nie bał się wziąć Maryi, swojej małżonki, do siebie.
Mimo, że św. Józef nie był biologicznym ojcem Jezusa, można mówić o św. Rodzinie jako o
rodzinie rzeczywistej, nie zaś tylko pozornej. Wolą Bożą było, aby Jezus narodził się w naturalnej
rodzinie i miał rodziców. Św. Józef spełniał posłannictwo głowy rodziny. Przede wszystkim był
oddany sprawom Bożym, którym pozostawał posłuszny. Odnosił się z miłością i szacunkiem do
osób jemu najbliższych. Mężnie podjął się obowiązków męża i ojca. Miał zawsze na uwadze
dobro Maryi i Jezusa. Odważnie przeciwstawiał się trudnościom stając w obronie swojej
rodziny. Pozostał wiernym towarzyszem swojej Małżonki i odznaczał się wobec niej czystymi
intencjami. Uszanował szczególne powołanie swojej Oblubienicy i uczynił z siebie dar dla Niej
pozostając świadkiem i Stróżem Jej Dziewictwa, przy tym samemu pozostał czystym. W ten
sposób realizował swoją służbę wobec Boga-Człowieka i Jego Matki.
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Gądek. Ojciec i opiekun s. 44-45.
Carvajala. Józef, małżonek Maryi.
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Solimeo. Pójdźcie do Józefa s. 77-78.
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W Świętej Rodzinie każdy z członków zajmował swoje określone miejsce i miał do
wypełnienia własną, odrębną misję. Święty Józef, który wziął odpowiedzialność za Jej losy,
okazał się człowiekiem pełnym męstwa, cierpliwości, szacunku i pokory. Stał się przez to
wzorem dla współczesnych mężczyzn poszukujących jasnych kryteriów w realizacji swoich
życiowych zadań. Uległy Duchowi Świętemu, pozostał wierny Maryi i Jezusowi oraz tej
szczególnej misji, do której przygotował go Bóg, wyposażając w potrzebne dary. Swoim życiem
ukazał, to, co dla współczesnych rodzin jest priorytetowym wyzwaniem, że dobrze przeżywana
komunia rodzinna jest prawdziwą drogą do świętości w życiu codziennym i drogą do
wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem42.
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biblista.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109:jozef-i-maryja-wzoremrodzin-chrzecijaskich&catid=24&Itemid=66 [10.11.2016].
Abstrakt
W artykule została ukazana rola św. Józefa jako Oblubieńca Maryi. Podjęto w nim refleksję
dotyczącą małżeństwa ukazując, że elementem, który szczególnie łączył Maryję i Józefa była
miłość. Ich związek został zawarty zgodnie ze zwyczajem żydowskim, a także zgodnie z wolą
Boga, który pragnął, aby Jego Syn mógł przyjść na świat i wzrastać w prawdziwej rodzinie. W
pracy zostało również poruszone zagadnienie wierności i czystości św. Józefa. Wierność została
wyrażona przez konkretne czyny podjęte przez niego w życiu małżeńskim i rodzinnym. Była
konsekwencją całkowitego daru z siebie i formą prawdziwej miłości. Jego czystość zaś wyraziła
się przez pragnienie strzeżenia dziewictwa Maryi. Św. Józef ukazał, że oddanie i prawdziwa
miłość polega na zapatrzeniu w piękno drugiego człowieka i chęć podtrzymywania w nim tego
piękna, zgodnie z zamysłem Stwórcy.
Słowa kluczowe: Św. Józef, oblubieniec, mąż, wzór, małżeństwo, wierność, czystość
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Maria Regina Miksa

Kontemplacja i praca w życiu Matki Teresy z Kalkuty
Matka Teresa z Kalkuty – Ganxhe (Agnieszka) Bojaxhiu urodziła się 26 sierpnia 1910 r. w
należącym wówczas do Serbii mieście Skopje (obecnie stolica Macedonii), jako trzecie,
najmłodsze dziecko Albańczyków Kole (Mikołaj) i Drane Bojaxhiu. Zmarła w Kalkucie 5 września
1997 r.; beatyfikowana 19 października 2003 r.; kanonizowana 4 września 2016 r. Jest
postrzegana jako osoba, która w szczególny sposób służyła biednym1. Albański pisarz Lush
Gjergii, będący blisko jej dzieła, nazywał ją „bohaterką naszych czasów”2. W kontekście jej pracy
często stawiane jest pytanie o to, skąd czerpała siły dla siebie i jak udawało się jej zapalać innych
do posługi umierającym na ulicach Kalkuty. W poszukiwaniu odpowiedzi zostanie w niniejszym
artykule przedstawiony ścisły związek kontemplacji i pracy w służbie Bogu i ludziom, jaki
ewidentnie miał miejsce w życiu tej wielkiej, współczesnej świętej. Relacja ta została zbadana
przede wszystkim na podstawie wybranych wypowiedzi Matki Teresy i jej biografów.
1. Kontemplacja według Matki Teresy z Kalkuty.
W zachodniej tradycji katolickiej jako „modlitwę kontemplacyjną” lub „modlitwę
wewnętrzną” określa się taki rodzaj modlitwy, gdy człowiek staje w samotności i ciszy przed
Bogiem, pragnąc jednocześnie wejścia z Nim w komunię miłości3. Żyć w obecności Bożej to
pozwolić, aby modlitwa trwała poza określonym czasem na nią przeznaczonym i rozciągała się
na cały dzień, czyli kontemplować Jezusa obecnego w życiu, Jezusa jako Pana, Jezusa jako
ośrodek myśli, jako Tego który trzyma w swoich rękach całą naszą istotę. Cokolwiek nas
niepokoi, spoczywa bezpiecznie w Jego rękach4.
Kontemplacja jest prostą, ukrytą w ciemności wiary nadprzyrodzoną miłością i poznaniem
Boga, które On wlewa w głąb duszy, obdarzając ją bezpośrednią i doświadczalną łącznością z
Nim. Kontemplacja jest zjednoczeniem z modlitwą Jezusa w takim stopniu, w jakim pozwala
uczestniczyć w Jego misterium5.
Ewangelia św. Łukasza zawiera opis odwiedzin Jezusa w domu dwóch sióstr: Marty i Marii.
Marta krzątała się, aby przygotować posiłek i skarżyła się Jezusowi, że Maria zostawiła ją samą
przy usługiwaniu. Tymczasem Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto troszczysz się i niepokoisz o
wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie
pozbawiona” (Łk 10, 38-42). Co stanowi ową „najlepszą cząstkę”, którą obrała Maria? Siedziała
ona u stóp Jezusa i patrzyła na Niego z miłością. Kontemplacja oznacza wpatrywanie się w Pana
1 Por. M. Konieczny. Matka Teresa z Kalkuty. EK 19 kol. 712-713.
2 Por. L. Gjergii. Matka miłości. Warszawa 1994 s.172.
3 Por. J. Philippe. Strumienie wody żywej. Kraków 1997 s. 7; zob. S. Zarzycki. Kontemplacja. W: Leksykon duchowości
katolickiej. Red. M. Chmielewski. Lublin-Kraków 2002 s. 432-446.
4 Por. R. Faricy. Dar Kontemplacji i rozeznania. Warszawa 1990 s. 37.
5 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań 2009 nr 2718.
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z miłością. Matka Teresa uważała, że zawsze powinniśmy znaleźć czas na taką właśnie modlitwę.
W rozmowie z Bogiem znajdowała siłę do realizacji swego powołania. Szczególny nacisk kładła
na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, na skrupulatne przestrzeganie każdego
wieczoru godzinnej adoracji6.
Bez głębokiej modlitwy, bez absolutnej i niezachwianej miłości do Pana Jezusa nie są
możliwe silne i trwałe dzieła miłosierdzia, a nade wszystko dzieła heroiczne, takie jak te podjęte
przez Matkę Teresę7. Często w swoich przemówieniach zachęcała do spędzenia choćby kilku
minut na kolanach przed Bogiem, na osobistej rozmowie ze Stwórcą. Gości, którzy do niej
przychodzili, najpierw prowadziła do kaplicy, aby przywitali się z Jezusem – Panem domu.
Eucharystia była dla niej przedłużeniem Wcielenia, toteż lubiła czuć się blisko Tego, którego
kochała całym sercem. Centrum jej duchowego życia stanowiła Najświętsza Ofiara: „Msza
Święta jest pokarmem duchowym, który mnie podtrzymuje, bez którego nie przeżyłabym ani
dnia, ani godziny mojego życia”8.
W liście apostolskim Mulieris dignitatem Jan Paweł II mówiąc o „geniuszu” kobiety,
przypomina wielkie dzieła, jakie dokonały się za jej pośrednictwem w dziejach ludzkości oraz
naucza, że miarą godności kobiety jest miłość, która zasadniczo należy do porządku
sprawiedliwości i miłosierdzia9. Gdy odniesiemy ten dokument do czasów współczesnych,
przychodzi na myśl Matka Teresa z Kalkuty. Kobieta ta, jak określił często przebywający u niej o.
Serafino Colangeli, kontemplowała świetlistą Twarz Zmartwychwstałego Chrystusa, co rodziło w
niej miłość do bliźnich10. Matka Teresa rozumiała, że skoro Bóg dał jej takie zadanie w Kościele,
to tym samym obdarzył ją łaskami niezbędnymi do modlitwy. Modlitwa kontemplacyjna domaga
się serca niepodzielonego, wolności wewnętrznej, która płynie z przedkładania Pana ponad
wszystko inne11. Dla Matki Teresy modlitwa stanowiła uniwersalną drogę do Boga. Jej
przewodnik duchowny i biograf ks. Edward Le Joly wspominał, że na lotnisku podszedł do niej
dziennikarz i zapytał, czy chciałaby coś przekazać narodowi amerykańskiemu. Matka Teresa nie
odpowiedziała: „Dawajcie więcej”, ani nawet: „Bardziej się kochajcie”, tylko powiedziała bez
wahania: „Powinniście się więcej modlić”12.
Wielka apostołka ubogich miała świadomość, że człowiek bez modlitwy nie może dojść do
zbawienia. Dlatego zachęcała, by trwać przy Panu zawsze. Kiedyś powiedziała umierającemu,
aby modlił się tak, jak mu nakazuje jego religia, a ona będzie się modlić tak, jak nakazuje jej
religia i taka modlitwa na pewno rozraduje Boga. Często podkreślała, że „wbrew temu, co może
się wydawać, my nie jesteśmy siostrami życia aktywnego. Jesteśmy siostrami kontemplacyjnymi,
które żyją pośród świata”13. Stąd też szukając wsparcia modlitewnego, w czasie swej podróży po
Francji w 1974 roku, wyraziła życzenie, by wszystkie domy Misjonarek Miłości zostały

6 Por. Matka Teresa z Kalkuty, Brat Roger z Taizé. Modlitwa – źródło współczującej miłości. Kraków 1994 s. 34.
7 Por. Siostra Małgorzata. Matka Teresa Misjonarka Miłości. Kraków 2000 s.123.
8 Por. Matka Teresa z Kalkuty. Droga miłości. Warszawa 1978 s.53.
9 Jan Paweł II. List Apostolski Mulieris dignitatem (15.08.1988 ) nr 30.
10 Por. R. Allegri. Matka ubogich. Kraków 1996 s.15.
11 Por. R. Faricy. Dar kontemplacji s.18-19.
12 Por. A. Stern. Wszystko zaczyna się od modlitwy. Warszawa 1999 s. 11.
13 Por. R. Allegri. Matka ubogich s. 91.
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zaadoptowane duchowo przez jeden czy kilka klasztorów sióstr kontemplacyjnych. Zakonnice
kontemplacyjne zgodziły się ofiarować Bogu Ojcu swe modlitwy i ofiary w łączności z
modlitwami i ofiarami Jego syna Jezusa Chrystusa, aby otrzymać łaski, dzięki którym apostolat
Misjonarek Miłości będzie owocny14.
Żyć w obecności Bożej to nic innego, jak pozwolić, aby modlitwa trwała poza określonym
czasem na nią przeznaczonym i rozciągała się na cały dzień. Modlitwa kontemplacyjna dotyka
miłości, a miłości nie można zamknąć w wyznaczonym czasie. Im głębiej Matka Teresa
realizowała w modlitwie swoje powołanie miłości do Jezusa, tym bardziej wchodziła od
wewnątrz w tajemnicę Kościoła. Wprowadzała Jezusa do swego życia poprzez częste spotkania
modlitewne. To Jezus modlił się w niej, działał, myślał i patrzył jej oczyma na innych. On był dla
tej Misjonarki Miłości wszystkim, uczył modlitwy i sam był modlitwą. W milczeniu i kontemplacji,
w rozmodlonej adoracji Najświętszego Sakramentu nauczyła się dostrzegać prawdziwe oblicze
Boga w każdym cierpiącym człowieku. W modlitwie odkryła najistotniejszą prawdę, na której
opiera się nauka społeczna Kościoła, jego działalność religijna i humanitarna w każdej epoce i w
każdej części świata. Mówiła, że Jezus Chrystus, Odwieczne Słowo, które stało się Ciałem,
Zbawiciel ludzkości, pragnie utożsamić się z każdą osobą – szczególnie z biedną, chorą i
potrzebującą15.
Uważała, że wszyscy powinni znaleźć czas na modlitwę i kontemplację, a zwłaszcza ci,
którzy mieszkają w wielkich miastach – właśnie tam cisza i kontemplacja są szczególnie
potrzebne. Dlatego Matka Teresa podkreślała, że „jesteśmy tutaj nie dla pracy, lecz dla Jezusa.
Wszystko co robimy, robimy dla Niego”16.
2. Chrystus obecny w chorych i umierających.
Owocem życia przepełnionego modlitwą jest służba dla innych. Matka Teresa nie widziała
rozdźwięku między modlitwą i pracą. Wiedziała, że można je połączyć, wykonując wszystko dla
Jezusa. Skupienie się wyłącznie na Osobie Jezusa w czasie wykonywanej pracy może być
niemożliwe, ale jak twierdziła święta z Kalkuty, Bóg od nas tego nie wymaga. Oczekuje jedynie,
że oddamy Jemu wszystko, co robimy – nieważne czy to będzie troska o ubogich, wychowanie
dzieci, czy cokolwiek innego. Matka Teresa często mawiała, że nie jest ważne byśmy robili
„wielkie rzeczy” dla Boga, ale byśmy wykonywali „małe rzeczy z wielką miłością”. Podkreślała, że
„każdy człowiek jest dla mnie Chrystusem, a ponieważ jest tylko jeden Jezus, człowiek ten jest
w danym momencie jedynym człowiekiem na świecie”17.
W kulturze i świadomości hinduskiej ważne miejsce zajmuje pojęcie czynu, jednak jest on
rozumiany w zupełnie inny sposób, niż w mentalności europejskiej. Według klasycznej myśli
hinduskiej to czyn decyduje o naszym losie18. Choć człowiek jest powołany do pracy i jest ona
wartością, jednak nie powinna ona stać się najważniejszym celem w życiu, ponieważ wartością
fundamentalną jest człowiek. W hierarchii ludzkich obowiązków praca jest jedynie i wyłącznie
14 Por. E. Le Loly. Wszystko dla Jezusa. Warszawa 1982 s. 178-179.
15 Por. Siostra Małgorzata. Matka Teresa s. 67.
16 Por. L. Vardey. Prosta droga. Warszawa 1996 s.102.
17 Por. Matka Teresa z Kalkuty, Brat Roger z Taizé. Modlitwa s. 104.
18 Por. Siostra Małgorzata. Matka Teresa s. 78.
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środkiem, nigdy celem. Gdyby człowiek zafascynowany pracą zatracił ostateczny cel swojego
życia, stałby się niewolnikiem siebie samego, popadając w niewolę pracy19.
Dla Matki Teresy miłość i służba były centralnymi pojęciami w jej duchowości. Co więcej –
były one dla niej tożsame. Wspominała, że kiedyś w komfortowym domu starców ujrzała
mężczyzn i kobiety wpatrujących się w drzwi wejściowe. Czekali oni na swoje dzieci, które
zapomniały o swoich rodzicach. Dlatego właśnie zachęcała, abyśmy otwierali nasze serca i
umysły na miłość Ojca, a przez to mieli odwagę zauważyć innych ludzi i służyć im: „Mamy zawsze
skierowany wzrok na Osobę, dla której pracujemy. Dla Kogo i dlaczego pracujemy? Pracujemy
dla Jezusa, ponieważ Go kochamy”20.
W 1955 roku został otwarty Dom Dziecka Opuszczonego (Shishu Bhavan). Do dzisiaj dzieło
to wzrasta i rozwija się nie tylko w Indiach, ale także w innych częściach świata. Przebywają tam
dzieci niechciane, pozostawione w szpitalach tuż po urodzeniu. Wiele dzieci, które tam trafiają
są już w stanie agonii. Osoby, które przeżyły, znalazły w Matce Teresie swoją matkę, dom,
rodzinę, a przede wszystkim miłość. Zwalczała aborcję przez propagowanie adopcji. Dzieci, które
dorastały w Domu Dziecka Opuszczonego otrzymywały wykształcenie, a przez to
przygotowywały się do zawodu. Większość została zaadoptowana, a dziś cieszą się własnymi
rodzinami21.
Matka Teresa była przekonana, że jej praca, aby mogła być owocna, piękna i całkowicie
oddana Bogu, musi być zbudowana na wierze w Chrystusa. Papież Jan Paweł II w encyklice
Laborem exercens stwierdził, że ludzka praca oprócz elementów fizycznych posiada wymiar
duchowy. Dlatego też Kościół w swym społecznym nauczaniu zajmuje się sprawami pracy z
punktu widzenia jej ludzkiej wartości oraz związanego z nią porządku moralnego. Kościół nie
pomijając żadnego aspektu życia człowieka, nawet materialnego, stara się kształtować taką
duchowość pracy, która ludziom pomoże przybliżyć się do Boga. Człowiek przez pracę służącą
jemu samemu oraz bliźnim uczestniczy w dziele stworzenia. W ten sposób czyniąc świat
lepszym, jednocześnie rozwija i udoskonala siebie22.
Rozmowy Sióstr Misjonarek Miłości dotyczyły Jezusa i pracy dla Niego. Matka Teresa nie
troszczyła się o nic innego. Była zawsze człowiekiem czynu, szybka w decyzjach i
niezmordowana. Dla niej ważne było dokonywanie zwyczajnych czynów z niezwykłą miłością –
opieka nad chorymi, troska o samotnych i niechcianych. W 1956 r. siostry poszerzyły swoją
pracę o opiekę nad dotkniętymi trądem, gdy pięciu trędowatych robotników prosiło o pomoc.
W tym samym roku powstała pierwsza wioska dla chorych na trąd – Miasto Pokoju
(Shantinagar). W tej wiosce zdrowi i chorzy pracowali razem, rodziny nie były rozdzielone.
Matka Teresa mówiła, że „trąd nie jest karą, lecz może być pięknym darem od Boga, jeżeli
odpowiednio go przyjmiemy”23.
Założycielka Misjonarek Miłości i jej siostry, zaczynając pracę z trędowatymi, musiały
poznać istotę choroby, różne jej odmiany i objawy, a także rodzaj potrzebnej pomocy medycznej
19 Por. Jan Paweł II. Encyklika Laborem exercens (14.09.1981r.) nr 25-26.
20 Por. O. Tanghe. Testament matki Teresy z Kalkuty. Warszawa 1998 s. 21.
21 A. Zelleke. Życie w miłości. Wrocław 1999 s. 21-23.
22 Por. Jan Paweł II. Encyklika Laborem exercens nr 24.
23 Por. A. Zelleke. Życie w miłości s. 24-25 .
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oraz zasady profilaktyki. Początkowo trzeba było zdobyć zaufanie u chorych, gdyż ludzie ci byli
nieufni wobec otoczenia. Bali się odłączenia od rodziny. W trędowatych gasła wszelka nadzieja,
oczekiwanie – tylko odważna miłość, „szaleństwo” dla Jezusa, głęboka wrażliwość i świętość,
otwarte serce Misjonarki Miłości było zdolne zauważyć tych ludzi. Dopomogła im stać się
potrzebnymi dla społeczeństwa poprzez pracę, którą byli w stanie wykonywać. Praca jest
bowiem jednym z podstawowych praw człowieka. Odkrywanie piękna człowieka w slumsach
Kalkuty nie było łatwe, ale z Bożą pomocą Matka Teresa postanowiła to robić. Nieważne było dla
niej czy człowiek, któremu pomaga jest hinduistą, muzułmaninem, żydem – każdy był dzieckiem
Boga. Dla siostry Bojaxhiu rezygnacja z wygód tego świata nie była wymuszona, ale raczej czuła
się obdarowana takim życiem. Gdy mówiła o swoich relacjach z Jezusem, brzmiało to nie jak
umowa o pracę, ale jak list pełen oddania i miłości. Nieustannie powtarzała, że „ludzie są cenni,
każdy człowiek ma swoją przydatną wartość, Bóg nas kocha”24.
Pomoc ludziom żyjącym w nędzy była dla niej niezwykle ważna. Wszystko, co czyniła dla
ludzi było świadectwem, że każdy dobry czyn, każde dobre słowo i pouczenie powinno
znajdować swoje źródło i cel w Bogu. Lush Gjergji, autor książki Matka miłości, wspomina, że
będąc w Rzymie, poszedł do domu Misjonarek Miłości, aby razem z siostrami modlić się i
adorować Najświętszy Sakrament. Była tam również Matka Teresa pogrążona w głębokiej
modlitwie. Po adoracji spytał Matkę, czy nie jest zmęczona, trwając tak długo na modlitwie
przed Bogiem. Odpowiedziała, że do tej pory adorowała Jezusa pod postacią chleba, teraz idzie
Go poszukać i adorować pod postacią ludzi biednych. Dla niej takie przejście było czymś
oczywistym25. Świadomość powszechnej obecności Chrystusa wiązała się dla Matki Teresy z
postawą swoistej „ofensywności” religijnej. Dla niej nie było rozróżnienia na sacrum i profanum,
wszyscy ludzie powołani są do świętości, a więc żadna sfera ludzkiego życia nie może być
niezależna od wskazań Ewangelii. Matka wielokrotnie włączała się w różne akcje społeczne a
nawet polityczne, z mocą opowiadając się po stronie nauczania Kościoła. Najbardziej znanym
przykładem jest wspomniana już kwestia aborcji26.
Gdy dziennikarze telewizji NBC przyjechali do Kalkuty, aby przeprowadzić wywiad z Matką
Teresą i przygotować materiał dokumentalny dotyczący jej codziennej pracy, ona udała się na
wysypisko śmieci, zakasała rękawy i zaczęła czegoś szukać w tym brudzie. Po pewnym czasie
natknęła się na małe zawiniątko, w którym znajdowało się ciało noworodka. Ratowała je,
stosując sztuczne oddychanie. Dziennikarz proponował, aby pozwoliła dziecku umrzeć, ale
siostra walczyła o jego życie i niemowlak zaczął oddychać27. Jako chrześcijanka mówiła o sobie:
„Ja jestem niczym. O mnie nie ma co opowiadać [...]. Dlatego nie o mnie powinniście mówić, ale
o dziele, do którego powołał mnie Pan”28.
Surową regułę Zgromadzenia Misjonarek Miłości ukształtowało życie modlitwy i
poświęcenia Matki Teresy. Jej praktyka życia nie zmieniła się od pierwszych miesięcy, aż po
24 Por. C. Feldmann. Miłość pozostaje. Warszawa 1998 s. 84.
25 L. Gjergii. Matka miłości. Warszawa1994 s. 206.
26 Por. C. Feldmann. Miłość pozostaje s. 85.
27 Por. R. Allegri. Matka ubogich Kraków 1996 s. 12.
28 Por. A. Zelleke. Życie w miłości. Wrocław 1999 s. 45; Matka Teresa z Kalkuty. Pójdź, bądź moim światłem. Kraków
2008 s. 245.
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ostatnie dni. Chodziła po opuszczonych ulicach i śmietniskach, pomagając biednym i
wykluczonym społecznie. Gdy pewnego dnia znalazła na stosie odpadków prawie martwą
kobietę, którą wyrzucił syn, to zajęła się nią i oddała do szpitala – kobieta przeżyła29. Matka
Teresa mówiła: „Jestem świadoma, że jesteśmy maleńką kroplą w wielkim oceanie nędzy i
cierpienia, ale jeżeli nie byłoby tej kropli, to ludzkie cierpienie i nędza byłyby jeszcze większe”30.
Bez wielkich słów, ale z bezgraniczną miłością do ludzi Matka Teresa wykonywała zadania,
których inni unikali: szukała zaginionych, zauważała tych, których nikt nie chciał zauważyć,
dotykała nietykalnych i przywracała im godność. Dzisiejszy świat jest pełen kontrastów i różnych
chorób. Wiele osób przeżywa stany całkowitej samotności, także w rodzinie. Wielu uciekając
przed życiem, odbiera je sobie. Ta uboga siostra i o nich pomyślała, otwierając między innymi,
na przedmieściach Rzymu dom dla samotnych matek. Matka Teresa nie traciła czasu na
dyskusje, od razu przystępowała do działania. Dlatego można było spotkać ją wszędzie, gdzie
ludzie potrzebowali pomocy: w Bejrucie, gdy była wojna opiekowała się dziećmi; na terenie
byłego ZSRR, w Czarnobylu – dawała świadectwo solidarności z tymi ludźmi, którzy zostali
pokrzywdzeni przez wybuch reaktora atomowego; w Pekinie opiekowała się upośledzonymi, a
w Etiopii była z tymi, którzy umierali z głodu31. Było to dla niej możliwe, gdyż traktowała
modlitwę jak pożywienie dla ciała. Modlitwa pomagała jej stawać się jedno z Chrystusem w
miłości, a przez to odnajdywać cierpiącego Pana w slumsach. Dlatego mówiła: „Czasem trudno
jest mi uśmiechać się do moich sióstr, ale wtedy trzeba się modlić. Musimy przyjąć Jezusa do
swojego domu, bo dopiero wtedy potrafimy dać Go innym”32.
3. Kontemplacja źródłem apostolstwa Matki Teresy.
Dla Misjonarki Miłości obecność wśród ludzi i samotność, kontemplacja i praca były ze
sobą niepodzielnie związane. Uważała, że autentyczne życie wewnętrzne sprawia, iż wszystko,
co człowiek czyni, pięknie się rozwija. Matka Teresa opowiadała historię o ateiście, który
obserwował siostry przy domu dla umierających. Miłość, którą okazywały tym nędzarzom
sprawiła, że ateista stwierdził, iż zobaczył miłość Bożą w działaniu33. Siostra Bojaxhju była znana
jako osoba, która łączyła kontemplację i pracę; dlatego wiedziała, że miłości nie tworzą same
słowa. Uważała, że dzięki zjednoczeniu miłości i wiary bliźni staje się współtwórcą dobra i zła
jakie ona czyni, narzędziem, którego potrzebuje, aby zacząć działać. Jej przykład pociągał innych,
odczytujących swe powołanie jako służbę najuboższym. Matka Teresa w kontemplacji widziała
źródło siły apostolskiej, dlatego mówiła, że „nie chodzi o to, co robimy, ale czym żyjemy.
Kontemplacja – to zawładnięcie naszego ducha przez Ducha Świętego, który tchnie w nas
bogactwo Boga i posyła nas na cały świat”34. Wszystko, co robiła, a więc modlitwa, praca,
cierpienie – były dla Jezusa. Jej życie nie miało innej motywacji, czy innego celu. Można
stwierdzić, że służyła Jezusowi dwadzieścia cztery godziny na dobę, a On dawał jej siłę. Dziś wielu
29 Por. R. Allegri. Matka ubogich s. 77.
30 L. Gjergii. Matka miłości s.187.
31 Por. Tamże s. 171.
32 Por. Matka Teresa z Kalkuty, Brat Roger z Taizé. Modlitwa s. 34.
33 Por. L. Strobel. Co Jezus powiedziałby .... Kraków 1994 s. 94.
34 Por. G. Łęcicki. Matka Teresa – Misjonarka Miłości i Miłosierdzia. Warszawa 1998 s. 5.
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ludzi poszukuje Boga, ale zniechęcają się, gdy spotykają na drodze trudności. Patrząc na przykład
świętej z Kalkuty, można zauważyć, że wytrwałość w modlitwie jest taką wąską bramą, która
prowadzi do Królestwa Niebieskiego (por. Mt.7,13). Ta niepozorna kobieta pozwoliła Bogu
spełniać w swoim życiu wielkie dzieła.
Matka Teresa uważała, że nie można angażować się w apostolat, nie mając w sobie ducha
modlitwy. Stwierdzała, że „kontemplacja i apostolska skuteczność zależy od głębi zjednoczenia
się z Jezusem Chrystusem, naszym Panem”35. Życie świętej, jej modlitwę i służba dla Boga
pociągała innych do bycia blisko Boga i drugiego człowieka. W Kalkucie, w domu macierzystym
Sióstr Misjonarek Miłości obok krzyża widnieją słowa: „Cudem jest nie to, że wykonujemy naszą
pracę lecz to, że znajdujemy szczęście w jej wykonaniu”36.
Święta Matka Teresa mówiła, że „poznajemy Jezusa poprzez modlitwę, zanim rozpoznamy
Go w postaci biedaka”37. W ten sposób pragnęła wskazać, że jeden człowiek dla drugiego jest
dopełnieniem. Potrafiła dostrzec piękno Jezusa w nędzarzach, którym służyła. Uważała, że to oni
są nadzieją świata, że to właśnie dzięki nim zapanuje pokój, gdyż są „środkiem” pozwalającym
przeżywać wiarę w miłości. „Dotykając biedaka, dotykam w rzeczywistości Chrystusa. W
biednym jest głodny Chrystus, którego karmimy, jest nagi Chrystus, którego odziewamy, jest
Chrystus bezdomny, któremu dajemy schronienie”38. Dom dla umierających (Nirmal Hriday) był
jedną z inicjatyw, gdzie Matka Teresa i jej siostry mogły w milczeniu i kontemplacji dostrzegać w
tych ludziach cierpiące oblicze Boga.
***
Analiza powyższych wypowiedzi Matki Teresy dowodzi, że święta umiała w prosty sposób
połączyć w swoim życiu służbę najuboższym z głębokim zjednoczeniem z Bogiem. Papież Jan
Paweł II w przemówieniu na Anioł Pański w Castel Gandolfo z 7 września 1997 r., powiedział o
niej, że pozostawiła nam świadectwo kontemplacji, która stała się miłością39. Matka Teresa
lapidarnie wyraziła tę samą myśl w następujących słowach: „Całe nasze życie złączone jest z
życiem Jezusa w ubogich. Dlatego oddałyśmy się kontemplacji w sercu świata”40. Kościół w Roku
Miłosierdzia kanonizował Matkę Teresę z Kalkuty, aby pokazać, jak wiele może uczynić człowiek,
który w modlitwie i służbie szuka Boga.
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Abstrakt
W artykule ukazano, iż życie przepełnione modlitwą uzdalnia do najtrudniejszych form
służby dla innych. Dla Matki Teresy z Kalkuty miłość i służba były tożsame. Choć człowiek jest
powołany do pracy i jest ona wartością, to nie powinna ona stać się najważniejszym celem w
życiu, ponieważ wartością fundamentalną jest człowiek. Matka Teresa realizowała w modlitwie
swoje powołanie do kontemplacji i miłości Boga. Wprowadzała Jezusa do swego życia poprzez
częstą modlitwę i adorację. Wielka Misjonarka Miłości uważała, że wszyscy powinni znaleźć czas
na ciszę i kontemplację, by dostrzec Boga w bliźnich. Kanonizowana w 2016 r. Święta z Kalkuty
dała współczesnemu człowiekowi wzór łączenia w życiu służby najuboższym i wykluczonym z
głębokim zjednoczeniem z Bogiem.
Słowa kluczowe: Matka Teresa z Kalkuty, kontemplacja, praca, służba, biedni, umierający,
wykluczeni.
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Magdalena Lemieszek

PODMIOT I ZADANIA DUSZPASTERSTWA RODZIN W ADHORTACJI
PAPIEŻA FRANCISZKA AMORIS LAETITIA

W podpisanej w Roku Miłosierdzia dnia 19 marca 2016 r. adhortacji Amoris laetitia papież
Franciszek obszernie odwołuje się do pastoralnych propozycji ostatnich dwóch Synodów
Biskupów poświęconych rodzinie naszych czasów. Adhortacja w oparciu o „radość miłości” i
„logikę Miłosierdzia” odczytuje całościowo duszpasterstwo rodzinne, niesie pomoc rodzinie
przeżywającej kryzys, jak też umacnia rodziny, które funkcjonują dobrze. W dokumencie
dominuje nieformalny, osobisty styl papieża, wyrażający się otwartym podejściem
duszpasterskim, polegającym na towarzyszeniu, zbliżaniu do siebie członków Kościoła.
Przekaz adhortacji wskazuje na wymagania odnowy duszpasterstwa rodzin i nowych
zastosowań duszpasterskich. Treść adhortacji wyznacza nowe spojrzenie na podmiot i zadania
duszpasterstwa rodzin, które zostaną przedstawione w niniejszym opracowaniu. Omawia je
pierwsza część rozdziału szóstego adhortacji Amoris laetitia pt. Niektóre perspektywy
duszpasterskie (od nr 199-258), który w głównej mierze skierowany jest do duszpasterzy.
1. Podmiot duszpasterstwa rodzin
Adhortacja Familiaris consortio z naciskiem wskazuje, że działalność duszpasterska
Kościoła powinna towarzyszyć rodzinie na różnych etapach jej formacji i rozwoju1. Wiele
miejsca dokument poświęca pracownikom duszpasterstwa rodzin, do których zalicza biskupów
i prezbiterów, zakonników i zakonnice oraz specjalistów świeckich2. Kościół uznaje
ewangelizację rodziny za jedno ze swych najistotniejszych zadań, za „pierwszą i z wielu
względów najważniejszą drogę posłannictwa i posługi”3. Także sama rodzina odgrywa niezwykle
ważną rolę w dziele ewangelizacji, będąc jednocześnie jej przedmiotem i podmiotem4.
W adhortacji Amoris laetitia papież Franciszek jako na zasadniczy podmiot
duszpasterstwa rodzinnego wskazuje na rodzinę chrześcijańską5 i akcentuje, że troska o rodziny
nie może dokonywać się wyłącznie poprzez niesienie pomocy duszpasterskiej. Wymaga to

1

Jan Paweł II. Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Familiaris
consortio. 22.11.1981 n. 65. [dalej: FC].
2
FC 73-75.
3
Jan Paweł II. Gratissimam sane. List do rodzin. 2.02.1994. Wrocław: „Tum” 1994 n. 1-2.
4
Paweł VI. Evangelii nuntiandi. Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym. 8.03.1975.
Wrocław: „Tum” 2001 n. 71.
5
Papież Franciszek. Posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia. 19.03.2016. n. 200. [dalej: AL]
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pewnej zmiany myślenia. Na wszystkich etapach formacji należy korzystać z doświadczeń
małżonków i ewangelizować poprzez rodziny. Ojciec święty apeluje do rodzin, które weszły na
drogę wiary, by to one stały się podmiotem ewangelizacji i głosiły innym Dobrą Nowinę.
Franciszek ukazuje ważność dawania przez nie radosnego świadectwa małżeńskiego6.
Potwierdza to wcześniejsza wizja Jana Pawła II: „przyszłość ewangelizacji zależy w znacznej
mierze od Kościoła Domowego”7. Franciszek dodaje, aby rodziny mogły stać się bardziej
aktywnymi podmiotami duszpasterstwa rodzinnego, konieczny jest niemały wysiłek
ewangelizacyjny i katechetyczny skierowany do wnętrza rodziny8.
W tym względzie Franciszek widzi potrzebę intensywnego działania misyjnego parafii –
rodziny rodzin, ruchów kościelnych i innych instytucji Kościoła, które wnoszą główny wkład w
duszpasterstwo rodzin9. Dotychczas odpowiedzialnym za duszpasterstwo rodzin w parafii był
biskup10. Dostrzegamy tu tendencję do swoistej „decentralizacji” – przeniesienia
odpowiedzialności z Kościoła powszechnego na Kościoły lokalne. Parafie, ruchy, szkoły i inne
instytucje Kościoła mogą na różne sposoby pośredniczyć w trosce i ożywianiu rodzin poprzez:
spotkania małżeństw, krótkie rekolekcje dla małżonków, konferencje specjalistów, ośrodki
poradnictwa małżeńskiego, działalność pracowników misyjnych, poradnictwo, miejsca
rozwijania duchowości, warsztaty dla rodziców dzieci problemowych, czy spotkania rodzinne.
Kancelaria parafialna powinna ułatwić pomocny kontakt11.
Papież widzi potrzebę „misyjnego nawrócenia” całego Kościoła, by nie zatrzymywał się
jedynie „na teoretycznym nauczaniu oderwanym od realnych problemów ludzi”12.
Duszpasterstwo rodzinne „powinno umożliwiać doświadczenie, że Ewangelia rodziny jest
odpowiedzią na najgłębsze pragnienia człowieka”. „Nie chodzi tylko o przedstawienie jakichś
norm, ale o zaproponowanie wartości, odpowiadając na ich zapotrzebowanie”13.
Papież nie pomija także potrzeby „bardziej odpowiedniej formacji kapłanów, diakonów,
zakonników i zakonnic, katechetów oraz innych pracowników duszpasterskich”14, jak też
kleryków15. Adhortacja stanowczo ukazuje potrzebę formacji świeckich pracowników
duszpasterskich i korzystania przez nich z pomocy psychologów i pedagogów, lekarzy,
pracowników socjalnych, kuratorów oraz na przyjęcie przez nich wiedzy z dziedziny psychologii,
socjologii, seksuologii i poradnictwa16.

