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Od redakcji
Drodzy Czytelnicy
Wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas spotkania
z Krajową Reprezentacją Doktorantów (KRD) i przy innych okazjach wyraża zapewnienie o
podnoszeniu doktoratów. Podkreśla, że Ministerstwo chce „wprowadzić szereg wymogów
projakościowych. Mogą być nimi np.: publikacja co najmniej jednego artykułu w
recenzowanym czasopiśmie ze zmodyfikowanej listy MNiSW lub książki w wydawnictwach z
listy MNiSW; wprowadzenie w ramach szkoły doktorskiej ewaluacji śródokresowej postępów
w przygotowaniu rozprawy doktorskiej (z udziałem recenzentów z innej uczelni), która będzie
przepustką do dalszego kształcenia oraz warunkiem uzyskania wyższego stypendium;
wprowadzenie większej liczby recenzji (cztery recenzje, w tym co najmniej trzy pozytywne);
wprowadzenie wymogu posiadania zewnętrznego certyfikatu z języka obcego na poziomie
C1”. Studenci i doktoranci oraz cała społeczność akademicka KUL bierze czynny udział w
dyskusji nad rządowym projektem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – projekcie
dotyczącym skonsolidowania podstawowych regulacji z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki;
scalenia unormowań z zakresu, który w aktualnym stanie prawnym wynika z ustaw: Prawo o
szkolnictwie wyższym, o zasadach finansowania nauki, o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, o pożyczkach i kredytach studenckich.
Ustawa zwana 2.0 jest nowym wyzwaniem, które ma swoje blaski i cienie, radości i niepokoje.
W dyskusji bierze czynny udział nasz student i doktorant Tomasz Tokarski, który obecnie jest
przewodniczącym Parlamentu Studentów RP. To jednak nie spowolnia rozwoju młodych
pastoralistów w naszej Alma Mater, którzy przygotowali kolejne publikacje naukowe.
Otrzymują Państwo szósty numer internetowego czasopisma doktorantów Instytutu
Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
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. Jesteśmy bowiem przekonani, że Wydział Teologii jest najlepszą
szkołą doktorską, która działa od 1918 roku, czyli ma 100 lat.
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Redaktor naczelny FMP i prorektor KUL ds. studenckich
Lublin 15.06.2018 r.
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Izabela Durma

Najważniejsze problemy moralne w grze Life is Strange
Gry komputerowe należą do jednej z najszybciej rozwijających się branży. Rozrywka
elektroniczna stała się źródłem ogromnych dochodów, mimo problemu piractwa generuje
potężne zyski1. Ponadto, ich popularność sprawia, iż w dzisiejszych czasach gry mają także
pewien status kulturowy. Oznacza to, że nie są już wyłącznie niszową zabawą przeznaczoną dla
najmłodszych, ale również czymś, co można uznać za sztukę, co może inspirować, skłaniać do
przemyśleń, itp. Według badań, przeszło 1,8 miliardów ludzi na całym świecie to zdeklarowani
gracze2.
Można zaobserwować, że spora część psychologów oraz publicystów katolickich
koncentruje się wyłącznie na wadach tejże rozrywki. Zarzuca się, iż nadmierne granie prowadzi
do uzależnień, Światowa Organizacja Zdrowia zamierza uznać to za chorobę psychiczną3,
spędzanie sporej ilości czasu przy tzw. strzelankach skutkuje wzrostem agresji4, gracze częściej
stają się aspołeczni i zadowalają się swoim odosobnieniem, równocześnie będąc obojętnymi na
otoczenie5. Wśród wad wymienia się także zaspokajanie popędów seksualnych6,
nieumiejętność odróżnienia świata realnego od kreowanego7. Osobna grupa zastrzeżeń odnosi
się do negatywnych skutków zdrowotnych związanych z długim spędzaniem czasu przy
elektronicznej rozrywce, od krótkowzroczności począwszy, aż do urazów kręgosłupa i silnych
bólów głowy8. Niektórzy duchowni upatrują w grach bezpośredniego szatańskiego działania9.
Rzecz jasna, nie należy zasygnalizowanych problemów bagatelizować. Jednakże, kultura
gier rozwinęła się już na tyle, że nie ogranicza się wyłącznie do liniowego podążania od zadania
do zadania. Od kilku lat niemal każda większa produkcja jest projektowana jako tzw. sandbox.
Oznacza to, że gracz dostaje do dyspozycji otwarty świat, w którym ma mnóstwo sidequestów
1

Por. A. Saulski. Gry komputerowe: Wielka gra o zyski. W: http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/grykomputerowe-wielka-gra-o-zyski,2072989,4199 [08.06.2018].
2
Zob. R. Ocetkiewicz. To ile jest w końcu graczy na świecie?. W: https://planetagracza.pl/to-ile-jest-w-koncugraczy-na-swiecie/ [03.06.2018].
3
Por. J. Wykowski. Uzależnienie od gier komputerowych chorobą. Czy WHO postąpiła słusznie?.
W: http://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/Uzaleznienie-od-gier-komputerowych-choroba-Czy-WHOpostapila-slusznie,180526,10.html [03.06.2018 r.].
4
Zob. T. Wrzesień. Według badań, brutalne gry czynią nas z czasem bardziej agresywnymi.
W: https://www.dobreprogramy.pl/Wedlug-badan-brutalne-gry-z-czasem-czynia-nas-bardziej-agresywnymi,
News,36666.html [03.06.2018 r.].; Por. M. Sobisz, Szanse i zagrożenia związane z używaniem komputera a
problematyka wychowania dziecka w rodzinie. „Kultura-Media-Teologia” 15:2003 s. 54.
5
Por. M. Przybysz – Zaremba. Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów, Olsztyn 2008, s. 29.
6
Por. M. Cielecka. Brzemię interaktywności : erotyka i seksualność w grach komputerowych. „Replay. The Polish
Journal of Games Studies” 1:2014 s. 42.
7
Tamże s. 30.
8
Zob. Z. Lisek. Wpływ komputerów na zdrowie człowieka. W: http://www.profesor.pl/publikacja,11779,
Artykuly,Wplyw-komputerow-na-zdrowie-czlowieka [03.06.2018 r.].
9
Por. T. Ruciński. Lista demonicznych gier – nie pozwól dzieciom w nie grać!!! W: http://www.fronda.pl/a/listademonicznych-gier-nie-pozwol-dzieciom-w-nie-grac,91351.html [08.06.2018].
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do wykonania, zaś sama linia fabularna nie narzuca mu gotowych celów i rozwiązań, co z kolei
pozwala na kilkukrotne przechodzenia gry i oglądanie różnych zakończeń10. Im większe
możliwości techniczne oraz konkurencja, tym ambitniejsze i bardziej złożone produkcje. Coraz
częściej celem gry nie jest wyłącznie jej ukończenie i dotrwanie do napisów końcowych, ale
przeżycie, które ze sobą niesie. Za konkretną grą idzie pewien przekaz. Gra staje się
doznaniem11. Celem artykułu będzie ujęcie problematyki moralnej w produkcji autorstwa
Dontnod Entertainment pt. Life is Strange.
1. Wstęp do fabuły
Life is Strange to gra przygodowa powstała w 2015 r. Została wydana przez Square Enix,
twórców wielkich hitów RPG oraz takich komputerowych marek jak Tomb Raider, Final Fantasy
czy choćby Chrono Cross12. Firma podjęła duże ryzyko wspierając projekt, gdyż wstępne
diagnozy nie zwiastowały sukcesu przez to, że główna bohaterka jest płci żeńskiej. W grze
skorzystano z formatu epizodycznego – najpierw wydano pierwszy odcinek, a po pewnym
czasie kolejne cztery, rzecz jasna zależne od siebie, będące jedną spójną opowieścią13.
Główna opowieść przenosi nas do Arcadia Bay, niewielkiego miasteczka, w którym
uczęszcza do szkoły fanka fotografii, Maxine Caulfield14. Dziewczyna powraca w rodzinne strony
po kilku latach nieobecności. Poznajemy ją w czasie koszmarnej wizji zbliżającego się do Arcadii
tornada. W momencie, gdy dostaje się do latarni, budzi się w klasie na zajęciach z fotografii. Po
skończonej lekcji ze swoim ulubionym profesorem, panem Jeffersonem, staje się świadkiem
niezwykłej sytuacji. W damskiej toalecie widzi niebieskiego motyla, którego uwiecznia na
zdjęciu. Po chwili do pomieszczenia wbiega Nathan, jej kolega z klasy, oraz osoba, której w
pierwszej chwili nie poznaje. Dwójka kłóci się o pieniądze, po czym chłopak w akcie desperacji
strzela. Dziewczyna zostaje zabita w czasie, gdy Max kryje się za jedną z kabin. Okazuje się
jednak, że Caulfield ma niezwykłą moc – może cofnąć czas i dzięki temu wzywa alarm zanim
dochodzi do strzału15.
Ta sytuacja staje się punktem wyjścia całej dalszej historii. Od tego momentu przebieg
fabuły w dużej mierze zależy od wyborów gracza. Co ważne, sama postać głównej bohaterki
została stworzona jako mało charakterystyczna, co pozwala niemal każdemu się z nią

10

Por. Zooltar. Trzy dekady otwartych światów. „Pixel” 3:2018 s. 63.
Zob. K. Jędrasiak. Gracz jako model uczestnika współczesnej kultury. Łódź 2017 s. 92.
12
https://square-enix-games.com/en_EU [05.06.2018].
13
P. Purczyński. Dontnod: wobec Life is Strange nie mieliśmy żadnych oczekiwań. W: http://www.gram.pl/
news/2016/03/15/dontnod-wobec-life-is-strange-nie-mielismy-zadnych-oczekiwan.shtml [05.06.2018].
14
Nazwisko głównej bohaterki nie jest przypadkowe. Jednym z wątków gry jest dojrzewanie Maxine, stąd
nawiązanie do Holdena Caulfielda z powieści Buszujący w zbożu. Por. J.D. Salinger. Buszujący w zbożu. Warszawa
2018.
15
P. Pochowski. Zupełnie jak efekt motyla – recenzja Life is Strange: Chrysalis. http://www.gram.pl/
artykul/2015/02/04/zupelnie-jak-efekt-motyla-recenzja-life-is-strange-chrysalis.shtml [05.06.2018].
11

ISSN 2450-7318

6

Forum Młodych Pastoralistów 15.06.2018

4:2018 NR 6

utożsamić16. To z kolei sprawia, że gra w Life is Strange staje się przeżyciem i doświadczeniem17.
Wrażenie to pogłębia interaktywność – gracz „staje się jej współautorem”18.
Okazuje się, że uratowana przez Maxine dziewczyna, jest jej przyjaciółką z dzieciństwa,
Chloe. To buntowniczka, całkowite przeciwieństwo głównej bohaterki. Max opowiada jej o
swojej mocy, po czym wspólnie decydują się na poszukiwanie zaginionej uczennicy, bliskiej
osoby Chloe – Rachel. Zniknęła w nieznanych okolicznościach i nikt nie jest w stanie jej
zlokalizować.
Oprócz wspomnianych bohaterek gracz poznaje środowisko Akademii Blackwell,
placówki, w której kształci się panna Caulfield. Każda z postaci jest wyrazista, zaś relacje z
protagonistką zależą od wyborów podejmowanych w czasie rozgrywki. Kilka z nich zostanie
przedstawionych w ramach studium moralnego podjętego w kolejnej części artykułu.
Choć Maxine i Chloe dążą do tego, aby odnaleźć zaginioną, korzystanie z mocy nie
pozostaje bez wpływu na innych. Dziewczyna z czasem traci siły, ponadto naruszenie
czasoprzestrzeni sprawia, że przyroda się buntuje i doprowadza do tego, iż wielkie tornado
zbliża się do miasta. Następuje tzw. efekt motyla – jedno wydarzenie ingerujące w prawa fizyki
generuje inne, wielokrotnie bardziej zgubne19.
Max staje przed ważnymi wyborami. Z jednej strony pragnie ratować Chloe, która stale
wpada w tarapaty, z drugiej – każde cofnięcie czasu implikuje większy chaos w otaczającym
świecie. Akcja gry trzyma w napięciu i powoduje ogromne zaangażowanie emocjonalne u
gracza. Ponadto, na stronie Steam, gdzie można zakupić grę, znajdują się statystyki związane z
poszczególnymi wyborami podejmowanymi przez użytkowników, dzięki czemu można
sprawdzić, które opcje dominowały wśród graczy.
Fabuła gry jest zbyt złożona, aby przedstawić ją w całości, jednak krótki zarys
w zupełności wystarczy, by zająć się tym, co nas interesuje, czyli problemami natury moralnej.
2. Problemy moralne przedstawione w grze
Każda gra jest produktem i powstaje po to, by przynieść zysk twórcom. Choć to zdanie
wydaje się truizmem, należy o nim wspomnieć, ponieważ Life is Strange nie jest grą czysto
moralizatorską czy dydaktyczną. Nie jest też jednoznaczna w samej swojej wymowie – gracz
może podejmować wybory niemoralne i nie są one „otwarcie” potępiane przez grę, jak np. w
Fable: the Lost Chapters, kiedy w zależności od postępowania zmieniał się wygląd fizyczny
głównego bohatera (gdy czynił dobro, upodabniał się do anioła, kiedy zło – wyrastały mu rogi i
jego szaty przybierały ciemny kolor)20. Niektóre omówione problemy są łatwe do
16

Por. S. Radzewicz. Finał Life is Strange to nóż w plecy. Jak można zepsuć tak kapitalną grę przygodową!.
https://www.spidersweb.pl/2015/10/final-life-is-strange.html [05.06.2018]; Por. A. Muszyńska. Life is Strange.
Banalnie o niebanalnym. “Pixel” 9:2016 s. 47.
17
D. Jayemanne. Ludology is Strange: Temporal Experience in Gaming and Life is Strange. http://pocg2016.
institutedigitalgames.com/site/assets/files/1015/jayemanne_-_ludology_is_strange.pdf s. 2 [05.06.2018].
18
Zob. W. Kałużyński. Gra w kino, kino w grze. „Pixel” 2:2018 s. 107.
19
Por. D. Kwietniak, P. Oprocha. Teoria chaosu w ujęciu matematycznym. „Matematyka Stosowana” 9:2008 s. 10.
20
Zob. Ł. Michalik. Moralne dylematy w grach. Momenty, które zmusiły mnie do zastanowienia.
W: https://gadzetomania.pl/57588,moralne-dylematy-w-grach-momenty-ktore-zmusily-mnie-do-zastanowienia
[08.06.2018].
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sklasyfikowania, warto jednak docenić, iż panowie z Dontmod nie poszli po linii najmniejszego
oporu i nie stworzyli dzieła prezentującego wartości postmodernistyczne, ale pozwolili, by gracz
sam decydował i ponosił konsekwencje wyborów sterując postacią Maxine.
2.1. Cyberbullying
Cyberbullying został przedstawiony w grze bardzo dokładnie, wraz z ewentualnymi
konsekwencjami, które z niego wynikają. Jest to typ agresji elektronicznej, wiążący się często z
zastraszaniem, poniżaniem i szantażowaniem21. Wraz z rozwojem internetu i mediów
społecznościowych problem się nasila, ale także podejmowane są próby walki z nim. Bardzo
mocno w przeciwdziałanie przemocy internetowej włącza się Kościół22. W interesującej nas
historii dotyka bezpośrednio Kate, koleżanki z klasy Maxine. Poznajemy ją jako nieco
zastraszoną i wycofaną, a wraz z rozwojem fabuły poznajemy tego przyczynę.
Kate pochodzi z bardzo religijnej rodziny. Odwiedzając jej pokój można znaleźć kartki z
cytatami z Pisma Świętego i wyrazami błogosławieństwa wysłanymi przez rodzinę, Biblię z
zaznaczonymi najważniejszymi dla niej fragmentami. Dziewczyna postanowiła wybrać się raz na
imprezę zorganizowaną przez szkolne bractwo Vortex, na którego czele stoi Nathan, niedoszły
zabójca Chloe.
Okazuje się, że w czasie zabawy Kate nasypano narkotyk do drinka. Nieświadoma została
nagrana przez telefon, będąc w niedwuznacznej sytuacji z jednym z kolegów ze szkoły. Wideo
zostało wrzucone do sieci i stało się hitem wśród społeczności Akademii Blackwell.
Jak wspomniano, w tym przypadku przekaz jest jasny. Nie ma opcji, która pozwoliłaby
na popieranie takiego działania. Wolitywność gracza objawia się jednak w relacji między Max a
Kate. Protagonistka może rozmawiać z Kate na ten temat, udzielać jej wsparcia, zapewniać o
tym, że wierzy w jej wersję wydarzeń. Gracz może także ścierać obraźliwe treści na jej temat,
które zostały napisane na ścianach akademika oraz zamieszczone tam linki do nagrania. Jeżeli
nie ma na to ochoty, może ignorować problem Kate i nie angażować się w pomoc.
Waga tej relacji zostaje sprawdzona pod koniec drugiego rozdziału. Wówczas Max staje
się świadkiem tego, jak Kate skacze z dachu akademika i popełnia samobójstwo. Cofa jednak
czas, aby pójść do niej i przekonać ją do zejścia, ale nagle okazuje się, że jest przemęczona i traci
moc – przez to gracz ma wyłącznie jedną próbę uratowania jej życia. Jeżeli faktycznie Max
rozmawiała sporo z Kate i prześledziła jej zapiski, ma duże szanse na zniechęcenie przyjaciółki
do targnięcia się na siebie. W przeciwnym razie, rozmowa się nie układa i dziewczyna popełnia
samobójstwo. Co ważne, nawet w przypadku zupełnego odtrącania Kate, jest szansa na
ratunek, jednak wymaga on dużo więcej wysiłku gracza.
Jak widać, twórcy podeszli bardzo poważnie do problemu przemocy internetowej.
Ponadto, wraz z producentem, wspomnianą firmą Square Enix, stworzyli kampanię przeciwko
gnębieniu. Osoby, które pragną się zaangażować, mają za zadanie wyrażenie swojego sprzeciwu
względem gnębienia i okraszenie go hasztagiem #EveryDayHeroes, czyli nazwą, którą w grze

21
22

Por. A. Szajda. Cyberbaiting wyzwaniem dla pedagoga szkolnego. „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2:2014 s. 57.
Por. NIK. Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Warszawa 2017 s. 49.
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otrzymał konkurs fotograficzny23. Jako że Life is Strange cieszy się ogromnym uznaniem,
również przez naszych rodzimych znawców, wskazano ją jako jedną ze stu najlepszych gier
wszechczasów24, przekaz ma szerokie echo i oddźwięk społeczny.
2.2. Eutanazja
Eutanazja jest współcześnie bardzo palącym problemem. Polega ona na zabiciu osoby
starej lub chorej, zwykle poprzez odłączenie od aparatury podtrzymującej ją przy życiu albo
bezpośrednim podaniu zastrzyku z trucizną. Etymologicznie oznacza ona „dobrą śmierć”,
jednak nawet polskie prawodawstwo nazywa ją bezpośrednio „zabójstwem”25. Opinia Kościoła
na jej temat jest jednoznaczna: „Eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków,
polega na położeniu kresu życiu osób upośledzonych, chorych lub umierających. Jest ona
moralnie niedopuszczalna” (KKK 2277).
Choć w wielu krajach taki proceder jest legalny i domaga się go wielu ludzi deklarujących
się jako katolicy, również osoby duchowne26, w grze sprawa została złożona w ręce
użytkownika. Temat ten pojawia się w trzecim rozdziale rozgrywki. Max jest sfrustrowana
faktem, że Chloe nie radzi sobie ze śmiercią ojca, Williama. Przypadkowo udaje jej się cofnąć do
dzieciństwa, do momentu sprzed wypadku samochodowego, w którym zginął. Chowa kluczyki
i dzięki temu ratuje mu życie.
Jak się okazuje, wydarzenie to nie pozostaje bez wpływu na przyszłość. Max odwiedza
przyjaciółkę, jednak nie jest ona pewną siebie rebeliantką, którą poznaje gracz. Okazuje się, że
sama miała wypadek samochodowy, który sprawił, że znajduje się na wózku inwalidzkim i jest
niemal całkowicie sparaliżowana. Max nie może wyjść z szoku. Spędza noc u przyjaciółki i
wspomina dawne czasy. Wówczas Chloe żali się, że i tak niedługo umrze, a ogromne cierpienie
jej i rodziców sprawia, że pragnęłaby tego dłużej nie ciągnąć. Wówczas gracz może zdecydować,
czy odłączyć Chloe od aparatury, czy nie. Max, zanim wykona tę czynność lub jej odmówi, ma
możliwość przejścia się po pokoju. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że gra podpowiada wybór
„skrócenia cierpienia”. Protagonistka znajduje rachunki za leczenie Chloe, oddalone decyzje o
podwyższeniu renty oraz stary album ze zdjęciami bohaterek, który może mieć na celu
wzbudzenie litości nad obecnym losem niepełnosprawnej dziewczyny. Sama scena jest
niezwykle sugestywna dzięki konsultacjom z lekarzami, jakie podjęto w czasie produkcji gry 27.
Tym razem, mimo powagi sytuacji, wydarzenie nie ma bezpośredniego wpływu na
dalszą rozgrywkę. Bez względu na wybór, Max postanowi ponownie cofnąć się w czasie i nie
chować kluczyków Williama. To powoduje, że powraca do Chloe i tłumaczy jej, jak potoczyłyby
23

Zob. P. Pochowski. Twórcy Life is Strange prowadzą kampanię przeciw gnębieniu, Wasza pomoc też się liczy. W:
http://www.gram.pl/news/2016/01/14/tworcy-life-is-strange-prowadza-kampanie-przeciwko-gnebieniu.shtml
[08.06.2018].
24
Spikain. Life is Strange. W: 100 gier wszech czasów. Red. D. Bojarski. Wrocław 2018 s. 53.
25
Por. R. Rabiega. Eutanazja jako problem prawny i etyczny. „Prawo Kanoniczne” 1:2016 s. 161-162.
26
Por. A. Białous. Przełożony Braci Miłosierdzia apeluje o wycofanie zgody na eutanazję i czeka na reakcję
Watykanu. W: https://www.pch24.pl/przelozony-braci-milosierdzia-apeluje-o-wycofanie-zgody-na-eutanazje-iczeka-na-reakcje-watykanu,51296,i.html [08.06.2018].
27
Zob. S. Radzewicz. Nowy epizod Life is Strange sponiewierał mną. Gra jest mocniejsza niż niejedna kampania
społecznościowa. W: https://www.spidersweb.pl/2015/08/life-is-strange-4.html [08.06.2018].
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się jej losy, gdyby ojciec żył. Jednakże, wracając do samego wyboru, w przypadku śmierci, Chloe
zasypia. Jeśli jednak Max odmówi, tłumaczy to tym, że nigdy nie mogłaby zrobić jej czegoś
takiego i przyjaciółka przyjmuje jej argumentację. Choć teoretycznie nie jest to opcja
sugerowana przez twórców, gracz może ją wybrać.
2.3. Homoseksualizm
Homoseksualizm w grze poruszony został w sposób bardzo subtelny. Gracze spierają
się, czy relacja między Max i Chloe jest czysto przyjacielska, czy może niesie ze sobą jakieś
głębsze uczucie28. Podobnie jak w przypadku eutanazji, twórcy wydają się sugerować
pogłębienie ich związku, jednak ostateczna decyzja należy do gracza.
Sam problem jest niesamowicie aktualny. W wielu europejskich krajach osoby
homoseksualne mogą zawierać śluby, błogosławią im także niektóre protestanckie Kościoły,
często takie pary mają zgodę na adopcję dzieci. Aby nie dać się zmanipulować postulatom
„pragnienia szczęścia” oraz „prawa do dziecka i miłości” dla każdego, warto ponownie zerknąć
do Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Tradycja, opierając się na Piśmie świętym,
przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie, zawsze głosiła, że: «akty
homoseksualizmu z samej swojej natury są nieuporządkowane». Są one sprzeczne z prawem
naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej
komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać
zaaprobowane” (KKK 2357).
Max jest bardzo zaangażowana w relację z Chloe29. Początkowo można wnioskować, że
wynika to z faktu, iż opuściła rodzinną miejscowość na kilka lat i ani razu nie próbowała
kontaktować się ze swoją towarzyszką z dzieciństwa, wobec czego pragnie jakoś nadrobić
stracony czas i niejako wynagrodzić tę nieobecność. Z czasem jednak, sytuacji co najmniej
dwuznacznych, przybywa. Kiedy Max odwiedza Chloe w jej domu, spierają się o to, czy główna
bohaterka jest odważna, domowniczka proponuje, by przyjaciółka ją pocałowała. Tutaj gracz
może zdecydować, czy do tego dojdzie. Następnie Max coraz bardziej angażuje się w
poszukiwanie Rachel i zdaje się wykonywać wszystko, o co ją poprosi Chloe. W finale opowieści
przyjaciółki stoją pod latarnią morską i widzą zbliżające się tornado. Jeśli wcześniejsze wybory
afirmowały Chloe, dziewczyny się pocałują – jak wspomniano, takie rozwiązanie wydaje się
sugerować gra. Punktem kulminacyjnym jest ostatni wybór, którego gracz dokona w tej scenie
– cofnięcie się w czasie, brak reakcji na atak Nathana, a tym samym uratowanie miasta kosztem
Chloe lub ponowna pomoc przyjaciółce, która z kolei sprowadzi śmierć na mieszkańców Arcadia
Bay30.
Alternatywą dla relacji homoseksualnej między bohaterkami jest postać drugoplanowa,
Warren. Chłopak przyjaźni się z Max, ewidentnie mu na niej zależy, pomaga jej dwukrotnie, gdy
zostaje zaatakowana przez Nathana. Gracz może dokonywać wyborów, które ich do siebie
28

Muszyńska. Life is Strange. Banalnie… s. 46.
Por. J. Conditt. Life is Strange: Ambiguous young love among leading ladies. W: https://www.engadget.com/
2014/08/14/life-is-strange-ambiguous-young-love-among-leading-ladies/?guccounter=1 [08.06.2018].
30
Por. P. Pochowski. Life is Strange: Polraized – recenzja. W: http://www.gram.pl/artykul/2015/10/25/life-isstrange-polarized-recenzja.shtml [08.06.2018].
29
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zbliżą: zgodzić się na wspólne wyjście na film, pomoc Warrenowi w eksperymencie naukowym,
nielegalne podwyższenie oceny z tegoż, napisanie wiadomości na drzwiach jego pokoju. Choć
w ostatnim rozdziale istnieje opcja pocałowania Warrena, jest to relacja, w której
zaakcentowane jest bardziej zaangażowanie chłopaka niż głównej bohaterki31. Bez względu na
wybory, nie sposób doprowadzić do takich linii dialogowych, jak choćby w relacji między Max i
Chloe, co tym bardziej utwierdza w przekonaniu, że twórcy chcieli unowocześnić fabułę.
***
Gry są nie tylko źródłem upadku obyczajów i problemów zdrowotnych, ale dzięki
nieustannemu rozwojowi stają się także miejscem podejmowania poważnej problematyki
społecznej i światopoglądowej. Dawniej w grach fabuła była narzucana i gracz był wyłącznie
uczestnikiem opowiedzianej przez twórców historii. Coraz częściej jednak produkcje pozwalają
na to, aby to właśnie użytkownik miał możliwość kierowania wydarzeniami w istotny dla siebie
sposób.
Przykładem takiej gry jest omawiana gra Life is Strange. Choć miejscami twórcy wydają
się sugerować niemoralne z punktu widzenia katolickiego decyzje, pozostawiają wolność
graczowi. Co więcej, te wybory znajdują uzasadnienie w fabule, nie są jakoś potępianie i nie
sprowadzają ostracyzmu na protagonistkę. Należy dodać, że omawiany tytuł niesamowicie gra
na emocjach. Gracze mocno utożsamiają się z główną bohaterką, przez co dokonywanie
wyborów jest niezwykle realistyczne i trudne. Produkcja porusza problemy obłożnie chorych
osób, trudnych i nieuporządkowanych sytuacji rodzinnych, ale też pokazuje wartości takie jak
miłość, przyjaźń i oddanie.
Gry komputerowe często są nadmiernie demonizowane. Uczciwe podejście do tematu
dowodzi jednak, iż wiele destrukcyjnych zachowań użytkowników wynika z braku odpowiedniej
edukacji medialnej, która pomogłaby właściwie odbierać produkcje. To także spore wyzwanie
dla przedstawicieli Kościoła, którym zdarza się dość krytycznie, ale niekoniecznie obiektywnie
krytykować gry.
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Summary:
Computer games are becoming more and more popular. Many of them are taking
important issues. The main aim of the article was to present the moral issues in the game Life
is Strange. These problems are ambiguous, but the player creates entertainment himself and
can make decisions.
Keywords: game, decisions, morality
Słowa kluczowe: gra, decyzje, moralność
mgr Izabela Durma - magister teologii, licencjat filologii polskiej, doktorantka edukacji
medialnej, katechetka w Szkole Podstawowej im, Bolesława Prusa w Sadurkach. Główne
zainteresowania naukowe: relacje między Kościołem a mediami, literatura religijna, życie
konsekrowane, kwestie moralne w grach komputerowych.
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Adrian Borowski

Teologiczne przesłanie walki Jakuba z Bogiem
(Rdz 32, 23-33)
Od niepamiętnych czasów aż po wiek obecny człowiek interesował się niezwykłymi
i tajemniczymi wydarzeniami wśród których, na szczególnym miejscu, znajdowały się zdarzenia
związane z życiem religijnym. Sytuacje, w których sacrum stykało się z profanum, powodując
ciąg niezwykłych zdarzeń, były zawsze źródłem licznych legend, przyczyną wznoszenia
pamiątkowych budowli czy też powodem organizowania indywidualnych bądź zbiorowych
wędrówek religijnych do miejsc, które w powszechnej opinii uważane były za teren szczególnej
łączności nieba z ziemią.
Obok konkretnych miejsc kultu, szczególną formą świadectwa kontaktu Boga
z człowiekiem są liczne opowieści przekazywane w formie pisemnej bądź ustnej, wśród których
na najważniejszym miejscu należy umieścić przesłanie teologiczne obecne w księgach Pisma
Świętego. Biblia, która jest księgą opisującą historię relacji Boga z człowiekiem, zawiera w sobie
pełne przesłanie tego, co Bóg, przez ekonomię zbawienia, postanowił przekazać człowiekowi.
Poszczególne biografie postaci biblijnych to opisy zdarzeń, poprzez które Bóg wkraczał w życie
tych starożytnych bohaterów, aby przekazać im swoją wolę, mającą znaczenie zarówno
indywidualne, jak również niosące z sobą teologiczne przesłanie dla narodu wybranego oraz
całej ludzkości.
Księga Rodzaju podaje opis życia trzech wielkich patriarchów: Abrahama, Izaaka
i Jakuba. Tylko w odniesieniu do Izaaka historia jego życia zawarta w Biblii jest bardzo uboga i
wpleciona w opowiadania o ojcu Abrahamie i synu Jakubie. Stąd niektórzy egzegeci uważają go
za postać pośrednią między dwoma wielkimi patriarchami, których dzieje w Piśmie Świętym są
traktowane z wyjątkowym szacunkiem i pieczołowitością 1. Bóg objawiając się człowiekowi
sprawia, że jego życie ulega diametralnej zmianie. Tak było w przypadku Abrahama, którego
Jahwe na starość powołał do zasadniczej zmiany życia i odbycia wędrówki do obcej ziemi. Tak
też było w przypadku Jakuba. Życie tego biblijnego bohatera nie należało do łatwych.
Niezwykłość jego biografii polega na złożoności jego życia, miało ono bowiem dwa główne
aspekty: ludzki i boski. Z jednej strony jest to historia nacechowana świeckimi elementami
rywalizacji, oszustw, małżeństw i narodzin potomków, a z drugiej strony jest to relacja
nacechowana od początku licznymi wątkami religijnymi. Życie tego biblijnego «oszusta», na co
wskazuje etiologia jego imienia (ya`áqöb), nie pozostaje obojętne Bogu. Jahwe daje mu
możliwość odbycia pokuty i wynagrodzenia za popełnione przewinienia, a wchodząc w jego
życie w najtrudniejszych jego etapach, błogosławi mu, obiecuje opiekę, a na końcu przeznacza