6

Tamże.
FC 65.
8
AL 200.
9
AL 202.
10
FC 73.
11
AL 229.
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AL 201.
13
Tamże.
14
AL 202.
15
AL 203.
16
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2. Zadania duszpasterstwa rodzin17
Przedmiotem zainteresowania duszpasterstwa rodzin według Familiaris consortio jest
m.in. przygotowanie młodzieży do małżeństwa i życia rodzinnego w ramach przygotowania
dalszego, bliższego i bezpośredniego, a także przygotowanie liturgicznego obrzędu
małżeństwa18.
W dziedzinie przygotowania narzeczonych do małżeństwa adhortacja Amoris laetitia
kładzie nacisk na konieczność lepszego przygotowania narzeczonych do małżeństwa, z
„większym zaangażowaniem całej wspólnoty z podkreśleniem szczególnego znaczenia
świadectwa samych rodzin, a także zakorzenienia przygotowania do małżeństwa w procesie
inicjacji chrześcijańskiej”19. Franciszek dostrzega potrzebę dobrych programów przygotowania
do małżeństwa, związanych z prawdziwym doświadczeniem uczestnictwa w życiu kościelnym i
pogłębiających różne aspekty życia rodzinnego20. Papież pozostawia Kościołom lokalnym
wolność w kwestiach organizacji takiego przygotowania i wyboru najlepszych programów21. Jak
pisze papież, nie należy lekceważyć i zapominać o „wciąż aktualnym wkładzie duszpasterstwa
ludowego”, jak na przykład wspomnienie dnia Św. Walentego, patrona zakochanych i
narzeczonych, którego to obchody „w wielu krajach są lepiej zagospodarowane przez handlarzy
niż kreatywność duszpasterzy”22.
Papież wskazuje, że poprzez rodziny misyjne, własne rodziny narzeczonych i różne środki
duszpasterskie należy znaleźć sposoby, by zaoferować młodym przygotowanie dalsze, które
spowodowałoby dojrzewanie ich miłości poprzez towarzyszenie wypełnione bliskością i
świadectwem. Franciszek zwraca uwagę na użyteczność grup narzeczonych, propozycje
dobrowolnych konferencji na różne tematy, istotne dla młodych, ale zwraca uwagę na potrzebę
wydarzeń zindywidualizowanych23. Przebieg przygotowań do małżeństwa ma także stworzyć
możliwość „rozpoznania niezgodności i zagrożeń”, to jest sytuacji kiedy lepiej nie kontynuować
danej relacji24. Duszpasterstwo skierowane do narzeczonych i małżonków powinno być przede
wszystkim ku umacnianiu ich więzi25. W przygotowaniu narzeczonych, jak naucza papież, trzeba
wskazać im miejsca i ludzi, konsultorów lub rodziny, do których mogliby się zwrócić, aby szukać
pomocy26.
Papież Franciszek zauważa, że przygotowanie do ślubu, także w związkach nieformalnych
koncentruje się nierzadko na zaproszeniach, strojach, weselu itp., które zużywają wiele energii,
środków ekonomicznych oraz zabierają radość. Pracownicy duszpasterscy i cała wspólnota

17

Por. Zadania duszpasterstwa rodzin. [rozdział VI] W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność
pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak. J. Goleń. Lublin: „Bonus Liber” 2013 s. 309-655.
18
FC 66-67; Por. G. Pyźlak. Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja
naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak. J. Goleń s. 341-371.
19
AL 206.
20
Tamże.
21
AL 207.
22
AL 208.
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Tamże.
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AL 209.
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26
Tamże.
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powinni pomagać młodym, aby ukazać priorytet miłości i sakramentu przed ekonomią27. W
przygotowaniu bezpośrednim ważne jest wyjaśnienie nowożeńcom sensu każdego gestu
podczas celebracji liturgicznej28, a także teologiczny i duchowy ciężar zgody małżeńskiej29.
Franciszek mówi też o możliwości rozważania tekstu czytań biblijnych i ubogacenia znaczenia
wymienianych obrączek ślubnych lub innych znaków będących częścią obrzędu
sakramentalnego. Zaznacza, że nie byłoby dobrze, gdyby narzeczeni przyszli do ślubu bez
wspólnej modlitwy30.
W Familiaris consortio głównym zadaniem duszpasterstwa rodzin jest duszpasterstwo
małżeństw, szczególnie małżeństw młodych, oraz rodzin znajdujących się w sytuacjach
trudnych czy nieprawidłowych31. W rozważaniach na temat towarzyszenia w pierwszych latach
życia małżeńskiego papież Franciszek wskazuje, że nowożeńcy, jeśli zachodzi taka potrzeba,
muszą uzupełnić proces dojrzewania, który powinien się dokonać w okresie narzeczeństwa32.
Franciszek położył ważny akcent w oficjalnym nauczaniu Kościoła na zachętę w
towarzyszeniu małżonkom, by odkryli na nowo encyklikę Humanae vitae oraz adhortację
Familiaris consortio i byli hojni w przekazywaniu życia. Zachęca do korzystania przez małżonków
z metod opartych na «naturalnych cyklach płodności»33. Papież inspiruje młode małżeństwa,
by utworzyli własne codzienne rytuały: błogosławienie wieczorem, wyjście razem, obchodzenie
uroczystości w rodzinie i inne34, by zerwali z nawykami związanymi z uroczystościami i nie tracili
zdolności do świętowania w gronie rodzinnym35.
W towarzyszeniu duszpasterskim, które trwałoby także po celebracji sakramentu
małżeństwa36 doniosłe znaczenie ma obecność doświadczonych małżeństw w parafii, z
współudziałem stowarzyszeń, ruchów kościelnych. Eucharystia czy nabożeństwa sprawowane
dla rodzin, zwłaszcza w rocznice ślubu, odgrywają zasadniczą rolę dla promowania
ewangelizacji przez rodzinę37.
Papież wzywa duszpasterzy, do zachęcania rodzin do częstej spowiedzi, kierownictwa
duchowego, uczestnictwa w rekolekcjach, zapraszania do tworzenia przestrzeni modlitwy
rodzinnej, czy do modlitwy w samotności przed Bogiem38. W adhortacji Franciszek zwraca
uwagę na rolę słowa Bożego – źródła życia i duchowości w życiu rodziny, kryterium oceny i
światła, by rozeznać różne wyzwania, przed którymi stają małżonkowie i rodziny39.

27

AL 212.
AL 213.
29
AL 214.
30
AL 216.
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FC 77-84.
32
AL 217.
33
AL 222; Por. B. Bassa. Dowartościowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja
naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak. J. Goleń s. 177-192.
34
AL 226.
35
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AL 223.
37
Tamże.
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AL 227. Por. J. Goleń. Kierownictwo duchowe małżonków. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i
działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak. J. Goleń s. 407-418.
39
Tamże.
28

ISSN 2450-7318

89

Forum Młodych Pastoralistów 21.12.2016

2:2016 NR 3

Franciszek zauważa, że wiele małżeństw znika ze wspólnoty chrześcijańskiej po ślubie i
marnowane są okazje do zaproponowania im w atrakcyjny sposób ideału małżeństwa
chrześcijańskiego. Papież naucza, że duszpasterstwo rodzin dzisiaj musi być misyjne,
wychodzące, będące blisko ludzi, a nie sprowadzające się do „fabryki kursów”, w których
uczestniczy niewiele osób40.
Kolejną ważną kwestią duszpasterską związaną z zadaniami duszpasterstwa rodzin
poruszaną w rozdziale szóstym są kryzysy, niepokoje i trudności w życiu rodzinnym. Ojciec
święty wskazuje na konkretne sposoby ich pokonywania. Doświadczeni i uformowani
małżonkowie muszą być gotowi towarzyszyć innym tak, aby kryzysy ich nie przerażały, ani nie
prowadziły do pochopnych decyzji41. W sytuacjach trudnych lub krytycznych większość
wiernych nie odwołuje się do opieki duszpasterskiej, ponieważ nie odczuwa, aby była ona
wszechstronna, sympatyczna, realistyczna, wpisana w realia życiowe. Papież zwraca się do
duszpasterzy i towarzyszących, by starali się teraz podejść do kryzysów małżeńskich z takim
spojrzeniem, które nie pomijałoby ich ciężaru bólu i cierpienia42.W następnej kolejności papież
naucza, że istnieje wiele trudności w rodzinach, kiedy któryś z jej członków nie dojrzał w swoim
sposobie nawiązywania relacji, ponieważ nie uzdrowił z ran z jakiegoś etapu swego życia: źle
przeżyte własne dzieciństwo i młodość wpływają na kryzysy osobiste, które mają wpływ na
małżeństwo.
Także źle przeżyta relacja z rodzicami i rodzeństwem, która nigdy nie została uzdrowiona,
ujawnia się na nowo i szkodzi życiu małżeńskiemu. W obliczu starych zranień papież naucza, że
trzeba więc przejść przez proces wyzwolenia, którego nigdy wcześniej nie podjęto43.
Towarzyszyć po rozpadzie i rozwodzie to tytuł następnego podrozdziału Amoris laetitia.
W tym kontekście papież naucza, że „należy uznać separację za środek ostateczny, kiedy już
wszelkie rozsądne oddziaływania okażą się daremne”44. Adhortacja wskazuje, że „szczególne
rozeznanie jest niezbędne do duszpasterskiego towarzyszenia osobom żyjącym w separacji,
rozwiedzionym i opuszczonym. Trzeba przede wszystkim wysłuchać i dowartościować ich
cierpienie. Wybaczenie doznanej niesprawiedliwości nie jest łatwe, ale jest drogą, którą
umożliwia łaska. Papież stwierdza, że istnieje konieczność duszpasterstwa pojednania i
pośredniczenia dotyczącego zadań duszpasterstwa rodzin. Adhortacja wskazuje, że „szczególne
rozeznanie jest niezbędne do duszpasterskiego towarzyszenia osobom żyjącym w separacji,
rozwiedzionym i opuszczonym”. Trzeba przede wszystkim wysłuchać i dowartościować ich
cierpienie. Wybaczenie doznanej niesprawiedliwości nie jest łatwe, ale jest drogą, którą
umożliwia łaska. Papież stwierdza, że istnieje konieczność duszpasterstwa pojednania i
pośredniczenia także za pomocą wyspecjalizowanych ośrodków konsultacyjnych, które winny
powstać w diecezjach45.
40

AL 230.
AL 232.
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AL 234. Por. A. Tomkiewicz. Rozmowa duszpasterska na przełomach życia rodzinnego. W: Duszpasterstwo rodzin.
Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak. J. Goleń s. 495-508.
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Osoby rozwiedzione, które nie zawarły nowego związku małżeńskiego, będące często
świadkami wierności małżeńskiej, trzeba zachęcać do przyjmowania Eucharystii. Lokalna
wspólnota i duszpasterze winni towarzyszyć tym osobom z troską, zwłaszcza dzieciom lub gdy
są w sytuacji poważnego ubóstwa46. Papież wskazuje, że ważne jest, aby osoby rozwiedzione,
żyjące w nowych związkach odczuwały, iż są częścią Kościoła, unikając wszelkiego języka i
postawy, które dałyby im odczuć, że są dyskryminowani oraz popierania ich udziału w życiu
wspólnoty47.
Uwzględniając nauczanie Kościoła duszpasterz powinien odczytać sytuację życiową
każdej osoby, każdej rodziny i zastosować rozwiązania, które zawarte są m.in. w dokumencie
Mitis iudex Dominus Iesus upraszczającym procedurę orzekania nieważności małżeństwa – aby
trwała krócej, a jej przebieg był ograniczony do Kościoła lokalnego, co ułatwi dostępność
procedur stwierdzenia przypadków nieważności małżeństwa48.
Ojciec święty zwraca uwagę na zapewnienie osobom żyjącym w separacji czy
małżeństwom przeżywającym kryzys, posługę informacji, doradztwa i mediacji, powiązaną z
duszpasterstwem rodzinnym, z której mogłyby korzystać także osoby przed dochodzeniem
wstępnym procesu małżeńskiego49.
Ze względu na rany zadane dziecku poprzez rozwód rodziców wspólnoty chrześcijańskie
nie powinny pozostawiać samym sobie rozwiedzionych rodziców żyjących w nowym związku,
ale powinny ich włączać i towarzyszyć im w ich roli wychowawczej50.
Do kwestii rozwodów papież odnosi się jednoznacznie, iż rozwód jest złem i bardzo
niepokojący jest wzrost liczby rozpadów małżeństw. Z tego względu niewątpliwie naszym
najważniejszym zadaniem duszpasterskim w odniesieniu do rodzin jest umocnienie miłości i
pomaganie w leczeniu ran, aby mogli zapobiec poszerzaniu się tego dramatu naszych czasów51.
Wyzwania duszpasterskie zawarte w numerach 247-252 adhortacji Amoris laetitia pt.
Pewne skomplikowane sytuacje dotyczą małżeństw pomiędzy katolikami a innymi
ochrzczonymi. Odnośnie wspólnego uczestnictwa w Eucharystii Ojciec święty przypomina, że
chociaż małżonkowie w małżeństwie mieszanym mają wspólne sakramenty chrztu i
małżeństwa, udział w Eucharystii może tu być tylko wyjątkowy52. Odnośnie małżeństw, w
których występuje różnica religii papież podkreślił konieczność, aby wolność religijna była
przestrzegana w odniesieniu do wszystkich53.
Adhortacja ukazuje także sytuację rodzin, które przeżywają doświadczenie posiadania w
swoim gronie osoby o skłonności homoseksualnej. Franciszek wskazał, że każda osoba,
niezależnie od swojej skłonności seksualnej, musi być szanowana w swej godności, przyjęta z
46

Tamże.
AL 243. Por. J. Kamiński. Duszpasterstwo osób żyjących w związkach niesakramentalnych. W: Duszpasterstwo
rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak. J. Goleń s. 508-516.
48
AL 245.
49
AL 244.
50
AL 245.
51
AL 246.
52
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szacunkiem, by uniknąć «jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji», a zwłaszcza wszelkich
form agresji i przemocy. W odniesieniu do rodzin, należy natomiast zapewnić im pełne szacunku
towarzyszenie, aby osoby o skłonności homoseksualnej miały konieczną pomoc w zrozumieniu
i pełnej realizacji woli Bożej w ich życiu54. Jednakże adhortacja stanowczo przeciwstawia się
planom zrównywania związków osób homoseksualnych z małżeństwem55.
W odniesieniu do rodzin, które są niepełne bez względu na przyczynę papież apeluje, by
rodzic, który mieszka z dzieckiem mógł znaleźć wsparcie i pokrzepienie innych rodzin ze
wspólnoty chrześcijańskiej, a także ze strony parafialnych organów duszpasterskich, zwłaszcza,
gdy przeżywają problemy ekonomiczne, związane z brakiem pracy, czy brak mieszkania56.
W ostatnich akapitach rozdziału VI zatytułowanego Gdy śmierć wbija swoje żądło
Franciszek apeluje, by ci, którzy nie mogą liczyć na obecność członków rodziny, powinni być
wspierani przez wspólnotę chrześcijańską ze szczególną wrażliwością i dyspozycyjnością,
zwłaszcza jeżeli znajdują się w warunkach nędzy57. Osobom owdowiałym papież przypomina,
że każda żałoba powinna mieć swój kres, gdyż inaczej „oznacza to trwanie w przywiązaniu do
pewnej przeszłości, która już nie istnieje, a nie miłości realnej osoby, która teraz jest po tamtej
stronie”58. Duszpasterz pragnąc towarzyszyć w tym procesie, musi dostosować się do potrzeb
każdego z jej etapów59. Wzywając do modlitwy za zmarłych Franciszek zachęca, by
zaakceptować śmierć poprzez wzrastanie w miłości wobec tych, którzy podążają wraz z nami
oraz aby nie trwać w przeszłości60.
***
Ogłaszając adhortację O miłości w rodzinie papież Franciszek zaznaczył, że jej znaczenie
musi być przede wszystkim duszpasterskie. Zachęcił duszpasterzy do nauczania o pięknie
miłości oraz do tego, by znali kontekst i różnorodność ludzi, do których są posłani. Przeniesienie
akcentów w duszpasterstwie rodzin związane z główną rolą rodziny w ewangelizacji, jej
zaangażowanie misyjne w parafii, jak i w stowarzyszeniach, czy ruchach itd., poważne
przygotowanie do małżeństwa,
podkreślenie hojności płodnej miłości, jak również
duszpasterstwo więzi i in. należą do novum nauczania adhortacji Amoris laetitia zawartej w
rozdziale szóstym adhortacji o miłości w rodzinie dotyczącym wyzwań duszpasterskich. Ta
tematyka jest etapem Magisterium Ecclesiae, które musi być kontynuowane przez pogłębienie
adhortacji i jej wcielenie w życie.
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Abstrakt
W artykule został omówiony szósty rozdział adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia
dotyczący wyzwań duszpasterskich, skierowany głównie do duszpasterzy. Omówiono rolę
rodziny jako podmiotu duszpasterstwa rodzin oraz zaangażowanie misyjne doświadczonych
małżeństw w parafii. Zostały ukazane zadania duszpasterstwa rodzin, jak m.in.: przygotowanie
narzeczonych do małżeństwa, duszpasterstwo małżeństw młodych, sposoby pokonywania
trudności i kryzysów w życiu małżeńsko-rodzinnym, towarzyszenie małżonkom po rozwodzie,
duszpasterstwo rodzin będących w wielu innych skomplikowanych sytuacjach, aż po
towarzyszenie małżonkom w sytuacji śmierci w rodzinie. Niniejszy artykuł może stać się
inspiracją dla duszpasterzy, świeckich pracowników duszpasterstwa rodzin, jak i małżonków
zaangażowanych we własne życie rodzinne i w różny sposób we wspólnotę Kościoła.
Słowa kluczowe: duszpasterstwo małżeństw, duszpasterstwo rodzin, zadania
duszpasterstwa rodzin, rodzina w parafii, ewangelizacja rodziny, przygotowanie do
małżeństwa, trudności w rodzinie, rozwód, śmierć w rodzinie
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Agnieszka Kuczek – Jakus

Społeczny i eklezjalny wymiar życia rodziny w świetle adhortacji
Familiaris consortio i Katechizmu Kościoła Katolickiego

Rodzina jest podstawowym środowiskiem życia człowieka, dlatego jest ona głównym
przedmiotem troski Kościoła, jego starań i wysiłków duszpasterskich. Na szczególną uwagę
zasługują wskazania zawarte w adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Familiaris consortio oraz
w Katechizmie Kościoła Katolickiego. W niniejszym artykule ukazany zostanie na podstawie tych
dwóch dokumentów wspólnototwórczy i eklezjalny charakter rodziny.
1. Miłość fundamentem rodziny
Mężczyzna i kobieta połączeni sakramentem małżeństwa tworzą wraz ze swoimi dziećmi
rodzinę1, co jednocześnie powoduje, iż między członkami owej rodziny tworzą się różnego
rodzaju związki osobowe i odpowiedzialność za siebie. Dla dobra wspólnego swoich członków
i społeczności życie rodziny zakłada różne formy odpowiedzialności, praw i obowiązków
zarówno mężczyzny i kobiety.
Jezus, poprzez przyjęcie ciała z Maryi Dziewicy, najdoskonalej podkreślił godność kobiety.
To również kobietom, jako pierwszym, objawił się po swoim zmartwychwstaniu, im to właśnie
powierzył zadanie zaniesienia apostołom dobrej nowiny (por. Mt 28, 9-10). Mimo to rola kobiet
w tradycji społecznej przez wieki była mocno ograniczona. Kobietom przyznawano prawo do
bycia jedynie małżonkami i matkami. Jan Paweł II w adhortacji Familiaris consortio wskazuje na
bardzo ważne konsekwencje równości między mężczyzną i kobietą: „(...) wtedy bowiem zostaje
usunięte samo źródło możliwej dyskryminacji między różnymi rodzajami prac i zawodami, gdy
stanie się jasne, że w każdej dziedzinie wszyscy podejmują zadania, mając jednakowe prawa,
jednakową odpowiedzialność”2. Dlatego też koniecznym jest, aby mężczyźni szanowali status
kobiety przebywającej w domu, poświęcającej się rodzinie, bez zbytniego przeceniania pracy
poza domem.
Podstawę do szacunku i czci rodziców stanowi Ojcostwo Boże, które jest źródłem
ojcostwa ludzkiego (por. Ef 3.15). W tworzeniu wspólnoty osób w rodzinie mężczyzna pełni rolę
na równi z kobietą. Pełni on funkcję męża i ojca. Jako małżonek winien jest swojej żonie
szacunek, a dzieciom, jako ojciec, miłość i pełny udział w ich wychowaniu. W tekście adhortacji
apostolskiej Familiaris consortio czytamy: „Miłość do małżonki, która została matką i miłość do
1
2

Zob. Kodeks Prawa Kanonicznego [b.m.w.] 1983 kan. 1005.
Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Familiaris consortio. Kraków 1996 [dalej: FC] nr 23.
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dzieci są dla mężczyzny naturalną drogą do zrozumienia i urzeczywistnienia swego ojcostwa”3.
Mężczyzna w rodzinie zostaje powołany do zabezpieczania równego rozwoju wszystkich jej
członków, poprzez odpowiedzialność za życie dziecka poczętego, udział w jego wychowaniu,
pracę i dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego.
Potomkowie, przez swoich rodziców, powinni być postrzegani jako dzieci Boże, rodzice
winni więc dbać o wychowanie moralne i formację duchową4. Prowadzone częste rozmowy na
tematy religijne upewniają dzieci, że wiara nadaje kształt życiu, a Bóg jest Ojcem i Przyjacielem5.
Ważnym jest to, aby kształtować w dzieciach poczucie rozróżniania wartości pozytywnych i
negatywnych oraz umiejętności kierowania się tylko tymi pierwszymi. Rodzice powinni
kształtować przekonanie, że więcej jest warty człowiek ze względu na reprezentowaną przez
siebie postawę życiową niż status majątkowy. Nierozerwalnie z właściwą postawą życiową
związane jest poczucie poszanowania godności osobistej, a wynika ono z prawidłowo wpojonej
sprawiedliwości6.
Przez łaskę sakramentu małżeństwa rodzice otrzymują zadanie i przywilej
ewangelizowania swoich dzieci7. Dokonuje się ono poprzez wychowanie od wczesnego
dzieciństwa. Nauczenie dzieci modlitw i pomoc w odkrywaniu ich powołania jako dzieci Bożych8
jest kolejnym, jakże ważnym, zadaniem rodziców. Częsty kontakt rodziców z dziećmi, rozmowy
i wyjaśnienia sprzyjają wyższemu poziomowi rozwoju ich potomstwa. Rodzice „powinni
pamiętać oraz uczyć, że pierwszym powołaniem chrześcijanina jest pójście za Jezusem”9, który
naucza: „kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub
córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien”(Mt 16,15). Należy podkreślić, że funkcja
wychowawcza rodziny łączy się ściśle z funkcją prokreacyjną, a właściwie jest jej konsekwencją.
Służba życiu10, to nie tylko przekazywanie życia, ale też, daleko wykraczające poza krąg
fizycznych odniesień, działanie wychowawcze, którego celem jest pomoc w ukształtowaniu
życia młodej osoby na drodze Ewangelii i służby drugiemu.
2. Wspólnototwórczy charakter rodziny
Rodzina jest pierwszym, stałym i trwałym środowiskiem dziecka, które zasadniczo nie
zmienia się aż do wieku dorosłości11. To właśnie w rodzinie dziecko uczy się od swoich rodziców
myśleć, wyrażać opinie, jak również przyswaja sobie pewne normy postępowania, samokontroli
oraz sposoby wpływu na innych ludzi. Przede wszystkim to rodzice są, lub powinni być, wzorami
osobowymi dla swoich dzieci, gdyż to właśnie od nich dziecko uczy się, jakimi kryteriami
kierować się w dokonywaniu wyborów, np. jak dobierać sobie kolegów, kogo lubić albo kogo
3

FC 23.
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego. Wydanie II poprawione. Poznań 2002 [dalej: KKK] nr 2221-2222.
5
Por. J. Słomińska. Wychowanie religijne w rodzinie. Warszawa 1984 s. 75.
6
Por. J. Grześkowiak. Misterium małżeństwa. Poznań 1993 s. 84-86.
7
Por. KKK 2225.
8
Por. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety,
Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie. Poznań 2012 s. 104-163 [dalej: KK] nr 11.
9
KKK 2253.
10
Por. FC 28.
11
Por. F. Adamski. Socjologia małżeństwa i rodziny. Warszawa 1982 s. 36-37
4
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unikać, z kim się liczyć, aż wreszcie jak wyrażać sympatię i antypatię, wraz z powstrzymywaniem
swoich reakcji. Rodzice również, jako pierwsi nauczyciele, wprowadzają swoje dzieci w tajniki
wiary. Ważnym elementem podczas kształtowania się postaw moralnych w dorastającym
człowieku jest formacja sumienia, „czyli sąd rozumu, dzięki któremu człowiek rozpoznaje czy
jego konkretne działania są moralnie dobre czy złe”12. Poprzez sumienie człowiek posiada
zdolność oceniania wartości oraz dostosowania się do obiektywnego prawa Bożego, do
kierowania się miłością Boga i bliźniego, do poczucia odpowiedzialności i winy13. Zatem nie
ulega wątpliwości, że w rodzinie musi rozpocząć się praca nad wychowaniem sumienia, jak
również na rodzinie spoczywa wiele zadań związanych z wykształceniem i wskazaniem
dorastającemu dziecku właściwych norm postępowania. Zasady te ukazuje Jan Paweł
II adhortacji apostolskiej Familiaris consortio i w Katechizmie Kościoła Katolickiego.
Jan Paweł II naucza, że „rodzina złożona i ożywiona przez miłość, jest wspólnotą osób:
mężczyzny i kobiety jako małżonków, rodziców, dzieci i krewnych”14. W rodzinie miłość ulega
nieustającemu dynamizmowi, co owocuje coraz głębszą i mocniejszą komunią, która z kolei
prowadzi do naturalnego uzupełniania się małżonków. Rodzinę cechuje trwałość, podział
funkcji oraz wspólnota celów15. Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje, że „rodzina
chrześcijańska jest komunią osób, znakiem i obrazem komunii Ojca i Syna w Duchu Świętym”16.
Komunia Trynitarna stanowi fundament powstawania szerszej komunii rodziny, rodziców i
dzieci, braci i sióstr, domowników i innych krewnych. Wypływa również z tego obowiązek troski
rodziców o dzieci, o ich rozwój do momentu osiągnięcia przez nie prawdziwie odpowiedzialnej
wolności, a ze strony dzieci obowiązek okazywania rodzicom miłości, szacunku i posłuszeństwa.
Katechizm Kościoła Katolickiego jasno formułuje obowiązki dzieci względem rodziców:
„ojcostwo Boże jest źródłem ojcostwa ludzkiego (por. Ef 3,15) jest podstawą czci rodziców.
Szacunek dzieci dla ojca i matki karmi się naturalnym uczuciem zrodzonym z łączącej ich więzi.
Tego szacunku domaga się przykazanie Boże”17. Rodzice natomiast, według nauczania
katechizmowego, powinni „uważać swoje dzieci za dzieci Boże i szanować je jako osoby ludzkie.
Wychowując je do wypełniania prawa Bożego, ukazują samych siebie jako posłusznych woli
Ojca niebieskiego”18. Jan Paweł II zdawał sobie sprawę, iż każda rodzina przeżywa kryzysy,
mniejsze lub większe, ale najważniejsza jest świadomość przestrzegania praw i obowiązków
przysługujących każdemu członkowi rodziny. Dlatego w swojej adhortacji pisze, iż „Bóg obdarza
godnością osobową w równej mierze mężczyznę i kobietę, ubogacając ich w niezbywalne
prawa i odpowiedzialne zadania właściwe osobie ludzkiej”19.

12

W. Bołoz. Rodzina środowiskiem kształtowania postaw moralnych. W: Nadzieje i zagrożenia współczesnej
rodziny. Red. W. Kawecki. Kraków 1994 s. 85.
13
Por. M. Jakubiec. Rola rodziny w kształtowaniu sumienia dziecka. W: Wychowanie w rodzinie. Red. F. Adamski.
Kraków 1991 s. 193-197.
14
FC 32.
15
Por. C. Strzeszewski. Katolicka nauka społeczna. Warszawa 1978 s. 51.
16
KKK 2205.
17
KKK 2214.
18
KKK 2222.
19
FC 22.
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3. Rola rodziny w rozwoju społeczeństwa
Fakt uczestnictwa człowieka w życiu społecznym, zajmowania w nim określonej pozycji
zawdzięczać należy w dużej mierze rodzinie, której model ewoluował w historii ludzkości20.
Rodzina bierze udział w rozwoju społeczeństwa poprzez zadanie służenia życiu. Nie chodzi tylko
o zwiększanie liczby obywateli, ale aby wraz z przekazywaniem życia, realizowane było zadanie
wychowania młodego człowieka na bazie podstawowych cnót społecznych, które stanowią
w swojej konsekwencji o rozwoju społeczeństwa.
„Prawem bezinteresowności” powinni się kierować członkowie rodziny we wzajemnych
relacjach21. Umacnianie godności osobistej, jako podstawowej wartości, promieniuje z członków
rodziny na wszystkich ludzi, czyli na całe społeczeństwo. Z całym naciskiem należy podkreślić za
Janem Pawłem II, iż: „(...) rodzina stanowi kolebkę i najskuteczniejsze narzędzie humanizacji
i personalizacji społeczeństwa: współpracuje w pełni i w sposób sobie tylko właściwy
w budowaniu świata, czyniąc życie naprawdę ludzkim, zwłaszcza przez to, że strzeże, zachowuje
i przekazuje cnoty oraz «wartości»”22.
Jeżeli rodzina ma dobrze spełniać swoje zaszczytne zadanie wobec jednostki i
społeczeństwa musi dokonywać się między małżonkami ciągła wymiana wartości duchowych i
doświadczeń, konieczne jest także współdziałanie rodziców we wszystkich sprawach
dotyczących wychowania dzieci. Współpraca ta, tylko wtedy jest możliwa, gdy ojciec często
przebywa w domu i żywo interesuje się sprawami rodzinnymi oraz gdy matka może w
wymaganym zakresie poświęcić się opiece i wychowywaniu dzieci23.
Rodzina ma także za zadanie dbanie o to, aby w życiu społecznym nie naruszano jej praw
i obowiązków, by prawo i instytucje państwowe broniły je i popierały24. Rodzina i instytucje
społeczne potrzebują obustronnego otwarcia się poprzez okazywanie sobie poparcia,
zrozumienia potrzeb i dostosowania się do ich zaspokajania. W szczególny sposób rodzina
chrześcijańska jest powołana do manifestowania wobec wszystkich przykładu wielkodusznego i
bezinteresownego zaangażowania się w rozwiązywanie problemów społecznych. To oddanie i
zaangażowanie powinno się objawiać w stawianiu na pierwszym miejscu, w imię naśladowania
Chrystusa, ludzi szczególnie wyalienowanych ze społeczeństwa25. Wiąże się to również z
koniecznością napomnienia, jeżeli dochodzi do naruszania godności ludzkiej, a w konsekwencji
dobra całej wspólnoty26.
Rodzina w szczególny sposób, wraz z pomocą władz cywilnych, ma wpływ na
kształtowanie dobra społeczeństwa, wrażliwości na sprawiedliwość, solidarność i wolność
swoich członków. Już św. Jakub Apostoł wskazywał, że „religijność czysta i bez skazy wobec Boga
i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie

20

Zob. F. Adamski. Socjologia małżeństwa i rodziny. Warszawa 1982 s. 36-204.
Por. FC 43.
22
Tamże.
23
Zob. H. Kietliński, Drogi przezwyciężania trudności wychowawczych w rodzinie rozbitej i niepełnej. W:
Wychowanie w rodzinie s. 369-385.
24
Por. FC 44.
25
Por. C. Czapów. Rodzina a wychowanie. Warszawa 1968 s. 12.
26
Por. KKK 2238.
21
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samego nieskalanym od wpływów świata”(Jk 1,27). Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że
„miłość ojczyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku miłości”27.
Wiele problemów współczesnego świata dotyczy płaszczyzny międzynarodowej, w
związku z tym rodzina ma tu również bardzo ważne pole do działania. Wspólnota rodzin
posiada swego rodzaju energię, będąca podłożem takich wartości jak sprawiedliwość,
pojednanie, braterstwo a nawet pokój między ludźmi. Dzieci wychowywane poprzez wzór życia
opartego na takich właśnie wartościach, mają duże szanse na zrozumienie i poparcie, a nawet
współudział w pracach stowarzyszeń specjalnie powołanych do zajmowania się problemami
ładu międzynarodowego. Dlatego „do podstawowych funkcji rodziny należy funkcja
socjalizująca, a więc wprowadzanie […] języka podstawowych zasad dobrego zachowania
obowiązujących w danym społeczeństwie, zwyczajów, obyczajów, przygotowania do
późniejszych ról społecznych, kształtowanie postępowania członków”28. Funkcja socjalizująca,
obejmuje także współmałżonków, gdyż zaspokajają oni swoje indywidualne potrzeby jako
rodzice oraz pragnienie wychowania dzieci i ich kształtowanie29.
Współczesny świat daje młodemu człowiekowi wiele możliwości modyfikowania
własnego systemu wartości. Ważne jest więc to, by w każdej sytuacji, rodzina posiadała mocny
system wartości akceptowany przez niego. System tych wartości, jak podkreśla Jan Paweł II
w adhortacji, jest oparty na „rodzinie, która stanowi wartość niezastąpioną i nieodzowną we
wspólnocie obywateli”30. Rodzina, mimo iż nie jest jedynym elementem w całym systemie
wychowania, stanowi jego najważniejszy komponent, ponieważ oddziałuje przez wiele lat.
Podczas gdy zmianom w życiu dziecka ulega środowisko rówieśnicze, instytucje wychowujące
i wychowawcy, rodzina pozostaje ta sama. Należy pamiętać przede wszystkim o nauczaniu
zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego, iż „każde społeczeństwo opiera swoje zasady
i swoje działanie na jakiejś wizji człowieka i jego przeznaczenia. Społeczeństwa pozbawione
światła Ewangelii o Bogu i człowieku łatwo popadają w totalitaryzm”31.
4. Eklezjalny wymiar życia rodziny
Rodzina chrześcijańska i Kościół posiadają szczególnie silny związek. Często rodzinę –
ecclesia domestica nazywa się „Kościołem w miniaturze”32. Kościół buduje rodzinę
chrześcijańską i wypełnia wobec niej misję zbawczą otrzymaną od Jezusa, objawia jej prawdziwą
tożsamość, sprawuje sakramenty, ubogaca ją łaską Chrystusową, prowadzi rodzinę do służby
miłości. Podstawą tego udziału jest fakt, iż „rodzina chrześcijańska powstaje z małżeństwa,
będącego obrazem i uczestnictwem w miłosnym przymierzu Chrystusa i Kościoła, przez miłość
małżonków, ofiarną płodność, jedność i wierność, jak i przez miłosną współpracę wszystkich
członków ujawnia wszystkim żywą obecność Zbawiciela w świecie oraz prawdziwą naturę
27

KKK 2239.
M. Ziemska. Wpływ przemian funkcji rodziny na socjalizację dzieci. W: Rodzina i dziecko. Red. M. Ziemska.
Warszawa 1979 s. 245.
29
Por. Tamże s. 245-249.
30
FC 45.
31
KKK 2257.
32
Por. FC 49; Zob. P. Poręba. Rodzina chrześcijańska „małym Kościołem”. W: Wychowanie w rodzinie s. 93-128.
28
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Kościoła”33. Rodzina chrześcijańska przez sakrament małżeństwa stanowi fundament ludzkiej
wolności, tj; małżonków, rodziny i społeczeństwa34. Rodzina przyjmując i głosząc Słowo Boże,
z każdym dniem staje się bardziej wspólnotą wierzącą i ewangelizującą. Tylko w świetle wiary
małżonkowie i rodzice mogą odkryć godność, do której Bóg podniósł małżeństwo i rodzinę, gdyż
jak naucza Sobór Watykański II, tylko „głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej jest
ustanowiona i wyposażona w prawa przez Stwórcę”, gdyż to sam Bóg jest twórcą małżeństwa35.
W okresie narzeczeństwa, kobieta i mężczyzna pogłębiają swoja wiarę otrzymaną na
chrzcie świętym, aby później, poprzez sakrament małżeństwa, w sposób szczególny wziąć udział
w tajemniczym i rzeczywistym uczestnictwie w miłości samego Boga do ludzkości.
W małżeństwie Bóg przychodzi do oblubieńców w różnych codziennych wydarzeniach,
w problemach i w radościach, gdyż, dzięki łasce sakramentu małżeństwa, otrzymują oni
szczególną moc do zmagania się z rzeczywistością oraz do przekazywania wiary. W adhortacji
o rodzinie Jan Paweł II naucza, że „zależnie od tego, w jakim stopniu rodzina chrześcijańska
przyjmuje Ewangelię i dojrzeje w wierze, staje się ona wspólnotą ewangelizującą”36. Jan Paweł
II podkreśla, że „posługa ewangelizacyjna rodziców chrześcijańskich jest swoista i nie do
zastąpienia: nabiera ona cech typowych dla życia rodzinnego, na które winny się nakładać
miłość, prostota, konkretne i codzienne świadectwo”37. Ważnym jest więc, aby rodzinny
katechumenat nie był rozumiany tylko jako religijna socjalizacja dzieci, ale aby rodzice także
wraz z nimi odbywali swoją drogę deuterokatechumenalną38. Mogą oni napotkać wiele
trudności w tym procesie ewangelizacyjnym, jednak nie powinno ich to zrażać. Winni oni
czerpać siłę z przykładu pierwszych apostołów, którzy narażeni byli na cierpienie, jednak w
wielką pogodą ducha przyjmowali te przeciwności. Dlatego apostoł Paweł zachęcał: „z całą
pokorą i cichością, z cierpliwością, znoście siebie nawzajem w miłości” (Ef 4,2).
Rodzina chrześcijańska zakorzeniona jest w sakramencie małżeństwa, dlatego prowadzi
dialog z Bogiem poprzez życie sakramentalne i modlitwę. Źródłem życia małżeńskiego powinna
być Eucharystia, jako uobecnienie przymierza zawartego pomiędzy Chrystusem i Kościołem,
przypieczętowanego ofiarą Jezusa na krzyżu39. Stąd „w darze eucharystycznym miłości rodzina
chrześcijańska znajduje podstawę i ducha ożywiającego jej «komunię» i jej «posłannictwo»:
Chleb eucharystyczny czyni z różnych członków wspólnoty rodzinnej jedno ciało, objawienie
szerszej jedności Kościoła i uczestnictwo w niej; uczestnictwo w Ciele «wydanym» i Krwi
«przelanej» Chrystusa staje się niewyczerpalnym źródłem misyjnego i apostolskiego
dynamizmu rodziny chrześcijańskiej”40. W swoich modlitwach Kościół poleca rodziny
chrześcijańskie, po to, aby kapłaństwo powszechne wiernych przeżywane w małżeństwie
33

FC 50.
Por. P. Kulbacki. Liturgia w formacji człowieka ku wolności. Studium w świetle myśli i dzieła ks. Franciszka
Blachnickiego. Lublin 2013 s. 509.
35
Por. FC 13; Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. W: Sobór
Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje s. 526-606 nr 48.
36
FC 52.
37
FC 53.
38
Por. Kulbacki. Liturgia w formacji s. 511.
39
Por. B. Migut. Wspólny udział małżonków w Eucharystii. „Studia Pastoralne” 5:2009 s. 102.
40
FC 55.
34
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stanowiło dla małżonków i rodziny podstawę powołania, które przemienia jej codzienne życie
w „duchową ofiarę przyjemną Bogu przez Jezusa Chrystusa” (por. 1P 2, 5)41.
Katechizm Kościoła Katolickiego określa rodziny chrześcijańskie jako „Kościół domowy”42,
który troszczy się nie tylko o własną rodzinę, ale otwiera drzwi przed wszystkimi, którzy tego
potrzebują: „Nikt nie jest pozbawiony rodziny na tym świecie; Kościół jest domem i rodziną dla
wszystkich, a szczególnie dla «utrudzonych i obciążonych» (Mt 11, 28)”43.
Duch Święty, poprzez sakrament małżeństwa, gości w sercach małżonków ożywiając ich
i prowadząc do służby Chrystusowi poprzez służbę bliźniemu, szczególnie zaś ubogiemu,
słabemu, cierpiącemu i niesprawiedliwie traktowanemu. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej
Familiaris consortio zwraca uwagę „ażeby służba człowiekowi była przeżyta przez rodzinę
w stylu ewangelicznym, należy gorliwie wcielać w życie to, co mówi Sobór Watykański II: «By
tego rodzaju praktyka miłości była i objawiała się w sposób nieposzlakowany, trzeba widzieć
w bliźnim obraz Boga, wedle którego został stworzony, obraz Chrystusa Pana, któremu
rzeczywiście ofiaruje się, cokolwiek daje się potrzebującemu»”44.
Rodzina ma obowiązek brać czynny udział w życiu i misji Kościoła; zwłaszcza w chwili
obecnej, w erze industrialnej i postindustrialnej, narażona jest prawdopodobnie na największe
trudności w historii. Aby temu zaradzić, rodziny powinny być oazami życia chrześcijańskiego
w zlaicyzowanym świecie. Lud Boży, którego częścią składową jest rodzina, posiada, według
Katechizmu Kościoła Katolickiego, tylko jednego właściciela i jest nim Bóg45, który posiada
„wybrane plemię, królewskie kapłaństwo, naród święty”(por. 1 P 2,9). Włączenie do ludu
Bożego Nowego Przymierza następuje nie przez narodzenie fizyczne, ale poprzez chrzest
święty, który odradza do życia wiecznego „z wody i Ducha” (por. J 3, 3-5), a na czele tego ludu
staje sam Jezus Chrystus, który jest Głową i namaszczonym Mesjaszem46. Poprzez tak
szczególne zwierzchnictwo, każdy członek Ludu Bożego ma udział w godności i wolności
synostwa Bożego: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?”(1 Kor
3,16). W związku z tym rodzina jest wezwana do miłości bliźniego, ponieważ „sam Chrystus ją
umiłował”(por. J 13, 34) i poprzez nakaz posłannictwa dał jej “zalążek jedności, nadziei
i zbawienia”47. Celem jej jest Królestwo Boże w niebie, które jest „zapoczątkowane na ziemi
przez samego Boga, mające się dalej rozszerzać, aż na końcu wieków zostanie dopełnione
również przez Boga”48. Tak rozumiane nauczanie Katechizmu Kościoła Katolickiego o ludzie
Bożym, powinno mieć swoje odniesienie do rodziny. Bywa jednak, że rodzice nie czują się
w pełni odpowiedzialni za religijne wychowanie dziecka, gdyż wydaje im się, iż najlepsze
kompetencje w tym zakresie posiadają odpowiednie instytucje kościelne. Jest to zasadne, ale
tylko w części, gdyż wychowanie rodzinne jest bardzo złożone i musi być realizowane wspólnym
41

Por. FC 56; KK 34.
Por. KKK 1658.
43
Tamże.
44
FC 64; por. Sobór Watykański II. Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem. W: Sobór
Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje s. 377-401 nr 8.
45
Por. KKK 782.
46
Por. Tamże.
47
Por. Tamże; KK 9.
48
KKK 782.
42
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wysiłkiem rodziców, wychowawców, księży, katechetów i pomocniczych instytucji
wychowawczych. Efekty można osiągnąć dopiero poprzez realizację wspólną i konsekwentną
wprowadzonych zasad wychowawczych.
Rodzina jest wspólnotą, w której kształtują się podstawy wychowania. Rodzina powinna
ściśle współpracować ze szkołą i Kościołem, co wynika z istnienia trzech podmiotów
wychowujących: dom, szkoła i Kościół. Spośród tych trzech czynników wychowujących
fundamentalną rolę pełni dom rodzinny, natomiast szkoła i Kościół są czynnikami wspierającymi
wysiłki wychowawcze rodziców. Jan Paweł II w adhortacji stwierdza, że: „Kościół potwierdza
prawo pomocniczości, które szkoła obowiązana jest przestrzegać w wychowywaniu, w takim
samym duchu, jaki ożywia rodziców”49.
***
W wyniku przeprowadzonej analizy wybranych tekstów z adhortacji apostolskiej
Familiaris consortio i Katechizmu Kościoła Katolickiego można stwierdzić, że wychowanie
w rodzinie musi być widziane w perspektywie osoby ludzkiej, która jest powołana do miłości
i bez niej nie może się w pełni rozwijać. W wychowaniu osoby ludzkiej trzeba mieć na względzie
czynnik emocjonalny, a mianowicie należy wykształcić u dziecka umiejętność kierowania
uczuciami, następnie czynnik społeczny, czyli działanie wychowawcze zmierzające do uznania
praw wspólnoty i podjęcia odpowiedzialności za jej rozwój oraz funkcjonowanie. Wreszcie
czynnik duchowo–religijny, w którym głównie chodzi o motywację do wyboru dobra; to ten
czynnik formuje się postawę daru z siebie, lub inaczej, postawę miłości jako regułę życia. Zatem,
wychowanie w rodzinie musi mieć jasno określony cel oraz musi być oparte o pewien spójny
system wartości, w którym najwyższą wartością jest człowiek i jego godność jako osoby ludzkiej.

49

FC 2.
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Abstrakt
Rodzina jest wspólnotą opartą na miłości, a jej głównym celem jest wychowanie
w miłości, szacunku, trosce i zaufaniu względem bliźniego. Są to podstawowe wartości, które
powinny charakteryzować członków rodziny chrześcijańskiej. Wychowanie rodzinne jest
zadaniem bardzo złożonym i musi być realizowane wspólnym wysiłkiem rodziców oraz
pozostałych członków rodziny.
Właściwe wychowanie w rodzinie traktuje człowieka całościowo, bo tylko taka
integralna wizja człowieka może służyć jemu samemu oraz rodzinie. W swoim procesie
wychowawczym rodzina powinna współpracować ze szkołą i Kościołem. Tworzy to regułę
trzech podmiotów wychowawczych – domu, szkoły i Kościoła, przy czym dom rodzinny spełnia
rolę wiodącą, natomiast szkoła i Kościół są czynnikami wspierającymi.
Wychowanie w rodzinie musi mieć jasno określony cel oraz musi być oparte o ustalony
system postępowania, którego najwyższą wartością jest ludzka godność. Adhortacja apostolska
Familiaris consortio i Katechizm Kościoła Katolickiego zawierają istotne wskazówki, które
powinny mieć zastosowanie w procesie wychowawczym.
Słowa kluczowe:
rodzina, małżeństwo, dzieci, wychowanie, Adhortacja "Familiaris consortio", Katechizm
Kościoła Katolickiego
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Jerzy Jarosiński

PROBLEMATYKA I PERSPEKTYWY TEOLOGICZNE ZAWARTE
W I LIŚCIE DO KORYNTIAN KLEMENSA RZYMSKIEGO

W każdym programie katechetycznym porusza się tematykę sukcesji apostolskiej.
Zwłaszcza w klasach starszych oraz tam gdzie występują inne wyznania problem sukcesji jest
zagadnieniem żywym. Ten artykuł jest naukową próbą poznania zagadnienia sukcesji
apostolskiej według amerykańskiego teologa Raymonda E. Browna.
Sukcesja apostolska1 i prymat2 Piotra w Kościele Powszechnym należą do jednych z
podstawowych argumentów wywodzenia go od samego Jezusa Chrystusa. Mandat dzisiejszego
Kościoła hierarchicznego opiera się na fakcie, że sam Syn Boży przekazał Apostołom władzę
nauczania oraz sprawowania sakramentów3. Że On sam, używając współczesnego języka,
spozycjonował Apostołów co do ich rangi i znaczenia we wspólnocie pierwotnego Kościoła.
Wystarczy tu przytoczyć tylko kilka fragmentów mówiących o szczególnym umiłowaniu ucznia
Jana4 czy wyjątkowych relacjach z Apostołem Piotrem5. To Jezus sam wskazuje na Piotra jako
na tego, który ma paść jego owce i umacniać braci w wierze, kiedy On odejdzie do Ojca. Stąd
nie dziwi fakt pojawiania się kolejnych opracowań w tym obszarze. Opracowań, które są
efektem nowego spojrzenia i nowych badań nad literatura I wieku chrześcijaństwa. Prowadzą
one wielokrotnie do reinterpretacji przyjętych już opinii uzupełniając je, ubogacając lub
niejednokrotnie zmieniając ich wydźwięk i akcenty.
W tym nurcie pojawia się również kontrowersyjne pytanie dotyczące sukcesji apostolskiej
i prymatu. Czy święty Piotr był papieżem w dzisiejszym rozumieniu tej godności i funkcji? Czy
od początku biskup Rzym przewodniczył innym Kościołom czyli miał pierwszeństwo w
sprawowaniu władzy kościelnej? Z pozoru pytania wydają się niedorzeczne lub co najmniej
dziwne. Przecież różne katalogi papieży podają jako pierwszego Piotra6. Więcej. Kiedy myślimy
i mówimy o początkach papiestwa to nieodłącznie wiążemy je z osobą apostoła Piotra.
1

„Sukcesja apostolska (z łac. successio- następstwo) to ciągłość w przekazywaniu władzy w Kościele jaką otrzymał
on od Jezusa Chrystusa i stanowi gwarancje jego apostolskości w sprawach doktrynalnych, jak i w całym życiu,
strzegąc
jego
tożsamości
w
rzeczach
istotnych
z
Kościołem
Chrystusa”.
T. Gogolewski. Sukcesja. W: Katolicyzm A-Z. Red. Z. Pawlak. Poznań 1994 s.354-355.
2
Prymat oznacza pierwszeństwo kogoś lub czegoś pod jakimś względem albo dominacja nad innymi osobami lub
rzeczami. http://sjp.pwn.pl/sjp/prymat;2572860.html.[dostęp: 8.11.2016].
3
W nurcie Piotrowym wyłaniania się urzędu biskupiego z apostolatu poważna rolę odgrywała świadomość zasady
sukcesji i poczucie związku władzy apostolskiej z uprawnieniami kapłańskimi oraz wizja jednego biskupa stojącego
na czele gminy. H. Seweryniak .Eklezjologia katolicka. W: Być chrześcijaninem dziś. Red. M. Rusecki. Lublin 1992
s.225.
4
J 21,7; Mt 17.1-2.
5
J 13,36-38;21,15-19; Mt 14, 28-29.
6
J. W. Kowalski .Poczet papieży. Warszawa 1986 s.19.

ISSN 2450-7318

104

Forum Młodych Pastoralistów 21.12.2016

2:2016 NR 3

Kolejnych papieży nazywamy następcami świętego Piotra lub zasiadającymi na tronie
Piotrowym . Mówimy o Piotrze jako o tym, do którego zwracano się w sprawach spornych, który
jako głowa Kościoła wydawał decyzje dotyczące ziemi i nieba. Zatem skąd pytania, skąd rodzą
się wątpliwość?
Dwie postacie są inspiracją do postawienia tego pytania. Pierwsza związana z pierwotnym
Kościołem to Klemens Rzymski, druga - współczesny, wybitny teolog amerykański Raymond
Edward Brown.
Sama postać św. Klemensa Rzymskiego7 budziła i budzi liczne kontrowersje. Niezależnie
od różnic uznawano go za wykształconego Żyda helleńskiego, retora o wielkim autorytecie
osobistym i następcę św. Piotra na stolicy rzymskiej. Od IV w. istnieją pewne ślady tradycji o
jego zesłaniu i śmierci męczeńskiej przez utopienie w morzu. W czasach Konstantyna Wielkiego,
w pobliżu Koloseum na fundamencie domu z pierwszego wieku, prawdopodobnie Klemensa,
została wzniesiona bazylika jego imienia.
Ksiądz Raymond Edward Brown8 był członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. Wykładał na
licznych uniwersytetach, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Azji. Największe zasługi
położył na polu badań nad Ewangelią św. Jana i początkami Kościoła. Był jednym z pierwszych
rzymskokatolickich badaczy, który zastosował metodę historyczno-krytyczną9.
Co łączy te dwie postacie tak odległe czasowo?
Klemens Rzymski jest autorem Pierwszego10 list do Kościoła w Koryncie będącego jednym
z ciekawszych i ważniejszych dokumentów literatury wczesnochrześcijańskiej. Wskazuje na to
nie tylko data jego powstania, koniec pierwszego wieku, kiedy jeszcze nie ustalił się kanon ksiąg

7

Zachowało się niewiele sprawdzonych informacji na temat życia św. Klemensa. Jego ojciec miał na imię Faustyn.
Miał żydowskie pochodzenie i był niewolnikiem. Został uwolniony przez rzymskiego patrycjusza i na jego cześć
nadał sobie imię Klemens. Jednak na podstawie autentycznego listu jego autorstwa wnioskuje się, że był
zhellenizowanym Żydem, wykształconym w retoryce oraz administracji. Podobnie jak jego dwaj poprzednicy był
uczniem apostołów Piotra i Pawła. Według Tertuliana chrzest i święcenia kapłańskie otrzymał z rąk św. Piotra
.Chrześcijańscy pisarze (m.in. Euzebiusz z Cezarei oraz św. Hieronim) z III w. i IV w. utożsamiają go ze
współpracownikiem św. Pawła, o którym pisał on w liście do Filipian.[archiwum autora].
8
Brown Raymond Edward (1928-1998), amerykański biblista i teolog katolicki. Od 1955 profesor uniwersytetu w
Baltimore. Współtwórca egzegetycznej teorii "pełniejszego sensu" Pisma Św., ustalanego poprzez zestawianie
biblijnych tekstów o takiej samej tematyce i śledzenie wewnętrznego rozwoju ich treści. Zajmował się również
zwojami z Qumran, jest współautorem konkordancji tekstów z groty IV.Ważniejsze prace: The Sensus Plenior of
Sacred Scripture (1955), New Testament Essays (1965), Jesus, God and Man (1967), dwutome The Gospel
According to John (1966,1970), The Birth of the Messiah (1977) i The Death of the Messiah (1994). Współredaktor
i współautor (m.in. obok J. A. Fitzmyera i R. E. Murphy'ego) The Jerome Biblical Commentary (1968) - dzieła, które
wywarło znaczący wpływ na współczesną egzegezę biblijną. Wiem darmowa encyklopedia .
portalwiedzy.onet.pl/89938,. [dostęp: 26.10.2016].
9
Dział krytyki Biblii polegający na poszukiwaniu historii tekstu. Nazywany jest również krytyką diachroniczną Biblii.
W ramach historycznej oceny Pisma Świętego wyróżnia się: niższą krytykę (krytyka tekstu na poziomie jego zapisu)
i wyższą krytykę (krytyka tekstu na poziomie jego treści).
Wśród najpopularniejszych metod interpretacji Biblii z tej dziedziny można wymienić: krytykę tekstu, krytykę
źródeł, krytykę form, krytykę redakcji, krytykę tradycji, krytykę tendencji i krytykę kanoniczną. http://www.
biblijny.net/encyklopedia/metoda-historyczno-krytyczna.html [dostęp:8.11.2016].
10
Liczebnik porządkowy „pierwszy”, umieszczony w tytule listu, w pewnym sensie wprowadza w błąd. Istnieje
bowiem tzw. Drugi list Klemensa Rzymskiego. Jest to jednak „apokryf”, będący w swej treści i formie najstarszą,
przekazaną przez tradycję, homilią o chrześcijańskim życiu moralnym datowany na połowę II wieku [archiwum
autora].
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Nowego Testamentu, ale przede wszystkim treść. To do niej odwołują się teologowie przy
uzasadnianiu Chrystusowej genezy i starożytności sukcesji apostolskiej, świadomości
prymacjalnej pierwszych biskupów Rzymu i ogólnokościelnego zasiągu ich władzy
jurysdykcyjnej.11
List ten stał się przedmiotem wnikliwych badań ze strony R. E. Browna, który na ich
podstawie wysnuł ciekawą hipotezę. Wynik swoich badań, jak i przemyśleń zawarł w książce,
którą napisał wraz z Johnem Paulem Meierem, „Antioch and Rome” wydanej w 1983 roku12. W
niniejszym artykule skupimy się na nowych faktach, jakie odkrywa Browna w kwestii daty
powstania i autora listu, a także na jego nowym spojrzeniu na zagadnienia sukcesji apostolskiej
i prymatu Rzymu w pierwotnym Kościele.
1. Data powstania listu
Pierwszym elementem poddanym analizie była datacja listu. Jako datę powstania
Pierwszego Listu do Koryntian Klemensa Rzymskiego13 przyjmuje się najczęściej rok 96. Brown
idzie za tą opinią. Pewną nowością jest jednak uzasadnienie, które prezentuje w pracy
„Antiochia i Rzym”. Punktem wyjścia jest fragment listu (roz. 5-6), w których Klemens opisuje
bolesne doświadczenia Piotra i Pawła będące skutkiem „zazdrości i zawiści” (5,2) między
chrześcijanami. Postawa taka doprowadziła do prześladowań i śmierci obu wielkich apostołów.
Klemens przypomina czytelnikom w gminie korynckiej los tych „prawdziwych kolumn” Kościoła
: „Piotra nie raz i nie dwa, ale wiele razy, spotykała ciężka próba z powodu niegodziwej
zazdrości, a złożywszy w ten sposób świadectwo, odszedł do chwały, na którą sobie dobrze
zasłużył. Przez zazdrość i niezgodę również Paweł (...) więziony siedem razy, skazywany na
wygnanie, kamienowany, stał się heroldem Pana na Wschodzie i na Zachodzie (...)” (5,1-6).
Brown zauważa, że Klemens w rozdziałach 42 i 44 mówi też o Apostołach już jako o „świadkach
przeszłej generacji”14: „Apostołowie głosili nam Ewangelię, którą otrzymali od Jezusa Chrystusa,
a Jezus Chrystus został posłany przez Ojca. Chrystus pochodzi zatem od Boga, Apostołowie zaś
od Chrystusa (...)” (42,1-2). Pisze też: „Nasi Apostołowie wiedzieli przez Pana naszego Jezusa
Chrystusa, że będą spory o godność biskupią. Z tego też powodu, w pełni świadomi, co
przyniesie przyszłość, wyznaczyli biskupów i diakonów, a później dodali jeszcze zasadę, że kiedy
oni umrą, inni wypróbowani mężowie mają przejąć ich posługę” (44,1-2).
List napisany został już zatem w pewnej odległości czasowej od „epoki apostolskiej”, po
okresie męczeństw, które dotknęły chrześcijan w latach sześćdziesiątych. Był on skierowany do
Kościoła w Koryncie, który został założony przez św. Pawła w roku 50. Zdaniem Browna, również
nazwanie tego Kościoła „starym” (47,6) sugeruje dość dużą odległość czasową od źródeł.
11

List, napisany w imieniu gminy rzymskiej, nie jest opatrzony podpisem autora. Jego autentyczność potwierdza
św. Dionizy, biskup Koryntu, ok. 170 r. Całość listu w oryginale greckim jest znana od XIX w. W Polsce przełożył go
K. Borowski (Pisma mężów apostolskich, t.l, 1848), A. Lisiecki (Pisma Ojców Kościoła. T. I. Poznań 1924) oraz A.
Świderkówna (Pisma starochrześcijańskich Pisarzy. t. XLV. Ojcowie Apostolscy. Warszawa 1990).
12
R. E. Brown, J. P .Meier. Antioch and Rome.New Testament Cradles of Catholic Christianity. New York 1983.W
niniejszym artykule korzystamy z wydania francuskiego: Brown, Meier. Antioche et Rome. Berceaux du
christianisme. Paris 1988 s. 118-256.
13
Zob. A. Świderkówna .Pisma starochrześcijańskich Pisarzy. W:Ojcowie Apostolscy. T. XLV. Warszawa 1990.
14
Por. Brown, Meier. Antioche et Rome s. 200.
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Jednakże stwierdzenie Klemensa, że Piotr i Paweł złożyli ofiarę w czasach „naszego własnego
pokolenia” (5,1) i że większość męczenników za czasów Nerona cierpiała „pomiędzy nami”,
stanowi dla Browna argument przeciwko przesunięciu datacji poza I wiek.
Drugim, istotnym dla ustalenia datacji faktem, na który zwraca uwagę Brown, jest „List do
Rzymian” św. Ignacego Antiocheńskiego. Napisane ok. 110 r. pismo nawiązuje prawdopodobnie
do korespondencji Klemensa w stwierdzeniu: „nauczaliście inne Kościoły” (3,1). Podobnie czyni
„Pasterz Hermasa” (8.4.3).
Trzeciego argumentu dostarcza analiza wstępu do listu. Św. Klemens wspomina tam
„nieszczęścia i klęski” (1,1), które nie pozwalały mu zająć się sprawami, o które spierali się
chrześcijanie korynccy. Zdaniem Browna, można je powiązać z okresem prześladowań
Domiejana (81-96).15 Prześladowania te przypadły na ostatnie lata panowania cesarza. Wtedy
to wzrosła jego podejrzliwość, nasiliły się represje, procesy, wyroki wygnania i śmierci na
filozofów, Żydów i chrześcijan. Aluzje dotyczące tych prześladowań odnaleźć można w
Apokalipsie 17,6.
Wszystkie zaprezentowane racje sprawiają, że Brown skłania się do stwierdzenia iż
„specjaliści datują list Klemensa w przybliżeniu na rok 96, tuż po zakończeniu prześladowań”16.
2. Autorstwo listu
Raymond E. Brown poddaje także analizie autorstwo listu jako twórca interesującego
schematu klasyfikacyjnego pierwotnych autorów i pism chrześcijańskich: autorzy i pisma okresu
apostolskiego, subapostolskiego i postapostolskiego. Pisze na ten temat: „Sugeruje, aby
zarezerwować nazwę «epoka apostolska» dla drugiego trzydziestolecia pierwszego wieku oraz
aby ostatnie trzydziestolecie tego wieku nazwać okresem subapostolskim (...). Wtedy
prawdopodobnie powstawały listy deutero- -Pawłowe (listy pasterskie, Ef, Kol) i listy katolickie.
Przypisanie ich Pawłowi, Jakubowi, Piotrowi, Janowi i Judzie jest bardziej odwołaniem się do
wierności nauczaniu apostolskiemu niż obiektywnym zapisem autorstwa (...). Według mojej
terminologii, okres postapostolski otwiera się na końcu pierwszego wieku, w okresie, kiedy
autorzy chrześcijańscy są znani pod ich własnymi imionami. I tak np. mamy tu listy Ignacego z
Antiochii i List z Rzymu do Kościoła w Koryncie znany jako «Pierwszy List Klemensa». Dzieło to
napisane w okresie trzeciej generacji, nie żywi już pretensji do bezpośredniego patronatu
apostolskiego”17.
Pierwszy List do Koryntian Klemensa Rzymskiego jest zatem dziełem trzeciej generacji
chrześcijan w Rzymie. Zdaniem Browna, autor „nie jest z pewnością Apostołem, ani nie czuje
się tak bliski Apostołom, aby pisać pod ich imieniem”18. Zauważalne jest przejście od okresu
15

Por. Tamże s.200.
Por. Tamże s.200. Warto dodać, że taką właśnie datację zawiera np. „Kontextuelle Fundamentaltheologie” H.
Waldenfelsa, a także polskie opracowania z zakresu eklezjologii fundamentalnej i patrologii. Rozbieżności w datacji,
choć istnieją, są niewielkie. Niektórzy autorzy przesuwają i niejako zaokrąglają datę powstania listu na jeden rok
wcześniej lub też określają pewien przedział czasowy, w którym list mógł powstać. Obejmuje on lata 95-98
[archiwum autora].
17
R. Brown. L'Eglise héritée des apôtres. Paris 1990 s. 19-20.
18
Por. Brown, Meier. Antioche et Rome s.201.Wielu autorów uważa, że Klemens był współpracownikiem św.
Pawła, i że właśnie jego wzmiankuje Paweł w Liście do Filipian 4,3 pisząc: „(...) z Klemensem i pozostałymi
16
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subapostolskiego, w którym ukazały się Listy Pasterskie i Pierwszy List św. Piotra, do okresu
postapostolskiego trzeciej generacji. W tym trzecim okresie autor (np. Ignacy Antiocheński,
Klemens Rzymski) czy wspólnota mogli już powoływać się na własny autorytet, nawiązując co
najwyżej do sukcesji apostolskiej.
List Klemensa był wysłany przez „Kościół Boży w Rzymie” (adres listu), a autor nie podaje
nigdzie swego imienia19. Określenie Klemensa jako autora możliwe było na podstawie
najstarszej tradycji. Np. „Pasterz” Hermasa, napisany pomiędzy 110 a 120 rokiem w Rzymie,
wspomina Klemensa, którego zadaniem było przesyłanie pism jego Kościoła do innych miast.
„Sporządzisz zatem dwa odpisy małej książeczki i poślesz jeden Klemensowi, a jeden Grapte.
Klemens swój pośle innym miastom, to bowiem zostało mu zlecone” (8.4.3)20. Dronizy, biskup
Koryntu, śląc list do Rzymu ok. 170 roku, wspominał o liście, „który został nam kiedyś
przesłany”. Dziesięć lat później, św. Ireneusz napisał: „w epoce Klemensa (...) Kościół w Rzymie
wysłał do Koryntu list pełen ducha” (Adversus haereses 3.3.3.). Wszystkie przytoczone
świadectwa, pochodzące z różnorodnych środowisk - podkreśla Brown – „przekonują
praktycznie (...), że to Klemens napisał list, nawet jeśli uczynił to w imieniu Kościoła w Rzymie”21.
Klemens jest postacią enigmatyczną. Starsze podania utożsamiają go z konsulem Tytusem
Flawiuszem Klemensem. Jednak, zdaniem Browna, identyfikacja ta jest błędna22. Około 95 roku,
jak wspomina Swetoniusz w „Żywotach Cezarów”, w księdze poświęconej Domicjanowi, Tytus
Flawiusz Klemens - konsul i bratanek Wespazjana, ojciec przypuszczalnych następców
Domiejana, został skazany na śmierć za ateizm23. Brown zauważa, że oskarżenie o ateizm było
„częstym argumentem przytaczanym przeciw Żydom i chrześcijanom”24. Żona Klemensa, a
wnuczka Wespazjana - Flawia Domicylla, uniknęła śmierci, ale została skazana na wygnanie. W
trzecim wieku cmentarz Domicylli stał się miejscem pochówku chrześcijan25. W „Historia
ecclesiastica” Euzebiusz pisze o niej jako chrześcijance. Tradycja ta „prowadzi do późniejszej
identyfikacji Konsula z autorem Pierwszego Klemensa”26.
Hipoteza Browna idzie w innym kierunku. Jego zdaniem, jest bardziej prawdopodobne,
że na dworze konsula Flawiusza Tytusa Klemensa znajdowali się Żydzi i chrześcijanie.
Prawdopodobnie jeden z chrześcijan, wyzwoleniec, „przejął imię rodziny, której dawniej był

współpracownikami, których imiona zapisane są w Księdze życia”. Por. A. Lisiecki. Pisma Ojców Kościoła. Poznań
1924 s. 98.
19
Por. Brown, Meier. Antioche et Rome s. 201.
20
Pasterz Hermasa. W: Ojcowie Apostolscy. Warszawa 1990 s. 140.
21
Por. Brown, Meier. Antioche et Rome s. 201. Autorstwo Klemensa jest powszechnie przyjmowane. Por. J.
Rostworowski. Charakter, znaczenie biskupstwa w pierwszych dwóch wiekach dziejów Kościoła. Kraków 1990
s.112.
22
Por. Tamże s. 202.
23
Jedyną prawowitą religią była religia Rzymu. Chrześcijaństwo było ateizmem [archiwum autora].
24
Por. Brown, Meier. Antioche et Rome s. 202.
25
"Najstarsze cmentarze znajdowały się na terenach należących do członków gminy i oddanych przez nich na ten
cel. Tak uczyniła Flawia Domityllą, siostrzenica Wespazjana, na terenie jednej ze swoich will. Nawrócona
patrycjuszka kazała wybudować grobowiec dla członków swojej rodziny, którzy przyjęli wiarę chrześcijańską; jest
to „grobowiec Flawiuszów” (...). Później (...) kazała wykopać obok grobu Flawiuszów podziemny korytarz
przeznaczony dla ubogich braci" .H. Daniel-Rops. Kościół pierwszych wieków. Warszawa 1969 s. 228.
26
Por. Brown, Meier. Antioche et Rome s. 202.
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niewolnikiem”27. To on - zdaniem Browna - kierował listy w imieniu Kościoła rzymskiego do
innych Kościołów.
Kim bliżej był ów Klemens? Wielu autorów opowiada się za jego żydowskim
pochodzeniem28. Z treści listu wynika bowiem, że znał dobrze Stary Testament29. Jednakże
podkreśla Brown - znajomość ta opierała się na przekładzie greckim LXX30. Nic nie wskazuje na
to, że autor listu zna język hebrajski. Było natomiast rzeczą częstą, że chrześcijanie wywodzący
się z pogan przyjmowali żydowski typ chrześcijaństwa. Wydaje się, że Kościół rzymski, który
wedle hipotezy Browna - został stworzony przez Żydów nawróconych na chrześcijaństwo,
zachował dziedzictwo starotestamentalne oraz dokonał syntezy kultury żydowskiej z
chrześcijańską. Zatem jako poganin uformowany w tej postaci chrześcijaństwa, Klemens mógł
znać dobrze tradycję żydowską i czerpać z niej przy pisaniu listu31.
Co więcej, Pierwszy List Klemensa został napisany po grecku i to o wiele wprawniej niż np.
Pierwszy List św. Piotra. Autor wykorzystał w nim także schematy argumentacji hellenistycznej
(m. in. stoików). Myśl Browna zgodna jest w tym z poglądami ks. Myszora, który pisze o autorze
Pierwszego Listu do Koryntian : "Język i styl, sposób argumentacji a nawet poruszone
zagadnienia świadczą o klasycznym wykształceniu autora. Hellenistyczna filozofia, zwłaszcza
stoickiego pochodzenia, nie jest mu obca"32. Oczywiście fakty te nie eliminują całkowicie, ale
znacznie osłabiają hipotezę o jego żydowskim pochodzeniu.
W liście podane są nadto imiona wysłanników, którzy przekazali list Kościoła Rzymskiego
Kościołowi w Koryncie : Klaudiusza Efeba, Waleriusza Bitona i Fortunata (65,1). Ich
nieżydowskie imiona sugerują obecność licznych nawróconych pogan wśród chrześcijan w
Rzymie. Taka sytuacja musiała trwać w Kościele rzymskim od dość dawna. Wskazywałby na to
fragment listu Klemensa, w którym jest mowa, że posłani do Koryntu należą "od młodości aż do
późnego wieku" (63,3) do wspólnoty chrześcijańskiej.
Refleksją dotyczącą autorstwa Brown zamyka istotnym pytaniem o pozycją Klemensa w
Kościele; pozycją, która dawała mu możność redagowania w imieniu wspólnoty rzymskiej pisma
do innego Kościoła33. W odpowiedzi podkreśla, że już św. Ireneusz w „Adversus haereses”
uważa Klemensa za biskupa Rzymu, który sprawował tą funkcją jako trzeci po św. Piotrze,
Linusie i Anaklecie. Ireneusz opierał sią na katalogu biskupów rzymskich sporządzonym w
Rzymie przez Hegezypa w połowie drugiego wieku. Wymienienie Klemensa jako trzeciego
biskupa Rzymu34 związane jest, zdaniem Browna, z przeświadczeniem o istnieniu episkopatu
monarchicznego w Wiecznym Mieście od śmierci św. Piotra35. List Klemensa stanowił od dawna

27

Por. Tamże s.202.
A. Tauer. Klemens I. W: Podręczna Encyklopedia Kościelna. Warszawa 1910 s. 124-125.
29
Świadczy o tym ilość użytych cytatów i aluzji do Starego Testamentu [archiwum autora].
30
Septuaginta
(LXX)
jest
starożytnym
greckim
przekładem
Starego
Testamentu.
http://biblia.wiara.pl/doc/1040686.Septuaginta [dostęp: 26.10.2016].
31
Por. Brown, Meier. Antioche et Rome s.203.
32
W. Myszor. Wstęp. W : Ojcowie Apostolscy. Warszawa 1990 s.7.
33
Por. Brown, Meier. Antioche et Rome s.203.
34
Klemens podawany jest raz jako trzeci, raz jako czwarty z kolei biskup w Rzymie. Różnica wynika z przyjmowania
lub nie św. Piotra za pierwszego biskupa Wiecznego Miasta [archiwum autora].
35
Por. Brown, Meier. Antioche et Rome s.203.
28
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argument na rzecz tej tezy. Poświadczał też domniemany fakt sprawowania prymatu przez
jednego biskupa rzymskiego w obrąbie ówczesnego Kościoła. Jednakże to, że „Klemens nie
wymienia swego imienia w liście, ani też nie pisze w swoim imieniu, osłabia nośność tej teorii,
nawet przy braku innych decydujących racji”36.
Co więcej, lista biskupów zaprezentowana przez Ireneusza nie jest poświadczona przez
innych. Na przykład Tertulian w „De prescriptione haereticorum” wymienia Klemensa jako
pierwszego biskupa wyświęconego przez samego Piotra (32,1-2). Natomiast w IV wieku
Epifaniusz z Salaminy (315-403) w dziele „Panarion” (27,6) uważa Linusa i Anakleta za biskupów
pomocniczych Apostołów, a Klemensa za ich następcę. Zdaniem Browna, mamy tu do czynienia
z rozmaitymi próbami harmonizacji obu tradycji. Trudności upadają, „gdy przyjmie się, że w
Rzymie pod koniec I wieku nie istniała jeszcze potrójna struktura hierarchiczna, a tylko
podwójna: z prezbiterami-biskupami i diakonami”37. W świetle tej hipotezy pierwsze imiona
biskupów na liście Ireneusza to imiona pierwszych najbardziej znaczących biskupówprezbiterów w Rzymie. Tym samym Brown powątpiewa w istnienie episkopatu monarchicznego
w Kościele rzymskim w pierwszym wieku. Wskazuje na to „List do Rzymu” Ignacego
Antiocheńskiego (110 r.), w którym autor nie wymienia biskupa, choć czyni to we wszystkich
innych listach. „Pasterz” Hermasa zdaje się mówić w wizji drugiej nie o jednym, ale o wielu
prezbiterach i biskupach (6.4.2). Episkopat monarchiczny mógł uformować się w Wiecznym
Mieście w sposób stały ok. 140-150 r.
Jak się powszechnie przyjmuje, przyczyną napisania Pierwszego Listu Klemensa
Rzymskiego do Koryntian były zamieszki w gminie korynckiej, podczas których „doszło do
zdjęcia z urzędu prawnie ustanowionych prezbiterów”38. Również w tej kwestii Brown wysnuwa
własną hipotezę. Jego zdaniem, bunt, który wybuchł w gminie korynckiej, polegał na odmowie
prawnie ustanowionym prezbiterom prawa do sprawowania liturgii. A ponieważ Klemens,
zgodnie z przyjętym dziedzictwem judeochrześcijańskim, funkcje biskupa i prezbitera utożsamia
z funkcją kapłana w Starym Testamencie, funkcją, która polegała na składaniu ofiary, dlatego
uważa, że odsunięcie prezbiterów od funkcji istotnej dla ich posłannictwa było poważnym
grzechem Koryntian39. Tym bardziej, że jak pisze Klemens, prezbiterzy wykonywali swoje
obowiązki „w sposób nienaganny i zasługujący na szacunek” (44,6).
Słowem, Brown potwierdza, że powodem interwencji Klemensa było - jak słusznie
uważała tradycja - nieprawne złożenie z urzędu prezbiterów korynckich. Klemens powołując się
na trzy argumenty : kontynuację starotestamentalnego porządku hierarchicznego; sukcesję
apostolatu; konieczność porządku w Kościele na podobieństwo porządku imperialnego,
uzasadnia tezę o nieprawnym postępowaniu części wspólnoty w Koryncie. To właśnie dlatego
list jest świadectwem rodzenia się teologii hierarchii i sukcesji w Kościele.