1

A. Salas. Wędrówka narodu. Pięcioksiąg i księgi historyczne. Kraków 1998 s. 27.
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do spełnienia wyjątkowej roli – stania się ojcem narodu szczególnie wybranego przez Jahwe
(35, 11-12).
Bogactwo treści cyklu tradycji o patriarsze Jakubie oraz ograniczona przestrzeń
niniejszego artykułu, sprawiają, że zostanie zaprezentowana teologiczna interpretacja jednego
z najbardziej znanych epizodów życia tego biblijnego bohatera, jakim była jego nocna potyczka
z tajemniczą postacią. Początkowo zaprezentowana będzie ogólna biografia omawianej postaci,
a następnie zostanie przedstawiona teologia passusu Rdz 32, 23-33.
1. Historia życia patriarchy Jakuba
Cykl o Jakubie, którego imię oznacza „trzymający za piętę” 2, rozpoczyna się od
umieszczenia informacji o bezpłodności Rebeki – matki głównego bohatera, za którą wstawia
się u Boga Izaak – jej mąż. Na skutek modlitwy rodzą się bliźnięta: starszy Ezaw 3 i młodszy
Jakub4. Ezaw jako starszy z bliźniąt zyskuje przywilej pierworództwa5, który Jakub w sposób
przebiegły odkupuje od niego za potrawę z soczewicy (25, 29-34), a następnie za namową matki
wyłudza od ojca błogosławieństwo, które przypadało pierworodnemu synowi (27, 1-45)6. W
obawie przed zemstą brata, pod pozorem wzięcia sobie żony, patriarcha ucieka do swojego
wuja Labana – brata Rebeki. W czasie drogi, Bóg we śnie potwierdza mu otrzymane wcześniej
ojcowskie błogosławieństwo. Miejscu temu Jakub nadaje więc nazwę Betel, ustawia stelę
i ślubuje, że po szczęśliwym powrocie do domu będzie czcił Boga JHWH i składał mu w ofierze
dziesięcinę (28, 10-22)7. W Charanie Jakub pracuje u Labana, wypasając owce. Tam również
zakłada rodzinę, pracując przez siedem lat za córkę swego wuja – Rachelę, a oszukany przy
zawieraniu małżeństwa, dalsze siedem za drugą córkę Leę i następne sześć lat za ofiarowane
mu wynagrodzenie. Dzięki Bożemu błogosławieństwu i własnej przebiegłości dorabia się
dużego majątku i licznej rodziny (29–30). Po dwudziestu latach potajemnie opuszcza teścia i
udaje się do Kanaanu. Laban ściga go, jednak dzięki Bożej interwencji nie wyrządza mu krzywdy,
ale zawiera z nim przymierzę i pozwala mu odejść (31, 1 – 32, 1)8. Patriarcha wyrusza w podróż,
zamierzając powrócić do swojego ojca. Problemem staje się obawa zemsty ze strony
2

Inne tłumaczenie imienia Jakub odnosi się do jego chytrości i przebiegłości, a nawet oszustwa (27, 36), co już u
samego początku życia patriarchy zapowiada jeden z głównych wątków tematycznych cyklu, z którego bohater
dowiaduje się o licznych oszustwach samego Jakuba oraz o oszustwach, których doświadczać będzie ze strony swej
najbliższej rodziny. J. Warzecha. Jakub – przebiegłość przemieniona. „Królowa Apostołów” 7:1993 s. 16.
3
Imię Ezaw oznacza „owłosiony”, staje się on postacią eponimiczną narodu Edomitów. Hasło: Ezaw. W: Słownik
tła Biblii. Red. J.I. Packer, M.C. Tenney. Warszawa 2007 s. 470. Między Edomem a Izraelem dochodzić będzie do
licznych sporów, a nawet wojen, co zapowiada już walka dwóch braci w łonie matki. S. Wypych. Wprowadzenie w
myśl i wezwanie ksiąg biblijnych. Warszawa 1987 s. 76.
4
M. Bednarz. Historia zbawienia. Tarnów 2000 s. 59.
5
Pierworodny syn zajmował szczególne miejsce w rodzinie. Cieszył się prawem do szczególnego ojcowskiego
błogosławieństwa. Oczekiwano od niego, że będzie następcą głowy rodu, dlatego też przez całe życie miał dźwigać
większą odpowiedzialność za własne postępowanie i za postępowanie swoich braci, ale też przysługiwało mu
prawo dziedziczenia podwójnej części rodzinnego majątku. E. Zawiszewski. Historia zbawienia. Pelplin 1993 s. 5.
6
W ocenie postępowania Jakuba nie możemy sugerować się obecnymi normami moralnymi, ale powinniśmy
odnieść się do starożytnej kultury Wschodu, według której stopień inteligencji Beduina mierzy się miarą jego
przebiegłości i sprytu. Bednarz. Historia zbawienia s. 60.
7
M. Bocian. Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze,
muzyce i sztukach plastycznych. Kraków 1995 s. 196.
8
Zawiszewski. Historia zbawienia s. 6.
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oszukanego przed laty brata. Strach u Jakuba wzmaga wiadomość o wyjściu naprzeciw niego
Ezawa z oddziałem czterystu ludzi (32, 7). Jakub mając nadzieję, że ułagodzi brata licznymi
darami dzieli cały swój majątek na grupy, które poprzedzają jego i jego rodzinę. Przed
spotkaniem z bratem, w nocy nad potokiem Jabbok, patriarcha walczy z tajemniczą postacią,
symbolizującą Boga (32, 23-33). Po całonocnych zmaganiach Jakub otrzymuje nowe imię –
Izrael oraz błogosławieństwo. Przed spotkaniem z bratem, Jakub oddaje mu siedmiokrotny
pokłon, po czym bracia rzucają się sobie w ramiona w geście pojednania (33, 1-17)9. Patriarcha
osiedla się w Sychem, gdzie następuje epizod z córką Jakuba – Diną, zgwałconą przez syna króla
Sychem (34, 1-31). Następnie Jakub udaje się do Betel, gdzie Bóg ponownie nazywa go
imieniem Izrael i udziela błogosławieństwa (35, 1-15). W tym czasie patriarsze rodzi się ostatni,
dwunasty już syn – Beniamin, przy którego porodzie umiera ukochana żona Rachela (35, 1620). Umiera również Izaak, którego ciało obaj synowie chowają obok ciała Abrahama i Sary w
pieczarze Makpela (35, 27-29). Dalsze dzieje patriarchy łączą się z opowiadaniem o Józefie (3750). Pod koniec swojego życia Jakub wyrusza do Egiptu do swojego syna Józefa, którego uważał
od dawna za nieżyjącego (46, 1 – 47, 12). Po swojej śmierci Jakub zostaje pochowany, podobnie
jak jego dziadek i ojciec w pieczarze Makpela (50, 12-13)10.
2. Znaczenie teologiczne pasussu o nocnej potyczce nad potokiem Jabbok
Passus o nocnej potyczce nad potokiem Jabbok, podobnie jak i cały cykl tradycji
o patriarsze Jakubie, niesie w sobie głębokie przesłanie teologiczne, którego prawidłowe
odczytanie zależy w znacznej mierze od właściwej interpretacji nie tylko samego fragmentu
o Penuel, ale całości cyklu o patriarsze. W poniższej części artykułu zostanie podjęta próba
przedstawienia głównych myśli teologicznych niniejszej perykopy, która jest mocno
zakorzeniona w całość opowiadania o relacji dwóch braci bliźniaków i ich nieustannej rywalizacji
o błogosławieństwo nie tylko ich ojca, ale i samego Boga Jahwe.
Nocna scena, w której rozgrywa się najważniejsza walka w historii życia Jakuba,
umiejscowiona jest w szczególnie trudnych warunkach. Powrót z dwudziestoletniej banicji,
podczas której patriarcha w sposób namacalny doświadczył Bożego błogosławieństwa,
narażony jest na klęskę. Wiadomość o nadciągającym oddziale Edomitów, na czele których stoi
oszukany przed laty Ezaw, wywołuje popłoch w obozie Jakuba. Patriarcha, szukając pomocy,
modli się do Boga, a następnie chcąc ratować własną rodzinę, przeprowadza ją przez bród
potoku Jabbok i sam wraca na północną stronę, aby, jakby się mogło wydawać, spokojnie
przeczekać noc11. Jest to noc, która poprzedza powrót na rodzinne ziemie. Jednak nim ten
powrót nastąpi, ktoś znienacka napada na niego i mocuje się z nim aż do świtu. Ta walka stanowi
swoisty moment rozrachunku za błędy popełnione w przeszłości i symboliczną czynność
oczyszczenia Jakuba przed powrotem do domu ojca12.
9

Bednarz. Historia zbawienia s. 62.
Bocian. Leksykon postaci biblijnych 197.
11
S. Potocki. Wybrane zagadnienia z Historii Zbawienia Starego Testamentu (studium katechetyczne). Przemyśl
1999 s. 37.
12
D. Dziadosz. Heroiczna walka Jakuba o błogosławieństwo (Rdz 32,23-33). „Premislia Christiana” T. XIII 2008/2009
s. 100.
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Wynik nocnej potyczki jest zadawalający dla Jakuba. Patriarcha nie odniósł wprawdzie
pełnego triumfu, ale fakt, że zachował życie mimo stanięcia twarzą w twarz z Bogiem, pozwala
widzieć w nim zwycięzcę. Nie to jednak stanowi istotę tej perykopy, ale raczej to, co się zdarzyło
w trakcie walki. Bóg w przeddzień wejścia Jakuba do rodzinnej ziemi, nadaje patriarsze nową
misję, co symbolizuje zmiana jego imienia na Izrael13. W tym wydarzeniu dotychczasowe jego
imię przypominające o niechlubnym oszustwie14 zostaje zdjęte z patriarchy i tym samym, w
symboliczny sposób, Bóg odpuszcza mu grzechy popełnione w młodości. Na pamiątkę tej
niezwykłej absolucji Jakub/Izrael zostaje porażony w nerw kulszowy, a wywołany tym sposobem
częściowy niedowład jego ciała staje się formą zadośćuczynienia za te grzechy 15. Po takim
oczyszczeniu Bóg ponownie obdarza go błogosławieństwem, zapewniając już kolejny raz o
swojej nieodwołalnej życzliwości i łaskawości, a tym samym włączając go do sukcesyjnej linii
patriarchalnych beneficjentów Bożych obietnic (12, 1-3; 13, 14-16; 15, 1-21; 17, 1-22; 22, 1518; 26, 1-5.24; 28, 10-22; 32, 23-33; 35, 9-12)16. To błogosławieństwo, które jest wyrazem
niezasłużonego wybrania, jest spełnieniem życiowego pragnienia patriarchy widocznego od
chwil narodzin i walki z bratem o pierwszeństwo aż do zawziętej potyczki i słów: „nie puszczę
cię, dopóki mi nie pobłogosławisz” (32, 27)17.
Powyższa interpretacja teologiczna odnosi się bezpośrednio do postaci Jakuba, jednak
ten passus posiada również znaczenie nie tylko indywidualne, czyli konflikt Jakub-Ezaw, ale
również i zbiorowe rozciągnięte na całą historię Izraela – potomków Jakuba i ich konfliktów
z Edomitami – potomstwem Ezawa. Przez stulecia toczyły się walki między Izraelem
a zamieszkującym południowo – wschodnie tereny Palestyny – Edomem. W tym kontekście
społeczno – politycznym analizowany passus jednoznacznie wskazuje na dominację Jakuba nad
Ezawem, a przez to na dominację Izraela nad Edomem18. Taka perspektywa pozwoliła Izraelitom
pozytywnie patrzeć w przyszłość i mieć nadzieję, że tak jak Jakub dzięki Bożemu
błogosławieństwu wyszedł zwycięsko z konfliktu z bratem, tak też i oni, dzieci Jakuba, a przez
to i spadkobiercy obietnic Bożych pokonają wrogi Edom i innych przeciwników. Możemy
13

W. Dietrich. Jakobs Kampf am Jabbok (Gen 32,23-33). W: Jacob. Commentaire à plusiers voix de Gen 25-36.
Mélanges offerts à Albert De Pury. Red. J.D. Macchi, T. Römer. Genève 2001 s. 205.
14
W Starym Testamencie mamy trzy miejsca, które posiadają rozwiniętą etiologię imienia Jakub. Pierwszy raz
znaczenie tego imienia pojawia się w opisie narodzin bliźniąt (Rdz 25,25-26). Drugi raz znaczenie tego imienia
wyjaśnia Ezaw, po oszustwie jakiego dokonał Jakub (Rdz 27,36). Trzecia etiologia znajduje się u proroka Ozeasza
(Oz 12,4). Wszystkie te trzy opisy stawiają patriarchę w negatywnym świetle. Dziadosz. Heroiczna walka Jakuba o
błogosławieństwo s. 100.
15
H. Gunkel. Genesis. Macon 1997 s. 351.
16
Taką interpretację teologiczną znaleźć możemy w żydowskiej legendzie, w której Jakub po walce zwrócił się do
Anioła, którym był archanioł Michał – patron i opiekun Izraela. Powiedział: „Mój ojciec Izaak dał mi
błogosławieństwo, które należało się memu bratu Ezawowi. Teraz powiedz mi, proszę, czy Ty uznajesz to ojcowskie
błogosławieństwo jako moje, czy też odbierzesz mi je, karząc za mój niegodziwy czyn? Archanioł Michał tak odparł
na zapytanie patriarchy: Uznaje to błogosławieństwo jako należne tobie wraz z tym wszystkim, co ono oznacza i
co niesie, bo nie zdobyłeś go ani podstępem, ani przebiegłością. Ja i wszystkie Moce niebieskie uznajemy je jako
ważne i prawomocne. Ponieważ w walce okazałeś swą wyższość nad Mocami niebieskimi, tak okażesz swą
wyższość nad siłą Ezawa i jego zbrojnych oddziałów” (Targum B. 1,127). D. Dziadosz. Tak było na początku... Izrael
opowiada swoje dzieje. Literacka i teologiczna analiza wiodących tradycji Księgi Rodzaju. Przemyśl 2011 s. 453454.
17
P. Beauchamp. Pięćdziesiąt portretów biblijnych. Kraków 2001 s. 49.
18
Dietrich. Jakobs Kampf am Jabbok s. 206.
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doszukiwać się w tym tekście jeszcze dwóch analogii. Po pierwsze, aby to zwycięstwo nad
wrogimi sąsiadami mogło się dokonać, lud podobnie jak ich protoplasta, musi wykazać się
hartem ducha i wielką odwagą w czekających go potyczkach. Po drugie, Izraelici muszą
pamiętać, że Jakub w owej walce doznał kontuzji, stąd też i Izrael w swoich dziejach będzie
równie boleśnie doświadczany przez Boga, ale jeżeli wykaże się wiernością, odwagą i wiarą, jaką
miał ich przodek, to z każdej opresji wyjdzie zwycięsko, bo będzie przy nim Bóg Jakuba 19.
Narysowana w powyższy sposób główna linia teologiczna posiada więc dwa wymiary:
indywidualny i zbiorowy. Indywidualna linia teologicznej interpretacji losów Jakuba ustępuje
randze zbiorowej linii losów całego ludu. To miejsce staje się więc zapowiedzią narodzin narodu
wybranego – Izraela biorącego swój początek w historii życia Jakuba20.
Obok zaprezentowanej głównej linii teologicznej passusu 32, 23-33 istnieje ponadto
dodatkowy aspekt tejże części cyklu o Jakubie, który od najdawniejszych czasów stanowił
problem dla badaczy Pisma Świętego, a mianowicie: z kim tak naprawdę walczył Jakub?
Podejmując próby interpretacji niektórzy rozumieją tę scenę nie w sensie dosłownym, ale
duchowym, to znaczy jako odbywającą się we śnie, transie, kontemplacji, bądź ekstazie lub
modlitwie. Inni sądzą, że walka spowodowana była wyrzutami sumienia za grzechy popełnione
w przeszłości i lękiem przed nieznaną przyszłością21. Stąd pojawiają się próby analizy
psychologicznej tej sceny akcentujące przede wszystkim wewnętrzną walkę głównego bohatera
z samym sobą22. Tego typu próby interpretujące to, co się działo nad potokiem Jabbok jako
wewnętrzną walkę, stają się bezpodstawne w kontekście całej narracji, która podkreśla przede
wszystkim zewnętrzny aspekt zmagania się patriarchy i to nie samego z sobą, ale z „kimś”
innym. Ten „ktoś” interpretowany był na różne sposoby. Księga Ozeasza utożsamia go z aniołem
Bożym, egzegeza rabinacka widzi w nim Anioła Stróża Ezawa, któremu Bóg pozwolił zranić
Jakuba za dawne oszustwa, natomiast Filon z Aleksandrii uważa, że Jakub walczył z boskim
Logosem, który przez pojedynek chciał go duchowo wzmocnić i uodpornić23.
Problem ten podjęła również egzegeza wczesnochrześcijańska. Ireneusz, Tertulian
i Orygenes wskazują, że Jakub walczył z niewcielonym Synem Bożym. Chrystus w wielkim
miłosierdziu nie chciał wyrządzić krzywdy Jakubowi, ale obdarzyć go chwalebnym imieniem
Izrael i udzielić błogosławieństwa24. Święty Justyn utożsamiając tę postać z Chrystusem,
wskazuje, że łączy ona w swojej osobie bóstwo, z racji określenia jej jako Elohim, oraz
człowieczeństwo, gdyż na początku przedstawiona jest jako isz. Zmiana imienia ma wskazać na

19

Dziadosz. Tak było na początku s. 454-455.
Tak rozumianej teorii początku narodu wybranego, zwanej jahwizmem pokoleniowym wiążącym początek
i misje Izraela z Jakubem i jego dwunastoma synami, przeciwstawia się pogląd zwany jahwizmem ortodoksyjnym,
upatrującym początek Izraela w osobie i dziele Mojżesza. Nurt ten związany jest z kręgiem literatury prorockiej
nastawionej z dezaprobatą do postaci Jakuba, co szczególnie widoczne jest u proroka Ozeasza (12, 1-15). Dziadosz.
Heroiczna walka Jakuba o błogosławieństwo s. 102.
21
Tenże. Heroiczna walka Jakuba o błogosławieństwo s. 103.
22
Taka interpretacja jest dość wątpliwa z racji tego, że skutkiem walki było obrażenie cielesne, a skoro miałaby być
to tylko walka na poziomie psychicznych zmagań, to nie wywołałaby efektów somatycznych. Dietrich. Jakobs
Kampf am Jabbok s. 207.
23
Tenże. Jakobs Kampf am Jabbok s. 207-210.
24
Dziadosz. Heroiczna walka Jakuba o błogosławieństwo s. 106-107.
20
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czerpanie sił od Boga, co ma dać Jakubowi/Izraelowi siłę do walki z ludźmi25. Pojawiły się
również interpretacje antyżydowskie, w których zwycięstwo Jakuba ukazywano jako okupione
mękami Chrystusa, jakie musiał wycierpieć z powodu Żydów, a znak na biodrze traktowany był
jako zasłużona kara za wyrządzone przez naród wybrany krzywdy chrześcijanom26.
Współcześnie Kościół również odnosi się do nocnej potyczki patriarchy, dostrzegając w niej
„symbol modlitwy jako walki wiary i zwycięstwa wytrwałości” (KKK 2573) 27. Jan Paweł II w
Adhortacji apostolskiej Vita Consecrata, nr 38, nawiązując do tej sceny, stwierdza, że „dążenie
do świętości wymaga podjęcia duchowego zmagania. Jest to trudny wymóg, któremu nie
zawsze poświęca się należną uwagę. Symbolem duchowego zmagania jest często tajemnicza
walka, jaką toczy Jakub z Bogiem, aby uzyskać Jego błogosławieństwo i móc Go oglądać” 28.
Również Benedykt XVI podczas audiencji generalnej z 5 maja 2011 r. wspomina, że: „noc Jakuba
u brodu potoku Jabbok staje się dla człowieka wierzącego punktem odniesienia, by zrozumieć
relację z Bogiem, która znajduje swój najwyższy wyraz w modlitwie. Modlitwa wymaga zaufania,
bliskości, niemal bezpośredniego symbolicznego spotkania oko w oko, nie z Bogiem
przeciwnikiem i wrogiem, ale z Panem błogosławiącym, który zawsze pozostaje tajemniczy,
który wydaje się nieosiągalny. Z tego względu autor natchniony używa symbolu walki, co wiąże
się z męstwem, wytrwałością, śmiałością w osiąganiu tego, czego pragniemy. A jeśli
przedmiotem pragnienia jest relacja z Bogiem, Jego błogosławieństwo i Jego miłość, to wówczas
kulminacją walki może być jedynie darowanie samego siebie Bogu, uznając swoją słabość, która
zwycięża właśnie wtedy, gdy udaje się nam powierzyć w miłosierne ręce Boga (…) Historia
Jakuba – Izraela pokazuje, że ten, kto daje się pobłogosławić przez Boga, zdaje się na Niego,
pozwala, by On go przemienił, w ten sposób sprawia, że świat staje się błogosławiony”29.
Ostatnią kwestią do omówienia pozostaje problem obrazu Boga, jaki jawi się
w perykopie o nocnej potyczce patriarchy z Bogiem. Pobieżna lektura może ukazywać Boga jako
złodzieja czy nocnego zbójcę, który pod osłoną mroku zakrada się na bezbronnego człowieka i
walczy z nim, chcąc go pokonać. Co więcej, może się wydawać, że wraz ze wschodzącą
światłością dnia Bóg zaczyna z lękiem się wycofywać, bojąc się ujawnić swoje prawdziwe oblicze
wobec człowieka, dopiero niejako zmuszony okazuje mu współczucie i obdarza
błogosławieństwem. Pod tą pełną antropomorfizmów sceną kryje się teologiczne przesłanie
rzeczywistej teofanii Boga i pokazuje jak może ona przebiegać w życiu każdego wierzącego.
Prawda teologiczna zawarta w tym passusie pokazuje, że często spotkania człowieka z Bogiem
są niespodziewane, trudne i niezrozumiałe. Mogą prowadzić nawet do zmagania się i
poniesienia ran i bólu, ale w ostatecznym rozrachunku okazują się leczące, zbawcze, pełne łaski
i błogosławieństwa30. Bóg walcząc z Jakubem dostrzega wiarę, miłość, ale też małość i
25

Justyn. Dialog z Żydem Tryfonem. W: https://www.sites.google.com/site/poranekpana/home/papirusyoxyrhynchos/rozmowa-z-zydem-tryfonem-1 [17.05.2018].
26
Dziadosz. Tak było na początku s. 459.
27
KKK 2573.
28
Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Vita Consecrata. W: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II. T.
II 1996 – 2003. Kraków 2006 s. 56.
29
Benedykt XVI. Kto się powierzy Bogu czyni świat błogosławionym. Audiencja generalna z 25 maja 2011 r.
W: http://niedziela.pl/artykul/1412/Kto-powierza-sie-Bogu-czyni-swiat [17.05.2018].
30
Dziadosz. Heroiczna walka Jakuba o błogosławieństwo s.107.
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grzeszność człowieka. Nie karze do końca, ale chowa swoje zagniewane oblicze i wraz ze świtem
okazuje twarz pełną współczucia, przebaczenia i dobroci. Zamiast czekającej człowieka kary,
Bóg obdarza go swym błogosławieństwem, zachęcając do odejścia od ciemnej strony życia, co
więcej daje mu szansę rozpoczęcia nowego życia, z nową misją i Jego wsparciem31.
***
Zaprezentowana powyżej analiza teologiczna passusu 32, 23-33 o nocnej walce Jakuba
z tajemniczą postacią nad wodami potoku Jabbok wskazuje, że prawdy, jakie zawarte są w tejże
perykopie, odnoszą się nie tylko do samego patriarchy czy narodu Izraela, ale również do
każdego człowieka. Jakub, otrzymując nowe imię, zostaje oczyszczony z dawnych grzechów i
zyskuje nową tożsamość, a przede wszystkim nową misję. Stając się z Jakuba Izraelem, staje się
protoplastą wielkiego ludu, który na kanwie innych narodów posiada status wyjątkowego
wybraństwa, szczególnego błogosławieństwa, ale też i odpowiedzialnego zadania. Jednak mimo
tej wyjątkowości Izrael doświadczać będzie trudów życia i licznych niepowodzeń, które będą
Bożą karą za niewierność ludu. Bóg jednak nie pozostawia swoich wybrańców samych i mimo
grożącej im zasłużonej kary, zmienia swoje oblicze, pozwalając Izraelowi doświadczyć
nieskończonej dobroci i miłosierdzia, które Bóg rozciąga nie tylko na nich, ale na wszystkich
ludzi, którzy z odważnym sercem stają do walki z Bogiem i w ciemności swego życia dostrzegają
jutrzenkę zbawczego działania Stwórcy.

31

Tenże. Tak było na początku s. 460.
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Agnieszka Jeziorska

Rady ewangeliczne i charyzmaty podstawą apostolstwa
osób konsekrowanych
Profesja rad ewangelicznych nie jest „drugim chrztem”, jak to niekiedy ujmowano. Łaska
chrztu, a także pozostałych sakramentów, wiąże się z odkupieńczym dziełem Chrystusa
przedłużanym w Kościele i jest skierowana do pojedynczych osób ze świata. Łaska zaś
konsekracji wyraża oblubieńczy wymiar Kościoła i stanowi dar dla całego Ciała. W chrzcie Bóg
wyraża swą miłość do pojedynczej osoby, zaś w konsekracji wtórnej – posługując się osobą
wybraną – ukazuje tę miłość wobec całego Kościoła. Konsekrowany nie jest odtąd tylko kimś,
kto wyznaje jakąś religię, lecz tym, który ma jasno ukazywać, czym tak naprawdę jest
chrześcijaństwo. Jako, że wszyscy chrześcijanie są konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie,
należy podkreślić, że posługa święceń oraz życie konsekrowane zakładają istnienie odrębnego
powołania oraz szczególnej formy konsekracji. Te zaś przygotowują do specjalnej misji. Gdy
cechą charakterystyczną laikatu jest świeckość, w przypadku osób konsekrowanych jest nią
szczególne upodobnienie do Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego (Vita consecrata 31
[dalej VC])1.
Apostolstwo osób konsekrowanych dokonuje się przez realizację zobowiązań
wynikających ze ślubów zakonnych oraz wynika z charyzmatu instytutu oraz osobistych darów
otrzymanych od Boga. W pierwszej części artykułu zostanie podjęta próba ukazania wpływu rad
ewangelicznych na charakterystyczny kierunek posługi zakonników. Stanowią one bowiem
specyficzne źródło apostolstwa osób konsekrowanych. W części drugiej ukaże się natomiast
rolę charyzmatów zakonnych i osobistych, które różnicują zadania apostolskie podejmowane
w Kościele.
1. Rady ewangeliczne w służbie apostolstwa
Konstytucja dogmatyczna o Kościele naucza, że rady ewangeliczne w szczególny sposób
zespalają z Kościołem i jego tajemnicą. Dlatego życie osób konsekrowanych powinno być
poświęcone dobru całego Kościoła. Stąd wynika obowiązek pracy, który uwzględnia siły i formy
osobistego powołania. Apostolstwo więc będzie się wyrażać w modlitwie, ale również
w gorliwym działaniu. Jego celem jest bowiem zakorzenienie i umocnienie w ludzkich duszach
Królestwa Bożego oraz rozszerzanie go na wszystkie kraje (zob. Lumen gentium 44 [dalej LG]).
Apostolstwo osób konsekrowanych wypływa także z obowiązku upodobnienia się do
Chrystusa, o czym zostało wspomniane powyżej. Aspekt ten nie może więc pominąć
naśladowania Go w Jego zbawczym posłannictwie do świata oraz Jego apostolskiego wymiaru
życia. Ze względu na to, że to miłość ożywia i kieruje praktyką rad ewangelicznych mają one
wymiar oraz ukierunkowanie apostolskie. Ich zadaniem jest usuwać przeszkody na drodze
1

Zob. T. Paszkowska. Misterium konsekracji osób w perspektywie duchowości Soboru Watykańskiego II. Lublin
2005 s. 216, 218, 234.
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rozwoju doskonałej miłości. W rzeczywistości rola rad ewangelicznych wychodzi jednak dalej,
gdyż są one równocześnie znakiem miłości już istniejącej w sercu człowieka, a także bodźcem
do jej rozwoju. Dlatego Vaticanum II określił je jako „szczególne źródło duchowej płodności w
świecie” (LG 43)2.
Spośród trzech rad ewangelicznych jako pierwszą wymienia się czystość (zob. LG 43,
Perfectae caritatis 12 [dalej PC]). Dziewiczy rodzaj życia osób zakonnych zawiera w sobie celibat
oraz praktykę doskonałej powściągliwości, czyli czystości, jakiej żąda się w celibacie. W dekrecie
Optatam totius celibat kapłański jest określany jako stan, w którym duchowni wyrzekają się
życia małżeńskiego dla Królestwa niebieskiego i przystają do Pana miłością niepodzielną (zob.
OT 10).
Cechą charakterystyczną ślubu czystości jest przede wszystkim jego nadprzyrodzona
motywacja: „dla Królestwa niebieskiego”, gdzie nikt się nie żeni ani za mąż nie wychodzi (zob.
Łk 20, 35-36). Konsekrowane dziewictwo oznacza i wszystkim przypomina o przedziwnych
zaślubinach ustanowionych przez Boga, które mają się w pełni objawić w przyszłym świecie,
a mocą których Kościół ma Chrystusa jako jedynego Oblubieńca (zob. PC 12). W pewien sposób
wyraża je oraz w stanie zaczątkowym już teraz je realizuje. Kto poświęca się Bogu w taki sposób,
uczestniczy w powszechnej i płodnej zbawczej miłości Chrystusa i Kościoła 3.
Papież Benedykt XVI w takim sposobie życia i działania widzi wyjątkowy sposób
apostolstwa, gdyż w pełni wyraża przynależność do jedynego Pana. Zwracając się do osób
konsekrowanych zauważył, że: „całkowite oddanie się w ręce Chrystusa i Kościoła jest mocnym
i wyraźnym głoszeniem obecności Pana w języku zrozumiałym dla współczesnych nam ludzi. […]
Pośród ludu Bożego osoby konsekrowane są niczym strażnicy, dostrzegający i zapowiadający
nowe życie, już obecne w naszych dziejach”4.
Warto w tym kontekście także zaznaczyć, że owocem oddania się Bogu jest
dyspozycyjność wobec braci. Wyłączny wybór Boga uzdalnia osoby zakonne do większej
wolności oraz gotowości miłowania ludzi wszechogarniającą miłością samego Boga. Ślubowana
czystość uwalnia człowieka od zacieśnienia serca do jednej lub niewielu osób i uzdalnia do
ukochania wszystkich ze względu na Boga. Ułatwia ona poświęcenie się służbie Bożej oraz
dziełom apostolstwa (PC 12)5.
Ślub czystości przyczynia się, poprzez świadectwo oddania na wyłączność Bogu, do
odzyskania wartości osoby ludzkiej i jej sakralności wobec kultury, która dąży do odarcia
człowieka z jego godności. Wyraża się to przede wszystkim w redukowaniu ludzkiej seksualności
do przedmiotu konsumpcji i narzędzia przyjemności. Osoby konsekrowane ukazują, że
seksualność należy pojmować w wymiarze personalistycznym jako szczególny wyraz miłości
osoby ludzkiej. Poprzez wstrzemięźliwość wskazują, że korzystanie ze skłonności cielesnych
zależy od osobistego aktu. W ten sposób celibat staje się alternatywną formą miłowania6.
2