36

Por. Tamże s. 203.
Por. Tamże s. 204.
38
Por. Seweryniak. Eklezjologia katolicka. W: Być chrześcijaninem s. 226. Bardziej ostre powody mówiące wręcz o
„buncie znacznej części wiernych przeciw swoim zwierzchnikom” formułują M. Starowieyski, J. Szymusiak czy
Rostworowski.
39
Por. Brown, Meier. Antioche et Rome s. 210-211.
37
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3. Nowe spojrzenie na zasadę sukcesji apostolskiej i prymatu Rzymu
List Klemensa Rzymskiego stał się dla Browna inspiracją do dokonania reinterpretacji
spojrzenia na sukcesję apostolska ze szczególnym uwzględnieniem roli Piotra i prymat Rzymu
we wczesnym chrześcijaństwie. Hipoteza Browna rzuca na nie nowe światło, zobowiązując
wręcz do pogłębienia refleksji eklezjologiczno-fundamentalnej w tych obszarach.
Zamieszki, które wybuchły w Koryncie, nosiły znamiona konfliktu pomiędzy dawniej
sprawującymi władzę charyzmatykami a prezbiterami. Konflikt, w wyniku którego prezbiterzy
zostali odsunięci od funkcji organizacyjnych i kultycznych, zmusił do interwencji Kościół rzymski.
Klemens nieprzypadkowo podkreśla sprawę sukcesji, wskazując na jej źródło: „Nastąpiło
pogwałcenie prawa boskiego, albowiem ustanowienie hierarchii kościelnej, wprowadzającej
podział na duchowieństwo i świeckich, pochodzi bezpośrednio z autorytetu apostołów i
Chrystusa”40. Klemens przeprowadza przy tym analogię pomiędzy porządkiem hierarchicznym
chrześcijaństwa a porządkiem znanym ze Starego Testamentu lewickim.
Dla współczesnych polskich teologów fundamentalnych Pierwszy List Klemensa
Rzymskiego stanowi fundamentalne świadectwo, ponieważ m.in. w oparciu o jego tezy
ukształtowała się tradycja sukcesji apostolskiej w kościele katolickim41. Rozdziały 42 i 44 listu,
mówiące o genezie i ustanowieniu sukcesji oraz sposobie jej przekazywania, przyczyniły się do
uformowania przeświadczenia, że „urząd kościelny wywodzi się z woli i działalności Jezusa (...).
Pierwsze ogniwo – związek posłannictwa Apostołów z Jezusem Chrystusem jest wyraźny.
Odnośnie zaś do biskupów jako następców Apostołów (...) mamy niezbite dowody, że
Apostołowie osobiście ustanawiali biskupów i diakonów”42 jako zwierzchników religijnych w
powstałych gminach. Istotne są także dyspozycje dotyczące przejmowania posłannictwa
religijnego wywodzącego się od Apostołów. W konsekwencji autorzy przyjmują przedstawioną
przez Klemensa drogę sukcesji jako klasyczne przekazywanie funkcji religijnych „z ręki do
ręki”43, podkreślając, że taki model pozwolił zachować ciągłość i jedność Kościołowi.
Dobre przyjęcie listu Klemensa w Koryncie jest dla większości rodzimych teologów
znakiem przekonania Kościoła co do formy kontynuacji posłannictwa apostolskiego44. A
zestawiając świadectwo Pierwszego Klemensa z listem św. Ignacego do Efezjan, przyjmuje się,
że sukcesja jako zasada inwestytury następców apostolskich była na przełomie I i II wieku
„prawem obowiązującym w całym Kościele”45.
R. Brown uważa, że obraz sukcesji apostolskiej zaprezentowany przez Klemensa jest
„obrazem pragmatycznym”. Celem korespondencji było zażegnanie rozłamu w Koryncie przez
przywrócenie prezbiterów do sprawowanych funkcji. Dlatego św. Klemens „angażuje” w
sprawę autorytet boski. Przedstawienie sukcesji jako „elementu woli Bożej” pozwoliło mu żądać
posłuszeństwa dla władzy kościelnej i przywrócenia porządku we wspólnocie. Zdaniem Browna,
40

W. Kwiatkowski. Apologetyka totalna. Warszawa 1954 s. 148.
W. Hładowski. Zarys apologetyki. Analiza chrześcijańskiej refleksji nad wiarygodnością objawienia. Warszawa
1980 s. 217. Dodaje on jeszcze Listy Pasterskie św. Pawła i Pierwszy List św. Piotra.
42
Por. Tamże s. 218.
43
Por. Tamże s. 219.
44
St. Nagy. Chrystus w Kościele. Zarys eklezjologii fundamentalnej. Wrocław 1982 s. 198.
45
Por. Tamże s. 208.
41
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właśnie z tego względu Klemens dokonał generalizacji przygodnej praktyki apostolskiej, która
nie była jeszcze ani stała ani powszechna46. W samym Rzymie, w epoce gdy żyje Klemens, model
sukcesyjny jest przyjęty i przyznaje mu się sankcję Boską. Nie jest to jednak jeszcze model
monarchiczny. W każdym razie model sukcesyjny i sakralny (biskup-prezbiter = kapłan), który
przejął św. Piotr i który upowszechnił najpierw w Antiochii, a później w Rzymie, był wyraźną
oznaką rozsądku pasterskiego, okazał się użyteczny w dobie rozbić i prześladowań oraz
upowszechnił w Kościele.
Zwykło się też uważać, że Pierwszy List Klemensa jest najstarszym dowodem sprawowania
władzy prymacjalnej przez biskupa Rzymu, a zarazem przez Kościół Rzymski47. Taka opinia
zakładała oczywiście, istnienie pod koniec pierwszego wieku w Kościele w Rzymie episkopatu
monarchicznego na czele z biskupem, który rości sobie prawo zwierzchnictwa nad pozostałymi
Kościołami. I prawdę mówiąc, stanowisko tradycji (św. Ireneusz, Tertulian) mogło być
poparciem dla tej teorii. Piotr, który otrzymał od Chrystusa pieczę nad Kościołem, działał i
poniósł śmierć męczeńską w Rzymie. Dlatego biskupi Rzymu, co poświadcza pierwszy (lub
kolejny) z nich - Klemens, czuli się spadkobiercami urzędu prymacjalnego Piotra48. Z tych
przyczyn liczni autorzy nazywają Klemensa wręcz papieżem49, porównując jego interwencje w
gminie korynckiej z akcjami Kościoła rzymskiego o znaczeniu ogólnokościelnym za czasów
Aniceta (155-166), Wiktoryna (189-199), Stefana (254-257) czy Leona (440-461)50. Wykluczając
wszelkie zależności pomiędzy gminą rzymską i koryncką, wskazują oni Klemensa jako tego, który
posiadał już „świadome poczucie władzy rządzenia”51. Ich zdaniem, potwierdzeniem tej opinii
byłby fakt, że list interwencyjny do Koryntian, w tak ważnej sprawie jak schizma i jedność
Kościoła, wysyła Klemens z odległego Rzymu, a nie żyjący jeszcze w pobliskim Efezie Apostoł
Jan52.
Brown podchodzi z rezerwą do teorii tradycyjnej. Czyni tak z dwóch racji. Pierwsza jest
natury historycznej: poza raczej teologicznymi niż historycznymi próbami systematyzacji
następstwa po Piotrze u Ireneusza i Hegezypa, nie ma - do połowy drugiego wieku - wyraźnych
śladów biskupstwa monarchicznego w Rzymie. Druga racja jest natury ekumenicznej. Zdaniem
Browna, katolicy powinni zgodzić się ze stwierdzeniem ekumenicznego opracowania „Piotr w
Nowym Testamencie” (Nowy Jork 1973), iż „anachronizmem jest przedstawianie pierwszych
biskupów Kościoła rzymskiego na wzór późniejszych papieży”53. Autor pisze wręcz, że jest „mało
prawdopodobne, aby struktura episkopatu monarchicznego zaistniała w Rzymie przed 140-150
rokiem”54. A zatem przyjąć należy, że za czasów Klemensa Kościół rzymski tworzyły wspólnoty
domowe, być może zgrupowane wokół dwunastu synagog Miasta, o dwu- a nie trój-stopniowej
46

Por. Brown, Meier. Antioche et Rome s. 217.
Hładowski. Zarys apologetyki s. 241-242.
48
Bartnik pisze o wczesnej samoświadomości prymacjalnej u biskupów Rzymu w pierwszym wieku. Cz. Bartnik.
Kościół Jezusa Chrystusa. Wrocław 1982 s. 251.
49
Por. Tamże s. 251.
50
Por. Hładowski. Zarys apologetyki s. 242.
51
Kwiatkowski. Apogoletyka totalna s. 148.
52
Nagy. Chrystus w Kościele s. 178; Cz. Bartnik. Kościół Jezusa Chrystusa s. 251.
53
Por. Brown, Meier. Antioche et Rome s.203.
54
Por. Tamże s.204.
47
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organizacji: biskupi-prezbiterzy i diakoni. Brown nie wyklucza, że jakiś jeden prezbiter mógł
nadzorować dany Kościół domowy, ale - w myśl jego hipotezy- podlegał on grupie biskupówprezbiterów odpowiedzialnych za wszystkie Kościoły Rzymu. Jednym z takich biskupów prezbiterów, prawdopodobnie obarczonym zadaniem biskupa – sekretarza, mógł być Klemens.
W świetle hipotezy trudno podtrzymywać tezą o Klemensie-papieżu, posiadającym
świadomość władzy prymacjalnej jako sukcesji po Apostole Piotrze. Zagadką stanowi zresztą
samo określenie funkcji i roli św. Piotra w Nowym Testamencie. Faktem jest - pisze Brown -, „że
Piotr służył jako figura centralna głównego nurtu kościelnego w historii Antiochii i w historii
Rzymu (...). Jednakże badając te dwie stolice Piotrowe, nigdy nie widzieliśmy go noszącego tiarę
lub pełniącego funkcje biskupa”55. Autor zaznacza zarazem, że nie jest to powód do niepokoju
dla tych szczególnie, którzy - jego zdaniem niesłusznie - uważają, że „ostateczne znaczenie
papiestwa spoczywa na fakcie, że Piotr był pierwszym biskupem Rzymu. Zarówno w Antiochii
jak i w Rzymie był on kimś więcej niż biskupem. Był Apostołem”56.
Oczywiście, pozostaje faktem, że Rzym pisał do innych Kościołów. Potwierdzają to:
Hermas, Ignacy Antiocheński i biskup Koryntu - Dionizy. Czy można widzieć w tym przejaw
prymacjalnej i jurysdykcyjnej władzy Rzymu? Wprawdzie każda wspólnota chrześcijańska,
stwierdza Brown, miała w starożytności prawo pouczać inne Kościoły, jest jednak faktem, że
Kościół rzymski czynił to częściej niż inne i jakby w przekonaniu, że tego się odeń oczekuje.
Pozwala to mówić o prymacie de facto (ale nie de iure)57 stolicy rzymskiej, chociaż ani pojęcie
prymatu, ani wyrażenie de facto nie są tu zbyt ostre58. Autor nie odrzuca także możliwości, że
Kościół w Rzymie – stolicy imperium - czuł się odpowiedzialny za całe chrześcijaństwo.
Odpowiedzialność ta miała - wbrew narzucającym się skojarzeniom - charakter religijny, a nie
polityczny. W Rzymie zginął Piotr, który stał się symbolem zjednoczenia chrześcijan. Tu również
poniósł męczeńską śmierć Paweł, potwierdzony - pomimo prawdopodobnych początkowych
oporów - w apostolacie przez Rzymian (47,17). Według Browna, Kościół rzymski pisze do
Koryntian, bo jako świadek i powiernik jego ostatniego świadectwa - męczeństwa - testamentu,
czuje się odpowiedzialny za wspólnoty zakładane przez Apostoła narodów. Tak więc, nie
świadomość jurydyczna i władza prymacjalna każe mu „nauczać inne Kościoły”, ale świadomość
kontynuacji posłannictwa apostolskiego, poczucie, jak pisał św. Ignacy Antiocheński,
„pierwszeństwa w związku miłości"59. Kościół Rzymski czuł się spadkobiercą funkcji pasterskiej
Piotra i Pawła w stosunku do innych wspólnot60.
Brown podkreśla, że nauczanie innych Kościołów i ingerowanie w ich sprawy dokonywało
się nie ze względu na nakazy dane przez przełożonych, ale ze wzglądu na „upomnienie, jakie
stosuje się między ludźmi, którzy się kochają i którego nikt nie powinien przyjmować źle”61. To

55

Por. Tamże s. 262.
Por. Tamże s. 262.
57
Prymacie faktycznym , a nie prymacie wynikającym z stanu prawnego [archiwum autora].
58
Por. Tamże s. 206.
59
Por. Tamże s. 207.
60
"Kościół rzymski czuł się zobowiązany aby posłać list Klemensa w celu upomnienia Kościoła Korynckiego (gdzie
za życia Pawła znajdowała się grupa zwolenników Piotra)" Brown. L'Eglise heritee des apótres s. 124.
61
Por. Brown, Meier. Antioche et Rome s.207.
56
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stwierdzenie tłumaczy zarazem, dlaczego Pierwszy List Klemensa został tak dobrze przyjęty w
Koryncie. Zapewne odczytano go właśnie jako pełne miłości upomnienie ze strony Kościoła
poczuwającego się - w me świadectwa św. Piotra i św. Pawła - do troski o jedność chrześcijan.
Hipotezy Browna, dotyczące zarówno sukcesji jak i prymatu Rzymu, osłabiają „mocne”
punkty eklezjologii katolickiej. W ich obliczu dotychczasowe teorie genezy i prymatu,
obowiązujące w kościele katolickim62 nie wydają się już być aż tak jednoznaczne. Rzeczywistość
„ustanowienia” następców Apostołów ustalała się w kilku nurtach i była prawdopodobnie o
wiele bardziej złożona i niekonwencjonalna.
Wedle hipotezy Browna, Apostołowie świadomi posłannictwa otrzymanego od Chrystusa,
zakładali wspólnoty i ustanawiali nad nimi kierownictwo, choć szczególną rolą odegrał w tym
dziele tzw. nurt Piotrowy, który pod wpływem Apostoła uformował sią w Antiochii i Rzymie oraz
znalazł wyraz w liście św. Klemensa. Bez wzglądu na sytuacje i cele towarzyszące powstaniu
korespondencji, model przekazu urzędu apostolskiego, jaki przedstawił autor w liście, przetrwał
przez wieki aż do dzisiaj w wielu Kościołach.
Uwzględniając przemyślenia Browna prezentowane tutaj w formie hipotez należałoby
rozważyć konieczność zmian w ujęciu genezy rzymskiej kontynuacji prymatu Piotrowego. Co
prawda, Brown nie podważa faktu, że Kościół rzymski był aktywny na arenie ówczesnego
chrześcijaństwa, jednak wskazuje na konieczność innego ujęcia tej aktywności niż w kategoriach
prymatu jurysdykcyjnego. Rzym w swoich biskupach-prezbiterach, być może początkowo
licznych, równocześnie czuł sią zobowiązany do kontynuacji Piotrowego dzieła jednoczenia
starego i nowego Przymierza, „troski o wymiar sakralny prezbiteratu, a także dziedzictwa
katolickości św. Piotra i św. Pawła - kolumn Kościoła katolickiego”.
Przedłużając myśl Browna, można powiedzieć, że zanim Ireneusz w 185 roku wskazał na
Kościół rzymski jako ten, do którego ze względu na szczególne pierwszeństwo winien przybywać
każdy Kościół; zanim Cyprian napisał (ok. 257) : „Kościół rzymski do którego przewrotność nie
może mieć dostępu”; zanim w końcu Augustyn orzekł : „Roma locuta, causa finita”63, wcześniej,
bo około 110 roku, Ignacy Antiocheński wskazał Kościół rzymski jako ten, który dzierży pierwsze
miejsce w „związku miłości”. Ta miłość, odziedziczona po Piotrze i Pawle, oraz troska o młode
kościoły chrześcijańskie była przyczyną, dla której Rzym czuł się upoważniony, a nawet
zobowiązany, do słusznego ingerowania w sprawy Kościołów „sióstr”.
Warto zastanowić się jeszcze nad jednym faktem. Jeśli przyjmie się, że Pierwszy List
Klemensa jest świadectwem władzy prymacjalnej Kościoła rzymskiego w stosunku do innych
Kościołów, należy zauważyć odstęp czasowy pomiędzy interwencją Klemensa (96 rok) a
następną, która przypada, według jednych źródeł, na czasy Aniceta (155-166), według innych
na czasy Wiktoryna I (189-192).64 Można postawić pytanie, czy przez 50 lat w pierwszym
przypadku lub 90, jak to ma miejsce w drugim, nie wydarzyło się nic, co wzbudziłoby niepokój
Rzymu i zmusiło do interwencji, której ślad pozostałby w piśmiennictwie chrześcijańskim?
62
Istnieje wielu przeciwników sukcesji apostolskiej rozumianej w sensie przechodzenia władzy przekazań przez
Jezusa Dwunastu na biskupów jako ich następców. Można tu wymienić: K. Schmidta, K. Bartna, H. von
Campenhausena, O. Cullmanna [archiwum autora].
63
Rzym orzekł, sprawa skończona. Cz. Jędraszko. Łacina na co dzień. Warszawa 1983 s. 256.
64
Por. Hładowski. Zarys apologetyki s. 242.
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Oczywiście byłoby absurdem podważać świadomość szczególnego miejsca i pozycji Kościoła
rzymskiego w „związku miłości” pierwotnego chrześcijaństwa.
Jednakże w świetle hipotezy Browna, należy dostrzec fakt stopniowej ewolucji tego
Kościoła i jego biskupów w kierunku centrum jurysdykcyjnego. Domaga się to także przesunięcia
okresu dojrzewania do pełnej świadomości prymacjalnej poza datę powstania Pierwszego Listu
Klemensa Rzymskiego do Koryntian.
Zasada sukcesji apostolskiej zawarta w liście Klemensa stanowi dla wielu teologów
centralny punkt krystalizacji idei Kościoła, najpierw rzymskiego, a następnie całego
chrześcijaństwa. Dzięki sukcesji posłannictwo Chrystusa i fundamentalny ustrój Kościoła trwa
aż do dzisiaj. Jej korzeni należy, według polskich i nie tylko teologów, szukać w woli samego
Chrystusa, a schemat sukcesyjny przedstawiony przez Klemensa miał być odzwierciedleniem
stałej i powszechnej praktyki, której był on świadkiem.
Podobne przekonanie znajdujemy w odniesieniu do zagadnienia prymatu, zarówno
biskupa rzymskiego, jak i samego Rzymu. Prymat rzymski, a więc ogólnokościelne
przewodnictwo biskupa Wiecznego Miasta, jest dla nich prostą konsekwencją faktu, że Piotr,
książę Apostołów, wybrany przez Chrystusa na stróża i kontynuatora Jego dzieła, poniósł śmierć
męczeńską właśnie w Rzymie. Stąd od samego początku następcy Piotra przypisywali sobie
szczególne uprawnienia do sprawowania władzy jurysdykcyjnej nad wszystkimi Kościołami
chrześcijańskimi.
R. E. Brown, broniąc zdecydowanie prymatu Piotrowego, pozostaje zgodny w tej
zasadniczej kwestii ze stanowiskiem zdrowej, tradycyjnej eklezjologii fundamentalnej. Ukazuje
wszelako nowe, różne od tradycyjnego ujęcia, wymiary prymatu. Przede wszystkim, dla biblisty
amerykańskiego, Piotr jest tym, który szukał łączności obu przymierzy - Starego i Nowego. Udało
mu się tego dokonać poprzez ujęcie chrześcijaństwa jako nowego Ludu Bożego - społeczność
mesjańską kontynuującą dziedzictwo Izraela i otwartą na pogan. Nadając Kościołowi wyraźne
ramy instytucjonalne (dziedzictwo kapłańskie, sukcesja, porządek analogiczny do porządku
administracyjnego cesarstwa) Piotr przeciwstawił się wizji charyzmatycznej wspólnoty. Temu
m.in. należy przypisać fakt, że Rzym od początku stanowił centrum oddziaływania
chrześcijańskiego. Jednakże dla Browna prymat Rzymu w II połowie pierwszego wieku ma raczej
wymiar troski pasterskiej o inne Kościoły niż charakter jurysdykcyjny. Również kształtowanie się
sukcesji prymacjalnej po śmierci św. Piotra, nie dokonywało się - zdaniem Browna - drogą
bezpośredniego następstwa w episkopacie monarchicznym. Wiele faktów, np. brak tytułu i
podpisu w liście Klemensa, brak wzmianki o biskupie w Liście do Rzymian Ignacego
Antiocheńskiego, próby harmonizacji rzymskiej tradycji sukcesyjnej u św. Ireneusza czy
Tertuliana wskazuje, iż świadomość sukcesji prymacjalnej monarchicznego biskupa Rzymu
kształtowała się stopniowo. Można sądzić, że pod koniec pierwszego wieku w Rzymie mamy do
czynienia jeszcze z kolegialnym zarządzaniem Kościołem. Warto przy tym zauważyć, że
wspomniane próby harmonizacji katalogów biskupów Rzymu świadczyłyby, że już w połowie II
wieku jasna była świadomość prymacjalna nie tylko w odniesieniu do Kościoła, ale i jednego
biskupa Rzymu.
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List Klemensa jest natomiast bez wątpienia wyraźnym dowodem świadomości
sukcesyjnej Kościoła Piotrowego. Wskazuje na to kilka faktów zawartych w piśmie: to w Rzymie
oddali życie Piotr i Paweł, „kolumny” Kościoła; w Rzymie istniało przekonanie, że Apostołowie,
natchnieni Duchem Świętym, wiedzieli od Chrystusa o sporach, które miały wybuchnąć i dlatego
właśnie stworzyli zasadę następstwa na ich urzędzie; to z Wiecznego Miasta pisano listy upomnienia oraz udzielano pouczeń, co potwierdza Ignacy Antiocheński pisząc: „Nauczaliście
inne Kościoły”. Zdaniem Browna, Klemens Rzymski nadał tak duże znaczenie zasadzie
sukcesyjnej (ustanowienie od Chrystusa), aby zaprowadzić jedność wśród chrześcijan i uchronić
ich od schizmy. Takie ujęcie pozwala spojrzeć na zasadę w sposób nie jednostronny, tj. nie tylko
w wymiarze prawno- kanonicznym, jurysdykcyjnym, ale także praktycznym i duchowym.
Wydaje się, że recepcja badań Browna może przyczynić się do nowej interpretacji treści
zawartych w Pierwszym Liście Klemensa. Dotychczasowe ich ujęcia były przesiąknięte XIXwieczną teologią prymatu jako najwyższej, pełnej, nadrzędnej i powszechnej władzy religijnej
ustanowionej przez Chrystusa w Kościele. Brown, broniąc idei prymatu Piotrowego i
nadrzędności stolicy rzymskiej, pokazuje, iż rzeczywistość tamtego okresu była o wiele bardziej
złożona i bogatsza teologicznie niż się to dotąd wydawało.
Zapoznając się z hipotezą Browna należy pamiętać, że jest to właśnie hipoteza, która ma
charakter poszlakowy i czasami odczuwa się w niej brak zdecydowanych argumentów.
Oczywiście, nie zmienia to faktu, że dokonania R. E. Browna mogą stać się przyczynkiem do
ponownego zainteresowania się i gruntownego przestudiowania tematyki pierwotnej
świadomości wspólnot chrześcijańskich Jerozolimy, Antiochii i Rzymu w tych, jak istotnych dla
chrześcijaństwa zagadnieniach.
Ta przedstawiona analiza zagadnienia sukcesji apostolskiej oraz wiele innych jest
opracowaniem w ujęciu katechetycznym w następujący sposób : „Boskie posłannictwo,
powierzone przez Chrystusa Apostołom trwać będzie do końca wieków. Aby powierzona misja
była kontynuowana po ich śmierci, bezpośrednim swoim współpracownikom
przekazali…zadanie prowadzenia dalej i umacniania rozpoczętego przez siebie dzieła… .
Ustanowili… mężów, a następnie zarządzili, aby gdy tamci umrą, posługiwanie ich przejęli inni
doświadczeni mężowie”65.
W ujęciu młodzieży sukcesja apostolska związana jest z Jezusem, który „powołał
Apostołów jako grono swoich najściślejszych współpracowników. Byli oni naocznymi świadkami
Jego samego i Jego znaków. Po swoim Zmartwychwstaniu ukazywał się im wielokrotnie. Zesłał
na nich Ducha Świętego i skierował ich jako swoich pełnoprawnych posłańców z misją na cały
świat. W młodym Kościele byli gwarantami jedności. To posłannictwo i pełnomocnictwo
przekazali przez gest włożenia rąk swoim następcom, biskupom. Tak dzieje się do dziś”66.
Ten artykuł bardziej niż inne nie zamyka problematyki sukcesji apostolskiej, raczej
otwiera cykl nowych poszukiwań naukowych o tej fundamentalnej zasadzie Kościoła, tak by tę
problematykę przybliżyć każdemu w kulturze i czasie.

65
66

KKK. pkt 860-861.
Youcat. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych. Częstochowa 2011 Pkt 137
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Abstrakt
Zagadnienia sukcesji apostolskiej oraz prymatu Piotra i Rzymu w I wieku chrześcijaństwa
stanowią wciąż przedmiot badań wielu biblistów i eklezjologów. Prowadzone stale badania nad
literaturą wczesnochrześcijańską rzucają nowe światło na tę problematykę, dając teologom
możliwość nowego spojrzenia na wydarzenia i fakty , które stanowią fundament dzisiejszego
Kościoła.
Słowa klucze:
Klemens Rzymski, I list do Koryntian, Raymond Edward Brown, sukcesja apostolska,
prymat Piotra, prymat Rzymu, hipoteza.
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Sebastian Mandrysz

Biblijne podstawy ważności kształtowania odpowiedniej
postawy słuchania w procesie katechetycznym na podstawie
Przypowieści o siewcy (Mk 4,1-9)
Św. Paweł w Liście do Rzymian, pouczając o usprawiedliwieniu z wiary, udowadnia
wyższość łaski nad Prawem. Apostoł Pogan wykazuje, że dla zbawienia koniecznym jest
wyznanie ustami, że Jezus jest Panem oraz uwierzenie w swoim sercu, iż Bóg wskrzesił Go z
martwych. Jego zdaniem nie można tego dokonać nie słysząc wpierw Ewangelii, dlatego
czytamy, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie jest dzięki słowu Chrystusa (Rz 10,17)1. Ten
ścisły związek gwarantuje owocność relacji między człowiekiem a Bogiem. W to zadanie
każdego chrześcijanina wpisuje się cel katechezy zawarty w nauczaniu Kościoła, którego
nadrzędnym zadaniem jest nie tylko spotkanie z Jezusem, ale zjednoczenie, a nawet głęboka z
Nim zażyłość2. Chcąc lepiej zrozumieć na czym polega owo słuchanie Chrystusa trzeba sięgnąć
do źródła, a więc do Ewangelii, w której zawarte jest Jego słowo, a także fundamentalne
wezwanie do przyjęcia postawy słuchania.
1. Judaistyczne korzenie Jezusa
Jezus przychodząc na ziemski świat staje się człowiekiem w pełni tego słowa znaczeniu, a
więc oprócz przymiotów związanych z ludzką naturą, zaczyna funkcjonować w konkretnej
kulturze wraz z wszystkimi jej komponentami. Rodząc się z matki żydówki sam staje się żydem.
W ciągu swego życia dorasta w czasach, gdzie podstawowym i najważniejszym sposobem
wychowania w wierze, oprócz praktyk religijnych jest ustny przekaz słów Boga, Jego Prawa, a
także historii zbawienia3.
W każdej pobożnej żydowskiej rodzinie kilkuletni chłopcy powinni znać już hebrajskie
Prawo. Pomocnym w tym zadaniu były różnego rodzaju środki literackie ułatwiające
pamięciowe opanowanie sporej części tekstu. Kluczowym były jednak pobierane przez nich
nauki, a także rodzinne opowieści. Najstarsi członkowie rodziny cieszyli się największym
szacunkiem i to oni podczas najważniejszego żydowskiego święta Paschy opowiadali historię
zbawienia Narodu Wybranego. Słowo ojca było prawem4.
Potwierdzeniem ogromnego znaczenia postawy słuchania w Starym Testamencie zdają
się być liczne wypowiedzi Boga Jahwe do swojego ludu rozpoczynające się od zachęty do
1

αρα η πιστις εξ ακοης η δε ακοη δια ρηματος Cristou
Jan Paweł II. Catechesi tradendae. 16 października 1979 nr 5.
3
Hasło: Rodzina. W: Słownik tła biblii. Red. J.I. Packer, M.C. Tenney. Warszawa 2006 s. 331.
4
Por. Tamże s. 334.
2
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słuchania. Przedstawicielami Bożego głosu byli wówczas patriarchowie, a później prorocy,
którzy nasłuchując głosu Jahwe, obwieszczali jego słowa całej społeczności5. Biblia wylicza setki
imion owych proroków. Wielu z nich nie potrafiło jednak odpowiednio słuchać Boga, a niektórzy
wręcz Mu się sprzeciwiali szukając w tym swoich korzyści. Odstąpienie od swojej pierwotnej
misji kończyło się zgubą zarówno dla nich samych, jak również dla Narodu Wybranego.
2. Wprowadzenie do Przypowieści o siewcy
Zrozumienie nauki Jezusa swój początek zakorzenia w postawie słuchania, do której
wychowywani byli Żydzi od najmłodszych lat. Nie dziwi zatem fakt, że Jezus, co najlepiej
przedstawia Ewangelia św. Marka, zaczyna swoje publiczne nauczenie w przypowieściach od
kluczowej w tym temacie historii o siewcy i ziarnie. To właśnie ona ukierunkowuje czytelnika od
samego początku na ważność wspomnianej postawy wobec całej nauki Chrystusa.
Wprowadzenie do przypowieści określa okoliczności, w jakich doszło do jej wygłoszenia.
Wynika z niego, że protagonistą całej sytuacji jest Jezus, który zaczął nauczać. Podkreśla to użyty
czasownik w formie bezokolicznika διδάσκειν, którego Marek używa tylko i wyłącznie wtedy,
gdy wygłoszona przez Jezusa nauka nie jest odpowiedzią na jakieś wydarzenie czy zarzuty,
stawiane przez innych względem Niego, ale wypływa z inicjatywy Jezusa. To bardzo ważny
element narracji, ponieważ sygnalizuje to, że treść owego nauczania będzie nawiązywała do
pierwszych słów wypowiedzianych przez Jezusa w Ewangelii Marka (1,15). Wskazywać na to
może również określenie kończące drugi wers „w nauce swojej”. Przypowieść jest zatem
realizacją założonego przez Jezusa planu głoszenia Dobrej Nowiny.
Wszystko to dzieje się na brzegu Jeziora Galilejskiego, gdzie już wcześniej nauczał Jezus
(3,7-12). Już wtedy, z powodu ogromnego tłumu, polecił swoim uczniom, aby mieli
przygotowaną łódź. Wieść o Jezusie rozchodziła się dość szybko, a krążąca o nim opinia, że
wystarczy się Go dotknąć, żeby zostać uzdrowionym, groziła zbytnim naporem na Jego osobę,
co uniemożliwiałoby kontynuowanie nauki. Wtedy łódka okazała się zbędna. Tym razem było
inaczej. Za Jezusem podąża zatem zdecydowanie większa ilość osób niż przedtem. Jednocześnie
przyjęta przez Jezusa postawa siedząca jest symbolem nauczania (2,6; 9,35; 13,3)6.
Warto zaznaczyć, że przy tym jeziorze dzieje się wiele ważnych wydarzeń, zapisanych na
kartach Pisma Świętego (1,16-20; 2,13-17; 4,35-41; 5,1-20; 6,30-52; 8,1-13). W samej Ewangelii
Marka nad jego brzegiem Jezus powołał wielu swoich uczniów, rozmnożył chleb i ryby, tam
wypędzał złe duchy, po nim spacerował i na nim uciszył wielką burzę. Podkreśla to ogromne
znaczenie nauki wygłoszonej przez Jezusa, będącej kluczem do kształtowania osobistej
postawy ludzi, słuchających Jego nauki.
Analizując ten fragment, można zauważyć, że formą nauczania Jezusa jest przede
wszystkim przypowieść, a więc gatunek literacki, wywodzący się z wieloznacznego hebrajskiego

5

R.N. Whybray. Prorocy. W: Słownik wiedzy biblijnej. Red. B. R. Metzger, M.D. Coogan. Warszawa 1999 s. 628-630.
Por. A. Malina, Ewangelia według Św. Marka 1,1 – 8,26. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz. Częstochowa
2013 s. 293-294.
6
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terminu „maszal”7. Ta enigmatyczna mowa, przedstawiająca treść zwyczajnej czynności, ma
uwidocznić ukrywającą się pod nią symboliczną rzeczywistość i skłonić słuchaczy do refleksji8.
Spośród wielu przypowieści Marek wysunął na pierwszy plan jedną, którą chciał przekazać
czytelnikom swojej ewangelii jako najważniejszą. Sugeruje to końcówka tego wprowadzenia:
καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ oraz następujące po tym wezwanie do słuchania w trybie
rozkazującym. Nauka Jezusa, którą przekazuje Marek, jest nauką z mocą (1,27), która jest inna
od proponowanej przez uczonych w Piśmie (1,22). To nauka, która zachwyca (11,18), dlatego
pociąga za sobą tłumy.
W opozycji do działającego Jezusa znajdują się będące tam tłumy, które podczas
rozpoczęcia nauki, pozostają bierne, co określa czasownik użyty w czasie teraźniejszym
historycznym συνάγεται. Wynika z tego, że jedyne oczekiwane od nich działanie polegać ma na
słuchaniu tego, co chce przekazać im Jezus.
Wezwanie, które rozpoczyna przypowieść o siewcy i ziarnie, zostało sformułowane
w trybie rozkazującym i skierowane jest bezpośrednio do będących nad brzegiem jeziora
słuchaczy („Słuchajcie”). Wśród nich, oprócz przybywającego tłumu, znajdowali się również
Apostołowie i inni uczniowie Jezusa. Zastosowany imperatyw wzmacnia wagę następującej po
nim nauki.
Wezwanie nawiązuje także do wersetu 9, gdzie również mowa o słuchaniu („Kto ma uszy
do słuchania, niechaj słucha!”), tworząc z nim ramy przypowieści oraz do wersetu 24, gdzie
znajduje się ostrzeżenie o tym, czego się słucha („Uważajcie na to, czego słuchacie”), zawarte
w ramach dalszej nauki nad jeziorem. Mocne zwrócenie zainteresowania na postawę słuchania
wskazuje nie tylko na powagę takiej postawy wobec słów Jezusa, ale również na treść nauki,
która właśnie o tym traktuje.
Godnym uwagi są również inne miejsca w Ewangelii Marka, gdzie Jezus lub Bóg zwraca
się do swoich słuchaczy, apelując o taką postawę9. Na ich podstawie można stwierdzić, że
chodzi o rzeczy najważniejsze.
Zamykający ramy przypowieści apel o słuchanie, sformułowany sapiencjalnie w 3 os. lp.,
potwierdza odpowiedzialność słuchaczy za los słowa w ich życiu i zwraca uwagę nie tylko
będących przy Jezusie tłumów, ale ma znaczenie uniwersalne. Nie osłabia zatem wezwania do
gotowości przyjęcia słowa, ale zwraca je do wszystkich, do których ta nowina dotrze za czasów
Jezusa i wszystkich późniejszych adresatów Ewangelii10.
3. Wyjście siewcy i los ziaren
7

J. Drury. Przypowieść. W: Słownik hermeneutyki biblijnej. Red. R.J. Coggins, J.L. Houlden. Warszawa 2005 s. 714717.
8
Por. R. Meynet. Język przypowieści biblijnych. Kraków 2005 s. 8-9.
9
Mk 7,15-16 – Potem przywołał tłum do siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie Mnie wszyscy i zrozumiejcie! Nic nie
wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka, to czynie
człowieka nieczystym”; 9,7 – I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn
umiłowany, Jego słuchajcie”; 12,29 – Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest
jedyny”.
10
Por. A. Malina. Ewangelia według Św. Marka 1,1 – 8,26. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz. Częstochowa
2013 s. 276.
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Krótka początkowa nota, która rozpoczyna przypowieść, przedstawia fakt wyjścia siewcy
do swojej pracy. Siejący siewca nie jest niczym nadzwyczajnym dla słuchających Jezusa ludzi. W
przypowieści natomiast nabiera on dodatkowego znaczenia, gdyż, jak czytamy w wersie 14,
sianym ziarnem jest słowo. Owo słowo silnie koresponduje z wprowadzeniem w przypowieść.
Nie chodzi bowiem o jakiekolwiek słowo, ale o słowo, które pada z ust Jezusa. To słowo Boga.
Siewca wychodzi właśnie po to, aby je siać wśród ludzi.
Zasługującym na uwagę staje się fakt, że przypowieść nie traktuje o tym, kto jest owym
siewcą. W pierwszej kolejności wydaje się nim być Jezus. Czytamy przecież w 1,15, kiedy
zaczyna głosić słowo11. Cała Jego nauka jest przekazywaniem słów Boga do człowieka.
Nakładając zatem na tę perykopę klucz chrystologiczny, można stwierdzić, że przypowieść
o Siewcy i ziarnie dotyczy samego nauczyciela. Wskazuje na to również pojedyncza liczba,
mówiąca o sianym słowie, jak również pojedyncza liczba, wskazująca na głoszoną naukę przez
Jezusa. Pokazuje to ścisły związek słowa z osobą i dziełem Jezusa12. Z racji tego, że Jezus nie
mówi o tym w wyjaśnieniu przypowieści, można doszukiwać się również innych rozwiązań.
Prawdopodobne, że może tu chodzić również o tych, którzy w imieniu Jezusa będą to robić po
Jego śmierci i zmartwychwstaniu, a więc o uczniach, którzy również słuchają tej przypowieści.
W takim przypadku brak podania jednoznacznej interpretacji przez samego mówcę, może
zakładać oba wytłumaczenia. Warto wziąć pod uwagę również fakt, iż Jezus celowo nie
wskazuje siebie jako podmiotu działania w przypowieści, ze względu na sekret mesjański. Jeśli
nie chciał, aby duchy nieczyste zdradzały Jego tożsamość, być może i sam powstrzymał się od
takiego komentarza.
W całej przypowieści uwagę zwraca również fakt, iż rola siewcy zaczyna się i kończy
wzmianką o wykonanej czynności, która jako jedyna została zapisana w trybie oznajmującym
czasu teraźniejszego, co koncentrować ma słuchacza na dalszej części mowy13, która traktuje
tylko i wyłącznie o miejscach, na które padają ziarna oraz ich dalszym losie, który nie zależy już
od siewcy14. Mylnym zdaje się zatem tytuł tej perykopy, który mówiłby tylko o siewcy15.
Imperatyw, mówiący o potrzebie słuchania przez odbiorców przypowieści, stawia
adresatów w roli jej bohaterów. Odpowiadają oni rodzajowi ziemi, na które pada słowo, a ich
postawa, jego dalszemu losowi. W tym przypadku symbolizują zatem drogę, na którą pada
ziarno. Chodzi zatem o samo podłoże, bo tylko na nim dzieje się akcja narracji, mówiąca
o pierwszym ziarnie.
W każdym opisanym później przypadku powiela się schemat:

11

Por. V. Howard, D.B. Peabody. Ewangelia według św. Marka. W: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego.
Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek. Warszawa 2000 s. 1217.
12
Por. A. Malina. Ewangelia według Św. Marka 1,1 – 8,26. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz. Częstochowa
2013 290-291.
13
Por. Tamże s. 268.
14
Por. K. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak. Ewangelia według św. Marka. W: Komentarz praktyczny do
Nowego Testamentu. Poznań-Kraków 1999 s. 186.
15
Taki tytuł znajduje się w Biblii Jerozolimskiej, Poznań 2006; Biblii Warszwsko-Praskiej, Warszawa 1997; Biblii
w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r., Warszawa 1999; Biblii Tysiąclecia, a także Piśmie Świętym z edycji
św. Pawła, Częstochowa 2008. Nowy Testament w przekładzie na Wielki Jubileusz Roku 2000, Warszawa 2000 nie podaje żadnego tytułu.
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a)
Upadek ziarna na określony teren;
b)
Zdarzenie związane z rodzajem gruntu;
c)
Ostateczny los ziarna wynikający z tych zdarzeń.16
Użycie przez Marka określenia podmiotu, jako ‘o men skorelowane z kai wskazuje na
ziarno, które nie reprezentuje całego zasiewu, a tylko jego część17. Kiedy tylko pada na drogę
zostaje pożarte przez ptaki, będące symbolem Szatana. Czynność ta jest gwałtowna i różni się
ona od zwyczajnego spożywania pokarmu przez zwierzęta (ἐσθίειν i κατεσθίειν)18. Działanie
Szatana jest natychmiastowe, a w stosunku do ptaków zostało wzmocnione przez εὐθὺς i nie
napotyka na żaden opór. Szatan przychodzi i porywa, adresaci słów pozostają zaś bierni
względem tego działania.
Uwagę czytelnika może zwrócić fakt, iż ziarno było jedno, a ptaków wiele. Świadczy to o
jakości ziarna, a więc o znaczącej wadze słowa, które zostało posiane przez siewcę, a także o
determinacji w niedopuszczeniu do jego przyjęcia się i zaowocowania w słuchaczach.
Pierwsza z czterech grup słuchaczy jako jedyna pozostaje zatem na etapie zwykłego
słuchania treści wypowiadanych słów i zrozumienia ich zaledwie na płaszczyźnie intelektualnej,
bez jakiejkolwiek głębszej percepcji. W porównaniu do pozostałych adresatów, nie ma w nich
żadnej reakcji na usłyszane słowo.
Druga grupa słuchaczy wykazuje większą aktywność. W tym przypadku nie chodzi już tylko
o podłoże, ale również to, co jest zasiane, co pozwala na ukazanie procesu odbioru słowa przez
jego adresatów. Fakt ten, a także oznaka radości z przyjęcia słowa, stawia ich w nieco lepszym
świetle niż pierwszych odbiorców. Choć termin radość występuje tylko raz w Marku, to
przyglądając się opozycyjnej postawie smutku, można dojść do wniosku, że prawdziwa radość
jest oznaką głębokiej relacji z Jezusem, a smutek nie tyle jej brakiem, ale wyrazem jej
nieodpowiedniej formy. 19
Ci, którzy przedstawiają drugie ziarno, kiedy tylko słyszą słowo, natychmiast je przyjmują
z radością. To kontrast do tych na drodze, gdzie natychmiast działał Szatan. Ci wyprzedzają jego
działanie. Ich problemem jest jednak niewielka ilość ziemi, która skutkuje z jednej strony
szybkim wzrostem, a z drugiej brakiem korzenia. Szybkość kiełkowania ziarna ma w tym
przypadku negatywne konotacje i oznacza przedwczesną próbę wzrostu.
W opisie losu tego ziarna obserwujemy strukturę chiastyczną20:
- natychmiastowe wzejście ziarna (ἐξανέτειλεν) – brak głębokiej ziemi
- wzejście słońca (ἀνέτειλεν) – spalenie przez słońce
Najważniejszą cechę tego zasiewu stanowią korzenie. To właśnie ich brak powoduje
spalenie kiełkującego ziarna. Brak korzenia jest symbolem niestałości odbiorców słowa. Ich
wzrost trwa do czasu przyjścia ucisku lub prześladowań. Efektem przyjścia tych negatywnych

16

Por. A. Malina. Ewangelia według Św. Marka 1,1 – 8,26. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz. Częstochowa
2013 s. 269.
17
Por. Tamże 273.
18
Por. Tamże.
19
Por. Tamże s. 292-294.
20
Por. Tamże s. 274.
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czynników jest gorszenie się adresatów słowa, które w konsekwencji prowadzi do jego
odrzucenia.
Z tego opisu można zatem wywnioskować, że dla dobra słyszanego słowa potrzebna jest
przede wszystkim odpowiednia relacja do Jezusa, który to słowo sieje, a także właściwy czas na
jego recepcję. Może właśnie dlatego Jezus, do czasu swego zmartwychwstania, starał się ukryć
swoją pełną tożsamość i nie pozwalał o niej mówić duchom nieczystym. Nakazywał także
milczenie uzdrowionym (np. trędowatemu z okolic Kafarnaum czy niewidomemu z Betsaidy),
gdyż wiedza o Nim była dla nich niepełna.
Trzecią grupą słuchaczy są ci, których symbolizuje ziarno rzucone w ciernie. Odróżniona
została ona zaimkiem ἄλλοι, w przeciwieństwie do poprzednich dwóch grup, które
zapowiadane zostały zaimkiem οὗτοί.
Inność tego ziarna widać na podstawie jego wzrostu, kiedy to można dojść do wniosku,
że każde kolejne ziarno jest na dalszym etapie rozwoju. Tym razem mamy do czynienia z takim,
które nie tylko zakiełkowało, ale również wzrosło. Nie dało ono jednak owocu z powodu cierni,
które je zdusiły. Ciernie w Starym Testamencie mają negatywne konotacje, gdyż mogą
symbolizować narzędzie kary, złych ludzi czy obraz zapowiadanego przez Boga zniszczenia21.
Według nauki Jezusa, w przypowieści symbolizują troski świata, oszustwo bogactwa, a także
inne pragnienia, które zduszają słowo.
Adresaci słowa wykazują się bierną postawą, gdyż nie wydają owocu. Słowo w nich
wzrasta, ale na tym się kończy. Nie dotyczą ich również zagrożenia, przybywające z zewnątrz,
tak jak poprzednich adresatów. Ciernie są symbolem tego, co jest w ich środku, a co nie pozwala
ziarnu wydać owoców. Zdaniem A. Maliny, pod pojęciem troski kryje się wielość spraw,
przynależących do codzienności (np.: pokarm, odzienie, dom, majątek – 6,25-34); oszustwem
bogactwa zdaje się być odciągnięcie człowieka od słowa, skierowanego do niego, czego
przykładem jest bogacz (10,17-27); pragnienia zaś wynikałyby z prawdziwej nieczystości (7,2122)22.
Wreszcie ostatnia grupa słuchaczy, określona zaimkiem ἐκεῖνοί, wydaje owoc. Podobnie
jak poprzednio, zaimek wyróżnia adresatów od pozostałych. To oni, jako jedyni, zostali określeni
jako dobra ziemia, co poskutkowało nie tylko kiełkowaniem i wzrastaniem, ale przede
wszystkim owocem.
Można zauważyć fakt, że na tej ziemi, jako jedynej, pada wiele ziaren, w przeciwieństwie
do poprzednich. Ta dysproporcja wskazuje na różnicę między tym, co uległo zniszczeniu, a tym,
co dało dobry owoc. Dobra wartość ziemi zaowocowała tym, że jedno ziarno wydało plon
trzydziestokrotny, jedno sześćdziesięciokrotny i jedno stokrotny, co nie było nienaturalnie
wielkim plonem, gdyż takie zasiewy w Palestynie się zdarzały. Średnio ziarno wydawało plon
dziesięciokrotny, a maksymalnie stokrotny, więc i tak wszystkie trzy dałyby plon bardzo

21
22

Por. Tamże s. 275.
Por. Tamże s. 294-295.
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urodzajny23, z czym nie zgada się M. Wojciechowski24. Warunkiem dobrego plonu jest nie tylko
słuchanie słowa, ale przede wszystkim jego przyjęcie.
Przyjęcie słowa, będące główną przyczyną wzrostu, w Marku ma swój odpowiednik w
przyjmowaniu Dwunastu, wysłanych przez Jezusa (6,11), a także przyjmowaniu dzieci, Jezusa
i Boga Ojca (9,37)25. Trzeba zatem przypatrzeć się temu, co to oznacza, ale taka analiza będzie
możliwa tylko w kontekście wygłoszonej nauki i całej Ewangelii Marka. Wydaje się, że przyjęcie
słowa oznacza głęboką relację z Jezusem, nazywaną później postawą wiary26. Nawiązuje to do
słów Pawła: „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz
10,17).
Opowiedziana przypowieść pokazuje zatem los sześciu ziaren, z których połowa jest
bezowocna, pomimo różnego stadium rozwoju, a połowa daje dobry plon, który wielokrotnie
przewyższa straty, poniesione z powodu trzech pierwszych.
***
Bóg nie patrzy na pochodzenie i nie ma względu na osoby. To nie więzy krwi decydują o
zażyłej relacji z Chrystusem, jak sugeruje bliski kontekst ewangelicznej przypowieści, ale
osobista postawa słuchania Jego słowa i wcielania go w życie. Przypowieść ma więc ogromne
znaczenie nie tylko dla nauki, zawartej w czwartym rozdziale Ewangelii Marka, ale dla całego
głoszenia i odbioru słowa Bożego jako takiego. Pokazuje ona niezbędną postawę odbiorcy tego
słowa, która determinuje dalszy jego los. Jeśli wiara rodzi się ze słuchania, to nie można dotrzeć
do Boga inaczej, jak przez otwarcie się na Jego słowo i wprowadzeniu go do swojego życia.
Proces katechetyczny musi zatem zakładać zarówno rzucanie ziarna słowa Chrystusa, ale
również dbanie o jego odbiorcę, aby stawał się żyzną glebą mogącą wydać dobry plon. Nie
będzie to jednak możliwe bez kształtowania odpowiedniej postawy słuchania.

23

Zob. C.S. Keener. Ewangelia według św. Marka. W: Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu.
Warszawa 2000 s. 89.
24
Por. M. Wojciechowski. Początek i wzrost królestwa Bożego (Mk 4, 3-9; 4, 26-29; 4, 30-32; Mt 13, 33) „Ateneum
kapłańskie” 147:2006 z.2 s. 330.
25
Por. A. Malina. Ewangelia według Św. Marka 1,1 – 8,26. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz. Częstochowa
2013 s. 296.
26
Por. T. Loska. Ewangelia według św. Marka. W: Ewangelie z komentarzem duszpasterskim. Kraków 2011 s. 469.
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Abstrakt:
Podstawowym celem do którego zmierza katechizacja jest głęboka zażyłość z Chrystusem,
którą nazywamy wiarą. Jak czytamy w Liście św. Pawła do Rzymian rodzi się ona ze słuchania
słowa Chrystusa, co znajduje swoje potwierdzenie nie tylko w kulturze judaistycznej, ale przede
wszystkim w Ewangelii. Kluczowym w rozumieniu tego zagadnienia tekstem jest Przypowieść o
siewcy i ziarnie, która w Ewangelii św. Marka rozpoczyna publiczne nauczanie Jezusa i staje się
swoistym kluczem do odczytania całej Jego nauki. Z biblijnej tradycji wynika fakt, iż postawa
słuchania określa owocność sianego ziarna Bożego słowa, co bezpośrednio przekłada się na
wiarę człowieka. Tym sposobem odpowiednia postawa słuchania staje się istotnym
zagadnieniem w procesie katechetycznym.
Słowa kluczowe: postawa słuchania, proces katechetyczny, Przypowieść o siewcy
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Łukasz Skolimowski

Posługa kapłanów w sanktuariach w czasach proroka Amosa
Kapłaństwo należy do najstarszych instytucji społecznych. Jego pochodzenie kryje
w sobie wiele tajemnic. Można twierdzić, że od Mojżesza zaczyna się instytucja kapłaństwa
Starego Testamentu. Podczas pierwszej Paschy, Bóg dotknął Egipt plagą, która przyniosła
śmierć pierworodnych1 (Wj 29, 36). Pan oszczędził jedynie pierworodnych synów
w rodzinach izraelskich, które oznaczyły krwią odrzwia swoich domostw. W ten sposób
pierworodne dzieci Izraelitów zostały wybawione od śmierci i dlatego Bóg miał do nich
szczególne prawo. W późniejszym okresie, w zamian za wszystkich pierworodnych synów
Izraela, Jahwe zażądał, aby służyło Mu całe pokolenie Lewiego (Lb 1, 47-52). Szczególną rolę
wśród lewitów zajmował Aaron – arcykapłan oraz jego synowie (Wj 29, 1-37). Pełnione przez
kapłanów funkcje kultyczne wskazywały na to, że pośród Narodu Wybranego jest obecny i
działa sam Bóg. Czynności kapłańskie były różnorodne. Należy podkreślić,
że kapłani spełniali je w imieniu Jahwe. Czytamy, że sam Bóg za ich pośrednictwem przyjmował
ofiary (Kpł 1 – 8). Ofiara była tą czynnością, w której „kapłaństwo osiąga szczyt swej
aktywności”2. Spożywanie przez kapłana ofiary pojednania było kultycznym uczestnictwem w
uczcie z samym Bogiem.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie posługi kapłanów izraelskich
w czasie działalności proroka Amosa. Wiadomo, że w VIII w. przed Chrystusem
w Królestwie Północnym, w przeciwieństwie do królestwa Judy, istniało wiele sanktuariów.
Stało się tak na skutek schizmy politycznej i religijnej. Podział ten nastąpił po śmierci króla
Salomona, kiedy to na arenie politycznej pojawił się Roboam I i Jeroboam I3. Zatrważa fakt,
że w Królestwie Północnym4 król sam ustanowił kilka sanktuariów (Sychem, Betel, Gilgal, Dan,
Szilo) oraz sam mianował na kapłanów ludzi spoza pokolenia Lewiego. Chciał przez
to całkowicie odciąć się od religijnego wpływu Jerozolimy5. Wprowadził również
do sanktuariów posąg cielca, związany z lokalnym kultem pogańskim. Bezpośrednim
kontekstem historycznym6 dla działalności proroka Amosa były czasy panowania króla
Jeroboama II (782 - 753). Przyjrzyjmy się zatem posłudze kapłanów, zakładając, że pozostali oni
wierni przepisom Prawa, które ich obowiązywały.

1

S. Łach. Księga Wyjścia. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz. Poznań 1964 s. 149.
O. Semmelroth. Kapłański lud boży i jego urzędowi pasterze. W: „Concilium” 10:1968 nr 1. s. 28.
3
S. H. Horn. Podzielona monarchia Królestwa Judy i Izraela. W: Starożytny Izrael. Red. W. Bright. Warszawa 1994 s.
189.
4
C. Szchedl. Historia Starego Testamentu. T. 3. Tuchów 1995 s. 315n.
5
C. Schedl. dz. cyt. s. 318.
6
Zob. M. Bednarz. Historia Zbawienia. Tarnów 2000 s. 206-220.
2
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1. Posługiwanie Słowu Bożemu
Od samego początku, kapłaństwo Starego Testamentu związane było ze słowem Jahwe.
Zatem kapłan w VIII w. przed Chr. nieustannie musiał spotykać się z rzeczywistością Słowa Pana7
(hebr. dabar Jahwe), które stworzyło przecież świat, powołało Abrahama, Jakuba i Mojżesza8,
prowadziło Naród Wybrany do ziemi obiecanej. Jest Ono wieczne (Iz 45, 23) i przynosi
zbawienie (Ps 107, 20), jest życiem (Pwt 32, 47). Kapłani mieli być sługami Słowa Jahwe. W
liturgii świąt odczytywali oni opowiadania (por. Wj 1 - 15), aby wzmocnić wiarę uczestników
uroczystości. Udzielali błogosławieństwa ludowi, przeklinali wrogów. Podczas odnowienia
Przymierza, mieli obowiązek głoszenia i interpretowania Tory (np. Wj 24, 7). Często przy tym
odpowiadali na zadawane im pytania słuchaczy (por. Jr 18, 18; Ag 2, 11nn). Tak było przez wieki.
W VIII w. przed Chr. kapłani w sanktuariach Królestwa Północnego również spełniali
powyższe zadania. Nauczali oni w sanktuariach moralności oraz kultu (Por. Kpł 10, 10n)9,
wyznaczali czas żałoby bądź postu (Por. Za 7, 3)10, byli stróżami i nauczycielami Prawa, które
warunkowało błogosławieństwo bądź przekleństwo w historii narodu. Niestety działający w tym
czasie prorocy: Amos, Ozeasz, Proto-Izajasz i Micheasz, krytykują kapłanów. W księdze Ozeasza
czytamy: „Naród mój ginie z powodu braku nauki: ponieważ i ty odrzuciłeś wiedzę, Ja cię
odrzucę od mego kapłaństwa” (Oz 4, 6). Kapłani, którzy zobowiązani byli do pouczania innych,
zaniedbali własną znajomość Prawa pisanego i ustnego (por. Oz 8, 1. 12; Ml 2, 8). Prorok
Micheasz również potępia kapłanów, którzy deklarując się jako czciciele Jahwe, pobłądzili.
Sądzili bowiem, że będąc własnością Pana, mogą czynić samowolę, „bo Jahwe i tak na mocy
przymierza synajskiego obowiązany jest bronić naród wybrany”11. Taka zuchwałość kapłanów
wobec Prawa mówi sama za siebie. Nie uwzględniali oni podstawowego warunku opieki Jahwe,
czym było spełnianie Jego woli (por. Am 5, 14). Opinię negatywną wypowiada również ProtoIzajasz: „(…) chodzą jak błędni, miewają zwidzenia, potykają się, gdy odbywają sądy (...) <Kogo
to chce on uczyć wiedzy? Komu chce dawać naukę?...>” (Iz 28, 7 - 9). C. Schedl pisze: „Kult
rozwijał się i kwitnął jak nigdy przedtem. Pielgrzymki do państwowych sanktuariów w Betel (por.
Am 4, 4; 5, 5; 7, 10) i Dan (por. Am 8, 14), gdzie czczono Jahwe pod wyobrażeniem cielca, były
najważniejszymi momentami religijnymi w ciągu roku”12. Amos krytykuje taki kult, w którym nie
zachowano przepisów Prawa. Przytoczmy przykład błednych praktyk kultycznych:
„praktykowano kult płodności z jego poniżającymi obrzędami”13. Kult Jahwe upadał pod
wpływem kultu Baala, który nie stawiał wielkich wymagań moralnych, a więc był wygodniejszy.
Dla Amosa początkiem nieszczęścia był podział królestwa i odstępstwo od nauki Jahwe. Kapłani
w tym wszystkim uczestniczyli. Słyszymy, że w „kraju zabrakło prawdy” (hebr. ٫ēmet), tj. stałego

7

Por. S. Grzybek. Vademecum Biblijne. Kraków 1991 s. 7-9.
Por. J. S. Synowiec. Mojżesz i jego religia s. 93-98.
9
Por. S. Łach. Księga Kapłańska s. 181.
10
Por. J. Homerski. Księga Zachariasza. Wstęp-przekład-komentarz. W: Księgi proroków Mniejszych. Poznań 1968
s. 358.
11
Por. P. Szefler. Kięga Micheasza. Wstęp-przekład-komentarz. W: Księgi proroków Mniejszych. Poznań 1968 s.
390.
12
Por. C. Schedl. Historia Starego Testamentu s. 129-130.
13
J. Bright. Historia Izraela. Warszawa 1994 s. 268.
8
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i prawdziwego stosunku do Boga i bliźnich opartego na zasadzie zawartego niegdyś Przymierza,
„(...) zabrakło prawdziwego życia religijnego, a o Jahwe zapomniano prawie zupełnie”14.
2. Kapłan jako ofiarnik
Pierwszorzędną funkcją kapłana było składanie ofiar. Pismo Święte ukazuje ich bogactwo,
różnorodność i doniosłość w całej historii zbawienia. Obserwujemy, że ryt ofiarniczy15 z biegiem
czasu stawał się coraz bardziej złożonym sacrum16. Księga Kapłańska wyjaśnia nam sens ofiary
dla Pana (por. Kpł 1 - 7). Ofiara jako przejaw kultu była dla Izraelitów „sposobem wyjątkowo
skutecznym zapewnienia sobie błogosławieństwa Bożego”17. Bóg jednak nie czerpie żadnych
korzyści ze składanych ofiar. To człowiek jest dłużnikiem Pana i to właśnie on musi zabiegać o
Jego przychylność. Obrzędy zewnętrzne wyrażają wewnętrzne stany emocjonalne człowieka.
Uczucie uwielbienia i zjednoczenia z Bogiem (hebr. šelamim) wyrażała ofiara całopalna,
natomiast świadomość grzechu i potrzeby przebaczenia pokazywał ryt ofiary ekspijacyjnej. Bez
wewnętrznego nastawienia człowieka sam ryt ofiary stawał się pustym gestem, budzącym
odrazę u Pana (por. Am 4, 4)18. Religia Izraela, podobnie jak religie Bliskiego Wschodu, uznawała
sakralny charakter krwi (Kpł 17, 11). Krew oznaczała życie, do którego tylko Bóg ma prawo.
Człowiek może jej użyć jedynie w rycie ekspiacji. Namaszczanie krwią podczas rytuału
kapłańskiej konsekracji było znakiem przynależności do Jahwe19. Ofiary, składane przez
kapłanów były zróżnicowane. Wyróżniano ofiary krwawe – ze zwierząt czystych (wołów, owiec,
kozłów, gołębi, synogarlic). Ofiary bezkrwawe składano z pokarmów, płynów i kadzidł20. Rytuał
ofiarniczy21 składał się z czynności osoby ofiarującej i aktów zarezerwowanych kapłanom.
3. Rola kapłana w ofierze całopalnej (hebr. olah)
Olah ( hebr. zn. - „wstępować”, „iść do góry”) - to hebrajska nazwa ofiary całopalnej22,
dokonywanej przez szafarzy kultu na ołtarzu23 przez całkowite spalenie (gr. holocaust, łac.
holocaustum -tj. ofiara całopalna). Głównym motywem jej składania przez kapłanów było
uznawanie Jahwe za prawdziwego, jedynego Boga (por. Sdz 6, 32; 1 Krl 18, 36 - 39; Wj 18, 12)
oraz wyrażenie wdzięczności dla Pana (por. 1 Sm 6, 14; Lb 15, 1-3; Ps 66, 13 - 15). Miała ona
również charakter przebłagania Stwórcy (por. Kpł 1, 4; Sdz 20, 26)24. Kapłan czuwał, ażeby
żertwą było zwierzę domowe - samiec (cielec – hebr. par ben baqar; baran – hebr. ajil; jagnię
– hebr. kebes) albo ptactwo (synogarlica lub gołąb). Codziennie rano i wieczorem kapłan składał
ofiarę całopalną z jagnięcia jednorocznego, (hebr. olah tamid). Ofiarę z cielca składano za całą
14

E. Zawiszewski. Księga Amosa. Wstęp - Przekład z oryginału – Komentarz. W: Księgi Proroków Mniejszych. T. XII
cz. 1. Poznań 1968 s. 208.
15
Por. S. Łach. Rozwój ofiar w religii starotestamentowej. Poznań-Warszawa-Lublin 1970 s. 22 nn.
16
Por. Ch. Hauret. Ofiara. W: Słownik Teologii Biblijnej. Red. X. Leon-Dufour. Poznań 1994 s. 610.
17
Por. J. Guillet. Błogosławieństwo. W: Słownik Teologii Biblijnej. Red. X. Leon- Dufour. Poznań 1994 s. 82.
18
Por. S. Łach. Rozwój ofiar w religii starotestamentowej s. 33.
19
Por. C. Spicg. P. Grelot. Krew. W: Słownik Teologii Biblijnej. Red. X. Leon- Dufour. Poznań 1994 s. 394.
20
Por. R. A. Sikora. Rytuał składania ofiar w Starym Testamencie s. 193.
21
Por. A. Kondracki. Rytuał ofiarniczy Izraela. W: Życie religijne w Biblii. Red. G. Witaszek. Lublin 1999 s. 218.
22
Zob. O. Keel. The symbolism of the Biblical world. Londyn 1978 s. 328 - 329.
23
Por. R. A. Sikora. Rytuał składania ofiar w Starym Testamencie s. 194.
24
Por. Tamże s. 195.
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wspólnotę, natomiast jagnię było żertwą za jednostkę (por. Lb 28, 11. 19. 27; 29, 2. 8. 36; 15,
29; Kpł 1, 1 - 17) a baran był całopalnym darem kapłana (por. Wj 29, 15; Kpł 8, 18; 9, 2; 16, 3).
Rytuał, składanej przez kapłanów ofiary całopalnej jest przedstawiony w Księdze Kapłańskiej
(por. Kpł 1,1 n). Czytamy, że składał się on z sześciu obrzędów25:
• Przyprowadzenie ofiary. Na początku ofiary pochodzące z trzody przyprowadzał
ofiarodawca, a ofiarę z ptaków przynosił kapłan. W późniejszym okresie żertwę
sprawował zawsze kapłan.
• Położenie rąk26 przez ofiarodawcę na głowie zwierzęcia. Czynność ta
wskazywała, kto jest właścicielem27 żertwy, jak również była symbolicznym
„przeniesieniem immanencji ofiarodawcy” na składany dar28, co podkreślało, że Panem
wszystkiego jest Jahwe29 (por. Kpł 1, 4; 8; Lb 8, 12).
• Zabicie30 (hebr. szachat) zwierzęcia, ćwiartowanie i obmycie wnętrzności żertwy
(por. Rdz 22, 10; Wj 20, 24; 29, 16; Kpł 4, 24. 33; 6, 18; 8, 19; 9, 12). Wg R. de Vaux,
zwierzęta ofiarne zabijane były przez kapłanów i lewitów31.
• W czwartym etapie kapłan zbierał krew ofiary i zanosił (hebr. hiqrib) przed Pana,
dotykał rogów ołtarza32 (por. Wj 29, 16; Kpł 9, 12; 17, 14; 2 Krn 29, 22), w ofiarach
publicznych to on dokonywał pokropienia (hebr. zaraq) ołtarza krwią (por. Wj 29, 16; Kpł
1, 5. 7. 8. 9a. 9b; 7, 14), pokrapiał również miejsce przed zasłoną świątynną (hebr. zaraq).
• Piątym etapem rytuału były przygotowania do spalenia żertwy. Kapłani byli
czynni33; ćwiartowali oni żertwę, obmywali wnętrzności i golenie składanego zwierzęcia,
następnie przynosili drwa, kładli na nie wyznaczone uprzednio części żertwy34 (por. Wj
29, 17; Kpł 1, 6 - 9; 1, 12 - 13; 8, 20; 9, 13 ).
• Szóstym etapem omawianego przez nas ceremoniału było spalenie (hebr. hiqtir)
ofiary na ołtarzu35 (por. Kpł 1, 9b. 13b; 3, 5; 6, 5 - 6; 2 Krl 16, 15).
Ze względu na wielość tekstów Biblijnych opisujących ofiary Izraela, istnieją rozbieżności
w ustaleniu dokładnej granicy między czynnościami osoby przynoszącej żertwę dla Pana, a
działaniami kultycznymi kapłana. Wraz z upływem czasu rola kapłana w rytuale ofiarniczym
powiększała się i w dużej mierze były im zarezerwowane.

25

Por. R. A. Sikora. Rytuał składania ofiar w Starym Testamencie s. 194-196.
Por. A. Kondracki. Rytuał ofiarniczy Izraela s. 219.
27
Por. R. A. Sikora. Rytuał składania ofiar w Starym Testamencie s. 195.
28
Tamże s. 195.
29
Tamże s. 195.
30
Kapłan zabijał zwierzę w ofierze za siebie bądź w ofiarach publicznych, w pozostałych
zaś przypadkach uboju dokonywał sam ofiarodawca. Por. R. A. Sikora. Rytuał składania ofiar w Starym Testamencie
s. 194-196.
31
Por. Tamże s. 195.
32
Por. A. Kondracki. Rytuał ofiarniczy Izraela s. 219.
33
Por. S. Łach. Rozwój ofiar w religii starotestamentowej s. 74 - 76.
34
Dla Pana spalano głównie następujące części żertwy: głowę zwierzęcia, nerki, tłuszcz. Por. R. A. Sikora. Rytuał
składania ofiar w Starym Testamencie s. 196.
35
Ostatnią ofiarę całopalną w religii żydowskiej złożono w Świątyni Jerozolimskiej 10 czerwca
70 r. Por. Tamże s. 196.
26
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4. Rola kapłana w ofierze biesiadnej (hebr. zebach szelamim)
Wśród ofiar biesiadnych, składanych przez kapłana wyróżnić należy: hebr. zebah
szelamim (50 razy wspomniane w Biblii), hebr. zebah (51 razy użyte), hebr. szelamim (29 razy
notowane w Biblii)36. Miały one charakter dziękczynny37, a celem ich było zjednoczenie ludu z
Bogiem (por. Wj 24, 5), umocnienie więzów rodzinnych i rodowych, jak również dziękczynienie
(toda)38. Istnieje rozbieżność opisów dotyczących roli kapłanów w uczcie biesiadnej
wspomnianej ofiary. Brak ściśle określonych przepisów dotyczących tej ofiary sprawiał, że
kapłani zgadzali się na dużą różnorodność darów dla Pana. Biblia wymienia chociażby
następujące przykłady składanych przez kapłanów zwierząt, np.: młoda krowa (hebr. eglat
baqar), wół (hebr. szor), owca (hebr. seh), bydło (hebr. baqar) (por. 1 Sm 16, 2; 1 Krl 8, 62; 1
Krn 29, 2; 2 Krn 7, 1; 7, 4; 29, 31; Ne 12, 43). Ryt ofiary biesiadnej – wspólnotowej (hebr. zebach
Szelami), wyróżniał się obecnością w nim uczty, która odbywała się po zabiciu żertwy, wylaniu
krwi na ołtarz (hebr. szafak) i spaleniu tłuszczu (por. Rdz 31, 54; Wj 18, 12; 24, 15; 34, 15; Kpł
7, 11 - 21; Lb 10, 10; 25, 2; Pwt 12, 7; 1 Sm 2, 13; 9, 13; 1 Sm 2, 13; Ez 46, 24). Była możliwość
spożywania ze złożonej żertwy (hebr. lechem). Rytuał składania ofiary zebach szelamim był
podobny do ceremoniału ofiarniczego całopalenia (hebr. olah). Różnica polegała jedynie na
tym, że w ofiarach biesiadnych kapłani spalali na ołtarzu tłuszcz zwierzęcia. Kapłanom
przysługiwała prawa łopatka, którą, wg postanowień Prawa, musieli wykonać obrzęd
podniesienia (hebr. teruma) oraz mostek zwierzęcia, który był ofiarowany Panu przez gest
kołysania (hebr. tenufa). Pozostałą część żertwy przeznaczali kapłani na ucztę ofiarodawcy (por.
Kpł 3, 1 - 17; 7, 28 - 34; 7, 15).
5. Rola kapłana w ofierze ekspijacyjnej (hebr.: chattat i aszam)
Kapłani składali ofiarę przebłagalną za grzech39 (hebr. chattat) oraz ekspiacyjną za
przestępstwo40 (hebr. aszam). Były to ofiary krwawe (por. Kpł 4, 1 - 5, 26; 6 - 7; 4, 1 - 35; 5, 7 13; 6, 17 - 23). W ofierze za grzech (hebr. chattat) popełniony nieświadomie (hebr. biszgaga)
kapłan spalał przyniesione przez ofiarnika zwierzę41 (por. Kpł 4, 3; 5, 1. 5. 7. 11. 16. 17. 20 - 23;
4, 3; 5, 18; 4, 20. 26b. 31b). W ofierze chattat kapłan asystował przy siedmiu obrzędach, które
już powyżej szczegółowo opisaliśmy. Warto jednak wspomnieć, że kapłan był obecny podczas
przyprowadzenia zwierzęcia przez ofiarodawcę oraz wkładaniu przez niego rąk. W trzecim
36

Wyraz hebr. zebah oznacza biesiadna, natomiast słowo hebr. szelamim - wspólnotowa. Wielu biblistów
utożsamia podane słowa. Por. Tamże s. 197.
37
Por. Tamże. s. 197.
38
Często motywem złożenia ofiary biesiadnej – wspólnotowej - hebr. zebach szelami - był ślub (hebr. neder) lub
dobra wola (hbr. nedaba) ofiarującego. Wśród pluralizmu żertw obserwujemy mniejszą dbałość o tzw. „czystość”
ofiary w porównaniu do ofiary całopalnej – hebr. olah. Dopuszcza się tutaj zwierzęta z mała skazą, nawet samice.
Por. Tamże s. 198.
39
Por. Tamże s. 198.
40
Por. Tamże. s. 198.
41
Wartość materialna żertwy wskazywała na stan majątkowy i społecznej roli ofiarodawcy. Kapłan składał w ofierze
chattat cielca (hebr. par ben - baqar), książę – kozła (hebr. sze - ir izzim zakar), przeciętny Izraelita kozę (hebr.
szeirat izzim neqeba), bądź owcę (hebr. kebes), najbardziej zaś ubodzy – gołębia, synogarlicę lub efę czystej mąki.
Żertwą, składaną przez całą społeczność Izraela był cielec (hebr. par ben - baqar). W ofierze aszam składano jako
żertwę barana. Por. R. A. Sikora. Rytuał składania ofiar w Starym Testamencie. dz. cyt. s. 198-199.