E. Weron. Apostolstwo katolickie. Zarys teologii apostolstwa. Poznań 1987 s. 148-149.
Zob. E. Gambari. Życie zakonne po Soborze Watykańskim II. Kraków 1998 s. 321-334.
4
Benedykt XVI. Nieoceniony dar życia konsekrowanego. Homilia podczas Mszy Świętej w święto Ofiarowania
Pańskiego 2.02.2006 r. „L’Osservatore Romano” [dalej OsRomPol] 27: 2006 nr 4 s. 33.
5
Gambari. Życie zakonne po Soborze Watykańskim II s. 329; Weron. Apostolstwo katolickie s. 150.
6
Zob. G. Firszt. Życie według rad ewangelicznych. Kraków 2011 s. 94-95.
3
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Czystym można nazwać tego, kto przezwycięża swój egoizm i jest zdolny do dania siebie
innym bez zastrzeżeń. Największym wrogiem czystości staje się wówczas szukanie siebie
i własnej przyjemności, nawet za cenę zerwania przymierza miłości z Bogiem. Chrześcijanie
wszystkich stanów powinni więc tak panować nad swoją sferą seksualną, by móc ją
zharmonizować z wymaganiami własnego powołania7.
Jako, że do czystości, przez chrzest, zostali wezwani wszyscy chrześcijanie (KKK 2348) –
należy za Janem Pawłem II stwierdzić, że ślub dziewictwa, który jest szczególnym wyrazem
oczekiwania na nowe niebo i nową ziemię (zob. Ap 21, 1), dostarcza cennych przesłanek dla
wychowania do czystości także wśród pozostałych stanów życia (zob. VC 88). Profesja rady
czystości jest bowiem radykalniejszym świadectwem jej przeżywania względem wszystkich
ludzi. Zakonnicy i zakonnice przez swój sposób życia „dają wspaniałe i zaszczytne świadectwo
tego, że świat nie może przemienić się i ofiarować Bogu bez ducha ewangelicznych
błogosławieństw” (LG 31).
Kolejną radą, którą ślubują osoby konsekrowane jest rada ubóstwa. Jej źródło stanowi
ziemskie życie Jezusa oraz Jego publiczna działalność, podczas której wyjaśniał sens i cel
ubóstwa. Głosząc kazanie na górze rozpoczyna właśnie od zachęty do ubóstwa: „Błogosławieni
ubodzy w duchu – albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 3). Wskazuje zasadę
jakiej powinno być podporządkowane każde posiadanie – jest nią Królestwo Boże. Przestrzega
przed niebezpieczeństwem bogactw, gdyż wie, że bogatemu trudno tam się dostać (zob. Mt
9,24). Dlatego nawołuje, by raczej gromadzić sobie skarby w niebie (zob. Mt 6, 20). Chrystus
oczekuje od swojego Kościoła ubóstwa, tak jak oczekiwał tego od swoich uczniów. Przykładem
jest bogaty młodzieniec, który pytał Jezusa o doskonałość. Otrzymał odpowiedź, by sprzedał to,
co posiada i rozdał ubogim, wówczas będzie miał skarb w niebie. Następnie w sposób wolny
może pójść za Jezusem (zob. Mt 19, 21). Ubóstwo ma być pomocą ku temu, aby darzyć Mistrza
większą miłością i gorliwiej poświęcać się głoszeniu Ewangelii8.
Ślub ubóstwa jest wynikiem nawiązania relacji z Bogiem, bowiem czerpie swoje źródło
z nauki i życia Jezusa Chrystusa. Wraz z rozpoznaniem osobowej miłości Boga i Jego działania w
ludzkich sercach przychodzi świadomość zależności od Chrystusa. Wówczas następuje
przemiana serca i postawy, a życie człowieka przestaje koncentrować się na sobie samym
i otwiera się na miłość Boga. Osoba jest wtedy w stanie przyjąć całą radość i ból, które łączą się
z tą przemianą, z umiłowaniem Chrystusa głębiej. Zatem ubóstwo powinno być świadectwem
o wewnętrznych wartościach oraz świadectwem wiary, nadziei i miłości, a także zaufania wobec
Chrystusa. Ślub jest znakiem, który tą rzeczywistość wyraża. Oznacza to, że nie chodzi tu
o pozbawienie dóbr materialnych, lecz o wyzwolenie i objawienie. Składany ślub jest wynikiem
uświadomienia sobie, że wszystkie rzeczy są Bożym darem – zarówno to, co się posiada oraz to,
czym się jest. Stanowi on sposób ofiarowania ludzkiej ograniczoności, aby w Chrystusie została
udoskonalona i przeobrażona. Ubóstwo zatem stanowi wyraz uporządkowania rzeczy według
tego, co ma zasadnicze znaczenie9.
7

J. W. Gogola. Czystość a celibat. „Życie konsekrowane” 2005 nr 3 s. 29.
Zob. M. Gołąb. Czy zakony są jeszcze Kościołowi potrzebne. Kraków 2002 s. 110-111.
9
Zob. J. Ridick. Skarby w naczyniach glinianych. Kielce 1995 s. 18-19.

8
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Papież Benedykt XVI kierując swoje słowa do osób konsekrowanych stwierdził, że kto
pragnie iść za Chrystusem w sposób radykalny, musi się wyrzec dóbr materialnych. Ma jednak
przeżywać ubóstwo na wzór Chrystusa, to jest, stając się wewnętrznie wolnym dla bliźniego.
Przypisuje tej radzie wielką wagę i zaleca, by sprawa ubóstwa oraz ubogich zawsze była
przedmiotem poważnego rachunku sumienia dla wszystkich chrześcijan, a zwłaszcza dla
kapłanów, zakonników i zakonnic. W przemówieniu wyraził swój niepokój dotyczący nadmiaru
dóbr i w krótkim zdaniu zachęcił do refleksji: „Uważam, że właśnie w naszej sytuacji, kiedy nie
powodzi się nam źle, gdy nie jesteśmy ubodzy, powinniśmy zastanowić się w szczególności nad
tym, jak szczerze przeżywać to powołanie”10.
W przypadku osób konsekrowanych prawdziwe ukochanie piękna świata wyraża się
w ślubie ubóstwa, który równocześnie pozwala zdystansować się wobec świata. Poprzez tę radę
ewangeliczną osoba zakonna staje się świadkiem prawdy, że ziemia ma być poddana
człowiekowi, a nie człowiek ziemi. Realizując ten ślub, zakonnicy, ukazują w jaki sposób należy
żyć wśród dóbr doczesnych, by nie zostać przez nie zniewolonymi11.
Jednym z przejawów realizacji ślubu ubóstwa jest uczciwe i sumienne wykonywanie
własnej pracy, poprzez którą wyraża się solidarność z innymi ludźmi. Apostolstwo osób żyjących
na sposób kenozy Chrystusa (zob. Flp 2, 6-8) polega także na szczególnej miłości wobec ubogich,
cierpiących i pokrzywdzonych, żyjących w nędzy oraz doświadczających społecznej
niesprawiedliwości. Właśnie w nich Kościół widzi cierpiące oblicze Chrystusa i pragnie im służyć
poprzez zaangażowanie osób konsekrowanych12.
Ewangeliczne ubóstwo daje także świadectwo o potrzebie wyzwolenia społeczeństwa
od praktycznego materializmu i skierowania go na tory współuczestnictwa w dobrach
materialnych oraz odpowiedzialności wszystkich za poszukiwanie i rozwój dobra wspólnego.
Człowiek współczesny, który poszukuje szczęścia wpada w pułapkę myślenia, że znajdzie je w
posiadaniu. Lecz – jak uczy papież Franciszek – radość nie płynie z posiadania rzeczy, rodzi się
ze spotkania i relacji z innymi; z poczucia, że jest się akceptowanym i rozumianym 13. Ślub
ubóstwa zakłada zatem także obowiązek zaangażowania się w promocję solidarności i miłości
(zob. VC 89). Ze względu na to osoby konsekrowane powinny wychodzić naprzeciw potrzebom
ludzi cierpiących, także w nowych formach i przejawach zubożenia. Wśród nich można
wymienić: samotność, przemoc, handel ludźmi, uzależnienia, patologie czy też przesadne
dbanie o zdrowie14.
Znakiem ubóstwa, które praktykują osoby poświęcone Bogu, jest to, że na wzór
Chrystusa darzą miłością wszystkich dotkniętych słabością ludzką oraz to, że w ubogich
i cierpiących potrafią odnaleźć swego Ubogiego i Cierpiącego Zbawiciela (zob. LG 8, 42).
Właściwym zadaniem jest także tak formować ludzi odpowiedzialnych za życie społeczne, by
10

Benedykt XVI. Iść za Chrystusem znaczy przyswajać sobie Jego styl życia. Przemówienie do kapłanów i osób
konsekrowanych podczas podróży apostolskiej do Austrii 8.09.2007 r. OsRomPol 28: 2007 nr 10-11 s. 23.
11
A. J. Nowak. Osoba konsekrowana. T. 1. Ślub ubóstwa. Lublin 1992 s. 69.
12
Gołąb. Czy zakony są jeszcze Kościołowi potrzebne s. 116.
13
Franciszek. Wiarygodni i konsekwentni. Przemówienie podczas spotkania z seminarzystami, nowicjuszami i
nowicjuszkami 6.07.2013 r. OsRomPol 34: 2013 nr 8-9 s. 41-42.
14
Zob. Firszt. Życie według rad ewangelicznych s. 97-98.
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chcieli dążyć do likwidacji różnorakich struktur ucisku i popierać solidarność na rzecz ubogich
(zob. VC 89)15.
Podobnie jak Chrystus poświęcił swoje życie wypełnieniu woli Ojca (zob. J 4, 34), tak
osoby konsekrowane, w wyniku osobistego spotkania z Chrystusem, stają się gotowe do
rezygnacji z realizacji własnej woli oraz do szukania i wypełniania we własnym życiu woli Bożej.
Naśladowanie Chrystusa w posłuszeństwie jest dla nich tak ważne, że zobowiązują się do
poszukiwania woli Boga, czyli Jego zamysłu względem siebie, osobnym ślubem 16.
Posłuszeństwo, a więc słuchanie Boga i bycie Mu posłusznym – naucza Benedykt XVI –
nie ma nic wspólnego z przymusem zewnętrznym i traceniem samego siebie. Prawdziwą
tożsamość można odkryć jedynie wówczas, gdy pełni się Bożą wolę. Ważne jest zadanie osób
konsekrowanych w tej kwestii, ponieważ szczególnie dziś – w dobie pragnienia samorealizacji
i samostanowienia, jest potrzeba dawania o tym świadectwa. Posłuszeństwo wobec Boga
i Chrystusa w praktyce ma wyrażać się w konkretnym i pokornym posłuszeństwie Kościołowi –
i także tu, osoby konsekrowane powinny stale dokonywać głębokiego rachunku sumienia17.
Trzeci w kolejności ślub jest szczególnym środkiem doskonalenia miłości, różni się od
posłuszeństwa, do którego wezwani są inni ludzie, gdyż obejmuje dar z każdego rodzaju
aktywności. Osoby konsekrowane zobowiązują się do szukania woli Bożej na zewnątrz, to jest:
w Ewangelii, w regułach i konstytucjach, a także w życiu Kościoła – jego dążeniach, potrzebach
i zadaniach18.
Zakonne posłuszeństwo ma za zadanie pogłębić dyspozycyjność względem Boga
i Kościoła, jest bowiem całkowitym oddaniem ludzkiej egzystencji. Przez profesję posłuszeństwa
zakonnicy składają siebie w ofierze i przez to jednoczą się ze zbawczą wolą Boga. Pod
kierownictwem przełożonych, zastępujących im Boga, oddają się posługiwaniu wszystkim
braciom w Chrystusie (zob. PC 14). Poddanie takie sprawia, że osoby konsekrowane stają się
bardziej otwarte na działalność apostolską oraz duszpasterską19.
Osoby konsekrowane, przez ślub posłuszeństwa, są wezwane do poddawania człowieka
i świata pod panowanie Chrystusa, gdyż na Jego wzór mają uświęcać ludzi (zob. Redemptionis
donum 13). Władzę duchową czy też jurysdykcyjną, którą posiadają osoby konsekrowane
wobec ludzi, powinny sprawować w kategoriach służby i autorytetu, nie zaś przez panowanie
nad innymi i wymaganie absolutnego posłuszeństwa20.
Warto podkreślić, że rady posłuszeństwa nie można redukować do poddania się
normom. Zawiera ona możliwość rozwoju człowieka w wolności. Aby to się dokonało, potrzeba,
żeby człowiek uznał prawdę o sobie jako o stworzeniu, żeby uznał to, że jest dzieckiem Ojca w
Jego Synu – Jezusie Chrystusie. Tylko przez komunię z Jezusem można tę wolność osiągnąć,
gdyż On wyzwolił człowieka z grzechu i wskazał w Ewangelii drogę, którą należy iść. Wspólne
poszukiwanie woli Bożej przez przełożonych i pozostałych członków wspólnoty ukazuje także
15

A. Zalewski. Chrzest święty jako podstawa doskonałości osób konsekrowanych. Niepokalanów 2009 s. 256.
Zob. B. Szewczul. Posłuszeństwo drogą miłości w Kościele. „Życie konsekrowane” 2011 nr 3 s. 48-49.
17
Benedykt XVI. Iść za Chrystusem znaczy przyswajać sobie Jego styl życia s. 24.
18
Zob. Ridick. Skarby w naczyniach glinianych s. 112-114.
19
Weron. Apostolstwo katolickie s. 151.
20
Zob. Zalewski. Chrzest święty jako podstawa doskonałości osób konsekrowanych s. 262-263.
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pozostałym ludziom sposób, w jaki należy sprawować władzę. Podstawowym kryterium
powinno być dobro wspólne oraz dobro poszczególnych osób21. Osoba konsekrowana postawą
posłuszeństwa przyczynia się więc do budowania ładu społecznego. Pomaga uwolnić się od
skutków niepohamowanego egoizmu22.
2. Znaczenie charyzmatu zakonnego w apostolstwie
Charyzmat (z gr. charisma) oznacza dzieło łaski lub dar łaski. Trzeba o nim powiedzieć
przede wszystkim to, że jest darem Ducha Świętego, który ma służyć ubogaceniu Kościoła. Jest
również konkretną odpowiedzią na różnorodne wyzwania pojawiające się w dziejach Kościołach
(zob. Christifideles laici 24) Różni się od łaski, gdyż ta nie musi posiadać przeznaczenia
społecznego. Charyzmaty objawiają się na zewnątrz, jednak nie należy ich utożsamiać tylko z
nadnaturalnymi zjawiskami. Ich zadaniem jest w różnoraki sposób ubogać wspólnotę oraz
ożywiać oficjalną działalność Kościoła23.
W ujęciu papieża Franciszka charyzmat jest czymś więcej, niż osobowa cecha lub
uzdolnienie, którym człowiek może być obdarowany. Wyraźnie wskazuje, że jest łaską i darem
Boga, który jest udzielony po to, aby człowiek z bezinteresownością i miłością mógł udostępnić
go w służbie całej wspólnoty, dla dobra wszystkich. Dar ten nie jest udzielany dlatego, że ktoś
jest lepszy od innych, ani dlatego, że ktoś na niego zasłużył24.
Charyzmaty dzieli się na indywidualne oraz na zbiorowe. Te pierwsze objawiają się
w Kościele, w tak różnorodnej formie, jak różne są osoby. Mając na uwadze zbiorowe można
natomiast powiedzieć, że otrzymują je osoby, których zadaniem jest zakładanie nowych dzieł
kościelnych, zwłaszcza instytutów zakonnych, które są kształtowane dzięki charyzmatom
założycieli. Żyją i rozwijają się pod ich wpływem. W momencie, gdy zachowywana jest wierność
względem nich, otrzymują nowe dary i charyzmaty – zarówno dla pojedynczych osób, jak i całej
wspólnoty. Dzięki temu, zgromadzenia zakonne mogą odkrywać nowe formy działania, które
odpowiadają potrzebom miejsca i czasu, bez naruszania ciągłości i rozwoju, jaki im zostały
nadane przez założycieli25.
U każdego z prawodawców instytutów rodzi się szczególny sposób rozumienia życia
zakonnego oraz specyficzna wizja teologiczna właściwa dla tego życia. Posiada ona oryginalne
cechy i konkretny sposób rozumienia oraz przeżywania życia duchowego. Jest to typowym
wynikiem doświadczenia Misterium Chrystusa. Charyzmat założyciela wyznacza aktywność
apostolską, gdyż ta jest miejscem i sposobem konkretyzacji jego uświęcającej mocy26.
Łaski Ducha Świętego służą budowaniu Kościoła, dobru ludzi oraz potrzebom świata,
dlatego winny być przyjęte z wdzięcznością. Sobór Watykański II podkreśla jednak, że

21

Firszt. Życie według rad ewangelicznych s. 100-101.
Zob. A. J. Nowak. Osoba konsekrowana. T. 2. Ślub posłuszeństwa. Lublin 1994 s. 254-255.
23
Zob. Gogola. Oddani Bogu. Teologia i duchowość życia konsekrowanego. Kraków 2013 s. 65-67.
24
Zob. Franciszek. Czym właściwie jest charyzmat? Katecheza wygłoszona podczas audiencji generalnej 1.10.2014
r. „Wiadomości KAI” 2014 nr 41 s. 17.
25
J. Kiciński. Charyzmaty w Kościele i dla Kościoła. Warszawa-Wrocław 2002 s. 7.
26
Zob. J. A. Hernik. Rola Założyciela w rozwoju charyzmatu i duchowość członków instytutu. „Życie konsekrowane”
2014 nr 3 s. 62, 66.
22
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rozeznanie charyzmatu i jego ewentualne zatwierdzenie prawne należy do pasterzy Kościoła
(zob. LG 43). U korzeni różnych doświadczeń charyzmatycznych życia konsekrowanego tkwi dar
łaski, który wyraża poszczególne aspekty tajemnicy Chrystusa i życia Kościoła. W ten sposób
dochodzi do objawienia jedności Ciała Mistycznego oraz wielorakiej łaski Chrystusa, Głowy
Kościoła. Vaticanum II naucza, że opatrznościowe działanie Ducha i wspaniała różnorodność
wspólnot przygotowuje Kościół do wszelkich dobrych dzieł, upiększając go różnorodnością
darów (zob. PC 1)27.
W dokumencie Mutuae Relationes czytamy, że w Kościele istnieją liczne instytuty, które
różnią się charakterem, który jest właściwy każdemu z nich. Każdy przychodzi ze swym własnym
powołaniem – darem wzbudzonym przez Ducha Świętego. Charyzmat założycieli jest
definiowany jako doświadczalne przeżycie Ducha, które zostaje przekazane uczniom, by je
zgłębiali, według niego żyli i nieustannie rozwijali w harmonii ze stale wzrastającym Ciałem
Chrystusa. Niesie on za sobą szczególny styl uświęcania i apostołowania. Kongregacja do Spraw
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Kongregacja do spraw
Biskupów wskazują, że wymaga się od instytutów nieustannego rozpoznawania wierności
względem Pana, uległości Jego Duchowi, a także obserwowania znaków czasu i odpowiedniego
usposobienia, zdolnego do uważnej oceny okoliczności28.
Chcąc zrozumieć określenie charyzmatu warto tą tematykę rozpatrzyć w kontekście
historii zbawienia. Zapowiedź ery mesjańskiej dotyczyła przyjścia Zbawiciela, ale także wylania
Ducha Świętego na każdego człowieka (zob. J 3, 34). W czasie Starego Przymierza Duch
urzeczywistniał swoje działania w okresie tworzenia Prawa, w działalności proroków i sędziów,
w tradycji mądrościowej, a także w wierności ludzi pokornych i błaganiach osób modlących się.
W Nowym Przymierzu objawia się jako osoba bardziej aktywna. Całe życie Jezusa jest
naznaczone obecnością Ducha Świętego, którym został namaszczony (zob. Dz 10, 38). Wyraża
się to przede wszystkim w słowach i czynach całkowicie poddanych woli Ojca. To działanie jest
następnie dostrzegane w pierwotnej wspólnocie Kościoła. Dla św. Pawła charyzmat jest
wyzwalaniem energii przez Ducha Świętego do służby Bogu. Dokonuje się to w świetle posługi
Chrystusa – dla zbawienia świata. Dlatego ważna jest osobista uległość wobec Trzeciej Osoby
Trójcy Świętej29.
Niektóre charyzmaty są udzielane w darze tak, aby cały Kościół mógł z nich korzystać.
Jest tak m.in. z duchowością benedyktyńską, czy też franciszkańską – rozprzestrzeniły się po
całej ziemi i przyniosły błogosławieństwo całemu światu. Takie wspólnoty powinny podlegać
powszechnej jurysdykcji Stolicy Świętej. Można jednak mówić także o charyzmatach, których
zadaniem jest przynieść owoce w określonym rejonie. Może to być powołanie do głoszenia

27

Zob. Synod Biskupów. IX Zgromadzenie Zwyczajne. Życie zakonne i jego posłannictwo w Kościele i świecie.
Warszawa 1993 nr 15; zob. Franciszek. Czym właściwie jest charyzmat s. 17.
28
Zob. Kongregacja do spraw Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Kongregacja do spraw
Biskupów. Wytyczne dla wzajemnych stosunków między biskupami i zakonnikami w Kościele „Mutuae Relationes”.
14.05.1978 r. W: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła od Vaticanum II do Vita consecrata. Red. B. Hylla.
Kraków 1998 nr 10-12.
29
Zob. B. Secondin. Otwarte horyzonty. Symbolika, wzorce i wyzwania życia konsekrowanego. Kraków 2005 s. 173174.
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Ewangelii tylko w Afryce. Powołanie to powinno być uznane po zbadaniu przez Kościół. Nad
takim darem warto, by władzę sprawowała jurysdykcja miejscowa, w przeciwnym wypadku
praca instytutu napotka trudności i charyzmat nie osiągnie swej pełnej skuteczności30.
O różnorodności charyzmatów zakonnych można się dowiedzieć między z innymi
z przemówienia Benedykta XVI, który w osobach konsekrowanych dostrzega świadectwo
rozprzestrzeniające się na rożne środowiska. Zauważa, że „wielu poświęca się całkowicie
katechizacji, wychowaniu, nauczaniu, krzewieniu kultury i przekazowi społecznemu”. Wskazuje,
że „opiekują się młodymi ludźmi i ich rodzinami, ubogimi, osobami w podeszłym wieku, chorymi
i samotnymi”. Ostatecznie stwierdza, że nie ma takich środowisk ludzkich i kościelnych, gdzie
osoby konsekrowane nie byłyby obecne, chociaż w sposób cichy, ale zawsze konkretny i
twórczy. Dostrzega w nich przedłużającą się obecność Chrystusa, który przeszedł, dobrze
czyniąc wszystkim31.
Papież Benedykt zauważa również, że autorem całego dobra, które dokonuje się
w Kościele jest Duch Święty. Mówi, że dzieje Kościoła obfitują w dzieła Ducha Świętego, który
nie tylko ubogaca go darami mądrości, proroctwa i świętości, ale także przez to, że wzbudza
nowe formy życia ewangelicznego poprzez działalność założycieli i założycielek, którzy
przekazali swój charyzmat rodzinie duchowych synów i córek. Dzięki temu osoby konsekrowane
stwarzają dla innych stanów życia oazy kontemplacji i szkoły modlitwy. Przypomina również o
zachowaniu wierności założycielowi. Uważa, że od niego zależy rozwój i dynamika
apostolskiego działania osób oraz wspólnot32.
Charyzmat w odniesieniu do życia konsekrowanego można rozumieć w dwojakim
znaczeniu. Najpierw jest stosowany w sensie ogólnym i szerokim. Oznacza wszystkie formy życia
konsekrowanego, które stanowią odrębny stan względem stanu życia świeckiego oraz
kapłaństwa hierarchicznego. Drugie rozumienie jest natomiast węższe. Aby je zrozumieć należy
spojrzeć na charyzmatyczną strukturę Kościoła, która składa się z wielu charyzmatów
poszczególnych instytutów. Te zaś są złożone z darów dawanych indywidualnie poszczególnym
ludziom. Posiadają one coś wspólnego dla wszystkich – taką wspólną wartość można nazwać
charyzmatem życia konsekrowanego33.
Kościół zasadniczo wymienia cztery formy życia konsekrowanego: instytuty poświęcone
całkowicie życiu kontemplacyjnemu, instytuty czynnego apostolstwa, monastyczne
i konwentualne oraz instytuty świeckie. Ich bogactwo wyraża szczególne działanie Ducha
Świętego. Powstające nowe wspólnoty, czy też nowe formy życia, stanowią swoistą odpowiedź
Boga na potrzeby współczesnego Kościoła. Inspirują do świętości życia codziennego oraz
pobudzają wzrost braterstwa. Każda z tych form ma do spełnienia właściwą sobie misję

30

L. M. Orsy. Otwarcie się na Ducha. Życie zakonne po Vaticanum. Warszawa 1976 s. 40-41.
Benedykt XVI. Życie konsekrowane w świecie współczesnym. W: Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek o życiu
konsekrowanym. Red. M. Saj. Kraków 2014 s. 83-84.
32
Zob. Cz. Parzyszek. Główne treści przesłania Benedykta XVI do osób konsekrowanych. „Życie konsekrowane”
2009 nr 5 s. 75.
33
Zob. Gołąb. Czy zakony są jeszcze Kościołowi potrzebne s. 56.
31
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w Kościele i świecie, tak, że nawet o instytutach poświęconych życiu kontemplacyjnemu nie
można powiedzieć, iż nie są w istocie swojej apostolskie34.
Osoby zakonne muszą trwać w uległości Duchowi Świętemu, ponieważ to On umożliwia
wypełnienie woli Ojca i to On promienieje blaskiem tajemnicy nad całym ich życiem. Ma ono
być poświęcone Królestwu Bożemu i dobru ludzi potrzebujących oraz opuszczonych. Dlatego
przyszłość życia zakonnego jest powierzona dynamizmowi Jego działania, gdyż jest On autorem
i dawcą charyzmatów w Kościele. Mają one służyć pełnemu poznaniu i aktualizowaniu Ewangelii
Jezusa Chrystusa35.

***
Chrystus, w swoim ziemskim przepowiadaniu, wezwał każdego człowieka do świętości,
to jest do zjednoczenia z Bogiem, który jest prawdziwie i jedynie Święty. Stan ten jest możliwy
do osiągnięcia, dzięki łasce Chrystusa, na różnych drogach. Jedną z nich jest życie
konsekrowane. Pomocą na tej drodze są rady ewangeliczne, które są darem dla Kościoła.
Profesja rad ewangelicznych łączy osoby konsekrowane z misją bycia znakiem Chrystusa
i Kościoła. Przez śluby zakonne osoby te oddają się bowiem wyłącznie na służbę Królestwu
Bożemu. To posłannictwo różnicują w obrębie wspólnot oraz poszczególnych osób charyzmaty.
Duch Święty, który przenika różne potrzeby Kościoła oraz świata, wzbudza w osobach
wybranych szczególne zdolności, którymi służą budowaniu cywilizacji miłości.

34

Zob. Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, Konferencja Wyższych przełożonych Żeńskich
Zgromadzeń Zakonnych. Idziemy naprzód z nadzieją. Życie konsekrowane w Polsce na początku nowego tysiąclecia.
04.06.2003 r. Kraków 2003 s. 25; Gogola. Oddani Bogu s. 75-77.
35
Zob. Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Rozpocząć na nowo od
Chrystusa. Odnowione zaangażowanie życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu. Instrukcja. 19.05.2002 r.
Poznań 2002 s. 14-15.
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Summary:
Christ, in his earthly preaching, called every man to holiness, that is, to unite with God
who is truly and only Holy. This state is possible thanks to the grace of Christ on various paths.
One of them is consecrated life. The evangelical counsels, which are a gift for the Church, help
us along this path. The profession of the evangelical counsels connects consecrated persons
with the mission of being a sign of Christ and the Church. By their religious vows, these people
devote themselves exclusively to the service of the Kingdom of God. This mission differentiates
charisms within communities and individuals. The Holy Spirit, who pervades the various needs
of the Church and the world, raises in people the special abilities that they use to build the
civilization of love.
Keywords: holiness, consecrated life, consecrated persons, evangelical counsels,
charisms, religious vows, apostolate
Słowa kluczowe: świętość, życie konsekrowane, osoby konsekrowane, rady
ewangeliczne, charyzmaty, śluby zakonne, apostolat
Mgr lic. Agnieszka Jeziorska – doktorantka w Katedrze Teologii Pastoralnej w Instytucie
Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL, absolwentka teologii oraz nauk o rodzinie (KUL); obszar
zainteresowań naukowych: formacja apostolska katolików świeckich.
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Damian Belina

Matura z religii w Polsce? Argumenty stosowane
w Niemczech, świadcząca za jej wprowadzeniem
W chwili obecnej w Polsce możliwe jest uzyskanie stopnia zawodowego magistra i
stopnia naukowego doktora teologii różnych specjalizacji nie tylko na tzw. kościelnych, ale
również na państwowych uniwersytetach. Co więcej, pracując jako naukowiec można nawet
dorobić się tzw. belwederskiego, czyli nadawanego przez samego prezydenta RP tytułu
profesora teologii. W naszym kraju nie możliwe jest jednak zdawanie matury z religii, nawet
jako przedmiotu o charakterze fakultatywnym: „Bo jak tu oceniać egzamin z wiary?” –
najczęściej z ust przeciwników pada właśnie taki argument1.
Kościół katolicki w Polsce od lat w dyskusjach z przedstawicielami MEN próbuje
uzasadnić możliwość zdawania egzaminu dojrzałości z religii podkreślając powagę tego
przedmiotu, oficjalnie uznawaną zresztą przez państwo. Lekcja religii przeprowadzana jest w
ciągu dwunastu lat szkolnej edukacji. Ponadto uczniowie otrzymują ocenę na podstawie jasno
określonych kryteriów wiedzy. Jest ona przy tym wliczana do średniej ocen i widnieje na
dokumencie państwowym, którym jest świadectwo szkolne. Warto dodać, że strona kościelna
wypełniła wszystkie standardy sprecyzowane przez MEN. W 2008 roku w Płocku i Szczecinie
przeprowadzono nawet pilotażową maturę z religii2. Zakazu egzaminu dojrzałości z religii nie
ujęto ani w Konkordacie ani w obowiązującej Konstytucji. Mogłoby się więc wydawać, że lekcja
religii może być wybrana przez abiturientów na egzaminie maturalnym jako dyscyplina
dodatkowa. Niestety wciąż pojawiają się nowe trudności ze strony ministerstwa. Ostatni zarzut
MEN z 2013 roku dotyczył tego, że nauczanie religii w polskich szkołach odbywa się na
podstawie programów zatwierdzanych przez wspólnoty wyznaniowe, natomiast maturę
powinno przeprowadzać się na podstawie programu nauczania opracowanego przez Ministra
Edukacji Narodowej3. Według przedstawicieli MEN stanowi to zasadniczą różnicę, która
skutkuje tym, że religia nie może stać się przedmiotem maturalnym. Dyskusje jednak trwają i w
szczególności po wyborach w 2015 r. wyraża się większą nadzieję, że zakończą się one
pozytywnie dla starań Kościoła katolickiego. W tym konteście warto zaznaczyć, że egzamin
maturalny z religii nie jest przeszkodą nie tylko w tradycyjnie chrześcijańskich krajach Unii
Europejskiej jak Austria, Irlandia czy Włochy, ale również w często stawianych Polakom za punkt
odniesienia sąsiednich Niemczech.

1

Zob. H. Zieliński. Matura z religii. https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/idziemy201322_zielinski.html [23.07.2018
r.].
2
Zob. B. Łoziński. Matura – dlaczego nie z religii? https://www.gosc.pl/doc/1546496.Matura-dlaczego-nie-zreligii [23.07.2018 r.].
3
Zob. A. Wittenberg. Religia na maturze? Minister edukacji dla dziennik.pl: Jeśli mamy taki przedmiot, to czemu
nie. http://edukacja.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/512327,matura-edukacja-men-religia-egzamin-z-religiianna-zalewska-minister-edukacji-szkola-kosciol.html [23.07.2018 r.].
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Matura z religii w RFN
Przykład Republiki Federalnej Niemiec w jasny sposób pokazuje, iż egzamin maturalny z
religii nie jest jakimś „nowym zjawiskiem”. Wręcz przeciwnie, praktyka zdawania matury z tego
przedmiotu w czasie egzaminu dojrzałości znana jest za Odrą od momentu jego wprowadzenia
w 1788 r.4 Wynika to z faktu, że w Niemczech, w których powstał sam zamysł egzaminu
dojrzałości dawno już ukonstytuował się system kształcenia, w którym wiedza religijna stanowi
niezbędny i integralny elementem składowym wiedzy ogólnej na temat otaczającej nas
rzeczywistości.
Matura z religii posiada w RFN długą i bogatą historię. Pierwsze egzaminy dojrzałości z
wiedzy religijnej, sprawdzające wiedzę z zakresu nauczania Kościołów katolickiego i
ewangelicko-augsburskiego przeprowadzone zostały na terenie Prus wiosną 1789 roku Stało się
to na kilka miesięcy po wprowadzeniu przez władze tego kraju powszechnego egzaminu
dojrzałości dla kandydatów na studia wyższe5. Jego koncepcja kształtowała się przez całe XIX
stulecie, aż do momentu przejęcia władzy przez nazistów w 1933 roku. Wówczas
przeprowadzanie egzaminu maturalnego z religii w totalitarnym państwie, jakim była III Rzesza
w praktyce stało się niemożliwe – choć hitlerowski rząd nigdy oficjalnie nie wydały takiego
zakazu6. Matury z religii nie przeprowadzano również w komunistycznej NRD, której włodarze
każdą religię uznawali za wrogą względem ich ateistycznej ideologii7. Po zakończeniu II wojny
światowej w 1958 roku Niemcy Zachodnie ponownie uznały wiedzę religijną za istotną
kompetencję maturalną8. Możliwość zdawania religii, jako odrębnego przedmiotu w czasie
egzaminu dojrzałości na terenie RFN stało się możliwe od 1972 roku, zgodnie z przyjętą Umową
o nowym kształcie szkół maturalnych, której nowela z 2013 roku obowiązuje obecnie9.
Aktualnie na obszarze wszystkich szesnastu krajów związkowych Republiki Federalnej
Niemiec możliwe jest, choć na różnych zasadach, zdawanie matury z religii, podczas której
sprawdzana jest wiedza z zakresu nauczania dwóch największych w Niemczech wyznań
chrześcijańskich tj. Kościoła katolickiego i Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Konferencja
Niemieckich Ministrów Oświaty w dniu 1 grudnia 1989 roku opublikowała porządek
egzaminacyjny (Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung) dla obu
przedmiotów, który po nowelizacji z 16 listopada 2006 roku obowiązuje obecnie10. Oprócz tego
w poszczególnych landach niemieckich abiturienci mogą zdawać egzamin dojrzałości z wiedzy
religijnej innych wyznań chrześcijańskich, a także wspólnot religijnych. Matura z religii rosyjskoprawosławnej przeprowadzana jest w Bawarii, matura z religii grecko-prawosławnej w Bawarii
i Nadrenii Północnej-Westfalii, podczas gdy maturę z judaizmu abiturienci mają prawo zdawać
4

Zob. D. Belina. Koncepcja matury z religii w Republice Federalnej Niemiec. Lublin-Kielce 2017 s. 176-228.
Zob. P. Schwartz. Die Gelehrnten Schulen Preußens unter dem Oberschulkollegium (1787-1806) und das
Abiturientenexamen. T. I. Berlin 1910 s. 140-143.
6
Por. R. Bölling. Das Tor zur Universität – Abitur im Wandel. „Aus Politik und Zeitgeschichte” 49:2008 s. 35.
7
Por. Belina. Koncepcja matury z religii s. 217-220.
8
Por. R. Bölling. Kleine Geschichte des Abiturs. Paderborn 2010 s. 102-103.
9
Por. Belina. Koncepcja matury z religii s. 227.
10
Zob. Kultusministerkonferenz. Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Katholische
Religionslehre vom 16.11.2006.
5
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w Bawarii, Berlinie, Hamburgu, Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Turyngii. Ministerstwa
Oświaty poszczególnych krajów związkowych Niemiec opracowały własne wytyczne regulujące
całość procesu maturalnego, jak również przebieg samego egzaminu dojrzałości z przedmiotów
maturalnych, wśród których obecna jest również religia11.
W poszczególnych landach egzamin maturalny z religii przeprowadzany jest na różnych
zasadach: w formie pisemnej i ustnej, na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Poza tym w
zależności od regulacji prawnych w danym regionie odbywa się on w tzw. sposób «centralny»
lub «decentralny». Pierwszy ze wspomnianych oznacza, że zadania maturalne opracowywane
są przez specjalistów powołanych przez Ministerstwo Oświaty kraju związkowego. Sposób ten
dotyczy przede wszystkim egzaminu w formie pisemnej i obwiązuje szkoły publiczne na
obszarze całego landu. W sytuacji gdy egzamin dojrzałości przeprowadzana jest «decentralnie»
zadania maturalne z religii przygotowywane są przez nauczycieli pracujących w szkole, w której
odbywa się matura. W taki sposób w większości niemieckich krajów związkowych zdawana jest
ustna matura z religii jak i innych przedmiotów 12.
Dane statystyczne pozyskane od Konferencji Niemieckich Ministrów Oświaty, jak i
Ministerstw Oświaty poszczególnych krajów związkowych wykazują, że egzamin maturalny z
religii cieszy się w RFN sporym zainteresowaniem. Świadczy o tym fakt, ze decyduje się ją
zdawać znaczący odsetek niemieckich abiturientów. Dla przykładu z danych opublikowanych
przez Ministerstwo Edukacji landu Bawaria wynika, że w 2015 roku 17% wszystkich
maturzystów zdawało egzamin dojrzałości z religii katolickiej w formie ustnej lub pisemnej, a
9% z nich wybrało pisemną lub ustną maturę z religii ewangelickiej13.
Pozycja, jaką obecnie posiada szkolna lekcja religii w niemieckim systemie edukacyjnym
(równoprawny przedmiot szkolny) oraz możliwość zdawania matury z tego przedmiotu
świadczą o tym, że teologowie i pedagodzy z tego kraju zadbali o to, aby obecność kształcenia
religijnego w oświacie publicznej została właściwie uargumentowana. Z tego powodu mając na
uwadze dzisiejszą sytuację w Polsce warto zapoznać się z argumentami stosowanymi w RFN,
które umożliwiają tamtejszym abiturientom wybór religii jako dyscypliny maturalnej.
Argumentacja teologiczna
Naturalnym rodzajem argumentacji przemawiającej za obecnością lekcji religii w
szkołach publicznych, jak i możliwością zdawania egzaminu maturalnego z tego przedmiotu jest
uzasadnienie teologiczne. Odwołuje się ona do misyjnego wezwania Chrystusa, które przed
wniebowstąpieniem skierowanego On do apostołów: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata”14. Uniwersalny charakter tego wezwania zobowiązuje Kościół do głoszenia Dobrej
11

Zob. Tenże. Gegenseitig anerkannte länderspezifische Fächer in der Abiturprüfung. Listen zu Ziffer 8.4 der
„Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II”. Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 7.7.1972 in der jeweils geltenden Fassung. Stand: 25.6.2015 s. 3-4.
12
Por. Belina. Koncepcja matury z religii s. 305-307.
13
Por. Tamże s. 306.
14
Mt 28,19-20; Por. Mk 16,15-18; Łk 24,46-29; J 20,21-23.
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Nowiny o zbawieniu wszystkim ludziom na całej ziemi przy użyciu wszelkich dostępnych
środków. Oznacza to, że zadaniem uczniów Chrystusa jest zadbanie o to, aby Ewangelia była
dostępna dla każdego i by przenikała wszystkie dziedziny ludzkiej egzystencji, a więc także
trwający całe życie proces kształcenia polegający na zdobywaniu wiedzy o rzeczywistości
otaczającej człowieka, rozwijaniu potrzebnych umiejętności i kształtowaniu właściwych postaw.
Dlatego też patrząc na edukację z perspektywy teologicznej zasadność obecności nauczania
religii w szkole nie podlega wątpliwościom, gdyż wpisuje się ono w wypełnianie przywołanego
powyżej misyjnego wezwania Jezusa. Podkreślić należy, że to właśnie szkolne zajęcia z religii
wchodząc w korelację z innymi dziedzinami wiedzy przekazują „dynamiczny zaczyn Ewangelii
oraz starają się nawiązać do pozostałych dziedzin nauki i wykształcenia w tym mianowicie celu,
by Ewangelia docierała do umysłu uczniów właśnie na samym terenie ich nauki i by cała kultura
została zharmonizowana w blaskach światła wiary”15. W tym kontekście jak podkreślił Radosław
Chałupniak używając uzasadnienia teologicznego przemawiającego za koniecznością
przeprowadzania lekcji religii w szkołach odpowiedź na pytanie: „dlaczego powinniśmy
wychowywać religijnie?” brzmi: „Ponieważ Bóg będący pierwszym nauczycielem i wychowawcą
tego chce”16.
Należy jednak mieć na uwadze, że argumenty teologiczne przemawiające za obecnością
lekcji religii w szkołach publicznych, choć mają największe znaczenie dla ludzi wierzących,
w obecnej pluralistycznej rzeczywistości często odbierane są jako ideologiczne. Z tego też
powodu stają się one dziś nie do zaakceptowania w dyskusjach z neutralnym światopoglądowo
państwem, za jakie uznają się Niemcy. Dostrzegając ten problem niemiecki episkopat zebrany
na Synodzie Diecezji Niemieckich w Würzburgu (1971-1974) zaproponował, aby słuszności
szkolnego nauczania religii w RFN dowodzić współcześnie przy użyciu argumentów
nieteologicznych17.
Argumentacja antropologiczna
Kolejnym rodzajem argumentacji przemawiającej za zasadnością przeprowadzania zajęć
z religii w szkole, jak i możliwością zdawania matury z tego przedmiotu stanowią przesłanki
natury antropologicznej. Wskazują one na fakt, że człowiek jest istotą religijną (ens religiosus)18.
Oznacza to, że jest on ukierunkowany na poszukiwanie transcendencji, a mówiąc inaczej
potrzebuje odniesień, które wykraczają poza jego doczesność. Z tego też powodu religia
stanowi istotną i niezaprzeczalny element ludzkiego życia. Religijność obecna jest w codziennej

15

Kongregacja ds. Duchowieństwa. Dyrektorium ogólne o katechizacji. Watykan 1997 nr 73; por. Jan Paweł II.
Adhortacja apostolska Catechesi tradendae. Watykan 1979 nr 69.
16
Por. R. Chałupniak. Szkolne nauczanie religii w Polsce w kontekście europejskim. W: XXV lat Nauczania religii w
polskiej szkole. Między nadzieją a rzeczywistością. Red. M. Zając. Lublin 2015 s. 31.
17
Zob. Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland. Der Religionsunterricht in der
Schule. Ein Beschluss. W: Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland 1971-1975.
Offizielle Gesamtausgabe. T. I. Freiburg-Basel-Wien 1976 s. 123-152 (dalej SynRu); U. Kropač. Religion und
Rationalität. Eine ungewöhnliche Allianz in religionspädagogischen Legitimationsdiskurs. W: Religionsunterricht
und der Bildungsauftrag der öffentlichen Schulen. Begründung und Perspektiven des Schulfaches Religion. Red. U.
Kropač, G. Langenhorst. Babenhausen 2012 s. 68-69.
18
Por. Chałupniak. Szkolne nauczanie religii w Polsce s. 24.
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aktywności człowieka i towarzyszy mu w poszczególnych etapach jego życia jak: narodziny,
kontakty z innymi, nauka w szkole, dojrzewanie, wchodzenie w dorosłość, praca, zakładanie
rodziny, doświadczenie cierpienia, czy przygotowanie do śmierci 19. Już od najmłodszych lat
nawet osoby wzrastające w rodzinach, w których religia nie jest praktykowana codziennie
stykają się z przejawami ludzkiej religijności wyrażanych w symbolach, rytuałach
i przekonaniach, stąd też każdy ma uzasadnione prawo do ich poznania, zgłębienia oraz jeśli
uzna to za słuszne do manifestacji w swoim życiu20.
Z tego powodu szkoła, której podstawowym zadaniem jest wspieranie wszechstronnego
i harmonijnego rozwoju młodego człowieka w możliwie wszystkich wymiarach jego osobowości,
powinna zapewnić mu także możliwość rozwoju jego wymiaru religijnego, realizującego się
poprzez uczestnictwo w szkolnych zajęciach z religii posiadających w Niemczech wyznaniowy
charakter. To właśnie ten przedmiot szkolnej edukacji, jak podkreślili obecni na Synodzie
w Würzburgu biskupi niemieccy jako jedyny „wzbudza i rozważa pytania na temat Boga,
istnienia świata, sensu i wartości życia oraz norm porządkujących działanie człowieka i
umożliwia uzyskanie na nie odpowiedzi płynących z Bożego objawienia i wiary Kościoła” 21.
Argumentacja historyczno-kulturowa
Inny rodzaj uzasadnienia obecności lekcji religii w ramach edukacji publicznej i
możliwości zdawania matur z wiedzy religijnej stanowią argumenty historyczno-kulturowe.
Wskazują one, że chrześcijaństwo jest jedną z centralnych sił, która wywarła istotny wpływ na
kształtowaniu się niemieckiej kultury będącej częścią europejskiej cywilizacji. Zgodnie z tą linią
argumentacyjną fundamentem niemieckiego prawa, etyki i moralności stanowi chrześcijańska
tradycji i dziedzictwo. Również rytm życia w Niemczech, a także sposób liczenia czasu w tym
kraju przebiega według kalendarza zawierającego chrześcijańskie święta i uroczystości.
Podobnie wytwory sztuki, muzyki, architektury, literatury, jak i inne dzieła niemieckiej kultury z
minionych stuleci oraz teraźniejszości, zawierają wiele motywów chrześcijańskich 22. Ponieważ
tak wiele wymiarów działalności człowieka w Niemczech zostało ukształtowanych przez
chrześcijaństwo, dlatego też nie jest możliwe prowadzenie odpowiedniej edukacji dzieci i
młodzieży z pominięciem wiedzy na temat tej religii23.
Argumentacja społeczna
Argumentacja społeczna wskazuje na to, że religii nie można uznawać za „sprawę czysto
prywatną” (keine rein private Angelegenheit) – gdyż to ona dostarcza krytycznych i
innowacyjnych impulsów wpływających na kształtowanie i reformowanie się społeczeństwa 24.

19

Por. Tenże. „Wychowanie religijne” czy „wychowanie chrześcijańskie”? W: R. Chałupniak, J. Kostorz.
Wychowanie religijne u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Opole 2001 s. 231.
20
Por. Tenże. Szkolne nauczanie religii w Polsce s. 24.
21
SynRu 2.5.1. [tłumaczenie autora].
22
Por. SynRU 2.3.1.
23
Por. G. Langenhorst. Kinder brauchen Religion. Orientierung für Erziehung und Bildung. Freiburg im Breisgau
2014 s. 181-184.
24
Por. Tamże.
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Propagatorze tej linii argumentacyjnej wskazują na fakt, że wspólnoty religijne od
najdawniejszych czasów w aktywny sposób brały udział w kreowaniu życia publicznego. W
Europie chrześcijaństwo przyczyniło się do rozwoju m. in. oświaty, służby zdrowia czy instytucji
charytatywnych. Ponadto wpłynęło ono na ukształtowanie się obowiązującego dziś w
Niemczech systemu norm i wartości. Jak podkreślił Johann Hofmeier, nawet w wypadku, gdy
cele poszczególnych wspólnot religijnych nie do końca pokrywają się z celami różnych grup
społecznych, to religia stoi na straży wartości istotnych dla ogółu społeczeństwa 25. Z tego też
powodu Republika Federalna Niemiec, uznająca się za państwo neutralne światopoglądowo,
przewiduje szerokie pole do współpracy ze związkami wyznaniowymi w celu rozwijania i
budowania życia publicznego. Wspólnoty religijne w Niemczech są zobowiązane do aktywnego
współdziałania z instytucjami państwowymi na różnych obszarach, dążąc do osiągnięcia
wspólnego dobra. W tym kontekście jednym z ważnych obszarów owej współpracy stanowi
proces edukacji dzieci i młodzieży, w którym związki wyznaniowe uczestniczą poprzez
organizację szkolnych zajęć z religii. W ten sposób przyczyniają się one do wychowywania
odpowiedzialnych obywateli, zdolnych do podejmowania osobistych, jak i społecznych decyzji,
a także wpływają na wspieranie postawy poszanowania praw człowieka oraz wzajemnego
zrozumienia dla przekonań innych.
Argumentacja z teorii kształcenia
Ostatni typ argumentacji stosowany w Niemczech do uzasadniania obecności lekcji
religii w edukacji publicznej to tzw. argumentacja z teorii kształcenia, zwana inaczej
pedagogiczną. Opiera się ona na założeniu, że nauczanie religii stanowi integralny element
całości procesu edukacyjnego. Bazuje na fakcie, że rozum człowieka, posługuje się różnymi
typami racjonalności w odbiorze, poznawaniu i rozumieniu rzeczywistości. Zgodnie z
argumentacją pedagogiczną wiedza religijna otwiera własny i niepowtarzalny dostęp do
zrozumienia otaczającego nas świata, którego nie można zastąpić przez żaden inny sposób
doświadczenia ludzkiego26. To ona próbuje udzielić człowiekowi odpowiedzi na szereg
nurtujących go pytań jak m. in.: czy istnieje Bóg? jaki jest sens ziemskiej egzystencji? dokąd
zmierza życie człowieka? czy istnieje życie po śmierci? oraz wiele innych, na które żaden inny
rodzaj wiedzy nie jest w stanie znaleźć satysfakcjonującego wyjaśnienia27.
***
Obecność lekcji religii w szkole, jak i możliwość zdawania egzaminu maturalnego z tego
przedmiotu zawsze była i będzie stanowić w Polsce otwarty problem. Jedni będą upatrywać w
niej szansę, inni zagrożenie. Jednak najbardziej problematyczne jest to, że w aktualnej dyskusji
argumenty wysuwane przez krytyków często nie opierają się na faktach. Dlatego powinno się
wskazywać ich słabości i zawarte w nich błędy logiczne. Wiele z nich wiąże się przede wszystkim

25

Por. J. Hofmeier. Fachdidaktik Katholische Religion. München 1994 s. 29.
Por. Kultusministerkonferenz. Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Katholische
Religionslehre s. 5.
27
Por. Belina. Koncepcja matury z religii s. 164-170.
26
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z niechęcią do Kościoła katolickiego ze strony niektórych środowisk politycznych i
światopoglądowych. Należy jednak pamiętać, że gdyby matura z religii została w Polsce
wprowadzona, to wówczas mogłaby ona być zdawana nie tylko przez katolików, ale również
przez abiturientów przynależących do innych wyznań chrześcijańskich i wspólnot religijnych,
które prowadzą szkolne zajęcia z religii i wyraziłyby chęć zorganizowania matury z tych
przedmiotów. Egzamin dojrzałości z religii nie byłby „egzaminem z wiary”, jak usiłuje się to
wmówić, a sprawdzeniem wiedzy na temat wierzeń i nauczania danej wspólnoty wyznaniowej,
co stanowi istotną różnicę. Ponadto nie do zaakceptowania jest również argumentacja mówiąca
o tym, że matura z religii nie może być wprowadzona, gdyż lekcje religii odbywają się na
podstawie programów zatwierdzanych i przygotowywanych przez wspólnoty wyznaniowe. Jako
pierwsze nasuwa się pytanie: kto miałby być specjalistą w przygotowywaniu programów
nauczania zajęć z religii o charakterze konfesyjnym jeśli nie teologowie specjalizujący się w
wiedzy na temat nauczania danego kościoła, czy grupy religijnej? To tak jakby powiedzieć, że
szkolnych programów do nauczania języka polskiego nie powinni przygotowywać naukowcy
zajmujący się polonistyką.
Wszystko to sprawia, że lekcja religii podlega dyskryminacji w stosunku do innych
dyscyplin edukacji. Zupełnie inna sytuacja ma miejsce w Niemczech, gdzie szkolne zajęcia z
religii posiadają status równoprawnego przedmiotu, a możliwość zdawania matury z religii jest
tylko naturalną konsekwencją tego faktu. Wynika to z tego, że obecność lekcji religii w
niemieckim szkolnictwie publicznym została dobrze uargumentowana. Co więcej matura z
religii posiada u naszych zachodnich sąsiadów długą historię sięgającą początków
wprowadzenia tego egzaminu, a Niemcy są przecież krajem w którym powstał zamysł
przeprowadzania egzaminu dojrzałości. Z tego powodu warto zgłębić sposoby argumentacji
przemawiające za możliwością przeprowadzania egzaminu maturalnego z religii stosowane w
RFN i wykorzystać je w debacie publicznej prowadzonej na ten temat w Polsce.
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Summary:
The school-leaving exam in religious education is conducted in all sixteen states of the
Federal Republic of Germany, although varying conditions are applied. It tests knowledge on
the two most prominent Christian denominations i.e. the Catholic Church and the Evangelical
Augsburg Church. The author of the article analyzes the most frequent arguments justifying the
organisation of religious-education classes in state schools and their role in and contribution to
general education.
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Damian Belina

Zastosowanie zasady korelacji przez błogosławionego
Edmunda Bojanowskiego w jego koncepcie pedagogicznym
na przykładzie integracji edukacji religijnej
z wychowaniem patriotycznym
We współczesnej pedagogice podkreśla się, że proces wychowawczy powinien być
całościowy. Oznacza to, że pedagodzy powinni zwracać uwagę na odpowiednie integrowanie
ze sobą wiedzy i umiejętności praktycznych, rozwoju osobowości wychowanka oraz
kształtowanie właściwych postaw1. Mówiąc inaczej istotne jest, aby zdobywał on odpowiednie
kompetencje w możliwie wszystkich obszarach życia, niezbędne do krytycznej konfrontacji z
całą fizyczną i duchową rzeczywistością ludzkiej egzystencji2. Dzięki takiemu podejściu, jak
stwierdził Wilhelm von Humboldt człowiek będzie w stanie rozwijać się ku „harmonijnej
całości”3. Starając się zrealizować tak sprecyzowane założenie nowoczesna pedagogika bazuje
na zasadzie korelacji, którą definiuje się najczęściej jako współzależność, wzajemne powiązanie
ze sobą, pojęć, zagadnień, przedmiotów, zjawisk4. W procesie wychowawczym ujmuje się ją
zatem jako zespół zamierzonych działań, prowadzących do wskazania wspólnych celów, zadań
i treści w różnych obszarach i dyscyplinach kształcenia oraz poszczególnych środowiskach
wychowawczych5.
Zasada korelacji stosowana jest także w kształceniu religijnym jako określenie
współzależności między wiarą a ludzkim doświadczeniem. Jej koncepcja powstała w Niemczech
w latach siedemdziesiątych XX wieku na gruncie teologii systematycznej, z której przeniknęła
do pedagogiki religii6. W Polsce terminu korelacja używa się przede wszystkim w znaczeniu
1

Por. B. Kubis. Z zagadnień integracji w nauczaniu historii na tle współczesnego systemu edukacyjnego. W:
Korelacja – integracja wiedzy – szansa dla ucznia. Red. G. Pańko, J. Wojdon. s. 7.
2
Por. R. Olechowski. Schlussfolgerungen für eine Reform der Schulen der Vierzehn- bis Neunzehnjährigen unter
dem Aspekt einer humanen Schule. W: Die Zukunft der Schulen der Vierzehn- bis Neunzehnjährigen. Red. E. Persy,
E. Tesar. Frankfurt am Main 1997 s. 368.
3
Por. W. von Humboldt. Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen. W:
Wilhelm von Humboldts Gesammelte Schriften. T. I. Red. A. Leitzmann. Berlin 1903 s. 106.
4
Hasło: Korelacja, w: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, red. W. Kopaliński,
Warszawa 2017, s. 312.
5
Por. M. Zając. Korelacja nauczania religii z wychowaniem fizycznym. W: Korelacja nauki religii katolickiej z
edukacją szkolną. Red. A. Kiciński. Lublin 2011 s. 118.
6
Obecnie w niemieckojęzycznej pedagogice religii terminu korelacja używa się w różnych jej odcieniach
znaczeniowych. Dla przykładu Werner Simon wyróżnił pięć obszarów stosowania pojęcia korelacja: korelacja w
socjalizacji religijnej (Korrelation im Glaubensvollzug), korelacja teologiczna (theologische Korrelation), korelacja
hermeneutyczna (hermeneutische Korrelation), korelacja dydaktyczna (didaktische Korrelation) i korelacja
metodyczna (methodische Korrelation). Zob. W. Simon. Religionsunterricht im Prozeß der Individualisierung.
Entwicklungen in der westdeutschen katholischen Religionspädagogik seit 1945. W: Im Horizont der Geschichte.
Religionspädagogische Studien zur Geschichte der religiösen Bildung und Erziehung. Red. Tenże. Münster 2001 s.
233.
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korelacji między przedmiotowej, która umożliwia zintegrowanie celów i treści lekcji religii z
innymi przedmiotami szkolnej edukacji oraz całością procesu kształcenia i wychowania. Nie
mniej jednak autorzy Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego w Polsce wskazują na
jej podstawowe znaczenie, podkreślając, aby ścieżka korelacji w nauczaniu religii wychodziła od
doświadczenia życiowego ucznia i wracała do niego po zinterpretowaniu go w świetle Bożego
Objawienia7.
Zasada korelacji w odniesieniu do edukacji religijnej została opracowana i rozwinięta
dopiero w drugiej połowie XX stulecia, jednak mimo braku jej zdefiniowania, była ona obecna
we wcześniejszych, niekiedy znacznie starszych programach wychowawczych. Zespolenie
nauczania religii z wychowaniem patriotycznym wraz z kształtowaniem szeregu innych
kompetencji i umiejętności społecznych zakładała koncepcja pedagogiczna bł. Edmunda
Bojanowskiego (1814-1871). Jej autor rozumiał edukację jako połączenie kształcenia i
wychowania dzieci, którą należało oprzeć na wartościach chrześcijańskich i miłości do własnej
ojczyzny8. W niniejszym artykule obszarem szczególnego zainteresowania będzie korelacja
kształcenia religijnego z wychowaniem patriotycznym w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda
Bojanowskiego.
Religia i patriotyzm – wartości kształtujące życie Edmunda Bojanowskiego
Choć system wychowawczy Edmunda Bojanowskiego powstał w połowie XIX wieku, to
mimo upływu czasu pozostaje on nadal aktualny i innowacyjny. Jego idee wychowawcze i
zaproponowane metody stosowane są z powodzeniem w dzisiejszej edukacji przedszkolnej
przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. W
celu lepszego zrozumienia głównych założeń koncepcji pedagogicznej Bojanowskiego istotne
jest syntetyczne przybliżenie jej genezy, a więc kontekstu historycznego, w którym wzrastał jej
autor. Nie chodzi tutaj o dokładne zrelacjonowanie biografii błogosławionego Edmunda, co
raczej o przytoczenie najistotniejszych faktów z jego życiorysu oraz epoki, w jakiej przyszło mu
żyć, a które to wywarły największy wpływ na kształtowanie się jego poglądów i przyczyniły się
do powstania jego systemu wychowawczego.
Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814 r. w Grabonogu w Wielkopolsce. Był
to czas, kiedy państwo polskie oficjalnie nie istniało, a jego ziemie znajdowały się pod zaborami
Austrii, Prus i Rosji. Rodzinna wieś Bojanowskiego znajdowała się na obszarze Wielkiego
Księstwa Poznańskiego, wchodzącego w skład królestwa Prus 9. Od wczesnych lat dzieciństwa
był zaangażowany w życie Kościoła, pracę społeczną oraz krzewienie kultury polskiej.
Wymienione postawy rozwijały się w nim poprzez odpowiednie wychowanie w rodzinie, dla
której wartości religijne i patriotyczne odgrywały wiodącą rolę. Znaczący wpływ na późniejsze
poglądy Bojanowskiego wywarli jego rodzice. Podczas gdy matka kształtowała religijność syna,
ojciec wpajał w nim świadomość patriotyczną poprzez jego zaangażowanie na rzecz odzyskania
7

Por. Konferencja Episkopatu Polski. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce. Warszawa 2001.
nr 65.
8
Por. M. Opiela, E. Gigilewicz. Wstęp. W: Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego Inedita. T. I. Red. Tenże.
Lublin 2016 s. X.
9
Por. M. Fąka. Ziarno wrzucone w ziemię. O Edmundzie Bojanowskim. Poznań 1999 s. 17.
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przez Polskę niepodległości10. Z tych dwóch elementów własnego wychowania Edmund uczynił
później fundament swojej koncepcji pedagogicznej11.
W okresie zaborów katolicyzm stanowił dla Polaków istotny czynnik zachowania
tożsamości narodowej. Wspólne spotkania na nabożeństwach dawały możliwość zacieśniania
więzi między rodakami i pielęgnowania języka polskiego12. W formowaniu religijności Edmunda
Bojanowskiego dużą rolę odegrała pobożność maryjna. Liczne pielgrzymki do sanktuarium
Niepokalanego Poczęcia NMP w Gostyniu wzmacniały jego więź z Matką Bożą. To właśnie
wstawiennictwu Maryi przypisywał swój powrót do zdrowia z ciężkiego zapalenia płuc, na które
zapadł gdy miał czternaście lat13. Maryję uczynił ostatecznie patronką założonego w 1850 r.
zakonu Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej14.
Religijność Bojanowskiego miała również silny charakter pasyjny, o czym świadczy jego
zamiłowanie do nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali15. W okresie zaborów walki o
odzyskanie niepodległości państwa polskiego kojarzone były z mękę i śmiercią Zbawiciela. To
rozumienie Polski jako Chrystusa narodów wzmacniane było w XIX stuleciu przez polskich
poetów doby romantyzmu jak Adam Mickiewicz (1798-1855), Juliusz Słowacki (1809-1849) i
Cyprian Kamil Norwid (1821-1883). Bojanowski uważał jednak, że większy pożytek dla Polski od
zrywów niepodległościowych przyniesie ojczyźnie codzienna i systematyczna praca społeczna
na rzecz krzewienia kultury narodowej wśród polskiej ludności16. W tym celu w 1835 r.
zaangażował się w działalność Wydziału Literackiego Kasyna Gostyńskiego. Na organizowanych
przez nie spotkaniach pod pozorem ożywienia życia towarzyskiego, jego członkowie omawiali
sposoby zachowania polskiej tożsamości narodowej i walka z postępującą germanizacją. W
ramach podejmowanych akcji oświatowych zakładano we wsiach czytelnie ludowe, z których
mieszkańcy mogli wypożyczać książki w języku polskim17. Bojanowski krzewił kulturę polską
również poprzez aktywność publicystyczną. Od 1835 r. regularnie publikował artykuły o
charakterze patriotycznym, regionalnym, folklorystycznym, społeczny i oświatowym na łamach
„Przyjaciela Ludu” – pierwszego tygodnika ukazującego się w Wielkim Księstwie Poznański po
upadku Powstania listopadowego18. Tworząc teksty do czasopisma pogłębiał znajomość
ludowej tradycji, odkrywając w niej bogactwo polskiej kultury, w której religia i patriotyzm
harmonijnie się przenikały. Dzięki swojemu zaangażowaniu społecznemu i częstym kontaktem
z ludnością wiejską Edmund Bojanowski odkrył swoje powołanie. Zapragnął służyć sprawie
10