ISSN 2450-7318

130

Forum Młodych Pastoralistów 21.12.2016

2:2016 NR 3

etapie kapłan zabijał42 zwierzę. Dokonywał on później rozbudowanego rytu krwi. Kapłan brał
krew (hebr. laqach), zanosił (hebr. hebib) ją do Namiotu Spotkania, zanurzał w niej palec i kropił
krwią w kierunku zasłony – między Miejscem Świętym i Najświętszym, następnie namaszczał
nią rogi ołtarza kadzenia, a resztę krwi wylewał przed ołtarzem całopalenia. Kolejną czynnością
ofiarnika było usunięcie części tłustych z żertwy i ich spalenie. Pozostałe części z żertwy tj.:
skóra, głowa, golenie, wnętrzności, mięso43, kapłani usuwali poza obóz (por. Wj 30, 10; Kpł 4,
6. 17; 4, 7b. ).
W ofierze z ptaków44 - kapłan dokonywał zabicia, wyciśnięcia krwi, pokropienia nią ściany
ołtarza, następnie wylania reszty przed ołtarzem całopalenia (por. Kpł 5, 8 - 9). W ofierze z mąki,
kapłan spalał na ołtarzu określona przepisami ilość mąki. Miał on również prawo do przyjęcia
dla siebie części daru.
Ofiarnik w ofierze aszam dokonywał ceremoniału identycznego z wyżej opisanym – z
wyjątkiem rytu krwi, który to został bardzo uproszczony. Ofiarę chattat i aszam składał kapłan
w przypadkach indywidualnych, tj: oczyszczenie trędowatego, położnic, nazirejczyków45, jak też
za grzechy całego Narodu Wybranego w okolicznościach oficjalnych, tj.: nów księżyca, Pascha,
Święto Tygodni, Nowy Rok, Dzień Pojednania.
6. Rola kapłana w ofierze pokarmowej (hebr. mincha)
Kapłani, składając ofiarę pokarmową – (hebr. mincha), pośredniczyli w uwielbieniu,
przebłaganiu, przeproszeniu, jednoczeniu się Narodu Wybranego z Panem, skierowanej ku
niemu wdzięczności, niejednokrotnie prośby o pomoc w niesprawiedliwości, bądź też w
podziękowaniu za udane zbiory. Kapłan przedstawiał Panu dar ze zwierząt bądź z płodów ziemi,
zwłaszcza z maki surowej, ciasta pieczonego, prażonego albo surowych ziaren46, co określały
dokładnie przepisy prawne (por. Kpł 2, 1 - 16; 6, 7 - 16; Rdz 4, 3 - 5; Sdz 6, 11 – 24; 1 Sm 2, 29b;
Kpł 2, 10. 16; 23, 16; Iz 19, 29; Jr 14, 12; 17, 20; Kpł 2, 10. 16). Kapłani składali całopalną ofiarę
mincha w dniu swojego namaszczenia. W pozostałych przypadkach stosowali oni spalanie tylko
części przynoszonej dla Pana mąki, resztę pozostawiając na swoje potrzeby. Kapłani składali
często ofiarę zazdrości mincha qinerat, o którą prosił izraelski mąż podejrzewający żonę o
wiarołomstwo. Kapłani składali również ofiarę pamięci (hebr. zikkaron), o której teksty
źródłowe mówią niewiele. Wszelkie czynności ofiarnika regulowało ówczesne prawo kultyczne
(por. Kpł 6, 12-16; 5, 11-13; 23, 16; Lb 28, 26; 5, 11-31). Najczęściej kapłani stosowali zwyczaj
łączenia ofiary mincha z ofiarami krwawymi, ofiarami z płynów (hebr. nesek), jak również
ofiarami z kadzidła (hebr. qetoret).
W krwawej ofierze mincha, kapłan podejmował czynności kultyczne zgodne z
zaprezentowanym powyżej ceremoniałem ofiar krwawych. W przypadku zaś bezkrwawych
42

Zakres działań kapłana w składaniu ofiar z upływem czasu wzrastał. Por. Tamże s. 195.
Ofiarodawca miał prawo podarować mięso dla kapłana dokonującego ofiary „chattat” lub „aszam”. Por. Tamże
s. 200.
44
Ofiary z ptaków dokonywał kapłan przed ofiarami całopalenia. Por. Tamże s. 200.
45
Nazirejczyk - to Izraelita poświęcony Panu. Cechowała go wstrzemięźliwość od wina, sycery, stosunków
seksualnych i in. Por. Tamże s. 200.
46
Por. Tamże s. 200-201.
43
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ofiar47, czynności sługi ołtarza były następujące: na początku przyjmował przeznaczoną dla
niego część przyniesionego daru (tzw. hebr.: zakar, qodaszim tj.: rzecz najświętsza)48, którą
mógł spożywać tylko na terenie świątyni. Następnie pozostałą część ofiary tzw. azkara
umieszczał na ołtarzu, solił na pamiątkę przymierza i spalał na miłą woń dla Pana ( por. Kpł 1-3.
6. 9, 16-31, 12-15; 2, 1n; 6, 5, 11-13; 12-16; Lb 5, 11-31; 18, 19; 2 Krn 13, 5; Am 5, 22).
W każdą sobotę składano na złotym stole dwanaście świeżych chlebów pokładnych,
nazywanych chlebami oblicza (1Sm 21, 6; Wj 25, 30; 1Krn 9, 31). Wspomniane chleby upieczone
z najczystszej mąki, ułożone były w dwa stosy, na wierzchołku których kładziono trochę
kadzidła. Mogli spożywać je wyłącznie kapłani (Kpł 24, 5 - 9).
7. Rola kapłana w ofierze kadzenia
Kapłan wszelkie czynności każdego dnia poprzedzał ofiarą kadzenia (hebr. qetoret
sammim)49. Na ołtarzu kadzenia spalał on kadzidło (hebr. lebonah). Była to mieszanina
wonności. Głównymi składnikami kadzidła były: balsam uzyskiwany z różnorakich drzew i
krzewów, (zwłaszcza zaś z arabskiego balsamodendronu opobalsamum – łac. Comiphora
opobalsamum)50 oraz galbanum (stężały, mleczny sok rośliny farula galbanifora, rosnącej w
Syrii, Persji i Afganistanie). Czynność tę sprawował tylko kapłan rano i wieczorem51. W Dniu
Pojednania ofiarę kadzenia wnoszono przed Pana do miejsca Świętego Świętych (Por. Lb 17, 5;
Kpł 16, 12). Ceremonia taka była bardzo uroczysta. Arcykapłan brał do kadzielnicy ogień z
ołtarza całopalenia, przechodził do miejsca świętego i tam napełniał kadzielnicę garścią kadzidła
dla uzyskania aromatycznego dymu.
Z powyższych rozważań można wnioskować, że składanie ofiar było podstawową funkcją
kapłanów VIII w. przed Chr. w sanktuariach Królestwa Północnego. Ceremoniał izraelski,
wypełniany przez sługi ołtarza, wykazywał wiele podobieństw do kultu pogańskiego ludów
ościennych. Warto jednak wspomnieć, że ofiary w oderwaniu od moralnej prawości narodu, nie
podobały się Bogu. Amos pisze: „Nienawidzę, brzydzę się waszymi świętami. Nie będę miał
upodobania w waszych uroczystych zebraniach. Bo kiedy składacie Mi całopalenia i wasze
ofiary, nie znoszę tego, a na ofiary biesiadne z tucznych wołów nie chcę patrzeć. Idź precz ode
Mnie ze zgiełkiem pieśni twoich, i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć” (Am 5, 21 - 23).
8. Kapłan jako szafarz drugorzędowych aktów kultu

Oprócz składanych ofiar i posługiwaniu Słowu Bożemu, kapłani wypełniali swoje funkcje
w drugorzędowych aktach kultu. Należy wspomnieć o ich roli podczas modlitwy przebłagalnej i
modlitwy uwielbienia. Możemy się domyślać, że w sanktuariach VIII w. przed Chr. istniały różne
47

Na ofiarę niekrwawą „mincha” przeznaczano następujące dary: przedmioty ślubowane Panu przez zaklęcie,
chleby pokładne, mąkę (hebr. solet), oliwę (hebr. szemen), kadzidło z drzewa żywicznego, biało - żółta pszenica,
różne gatunki niekwaszonego pieczywa, pierwociny z kłosów prażonych , roztarte ziarna itp. Por. Tamże s. 200201.
48
Por. Tamże. s. 200-201.
49
Termin hebrajski qetoret oznacza – „to, co się unosi do góry”. Na ofiarę kadzenia przynoszono pachnącą żywicę,
muszelki, galbanum, czyste kadzidło. Por. Tamże s. 200-203.
50
Por. Leksykon Biblijny. Warszawa 2001 s. 64.
51
Por. R. A. Sikora. Rytuał składania ofiar w Starym Testamencie. s. 202.
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formuły modlitw kapłana52, w zależności od okoliczności religijnych53. Kapłan modlił się Słowem
Bożym, co szczególnie widoczne jest w przebiegu Święta Paschy (zob. Pwt 6, 20-25; Wj 12, 26).
Kapłan modlił się (hebr. hitpallel) wedle ukształtowanych przez wieki reguł. Wychwalał on Pana
zwykle na stojąco (hebr. amad). Ceremoniał ówczesnej liturgii pogrzebowej donosi, że kapłan
czytał (hebr. wajaqumu), rzucał się na kolana54 (hebr. mischtachawim), podnosił ręce ku niebu,
wyznawał grzechy, po czym razem z ludem podnosił się (hebr. kum), śpiewał psalm (Por. Wj 20,
5; Pwt 4, 19; 1 Krl 8, 22; 54; 19, 18; 2 Krl 5, 18; Ps 5, 8). Znaczenie terminu modlitwa (hebr.
tephillah) oraz modlić się (hebr. hitpallel), wskazuje na rolę kapłana – orędownika55, jaką
prawdopodobnie spełniał w sanktuarium w czasach Proroka Amosa.
Należy wspomnieć o doniosłej funkcji asystowania przy składanych przysięgach oraz o
sprawowaniu sądów. Warto wspomnieć, że kapłani mieli ważny udział w prowadzeniu sądów,
co opisuje C. Schedl: „Oprócz kolegium sędziów miejscowych wymiarem sprawiedliwości
zajmowali się również kapłani”56.
W powyższym artykule została pominięta rola efodu, wyroczni, kwestia urimm i tummim
(1 Sm 22, 18), używanych celem otrzymania znaku, który był odpowiedzią na pytanie, z jakim
zwracano się do Pana. Ta praktyka zanikła do czasów proroka Amosa.
Niezwykle istotną posługą kapłanów było również orzekanie o czystości i nieczystości
rytualnej oraz przewodniczenie obrzędom oczyszczenia z trądu. Stosowano rytualne
pokropienia i obmycia. „W całym Starym Testamencie nie ma innego prawa, które tak obrazowo
objęłoby tyle przejawów życia, jak prawo czystości […] Izraelita w całym niemal swym życiu
musiał strzec się przed różnymi przeszkodami, które mu nie pozwalały nawiązać kontaktu z
Bogiem”57. Prawo czystości dotyczyło trzech głównych aspektów: czystych i nieczystych
zwierząt (Kpł 11, 1 – 47), połogu (Kpł 12, 1 – 8), trądu (Kpł 13, 1 – 14, 57), nieczystości seksualnej
(Kpł 15, 1 – 33).
Z powyższych rozważań wynika, że kapłan58 jako szafarz drugorzędowych aktów kultu
wpisany był w egzystencję przeciętnego Izraelity do tego stopnia, że nie możliwym było
wypełnienie Prawa bez korzystania z posługi tego religijnego szafarza. Zakres działalności
kapłanów w VIII w. przed Chr. powiększał się wraz z upływem czasu. Wiele czynności
kultycznych pierwotnie wykonywanych przez lud zostało zarezerwowane wyłącznie dla
kapłanów. Jednak te wszystkie wyżej wymienione czynności w oderwaniu od moralności nie
służyły chwale Jahwe.

52

Por. J. S. Synowiec. Mojżesz i Jego religia. Kraków 1996 s. 88.
Por. E. Zawiszewski. Instytucje Biblijne. Pelplin 1995 s. 121-126.
54
Pokłon twarzą do ziemi mógł być zaczerpnięty z religii pogańskich lub z cywilnego zachowania poddanych wobec
króla. Gest wyraża uniżenie, pokorę, prośbę o litość. Por. B. Poniży. Drugorzędne akty kultu s. 239-240.
55
Kapłan był bezpośrednim orędownikiem przed Panem. Dopiero w późniejszym okresie Tradycja Biblijna
umieszcza między modlącym się a Bogiem istotę pośredniczącą tj.: anioła (por. Tb 12, 12), świętych itp. Por. B.
Poniży. Drugorzędne akty kultu. s. 239-242.
56
C. Schedl. Historia Starego Testamentu. s. 128.
57
S. Łach. Księga Kapłańska. dz. cyt. Poznań-Warszawa 1970 s. 27.
58
Por. J. S. Synowiec. Mojżesz i jego religia. s. 93-98.
53
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***
W podsumowaniu zwróćmy uwagę z jaką przewrotnością została wykorzystana do celów
politycznych instytucja kapłanów w sanktuariach VIII w. przed Chr. Prorok mówi, że kapłani
uczestniczą w czynnościach, które są powodem odstępstwa od Boga (por. Am 4, 4-5; 5, 5-6; 7,
9; 9, 1-4) i schlebiają tylko miłości własnej Izraelitów. Składanie ofiar sankcjonowało dziejące się
krzywdy społeczne, w czym kapłani mieli czynny udział. Amos zakazał uczęszczania do
sanktuariów w Betel, Gilgal i Beer - Szebie (Por. Am 5, 5). W tych sanktuariach, zwłaszcza w
Betel, bowiem nie szukano prawdziwego Boga59, lecz uprawiano oficjalny kult państwowy
popierany przez władcę i służący jego celom politycznym. Amos potępia takie życie kultowe i
uważa je za wielki grzech. Kapłani – jak to było wyżej powiedziane – mogli się legitymować
jedynie autorytetem Jeroboama I, który ich ustanowił (por. 1 Krl 12, 26n). Upomniane przez
Proroka sanktuaria są nieużyteczne, gdyż odciągają ludzi od świątyni jerozolimskiej, zaś kapłani
tych sanktuariów, chociaż poświęcali swoje życie dla sprawowania kultu, nie starali się szukać
samego Jahwe i żyć według Jego woli (por. Am 5, 5). Wypełniali oni jedynie rytuał, co według
ich mniemania „miało wystarczyć do zapewnienia sobie pomyślności”60. Jahwe domaga się
czegoś więcej. Czytamy: „Nie jest On (Jahwe) jedynie <środkiem> wiodącym do celu i sensu
życia, ale samym celem i sensem życia”61. Amos nie występuje przeciwko kultowi, lecz nadaje
mu głębszy sens. Bóg nie przyjmuje bezdusznej religijności i dlatego ją zwalcza. Kult ma się
stawać bardziej duchowym i kształtującym życie codzienne62. Prorok nawołuje Izraelitów do
nawrócenia, które uważa za możliwe pod pewnymi warunkami, a mianowicie: należy
postępować według zasad sprawiedliwości i „szukać Boga” w Jego prawdziwym sanktuarium
czyli w Jerozolimie63.
Warto na koniec wspomnieć o pozytywnej stronie kapłaństwa w Królestwie Północnym.
Wiadomo, że reforma deuteronomiczna była w dużej mierze dziełem kapłanów działających w
Izraelu i Judzie. Odegrali oni również znaczną rolę w kształtowaniu tradycji kapłańskiej.

59

Por. G. Witaszek. Amos Prorok sprawiedliwości społecznej. Lublin 1996 s. 150.
Por. Tamże s. 177.
61
Tamże s. 177.
62
Por. M. F. Lacan. Kult. W: Słownik Teologii Biblijnej. Red. X. Leon- Dufour. Poznań 1994 s. 414 - 419.
63
Por. G. Witaszek. Amos Prorok sprawiedliwości społecznej s. 178.
60
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Abstrakt:
W czasach proroka Amosa na terenie Królestwa Izraela w sanktuariach posługiwali kapłani
z ustanowienia króla Jeroboama II. Próbowali oni dostosować istniejącą obrzędowość
kultyczną, wynikającą z Tory, do nowych warunków politycznej i religijnej schizmy, która
polegała na kulturowym, religijnym i politycznym zerwaniu jedności z Jerozolimą. Niestety
sprawowany przez kapłanów kult okazał się jedynie zewnętrznym rytualizmem, połączonym
niejednokrotnie z bałwochwalstwem. Chęć przypodobania się ludowi zwyciężyła nad
pragnieniem szukania woli Jahwe. Prorok Amos poprzez upomnienia, skierowane do kapłanów,
pozwala jednocześnie przyjrzeć się ich posłudze w VIII w. przed Chr.
Słowa kluczowe: kapłan, posługa Słowa, ofiara, kult
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Tomasz Tylutki

Rodzina podmiotem ewangelizacji w Kościele pierwotnym
Termin „ewangelizacja” wywodzi się od greckich słów euangelion (dobra nowina, radosna
wiadomość, ewangelia) oraz czasownika euangelidzein i jego form imiesłowowych (zwiastujący,
głoszący, przekazujący, krzewiący dobrą nowinę)1. W świetle tekstów biblijnych jest przede
wszystkim „synonimem przepowiadania kerygmatycznego i oznacza proklamację zbawienia w
Jezusie Chrystusie tym, którzy Go nie znają”2. W szerokim rozumieniu obejmuje ona całą misję
Kościoła, bowiem „treść całego jego życia stanowi traditio Evangelii — głoszenie i
przekazywanie Ewangelii, która jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego (Rz 1, 16),
a w swej najgłębszej istocie jest tożsama z Jezusem Chrystusem (por. 1 Kor 1, 24)”3. Adresatem
tak rozumianej ewangelizacji jest zatem cała ludzkość.
Ewangelizacja stanowiła zadanie Kościoła od początku jego istnienia. Apostołowie
otrzymali od Chrystusa polecenie: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu; idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody…” (Mk 16,15; Mt 28,19). Rozpoczęli oni
wypełnianie tego polecenia, najpierw w Jerozolimie: „w imię Jego głoszone będzie nawrócenie
i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem” (Łk 24,47), a później
rozeszli się „aż po krańce ziemi” (por. Dz 1,8). Ewangelizacja dokonywała się także wewnątrz
Kościoła, rodząc go i umacniając ochrzczonych: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie,
w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42). Ewangelizacja oznacza głoszenie Jezusa Chrystusa
dokonywane zarówno przez przykład życia, jak i głoszone słowo.
Prezentując zagadnienie rodziny jako podmiotu ewangelizacji w pierwotnym Kościele
należy przedstawić zarys ewangelizacji w pierwotnym Kościele w świetle Dziejów Apostolskich,
udział rodziny w dziele ewangelizacji, a także oikos (dom) – jako miejsce ewangelizacji, w świetle
niektórych tekstów Nowego Testamentu.
1. Ewangelizacja w świetle Dziejów Apostolskich
Głoszenie orędzia zbawienia jest jednym z najistotniejszych tematów teologicznych św.
Łukasza, zarówno w Ewangelii jak i Dziejach Apostolskich4. Stanowią one drugą część dzieła św.
Łukasza i są księgą zawierającą historię pierwotnego Kościoła5. Wcześniej Łukasz przedstawia

1

Por. A. Lewek. Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II. Katowice 1995 s. 21-23; T. Hergesel.
Ewangelizacja w Biblii. W: W kręgu Dobrej Nowiny. Red. J. Szlaga. Lublin 1984 s. 87-95; R. Fisichella. La nuova
evangelizzazione. Milano 2011 s. 17.
2
W. Przyczyna. Teologia ewangelizacji. Kraków 1992 s. 26.
3
Kongregacja Nauki Wiary. Nota doktrynalna na temat pewnych aspektów ewangelizacji. „L’osservatore
Romano” 2:2008 nr 2 s. 32-33.
4
Por. M. Rosik. Duch Święty – źródło odwagi w głoszeniu słowa zbawienia (Dz 4,23-31). „Verbum Vitae” 2 s. 151.
5
Jak mówi R. Kempiak: dzisiaj wszyscy egzegeci są zgodni co do tego, że trzecia Ewangelia i Dzieje Apostolskie, choć
aktualnie znajdują się w kanonie Nowego Testamentu oddzielnie – stanowią jedno dzieło w dwóch częściach (…)”
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Jezusa jako zwiastuna radosnej nowiny, który ją głosi ubogim, uwięzionym i chorym (por. Łk
4,18-19)6. Dalej ukazuje w księdze Dziejów Apostolskich świadectwo dawane Jezusowi i życie
pierwszych wspólnot chrześcijańskich zrodzonych z tego świadectwa. Łukasz pisze swoje dzieło
w okresie dynamicznego rozwoju misji ewangelizacyjnej pierwotnej wspólnoty chrześcijańskie7.
Dzieje Apostolskie pokazują, w jaki sposób przebiegała ewangelizacja w pierwotnym Kościele,
wskazują osoby, które miały wpływ na rozszerzanie się słowa Bożego i wkład rodziny w dzieło
ewangelizacji.
Mówiąc o rozszerzaniu się Słowa Bożego w Dziejach Apostolskich, trzeba zacząć od
ogólnej struktury księgi i zawartych w niej treściach. Najczęściej strukturę księgi opiera się na
kryteriach biograficznych, geograficznych i tematycznych8. W Dziejach Apostolskich widoczny
jest pewien dynamizm geograficzno-teologiczny, który pokazany jest w Dz 1,89. Ten schemat i
podział wg Dz 1,8 jest jednym z najbardziej przekonujących i pozostaje w zgodzie z logiką dzieła.
Najpełniej też oddaje dzieło ewangelizacji i rozszerzanie się słowa Bożego w ówczesnym
świecie10.
W Dziejach Apostolskich widzimy uniwersalistyczną wizję dawania świadectwa, „aż po
krańce świata” (Dz 1,8)”11. Fragment Dz 1,8 to kluczowe zdanie, pokazujące jak rozszerzała się
Ewangelia. Zgodnie z tym wersetem chrześcijaństwo zaczęło się w Jerozolimie, potem
rozprzestrzeniło się na Judeę i Samarię, a w końcu sięgnęło aż po krańce ziemi: „będziecie moimi
świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).
Najczęściej przyjmuje się istnienie trzech etapów rozwoju dzieła ewangelizacji w Dziejach
Apostolskich. Te trzy etapy są poprzedzone zapowiedzią Ducha Świętego, który uzdolni uczniów
do dawania świadectwa w całym świecie, począwszy od Jerozolimy (Łk 24,47-49; Dz 1,8)12.
Pierwszy etap, według fragmentu Dz 1,8, dotyczy działalności apostolskiej w Jerozolimie (Dz
2,1-8,3), która jest punktem wyjścia misji ewangelizacyjnej (Dz 1,8b)”13. Drugi etap dotyczy
działalności misyjnej w Judei i Samarii (por. Dz 8,4-11,18)14. Trzeci i ostatni etap ma początek w
chwili przybycia pierwszych wyznawców do Fenicji, na Cypr i do Antiochii (por. Dz 11,19) i
rozszerza się aż do końca Dziejów Apostolskich (por. Dz 28,31)15.
– R. Kempiak. „Będziecie moimi świadkami […] aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Kompozycja Dziejów Apostolskich.
„Scriptura Sacra” 1:1997 nr1 s. 75.
6
Por. T. Hergesel. Biblijna idea ewangelizacji. „Colloqium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne” 11:1979 s. 265.
7
Por. R. Kempiak. „Będziecie moimi świadkami s. 77; Zob. szerzej: M. Simon. Cywilizacja wczesnego
chrześcijaństwa. Warszawa 1981 s. 29-45.
8
Szerzej na ten temat w: W. Rakocy. „A słowo Boże rozszerzało się i rosło”. Programowa funkcja Dz 12, 1-24 w
kompozycji księgi. Lublin 1995 s. 55-60; Tenże. Przyczynek do dyskusji na temat kompozycji dziejów Apostolskich.
„Roczniki Teologiczne” T. XLII 1:1995 s. 103-110.
9
Por. Tenże. A słowo Boże rozszerzało się i rosło s. 62.
10
Por. Tenże. Przyczynek do dyskusji na temat kompozycji dziejów Apostolskich s. 104; w celu zobaczenia szerszego
planu Dziejów Apostolskich odsyłam także do: Kempiak. Będziecie moimi świadkami s. 84-88.
11
Papieska Komisja Biblijna. Naród Żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej. Kielce 2002 s. 149.
12
Por. Rakocy. A słowo Boże rozszerzało się i rosło s. 61.
13
Por. J. Kudasiewicz. Jeruzalem – punktem wyjścia misji ewangelizacyjnej (Łk 24,47n; Dz 1,8). W: Materiały
Kongresu Biblijnego w Krakowie 6-8 czerwca 1972 r. Red. S. Grzybek, J. Chmiel. Kraków 1974 s. 125.
14
Pojawia się też dalej niespodziewanie Galilea: „A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii” Dz
9,31a.
15
Por. Rakocy. Przyczynek do dyskusji na temat kompozycji Dziejów Apostolskich s.104; Kempiak. Będziecie moimi
świadkami s. 76-79.
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Głoszenie „wszystkim narodom począwszy od Jeruzalem” (por. Łk 24,47b; Dz 1,8)16
zapowiada oprócz planu geograficznego również plan teologiczny Dziejów Apostolskich17.
Misyjny nakaz Jezusa w redakcji Łukasza zawiera trzy elementy:
1) Głoszenie nawrócenia i odpuszczenia grzechów (por. Łk 24,47).
2) Dawanie świadectwa wydarzeniom zbawczym dokonanym w przyjściu Chrystusa
(por. Dz 1,8; Łk 24,48).
3) Naznaczenie początku ewangelizacji (por. Łk 24,47; Dz 1,8)18.
Głoszenie nawrócenia wiązało się ze sposobem zmiany myślenia, usposobienia,
autentycznego zwrócenia się do Boga. Nawrócenie oznacza misję, a wiara – dzielenie się19.
Jezus Chrystus łączy ściśle wezwanie do nawrócenia z przepowiadaniem królestwa Bożego:
„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).
W osobie Jezusa, w Jego słowach i czynach obecne jest królestwo ze wszystkimi swoimi mocami
zbawczymi. Dlatego właśnie wezwania do nawrócenia są istotnym celem Jego misji: „Nie
przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników” (Łk 5,32). W nakazie
misyjnym zadanie to powierza apostołom: „W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i
odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem” (Łk 24,47). Nawrócenie
łączy się tu także z odpuszczeniem grzechów20. Zachodzi tu pewna zgodność pomiędzy
„głoszeniem wszystkim ludom” i „świadectwem aż po krańce ziemi”21.
Następnym zadaniem apostołów jest dawanie świadectwa: „Będziecie moimi świadkami”
(por. Dz 1,8; Łk 24,48). Apostołowie są świadkami ważnych wydarzeń: męki, śmierci i
zmartwychwstania Jezusa (por. Łk 24,44-46; Dz 1,21-22)22. Dlatego właśnie mogą być
urzędowymi świadkami tych wydarzeń zbawczych. A więc we fragmencie Łk 24,48: „Wy
jesteście świadkami tego”, podana jest podstawa świadectwa, czyli osobisty kontakt z
wydarzeniami. Natomiast w Dz 1,8: „…będziecie moimi świadkami…” - sformułowany jest nakaz
bycia świadkiem23. Ta forma świadectwa ma charakter „prawniczego świadczenia”24 o
Zmartwychwstałym Panu z wezwaniem do wiary w Niego (por. Dz 13,27-31; 10,39-41).

16

Por. Kudasiewicz. Jeruzalem – punktem wyjścia misji ewangelizacyjnej s. 137-141.
Por. Rakocy. A słowo Boże rozszerzało się i rosło s. 62; Kudasiewicz. Jeruzalem – punktem wyjścia misji
ewangelizacyjnej s. 126.
18
Por. Tamże s. 128 -129.
19
Por. A. G. Hamman. Życie codzienne pierwszych chrześcijan (95-197). Warszawa 1990 s. 94.
20
Por. Kudasiewicz. Jeruzalem – punktem wyjścia misji ewangelizacyjnej s. 131.
21
Por. Kempiak. Będziecie moimi świadkami s. 82.
22
Por. Gnilka. Teologia Nowego Testamentu. Kraków 2002 s. 14-23.
23
Por. K. Luke. Biblijne pojęcie martyria (świadectwa). W: Ewangelizacja, dialog i rozwój – wybrane dokumenty
Międzynarodowej Konferencji Teologicznej w Nagpur w 1971 r. Red. M. Dhavamon. Warszawa 1986 s. 80.
24
Termin martyr (świadek): „Zaczerpnięty został z języka prawniczego i oznacza człowieka, który przez własne i
bezpośrednie doświadczenie jest w stanie wydać jakiś sąd o wydarzeniach, w których uczestniczył lub na które
osobiście patrzył, względnie o osobach i okolicznościach, które zna z własnego oglądu. Dzięki temu może być
powołany na oficjalnego świadka w procesie sądowym lub też w innych prawnych aktach o charakterze
społecznym. Termin ten był również używany poza środowiskiem jurydycznym. Oznaczał on wtedy człowieka, który
może zaświadczyć o faktach lub osobach, które poznał osobiście. Oznacza również człowieka, który publicznie
ujawnia swe przekonanie lub przeświadczenie odnośnie do jakiejś prawdy religijnej lub filozoficznej. Łukasz
świadomie używa tu tego słowa, do ludzi, którzy bezpośrednio zetknęli się z Jezusem lub Go doświadczyli w swoim
życiu” – Kudasiewicz. Jeruzalem – punktem wyjścia misji ewangelizacyjnej s. 131-134.
17
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Apostołowie w tym świadczeniu są umocnieni przez Ducha Świętego (por. Dz 1,8)25.
Świadectwo związane jest także z prześladowaniami i trudnościami (por. Dz 22,20). Być
świadkiem Jezusa, oznacza z mocą Ducha i z głębokim przekonaniem świadczyć wobec Żydów i
pogan o Jego Zmartwychwstaniu, będąc gotowym nawet do przelania krwi dla dobra
świadectwa26.
Według Łukasza głoszenie nawrócenia i dawanie świadectwa o Jezusie przez apostołów i
uczniów miało rozpocząć się w Jerozolimie. Nakaz misyjny dany apostołom przez
Zmartwychwstałego nie miał się tylko zamknąć w tym mieście, ale winien rozciągnąć się również
na Judeę, Samarię i aż na krańce ziemi. Apostołowie byli świadkami męki, śmierci,
zmartwychwstania oraz głoszenia w imię Jezusa. Według Łukasza to Jerozolima jest punktem
wyjścia świadectwa o zmartwychwstaniu i głoszeniu dobrej nowiny zbawienia. Ewangelia ma
być głoszona: „…aż po krańce świata…” Księga Dziejów Apostolskich kończy się nagle opisem
pobytu Pawła w Rzymie, gdzie „głosząc królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie
zupełnie swobodnie, bez przeszkód” (Dz 28,31). Tym ostatnim etapem rozwoju chrześcijaństwa
według Dz 1,8 – krańcem ziemi jest Rzym, do którego doprowadza Łukasz Ewangelię przez
pośrednictwo Pawła27.
Innym miejscem rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa była Judea i Samaria (Dz 8-9).
Wiązało się to z osobami apostołów Piotra i Jana oraz działalnością Filipa (Dz 8,4-40). Później,
od nawrócenia Korneliusza, rozpoczął się pochód Ewangelii, aż po krańce ziemi, do Rzymu (Dz
10n). Oznaczają one przejście Ewangelii z Jeruzalem i świata żydowskiego do Rzymu – stolicy
ówczesnego świata pogańskiego28.
Dzieło ewangelizacji było mocno związane z wyprawami misyjnymi św. Pawła. Możemy w
nich zobaczyć: rozszerzanie się słowa Bożego: „A słowo Pańskie szerzyło się i rosło”(Dz 12,24);
wzrost Kościoła: „Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę”(Dz
16,5); i wzrost słowa Pańskiego: „Tak rosło w potęgę i umacniało się słowo Pańskie (Dz 19,20)29.
Tekst Dz 11, 19-21 podaje dalszą informację na temat rozszerzania się Dobrej Nowiny, nie
tylko pośród Żydów, ale także Greków. Paweł i Barnaba, na zakończenie mowy w Antiochii
Pizydyjskiej, stwierdzają: „Należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie
je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan” (Dz 13,46). To
zwrócenie się do pogan jest równocześnie wypełnieniem nakazu Pana zawartego w Piśmie:
„Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem, aż po krańce ziemi” (Dz 13,47;
por. Iz 49,6)30. Podobną argumentację spotykamy w rzymskiej mowie św. Pawła do Żydów (Dz
28,25-28), w której zbawienie Boże zostaje posłane poganom, którzy będą mu posłuszni,
ponieważ lud izraelski – zgodnie z zapowiedzią proroka Izajasza (Iz 6,9n) nie jest chętny do
słuchania i ma otępiałe serca.
25

W. Cyran. Rola Ducha Świętego w dziele ewangelizacji (na podstawie Dz 10,44-48). „Częstochowskie Studia
Teologiczne” 21/22:1993/1994 s. 15-36.
26
Por. Kudasiewicz. Jeruzalem – punktem wyjścia misji ewangelizacyjnej s. 134.
27
Por. Kudasiewicz. Jeruzalem – punktem wyjścia misji ewangelizacyjnej s. 142.
28
Por. Tamże s. 145.
29
Por. Rakocy. A słowo Boże rozszerzało się i rosło s. 88.
30
Por. Kempiak. Będziecie moimi świadkami s. 82.
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Słowo Boże znalazło podatny grunt w środowisku pogańskim: w Azji Mniejszej – w
Antiochii: „Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do
życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj” (Dz 13,48-49); w Grecji - w
Koryncie: „A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich (Paweł):
Krew wasza na wasze głowy, ja nie jestem winien. Od tej chwili pójdę do pogan” (Dz 18,6); w
Italii – w Rzymie: „Przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i
przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc królestwo Boże i nauczając o Panu
Jezusie Chrystusie…” (Dz 28,30-31). Wszędzie tam Żydzi odrzucali Dobrą Nowinę o Jezusie i
dlatego kieruje się ona do pogan31. Dz 11,19-21 zapowiadają pewien przełom, jaki dokonuje się
w głoszeniu Dobrej Nowiny, tak Żydom, jak i Grekom. W ten sposób realizował się Boży zamiar
(por. Dz 9,15; 11,21a), a także rodziła się wiara i dokonywało się nawrócenie: „A ręka Pańska
była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana” (Dz 11,21)32.
Dzieje Apostolskie opisują, w jaki sposób słowo Boże rozszerzało się i jak nakaz misyjny
został spełniony. „Schematem geograficznym” Łukasz posłużył się, aby ukazać postęp Ewangelii
w świecie33. Dlatego świadectwo o Zmartwychwstałym powinno być nadal dawane, a nakaz
misyjny nadal realizowany przez konkretne osoby zaangażowane w dziele ewangelizacji.
2. Udział rodziny w dziele ewangelizacji
W Kościele pierwotnym chrześcijaństwo rozprzestrzeniało się w kręgach rodziny,
miejscach pracy, codziennych spotkań. Mocno zaangażowanymi w dzieło misyjne były także
pary małżeńskie. Przykładem tego są niewątpliwie Pryscylla i Akwila. Wygnanie na podstawie
edyktu cesarza Klaudiusza z Rzymu (por. Dz 18,2), wykorzystują oni w swoich nowych miejscach
pobytu. Ich dom w Koryncie staje się centrum misji Pawłowej (por. Dz 18,1-4), w Efezie (por.
Dz 18,18n.26; 1Kor 16,19) i w końcu znowu w Rzymie (Rz 16,3-5). Gromadzą wokół siebie
wspólnotę chrześcijan. Paweł wystawia im w Liście do Rzymian piękne świadectwo (por. Rz
16,4)34. Świadectwo o Zmartwychwstałym objawia się nie tylko w osobach, które bezpośrednio
spotkały Chrystusa, ale obecne jest także w życiu i działalności innych osób, w tym także
małżeństw i rodzin zaangażowanych w dzieło ewangelizacji.
Według Dziejów Apostolskich, pierwsi chrześcijanie w Jerozolimie znali dwa typy
zgromadzeń. Gromadzili się często na modlitwę w świątyni (Dz 2,46), często w krużganku
Salomona (Dz 3,11; 5,12). Po odłączeniu się od synagog żydowskich spotykają się także w domu

31

Warto dodać, że „punktem zwrotnym jest tu historia Szczepana. Następuje tutaj zerwanie z judaizmem
jerozolimskim i świątynią, a zwrócenie się do pogan. Do czasu męczeństwa Szczepana lud jerozolimski, w
przeciwieństwie do swych przywódców, otwierał się na Ewangelię i jej przepowiadanie (Dz 2,47; 3,10; 4,21; 5,12n;
5,16). W momencie męczeństwa, łącząc się z przywódcami kamienowania Szczepana, sami wyłączyli się ze
zbawienia głoszonego przez wyznawców Jezusa” - J. Kudasiewicz. Jeruzalem – punktem wyjścia misji
ewangelizacyjnej s. 146; Por. także: J. Łach. Rola gminy jerozolimskiej w pierwotnym Kościele (Dz 2,42-47; 4,32-35;
5,12-16). W: Scrutamini Scripturas – Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu Ks. prof. Stanisława Łacha, Kraków
1980 s. 88-89.
32
Orędzie o Jezusie Chrystusie wychodzi poza Jerozolimę dzięki prześladowaniu, które było zwrócone przeciwko
tamtejszej wspólnocie chrześcijańskiej - Por. Rakocy. A słowo Boże rozszerzało się i rosło s. 63.
33
Por. Kudasiewicz. Jeruzalem – punktem wyjścia misji ewangelizacyjnej s. 148.
34
Por. H. J. Klauck. Wczesnochrześcijańska wspólnota kościelna. Kraków 1995 s. 94-95.
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(Dz 2,46; 5,42)35. Nowy Testament ukazuje pierwszorzędną rolę domu i rodziny w rozwoju
Kościoła, w jego posłannictwie ewangelizacyjnym i życiu sakramentalnym36.
Pierwszymi, którym głosi się Ewangelię, są członkowie rodziny. Dom rodziny stawał się
miejscem gromadzenia chrześcijan na modlitwę, wspólny posiłek i „łamanie chleba” (por. Dz
2,46; 16,15; Kol 4,15). Oprócz małżonków i dzieci do rodziny zaliczano także służbę i
niewolników (por. Flm 10). Wiara ojca rodziny odgrywała decydującą rolę i zazwyczaj
przyjmowana była przez resztę domowników (por. Dz 11,14; 16,15.31; 18,8; 1Kor 1,16; 16,15;
J 4,53)37. Dom chrześcijański był domem otwartym dla innych w ramach gościnności i ze
względu na Chrystusa. Był miejscem spotkań, a także zalążkiem misji ewangelizacyjnej i
pierwszym kościołem. Rodzina była przykładem nawrócenia, i z jej domu płynęły misjonarskie
impulsy, na dalsze domy. Pierwsze utworzone większe społeczności chrześcijańskie opierały się
na tych pierwszych „Kościołach domowych” (por. 1Kor 16,15)38. Właściciele niewolników
ewangelizują swoją służbę i niewolników, których posiadają, co zmienia stosunki i usuwa
bariery.
Domy rodzinne stanowiły centra życia chrześcijańskiego pierwszych chrześcijan. Były
bazą, z których mogła być podjęta dalsza ewangelizacja w mieście39. Stanowiły one również
pierwszą próbę oddzielenia chrześcijaństwa od synagogi40. Zwyczaj gromadzenia się w domach
celem modlitwy i sprawowania kultu znany był od początku chrześcijaństwa (por. Dz 1,13;
2,1.42.46; 5,42; 9.11; 10,31.44-48; 12,12; 16,15.40; 17,5-7; 18,7; 20,7-8.20; 21,8; 28,31-32).
W Nowym Testamencie często spotykamy wzmianki o domach modlitwy: dom Akwili i Pryscylli
(Rz 16,4-5; 1Kor 16,19), Arystobula (Rz 16,10), Narcyza (Rz 16,11), Gajusa (Rz 16,23), Cezara
(Flp 4,24), Stefanasa (1Kor 1,16; 16,15), Nimfasa (Kol 4,15), Onezyfora (2Tm 1,16; 4,19),
Archipa (Flm 1,2). Wszędzie te domy w określone pory dnia stawały się miejscami modlitwy,
ewangelizacji, katechizacji i sprawowania Eucharystii. Właśnie dzięki temu zwano je
„Kościołami Domowymi”.
Gościnność rodziny też miała istotny wkład w dzieło ewangelizacji. To dzięki niej można
było pozyskiwać dla wiary nowe osoby41. Tak właśnie Gajus miał warunki, by gościć podczas
spotkań w swoim domu całą wspólnotę koryncką42. Rodziny nawrócone przez swoją
gościnność wobec wspólnoty chrześcijan były centrami promieniowania wiary. Kościół

35

Por. J. A. Fitzmyer. Lettera ai Romani. Commentario critico-teologico. Casale Monferrato 1999 s. 869.
J. Grześkowiak. U źródeł terminu „Kościół Domowy”. „Roczniki Teologiczne Lublin” 33:1985 nr 2 s. 172.
37
Por. H. Langkammer. Kościoły Domowe w Nowym Testamencie. W: Biblia o rodzinie. Red. G. Witaszek. Lublin
1995 s. 10.
38
Jak pisze M. Marczewski: „pojęcie „Kościół domowy” zawiera w sobie dwa znaczenia: małżeństwo i rodzina jako
wspólnota realizująca i budująca Kościół, oraz jako miejsce sprawowania kultu liturgicznego w okresie pierwszych
trzech wieków życia Kościoła” – M. Marczewski. Miejsce i rola małżeństw w misji wczesnochrześcijańskiej na
przykładzie Nowego Testamentu (Kościół Domowy). “Vox Patrum. Antyk Chrześcijański” 15:1988 s. 575-583; Por.
Langkammer. Kościoły Domowe w Nowym Testamencie s. 11.
39
Por. Klauck. Wczesnochrześcijańska wspólnota kościelna s. 23-24.
40
Por. J. Grześkowiak. Misterium małżeństwa. Sakrament małżeństwa jako symbol przymierza Boga z ludźmi.
Poznań 1993 s. 231-245.
41
Por. J. K. Pytel. Gościnność w Biblii – studium źródłowo-porównawcze. Poznań 1990 s. 67-90.
42
Por. H. J. Klauck. Kościół Domowy w okresie przedkonstantyńskim. “Vox Patrum. Antyk Chrześcijański” 8-9 s. 177191.
36
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pierwotny uznał oikos, a więc grecko-rzymski miejski dom rodzinny, za duszpasterską podstawę
chrześcijaństwa (por. 1Kor 16,19; Rz 16,5; Flm 2; Kol 4,15)43.
U św. Pawła spotykamy: „Kościół konstytuujący się na sposób domowy” (por. 1Kor
16,19). Taki kościół tworzyli Akwila i Pryscylla. Ich chrześcijańska rodzina tworzyła silne
centrum kościelne. W ich domu chrześcijanie gromadzili się regularnie na wspólne spotkania,
modlitwę, uczty miłości, liturgię44. Paweł miał za sobą skuteczne doświadczenie prowadzenia
kościoła domowego z Akwilą i Pryscyllą (por. Dz 18,1-3), stąd wiedział, że rodziny i ich domy
sprzyjały ewangelizacji miasta45.
Jest zrozumiałe, że dopóki chrześcijanie nie mieli własnych budynków kultu, dom
odgrywał bardzo ważną rolę w ewangelizacji. Paweł, gdy przybywa po raz pierwszy do jakiegoś
miasta, kieruje się zwykle do Żydów, do synagogi, ale nie zawsze jest dobrze przyjęty. Przez to
udaje się do chrześcijan zamieszkujących w danym mieście, gdzie często ewangelizacja
dokonuje się w domach rodzin46. W ówczesnym oikos stojący na czele domu małżonkowie,
stając się chrześcijaninami, okazywali się gorliwymi misjonarzami i apostołami, a ich domy
centrami chrześcijańskiej misji47.
Duże znaczenie w powstawaniu pierwszych wspólnot chrześcijańskich miały kobiety. Gdy
chrześcijanie gromadzili się w domach prywatnych, to właśnie kobiety zabiegały o wszystko, co
wiązało się z gościnnością. One też wywierały decydujący wpływ na klimat wspólnoty. Kobiety
pełniły odpowiedzialne zadania w ewangelizacji (Lidia, Febe). Paweł często docenia ich trud i je
wspomina (por. Flp 4, 2). Takim przykładem może być także Pryscylla, która ewangelizuje
Apollosa (Dz 18,26)48.
W rodzinie chrześcijańskiej, jako wspólnocie, w której wspólnie wyznaje się prawdziwą
wiarę, modli się, postępuje według prawa miłości, jest szczególnie obecny Chrystus i Kościół.
Odniesienie Chrystusa do Kościoła jest idealnym modelem chrześcijańskich relacji małżeńskich,
które winny być całkowicie przeniknięte miłością.
Rodzina była jednym ze środowisk gdzie Ewangelia znalazła swoje miejsce i była obecna
w codziennym życiu. „Uderzającą jest ich obecność w życiu ludzi, w sklepikach i warsztatach,
obozach i miejscach publicznych. Uczestniczą oni w życiu gospodarczym i społecznym, tkwią w
codziennych zajęciach i żyją jak wszyscy (…) Poprzez uczestnictwo chrześcijan w życiu
zbiorowym ludzie dojrzewają do nawrócenia” 49.
To rodziny jako świadkowie Jezusa Chrystusa, ewangelizują swoim życiem
przemienionym przez Ewangelię. Stają się wyraźnym znakiem obecności i działania Chrystusa w
43

M. Marczewski. Miejsce i rola małżeństw w misji wczesnochrześcijańskiej na przykładzie Nowego Testamentu
(Kościół Domowy) s. 575-583.
44
Por. Klauck. Wczesnochrześcijańska wspólnota kościelna s. 24-33.
45
H. J. Klauck pisze, że: „Możemy przyjąć, że w początkowej fazie w Koryncie (…) wokół Pryski, Akwili i Pawła
wykrystalizował się po raz pierwszy Kościół domowy” – Tamże s. 31; zob. szerzej: J. Murphy-O’Connor. Prisca and
Aquila. „Biblia Revuo” 8/6:1992 s. 40-62.
46
Por. Grześkowiak. Misterium małżeństwa s. 233.
47
Por. Marczewski. Miejsce i rola małżeństw w misji wczesnochrześcijańskiej na przykładzie Nowego Testamentu
(Kościół Domowy) s. 583.
48
Por. K. Romaniuk. Święty Paweł o kobietach. „Colloqium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne”
21/22:1989/1990 s. 51-98.
49
Hamman. Życie codzienne pierwszych chrześcijan (95-197) s. 104-105.
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ich życiu. Rodzina miała wielki wkład w dzieło ewangelizacji w pierwszym wieku
chrześcijaństwa. To ona staje się świadkiem Zmartwychwstałego Chrystusa, jego obecności i
działania w codziennym życiu. Rodzina staje się także odbiorcą misyjnego nakazu głoszenia
Ewangelii „aż po krańce świata” (por. Dz 1,8). To właśnie rodziny chrześcijańskie
współpracowały z apostołami i innymi osobami zaangażowanymi w rozszerzanie się słowa
Bożego. Także sama rodzina głosiła Dobrą Nowinę o Chrystusie stając się jej wiarygodnym
świadkiem.
3. Oikos miejscem przekazu wiary
Życie codzienne rodziny koncentrowało się głównie w domach – oikos50. Pod tym
względem życie chrześcijan nie różniło się od innych. Na rodzinę chrześcijańską należy patrzeć
przez pryzmat rodziny żydowskiej i grecko-rzymskiej, bo na bazie tych wzorców kulturowych
zrodził się ten nowy model rodziny. Pierwsi chrześcijanie byli ludźmi pochodzącymi, żyjącymi i
przebywającymi w świecie żydowskim i grecko-rzymskim. Także i pod tym względem przykładem
jest Pryscylla i Akwila (por. Dz 18,1-2). Obszar domu i rodziny, w której żyli już dotychczas jako
małżonkowie, mężczyźni, kobiety, dzieci, niewolnicy i wolni – musieli na nowo przemyśleć i
przekształcić w świetle wiary chrześcijańskiej51.
Rodzina przyjmująca chrzest, stawała się miejscem, gdzie odtąd kształtowało się
chrześcijańskie życie Kościoła. W rodzinach gromadzono się, sprawowano Eucharystię,
odbywała się chrześcijańska nauka oraz przyjmowano wędrujących apostołów i misjonarzy. Dom
stanowił punkt oparcia dla Ewangelii52. Do rodziny, która przyjęła chrzest, przyłączali się inni,
którzy uwierzyli. Na domowe spotkania można było zapraszać innych ludzi - była to okazja
pozyskiwania ich dla wiary, a także dawania świadectwa53. W pewnym sensie, u chrześcijan
wywodzących się z pogaństwa, możemy dopatrywać się źródeł religijnego znaczenia domu. Dom
był bowiem miejscem kultu rodzinnego tak u Rzymian jak i u Greków. Podobnie było w domu
żydowskim, w którym też dokonywał się przekaz wiary54.
Chrystus podniósł rangę małżeństwa i rodziny i nadał małżeństwu charakter sakralny.
Akcentowano wolną wolę dwojga osób, świadomie wchodzących w przymierze małżeńskie.
Poprzez ślubowanie sobie miłości dozgonnej i nierozłącznej, należeli od tej pory wyłącznie do
siebie55. Rodzina chrześcijańska ma swoje podstawy w chrześcijańskim małżeństwie, opartym
na sakramencie. Mowa tutaj o przymierzu, jakie dokonuje się między Bogiem i ludźmi, w którym
sam Bóg umożliwia im wejście w przymierze z Nim. Dwoje, wchodząc w związek małżeński,

50

Por. Suchy. Wspólnota wierzących jako dom s. 69-86.
Por. J. Gnilka. Paweł z Tarsu. Apostoł i Świadek. Kraków 2001 s. 224.
52
„Przykładem może tu być dom żydowski, rodzina żydowska. Do tego wzorca mogły nawiązywać Kościoły
chrześcijańskie. Już Jezus w swej mowie misyjnej polecił po wejściu do jakiegoś miasta lub wioski szukać godnego
domu i tam – po wyrażeniu życzenia pokoju – rozpoczynać głoszenie słowa (Łk 10,5-7)” – J. Gnilka. Pierwsi
chrześcijanie – źródła i początki Kościoła. Kraków 2004 s. 420.
53
Por. Tenże. Paweł z Tarsu s. 236.
54
Por. Grześkowiak. U źródeł terminu „Kościół Domowy” s. 165.
55
Por. F. Adamski. Socjologia małżeństwa i rodziny. Warszawa 1984 s. 115-116; H. Langkammer. Małżeństwo w
Nowym Testamencie. „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 23:1991 nr 3 s. 33-44.
51
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odpowiadają na to przymierze przez swoją wiarę i zawierzenie Bogu. Ufają, że On ich
przeprowadzi przez wszelkie bariery życiowe i uzdolni do bycia jednością56.
Jezus Chrystus przez swe dzieło odkupienia, naprawił to, co zostało zniszczone przez
grzech, dając nowe życie ludziom. Zwraca On szczególną uwagę na nierozerwalność
małżeństwa, wskazując na moment stworzenia: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku
stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? (…) Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze
swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc
Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,4-6)57.
Mogą oni powołać się na osobę Jezusa Chrystusa, i podobnie jak On, wydać się dla
drugiego - w tym przypadku swojego współmałżonka. Wbrew panującej powszechnie opinii,
chrześcijańskie małżeństwo nie jest umową dwóch osób, ale zawarciem przymierza z Bogiem,
oczekiwaniem na wypełnienie się obietnic Boga i Jego dzieła w życiu małżonków. Bóg w
przymierzu chce zwrócić uwagę człowieka na Jego wierność względem swoich obietnic58.
Wypełnia to, co powiedział przez proroka Jeremiasza: „(…) Umieszczę swe prawo w głębi ich
jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem” (Jr 31,33).
W Starym Testamencie, gdzie wielokrotnie jest mowa o przymierzu, porównywane jest
ono do małżeństwa59. Wierność Boga w przymierzu ma nakłaniać do odkrywania i życia taką
samą wiernością, która jest stała, bez względu na wierność drugiej strony. Tak jak Bóg, mimo
wielokrotnej zdrady ze strony człowieka, pozostaje zawsze wierny, tak małżonkowie mają być
wierni sobie60.
Przez zawarcie sakramentu małżeństwa dwoje ludzi wchodzi w przymierze z Bogiem, które
On oferuje w Jezusie Chrystusie61. Jeśli tak się staje, małżonkowie nie są zdani wyłącznie na
siebie samych, ale mają oparcie w Bogu, w jego wierności. Małżonkowie, wchodząc w to
przymierze, doświadczają także relacji między sobą. Odkrywszy tajemnicę Jezusa, wszystko co
dzieje się w ich życiu odnoszą do Stwórcy, do wierności, którą Bóg prezentuje w każdym
przymierzu zawartym z ludźmi. Poznając dzieło zbawienia i pojednania, zostali uzdolnieni do
życia dwojga w jednym ciele, takiego życia, jakie było zamierzone przez Boga na początku.
Chrześcijanin ma siłę egzystencji w tym, gdyż poznał wierność Boga i żyje nią62. Dla
chrześcijanina małżeństwo jest kontynuacją dzieła stworzenia, a dzieci są szczęściem rodziców63.
Jednym z celów chrześcijaństwa była zmiana nastawienia wewnętrznego ludzi i w związku
z tym wpływać na ich międzyludzkie relacje. Chodziło o istotną, niesłychanie głęboką przemianę
człowieka, spowodowaną jego uczestnictwem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.

56

Por. Z. Kiernikowski. Dwoje jednym ciałem w Chrystusie. O chrześcijańskim małżeństwie i rodzinie jako
sakramencie zbawienia. Warszawa 2001 s. 15.
57
Por. L. Stachowiak. Biblijny obraz małżeństwa: od Starego do Nowego Testamentu. „Zeszyty Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 23:1991 nr 3 s. 17-24.
58
Por. Kiernikowski. Dwoje jednym ciałem w Chrystusie s. 235; Zob. szerzej: J. Załęski. Nierozerwalność małżeństwa
według św. Pawła. Katowice 1992.
59
Por. A. Sarmiento. Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny. Kraków 2002 s. 92-95.
60
Por. Kiernikowski. Dwoje jednym ciałem w Chrystusie s. 235.
61
Por. Sarmiento. Małżeństwo chrześcijańskie s. 96-102.
62
Por. Kiernikowski. Dwoje jednym ciałem w Chrystusie s. 247.
63
Por. Hamman. Życie codzienne pierwszych chrześcijan (95-197) s. 289.
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Wszelkie relacje, także te domowe, zostały przemienione nowym duchem. Ten, kto odkrył
wartość życia w tajemnicy Jezusa Chrystusa, ma wewnętrzną potrzebę bycia poddanym
drugiemu w Chrystusie. Przez to poddanie się drugiemu, widzi i odkrywa coraz bardziej siebie
w Chrystusie, co jest właśnie bezpośrednim celem jego życia64. Tym, co wyznacza charakter
wzajemnych więzi w małżeństwie, jest odniesienie do Chrystusa i Jego miłości. Autor listu do
Efezjan daje dokładne wskazówki dotyczące życia małżeńskiego i rodzinnego. Jest to
najważniejszy tekst Nowego Testamentu o „tajemnicy małżeństwa” (Ef 5, 21-33)65.
Św. Paweł aż czterokrotnie wzywa mężów do miłowania żon, czyniąc z miłości
podstawową zasadę małżeństwa, bo stanowi ona najważniejsze przykazanie Nowego
Przymierza: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie” (J 13,34)66.
W dalszej części spotykamy także wskazówki dla rodziców i ich dzieci, panów i
niewolników: „Na wzór relacji Chrystus-Kościół, mąż przedstawiony jest jako „głowa” i „zbawca”
swojej żony. Jest to zupełnie nowy typ zwierzchności nad drugim, nieznany w strukturze
rodzinnej greckiej czy rzymskiej. To prawda, że „żona ma poddać się mężowi we wszystkim”,
ale ma to być poddanie takie, jakie zachodzi między Chrystusem a nowym ludem Bożym”67.
W Liście do Kolosan św. Paweł ukazuje prawidłowe relacje w domu i rodzinie
chrześcijańskiej: „Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony
i nie bądźcie dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest
miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Niewolnicy,
bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście się
mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się /prawdziwego/ Pana. Cokolwiek
czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi” (Kol 3,18-23).
Odniesienie to ma swe korzenie w tzw. tablicach domowych68. Nazwą „tablic domowych”
określa się zestawy pouczeń i wskazań moralnych skierowanych do poszczególnych osób,
tworzących nie tylko chrześcijańską, ale także pogańską, zarówno grecką jak i rzymską rodzinę.
W Nowym Testamencie głównie mowa o pełnych tablicach domowych jest w: Kol 3,18-4,1; Ef
5,22-6,9; 1Tm 2,8-15 i 6,1n; Tt 2,1-10 i 1P 2,13-3,7. W rodzinie chrześcijańskiej nie są one tymi
samymi tablicami co w rodzinie pogańskiej, bo zostały prześwietlone mocą Ewangelii Jezusa
Chrystusa69.
Sformułowane zasady były niezwykle postępowe, bowiem głoszono je i
urzeczywistniano w środowiskach, w których władza ojca rodziny nie podlegała ograniczeniom.
W czasie gdy św. Paweł pisał ten tekst, kobieta w swoim środowisku, a szczególnie w relacjach
społecznych, znajdowała się zdecydowanie niżej niż mężczyzna. Zatem św. Paweł znacząco
dowartościowuje kobietę i podnosi jej godność. Odnosi się to również do dzieci, którym
64

Por. Kiernikowski. Dwoje jednym ciałem w Chrystusie s. 256-257.
Por. Sarmiento. Małżeństwo chrześcijańskie s. 98-102.
66
Por. J. Kłys. Rodzina dziedzictwem ludzkości – zarys etologii. Część I: Starożytność. Szczecin 1995 s. 59.
67
Por. Sikora. Rodzina w nowotestamentalnych „tablicach domowych” s. 55.
68
Stanowią one zestawienie obowiązków moralnych - Por. Sikora. Rodzina w nowotestamentalnych „tablicach
domowych” s. 47.
69
Por. Kiernikowski. Dwoje jednym ciałem w Chrystusie s. 251.
65

ISSN 2450-7318

146

Forum Młodych Pastoralistów 21.12.2016

2:2016 NR 3

przypominał o zasadzie posłuszeństwa rodzicom, wynikającej z przykazania Bożego, a
jednocześnie przestrzegł ojców przed nadużywaniem rodzicielskiej władzy: „A [wy], ojcowie, nie
pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności, napominając, jak [chce]
Pan” (Ef 6,4). Autorytet w rodzinie, podobnie władza w społeczności cywilnej, znalazł swoje
odniesienie i źródło w Bogu: „Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest
sprawiedliwe” (Ef 6,1). „Na podstawie tekstów „tablic” rodzina chrześcijańska jawi się jako
społeczność inspirowana przede wszystkim wartościami ewangelicznymi. Sam Chrystus staje
się dla każdego stanu w rodzinie wzorem życia i postępowania”70.
Dom był czymś więcej niż mieszkaniem, był życiową przestrzenią. Tu żyli i pracowali,
nadający znaczenie całemu domowi – małżonek i ojciec domu – pater familias, jego żona i
dzieci, niewolnicy i niewolnice, krewni i znajomi. Oczywiście istniały domy większe i mniejsze.
Ojciec domu – jako małżonek, ojciec dzieci i pan niewolników – był punktem odniesienia dla
wszystkich.
Chrześcijanie zachowywali żydowski zwyczaj modlenia się w ciągu dnia71. W tym także
chrześcijańska wspólnota chciała naśladować przykład samego Chrystusa (por. Mt 14,19; Dz
27,35). „Nadawała ona rytm dniom i czasowi, zmieniała życie chrześcijanina w „jedno długie
święto” wewnątrz świata”72.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na gościnność, która była cnotą w rodzinie pogańskiej i
żydowskiej, i która stała się także cnotą chrześcijańską. Kto przyjmuje obcego, przybysza, gościa
przyjmuje samego Chrystusa (por. Mt 25,35; 10,10). Dla Pawła jakość spełnianych codziennych
powinności domowych była wykładnikiem autentycznej religijności (por. 1Tm 5,8).
Dom chrześcijański stawał się miejscem, w którym rozwijało się życie według Ewangelii.
Wspólnotę małżeńską uznawano za aktywny i skuteczny czynnik ewangelizacji, za podmiot i
miejsce duszpasterstwa73. Najważniejszym aspektem domu była braterska atmosfera i
wspólnota miłości. Braterskie obcowanie z sobą różnych grup i stanów społecznych, starszych i
młodych, niewolników i wolnych, ubogich i bogatych, kobiet i mężczyzn, ułatwiało niwelowanie
i przezwyciężanie dzielących różnic: „Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani
człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w
Chrystusie Jezusie” (Ga 3,28), oraz: „A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani
nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest]
Chrystus” (Kol 3,11). Jedność rodziny umożliwiała przeżywanie wiary w konkretnych warunkach
życia. Przemieniała dawne struktury małżeńsko-rodzinne nowym duchem.
Dom stał się miejscem krzewienia wiary, dawania świadectwa o Chrystusie, pozyskiwania
nowych członków Kościoła, budowania nowej wspólnoty przemienionej przez Ewangelię. W ten
sposób chrześcijanie stawali się wiarygodnymi świadkami działania Jezusa Chrystusa w ich życiu.
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Sikora. Rodzina w nowotestamentalnych „tablicach domowych” s. 65-66.
Podobnie jak w domach grecko-rzymskich znajdowały się ołtarzyki lub kapliczki poświęcone bóstwom, tak też w
domach chrześcijańskich można było spotkać osobne miejsce na modlitwę - Por. Hamman. Życie codzienne
pierwszych chrześcijan (95-197) s. 244-256.
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Tamże s. 249.
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Kłys. Rodzina dziedzictwem ludzkości – zarys etologii s. 55.
71
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Życie rodzinne w czasach rzymskich nacechowane było dużą religijnością i otwartością na
Boga. Przejawiało się to w samej strukturze rodziny, w relacjach między członkami domu, a także
gdy w domu przebywali goście i przybysze. W nim dokonywał się cały przekaz wiary i tradycji
narodu. Szczególnie znaczenie i miejsce miała osoba ojca, który był niejako domowym
kapłanem, przedstawicielem i głową rodziny. On decydował o sprawach wiary w rodzinie i on
niejako ukazywał samego Boga Ojca. Chrystus jednak podniósł jeszcze bardziej i wywyższył
godność małżeństwa i rodziny. Dlatego rodzina chrześcijańska mająca swoje fundamenty w
kulturze grecko-rzymskiej i żydowskiej, ukazuje przez swoje relacje i zaangażowanie na polu
ewangelizacji - piękno Dobrej Nowiny o Chrystusie oraz to, że Bóg nadal działa i jest obecny w
ich życiu.
***
Ewangelizacja polega na doprowadzeniu człowieka do ścisłych relacji z Chrystusem, które
potwierdzone są świadectwem życia chrześcijańskiego. Jej podstawą jest wewnętrzna
przemiana życia i przylgnięcie do Chrystusa. Ewangelizacja to dotarcie do człowieka z Dobrą
Nowiną, obecną w całym klimacie Kościoła, w całym życiu chrześcijan74. Fundamentalne
znaczenie w tym dziele ma rodzina, w której dokonuje się pierwsze otwarcie na Boga i drugiego
człowieka. To właśnie w rodzinie w pierwszych wiekach rozwoju chrześcijaństwa, Ewangelia
znalazła swoje miejsce, gdzie przemieniała relacje małżeńsko-rodzinne, a co za tym idzie, także
społeczne.
Nowy Testament nie mówi wprost o rodzinie jako „Domowym Kościele”. Ukazuje ważną
rolę rodziny i jej domu w rozwoju Kościoła, w jego życiu sakramentalnym i posłannictwie
ewangelizacyjnym. To właśnie dom rodzinny sprzyjał Ewangelii i tworzeniu się pierwszych
wspólnot chrześcijańskich. Wielką rolę odgrywał ojciec rodziny, który był jej panem i
opiekunem. Gdy pan domu przyjmował chrzest, cały dom, wraz z wszystkimi jego członkami,
stawał się chrześcijański. Dopóki chrześcijanie nie mieli własnych świątyń, dom rodziny
odgrywał znaczącą rolę w dziele rozszerzania się słowa Bożego przez świadectwo wiary
członków rodziny, przyjmowanie do domu misjonarzy, użyczanie gościny chrześcijanom,
świadczenie pomocy wszystkim będącym w potrzebie, a także służył on do sprawowania liturgii.
Fundamentów takich działań dopatrujemy się w rodzinie żydowskiej i grecko-rzymskiej, która
miała istotny wpływ na rozwój chrześcijaństwa. Ale zanim do tego doszło, rodzina musiała
odczuć wielką moc, jaką niesie Ewangelia.
To samo dokonało się zapewne w rodzinach w Kościele pierwotnym (np. Pryscylli i Akwili),
które poświęciły się dziełu ewangelizacji. Przez swoje świadectwo wiary i zaangażowanie,
uczynili oni ze swoich domów Kościół. Byli nawet gotowi opuścić swój dom i głosić Ewangelię
razem z Pawłem w innych miastach. Stali się oni wzorem rodziny misyjnej, zatroskanej o rozwój
Dobrej Nowiny, czego przykładem jest ich udanie się razem z Pawłem z Koryntu do Efezu oraz
wyjaśnienie nauki Apollosowi. To w ich domu zbierał się pierwotny Kościół. Prowadzili oni także
innych do poznania Chrystusa.
74

Por. M. Czajkowski. Nowa Ewangelizacja. „Znak” 44:2010 nr 449 s. 62.
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Ewangelizacyjna posługa rodziny musi mieć charakter misyjny, bo właśnie przez to
rodzina ukazuje powszechną misyjność Kościoła. Małżonkowie mają dawać świadectwo o
Chrystusie „aż po krańce ziemi” (Dz 1,8), mają być „prawdziwymi i właściwymi misjonarzami
miłości i życia” (FC 54). W tym duchu powinny ożywiać całą wspólnotę małżeńsko-rodzinną,
ponieważ, jak stwierdza adhortacja apostolska Familiaris consortio: „Kościół domowy jest
posłany do tego, by był jaśniejącym znakiem obecności Chrystusa i Jego miłości także dla ludzi
stojących „daleko”, dla rodzin, które jeszcze nie wierzą i dla tych rodzin chrześcijańskich, które
już nie żyją konsekwentnie wedle otrzymanej wiary: jest wezwany, ażeby przykładem i
świadectwem swoim oświecał tych, co szukają prawdy” (FC 54).
Konkretne formy realizacji tego dynamizmu rodziny to: udawanie się małżeństw lub
rodzin na tereny misyjne, pielęgnowanie powołań misyjnych u dzieci, całe dzieło wychowania
w rodzinie (por. FC 54). Możemy to szczególnie zauważyć w rodzinach, które są na Drodze
Neokatechumenalnej75 oraz w „Domowym Kościele” Ruchu Światło-Życie. Jest to forma
obecności Kościoła, przypominająca sposób postępowania św. Pawła, któremu pomagały
rodziny, między innymi Pryscylla i Akwila.
Rodzina chrześcijańska stanowi konkretne środowisko i życiową przestrzeń, gdzie Dobra
Nowina dosięga ludzi, aby ich przekształcić od wewnątrz i odrodzić. Rodzina wypełniając swoją
posługę staje się Kościołem i „buduje Kościół” (por. FC 15). Synod w Pueblo przypomniał, iż
przyszłość ewangelizacji zależy w dużej mierze od Domowego Kościoła76: „…to posłannictwo
apostolskie rodziny jest zakorzenione w chrzcie świętym, a przez łaskę sakramentu małżeństwa
otrzymuje nową moc dla przekazywania wiary, dla uświęcenia i przemiany współczesnego
społeczeństwa wedle zamysłu Bożego” (FC 52).

75

Por. Artykuł 33. W: Droga Neokatechumenalna – Statut. Centrum Formacji Wspólnot Neokatechumenalnych w
Lublinie. Warszawa 2002 s. 50.
76
Por. Jan Paweł II. Przemówienie na III Konferencji Ogólnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej (28 stycznia 1979 r.).
„Acta Apostolica Sedes” 71:1979 s. 204; Zob. szerzej: C. A. Anderson. La famiglia, soggetto della nuova
evagelizzazione: vocazione e missione della famiglia oggi. W: Famiglia e nuova evagelizzazione: la chiave
dell’annuncio. Red. L. Melina. J. Granados. Siena 2012 s. 93-105.
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Abstrakt:
Ewangelizacja jest głoszeniem światu Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie w celu realizacji
zbawienia człowieka. Istotne miejsce w tym przekazie zajmuje rodzina, która była ważnym
podmiotem ewangelizacji już w Kościele pierwotnym. Staje się ona „domowym Kościołem”,
gdzie rodzi się, kształtuje i przekazywana jest wiara. Rodzina chrześcijańska jest podmiotem i
przedmiotem ewangelizacji - obecnie nowej ewangelizacji - wobec tych, którzy tę wiarę zagubili.
Jako wspólnota wierząca i ewangelizująca ukazuje piękno Dobrej Nowiny o Chrystusie, a
jednocześnie zwiastuje Boży zamysł o małżeństwie i rodzinie. Jest ona wspólnotą dialogu z
Bogiem i miejscem, gdzie człowiek uczy się służby człowiekowi, Kościołowi i społeczeństwu.
Przyszłość Kościoła i ewangelizacji zależy w dużej mierze od rodziny, jako Kościoła Domowego,
czego przykład mamy w Kościele pierwotnym.
Słowa klucze: rodzina, ewangelizacja, małżeństwo, wiara, domowy Kościół
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Franciszek Wróbel

Recenzja książki ks. Dariusza Sonaka, pt. „Daj mi nowe serce!
Modlitwa z błogosławioną Dorotą z Mątów Wielkich”,
Olsztyn 2016, wyd. Zakład Poligraficzny „Spręcograf” s.c., 64 s. ISBN 978-83-934719-2-8

Niniejsza książka podejmuje problem życia i starania o codzienne uświęcanie się
Pomorskiej Mistyczki – błogosławionej Doroty z Mątów Wielkich, co bezsprzecznie umiejscawia
monografię w zbiorze Teologii duchowości. Ksiądz Dariusz Sonak prezentuje nam prostą
kobietę, która przez gorliwą postawę zaufania Bogu i wsłuchując się w Jego głos – parafrazując
słowa św. Piotra, wypowiedziane w domu Setnika Korneliusza – dlatego, że Bóg był z nią,
„przeszła” przez życie dobrze czyniąc (por. Dz 10, 38), zaś Kościół, dostrzegłszy dary i
charyzmaty, które rozwijała w sobie, wyniósł Dorotę z Mątów na ołtarze, aby przez jej
wstawiennictwo zwracać się do Boga. Autor chce zwrócić uwagę na Błogosławioną, która jest
mu szczególnie bliska – z racji swego pięknego posługiwania, oraz terenu, na którym
„pracowała” na świętość, będącym w stosunkowo bliskiej odległości od ziemi, na której
wychowywał się ksiądz Sonak. We wstępie warto też zauważyć, że osobie błogosławionej
Doroty nie poświęca się wiele miejsca w polskiej literaturze, zatem niniejsza monografia wydaje
się być bardzo cenną
Na całość monografii składa się część biograficzną i modlitewnik. W pierwszej części
możemy dowiedzieć się o zmaganiach o wiarę i świętość błogosławionej Doroty. Była to prosta
dziewczyna, urodzona w 1347 roku. Nie potrafiła czytać, ani pisać. Na dowód trudnych
doświadczeń, które pokornie znosiła Dorota z Mątów, ks. Sonak zapisał następującą wzmiankę:
gdy miała sześć lat została nieuważnie oblana wrzącą wodą przez służącą, a dwa lata później
na jej plecach pojawiła się głęboka rana […] dziewczynka chodziła pochylona, przez co nazywano
ją „garbuską”. W wieku dwudziestu lat została wydana za mąż, za płatnerza Wojciecha, który
był o dwadzieścia lat starszy od swej małżonki. Dorota była bita przez męża, który z czasem
nawrócił się i prowadził życie sakramentalne. Dla mnie najboleśniejszym doświadczeniem z
życia Błogosławionej była śmierć ośmiorga dzieci – czworo zmarło w czasie epidemii w 1373
roku, śmierć trojga nastąpiła w wyniku epidemii dżumy, zaś o przyczynach śmierci ósmego
dziecka Autor nie wspomina. Ocalało tylko najmłodsze dziecko – Gertruda, która za drogę życia
obrała życie w zakonie benedyktynek. Ksiądz Dariusz Sonak w części poświęconej życiorysowi
Błogosławionej wspomniał także o licznych pielgrzymkach Doroty z Mątów: do Rzymu,
Akwizgranu, Einsiedeln oraz Koszalina.
Nie można przejść obojętnie obok zarzutów wobec błogosławionej Doroty dotyczących
błędnowierstwa, za co groziła jej śmierć. Szczególnie ciekawe w biografii Błogosławionej są
praktyki pustelnicze, których Dorota z Mątów podjęła się, zamykając się w pustelni,
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przylegającej do Kwidzyńskiej katedry oraz doświadczenia mistyczne, w których miała widzenie
Krzyża Świętego, posłania Parakleta, rozmowy z Maryją i świętymi, a także akt duchowych
zaślubin z Chrystusem – Oblubieńcem, czego znakiem było przebicie serca dwoma mieczami,
co możemy zobaczyć na ikonie, widniejącej na okładce książki autorstwa księdza Sonaka.
W drugiej części Autor zawarł modlitwy, mające zachęcić czytelnika do
niepoprzestawania na czytaniu, a raczej przejścia do rozmowy z Bogiem, kontemplując również
osobę Błogosławionej. Litania o łaski za wstawiennictwem błogosławionej Doroty jest bardzo
rzeczowa, a także prosta w odczytaniu praktycznych wskazań dla modlących się, np.: Post
wymaga postawy wyobraźni miłosierdzia: rezygnuję z jakiegoś dobra (słodyczy, lepszego
jedzenia […] smartfona), dlatego, bo kocham. […] są rzeczy i sprawy ważniejsze niż tylko te
ziemskie, bez ogólnikowych słów – za co księdzu Sonakowi należą się słowa uznania – które
niewiele wnoszą do życia. Watrą zauważenia jest także Litania do błogosławionej Doroty, która
jest esencją jej życia i działalności, w których Mistyczka jawi się nie tylko, jako osoba pozostająca
w szczególnej relacji z Bogiem, ale także jako żona i matka, która w swym życiu doświadczyła
cierpień, jakie – nad czym ubolewamy – nie są obce kobietom nam współczesnym. Na tą
solidarność szczególnie wskazują dwa wezwania: Pocieszycielko płaczących żon, Patronko
matek cierpiących z powodu śmierci swoich dzieci – módl się za nami!
Zwróćmy uwagę także na modlitwę Różańca Świętego oraz Drogę Krzyżową, które są
zapisane w niniejszej monografii. Ksiądz Sonak bardzo dobrze dobrał teksty, będące spisaną
krynicą informacji o Błogosławionej, mające silny związek z poszczególnymi wydarzeniami, do
których zostały przyporządkowane, np.: w kontekście Nawiedzenia św. Elżbiety, rozważanej w
Tajemnicy radosnej: O Matko najukochańsza, racz wiele razy do mnie przychodzić, przynosząc
do mnie swego błogosławionego synka, a także w kontekście Piątej Stacji Drogi Krzyżowej:
Nadto ten człowiek będzie uświęcony i szczęśliwy na ziemi, na którym ja umieszczę swój krzyż.
Cieszy fakt, iż ksiądz Dariusz Sonak poczynił praktykę życia Błogosławionej zachętą do
podejmowania trudu pielgrzymowania. Ową zachętę stanowi Modlitwa Pielgrzyma, poleconą
do odmawiania w czasie drogi do miejsc szczególnego kultu. W ten sposób osoby, mające
intencję nawiedzenia miejsc słynących ze szczególnych łask, mogą prosić wstawiennictwa
Reginy z Mątów w intencjach, które noszą w sercu.
Zauważmy także, że Autor powraca w modlitwach do bardzo przykrego doświadczenia z
życia błogosławionej Reginy, zatytułowanej: Modlitwa kobiet, które przeżywają żałobę po
śmierci dziecka, w której odnajdujemy m.in. następujące wezwanie: Błogosławiona Doroto […]
otocz mnie swoją opieką, abym potrafiła z zaufaniem oddać moje dziecko Jezusowi. Wydaje mi
się, że treść modlitwy może pomóc zrozpaczonym rodzicom, że ich pociecha spoczęła w
objęciach Boga, oraz daję nadzieję na spotkanie z moim dzieckiem w domu Ojca. Za sprawą
trudnych wydarzeń z życia Reginy z Mątów, wiele małżeństw, przechodzących przez podobne
doświadczenia może obrać na patronkę i wstawienniczkę błogosławioną Reginę.
Jakie jeszcze modlitwy odnajdą osoby, które sięgnął po monografię? Ksiądz Dariusz Sonak
zamieścił następujące: Modlitwa małżeństw starających się o potomstwo, Modlitwa
małżeństwa przeżywającego trudne chwile, Modlitwa uwielbienia po Komunii Świętej, Modlitwa
do Ducha Świętego o dar miłości i Koronka o „Serce nowe”.
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Do słabszych stron niniejszej publikacji, należy zaliczyć rozdział poświęcony biografii
Błogosławionej. Uważam, że jest zbyt krótki. Życie Doroty z Mątów, nasycone rozmaitymi
doświadczeniami budzi podziw, dlatego mam wrażenie, że historię błogosławionej Reginy
można było by szerzej opisać, gdyż pozostawia lekki niedosyt. Biorąc uwagę, że dzisiejsi
czytelnicy są bardzo wygodniccy i trudno spodziewać się, że ktoś – nawet zaciekawiony historią
Błogosławionej – sięgnie po pozycje wyszególnione w bibliografii, a to może pozbawić ich
jeszcze głębszego zaznajomienia oraz utożsamienia się z osobą i życiem Błogosławionej.
Na pochwałę zasługuje fakt, że ksiądz Dariusz Sonak przybliża nauczanie Doroty z Mątów,
które to przewijają się przez niemal całą książkę, w formie bezpośrednich cytatów, np.: Pan
przyjdzie pocieszająco do wszystkich na to się przygotowujących. Ja zaś bardzo się lękam, że
jestem najmniejsza w przygotowaniu. Niewątpliwie, pozwala to na stykanie się z dorobkiem
Błogosławionej, który jest godny zauważenia i refleksji.
Spisanie biografii oraz modlitw, za wstawiennictwem Doroty z Mątów może przyczynić
się do rozwoju jej kultu w różnych częściach kraju, a może i świata. Niech te słowa będą dla
księdza Dariusza Sonaka motywacją i zachętą do przybliżania sylwetek świętych i
błogosławionych, którzy również zasługują na uwagę i rozgłos, czemu niewątpliwie służy
powstawanie kolejnych monografii.
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Franciszek Wróbel