Ojciec Edmunda Bojanowskiego brał udział w Powstaniu listopadowym (1830-1831) przeciwko Imperium
Rosyjskiemu. Zob. A. Szelęgiewicz. Edmund Bojanowski i jego dzieło. Poznań 1966 s. 13.
11
Por. M. Opiela. Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego.
Kontynuacja i zmiana. Lublin 2013 s. 22.
12
Por. M. G. Pisarczyk. Patriotyzm w myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego. W: Dziedzictwo myśli
pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie. Red. M. Opiela. Lublin
2014 s. 116.
13
Por. M. B. Morthorst. Nędzy trzeba samemu dotknąć. Wrocław 1988 s. 12.
14
Por. Fąka. Ziarno wrzucone w ziemię s. 115.
15
Por. Pisarczyk. Patriotyzm w myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego s. 117.
16
Por. Szelęgiewicz. Edmund Bojanowski i jego dzieło s. 13.
17
Por. Fąka. Ziarno wrzucone w ziemię s. 31-32.
18
Zob. A. Żalik. Współpraca Edmunda Bojanowskiego z „Przyjacielem Ludu”. W: Sługa Boży Edmund Bojanowski i
jego troska o człowieka. Materiały z II Sympozjum. Grabonóg 1991. s. 58-66.
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wychowania dzieci chłopskich, które w tamtym okresie z powodu ubóstwa nie miały szans na
edukację. W tym celu rozwinął oryginalny system wychowawczy przeznaczony dla małych dzieci
w tzw. ochronkach wiejskich, której realizacji poświęcił resztę życia19.
Integralna pedagogika Bojanowskiego – formacja obywatela,
szanującego własną wiarę i Ojczyznę
Edmund Bojanowski dał podwaliny teoretyczne spójnej i całościowej koncepcji
wychowania dzieci w ochronkach, którą następnie udoskonalał w praktyce. Tworząc swój
system pedagogiczny wzorował się na idei ochronek wiejskich zaproponowanej przez Augusta
Cieszkowskiego w 1842 r.20 Zainspirowany jego publikacją Bojanowski postanowił powołać do
życia Bractwo Ochroniarek w 1850 r., zrzeszające młode kobiety wiejskie, pragnące poświęcić
się pracy wychowawczej z małymi dziećmi, z którego po kilku latach powstało gromadzenia
Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny21.
Choć instytucja ochron nie była autorskim pomysłem Edmunda Bojanowskiego, gdyż
były one tworzone w krajach Europy Zachodniej już pod koniec XVIII wieku22, to żadne z nich
nie posiadały tak dokładnie wypracowanej koncepcji pedagogicznej. W jego zamyśle ochronki
powstały po to, aby zapewniać maluchom opiekę, wychowanie i kształcenie23. Jak podkreśliła
Maria Opiela – badaczka pism pedagogicznych Bojanowskiego, rozumiał on termin „ochrona”
w trojaki sposób. Po pierwsze jako czynność, polegającą na ochronie osoby dziecka, ale również
i wartości, wyrażająca się w oparciu procesy wychowawczego na tradycjach rodzinnych,
religijnych i patriotycznych. Po drugie pojęcie „ochrona” oznaczało również drogę odrodzenia
rodziny, narodu i ludzkości, które miało się realizować poprzez odpowiednie wychowanie
młodych pokoleń. Po trzecie „ochrona” znaczyła także instytucję, poprzez którą i w którem
dokonywało się wychowanie dzieci24. Ta instytucja zdaniem Bojanowskiego miała do
wypełnienia trzy zasadnicze cele, które autor ujął w swoich notatkach w następujący sposób:
1.
„Uwolnienie rodziców od pieczy nad drobnymi dziećmi, a podanie im
sposobności do pracy, co było naczelnym względem w zakładaniu dotychczasowych ochron.”
2.
„Umniejszenie śmiertelności dzieci – ważne szczególnie w mało zaludnionym
kraju naszym”.
3.
„Wczesne, zatem najsilniejsze, i na całe życie stanowcze nawyknięcia do dobrego,
a ochronienie od wszelkich złych wpływów i rozwijanie rychle wrodzonych zdolności”25.
Poprzez wypełnienie wyżej wymienionych celów ochronki miały za zadanie wspierać
ubogie rodziny wiejskie w opiece nad dzieci i procesie ich wychowania. Według Bojanowskiego
19

Por. Fąka. Ziarno wrzucone w ziemię s. 43.
Zob. A. Cieszkowski. O ochronkach wiejskich. Warszawa 1842.
21
Zob. Szelęgiewicz. Edmund Bojanowski i jego dzieło s. 41-71.
22
Zob. A. Goltz. O wiejskich ochronkach. Warszawa 1861.
23
Por. E. Pawłowska. Wychowanie patriotyczne dzieci według wskazówek bł. Edmunda Bojanowskiego. W:
Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie. Red.
M. Opiela. Lublin 2014 s. 295.
24
Por. Opiela. Integralna pedagogika przedszkolna s. 77.
25
E. Bojanowski. Wychowanie w ochronkach. W: Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego Inedita. T. I.
Red. E. Gigilewicz, M. Opiela. Lublin 2016 s. 370.
20
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powinno się w nich integrować elementy kształcenia ogólnego, jak m. in. nauka czytania,
pisania, liczenia, zdobywanie podstawowej wiedzy na temat najbliższego otoczenia i przyrody.
Jednak podkreślał on, że w okresie przedszkolnym wychowanie odgrywa rolę wiodącą przed
nauczaniem, które stanowi domenę szkoły26. Dlatego też kształcenie intelektualne przebiegało
w formie zabawowej, z dostosowaniem do wieku i możliwości poznawczych poszczególnych
dzieci27.
Celem zachowania integralności procesu pedagogicznego Bojanowski wyróżnił trzy
podstawowe wymiary, na których jego zdaniem powinno opierać się i realizować wychowanie.
Pierwszym z nich był wymiar fizyczny, poprzez który dokonywał się rozwój sprawności fizycznej
dziecka i nabywanie umiejętności praktycznych. Inspiracje do jego realizacji powinny być przez
wychowawców poszukiwane w naturze. Drugi wymiarem wychowania stanowiła sfera moralna
człowieka. Wychowanie w tym względzie miało następować poprzez dobry przykład, który
umożliwiał formację sumienia oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, religijnych i
patriotycznych. Wzorców i odpowiednich środków w tym względzie zdaniem bł. Edmunda
należało poszukiwać w religii. Trzecią sferą wychowania był wymiar społeczny, który oznaczał
kształtowanie w dzieciach należytego podejścia i poszanowania takich wartości jak: rodzina,
ojczyzna, wspólnota religijna, praca, dobro wspólne28. Dzięki równoległemu prowadzeniu
procesu pedagogicznego we wszystkich trzech wymiarach możliwa stała się formacja
odpowiedzialnego i świadomego obywatela, szanującego własne korzenie, za które Bojanowski
w polskim kontekście uznawał religię katolicką oraz miłość do całego dziedzictwa
narodowego29. To właśnie z tego powodu edukacja religijna i patriotyczna odegrały
podstawową rolę w jego systemie wychowawczym.
Religia i patriotyzm źródła odrodzenia narodu polskiego
Za podstawę swojego systemu pedagogicznego Edmund Bojanowski przyjął biblijną
koncepcję człowieka, zgodnie z którą został on stworzony przez Boga z miłości na swój obraz i
podobieństwo30. Choć ten przez swoje nieposłuszeństwo, popełniając grzech zerwał więź ze
Stwórcą. Bóg jednak nie porzucił go i posłał swojego Syna na świat, aby poprzez śmierć na krzyżu
odkupił grzechy całej ludzkości i na nowo pojednał ją ze sobą 31. Dlatego też Bojanowski uznał,
że w centrum życia człowieka należy postawić osobę Chrystusa jako wzór do naśladowania już
od wczesnego dzieciństwa32. Z biblijnej koncepcji człowieka bł. Edmund zaczerpnął cel
wychowania, który sformułował w następujący sposób: „[…] celem wychowania jest: aby

26

Por. Pawłowska. Wychowanie patriotyczne dzieci według wskazówek bł. Edmunda Bojanowskiego s. 295.
Por. M. Karaś. Wizja dziecka według bł. Edmunda Bojanowskiego – elementy personalistyczne. W: Dziedzictwo
myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie. Red. M. Opiela.
Lublin 2014 s. 29.
28
Por. Opiela. Integralna pedagogika przedszkolna s. 102-103.
29
Por. Pawłowska. Wychowanie patriotyczne dzieci według wskazówek bł. Edmunda Bojanowskiego s. 299.
30
Por. Rdz 1, 24-27.
31
Por. J 3,17.
32
Por. T. Kamiński. Wybrane aspekty katechezy dzieci w nauczaniu bł. Edmunda Bojanowskiego. W: Dziedzictwo
myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie. Red. M. Opiela.
Lublin 2014 s. 105.
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człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi, tak lud głęboko tenże cel pojmując
obrał dla dziecięcia wzór jedyny Wcielonego Boga, Zbawiciela świata. Od samego powicia
naśladowanie Jego zaczyna i pierwszych latach właśnie, kiedy zmysłowe wrażenia dzielniejszym
są środkiem nad wszelką przedwczesną naukę, lud daje dziecięciu ciągłe przypominanie
pierwszej młodości Zbawiciela. Jakże przeto znachodzimy częste upodobanie w naśladowaniu
choć najdrobniejszych spraw wielkich ludzi, jakże pięknie pojął lud wpływ wychowawczy, gdy
dziecięciu, od samego przyjścia na świat, każe naśladować Zbawiciela”33.
W młodym pokoleniu Edmund Bojanowski pokładał nadzieje na odrodzenie rodziny i
polskiego narodu. Dlatego proces wychowania dziecka należało według niego rozpocząć
możliwie jak najwcześniej, wpajając mu poprzez dobry przykład miłość do Boga i ojczyzny. W
tym celu Bojanowski opierając się na biblijnej koncepcji człowieka za podstawę swojego
systemu pedagogicznego realizowanego w ochronkach uczynił wymiar religijny. W jego
mniemaniu to właśnie religia umożliwia zakotwiczenie całości procesu wychowawczego w
odpowiednim systemie wartości, które są źródłem wszelkich środków potrzebnych do
duchowego i moralnego wzrostu dziecka. Tylko wówczas, gdy na pierwszym miejscu postawi
się Boga, możliwy stanie się harmonijny rozwój pozostałych sfer życia człowieka34. Pojęcie
„religia” rozumiał jako łączenie się z Bogiem, we wszystkich podejmowanych czynnościach dnia
codziennego, będących nieustanną modlitwą, a także ciągłym wzorowaniu się na Chrystusie 35.
Ponadto Bojanowski przypominał o tym, iż religia silnie wrośnięta jest w serca Polaków. Z tego
powodu zignorowanie wychowania religijnego przyszłych pokoleń z czasem doprowadzi do
utraty tożsamości narodowej. Te dwa elementy wychowania – religia i patriotyzm powinny być
nierozłączne i podlegać ciągłej korelacji, gdyż są to korzenie, z których wyrasta naród polski 36.
Zachowanie ich w odpowiednich proporcjach w procesie wychowawczym powinno zdaniem
Bojanowskiego doprowadzić do ukształtowania obywatela wierzącego, który swoje życie
formuje na wzór Chrystusa, odważnie wyznaje swoje przekonania religijne i kocha własną
ojczyznę37. Przy czym patriotyzm w ujęciu bł. Edmunda nie oznaczał w pierwszym rzędzie
gotowości do walki zbrojnej o odzyskanie niepodległości państwa polskiego, co raczej pracę nad
zachowaniem tożsamości narodowej przyszłych pokoleń. W żadnej mierze nie miał on
charakteru nacjonalistycznego, wręcz przeciwnie wyrażał się w miłości do polskiej historii i
tradycji, ale zawsze z poszanowaniem wartości i dokonań innych narodów, z których osiągnięć
Bojanowski korzystał wypracowując swoją koncepcję pedagogiczną38.

33

Archiwum Główne Służebniczek Dębickich w Dębicy. Notatki Edmunda Bojanowskiego. B-h-1, k. 18v. [dalej:
AGSD].
34
Por. Opiela. Integralna pedagogika przedszkolna s. 106.
35
Por. Kamiński. Wybrane aspekty katechezy dzieci w nauczaniu bł. Edmunda Bojanowskiego s. 106.
36
Por. Pawłowska. Wychowanie patriotyczne dzieci według wskazówek bł. Edmunda Bojanowskiego s. 299.
37
Por. Opiela. Integralna pedagogika przedszkolna s. 106.
38
Należy zaznaczy, że Edmund Bojanowski w latach 1832-1838 studiował filozofię na uniwersytetat we Wrocławiu
i Berlinie. Nie skończył studoów z powodu ciężkiej choroby płuc. Dodatkowo uczestniczył w wykładach z
psychologii, etyki, historii sztuki, metafizyki, logiki, muzyki oraz poezji Goethego i Schillera. Zob. W. Muchowicz.
Żywot Edmunda Bojanowskiego Założyciela Ochronek na ziemiach polskich i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
B.R.D.N.P. Dębica 1933 s. 15-16.
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W tym kontekście pierwszą podstawową rolą ochronek stało nie tyle nauczanie religii,
co umożliwienie dzieciom osobistego doświadczenia Boga i spotkanie z wiarą dorosłych, które
w przyszłości powinny zaowocować wzrostem wiary młodego człowieka i chęcią pogłębienia
wiedzy na temat własnego wyznania. Drugą ich kluczową misją miało być budzenie w młodym
człowieku miłości do własnej ojczyzny, poprzez przybliżanie rodzimej historii, zwyczajów oraz
dziedzictwa narodowego i regionalnego. Chcąc ułatwić realizację tak postawionych zadań
Bojanowski zorganizował tygodniową pracę ochronek według stałych punktów odniesienia
religijnego powiązanych z polską tradycją. W centrum zajęć prowadzonych w poszczególnych
dniach tygodnia 39 znajdowały się:

poniedziałek – nabożeństwo do Bożej Opatrzności i Wszystkich Świętych

wtorek – modlitwa do Aniołów stróżów

środa – modlitwa za zmarłych

czwartek – pamiątka ustanowienia Eucharystii

piątek – pamiątka Męki Pańskiej

sobota – dzień poświęcony Najświętszej Maryi Pannie40
Dodatkowo Bojanowski dokonał podziału pracy na pory dnia i przyporządkował każdej z
nich konkretny dzień tygodnia oraz zarezerwowane dla niego nabożeństwo41. Poranek
odpowiadał poniedziałkowi, dlatego też dzieci rozpoczynały dzień w ochronkach
nabożeństwem do Wszystkich Świętych. Południe przypisane było do czwartku. W związku z
tym przy obiedzie wspominano Wieczerzę Pańską, wyrażając wdzięczność Bogu za otrzymany
posiłek. Czas popołudniowy odpowiadał piątkowi i poświęcony był rozważaniu Męki Pańskiej.
W celu jej upamiętnienia Bojanowski proponował m. in. takie zajęcia jak:

„kwadransa milczenia” – w godzinie śmierci Chrystusa tj. o piętnastej,

„ciszek” – rodzaj drogi krzyżowej, pochód odbywany przez dzieci i ochroniarki z
krucyfiksem w milczeniu,

zabawa zwana „cichy kot” – polegająca na układaniu znaku krzyża z czterech
kartek papieru, na których stawiano pionowo dwie kolejne kartki oparte o siebie, tworzące
budkę. Zadaniem dzieci było wyciągnięcie ramion krzyża, tak aby nie spowodować upadku
budki.
Wieczorowi przyporządkowana była sobota. Była to pora dnia poświęcona Matce Bożej,
podczas której wspólnie modlono się na różańcu lub odmawiano Litanię Loretańską42.
Ponadto program wychowania w ochronkach prowadzony był zgodnie z okrasami roku
liturgicznego. Rytm pracy wyznaczały chrześcijańskie święta i uroczystości, które Edmund
Bojanowski połączył z elementami naturalnymi i zjawiskami przyrodniczymi, determinowanymi
przez poszczególne pory roku. Wiosna rozumiana była jako czas radości związany ze
39

Zaznaczyć należy, że praca z dziećmi w ochronkach odbywa się od poniedziałku do soboty. Niedziela
przeznaczona była na odpoczynek i dla rodziny.
40
Por. K. Chałas, A. Maj. Idee pedagogiczne bł. Edmunda Bojanowskiego i ich realizacja w kontekście
współczesnych kierunków i standardów wychowania. W: Służyć i wychowywać w miłości Błogosławiony Edmund
Bojanowski – wychowawca i apostoł laikatu. Red. M. Opiela i in. Lublin 2009 s. 124.
41
Por. Kamiński. Wybrane aspekty katechezy dzieci w nauczaniu bł. Edmunda Bojanowskiego s. 108-109.
42
Szerzej o podziale dnia pracy w ochronkach Zob. E. Bojanowski. Wychowanie w ochronkach s. 435-439.
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zmartwychwstaniem Chrystusa. Jeśli pozwalała na to pogoda praca z dziećmi odbywała się na
świeżym powietrzu. Częste zabawy, spacery oraz praca w ogrodzie były dobrą okazją do
opowiadania na temat stworzenia świata, Bożej Opatrzności i działalności pana Jezusa, Jego
śmierci i zmartwychwstaniu43. Latem dzieci razem z ochroniarkami pomagały przy żniwach. Był
to czas pielęgnowania religijnych tradycji ludowych, jak np. przygotowywanie ołtarzy na
uroczystość Bożego Ciała, błogosławienie polonów, modlitwa przy przydrożnych kapliczkach,
czy zapalanie gromnicy w czasie burzy 44. Jesienią, gdy pogoda stawała się gorsza praca w
ochronkach skupiała się wokół nauki pisania, czytania i rysowania. Przygotowując się do
obchodów uroczystości Wszystkich Świętych dzieci poznawały historie osób świętych i
błogosławionych, w szczególności związanych z polską ziemią. W okresie Adwentu maluchy
uczyły się śpiewać polskie kolędy i pastorałki45. Zima skoncentrowana była wokół święta Bożego
Narodzenia. Był to czas przeznaczony na poznawanie polskich zwyczajów związanych z tym
okresem liturgicznym, jak m. in. tworzenie szopek bożonarodzeniowych, dzielenie się
opłatkiem, przygotowywaniem potraw na wieczerzę wigilijną czy branie udziału w jasełkach46.
W pracy przy wychowaniu religijnym i patriotycznym dzieci Bojanowski zalecał
stosowanie różnych środków pedagogicznych, które przyporządkował do trzech grup. Jako
pierwsze wyróżnił te, które służyły wychowaniu fizycznemu zaliczając do nich: ćwiczenia
fizyczne, gry, zabawy i tańce. Kolejną grupę stanowiły różne narzędzia stosowane do
wychowania umysłowemu i moralnego, jak powieści, opowiadania, zagadki, bajki, legendy i
pieśni. W ostatniej grupie znalazły się środki, za pomocą których wychowywano dzieci pod
względem społecznym i obyczajowym, wśród nich znalazły się obrzędy, zwyczaje i rytuały47.
Bojanowski starał się, aby stosowane przez niego metody i pomoce edukacyjne zawierały
elementy chrześcijańskie i patriotyczne, nawiązując do tradycji Kościoła oraz polskich tradycji
narodowy. Większość z nich Bojanowski opracował samodzielnie, bazując na zwyczajach i
podaniach ludowych.
Ponadto w pracy z dziećmi w ochronkach bł. Edmund kładł duży nacisk na pielęgnowanie
języka polskiego i przekazywanie polskiej historii. Spisane przez niego opowiadania, legendy czy
baśnie bazowały na kulturze ludowej i regionalnej, opisywały rodzime zwyczaje i obrzędy,
nawiązywały do polskich świętych, bohaterów narodowych oraz ważnych momentów z dziejów
polskiego narodu48. Podobne elementy krzewienia kultury narodowej wśród maluchów obecne
były w proponowanych przez niego zabawach. Jako przykład może posłużyć konkurs na
budowanie z piasku znanych polskich budowli lub miejsc pamięci takich jak Zamek Królewski
czy Kopiec Kościuszki49. Wśród pieśni, które Bojanowski zalecał ochroniarkom uczyć dzieci,

43

Por. Pawłowska. Wychowanie patriotyczne dzieci według wskazówek bł. Edmunda Bojanowskiego s. 302.
Zob. E. Bojanowski. Wychowanie w ochronkach s. 432-433.
45
Por. Pawłowska. Wychowanie patriotyczne dzieci według wskazówek bł. Edmunda Bojanowskiego s. 303.
46
Por. Tamże.
47
Zob. E. Bojanowski. Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. Red. M. Opiela. Lublin 2016 s. 187-449.
48
Por. Pawłowska. Wychowanie patriotyczne dzieci według wskazówek bł. Edmunda Bojanowskiego s. 304-305.
49
Por. Muchowicz. Żywot Edmunda Bojanowskiego s. 228.
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szczególne miejsce zajmowały dwie łączące w sobie wartości religijne i patriotyczne: Boże coś
Polskę i Bogarodzia50.
***
Religia i patriotyzm stanowią fundamenty koncepcji pedagogicznej Edmunda
Bojaniwskiego, którą opracował on dla pracy wychowawczej z dziećmi w ochronkach
prowadzonych przez Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.
Wychowanie religijne miało za zadanie przyczynić się do uformowania człowieka
odpowiedzialnego, stawiającego na pierwszym miejscu Boga, posiadającego ukształtowane
sumienie i silny kręgosłup moralny. Natomiast wychowanie patriotyczne cechujące się dwojaką
naturą: narodową i regionalną powinno prowadzić do szacunku dla całego dziedzictwa
narodowego i spuścizny przodków. Dlatego Bojanowski podkreślał, że odpowiedni rozwój tych
dwóch wymiarów życia młodych Polaków i ich właściwa korelacja począwszy od wczesnego
dzieciństwa powinny umożliwić zachowanie tożsamości narodowej przyszłych pokoleń mimo
braku istnienia państwa polskiego. Wynikało to z faktu, iż Bojanowski był świadomy, że Polska
nie posiadając suwerenności jako kraj, musi przetrwać w wymiarze duchowym tj.
w podtrzymywaniu rodzimej kultury, zwyczajów i wyznawaniu wiary katolickiej.
Integralna koncepcja pedagogiczna Edmunda Bojanowskiego mimo upływu wielu lat od
jej powstania nie straciła na aktualności. Uzupełniona o współczesny dorobek nauk
o wychowaniu stanowi dziś konkretną propozycję wychowania chrześcijańskiego
ukierunkowanego na dzieci w wieku przedszkolnym. Warto podkreślić, że jest ona obecnie
z powodzeniem realizowana przez Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny nie tylko w Polsce ale również w wielu krajach Europy, Azji, Afryki, Ameryki
Północnej i Południowej. W pracy z dziećmi siostry oprócz krzewienia wartości religijnych, kładą
nacisk na wykorzystanie rodzimych zwyczajów i tradycji, poprzez co rozwijają świadomość
patriotyczną oraz szacunek do dziedzictwa i kultury własnego narodu.

50

Por. Karaś. Wizja dziecka według bł. Edmunda Bojanowskiego s. 38.
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Summary:
Blessed Edmund Bojanowski is the author of an original pedagogical concept designed
to educate pre-school children. He saw in the young generation the hopes on revival of the
family and the polish nation. Therefore Bojanowski recognized religion and patriotism as the
basis of his pedagogical work. These two elements of education should be inherent and subjects
of continuous correlation as these are the roots from which the Polish nation grows. Although
the pedagogical concept of blessed Edmund Bojanowski was worked out in the 19th century
still has not gone out of date. It is currently used in children’s educational work on different
continents by the congregation of the Sisters Servants of the Immaculate Conception of the
Virgin Mother of God. In this paper, the author focused on showing the correlation between
religious and patriotic education contained in the pedagogical concept of blessed Edmund
Bojanowski.
Keywords: Edmund Bojanowski, pedagogical conception, upbringing, religion, patriotism
Słowa kluczowe: Edmund Bojanowski, koncepcja pedagogiczna, wychowanie, religia,
patriotyzm
Dr Damian Belina – doktor teologii, absolwent Instytutu Teologii Pastoralnej i
Katechetyki KUL na kierunku Katechetyka; doktorant IV roku Edukacji Medialnej na Wydziale
Teologii KUL; członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Zainteresowania naukowe:
katechetyka, pedagogika religii oraz edukacja medialna obszaru niemieckojęzycznego,
wychowanie integralne poprzez skauting, film religijny.
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Jerzy Jarosiński

Mass media zagrożeniem wolności człowieka
Wiek XX i XXI to bezdyskusyjnie czas szczególnego rozwoju środków komunikacji
społecznej. W bardzo czytelny i zrozumiały sposób ujmuje ten rozwój Tomasz Goban-Klas
swojej książce „Zarys historii i rozwoju mediów- od malowideł naskalnych do multimediów”1. O
ile początki prasy datujemy na 200 rok przed nasza erą 2 to już powstanie radia i telewizji3 to
początki XX wieku. Czym zatem są media ? Na wstępie trzeba wyjaśnić, że funkcjonuje wiele
określeń stosowanych zamiennie dla określenia tej rzeczywistości. Możemy spotkać się z
pojęciami środków społecznego przekazu, masowego przekazu. mass media, media masowe,
środki masowego komunikowania. Jak zauważa wspomniany już Goban – Klas najczęściej
1

„Początek tej doby, czyli północ, zaczyna się 360 stuleci temu, w czasach gdy człowiek porozumiewał się jedynie
przy pomocy gestów, mimiki i słów. Na naszym zegarze przez następne osiem godzin nic specjalnego się nie działo,
dopiero około ósmej rano, czyli 12 tysięcy lat przed nasza erą, pojawiają się malowidła naskalne. Człowiek
opanował technikę malarską. Potrzeba było następnych dwunastu godzin, około ósmej wieczorem, by wymyślono
pierwsze systemy pisma: hieroglify egipskie o godz. 20:40, a pismo alfabetyczne o godz. 21:38.
Wkrótce tempo rozwoju mediów ulegało przyspieszeniu: kilka minut po godzinie dziesiątej pojawiają się pierwsze
zapisane utwory literackie, a po półtorej godziny, czyli dwa tysiąclecia później, Gutenberg swym wynalazkiem
rozpoczął erę słowa drukowanego. Od tego momentu do północy (czyli dnia dzisiejszego) pozostają tylko
dwadzieścia dwie minuty. Tempo rozwoju środków komunikowania ulega dalszemu ogromnemu przyspieszeniu.
O godzinie 23:53 wynaleziono prasę drukarską napędzaną parą, w tej samej minucie pojawił się telegraf, w dwie
minuty później telefon i gramofon. Ostatnie pięć minut tej umownej doby to prawdziwy fajerwerk wynalazków.
Dla przykładu o godzinie:
• 23: 55: 47 sek. pojawiła się radiotelgrafia
• 23: 57: 04 sek. - kino
• 23: 57: 50 sek. - kserografia
• 23: 57: 52 sek. - tranzystor
• 23: 58: 02 sek. - telewizja kolorowa.
Ostatnie dwie minuty kończącej się doby wypełnia prawdziwe szaleństwo wynalazcze:
• 104 sekundy przed północą, czyli tuż przed rokiem 2000, został wystrzelony pierwszy sztuczny satelita Ziemi
• 101 sekund - wynaleziono radio stereofoniczne
• 61 sekund - magnetowid
• 49 sekund - komputer osobisty, odtwarzacz laserowy” Zob. T. Goban-.Klas. Zarys historii i rozwoju mediów- od
malowideł naskalnych do multimediów. Kraków 2001 s. 51.
2
Z Chin przybywa na kontynent europejski. W 59 p.n.e. Juliusz Cezar zakłada Acta Oiurna Popul Romani, serię
rozwożonych po całym Imperium pism, stanowiących prototyp dzisiejszych gazet rządowych. W Holandii w 1605
roku ukazuje się pierwszy periodyk .Nieuwe Tijdingne", zaś cztery lata później pierwszy magazyn (czasopismo).W
1650 roku rozpoczęto wydawać regularnie dziennik "Einkommende Zeitungen" Zob. Z. Bauer. Kalendarium
ważniejszych wydarzeń w: Zarys historii i rozwoju mediów- od malowideł naskalnych do multimediów. Kraków
2001 s.121.
3
W 1906 w USA nadaje się program radiowy składający się ze słowa i muzyki Pierwsza transmitowana przez radio
rozmowa "na żywo" dotyczyła wyzwolenie kobiet. Już w 1912 w USA wprowadzono przepisy prawne
regulujące działanie stacji radiowych. W tym samym roku wynaleziono odbiornik radiowy o sprzężeniu
zwrotnym (heterodyny)
Telewizja Spółka telekomunikacyjna AT W 1907r Rosjanin Boris Rosing opracowuje teorię telewizji. W Niemczech
zbudowano eksperymentalny odbiornik telewizyjny z lampą Brauna, zaś 1911 Władimir K. Zworykin buduje w
Petersburgu urządzenie elektryczne do transmisji obrazów (bez tarczy Nipkowa). Już w 1928 roku rozpoczęto prace
na programami telewizyjnymi transmitowanymi w kolorze. Zob. Tamże. s.138-145
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media to termin oznaczający prasę, radio i telewizję jako tzw. media masowe, to znaczy
instytucje produkujące przekazy informacyjne i rozrywkowe rozpowszechniane masowo i
docierające jednocześnie do wielkich rozproszonych zbiorowości odbiorców. Obecnie używa
się także tego terminu dla oznaczenia wszelkich technologii utrwalania i przekazywania
informacji w czasie i przestrzeni; wtedy do mediów może należeć wideokamera, aparat
fotograficzny, różnego typu odtwarzacz muzyczne czy telefon i Internet. Porządkując należy
dokonać rozróżnienia: Media w szerszym sensie to połączenie technologii (instrumentu) z
działaniem komunikacyjnym, a w węższym znaczeniu – technologia albo produkt medialny4.
Kulturoznawca Mirosław Pęczak definiując media stwierdza, ze są to urządzenia i instytucje, za
pomocą których przesyłane są treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa,
radio, telewizja, także film (kino), książki (popularne), nagrania muzyczne (płyty, kasety) oraz
tzw. nowe media: magnetowid, odtwarzacz DVD, nagrania filmowe (kasety, DVD), telegazeta,
telewizja satelitarna, kablowa, gry komputerowe, Internet (komputer). Dzisiaj dodać należy do
tego zestawienia smartfony. Wszystkie one tworzą podstawę systemu komunikowania w
kulturze masowej w wysokim stopniu określając jej charakter5. Leon Dyczewski, wybitny znawca
problematyki, rozróżnia środki społecznego przekazu według 4 kryteriów Pierwszym jest
stopień zaangażowania zmysłów w odczytywanie znaczenia. Za kanadyjskim teoretykiem
komunikacji Marshallem McLuhanem, twórcą pojęcia mediów jako globalnej wioski, nazywamy
je zimnymi i ciepłymi. I tak telewizja i telefon należą do zimnych mediów, zaś mowa, pismo,
druk, radio, film należą do gorących gdyż angażują jeden zmysł w wysokim stopniu, nie
pozostawiają odbiorcom wiele do uzupełnienia. Drugie kryterium to czas wprowadzania w
komunikację społeczną –tradycyjne i nowe. Kolejne kryterium dotyczy własności czyli przez
kogo jest f finansowane, sposób zarządzania czy ustalonych celów działania. Tu wyróżniamy
media
komercyjne, publiczne i obywatelskie inaczej społeczne. Ostatnim jest zasięg
oddziaływania i rodzaje własności. Mogą być media ogólnokrajowe, globalne, regionalne,
lokalne, środowiskowe6. Wraz z rozwojem mediów powstała edukacja medialna mająca za
zadanie rozwijanie umiejętności nabywania kompetencji i kształtowania wzorów korzystania.
Pojęciem często używanym w kontekście mediów jest wolność. Encyklopedia PWN
podaje, że wolność to jedno z podstawowych pojęć politycznych, mające również odniesienia
filozoficzne, religijne i ekonomiczne, zaś Encyklopedia katolicka opisują ją jako „niezależność
podmiotu od ograniczeń, wyrażająca się zwłaszcza w konstytutywnej właściwości woli,
umożliwiającej chcenie i podejmowanie działania w określony przez niego sposób” 7. Najprościej
wolność definiuje się jako sytuację braku zewnętrznego przymusu. Taki sens bliski był nurtowi
liberalnemu, którego celem było stworzenie systemu wolności przez wyeliminowanie przymusu
w dziedzinie moralności i religii, ekonomii czy polityki i obyczajów. W historii w starożytnej
Grecji wolność łączono z pojęciem obywatelstwa i prawem do pełnego uczestniczenia w życiu
4