Recenzja książki ks. Dariusza Sonaka, pt. „Jak Bóg chce!
Modlitwa z błogosławioną Reginą Protmann”,
Olsztyn 2016, wyd. Zakład Poligraficzny „Spręcograf” s.c., 64 s. ISBN 978-83-934719-5-9
Autor książki, ksiądz Dariusz Sonak, w opisywanej publikacji, przedstawia czytelnikom
błogosławioną Reginę z Protmann, co jest chęcią rzucenia światła na Figury Kościoła, żyjące,
posługujące i zmagające się o świętość życia na ziemi Warmińskiej. Książka jest także
kontynuacją refleksji nad żywotem błogosławionej Reginy, którą ks. Sonak, wraz z s. Kamilą
Leszczyńską CSC rozpoczął, publikując dzieko pt.: „Światło, które nie może zgasnąć”, wydane w
roku 2013, czyli 400 lat od „narodzin dla nieba” błogosławionej Reginy. Po krótkim rysie
biograficznym błogosławionej założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Siostry Katarzyny Dziewicy i
Męczennicy, autor przechodzi do stron praktycznej, czyli do modlitw, które poleca on do
zanoszenia Bogu, za wstawiennictwem Błogosławionej. Ksiądz Sonak ukazuje czytelnikom wzór
błogosławionej Reginy, pokornej i oddanej służbie Bogu i drugiemu człowiekowi, jako osobę,
która w swym życiu mocno przylgnęła do Chrystusa, a przykład jej życia może posłużyć ludziom
czasów współczesnych, którzy chcą pogłębiać swą relację z Bogiem. Dlatego publikację można
zaliczyć do literatury Teologii duchowości.
We wstępie książki s. M. Marietta Olczyk SCS zauważa, że współczesny świat „pragnie
oddzielić nas od Boga”, dlatego bardzo istotne jest nie tylko zwrócenie uwagi na ten problem,
ale także wyciągnięcie praktycznych wskazówek, które można realizować w codzienności. Takie
wskazówki wyeksponował ks. Dariusz Sonak, można by oddać je dwoma słowami, odnoszącymi
się do rzeczywistości, którymi żyła Regina z Protmann – miłość i modlitwa. W kontekście miłości,
autor książki przedstawia życiorys błogosławionej, dziewczyny, która przyszła na świat w 1552
roku w rodzinie patrycjuszy. Zdobywszy wykształcenie oraz duchowy fundament wiary,
odkrywała w swym sercu pragnienie pójścia za swoim Mistrzem, w sposób z lekka
niekonwencjonalny, bowiem z dwiema koleżankami zamieszkała nieopodal kościoła św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie, co raczej narażało ich wspólnotowe życie na
śmieszność. A jednak, w głębokim przeświadczeniu pełnienia woli Bożej, po ułożenia Reguły
zgromadzenia, w ciągu dziesięciu lat, wspólnota pełniła swą posługę już w czterech miastach:
Braniewie, Ornecie, Lidzbarku Warmińskim oraz Reszlu. Wspólnota Sióstr Katarzynek
otrzymywała namacalny dowód błogosławieństwa Bożego dla ich wspólnoty, przejawiającego
się w licznych powołaniach zakonnych do ich Zgromadzenia, a także rozrastaniu się wspólnoty
– od niewielkiego miasteczka, mieszczącego się w północno centralnej Polsce, aż na cztery
kontynenty globu, co ma miejsce w teraźniejszości. Działanie Zgromadzenia Sióstr Katarzynek
jest spełnianiem miłości Boga, nie tylko w charakterze instytucjonalnym, co nie wątpliwie
stanowi wielką zasługę ich Założycielki, ale także w wymiarze charytatywnym oraz
edukacyjnym, czego dowiadujemy się z rozdziału, przybliżającego sylwetkę błogosławionej
Reginy.
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Druga przestrzeń życia błogosławionej Reginy Protmann to modlitwa. Ksiądz Sonak
poświęcił temu aspektowi życia zdecydowanie więcej miejsca w opisywanej książce. Odnoszę
wrażenie, że na poziomie inventio oraz dispositio, Autor książki zadał sobie pytanie – co o sobie
napisała by sama błogosławiona Regina? W obliczu własnej pokory, rezygnując z rozbudowanej
charakterystyki biograficznej, wolała by raczej zachęcić, a nawet zaprosić czytelnika książki do
modlitwy. Zwróćmy uwagę, jakie modlitwy odnajdą czytelnicy w książce niniejszej książce:
dziewięciodniową Nowennę, będącą przygotowaniem do przeżywania wspomnienia w
kalendarzu liturgicznym błogosławionej Reginy Protmann, które przypada 18 stycznia, będącą
krótką szkołą życia Błogosławionej, w której możemy odnaleźć m.in. zachętę do głębszego
przeżywania Eucharystii oraz miłości nieprzyjaciół; modlitwę różańcową, kontekście której
Autor wzmiankuje, jak Błogosławiona wdrażała w życie kolejne wydarzenia z historii zbawienia,
zgłębiane w czterech tajemnicach Różańca; Drogę Krzyżową, na której oprócz podążania z
Chrystusem na Golgotę, możemy poznać nauczanie błogosławionej Reginy, które odpowiada
kolejnym etapom Via Crucis oraz Koronkę Umiłowania Woli Bożej, w której modlący się proszą
– za przykładem Błogosławionej Założycielki Zgromadzenia Sióstr Katarzynek – o pełną
akceptacji dla Bożego planu względem świata i ludzi. W zakończeniu książki Autor przytacza
modlitwy błogosławionej Reginy, jej pouczenia i przestrogi oraz Modlitwę o powołania do
Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny.
Należy zwrócić uwagę, że ks. Sonak przytacza w książce fragmenty Pisma Świętego – czy
to we wstępie rozdziału, czy przy każdej stacji Drogi Krzyżowej – które trafnie dobrane, korelują
z treścią następującej po nich refleksji. Oprócz znajomienia się z osobą błogosławionej Reginy,
czytelnicy natrafiają na fragmenty Pisma Świętego, w perspektywie którego winniśmy
odczytywać życie i działalność Reginy Protmann.
Książka w swej treści spełnia swoje cele. Tym niemniej mam wrażenie, że w niektórych
narracjach jest zbyt ogólnikowa. Szczególnie, gdy Autor odnosi konkretną rzeczywistość do
życia Błogosławionej, np. w trzecim dniu Nowenny, zatytułowanym: Odnaleźć siebie, ks. Sonak
zachęca do pracy nad sobą w czym ma pomóc modlitwa. Dalej czytamy: dlatego też, podobnie
jak Błogosławiona Regina, każdy nowy dzień, każdą ważniejszą czynność, powinniśmy
rozpoczynać od modlitwy i uświadomienia sobie dokąd zmierzamy. W tej i analogicznych
sytuacjach, aż się prosi o zawarcie słowa, czy też nauczania opisywanej osoby, jej własnego
doświadczenia modlitwy, które nie tylko wprowadziło by czytelnika w jej przeżywanie wiary, ale
także zwiększyła by wartość literacką książki. Z kolei mamy świadomość, że życie, działalność i
nauczanie Reginy Protmann nie zostało szeroko i szczegółowo spisane, co niewątpliwie
usprawiedliwia Autora.
Na wartościowość książki wpływa także sposób przedstawiania treści i narracja. Ksiądz
Dariusz Sonak nie pokazuje nam osoby Błogosławionej, jako obiektu do podziwiania, zachwytu.
Chce raczej, abyśmy stanęli z Nią w jednej linii, jako osoby, które chcą – z jednej strony – razem
z Reginą Protmann uwielbić Boga w modlitwie i czynie, a z drugiej strony – mamy w osobie
Błogosławionej pośredniczkę w dziękczynieniach i prośbach, zanoszonych przed obliczę Boga
Ojca.
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Bardzo ważne i znamienne są słowa, które błogosławiona Regina obrała za życiowe
motto: Jak umiłowany Bóg chce. Przytoczone słowa powracają jak refren piosenki, który łatwo
zapamiętać, zarazem mocno pracują w podświadomości czytelnika. Mając na względzie
popularną i znajdującą praktyczne zastosowanie sentencję łacińską „repetitio est mater
studiorum”, co znaczy tyle, co: „uczymy się przez powtarzanie”, można jej treść odnieść do
powracających słów Błogosławionej, stawiają czytelnika w obliczu potrzeby głębokiego
przemyślenia – czy faktycznie, na tyle ufam Bogu, że jestem w stanie zaakceptować Jego wolę?
Raz przytoczone wyznanie, zaginęło by w gąszczu innych, równie wartościowych refleksji.
Jednakże wielokrotna repetycja życiowego motta Reginy Protmann, nie może pozostać bez
wewnętrznego echa.
Czego więc uczy nas błogosławiona Regina? Przede wszystkim pokory. Bożej pokory.
Pokazała to, gdy opiekowała się chorymi, a także trudząc się edukacją dzieci. Uczy nas także, że
bardziej trzeba słuchać Boga, niż ludzi, co pokazała, tworząc Zgromadzenie Sióstr.
Najważniejszą lekcją, do której nie da się nie powracać, to modlitwa, na przykład ta: O Panie i
Boże mój, zrań grzeszne serce moje ognistą strzałą miłości Twej, która wszystko przewyższa,
abym nie miała upodobania w żadnym stworzeniu, lecz tylko w Tobie jedynie, Boże mój i Panie.
Co lektura książki wniosła do mojego życia? Zwrócę uwagę na trzy fakty. Pierwszy – od
razu po przeczytaniu książki odmówiłem różaniec, czytając rozważania zawarte w książce. Choć
odmawiam tą modlitwę codziennie, to poczułem pragnienie modlitwy słowami błogosławionej
Reginy. Do drugie – poszedłem na Mszę Świętą, choć tego nie planowałem, i nie na ostatnią
chwilę, lecz z zapasem czasu, aby móc się zatrzymać i przygotować do spotkania z Chrystusem
w Słowie i Eucharystii, do czego zachęca Błogosławiona oraz Autor książki. Po trzecie –
poznałem sylwetkę i nauczanie Reginy z Protmann, która urodziła się i posługiwała zaledwie 40
km od mojego rodzinnego miasta. Nie miałem świadomości, że tak blisko od miejsca, w którym
się wychowywałem, Założycielka Zgromadzenia Sióstr Katarzynek „urosła” do miana
błogosławionej.
Książka, dzięki swej zawartości, o której była mowa, może stać nie tylko elementarzem
wiary i duchowości poszukujących chrześcijan, ale również stać się pozycją, do której bardzo
często możemy sięgać. W ten sposób czytelnicy mogą rozpocząć piękną przygodę życia
duchowego wraz z błogosławioną Reginą Protmann.
Biorąc pod uwagę bardzo ciekawą i praktyczną zawartość książki, jest ona warta
polecenia. Miejmy nadzieję, że ks. Dariusz Sonak przedstawi nam jeszcze wielu świętych i
błogosławionych, którzy są raczej znani w lokalnych wspólnotach, zaś mogą przyczynić się do
upodobnienia się do Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
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Agnieszka Jeziorska

SPRAWOZDANIE Z: działalności specjalizacji Teologia
Praktyczna w roku akademickim 2015/2016
W roku akademickim 2015/2016 specjalizacja Teologii Praktycznej realizowała swoją
działalność naukowo-dydaktyczną w obrębie dwóch katedr: Teologii Pastoralnej oraz
Prakseologii Pastoralnej. Liczyła sześciu pracowników naukowych.
Inspiracją do podejmowanych działań było duszpasterskie nauczanie Papieża Franciszka
w perspektywie zapowiedzianego i obecnie trwającego Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia oraz 50-lecie ogłoszenia Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie
współczesnym „Gaudium et spes”. Podejmowano kierunki badań dotyczące:
teologicznego i praktycznego wymiar miłosierdzia,
teologii znaków czasu,
duszpasterstwa małżeństwa i rodziny jako środowiska urzeczywistniania się Kościoła,
ewangelizacji i apostolatu,
organizacji duszpasterstwa różnych grup społecznych (dyplomatów, emigrantów,
ubogich i wykluczonych, chorych terminalnie, niewierzących i obojętnych religijnie, ludzi
młodych),
wolontariatu w Polsce,
wiernych świeckich jako podmiotu apostolstwa w Kościele i świecie.
1. Wykaz zorganizowanych sympozjów
1.1. Pomagam, aby pełniej żyć. Wolontariat w służbie rozwoju człowieka. Środa
Wielkopolska, 24.09.2015,
1.2. Kościół w zmieniającym się społeczeństwie z okazji 50-lecia ogłoszenia Konstytucji
duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”. Lublin,
14.10.2015,
1.3. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań. Garwolin, 17.10.2015,
1.4. Duszpasterstwo rodzin w parafii. Lublin, 04.11.2015,
1.5. Jugend in Europa: Religiosität Jugendlicher im Kontext von Beheimatung,
Eventkultur und Migration. Symposion der deutschsprachigen und mittel- und
osteuropäischen
Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen. Sarajevo, 12-15.09.2016.
2. Wykaz publikacji książkowych
2.1. W. Śmigiel. Eklezjalność zrzeszeń religijnych. Pelplin: Bernardinum 2015.
Książki pod redakcją:
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2.2. W. Przygoda, M. Fiałkowski. Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła. Lublin: Wyd.
KUL 2015.
2.3. M. Fiałkowski. Duszpasterstwo w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego
II. Lublin: Wyd. KUL 2015.
2.4. J. Goleń, D. Lipiec. Duszpasterstwo rodzin w parafii. Lublin: Wyd. KUL 2016.
3. Pozostała działalność naukowa pracowników specjalizacji
Opublikowano 33 artykuły. Wygłoszono 25 referatów podczas 19 konferencji naukowych.
Cztery z nich odbyły się na szczeblu międzynarodowym. Szczególną uwagę warto zwrócić na
sympozjum, które odbyło się w Ośrodku Maryjnym Schönstatt w dniach od 5. do 10. kwietnia
2016 r. Wzięli w nim udział ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda oraz ks. dr hab. Kazimierz Święs.
Jest to sympozjum teologiczno-pastoralne Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech
organizowane od 1988 roku. Tegoroczne sympozjum wpisywało się w obchody 70. rocznicy
duszpasterstwa polskojęzycznego w Niemczech i jego tematem było: Ważne wydarzenia
historyczne Kościoła w kontekście duszpasterstwa polskiego w Niemczech. Pierwsza część sesji
była przeznaczona dla duszpasterzy Polskiej Misji Katolickiej (uczestniczyło w niej około 80
księży). Druga część - dla świeckich zaangażowanych w duszpasterstwo (katecheci, sekretarki).
Podczas sympozjum zaprezentowano książkę Wczoraj i dziś struktur duszpasterskich
polskojęzycznego duszpasterstwa w Niemczech 1945-2015.
4. Licencjaty kanoniczne
7. czerwca 2016 r. trzech doktorantów złożyło kościelny egzamin licencjacki z teologii
pastoralnej:
1) ks. Michał Glin
2) ks. Grzegorz Głąb
3) ks. Paweł Lamparski
5. Obrony prac doktorskich
W roku akademickim 2015/2016 odbyły się dwie obrony doktorskie:
1) Ks. Łukasza Zdunkiewicza. Praca pt. „Wkład ks. prof. Władysława Piwowarskiego (19292001) w rozwój teologii pastoralnej. Studium teologiczno pastoralne (28 września 2016).
Promotor: ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, prof. KUL,
2) Ks. Bohdana Hurshevsky’ego. Praca pt. „Duszpasterstwo akademickie we Lwowie
w latach 1918-2013. Studium historyczno-pastoralne” (29 września 2016). Promotor: ks. bp dr
hab. Wiesław Śmigiel, prof. KUL
6. Inne informacje
•
7. października 2015 r. o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv został mianowany
członkiem Komitetu do spraw Dialogu z Niewierzącymi, działającego w ramach Rady do
spraw Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski.
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•
8. grudnia 2015 r. ks. prof. dr hab. Wiesław przygoda został wyróżniony
srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Odznaczenie to przyznał mu prezydent RP
Andrzej Duda za dwadzieścia lat pracy naukowo-dydaktycznej w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Pawła II.
•
ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda wziął udział w Programie „Pytanie Panoramy”
w TVP3 Oddział Lublin, a także w programie pt. „Polska 1050” , który został wyemitowany z
okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski w TVP2. Udzielił także kilku wywiadów dla Radia Plus
Radom oraz dla KAI.
•
27. lipca 2016 r. o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv został wyróżniony
srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Odznaczenie przyznał prezydent RP Andrzej
Duda.
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Damian Belina

SPRAWOZDANIE Z: uroczystości pogrzebowych
księdza profesora Tadeusza Zasępy
W dniu 25 września 2016 r. w Rużomberoku odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. prof.
dr. hab. Tadeusza Zasępy, profesor nauk teologicznych, znawcy mediów, pracownika
naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz byłego rektora
Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku. Ksiądz profesor Zasępa zmarł 18 września 2016 r. po
ciężkiej i długotrwałej chorobie serca w wieku siedemdziesięciu lat.
Pogrzeb rozpoczął się Eucharystią o godzinie 13 w kościele jezuitów pod wezwaniem
Krzyża Świętego. Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Antoni Długosz – biskup pomocniczy senior
archidiecezji częstochowskiej. Oprócz licznych kapłanów obrządku łacińskiego liturgię
koncelebrowali również duchowni grekokatoliccy. Homilię wygłosił arcybiskup słowackiej
cerkwi grekokatolickiej Jan Babjak. Ponadto w uroczystościach udział wzięli członkowie rodziny
zmarłego, pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Katolickiego
Uniwersytetu w Rużomberoku, doktoranci i studenci obu uczelni, władze miasta Rużomberok,
a także przedstawiciele Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Bratysławie. Ciało zmarłego,
zgodnie z jego wolą zostało pochowane na miejscowym cmentarzu.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II reprezentowali m. in. prorektor ds.
studenckich ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, prodziekan Wydziału Teologii ks. dr hab.
Marian Zając, prof. KUL, dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki ks. prof. dr hab.
Wiesław Przygoda, kierownik Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary Ks. dr hab. Jarosław
Woźniak, prof. KUL, adiunkt Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary o. dr Mirosław
Chmielewski CSsR, emerytowany pracownik Katedry Języka Polskiego p. prof. dr hab.
Władysław Makarski, adiunkt Katedry Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu p. dr
hab. Włodzimierz Toruń, adiunkt Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych p. dr Paweł
Nowik, przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana
Pawła II p. dr Tomasz Ożóg oraz delegacja doktorantów Edukacji medialnej.
***
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa urodził się 23 kwietnia 1946 r. we wsi Radziechowice
położonej na obszarze archidiecezji częstochowskiej jako drugie z czworga dzieci Reginy i
Antoniego Zasępów. W latach 1965–1971 studiował teologię w Wyższym Seminarium
Duchownym diecezji częstochowskiej w Krakowie. 30 maja 1971 w Częstochowie przyjął
święcenia kapłańskie z rąk biskupa Stefana Bareły. Przez krótki czas pracował jako wikariusz w
parafii w Wieruszowie.
W 1983 r. obronił doktorat z zakresu teologii pastoralnej na KUL. W 1987 r. również na
KUL uzyskał stopień naukowych doktora habilitowanego. W 1995 r. objął stanowisko profesora
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nadzwyczajnego KUL, a od 2001 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Współpracował z
wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa w 1991 r. założył na KUL Katedrę Współczesnych Form
Przekazu Wiary. W latach 2008-2014 pełnił funkcję rektora Katolickiego Uniwersytetu w
Rużomberku na Słowacji. Wypromował 167 prac magisterskich i licencjackich. Był także
promotorem 59 rozpraw doktorskich.

Fot. Damian Belina, Mirosław Chmielewski

ISSN 2450-7318

161

Forum Młodych Pastoralistów 21.12.2016

2:2016 NR 3

Michał Zurzycki

SPRAWOZDANIE z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:
„Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia
dla duszpasterstwa rodzin” (Lublin 9.11.2016 r.)
Wydana przez papieża Franciszka 19 marca br. adhortacja apostolska Amoris laetitia stała
się inspiracją do podjęcia refleksji naukowej oraz duszpasterskiej Kościoła. W ten nurt wpisuje
się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ”Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia
dla duszpasterstwa rodzin”, zorganizowana przez Katedrę Duszpasterstwa Rodzin w Instytucie
Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.
Konferencję otworzył dziekan Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL, który zaznaczył, że nie możemy pozostać
obojętni na współczesne zagrożenia rodziny. Jesteśmy zobowiązani, zarówno poprzez tę
konferencję, jak też przez stałą troskę, dbać o rodzinę. Ksiądz Dziekan wyraził pragnienie, aby
konferencja pozwoliła właściwe rozeznać inspiracje płynące z adhortacji Biskupa Rzymu i
dynamizowała ośrodki naukowe i duszpasterskie do towarzyszenia rodzinie. W konferencję
wprowadził kierownik Katedry Duszpasterstwa Rodzin KUL ks. dr hab. Jacek Goleń, który
powitał prelegentów, prowadzących sesje, zaproszonych gości oraz całe audytorium zebrane w
auli Collegium Joannis Pauli II, a szczególnie doktorantów. Następnie zaprosił do naukowej
refleksji nad papieskim dokumentem. Zachęcał do tego, aby pozwolić wprowadzić się „w
swoisty rezonans i wydać dźwięk”; być głosem w kościelnej przestrzeni uniwersyteckiej oraz
przenieść się w przestrzeń działalności praktycznej Kościoła.
Merytorycznego wprowadzenia w kontekst powstawania adhortacji dokonał Dyrektor
Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin ks. dr Przemysław Drąg. Wskazał, że celem papieża
było pobudzenie nowej dynamiki duszpasterskiej. Ksiądz Drąg podkreślał, że papieski dokument
poświęcony rodzinie jest optymalny i wymaga od nas refleksji i recepcji.
Konferencja składała się z trzech sesji tematycznych, a jej przebieg został tak
ukształtowany, aby od refleksji nad teologicznymi implikacjami papieskiego dokumentu, przejść
do wybranych kierunków odnowy duszpasterstwa rodzin, a ostatecznie pochylić się nad
niektórymi formami pastoralnej troski o rodzinę. Pierwszą sesję, którą moderował ks. dr hab.
Piotr Goliszek, otworzył wykład ks. dra hab. Antoniego Nadbrzeżnego (KUL), poświęcony
sakramentologicznym konsekwencjom Amoris laetitia. Prelegent zaznaczył, iż posynodalny
dokument niczego nie zmienia na gruncie doktrynalnym, a wręcz potwierdza dotychczasową
dyscyplinę sakramentalną. W świetle nowych problemów z jakimi boryka się współczesna
rodzina, papież akcentuje personalistyczny wymiar sakramentów, dowartościowując ich
wymiar charytologiczny i soteriologiczny. Autor podkreślił, że istotnym zadanie jest obrona
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sakramentu małżeństwa przed redukcją do wymiaru reistycznego, czy nawet magicznego.
Jednocześnie zaakcentował iż Ojciec Święty wskazuje na
konieczność pojmowania
sakramentalności małżeństwa w aspekcie kontekstualnym. Jako istotny postulat, ksiądz
Prelegent, przedstawił konieczność dowartościowania podmiotowego wymiaru wiary oraz
uwzględnianie dynamizmu działania sakramentu małżeństwa.
Podobny temat, tym razem na jednak na gruncie teologiczno moralnym podjął ks. dr hab.
Marian Pokrywka, prof. KUL. Wychodząc od biblijnego poematu o stworzeniu świata i
człowieka, ukazał małżeństwo jako spotkanie, które leczy samotność. To ukierunkowanie na
prapoczątki rodziny, miało skierować myśl audytorium, na konieczność nieustannego
poszukiwania własnej tożsamości, dokonywanego przede wszystkim, przez członków rodziny.
Prelegent ukazał Boga jako Tego, który przenika więzi małżeńskie i rodzinne. Przyniesiona przez
Chrystusa nowość małżeństwa jest w istocie powrotem do pierwotnej wizji Bożej, zatartej w
człowieku przez grzech. Wykładowca, posiłkując się papieskim dokumentem, wskazał, iż
sakrament małżeństwa musi się karmić wiarą, gdyż sakramentalną godność małżeństwu,
nadaje sam Bóg.
W ostatnim referacie tej sesji ks. dr hab. Janusz Gręźlikowski (UKSW) ukazał prawnokościelne implikacje papieskiego dokumentu. Wykazał już na wstępie, iż papieska adhortacja
rezygnuje w swojej treści z rozwiązań systemowych, aby jako głównym kryterium oceny, uczynić
miłosierdzie Boże i ludzkie sumienie. Choć dokument tchnie pewną nowością i jest napisany
językiem duszpasterskim, to z punktu widzenia kanonistyki, nie wprowadza żadnego novum.
Prelegent zmierzył się z rozdziałem adhortacji traktującym o nieregularnych sytuacjach
małżeńskich. Tym samym, rozwiał wątpliwości i wykazał, iż papież nigdzie nie pozwala na
przyjmowanie komunii świętej osobom rozwiedzionym, żyjącym w powtórnych związkach.
Papieskie rozważania mają raczej na celu pobudzić duszpasterstwo Kościoła do towarzyszenia i
rozeznawania trudnego położenia, w jakim znaleźli się niektórzy małżonkowie.
Po przerwie rozpoczęła się kolejna sesja konferencji. Jej moderatorem był ks. dr hab.
Grzegorz Pyźlak. Celem wykładu otwierającego tę sesję, było ukazanie wzrostu znaczenia
miłości i miłosierdzia w duszpasterstwie rodzin. Prelegentem, zajmującym się tym tematem, był
ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL). W swoim przedłożeniu, akcentował naturę miłości
małżeńskiej, opisaną w papieskim dokumencie, wskazując, że bez wątpienia, naczelną cechą
miłości, wyłaniającą się spośród innych, jest jej bezwarunkowość oraz unikanie wyrachowania.
Problematykę miłosierdzia prelegent skonfrontował ze wspomnianym już tematem udzielania
komunii osobom rozwiedzionym, żyjących w powtórnych związkach. Ksiądz profesor Przygoda
zaznaczał, że Papież nie zmienił zasad katolickiej doktryny, ale wymaga od kapłanów otwarcia
się na Bożą łaskę i nieustannego wpatrzenia w cel duszpasterstwa, jakim jest zbawienie i życie
wieczne, powierzonej sobie owczarni. Podkreślił, że aktualna sytuacja wymaga wypracowania
całościowej strategii duszpasterstwa i jej cierpliwego wdrażania.
W kolejnym wystąpieniu ks. dr hab. Adam Rybicki (KUL) poddał refleksji naukowej
małżeńską duchowość, konfrontując ją z duszpasterstwem. Tezą otwierającą był postulat
mocnego osadzenia duszpasterstwa rodzin na filarach duchowości chrześcijańskiej. Prelegent
zachęcał, aby w pasterskiej pieczy nad rodzinami nie stracić z oczu celu, jakim jest pomnażanie
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Bożej chwały oraz uświęcenie i zbawienie. Prelegent wyakcentował drogę chrystoformizacji,
która jest dojrzewaniem do pełni człowieczeństwa i wiąże się z głęboką przemianą człowieka.
Proces ten dokonuje się w rodzinie poprzez czerpanie z łaski sakramentu małżeństwa,
akcentowanie łaski wiary w życiu małżeńskim i rodzinnym oraz ascetyczny wymiar życia
(postrzegany przede wszystkim jako walka duchowa). Docelowym przedmiotem wystąpienia
były specyficzne cechy duchowości małżeńsko-rodzinnej ukazane przez papieża w Amoris
laetitia. Należy do nich: duchowość komunii nadprzyrodzonej, czyli mistyczne zjednoczenie z
Bogiem w małżeństwie i rodzinie; paschalność jedności małżeńskiej; duchowość wyłączności i
wolności, czyli ukazanie, iż członkowie rodziny nie należą do siebie, ale do Boga; duchowość
opieki i wsparcia – wyrażona w konkretnych czynach miłości. Wymieniając konkretne cechy
duchowości, autor wskazywał ich zastosowanie w duszpasterstwie.
Ojciec Święty, w swoim dokumencie, wyraźnie ukazał podmiotowość rodziny w
duszpasterstwie. Temat ten został podjęty w kolejnym referacie, wygłoszonym przez ks. dra
hab. Zbigniewa Zarembskiego. Prelegent, rozpoczął wystąpienie od wyjaśnienia pojęcia
podmiotowości, a następnie skonfrontował ją z pojęciem rodziny. Jak zaznaczył, podmiotowość
rodziny została podkreślona już przez Vaticanum II. Rodzina, jako „instytucja”, została
ustanowiona przez samego Boga i winna dążyć do nieustannego stawania się domowym
Kościołem. Tożsamość rodziny, a więc i jej podmiotowość jest osadzona na tym boskim
ustanowieniu. Prelegent podkreślił priorytet towarzyszenia małżeństwu i rodzinie, konieczność
formacji pracowników duszpasterstwa rodzin oraz samych duszpasterzy. Zaakcentowano
konieczność umacniania podmiotowości rodziny poprzez słowo Boże i głoszenie kerygmatu
oraz umożliwianie doświadczanie Bożego miłosierdzia w duszpasterstwie rodzin.
Drugą sesję zamykała prelekcja ks. prof. dr hab. Ireneusza Mroczkowskiego z
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przybliżająca zgromadzonemu audytorium
problem rozeznawania odpowiedzialności moralnej w sytuacjach nieprawidłowych. Ksiądz
profesor zaznaczył, że nie możemy czytać Amoris laetitia, abstrahując od dotychczasowego
nauczania Kościoła (a w szczególności od adhortacji apostolskiej Familiaris consortio). Prelegent
wskazał, że miłość małżonków jest znakiem relacji miłości Chrystusa do Kościoła. Jest to jednak
ideał, który na skutek grzechu pierworodnego jest trudny do zrealizowania w świecie ludzkich
więzi. Choć – jak zaznaczył prelegent – adhortacja nie pozostawia wątpliwości, że trwanie
małżonków w sytuacji nieprawidłowej jest grzechem, to warto zadać sobie pytanie o ciężar
winy. Referent, stawiając liczne pytania, prowadził słuchaczy do konfrontacji z sednem
moralnych dylematów małżeńskich sytuacji nieprawidłowych, domagających się pogłębionego
rozeznania duszpasterskiego. Odnosząc się do powyższych sytuacji przestrzegł przed
popełnianiem dwóch grzechów przeciwko Duchowi Świętemu: z jednej strony zuchwałym
grzeszeniem w nadziei na miłosierdzie a z drugiej utratą ufności i nadziei na Boże miłosierdzie.
Ostatecznie postawił pytanie retoryczne, czy w równym stopniu możemy obarczać winą
krzywdziciela i pokrzywdzonego.
W trzeciej sesji, moderowanej przez o. dra hab. Marka Fiałkowskiego OFMConv,
zagłębiono się w tematy niektórych form pastoralnej troski o rodzinę. Przedmiotem pierwszego
wykładu było towarzyszenie narzeczonym we wspólnocie kościelnej. Autorem tej naukowo-
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pastoralnej refleksji był ks. dr hab. Mieczysław Polak, prof. UAM, który u samego początku
swego przedłożenia, zwrócił uwagę, aby adhortację Franciszka odczytywać w hermeneutyce
ciągłości, czyli w świetle poprzednich dokumentów Kościoła, poświęconych rodzinie. Prelegent
postawił ważną tezę o konieczności uważnej diagnozy kondycji narzeczeństwa we
współczesnym świecie. Jednocześnie, opierając się na papieskim dokumencie, zaproponował
aby towarzyszenie narzeczonym było związane z cierpliwością, miało wymiar indywidualny,
eklezjalny i aby koncentrowało się na nadprzyrodzonym charakterze małżeństwa. Ks. Profesor
wykazał, iż papież Franciszek proponuje, aby pedagogia świętości, ustąpiła pierwszeństwa
pedagogii miłości oraz aby nieustannie szukać złotego środka pomiędzy laksyzmem a
rygoryzmem w towarzyszeniu duszpasterskim.
Tematem kolejnego przedłożenia była duszpasterska piecza nad młodymi małżonkami.
Referat wygłosił ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL. Wskazał On na konieczność nieustannej
formacji i dojrzewania do pełni miłości małżeńskiej młodych małżonków. Relacja małżeńska –
jak zaznaczył prelegent – jest procesem skierowanym ku przyszłości. Parafianie, uprzednio
partycypujący w indywidualnym duszpasterstwie winni, po zawarciu związku małżeńskiego,
płynnie przejść pod skrzydła duszpasterstwa rodzin. Ważnym postulatem jest towarzyszenie
młodym małżonkom nie tylko przez osoby duchowne, ale także przez doświadczonych
małżonków. Cały proces towarzyszenia powinien uwzględniać potrzeby i kontekst życia
współczesnych katolików.
Niezwykle aktualny temat, towarzyszenia małżonkom rozwiedzionym, a żyjącym w
nowych, związkach, podjął w kolejnym wystąpieniu ks. dr hab. Jan Krajczyński, prof. UKSW.
Prelegent, ukazał najważniejsze cechy duszpasterstwa małżonków rozwiedzionych,
zaznaczając, że jest to towarzyszenie o charakterze specjalnym. Powinno się odznaczać
bliskością, adekwatnością, duchowym przylgnięciem, cierpliwością, miłością a nade wszystko
dokonywać się na drodze rozeznawania. Wykładowca, przestrzegał aby w stosunku do osób w
nieregularnych sytuacjach małżeńskich, nie prowadzić duszpasterstwa wykluczającego, lecz
ukazać, że Kościół przyjmuje ich z miłością i włączyć ich do wspólnoty. Prelegent w swoim
przedłożeniu, wykazał różne motywy zerwania więzi małżeńskiej i wstąpienia w ponowny
związek oraz wyodrębnił grupy osób żyjących w sytuacjach nieprawidłowych. Zaznaczył, że
papieski dokument zachęca, aby w towarzyszeniu tym osobom, rozeznać ich motywy i nie
pozwalać sobie na łatwe zrównywanie. Podsumowując, prelegent podał cenną wskazówkę, aby
zobaczyć wielkie dobro, jakie może być udziałem całej wspólnoty kościelnej, za sprawą
włączenia do niej osób odczuwających wykluczenie z powodu nieuporządkowanego życiem
małżeńskim.
Ostatnie przedłożenie zaprezentował ks. prof. dra hab. Ireneusza Celarego z
Uniwersytetu Śląskiego, dotyczące troski duszpasterskiej o rodziny migrantów. Prelegent
zauważył, iż zjawisko migracji jest niezwykle ważnym zagadnieniem w obecnych czasach. W
oparciu o papieską adhortację ukazał migrację jako „znak czasu”, który należy odczytać
pastoralnie w perspektywie konsekwencji dla życia rodzinnego. Za adhortacją prelegent
dostrzegł liczne wartości płynące z migracji, jak dynamizacja ekonomiczna czy ubogacenie
kulturowe i społeczne. Jednakże zjawisko generuje także wiele trudności jak:

ISSN 2450-7318

165

Forum Młodych Pastoralistów 21.12.2016

2:2016 NR 3

niebezpieczeństwo dyskryminacji, aktywizacji sieci handlu ludźmi, bieda czy upośledzenie
społeczne rodzin migrantów. Jako destrukcyjne kryteria migracji, prelegent ukazał wojny,
prześladowania i niesprawiedliwość. Referent wskazał także postulaty dla duszpasterstwa
rodzin. Zaproponował harmonizację działań Kościoła, państwa i organizacji pozarządowych, w
trosce o rodziny migrantów. Podkreślił potrzebę wytworzenia rodzinnej atmosfery dla
migrantów oraz prowadzenia duszpasterstwa specjalistycznego, ukierunkowanego na rodziny
migrantów. Miałoby ono być wszechstronne, integrujące, szanujące odmienność kulturową i
uwzględniające duchowe potrzeby tych rodzin.
Zwieńczeniem konferencji była dyskusja panelowa: w jakie sposób czynić duszpasterstwo
rodzin bliskim ludziom, towarzyszącym i „włączającym to, co kruche”. W dyskusji głos zabrał
Jerzy Grzybowski, który od wielu lat towarzyszy małżeństwom w ramach „Spotkań Małżeńskich”
oraz dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, ks. dr Przemysław Drąg. Pierwszy
dyskutant wykazał czym jest towarzyszenie małżonkom i parom. Cechuje się ono cierpliwością,
empatią, otwarciem na dialog, inspirowaniem zamiast narzucania swoich przekonań oraz
postawą słuchania. Ksiądz Drąg przypomniał drogę duszpasterskiej troski: przyjmowanietowarzyszenie-zrozumienie-integracja. Apelował, aby unikać osądów, które najczęściej nie
uwzględniają złożoności sytuacji w jakiej znajdują się małżonkowie. Wskazał na dokonującą się
w pewnym sensie „rewolucję duszpasterską” wewnątrz Kościoła domagającą się wychodzenia
do wiernych i dostrzegania dobra w każdym człowieku. Dyskusja rozszerzyła się także na
wszystkich uczestników konferencji. Głos zabierali prelegenci oraz praktycy duszpasterstwa
rodzin, pracujący z narzeczonymi, małżonkami i parami.
Konferencję zakończył ks. dr hab. Jacek Goleń konkluzją dotyczącą znaczenia łaski Bożej
w duszpasterstwie rodzin Zaznaczył, że istnieje potrzeba ciągłej modlitwy za osoby
obejmowane troską duszpasterską. Wskazał także na działanie „prawa krzyża” w
duszpasterstwie, w które wpisują się zarówno trudności podmiotowe jak i przedmiotowe a
także cierpliwość i wytrwałość potrzebna w drodze towarzyszenia wiernym i rozeznawania.
Zachęcił także do dalszej refleksji nad adhortacją oraz wcielania jej w życie wspólnot
kościelnych. Ostatnim akcentem konferencji była krótka modlitwa w intencji małżeństw i
rodzin.
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