Por. T. Goban – Klas. Media . Historia i współczesność.
http://users.uj.edu.pl/~usgoban/files/media_podstawowe_problemy.pdf [dostęp. 10.04.2018]
5
Por. M. Pęczak. Środki masowego przekazu.https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/srodki-masowegoprzekazu;3984263.html [dostęp.10.04.2018]
6
Por. L. Dyczewski. Środki społecznego przekazu. W: Encyklopedia Katolicka. T.XIX. Lublin 2013. k.301-302.
7
Zob. R. Krajewski. Wolność. W: Encyklopedia katolicka. T. XX .Lublin 2014. kol.892.
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politycznym. Dla wybitnych teologów Kościoła św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu kwestia
wolności dotyczyła możliwości działania ludzkiego nie uwarunkowanego obiektywnymi
procesami. W teologii chrześcijańskiej wolność rozumiano jako stan bez grzechu, bądź w
wymiarze życia osoby ludzkiej, bądź w wymiarze eschatologicznym8. Wolność jest
podstawowym prawem człowieka, prawem szczególnie mocno akcentowanym przez naukę
Kościoła. Katechizm Kościoła katolickiego traktując o wolności podkreśla, że jest „zakorzenioną
w rozumie i woli możliwością działania lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś innego, a więc
podejmowania przez siebie dobrowolnych działań. Dzięki wolnej woli każdy decyduje o sobie.
Wolność jest w człowieku siłą wzrastania i dojrzewania w prawdzie i dobru; osiąga ona swoją
doskonałość, gdy jest ukierunkowana na Boga, który jest naszym szczęściem"9. W dalszej części
katechizm pisze o wolności, która „czyni człowieka odpowiedzialnym za swoje czyny w takiej
mierze, w jakiej są one dobrowolne". Ale jednocześnie "prawdziwą wolnością jest tylko wolność
w służbie dobra i sprawiedliwości"10. W każdym miejscu, mówiąc o wolności, podkreśla się
element "dobrowolności".
Trzecim pojęciem wymagającym omówienia jest termin uzależnienie. Encyklopedia
PWN pod hasłem uzależnienie opisuje jako nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego i
fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania
określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej11.Termin
„uzależnienie” jest stosowany m.in. w odniesieniu do takich zaburzeń psychicznych, jak
uzależnienie od narkotyków(narkomanii), leków (lekomanii), alkoholu (alkoholizmu), czy
papierosów. W szerszym rozumieniu termin „uzależnienie” stosowany także w odniesieniu do
wielu innych przymusowych zachowań, m.in. kompulsywnych zakupów, oglądania telewizji,
seksu, masturbacji, korzystania z gier hazardowych lub komputerowych, czy też nadmiarowego
korzystania z internetu. Współczesna psychologia traktuje pojęcie „uzależnienie” szeroko i
zakłada, że może ono obejmować także inne czynności, nad wykonywaniem których dana osoba
utraciła kontrolę12. Odpowiednim w języku polskim słowem oddającym istotę uzależniania
wydaje się słowo nałóg. Pomocnym w określeniu uzależnienia jest odwołanie się do etymologii
angielskiego odpowiednika słowa "nałóg" a mianowicie addiction. Słowo to wywodzi się z
łacińskiego addictus, które w Starożytnym Rzymie określało człowieka oddanego decyzją sądu
8

Wieloznaczność pojęcia wolność doprowadziła do fundamentalnych sporów i wyłonienia nie dających się
pogodzić stanowisk. Pierwsze głosiło, że wolność przysługuje człowiekowi z natury; jest tworem ewolucji
kulturowej, prawnej i instytucjonalnej. Głosiciele drugiej postawy uważali, że wolność ma przede wszystkim
charakter negatywny i jest brakiem ograniczeń; wolności przypisuje się cechę pozytywną, rozumie się ją jako
możliwość realizacji rozumnych celów. Trzecie stanowisko zakładało, że wolność przysługuje przede wszystkim
jednostce i wyraża się w jej swobodach; wolność winna przysługiwać zbiorowości — ludowi, narodowi czy klasie
— i być miernikiem jej suwerenności. Spory toczyły się również wokół zagadnienia, jaki rodzaj ustroju politycznego
najlepiej chroni wolność. We współczesnej myśli zmianie uległo także ujęcie zagrożeń wolności; ich źródeł upatruje
się nie tyle w bezpośrednim przymusie, ile w pewnych formach kultury, zwanych strukturami władzy, takich jak
językowe i społeczne stereotypy, kulturowa hierarchia czy klasyczna filozofia oparta na wyraźnym rozróżnieniu
prawdy i fałszu, zła i dobra, piękna i brzydoty. Tamże. kol. 892-893.Także.K. Stola. Wolność. Aspekt teologiczny.
W:Encyklopedia katolicka. T. XX .Lublin 2014. kol.895-895.
9
Katechizm Kościoła Katolickiego. nr. 1731. Pallottinum 1994.
10
Tamże. nr 1733-1734.
11
Encyklopedia PWN. Uzależnienie. [dostęp 2018-05-03].
12
P.G. Zimbardo. Psychologia i życie. Warszawa 1999. s.31.
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w niewolę wierzycielowi w zamian za znaczne długi, których nie mógł spłacić 13. Był to zatem
stan ubezwłasnowolnienia, utraty wolności. Uzależnienie, jako poważny problem społeczny o
negatywnych skutkach, było od dawna tematem zarówno opracowań psychologicznych,
biologicznych i socjologicznych. Wedle nich jest to problem bardzo złożony, podobnie jak
istnieje wiele źródeł uzależnienia. Cechą wspólną uzależnienia różnego typu jest powtarzanie
danej czynności spowodowane przymusem. Ta powtarzalność, z czasem staje się
niewystarczająca do osiągnięcia zaspokojenia. Potrzeba wciąż więcej: dawki środka
uzależniającego czy doznań z tym związanych. To wszystko prowadzi do wewnętrznego
zaangażowania się osoby. Skutkiem tego jest
zawężenia obszaru zainteresowań,
podejmowanych działań, kręgu osób. Sprawy rodzinne, zawodowe, społeczne przestają mieć
znaczenie. Z czasem zanikają więzi rodzinne, relacje społeczne i zainteresowania.
Najważniejszymi są czynności zaspakajające potrzeby oraz zapewnienie możliwość ich
powtarzania. Można tu mówić o przemianie osobowości danego człowieka. Ten proces
związany jest z doznaniami psychicznymi, stanami lękowymi, poczucie winy czy strachem. Takie
odczucia mogą być czasowo wytłumiane przez czynności nałogowe. Świadomość możliwości ich
przerwanie budzi w osobie uzależnionej lęk przed objawami odstawienia środka lub brakiem
kontynuacji działań. Do tego dochodzi zaprzeczenie rzeczywistości. Osoba taka próbuje
przekonać siebie i otoczenie, że nie jest w stanie uzależnienia. To oszukiwaniem siebie prowadzi
do momentu, w którym stan psychiczny uzależnionego ulega pogorszeniu wobec faktu
zauważenia przymusowego charakteru uzależnienia. Uświadomienie sobie negatywnego
charakteru działań i skutków uzależnienia następuje w momencie gdy wolna wola jest tak
osłabiona iż uniemożliwia to porzucenie takiej drogi życia 14. Omawiając proces uzależnienia
należy wymienić jego skutki. Są one dwojakiego rodzaju: fizyczne i psychiczne, przy czym nie
wszystkie uzależnienia mają widoczne skutki fizyczne, natomiast wszystkie powodują skutki
psychiczne. Skutki fizyczne są łatwo zauważalne i zazwyczaj są wynikiem nadużywania środków
"chemicznych," jak alkohol czy narkotyki. Istnieją także środki „poza chemiczne”, które nie
powodują widocznych skutków fizycznych, ale negatywnie odbijają się na psychice człowieka.
Choć często bagatelizowane dokonują niejednokrotnie nieodwracalnych zniszczeń osobowych
i społecznych. Analizując skutki psychiczne każdego uzależnienia trzeba stwierdzić, że
fundamentalnym i najpoważniejszym skutkiem jest ubezwłasnowolnienie, zniewolenie
uzależnionego, odebranie człowiekowi możliwości dokonywania wyborów dotyczących decyzji
i działania czyli pozbawienie go wolności. Do tej pory takie symptomy dostrzegano w
uzależnieniach alkoholowych, nikotynizmu czy narkomanii. Dzisiaj dyskusja o tym problemie
zaczęła dotyczyć również zachowań ludzkich w obszarze nowych technologii począwszy od
telewizji, komputera, telefonu komórkowego (smartfona) kończąc, na razie, na grach
komputerowych i wirtualnej rzeczywistości. Ogólnie można nazwać ten obszar mass mediami.

13

Osoba zniewolona za długi lub kradzież. Zob. http://latin-dictionary.net/definition/824/addictus-addicti
[dostep.7.05.2018]
14
Przykładem może być życie Ryszarda Rydla wokalisty zespoły Dżem czy utalentowanej Amy Winehouse, którzy
zmarli w młodym wieku z powodu swoich uzależnień.[od autora}
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Na uzależnienie od mass mediów należy spojrzeć pod katem uzależnienia od
przedmiotów i czynności z nimi związanych oraz uzależnienia od treści przez te media
przekazywanych15. Doskonałym przykładem uzależnienia od przedmiotów i czynności może być
telewizja. Cechą charakterystyczną tego uzależniania się stale włączony odbiornikiem w domu,
bez względu na stan zainteresowania programami w nim nadawanymi. Telewizor staje się
członkiem rodziny który zajmuje w niej najważniejsze miejsce. Ten kto posiada pilota TV ma w
ręku centrum dowodzenia, które wielokrotnie w wyniku walki przechodzi z rąk do rąk. Telewizja
jest najbardziej dostępnym i najważniejszym środkiem przekazu informacji. Spełnia rolę
dydaktyczno – wychowawczą wobec odbiorców, uczy i bawi. Niestety, trzeba tez zwrócić
uwagę na kwestie negatywną związano z telewizja. To ona ma prawo głosu, a inni są tylko
biernymi słuchaczami. Symptomy uzależnienia od tego medium przejawiają się w
wielogodzinnym maratonie spędzonym codziennie przez dzieci i dorosłych przed ekranem
odbiornika telewizyjnego. Odbiornik telewizyjny staje się ołtarzem, przed którym widzowie
odprawiają nieme modły oglądając różne programy przerzucając kanały. Jedna relacja jaka
występuje wtedy w rodzinie jest relacja pilot –ja. Brak czasu i miejsca na rodzinne rozmowy.
Wielokrotnie obowiązki, czas pracy w domu, odrabiania lekcji, a nawet posiłki
podporządkowane są telewizji. Można tu już śmiało mówić o oznakach uzależnienia. Trudno
jest ustalić, gdzie leży granica korzystania z telewizji w sposób właściwy, pożyteczny,
kontrolowany i planowany a kiedy rozpoczyna się uzależnienie od telewizji. Ale warto zadać
sobie pytanie: Ile godzin dziennie spędzam przed telewizorem? Statystyki, są przerażające. Od
pierwszego dnia stycznia do końca czerwca 2015 średni czas spędzony przed telewizorem
wyniósł 4 godziny i 29 minut. Oznacza to, że statystyczny Polak spędza przed telewizorem
więcej czasu, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Niewiele, bo o 3,5 minuty więcej, ale
jednak. Czas spędzony przed telewizorem różni się w zależności od grupy wiekowej. Najwięcej
telewizji oglądają widzowie w wieku powyżej 60 lat. Spędzają oni przed telewizorem niemal 6,5
godziny dziennie. Im niższa grupa wiekowa, tym mniej czasu pochłania szklany ekran. Dla grupy
wiekowej 40-59 jest to 5 godzin i 22 minuty, dla osób w wieku 20-39 lat – 3 godziny i 15 minut
a dla dzieci i młodzieży w wieku 4-19 lat czas wynosi 2 godziny i 33 minuty16.
Wobec powyższych danych rodzi się pytanie: Co oglądam i jakie korzyści z tego
wynoszę? Warto zwrócić uwagę na sygnalizowany przez naukowców bardzo istotny fakt
związany z długotrwałym oglądaniem telewizji. Wedle nich niektóre audycje, szczególnie filmy
zajmujące pokaźną część programu, oduczają widzów myślenia, a wręcz można mówić o
manipulacji. Człowiek wygodnie poddaje się atakującym go obrazom, bezwiednie je przyjmuje.
Brak czasu na refleksję prowadzi do kodowania obrazów i treści w takim znaczeniu jakie chce
reżyser, scenarzysta czy producent danego programu. Drugi rodzaj uzależnienia od mass
mediów odnosi się do przekazywanych treści: oraz do promowanego stylu życia, postaw,
wartości, kultury, tradycji, relacji międzyludzkich. Dotyczy to zarówno telewizji, radia, jak i prasy.

15

T. .Jakubowski. Uzależnienie, zagrożenie wolności człowieka. http://www.duszpasterstwotrzezwosci.opole.opoka.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=8 [dostęp.
23.04.2018].
16
Serwis wirtualnemedia.pl przedstawił na bazie danych Nielsen Audience Measurement [dostęp:27.04.2018].
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W tej dziedzinie najbardziej wyróżniają się programy telewizyjne i prasa, w szczególności prasa
kobieca. Dzisiaj w Polsce wydaje się co ponad 50 tytułów pism dla kobiet o łącznym nakładzie
około 20 mln egzemplarzy. Taki nakład pozwala, przy populacji kobiet powyżej 14 roku życia
wynoszącej 16 mln, zakładać, że praktycznie każda Polka jest potencjalnym czytelnikiem pisma
kobiecego. Fakt ten pokazuje wpływ treści przekazywane przez prasę na sposób życia i
patrzenie na życie przez polskie kobiety. Warto odnotować, że "obecnie prasa kobieca w Polsce
zdominowana jest przez kapitał zagraniczny, głównie niemiecki, ale także francuski i
amerykański, który albo powołał nowe tytuły, albo dofinansował i zyskał wpływ nad dawnymi"17
ma niewątpliwie wpływ na treści propagowane w prasie. Style życia propagowane w tych
czasopismach są trudne, a często niemożliwe do pogodzenia z wyznawaną w Polsce
powszechnie hierarchią wartości, oraz wychowaniem moralnym. Częstym tematem reportaży
w tej prasie są patologie rodzin ukazujące w drastyczny sposób wynaturzenia i nadużycia
seksualne. Eksponowanie takich zachowań prowadzi do zafałszowania prawdziwego obrazu
rodziny i kobiety. Obraz kobiety przedstawiany w prasie to osoba szukająca własnej
przyjemności, egoistyczna karierowiczka, poświęcająca wiele czasu i uwagi swojemu
wyglądowi. Dla prezentowanych kobiety nie ma miejsca na trwały związek, a dziecko traktuje
jako zaspokojenie własnych pragnień i potrzeb, po osiągnieciu indywidualnej kariery. Taki
model kobiety jest dla nich krzywdzący , mając na uwadze, że wiele kobiet wychowana została
w duchu tradycyjnych wartości. Pragnienie sprostania ideałowi prasowemu urody i kobiecości
przyczynia się do frustracji, wzrostu zachorowań na nerwice i osłabieniu poczucia własnej
wartości18.
Podobny problem jak w przypadku prasy kobiecej zauważa się w prasie młodzieżowej.
Tematykę tych pism stanowi zazwyczaj muzyka młodzieżowa, informacje dotyczące życia
gwiazd muzyki i filmu, najlepiej sensacyjne. Ważnym działem są porady z obszaru erotyki i
seksu. Przez wiele lat na czele rankingów plasowały się pisma jak Bravo, Bravo Girl, Dziewczyna,
Popcorn. Nakierowane na młodych ludzi, wykorzystują ich okres dojrzewania z budzącą się
emocjonalnością erotyczną, buntem i sprzeciwem wobec rodziców, wychowawców czy
wszelkich autorytetów. W taką rzeczywistość łatwo wprowadzić fałszywe wzory np. lansowane
przez gwiazdy estrady czy świata aktorskiego. Wzory w osobach idoli muzycznych i filmowych
są przyjmowane przez młodzież z bezkrytycznym zachwytem. Jest oczywiste, że młody człowiek
utożsamia się ze swoim idolem i za wszelką cenę pragnie naśladować go pod każdym względem.
Swoboda seksualna, otwartość na nowe doznania wspomagane różnego rodzaju używkami,
stanowią cel i zarazem spełnienie. Niejednokrotnie pisma te starają się przejąć wychowawczą
rolę rodziców, wskazując kierunki postępowania i czyniąc z siebie wyrocznie co jest dobre, a co
złe. Uzależnienie od takich treści jest widoczne wśród młodego pokolenia. Ostatnimi laty
obserwujemy na rynku prasowym pisma, które stanowią przeciwwagę dla wymienionych
powyżej tytułów. „Miłujcie się”, „Mały Gość Niedzielny” stanowią antidotum na dzieci. Ten
17

Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny. Raport o sytuacji polskich rodzin. Kancelaria Prezesa RM. Biuro
Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny. Warszawa 1998.
18
Ciekawa praca doktorska na ten temat powstała na Uniwersytecie Warszawskim. Anna MiłoszewskaKiełbiewska. Obraz kobiety XX i XXI wieku w wybranych polskich czasopismach i poradnikach dobrego wychowania.
Warszawa 2015.
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ostatni tytuł osiągnął niebywały sukces w rankingu najpoczytniejszych pism dla dzieci i
młodzieży roku 2013 uplasował się zaraz za Bravo i Bravo Gril 19. Przykrym jest fakt, że znaczna
część rodziców nie interesuje się tym, co czyta ich dziecko i wielokrotnie sama ma udział w
uzależnianiu i demoralizacji swojego dziecka. Podobnie rzecz się ma z programami
telewizyjnymi. Z przeprowadzonego przez OBOP w styczniu 1997 r. sondażu wynika, znacznie
wzrósł odsetek widzów, którzy czuli się rozdrażnieni nadmierną dawką przemocy i okrucieństwa
płynących z ekranu20. Telewizja jako środek masowego przekazu jeszcze w jakiejś części
opłacanym przez społeczeństwo w formie abonamentu, jest medium masowo oglądanym przez
dorosłych, ale także przez dzieci. Zatem nie jest obojętne jakie treści są tam emitowane.
Stosunkowo nowym uzależnieniem jest uzależnienie od smartfonów. Rozwój telefonii
komórkowej, dostępność oraz coraz większe możliwości operacyjnej na telefonie sprawiły, że
stał się on osobistym narzędziem niezbędnym do życia. Szacuje się, że na świecie 4 miliardy
ludzi używa na co dzień telefonów komórkowych. Strach przed brakiem urządzenia
mobilnego/smartfona stał się faktem. Badania pokazują, że smartfony mają wpływ na działanie
naszego mózgu. Nazwa „nomofobia” będąca synonimem uzależnienia od smartfona pochodzi
od skróconej wersji angielskiego "no mobile phobia", czyli strachu przed brakiem telefonu. To
choroba cywilizacyjna XXI wieku, polegająca na nerwowości i lęku za każdym razem, gdy nie
mamy pod ręką takiego urządzenia. Skutki nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych
obejmują całą listę objawów fizycznych21 (osłabiony wzrok, bóle mięśniowe) i psychicznych.
Najnowsze badania pokazują, że nie jest to tylko problem behawioralny, uzależnienie od
internetu czy smartfona może doprowadzić do niekorzystnych zmian w ludzkim mózgu.

19

Dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. G. Szulik. Mały Gość-wielka sprawa. W: Taki Gość. Red. A. Grajewski.
Katowice. 2013 s. 91.
20
Obrazów przemocy, walki, wypadków i nieszczęść jest w telewizji bardzo dużo. Według badań fińskich (A.
Mustonen, L. Pulkkinen) na 1 godzinę emisji jakiegokolwiek programu telewizyjnego przypada 3,5 aktu
agresywnego zachowania się (w tym 14% brutalnej agresji). Badania amerykańskie mówią, że przemoc dominuje
w 8 widowiskach na 10. Brutalnych epizodów jest 5 do 6 w ciągu godziny. W filmach rysunkowych oglądanych
przez najmłodsze dzieci jest takich scen w przybliżeniu 18 na godzinę. Treści o charakterze agresywnym stanowią
około 10% zawartości programów W Polsce sytuacja jest podobna. W styczniu 1995 r. przeanalizowano wszystkie
programy dziecięce podczas jednego tygodnia (badania własne). W tym okresie na 68 programów przeznaczonych
dla dzieci (w tym programy edukacyjne) 39 (57%) zawierało sceny nasycone emocjami przemocy, złośliwości itp.,
z tego 16 (23%) programów było praktycznie tylko tymi emocjami wypełnione. W 35% programów pojawiała się
złośliwość i szyderstwo, w 28% podstęp i kłamstwo, a w 28% przemoc i znęcanie się. W ciągu jednej analizowanej
w styczniu 1995 r. godziny (od 19.00 do 20.00) scen destrukcji było około 34, z tego 14 znajdowało się w
"Wieczorynkach", a 20 w "Wiadomościach". Por. M. Braun-Gałkowska. Telewizyjne dzieci.
www.edukacjamedialna.pl/e107_plugins/content/content.php?content.143 [dostęp: 27.04.2018].
21
Uzależnienie od telefonu komórkowego w pierwszej kolejności uderza w zmysł wzroku. Dzieje się tak dlatego,
że urządzenia te emitują światło szkodliwe dla Twoich oczu. Co gorsza, z im bliższej odległości patrzysz na ekran
telefonu, tym większe zagrożenie dla Twojego wzroku. Szacuje się, że u człowieka, który spędziłby 72 godziny bez
przerwy przed ekranem telefonu, zostałoby zniszczonych aż 93% fotoreceptorów w siatkówce oka. Specjaliści
podkreślają, że są to zmiany nieodwracalne.
Uzależnienie od urządzeń elektronicznych skutkuje też takimi dolegliwościami jak bóle mięśni – po wielu godzinach
spędzonych przed ekranem telefonu, tabletu czy komputera odczuwamy przede wszystkim bóle pleców i karku.
Nie wypuszczając telefonu z rąk nawet tuż przed zaśnięciem bezpośrednio narażasz się na zwiększone napięcie
mięśni w tych częściach ciała. Fizjoterapeuci biją na alarm i ostrzegają, że pozycja przyjmowana przez nas, gdy
korzystamy z urządzeń elektronicznych jest jedną z najbardziej szkodliwych dla naszego układu ruchu.
https://krokdozdrowia.com/uzaleznienie-telefonu-skutki/
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Naukowcy przekonują, że nomofobia może zaburzać nasze życie społeczne i towarzyskie,
badania pokazują, że nomofobicy unikają kontaktu twarzą w twarz, mają kłopoty z
nawiązywaniem relacji społecznych, część jest podatna na depresję. Uzależnienie od smartfonu
wpływa negatywnie na koncentrację i utrudnia uczenie się. Oczywiście wiele aplikacji i
programów ułatwia nam codzienne funkcjonowanie, a wygoda ta przysłania nam wszelkie
konsekwencje takiego stanu rzeczy. SecurEnvoy, firma zajmująca się zabezpieczeniami,
przeprowadziła badania w Wielkiej Brytanii, które pokazały, że aż 66% ludzi ma tam jakąś formę
nomofobii. 41% uczestników badań miało co najmniej dwa urządzenia by na pewno pozostać
w kontakcie. Przeprowadzone w 21 krajach przez Pew Research Center badania wykazały, ze
telefon komórkowy to obecnie powszechnie posiadane na całym świecie urządzenie. Od 2011
roku liczba Amerykanów używających smartfony wzrosła z 35 % do 77% z tym , ze 95% deklaruje
posiadanie jakiegoś telefonu komórkowego. W Polsce 82% obywateli posiada telefon przy
średniej światowej 87%22.Dostępność telefonów komórkowych z nieograniczonym internetem
u dzieci już od klas III (prezent po I Komunii Świętej) oraz brak dostatecznego nadzoru ze strony
rodziców i opiekunów jest przyczyną kolejnego uzależnienia związanego pośrednio z mass
mediami- od pornografii. Wyniki badań dostarczają informacji o wpływie jaki wywiera
pornografia na psychikę i zachowania ludzi. Już pobieżna analiza tych wyników i skutków pod
kątem uzależnień pozwoliła na stwierdzenie, że "... pornografia będąca materiałem do łatwego
podniecenia seksualnego potrafi uzależnić człowieka i budzić w nim pragnienie coraz większej
jej konsumpcji. Na początku, tak jak słaby narkotyk nie wygląda na bardzo groźny, ale otwiera
drzwi do mocniejszych narkotyków"23.
Pojawienie się pierwszych komputerów było wydarzeniem na miarę przewrotu
kopernikańskiego w obszarze myślenia i działania człowieka. Dzisiaj, po niespełna 30 latach od
upowszechnienia technologii komputerowej możemy mówić o cechach uzależnienia na linii
człowiek – komputer. Uzależnienie od komputera, internetu czy gier komputerowych już od
jakiegoś czasu znajduje się na międzynarodowej liście klasyfikacji chorób OCD-1024 Szczególnie
jest to widoczne u dzieci korzystających z gier komputerowych. Gry komputerowe stanowią
najbardziej dochodowy produkt ze wszystkich grup oprogramowania. Ogromna liczba
potencjalnych klientów w różnym wieku sprawia, że produkcja gier stała się gigantycznym
przemysłem. Niestety, treść, czy inaczej ich fabuła nie zawsze jest wartościowa, a wielokrotnie
ma znamiona deprawacji. Dostępność gier sprawia, że stają się one niekiedy jedynym
przeznaczeniem wielu domowych komputerów. Istnieją gry, które umożliwiają szczególnie
22

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/telefon-komorkowy-[dostęp: 28.04.2018].
T. Jakubowski. Zagrożenia w dziedzinie płciowości – pornografia W: Katecheta nr7-8 /1999.
Pornografia jest też bardzo dochodową gałęzią przemysłu. Najnowsze dane pokazują, ze roczny dochód portali
oferujących treści pornograficzne na świecie przekroczył 100 mld dolarów. W 2016 roku na największym z nich,
PornHub oglądano 4,6 mld godzin filmów. Aż 2/3 Amerykanów w wieku 13-24 lata przynajmniej raz w tygodniu
aktywnie szukało w internecie treści pornograficznych, które stanowią 35% wszystkich otwieranych w globalnej
sieci stron. Zob. J. Bielecki. Świat złapany w sieci pornografii. Rzeczpospolita. 4.05.2018.s.A6.
24
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (ang.obsessive-compulsive disorder, OCD) – zaburzenie psychiczne
charakteryzujące się występowaniem u chorego natrętnych (obsesyjnych) myśli lub zachowań przymusowych
(kompulsyjnych). Określane dawniej jako „nerwica natręctw” i tradycyjnie zaliczane były do zaburzeń
nerwicowych.http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/nalogi/uzaleznienie-od-komputera-i-gierkomputerowych-objawy_40778.html [dostęp: 27.04.2018].
23
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młodym ludziom obycie się z komputerem, zdobywanie sprawności, refleksu,
spostrzegawczości, mające walory edukacyjne, poznawcze a także dające dobrą rozrywkę
również dorosłym. Częściej jednak w grach dominują przemoc, brutalności, agresja i
okrucieństwa. Zestawiając to z czasem spędzanym na grach komputerowych młodego
pokolenia nie można pominąć negatywnego piętna wypalonego w psychice graczy. Szczególnie
szkodliwymi są rozpowszechnione gry, których cały przebieg sprowadza się do zabijania.
Osobami, najczęściej uzależnionymi od gier komputerowych są te, które mają wysokie poczucie
wartości, są bardzo ekspresyjne, agresywne, nadpobudliwe, nie liczą się z innymi, czują
potrzebę kontroli i wygrywania z innymi, nie liczą się z uczuciami osób trzecich a ponadto są
przekonane o swojej doskonałości. Z drugiej zaś strony mogą to być osoby lękliwe, zagubione,
nie mające znajomych oraz przyjaciół, o niskim poczuciu własnej wartości, odrzucone i
nieakceptowane. W chwili obecnej wyróżniamy dwa rodzaje uzależnień od gier
komputerowych: wtórne -gdy gra komputerowa stanowi ucieczkę od codzienności oraz
pierwotne - gdy gracz koncentruje się na posiadanym sprzęcie oraz grach. Osoba uzależniona
zaczyna żyć światem wirtualnym, odcina się od rzeczywistości, potrafi spędzać przed
komputerem godziny, dni a nawet tygodnie (traci poczucie czasu), zapomina o codziennych
obowiązkach, higienie osobistej, spożywaniu pokarmów oraz odpoczynku. Zaczyna mieć
problemy w każdej dziedzinie życia, które cały czas się pogłębiają. Sytuacja, w której nie może
zagrać w grę powoduje u niej lęk, niepokój a także agresję i wybuchowość. To wszystko wpływa
na stan zdrowia i aktywności osoby uzależnionej od gier komputerowych. Pojawiają się
problemy ze wzrokiem, bóle kręgosłupa, problemy z pobieraniem pokarmu, wypróżnianiem,
sztywność karku oraz drętwienie stóp i dłoni. Dodatkowo mogą pojawić się problemy z
koncentracją, zapamiętywanie, rozkojarzenie, męczliwość, osłabienie oraz niemożność
odnalezienia się w społeczeństwie25.
Ogromnym zagrożeniem dla człowieka jest nowe możliwości technologiczne w grach
związane z wirtualną rzeczywistością (VR) i rzeczywistością rozszerzoną (AR). Popularyzację gier
z wykorzystaniem tych technologii blokuje jeszcze wysoka cena. Ale jest to tylko kwestia
czasu26. Skutki wchodzenia w VR porównuje się ze skutkami tradycyjnych narkotyków. Stąd
nazywane są już narkotykiem XXI wieku. VR jest technologią umożliwiającą wejście i działanie
w świecie wygenerowanym przez komputer, a dzięki specjalnym goglom świat wirtualny wydaje
się rzeczywistym. Szczególnie niebezpiecznym jest to w przypadku gier o przestępcach lub
wojennych. Dużym niebezpieczeństwem są gry o podłożu erotycznym. Od najprostszych
zestawów obrazków po bardzo rozbudowane gry erotyczne i tzw. cyber-seksy. Pornograficzne
filmy interakcyjne są najnowszym przebojem na rynku wydawnictw cyber-seksu. W sprzedaży
istnieje, urządzenie do uprawiania "wirtualnego seksu". Zaprogramować należy w komputer
parametry partnera a biosensory zapewniają pełną symulację oczekiwanych doznań
25

M.J. Kacperska. Uzależnienie od gier komputerowych. http://www.psychiatria.pl/porada/uzaleznienie-od-gierkomputerowych/3783 [dostęp: 28.04.2018]
26
Z całą pewnością można powiedzieć, ze zarówno VR jak i AR przenikną do naszego życia tak samo jak smartfony
i aplikacje z nimi połączone. Przykładem jest już wykorzystywanie technologii AR w wyświetlaczach
samochodowych head-up. Zob. K. Kucharczyk. Rzeczywistość rozszerzona i wirtualna wchodzi do gier.
Rzeczpospolita. 24.04.2018. s. L2.
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erotycznych. Dlatego ważne jest, by rodzice mieli świadomość zagrożeń na jakie narażone są
ich dzieci i skutecznie reagowali na pojawiające się symptomy27.
Omawiając zagrożenie ze strony mass mediów nie można pominąć uzależnienia od
Internetu. Rozwój technologii informatycznej oraz technik komunikacji ostatnich lat, o czym już
wspomniano, wpłynął na życie milionów ludzi na całym świecie. Ale tak naprawdę zmienił je
internet. Według encyklopedii PWN ”Internet to ogólnoświatowa sieć komputerowa, łącząca
lokalne sieci, korzystające z pakietowego protokołu komunikacyjnego TCP/IP, mająca jednolite
zasady adresowania i nazywania węzłów (komputerów włączonych do sieci) oraz protokoły
udostępniania informacji”28. Prostszą i mniej techniczna definicje można znaleźć na portalu
Wiedza24h.pl :„Internet jest rozległą siecią komputerową, łączącą ze sobą miliony
komputerów. Stanowi szybki i skuteczny sposób rozsyłania informacji po całym świecie. Aby
włączyć się do Internetu trzeba dysponować komputerem wyposażonym w modem i
przyłączonym do sieci telefonicznej. Za jego pomocą można przesyłać wiadomości do innych
użytkowników, uczestniczyć w elektronicznych dyskusjach, przesyłać pliki komputerowe, a
także odnajdywać informacje dotyczące przeróżnych zagadnień”29. W Słowniku terminologii
medialnej znajdujemy jeszcze Internecie, że jest to „sieć komputerowa używana do wspólnego
protokołu i łącząca ogromną liczbę lokalnych sieci i indywidualnych komputerów w globalną
pajęczynę30. Obecnie wielu ludzi nie wyobraża sobie funkcjonowania bez codziennej porcji
wiadomości z serwisów internetowych, wirtualnych kontaktów ze znajomymi na portalach
społecznościowych, błyskawicznego dostępu do wirtualnej wiedzy, czy zakupów na portalach
aukcyjnych. Wiele dziedzin naszego życia jak nauka, kultura czy biznes zawdzięczają Internetowi
niebywały rozwój. To wszystko powoduje niezauważalne do przeciętnego odbiorcyużytkownika powolne uzależnianie się od sieci. Stąd nazwa siecioholizm. To uzależnienie ma
podwójny wymiar- z jednej strony coraz bardziej stajemy się zależni od interentu, z drugiej
oduczamy się wielu umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w społeczności i
konstruktywnego radzenia sobie w życiu 31. Początek siecioholizmu zaczyna w momencie gdy
Internet przestaje być tylko narzędziem a staje się sposobem na życie. Rezygnacja z realnego,
rzeczywistego życia na rzecz wirtualnych doznań jest wyraźnym sygnałem choroby. Najczęściej
dotyka ona ludzi z różnymi deficytami, mającymi trudności w kontaktach interpersonalnych,
niskie poczucie własnej wartości, nieznajomość własnych potrzeb oraz kłopoty z określeniem
celów w życiu i konsekwentnym ich realizowaniu. Niejednokrotnie początek powstawania tych
trudności związany jest z okresem dzieciństwa i wczesnej dorosłości. To wtedy człowiek nabywa

27

Dziecko symuluje naukę i pod pozorem, że musi się czegoś nauczyć, bawi się komputerem Unika typowych zabaw
z rówieśnikami, wybiera tylko tych, którzy mają komputer i z którymi może o tym porozmawiać. Ma objawy
nerwicy: poci się, ma kłopoty z koncentracją uwagi, snem (bezsenność w nocy i równocześnie senność w ciągu
dnia), irytacja w przypadku zabronienia korzystania z komputera, wybuchy niekontrolowanej agresji. Por. H. Noga.
Zagrożenie wolności człowieka przez programy komputerowe. W:Studia nad Rodziną ATK nr 2/1998.
28
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3915155/internet.html [dostęp : 27.04.2018].
29
http://www.wiedza24h.pl/pojecie/164/internet_definicja.html [dostęp; 27.04.2018].
30
BA. Internet w: Słownik terminologii medialnej. Red. W. Pisarek. Kraków 2006, s. 84
31
Piotr Bogacz. Siecioholizm czyli uzależnienie od Internetu.
http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/siecioholizm/siecioholizm-czyli-uzaleznienie-o
internetu/.[dostęp.28.04.2018].
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umiejętności potrzebnych do radzenia sobie ze stresem, nawiązywania bliskich więzi z innymi,
realizowania swoich zamierzeń, które będą przydatne w późniejszym życiu. Nabywa je w
konkretnym środowisku rodzinnym i rówieśniczym.
Podsumowując trzeba mocno podkreślić, że mass media należą do wspaniałych
osiągnięć ludzkości przyczyniających się do rozwoju cywilizacji. Ważne, aby w imię tego postępu
człowiek nie zagubił swojej wolności stając się niewolnikiem własnych osiągnięć. Uzależnienie
jest procesem, trudno więc wyznaczyć granicę czasową pomiędzy okresem kiedy jeszcze nie
jest się uzależnionym a momentem bycia w uzależnieniu. Na pewno korzystając z nowych,
wspaniałych technologii należy być czujnym na sygnały i zjawiska świadczące o zmierzaniu ku
medialnej klatce. Niemiecki pisarz Hans Helmut Krist napisał "Prawdziwa wolność jest wtedy,
kiedy człowiek może decydować, jak chce żyć"32. Zatem przekonanie młodych ludzi, że wolność
wyboru własnej egzystencji, a nie przymus wynikający z uzależnienia jest wartością bezcenną
decydującą o naszym dorosłym życiu należy do podstawowych zadań ludzi odpowiedzialnych
za wychowanie.


















32
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Summary:
Until recently the word addiction has been associated with drugs, alcohol or nicotine.
Today this area has become much wider. Modern means of communication have facilitated
human life, and at the same time have become a source of ‘media slavery’. Hence an attempt
to picture the risks to human freedom coming from irresponsible usage of mass media.
Keywords: the mass media, freedom, addiction, television, internet, smartphone,
computer games
Słowa kluczowe: mass media, wolność, uzależnienie, telewizja, internet, smartfon, gry
komputerowe
Mgr lic. Jerzy Jarosiński – jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
uzyskał licencjat z teologii fundamentalnej i edukacji medialnej. Od ponad 20 lat związany jest
z oświatą lubelską pracując jako nauczyciel w szkole podstawowej. Od 13 lat pełni też funkcję
wicedyrektora szkoły. Jego zainteresowania naukowe ukierunkowane są na obszar styczności
katechezy i mediów. Obecnie jest doktorantem KUL IV roku na kierunku edukacja medialna.
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Katarzyna Pochwatka

Neurodydaktyka w służbie katechezy
Od dawna w środowisku pedagogów i psychologów trwa dyskusja na temat
efektywnego kształcenia i uczenia się dzieci i młodzieży. Mocno dyskutowane oraz omawiane
są kwestie organizacji jednostek lekcyjnych, ich długości, wykorzystywanych metod i środków
dydaktycznych. W ostatnich latach zaobserwować możemy coraz częstsze wykorzystywanie w
edukacji szeroko pojętych środków teleinformatycznych jak: komputery czy tablety. Różnego
rodzaju oprogramowania interaktywne jak ebooki, multibooki, aplikacje internetowe.
Platformy interaktywne pozwalające sprawdzać wiedzę uczniów w jak najbardziej efektywny
sposób.
Wszystkie wymienione powyżej czynniki sprawiają, że edukacja powinna być łatwa i
przyjemna a przede wszystkim efektywna. Trzeba zatem postawić pytanie: dlaczego tak nie
jest? Dlaczego pomimo, różnorodności metod, środków i form w dalszym ciągu nauczyciele
zmagają się z nieuwagą i brakami wiedzy wśród swoich uczniów? W kontekście współczesnego
nauczania, postawione powyżej pytanie możemy zadań w następujący sposób: czy obecna
forma edukacji pozwala uczniom rozwijać ich talenty, czy też uczy standardowych odpowiedzi
pasujących do „klucza”? Dlaczego tak wielu uczniów nie ma odpowiedniej motywacji do nauki,
czy też ogólnie, do uczęszczania do szkoły? Czy wynika to z ich złośliwości? Lenistwa? Różnic
rozwojowo- wychowawczych? Z całą pewnością należy stwierdzić, iż uczniowie, nawet będący
w jednym wieku, różnią się od siebie pod względem rozwojowym. Jednak istotnym wydaje się
być jeszcze jeden czynnik, który do tej pory był pomijany, bądź marginalizowany, w odniesieniu
do możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ważnym elementem, którego bardzo często,
jako pedagodzy, nie bierzemy pod uwagę jest rozwój i funkcjonowanie mózgu. Rozwój
neuronauk pokazuje wyraźnie, iż nasze pojęcie „szkoły” i „edukacji szkolnej” należy
przedefiniować Stworzyć niejako od nowa, by nauczanie szkolne uczynić bardziej efektywnym,
kreatywnym i pasjonującym a także zgodnym z kompetencjami i procesami zachodzącymi w
głowach uczniów. Zdając sobie jednak sprawę, iż tego typu „rewolucja” jest niemożliwa do
przeprowadzenia „od razu”. Warto zastanowić się, czy do nauki szkolnej można wdrożyć pewne
zdobycze neurodydaktyki, które pozwolą nam usprawnić proces nauczania1.
Powyższe wprowadzenie dotyczy nauczania szkolnego i organizacji szkoły jako takiej.
Należy się zastanowić czy możemy je odnieść także do katechezy? Z całą pewnością tak.
Katecheza prowadzona w szkole siłą rzeczy musi być procesem standaryzowanym, mającym
swoje ścisłe ramy. Do tego, z racji obowiązujących norm, lekcje religii często odbywają się na
ostatnich bądź pierwszych jednostkach lekcyjnych. Zdarza się, iż są to także grupy łączone. To
wszystko sprawia, że nauczyciele katecheci stają przed poważnym wyzwaniem: jak sprawić, by
nauczanie religii było bardziej efektywne. Należy podkreślić, iż katecheza, oprócz pewnego
zakresu wiedzy, nacechowana jest także ładunkiem emocjonalnym, ponieważ odnosi się do

1

M. Zylińska. Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń 2013 s. 10-12.
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wiary i przekonań religijnych. (Jak zostanie to później zaprezentowane, z punktu widzenia
neurodydaktyki, niesie to wielką szansę dla przekazu katechetycznego).
Celem niniejszego artykułu, jest więc próba ukazania zdobyczy neuronauk, zwłaszcza
neurodydaktyki jako szansy dla usprawnienia procesu nauczania na lekcjach religii.
Zaprezentowanie pewnych procesów i schematów uczenia się ludzkiego mózgu: co sprawia, że
pewne rzeczy zapamiętujemy a innych nie? W części wprowadzającej krótko zostaną
wyjaśnione podstawowe pojęcia: czym jest neurodydaktyka? Co bada? Natomiast w dalszej
części skupimy się na praktycznych aspektach tego zagadnienia: jaki wpływ na zapamiętywanie
wiedzy ma aktywność ucznia? Jaką rolę w procesie nauczania pełnią neuroprzekaźniki?
Przedstawione zostaną neurony lustrzane i ich wpływ na zapamiętywanie. W ostatniej części
zostanie przedstawione praktyczne zastosowanie neurodydaktyki w nauczaniu religii z
uwzględnieniem użycia środków multimedialnych.
1. Neurodydaktyka: pojęcie i podstawowe założenia.
Jako pierwszy terminu tego użył matematyk Gerhard Preiβ. Nad zagadnieniem tym
pracował także w latach dziewięćdziesiątych Gerhard Friedrich. W swojej pracy badawczej
poszukiwał odpowiedzi na pytanie: na ile badania dotyczące funkcjonowania mózgu ludzkiego
mogą pomóc w zweryfikowaniu organizacji nauczania szkolnego i metod jakimi się posługuje2.
Dzięki rozwojowi nauk biologicznych i nowych technologii jesteśmy w stanie
obserwować ludzki mózg w trakcie pracy. Możemy zarejestrować, które jego obszary
odpowiadają za zapamiętywanie danych informacji i w jakich warunkach zapamiętuje je
najlepiej. Pozwala to na wizualizację procesów uczenia się, a co za tym idzie, na stworzenie
schematów uczenia się ludzkiego mózgu. Celem neurodydaktyki, jest stworzenie nowych
modeli dydaktycznych, koncepcji pedagogicznych, w oparciu o badania mózgu i jego działania.
Zdaniem przeciwników neurodydaktyki, procesy uczenia się są tak zróżnicowane, iż wyciąganie
wniosków na ich podstawie, jest przedwczesne. Jednak, można zaryzykować stwierdzenia, że
po zaprezentowaniu tych założeń pedagodzy- praktycy, znajdą wiele elementów godnych
wykorzystania w swojej pracy z uczniami3. Bardzo ważnym elementem, w kontekście
powyższych rozważań jest fakt, iż neurodydaktyka skupia się w największym stopniu nie na
pomiarze dydaktycznym ale na przebiegu procesów uczenia się i zapamiętywania oraz ich
efektywności4.
Nerodydaktyka w swoich założeniach stara się wykorzystać naturalny potencjał mózgu,
uwzględniając jego biologiczny potencjał i ograniczenia, o których współczesny system
edukacyjny zdaje się nie wiedzieć, bądź po prostu je ignoruje. Jak pisze M. Żylińska w swojej
pracy pt. Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi: "Dzięki
neuroobrazowaniu, edukacja staje przed wielką szansą zweryfikowania stosowanych od wielu
lat metod nauczania, dostosowania systemu edukacji do sposobu funkcjonowania mózgu

2

Tamże s. 17.
Tamże s. 13-14.
4
Tamże s. 16.
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i wprowadzenia nowej, uwzględniającej jego biologiczne możliwości i ograniczenia, kultury
edukacyjnej"5.
Funkcjonowanie ludzkiego mózgu podlega wewnętrznym prawom. To na czym
i kiedy skupiamy nasza uwagę nie jest przypadkowe. Do mózgu, w tym samym czasie, dociera
zbyt wiele bodźców by był w stanie zapamiętać je wszystkie. Dlatego natura wyposażyła mózg
w system eliminacji i selekcji informacji. Świadomość istnienia tych mechanizmów pozwala nam
stymulować te ośrodki, które odpowiadają za zapamiętywanie. Dzięki wbudowanym wzorcom
uczenia się, pewne informacje zapamiętujemy nieświadomie natomiast nauczenie się innych
przychodzi nam z trudem. Znajomość tych silnych stron naszego mózgu, procesów, które
odpowiedzialne są za zapamiętywanie, sprawia, że uczenie się może być efektywniejsze6.
2. Aktywność uczniów jako warunek efektywnej pracy.
Proces uczenia się, z neurologicznego punktu widzenia jest to zmiana struktury sieci
neuronalnej i siły połączeń synaptycznych 7. Informacje te wskazują, że proces uczenia się jest
zjawiskiem, na które możemy wpływać. Modyfikować i ulepszać, by uczenie się było jeszcze
bardziej efektywne. Neurodydaktyka pokazuje nam pewną propozycję: jak organizować proces
uczenia się, na co zwrócić uwagę, by w jak największym stopniu wykorzystać potencjał naszego
mózgu.
Nasze mózgi uczą się cały czas, nawet kiedy nie jesteśmy tego świadomi. Selekcjonują
jednak przyswajane informacje: jedne uznając za użyteczne inne zaś nie. To czy uczeń przyswoi
daną wiedzę, w dużej mierze zależy od jego podświadomości. Jak sugerują neurodydaktycy,
duży wpływ na tę poniekąd nieświadomą decyzję może mieć środowisko edukacyjne oraz
bodźce jakie generuje. Te bodźce wyzwalają aktywność ucznia, pod wpływem której zmienia się
aktywność mózgu i siła połączeń synaptycznych, która jak wspomniano powyżej, odpowiada za
proces uczenia się. Od zadań i ćwiczeń wybranych przez pedagoga zależy, które z tych połączeń
zostaną wzmocnione i utrwalone. Proces ten wymaga jednak wielu powtórzeń8. Badacze
wskazują w tym miejscu na rolę powtarzalności przekazywania pewnych informacji, w różnej
formie, pobudzający tym samym różne obszary mózgu. Oznacza to, iż ta sama informacja
podana w formie słownej, czyli dźwiękowej oraz za pomocą obrazu zostanie szybciej
przyswojona przez nasz mózg. Potrzeba jednak stworzyć optymalne proporcje pomiędzy
czasem przeznaczonym na prezentacje danego materiału a czasem na jego powtórzenie. A
zatem powtarzalność i polisensoryczność w przekazywaniu informacji sprawiają, że nasz mózg
tworzy nowe schematy i wzorce 9. Tworzeniu nowych połączeń synaptycznych sprzyja także
naśladownictwo: dziecko nie nauczy się chodzić inaczej, jak tylko powtarzając czynności

5

Tamże s. 16.
Tamże s.17.
7
Tamże s. 17.
8
M. Spitzer. Jak uczy się mózg. Warszawa 2007. s. 59.
9
Tamże s. 45-46.
6
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dorosłych. Rola wzorca jest tutaj bardzo istotna, a główną rolę w tym procesie odgrywają
neurony lustrzane. Jednak to zagadnienie zostanie omówione w dalszej części pracy10.
Samo jednak powtarzanie danych informacji nie wystarcza. Kluczem do sukcesu w
uczeniu jest wyzwolenie aktywności ucznia. Podejmując nową aktywność, robiąc nowe rzeczy,
nasz mózg automatycznie dąży do pokonania trudności, do nauczenia się danej rzeczy. I tak
podejmowanie coraz to nowych prób prowadzi do powstawania nowych połączeń i zdobywania
nowych umiejętności. I tak wytwarzają się kolejne połączenia, które niejako "zachęcają"
jednostkę do "pójścia dalej". Jak pisze M. Żylińska w cytowanej publikacji: "Mózgi dzieci wciąż
szukają dla siebie odpowiednich bodźców, są głodne nowości i zmian, ponieważ te zapewniają
im rozwój"11. Kwestią podstawową więc, jest aktywność własna uczniów. Pytanie, które nasuwa
się zapewne wszystkim pedagogom to: jak zachęcić ucznia do tej aktywności skoro współczesny
model szkoły w dużej mierze sprowadza uczniów do roli odbiorców wiedzy. Ta pozycja biernych
słuchaczy nie jest sytuacją sprzyjającą nauce.12
Efektywność nauki zależy od tego czy ma ona charakter odtwórczy czy twórczy.
Uczniowie wchodząc w rolę samodzielnych badaczy i poszukiwaczy wiedzy mają szansę sami
zaczerpnąć z wiedzy już posiadanej i dojść do zamierzonego celu. To pozwala im wytworzyć
nowe połączenia neuronalne. Tym samym sami dochodzą do wiedzy nie podążają biernie za
tokiem myślenia nauczyciela. Uczniowie mogą odkryć potencjał swoich mózgów wtedy, gdy
mają możliwość wykazania się swoimi naturalnymi predyspozycjami i talentami. Poszukując
wiedzy w ten sposób, uczniowie bazują na własnym doświadczeniu: błędów i sukcesów,
natomiast nie od dziś wiadomo, iż rola doświadczenia w zdobywaniu wiedzy jest bardzo
ważna13.
Powyższa część artykułu ukazuje w sposób bardzo dosadny, iż mózgi dzieci i młodzieży
potrzebują wciąż nowych bodźców by pobudzać je do zapamiętywania, a z drugiej strony
potrzebują pewnej dozy powtarzania i przypominania zdobytych informacji by nie utracić
wypracowanych połączeń synaptycznych. By to osiągnąć neurodydaktyka a także psychologia
rozwojowa i wychowawcza wskazują na polisensoryczność w przekazie treści. Nauczanie
polisensoryczne najkrócej możemy zdefiniować jako wykorzystywanie wszystkich tzw. kanałów
sensorycznych, czyli angażowanie wszystkich zmysłów, w przekazywanie treści. Nauczanie
polisensoryczne wspomaga proces gromadzenia i utrzymywania informacji w pamięci,
ponieważ im więcej kanałów bierze udział w poznaniu, tym szersze są granice pamięci, tym
więcej nowych połączeń synaptycznych14. Jak pokazują badania, czytanie i słuchanie aktywizuje
jedynie wybrane struktury mózgowe. Włączenie pozostałych zmysłów pobudza inne ośrodki
mózgowe, nierzadko bardziej efektywne15. Prostym przykładem może być próba zapoznania
dzieci z kwiatem róży. Możemy dzieciom pokazać obrazek kwiatu, możemy pokazać im film o
10

K. Mazurkiewicz. Neuro z pedagogiką. „Ogrody nauki i sztuk” 5:2015 s. 270. http://nowadays.home.pl/
ONiS/data/documents/ONIS_2015=285=29=20269-277.pdf [29.05.2018 r.].
11
M. Żylińska. Neurodydaktyna. Nauczani i uczenie przyjazne mózgowi. Toruń 2013. s. 87.
12
Tamże s. 87.
13
Tamże s. 89.
14
Zob. Z. Włodarski. Odbiór treści w procesie uczenia się. Warszawa 1979.
15
M. Żylińska. Neurodydaktyna. Nauczani i uczenie przyjazne mózgowi. Toruń 2013 s. 91.
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różach, a możemy także przynieść ten kwiat by mogły go nie tylko zobaczyć ale także dotknąć i
poczuć jego zapach. Podobną sytuację można przedstawić w odniesieniu do katechezy: kiedy
dzieci czy młodzież najlepiej zrozumieją istotę Liturgii? Kiedy katecheta będzie o tym opowiadał,
kiedy zobaczą film bądź prezentację na ten temat? Czy też wtedy kiedy zabierze ich do Kościoła
by mogli przeżyć ją osobiście, doświadczyć obecności w przestrzeni sakralnej a także
doświadczyć bycia we wspólnocie wierzących? Odpowiedź na wyżej postawione pytania wydaje
się być oczywista. A w kontekście tych rozważań należałoby przemyśleć tak częste
wykorzystywanie środków audiowizualnych, angażujących zazwyczaj wyłącznie zmysł wzroku i
słuchu, i błędne postrzeganie ich jako metod aktywizujących.
Badacze wskazują, iż nasze mózgi, ze strony biologicznej, zostały skonstruowane w taki
sposób by uczyć się pewnych reguł i prawidłowości, które jednostka uzna za pożyteczne i które
będzie mogła twórczo wykorzystać. Co za tym idzie dobrze radzimy sobie z opanowaniem
nowych umiejętności natomiast zapamiętywanie suchych reguł jest trudniejsze. Jest to tym
bardziej kłopotliwe, iż wielu uczniów nie potrafi nadać im sensu bądź znaleźć dla nich
zastosowanie w codziennym życiu. Kiedy uczniowie uczą się na pamięć, mechanicznie pewnych
zagadnień skutkiem nie jest ani powstawanie nowych połączeń synaptycznych,
odpowiedzialnych za procesy pamięciowe, ani nadanie sensu tym regułom. Co zatem można
zrobić aby przekazać daną wiedzę w sposób skuteczny? Rozwiązaniem wydaje się być odejście
od nadużywanego "kanału werbalnego", a odwołanie się do zasady poglądowości16. Kiedy
nauka wymusza aktywność uczniów, wymusza skupienie się na rozwiązaniu danego problemu,
wiedza jest przetwarzana na głębszych poziomach co prowadzi do jej zrozumienia i
zapamiętania17.
Z całą pewnością, większość pedagogów zgodzi się z proponowanym modelem
prowadzenia lekcji, z drugiej strony zdając sobie sprawę, iż są tematy czy bloki zagadnień, które
przedstawić w sposób kreatywny i twórczy jest bardzo trudno. Jest to trudne lecz nie
niemożliwe. Wymaga to jednak od nauczyciela dużej elastyczności i odejścia od utartych
"bezpiecznych" schematów postępowania i metod dydaktycznych. W tym miejscu mogą
pojawić się głosy argumentujące, iż pewne treści wymagają nauczania pamięciowego, jak np.
treść modlitwy na katechezie. Jest to prawda, z którą trudno dyskutować, jednak sposób w jaki
ta treść zostanie uczniom podana, i czy będzie to mechaniczne powtarzanie, czy nauka poprzez
śpiew lub taniec, z wykorzystaniem elementów pantomimy, obrazków, plakatów czy pracy w
grupach- zależy już od pomysłowości katechety i od tego w jakim stopniu zna uwarunkowania i
preferencje swoich uczniów.
Taka konstrukcja lekcji jest zapewne wyzwaniem dla współczesnej edukacji ale jest też
szansą na wykreowanie samodzielnie i praktycznie myślącego pokolenia młodych ludzi.

16
17

W. Okoń. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 1995 s. 171.
M. Żylińska. Neurodydaktyna. Nauczani i uczenie przyjazne mózgowi. Toruń 2013 s. 94-95.
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3. Neuroprzekaźniki i neurony lustrzane oraz ich rola w procesie nauczania.
"Zapamiętywanie", nie oznacza zawsze tego samego procesu. Inne procesy zachodzą w
naszym mózgu podczas uczenia się reguł matematycznych a inne gdy zapoznajemy się z faktami
historycznymi, inne natomiast kiedy uczniowie zapoznają się z rzeczywistością wiary, która
ściśle związana jest, i powinna być, ze sferą emocjonalną. Dlatego też, sposoby nauczania
powinny być odmienne. Badacze jednak wskazują jednomyślnie, że uczniowie szybciej
przyswajają wiedzę kiedy jest to związane z emocjami i przeżyciami18. Z racji różnorodności
rodzajów pamięci oraz ich funkcji nie będą one opisywane w tym miejscu. Przedstawione
natomiast zostaną struktury mózgowe odgrywające istotną rolę w procesach zapamiętywania,
czyli wspominane już neuroprzekaźniki i neurony lustrzane.
Dzięki rozwojowi neuronauk wiadomo obecnie, iż nasze mózgi uczą się w zupełnie inny
sposób niż zakładano to przez wiele lat. Główną rolę w procesie nauczania odgrywają
neuroprzekaźniki, bez których procesy te nie zachodzą. Występują pod wieloma nazwami –
neurotransmitery, neuromediatory, neuroprzekaźniki. Są to związki chemiczne od których, nie
tylko zależy efektywność procesu zapamiętywania, lecz także nasze zdrowie i prawidłowe
funkcjonowanie organizmu. Uwalniane z zakończenia neuronu (czyli z aksonu) pod wpływem
docierającej fali depolaryzacyjnej, pozwalają na przekazywanie impulsów w układzie
nerwowym19. Istnieje jednak szereg uwarunkowań i ograniczeń, które powodują, iż
neuroprzekaźniki nie zostaną wytworzone, bądź nie w takiej liczbie, która pozwoli na
zapamiętanie danych informacji. Do podstawowych przeszkód należy: zła dieta, która
powodować może nie tylko rozkojarzenie czy zmęczenie ale brak wytworzenia
neuroprzekaźników. Każdy człowiek ma pewne ograniczenia. Nawet najpilniejsi uczniowie nie
będą ani chętni, ani zdolni do nauki gdy w synapsach mózgowych zabraknie określonych
substancji chemicznych. Mózg ludzki posiada rytm pracy, który wymaga podziału na czas pracy
i przerwy pozwalające uzupełnić niezbędne "zapasy energii", w tym wypadku odpowiednich
substancji. Wymaganie od uczniów skupienia i uwagi przez 6-9 godzin dziennie z niewielkimi
przerwami, dostosowania mózgu do tego "rytmu" jest założeniem błędnym. Gdy zabraknie choć
jednego z neuroprzekaźników proces uczenia się nie będzie efektywny. By mózg ucznia
pracował wydajnie, niezbędne są odpowiednie przerwy pozwalające na "regenerację" i
uzupełnienie neuroprzekaźników. Przerwą taką może być także inny rodzaj aktywności jak:
śpiew, taniec, eksperymenty, zajęcia ze zwierzętami, spacer. Innymi słowy, aktywność, która
odciąży mózg i oderwie go od przekazu werbalnego20.
Drugim istotnym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę są neurony lustrzane.
Neurony czyli podstawowe komórki nerwowe człowieka, stanowią podstawowy element w
procesie nauczania. Każdy posiada wiele rodzajów neuronów, ze względu na funkcje, które
wykonują. Przedmiotem naszych rozważań, będą odkryte stosunkowo niedawno (2010r.)
18

Tamże s. 99.
A. Markowicz-Narękiewicz. Związek między wydzielaniem neuroprzekaźników a powstawaniem chorób
psychicznych,- na szczegółówo omówionym przykładzie depresji. W: Neurokogniwistyka w patologii i zdrowiu.
Szczecin 2011 s. 55, https://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0005/47435 /NK_2011_055-059.pdf
[9.05.2017r.].
20
M. Żylińska. Neurodydaktyna. Nauczani i uczenie przyjazne mózgowi. Toruń 2013 s. 100-114.
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neurony lustrzane. Odkrycie to zrewolucjonizowało pojęcie procesów nauczania. Neurony
lustrzane rozwijają się najintensywniej w wieku szkolnym i adolescencji. Jak pisze M. Żylińska w
swojej publikacji: "Sieci neuronów lustrzanych uczą się poprzez obserwacje i naśladowanie, a
więc w sposób odbiegający od tego w jaki sposób została zorganizowana nauka szkolna, oparta
głownie na procesie werbalnym. Wykorzystujący potencjał struktur lustrzanych proces uczenia
się przebiega w sposób spontaniczny, automatyczny i przedrefleksyjny"21. Neurony lustrzane
stanowią dla edukacji ogromną szansę by uczynić proces edukacyjny mniej męczącym i bardziej
efektywnym. Odkrycie neuronów lustrzanych jasno pokazuje, że człowiek uczy się poprzez
naśladownictwo- odwzorowanie zachowań, norm i wartości przekazywanych przez innych
ludzi. W kontekście katechezy odkrycie to tylko potwierdza stosowaną od dawna zasadę, iż
katecheta musi być przede wszystkim świadkiem wiary i wzorem dla swoich wychowanków22.
4. Neurodydaktyka w służbie katechezy- wnioski praktyczne.
Niniejszy tekst jest próbą przedstawienia zdobyczy neuronauk w kontekście nauczania
szkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem katechezy szkolnej. Nie można poprzestać jednak
wyłącznie na rozważaniach teoretycznych, bo choć neurodydaktyka jest nauką stosunkowo
młodą, może dostarczyć cennych wskazówek praktycznych dla pedagogów i katechetów.
Na podstawie powyższych argumentów jedną z podstawowych kwestii jakie należy
poruszyć w kontekście praktyki nauczania i uczenia się dzieci, są względy czysto fizyczne jak
wspomniana wyżej zła dieta. Nasz mózg aby dobrze i efektywnie pracować potrzebuje
odpowiedniego "paliwa". Jest to prawda ogólnie znana, jednak jak pokazuje neurodydaktyka i
neurobiologia, bez dostarczenia odpowiednich substancji odżywczych, neuroprzekaźniki nie
zostaną wytworzone bądź będzie ich za mało, a co za tym idzie, uczeń nie zapamięta
potrzebnych informacji23. Odpowiednie odżywianie jest więc kluczowym elementem i powinno
być przedmiotem zainteresowania nie tylko rodziców ale także nauczycieli. Problem
niedożywienia a także złego żywienia jest w dalszym ciągu obecny, szczególnie wśród dzieci i
młodzieży. Potrzeba zatem aby zwrócić uwagę na ten istotny aspekt, pozornie nie związany z
procesem nauczania24.
Do fizycznych aspektów odpowiedzialnych za proces nauczania, jak już zostało
wspomniane, w dużej mierze odpowiada także zmęczenie uczniów, szczególnie tych młodszych.
Katecheci stoją tutaj przed trudnym problemem, gdyż z racji realiów szkolnych, katecheza jest
nierzadko ostatnią jednostką lekcyjną w danym dniu. Neurodydaktyka wskazuje tutaj na dużą
rolę metod aktywizujących ruchowo. Dobrym "przerywnikiem" pozwalającym mózgowi
odpocząć i zregenerować siły, będzie wykorzystanie takich metod, które pozwolą uczniom
wstać od stolika, zaśpiewać, zatańczyć, być może obejrzeć jakieś eksponaty czy rekwizyty,

21

Tamże s. 120-123.
M. Zając. Duchowa formacja katechetów świeckich w zlaicyzowanym środowisk. „Roczniki Teologiczne”
62:2015 nr 11 s. 51-52.
23
Por. K. Karwowska. Wpływ niezdrowej żywności na układ nerwowy. „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych”
63:2016 nr 3 s. 389–397.
24
M. Żylińska. Neurodydaktyna. Nauczani i uczenie przyjazne mózgowi. Toruń 2013 s. 120-123.
22
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zagrać w grę. Nie należy rezygnować z tego typu aktywności, gdyż jak pokazuje neurodydaktyka
może to pozytywnie wpłynąć na proces uczenia się25.
Rozpatrując zdobycze nauk neurodydaktycznych warto zastanowić się nad
wykorzystaniem środków audiowizualnych. Jak już zostało wspomniane, uczniowie najwięcej
materiału przyswoją, jeśli zostanie on podany w różnych formach, tzn. z wykorzystaniem
różnych kanałów poznawczych. Współczesna szkoła skupia się jednak wyłącznie na kanale
werbalnym, bądź audiowizualnym. Szczycimy się wykorzystaniem coraz to nowych osiągnięć
techniki i informatyki, wykorzystując w pracy tablety, prezentacje multimedialne, filmy, quizy
internetowe. Środki te, chodź z pewnością ciekawe i atrakcyjne same w sobie nie wystarczą,
aby nauczanie było efektywne, gdyż wykorzystują wyłącznie dwa kanały poznawcze: wzrokowy
i słuchowy. Jak pokazuje neurodydaktyka, ideałem byłoby, wykorzystanie wszystkich zmysłów 26.
Warto więc niekiedy oderwać uczniów od ekranu smartphona czy tabletu, z którym i tak nie
rozstają się na co dzień, i pokazać im rzeczywistość z innej perspektywy. Nauczyciele religii
mając na uwadze główny cel katechezy, jakim jest doprowadzenie do spotkania z Chrystusem,
powinni starać się tym bardziej, aby dzieci i młodzież nie tylko poznały rzeczywistość wiary z
ekranu komputera, ale by mogły jej doświadczyć. Jest to istotna rola wszelkiego rodzaju metod
zawierających celebracje liturgiczne, metody biblijne, dramowe, problemowe. Pokazywanie
uczniom tej rzeczywistości "sacrum": wycieczka do Kościoła, wspólny spacer, spotkanie z
ciekawą osobą będącą równocześnie świadkiem wiary. Taka forma katechezy jest wymagająca
i czasochłonna w przygotowaniu, ale może przynieść trwałe owoce.
Najważniejszą jednak rzeczą, jaką powinna odznaczać się katecheza, a co
neurodydaktyka tylko potwierdza, jest element, który katechetyka postuluje od dawna: rola
nauczyciela religii jako świadka wiary. Katecheza niesie ze sobą podstawowe wartości moralne
i etyczne jak sprawiedliwość, miłość, patriotyzm, solidarność. Co za tym idzie, potencjał
wychowawczy lekcji religii jest ogromny27.
Opisane wyżej działanie neuronów lustrzanych pokazuje niewątpliwie, iż ludzki mózg
uczy się poprzez naśladownictwo. Jednakże nie tylko przyswaja wiedzę, ale także uczy się
określonych postaw i wartości. Zdaniem badaczy, pełny i prawidłowy rozwój jednostki ludzkiej,
możliwy jest wyłącznie dzięki relacjom międzyludzkim i społecznym. Niemieccy neurobiolodzy,
na podstawie badań nad neuronami lustrzanymi, wskazują, iż istotnym elementem,
wpływającym na proces uczenia się jest jakość relacji panujących w grupie klasowej. Według
nich, proces uczenia się nie jest wyłącznie kognitywny, lecz kognitywno-afektywny28. Jak
podsumowuje ten aspekt M. Żylińska w swojej książce: "Uczucia będące pochodną relacji z
innymi ludźmi, a więc bodźce ze sfery psychicznej, zostają przetworzone przez mózg na zjawiska
biologiczne, doznania zmieniają się w biologię"29. Pozytywne emocje, wsparcie, akceptacja ze
strony środowiska szkolnego, mogą zatem znacznie wpłynąć na efektywne uczenie się, a przede
25

Tamże s. 120-123.
Tamże s. 91.
27
Zob. P. Mąkosa. Szkolna lekcja religii istotnym elementem wychowania w szkole. W: Wychowanie w szkole: od
bezradności ku możliwościom. Red. R. Chałupniak i inni. Opole 2014 s. 352-361.
28
Zob. G. Hüther. Was wir sind und was wir sein könnten: Ein neurobiologischer Mutmacher. [b.m.w.] 2011.
29
M. Żylińska. Neurodydaktyna. Nauczani i uczenie przyjazne mózgowi. Toruń 2013 s. 125
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wszystkim na odpowiednią motywację. Istotną rolę odgrywa także osoba katechety. Uczniowie
nie potrzebują wyłącznie osób, które przekażą im wiedzę, ale osób które będą wzorem do
naśladowania. Mając na uwadze wspomniany już cel katechezy jest to zagadnienie istotne.
Będąc odpowiedzialnymi za katechezę musimy zdawać sobie sprawę, że nasza postawa, nasze
świadectwo może znacząco wpłynąć na czyjeś zachowanie i nastawienie do wiary. To
potwierdza neurodydaktyka30.
5. Zakończenie
Powyższy artykuł jest próbą ukazania zdobyczy neurodydaktyki w kontekście nauki
szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem katechezy. Rozwój neuronauk w dużej mierze
wskazuje, iż współczesna szkoła, by była "przyjazna mózgowi", by pozwalała lepiej i efektywniej
uczyć, potrzebuje reformy. Nauka szkolna a z nią również katecheza wymaga przedefiniowania.
Neurodydaktyka daje nam konkretne środki, wskazuje kierunek, jak uczyć by dzieci i młodzież
miały odpowiednią motywację do pracy, by nauka stanowiła dla nich przyjemność i ciekawą
przygodę. Jest to długi i żmudny proces. Niniejszy tekst miał za zadanie podkreślić pewne
aspekty pracy i funkcjonowania mózgu, które wzięte pod uwagę w pracy dydaktycznej i
katechetycznej, mogą znacznie usprawnić proces nauczania i pozwolą uniknąć błędów.















30
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Summary:
The aim of the article "Neurodidactics in the service of catchesis" is presenting tropgy
of neuroscience especially Neurodidactics as an opportunity for streamlining the process of
teaching during religion lessons, presenting some processes and scheme of how human brain
works in terms of learning while facing problems and challenges linked with school catechesis.
This report explains how Neurodidactics works, what it focuses on and why all issues are
crucial in school learning context. The report shows issues important for every pedagogue,
such as factors which influence motivation, memory process and learning as well as the role
of religion teacher in process of teaching and raising children and youth, efficient while
lessons in context of research and examination of Neurodidactics. In terms of aspects and
assumptions of neuroscience This article shows which elements should be looked into and
what should be changed in order to make teaching and learning efficient and pleasant.
Keywords: neurodidactics, catechesis, learning process, mirror neurons
Słowa kluczowe: neurodydaktyka, katecheza, proces uczenia się, neurony lustrzane
Mgr lic Katarzyna Pochwatka – doktorantka w Instytucie Teologii Pastoralnej i
Katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Prowadzi badania na temat mediów
społecznościowych, ich tożsamości oraz wykorzystania w ewangelizacji i katechezie. W swoich
badaniach skupia się także na wykorzystaniu psychologii rozwojowej i wychowawczej w
udoskonaleniu procesu wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. Czynny katecheta, na co
dzień pracuje z młodzieżą.
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Leszek Sztandera

CHRYSTUS W EUCHARYSTII JAKO NORMA WOBEC POSTAWY
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ PROEGZYSTENCJI

Droga życia chrześcijańskiego, konkretne uczynki podejmowane przez człowieka,
domagają się w swojej strukturze realizacji. Alfons Nossol pisze, że chodzi tutaj o kategorię
„urzeczywistniania”1. W praktyce normy życia chrześcijańskiego weryfikują autentyczność
związaną z byciem chrześcijaninem. Formą takiej konkretyzacji życia chrześcijańskiego, jej
urzeczywistnienia, jest kategoria proegzystencji. Jest to forma postępowania, gdzie zwraca się
uwagę na istnienie „dla” innych. Wiąże się ona z otwarciem na Chrystusa, który przemieniając
ludzkie działanie uzdalnia człowieka do konkretnych czynów adresowanych (kierowanych) do
innych, bądź też z myślą o innych.
Niniejszy artykuł stanowi głos podejmowany we współczesnej teologii związany z wciąż
koniecznym zagadnieniem ortopraktyki życia chrześcijańskiego. Oznacza to w praktyce, iż
kontekst Eucharystii musi mieć swoje konkretne implikacje o charakterze społecznym.
Wymieniony imperatyw realizuje się w praktyce w postawie proegzystencji czyli konkretnej
postawy chrześcijańskiego życia, która zanurzona jest w Chrystusie (tutaj Chrystusie, którego
doświadczamy w Eucharystii). Zaproponowane w niniejszym opracowaniu zagadnienie
pozostaje ponadto zbieżne z kwestią tzw. „konsekracji świata”. Rozwijana m.in. przez Davida
Fagerberga koncepcja koncentruje się na poszukiwaniach, gdzie aspekt liturgiczny znajduje
swoje odzwierciedlenie w postawach manifestowanych na zewnątrz. Chodzi o zachowanie ad
extra adresowane do świata, który przez nasze czyny ma rozpoznać w wierzących uczniów
Chrystusa 2.
Opracowanie będzie posiadało następującą strukturę. Po pierwsze wskazane zostaną
aplikacje związane z doświadczeniem Chrystusa w Eucharystii, które może dla wierzącego stać
się motywacją w aktywności w codziennym działaniu. W tym wymiarze określone zostaną
koncepcje wynikające z „wydarzenia” Eucharystii pozostające zobowiązaniem wobec norm
życia społecznego. W punkcie drugim określona zostania zasada pro-existere jako kryterium
bycia „dla”. innych zakorzenione uprzednio w doświadczeniu (łączności) z Synem Bożym. Trzeci
punkt niniejszego opracowania będzie zwróceniem uwagi na proegzystencję Chrystusa jako
bezpośredniego wzoru dla chrześcijan. W podsumowaniu, w postaci wniosków, przedstawione
zostaną zebrane spostrzeżenia.

1

A. Nossol. Chrześcijańska proegzystencja - istnienie i życie dla innych. „Collectanea Theologica” 49:1979 nr 2 s.13.
“Our liturgical life initiated by baptism does not involve retreating from the secular world into sacred ghettos, it
rather involves reestablishing all things in the world in a right relationship to God”. D. Fagerberg. Consecration of
the World as Liturgical Act. „Roczniki Teologiczne” 64:2017 z. 8 s. 22.
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1.
Jezus w Eucharystii inspiracją dla chrześcijanina
Kształtowanie doskonałości chrześcijańskiej uwarunkowane jest miłością, która jest
jakby wspólnym mianownikiem wszystkich kategorii moralnych. Tak sformułowany problem w
życiu człowieka wierzącego domaga się postawienia człowieka wobec Boga, który jest Miłością.
Osobowe zjednoczenie z Bogiem-Miłością dokonuje się w Eucharystii, której inspiracją jest
miłość Boga do człowieka. Jednocześnie Eucharystia jest właśnie ukierunkowaniem na
kształtowanie miłości wzajemnej wśród ludzi.
Punktem wyjścia dla powyższych sformułowań jest prawda o Jezusie jako Osobie, który
objawia się ludziom jako Miłość (por. 1 J 4, 7-10; 1 Kor 13, 1nn). Pełnia miłości Chrystusa ukazała
się w jego wyniszczeniu samego siebie dla innych. W tej ofiarnej miłości dokonało się
odkupienie rozumiane jako zdobycie wszystkiego, całej rzeczywistości stworzonej, dla
Chrystusa (por. Flp 2, 6-11). Istotę tej Boskiej, totalnej miłości wyjaśnia sam Chrystus: „Nikt nie
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13).
Pojawiająca się tutaj kategoria, jaką jest miłość, jest źródłem zarówno całego stworzenia, jak
również ekonomii zbawczej. Z tej miłości wyrasta również Eucharystia, która jest nie tylko jej
znakiem, ale rzeczywistością, w której „Pan już przychodzi”. W ten sposób Eucharystia staje się
znakiem Miłości oraz postacią miłości, dając człowiekowi pełny „udział w Chrystusie” 3.
Zarysowana powyżej koncepcja Boga bliskiego człowiekowi w miłości i przez miłość
rezonuje z osobowym bytem człowieka, który stworzony z miłości zmierza do spełnienia przez
miłość i w miłości. Celem ostatecznego działania człowieka jest spełnienie również w BoguMiłości. Realizacją tego wezwania jest Eucharystia. Dzieje się tak ponieważ to właśnie
Eucharystia jest źródłem czystej miłości Boga do człowieka 4. Jest ona jednak ponadto
wezwaniem do nachylenia samego siebie i niejako całego świata dla dobra drugiej osoby 5.
Eucharystia jest „Białą Tablicą Nowego Przymierza”, gdzie wezwanie człowieka do miłości staje
się istotnym nakazem moralnym, które człowiek może podjąć na wzór miłości okazanej światu
przez Chrystusa właśnie w Eucharystii 6. Eucharystia staje się więc zaczynem miłości człowieka
(miłości międzyludzkiej). W procesie wynikania można tutaj zauważyć, iż przez to Eucharystia
warunkuje miłość społeczną, narodową czy nawet polityczną. Życie Eucharystią objawia się w
czynieniu dobra w służbie innym, na wzór Syna Człowieczego, który „nie przyszedł, aby Mu
służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10,45). Przez to w Eucharystii
rozpoczyna się budowanie nowego porządku, tzn. „cywilizacji miłości”7.

3

Cz. Bartnik. Chleb życia. Rozważania dogmatyczne o Eucharystii. Lublin 1987 s. 73-74.
Jan Paweł II. Encyklika Ecclesia de Eucharistia. O Eucharystii w Życiu Kościoła. nr. 1.
5
Z. Kiernikowski. Eucharystia pokarmem ludu pielgrzymującego. W: http://www.orione.kalisz.pl/index.php
/czytelnia/37-biskup-zbigniew-kiernikowski/246-eucharystia-pokarmem-ludu-pielgrzymujacego-biskup-zbigniewkiernikowski [09.01.2018 r.].
6
Cz. Bartnik. Chleb życia s. 75.
7
Jan Paweł II, Patrzmy razem na Jezusa w Eucharystii. Czuwanie młodzieży z Rzymu i regionu Lacjum w bazylice
św. Jana na Lateranie, Rzym 17 III 2005. W: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii /przemowienia/
mlodziez_lateran_17032005.html [08.01.2018 r.].
4
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1.1.
Eucharystia wobec norm życia społecznego
Dla osób związanych więzią eklezjalną i zgromadzonych w Chrystusie, Eucharystia
przynosi wyzwolenie nie tylko z mocy grzechu i śmierci, ale również z niewoli tego świata (Gal
4, 3). Jest w niej moc inspiracji, która może posłużyć odrodzeniu społecznemu, czyli takiej
formie realizacji form życia, gdzie zaniknąć ma zło występujące w relacjach międzyludzkich.
Można tutaj podkreślić rolę tzw. „przebóstwienia społecznego” (theiosis politike), którego
źródłem jest Eucharystia. Opisana tutaj praktyka (oddziaływanie) dotyczy najpierw życia
samego Kościoła sprawującego sakrament Ciała i Krwi Chrystusa. W postaci jednak wtórnej
otwiera one przed społeczeństwem inspirującą rzeczywistość nadprzyrodzoną Boga
objawionego w swoim Synu Chrystusie. Przez ten fakt prawo Objawione przez Chrystusa, prawo
miłości, sprawiedliwości oraz pokoju, staje się jako możliwy sposób realizacji wzajemnych
odniesień społecznych. Królestwo Boże (Objawiające się w Eucharystii) oraz królestwo świata
(jako synonim porządku doczesnego) to diametralnie różniące się struktury. Jednak poprzez
ludzi uczestniczących w Eucharystii obie wskazane rzeczywistości mogą znaleźć wspólny
mianownik. Dotyczy on płaszczyzny liturgicznej osobowej obecności Jezusa Chrystusa. W
Eucharystii bowiem dokonuje się już „teraz” paruzja Zbawcy w wymiarze społecznym: „ilekroć
bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie” (1 Kor
11, 26). Eucharystia (dzięki określonym postawom ludzi żyjących jej duchem) sakralizuje
rzeczywistość socjalną, pokazując jednocześnie jej spełnienie. Ryt liturgiczny Eucharystii, uczta
braterska, już dziś objawia czym stanie się społeczność w Królestwie Bożym. Eucharystia
antycypuje bowiem ostateczną „Ucztę Społeczną”, w centrum której stoi Jezus Chrystus, Ten,
który będzie „wszystkim we wszystkich” (Kol 3, 11) 8.
1.2.
Eucharystia a praxis społeczna
Przez Eucharystię „jesteśmy kimś jednym w Chrystusie” (Gal 3, 28). Ta komunikacja
przechodzi w pewien rodzaj zbiorowej, społecznej osobowości w Chrystusie. Ponadto
Eucharystia nie tylko tworzy strukturę uniwersalnej, niepodzielnej i misteryjnej społeczności,
ale dla tej społeczności jest źródłem mocy i władzy działania do owocowania dobrem.
Wspomniana powyżej pozytywna dynamika społeczna pochodzi ze spotkania się w
Eucharystii z Chrystusem. Dokonuje się więc tutaj spotkanie mocy z wysoka – mocy
przemieniającego działania Ojca – względem wszystkich, którzy są na to otwarci (por. Dz 14, 1617; 17, 30). Dzięki więc Chrystusowi, który jest uosobioną Łaską Bożą, w postawie Jego Życia,
otrzymuje chrześcijanin wzór budowania własnej osobowości. Poprzez ryt liturgiczny, który
przełamuje ograniczenie czasu i miejsca, chrześcijanin wchodzi w jednorazową Tajemnicę
Paschalną Chrystusa (por. Hbr 7, 28) osobowo jednocząc się z Tym, który jest źródłem dynamiki
życia chrześcijańskiego.
Wokół Eucharystii, jako centrum życia chrześcijańskiego gromadzą, się więc
poszczególni uczniowie Chrystusa. Eucharystia jest dla nich „szczytem, do którego zmierza cała
działalność Kościoła i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc” (por. KL 10).
Przez ten fakt Eucharystia może kształtować ludzkiego ducha. Obejmuje ona w czasoprzestrzeni
8

Cz. Bartnik. Chleb życia s. 13-14.
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historię, tradycję oraz kulturę. Z niej rodzi się mistyczna moc do realizacji w świecie prawdy,
nadziei i przede wszystkim miłości. Chrześcijanie żyjący Eucharystią niejako od wewnątrz,
niemniej jak najbardziej realnie, wpływają na świat i ludzką historię. Eucharystia, wiążąc
wszystko na nowo z Chrystusem jako Głową, usensawnia ludzkie życie najpierw na płaszczyźnie
religijnej, a następnie na płaszczyźnie społecznej.
Oddziaływanie Chrystusa w Eucharystii bardzo konkretnie może zmieniać ludzkie
postawy. Oznacza to, że chrześcijańskie czyny miłości mogą realnie zmieniać otoczenie. Jednym
z przejawów społecznej manifestacji Ducha Chrystusowego w świecie jest norma określana
terminem proegzystencji. Istnienie dla innych bądź bycie dla innych łamią egoistyczny lub
egocentryczny schemat postępowania otwierając człowieka na innych. Omawiana tutaj
postawa wypływa jednak z najdoskonalszego zjednoczenia z Chrystusem, jest przez nią
warunkowana, co w konsekwencji pozostaje kryterium jej autentyczności i efektywności.
2.
Od esse in Christo do proegzystencji
Kryterium tego, co chrześcijańskie nie da się sprowadzić do określonej zasady, idei, czy
systemu, lecz stanowi je sam Chrystus, jako „wzorzec” i „miara” chrześcijańskiego
postępowania. Chrześcijańska praxis opiera się zatem wprost na konkretnej żyjącej Osobie
Zbawiciela, spotykanej w Jego tajemnicy paschalnej, która uobecnia się w Eucharystii. Stąd też
etyka chrześcijańska, określająca postępowanie chrześcijan w świetle wiary, musi być
zorientowana bezpośrednio ku Bogu w Jezusie Chrystusie, którego doświadcza się w
sakramencie ołtarza9. Można postawić dalej idący wniosek, mianowicie, iż żadna chrześcijańska
dyscyplina teologiczna nie może się zdystansować w relacji do chrystologicznej konkretyzacji
Boga10. Jest to związane z istotą Syna Bożego – Jezusa Chrystusa, który jest epifanią Boga: „ Kto
mnie zobaczył, zobaczył także Ojca” (J 14, 9). Inspiracje zawarte w Nowym Testamencie
pozwalają stwierdzić, iż w Jezusie doświadczamy i najpełniej poznajemy Boga. To właśnie przez
Osobę Syna Bożego rodzi się wiara oraz jej konkretyzacja czyli konkretny czyn chrześcijańskiego
życia.
Uczynki, realizowane przez uczniów Jezusa Chrystusa, są owocem chrześcijańskiego
życia wewnętrznego. To życie jest otrzymywane za sprawą Chrystusa i przez Chrystusa od
samego Ojca mocą Ducha Świętego: „Ja przyszedłem na to, aby (owce) miały życie i miały je w
obfitości” (J10, 10). W tym miejscu można dotknąć istoty chrześcijańskiej egzystencji. Jej
dynamizm zakorzeniony jest w dziele Bożym Jezusa Chrystusa obecnym nadal w słowie i
sakramencie Kościoła11. Wskazana tutaj itinerarium pozwala na sformułowanie koncepcji o
wyraźnie chrystocentrycznym elemencie egzystencji chrześcijanina. Należy jednak zauważyć, iż
teologiczne ujęcie chrystocentryzmu na ogół oznacza pogląd lub postawę, zgodnie z którą Jezus
9

Można mówić o szczególnym znaczeniu chrystologii dla teologicznej etyki, a nawet o prymacie chrystologii w
całej teologii. Trzeba to rozumieć tak, że cała teologia prowadzi ostatecznie do problemu chrystologicznego, jeśli
natomiast punktem wyjścia jest chrystologia - dochodzi się do całej pozostałej teologii. A. Nossol. Chrześcijańska
proegzystencja - istnienie i życie dla innych s. 16.
10
A. Nossol. Anders Glauber, aber an keinen anderen!. Erwägungen zu christologischen Konkretisierung Gottes. W:
Die Einheit der Kirche. Festgabe Peter Meinhold zum 70 Geburstag. Wiesbaden 1977 s. 46nn.
11
W. Pluta. W trosce o życie wewnętrzne. Powiązanie z teologią. Poznań 1980 s. 88nn.
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Chrystus jako Bóg-Człowiek znajduje się w centrum całej rzeczywistości rozumnego świata.
Dotyczy to więc przede wszystkim człowieka i jego rozumnego działania. Posługując się tym
pojęciem (w kontekście postawy egzystencji życia osobistego i wspólnotowego) mamy do
czynienia z chrystocentryzmem podmiotowym12. Warto zauważyć, że przedstawione tutaj
ujęcie w żaden sposób nie pozostaje sprzeczne z trynitarną strukturą wiary i chrześcijańskiego
bytu. W tajemnicy bowiem Chrystusa mamy do czynienia z wydarzeniem Boga
transcendentnego, nieskończonego – Boga Jedynego w Trzech Osobach. Tenże Bóg jest
historiozbawczo ukonkretniony i uczasowiony właśnie w Jezusie Chrystusie. Przy tym
chrześcijaństwo zdaje sobie sprawę, że Tego, „który począł się z Ducha Świętego” bez pomocy
tegoż Ducha nie można nazwać Panem (por. 1 Kor 12, 3). Jednocześnie sam Duch Święty nie
obiektywizuje się autonomicznie w wierze, lecz czyni to tylko w tajemnicy Jezusa Chrystusa.
Misterium Syna Bożego jest zatem pewnego rodzaju zobiektywizowaniem samego
Trójjedynego Boga, a w związku z tym, chrystocentryzm życia chrześcijańskiego
(chrześcijańskiej praxis) nie zaciemnia w żaden sposób struktury tego życia13.
Chrześcijański chrystocentryzm podmiotowy, charakteryzujący ów nowy sposób
egzystencji uczniów Chrystusa, trafnie formułuje św. Paweł: „Teraz zaś już nie ja żyję, leczy żyje
we mnie Chrystus” (Gal 2, 20) 14. U podstaw tej chrystokształtnej egzystencji znajduje się
prawda, iż Chrystus przez swoją tajemnicę paschalną odkupił świat i jest jedynym źródłem
usprawiedliwienia, łaski i świętości, słowem wszystkiego, co decyduje o istocie życia
chrześcijańskiego. On sam, Syn Boży, ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan jest dla każdego
człowieka drogą zbawienia. Konkretne zjednoczenie z Nim przez wiarę i chrzest, a realizujące
się w sposób szczególny w Eucharystii, stwarza nową jedność z Chrystusem. Ta jedność jest
źródłem nowej godności dla człowieka - godności dziecka Bożego (por. Gal 3, 26-27). Dla tych,
którzy żyją w najgłębszym zjednoczeniu z Nim – „w których żyje Chrystus” – nie ma innej drogi
doskonałości chrześcijańskiej, jak realizowanie „nowego” prawa Zbawiciela, które tak
doskonale manifestuje się w Eucharystii15. W pawłowym esse in Christo tkwi zatem rdzeń nowej
egzystencji człowieka, powołanie do nowego życia, nowego sposobu istnienia. Można tutaj
postawić pytanie, w jaki sposób człowiek jest w stanie dojść do owej doskonałości na miarę
Chrystusa, by mógł powiedzieć – „już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”? Można oczywiście
starać się wymienić pewne istotne elementy ontyczne i sprawnościowe doskonałego życia
chrześcijańskiego. Jednakże syntetyczne ujęcie tej kwestii można zreasumować w imperatywie

12

Obok chrystocentryzmu podmiotowego wyróżnia się jeszcze chrystocentryzm przedmiotowy rozumiany jako
ześrodkowanie przez Boga w Chrystusie - centrum historii zbawienia - całego dzieła stworzenia, objawienia,
zbawienia i pełni eschatycznej. Istnieje ponadto chrystocentryzm formalny, który polega na koncentracji
wszystkich zagadnień teologicznych, antropologicznych i kosmologicznych wokół Boga objawiającego się w Osobie
Jezusa Chrystusa. R. Łukaszyk Chrystocentryzm w teologii : [Ogólnopolskie Sympozjum Chrystologiczne, kwiecień
1974] / praca zbiorowa pod red. Edwarda Kopecia ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologiczny.
13
A. Nossol. Teologia na usługach wiary. Wokół zagadnień odnowionej teologii. Opole 1978 s. 114; Tenże. Teologia
bliższa życiu. Wpływ teologii na egzystencję chrześcijańską. Opole 1984 s. 275n. Wyczerpująco na temat
poruszanego tutaj zagadnienia wypowiedział się W. Thüsing. Per Chrustum in Deum. Studien zum Christozentrick
und Theozentrick in den paulinschen Hauptbriefen. Münster 1969.
14
A. Nossol. Teologia bliższa życiu s. 176.
15
E Szymanek. List do Galatów. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz. Poznań-Warszawa 1978.
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naśladowania Chrystusa „jako conditio sine qua chrześcijańskiej wiary, która działa z miłości (Gal
5, 6) i jako «wiara kochająca ziemię» stanowi jednocześnie o naszym esse in Christo”16.
Zmartwychwstały Chrystus wzywa przede wszystkim tych, którzy są Jego Mistycznym
Ciałem, tzn. wzywa Kościół do osobistego pójścia Jego śladami. Nie chodzi tutaj o kopiowanie,
czy też literalnie podjętą imitację drogi Chrystusa. Sens wyraża się tutaj w zindywidualizowanym
naśladowaniu Syna Bożego według zasad korelacji i odpowiedniości. Rezultatem takiego
postępowania jest nowy styl życia i działania. Jest on nacechowany nastawieniem miłości i
posłuszeństwa Ojcu z jednoczesnym radykalnym zwróceniem się ku człowiekowi. A zatem
chrześcijańska chrystokszałtność życia sprowadza się do urzeczywistnienia w codzienności
proegzystencji Chrystusa17, która w porządku zbawczym wyprzedza działanie człowieka18. W
tym miejscu można sformułować bardzo istotną myśl. Mianowicie bycie chrześcijaninem, to
droga przejścia od bycia „dla” siebie do bycia „dla” innych. Starając się inaczej sformułować tę
koncepcję można zauważyć, iż konsekwencją chrześcijańskiego esse in Christo jest porzucenie
modelu życia ukierunkowanego ku własnemu „ja” na rzecz związania swojej egzystencji
istnieniem Jezusa, którego życie (jako doskonały archetyp) ukierunkowane jest na Boga i na
ludzi. Podjęcie wyżej wymienionego działania związane jest nieodłącznie z „ukrzyżowaniem”
ludzkiego egocentryzmu, bez czego niemożliwa byłaby proegzystencja jako droga radykalnej
orientacji „na innych”19.
3.
Proegzystencja Chrystusa wzorem w życiu chrześcijanina
Realizacja w życiu radykalnej proegzystencji w życiu zarówno Kościoła, jak również
poszczególnego chrześcijanina, domaga się zrozumienia czym jest proegzystencja samego
Chrystusa. Chrystusowa proegzystencja ma jakby dwa oblicza. Po pierwsze związane jest z
całkowitym byciem dla Ojca oraz po drugie (jako konsekwencję pierwszego kroku) całkowite
bycie dla ludzi. Syn Boży, w totalnej orientacji pro Vobis, wydał siebie całkowicie i do końca, do
całkowitego wyniszczenia w śmierci. Warunkiem takiego oderwania się od siebie i wyjścia ku
bliźniemu jest samo wyniszczające transcendowanie ku Bogu. To właśnie dokonuje się w życiu
Jezusa. Syn Boży zanim umarł dla ludzi, najpierw wydał samego siebie w posłuszeństwie Ojcu.
Stąd „śmierć Jezusa dającą zbawienie należy ostatecznie rozumieć jako wydarzenie

16

A. Nossol. Teologia bliższa życiu s. 281.
Wśród opracowań dotyczących proegzystencji można zwrócić uwagę na pracę Katarzyny Najman, która zbiera w
sumaryczny sposób istotne elementy tej koncepcji na gruncie polskiej dogmatyki: K. Najman. Model chrystologii
proegzystencjalnej w polskiej teologii posoborowej. Praca doktorska, Wydział Teologii KUL, Lublin 2006, w:
Archiwum Uniwersyteckie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Ciekawym opracowaniem dotyczącym proegzystencji jest również dysertacja Michała Klementowicza. Autor
podsumował w niej w jaki sposób zasada pro-existere rozwijana jest przez Alfonsa Nossola, który zasadę istnienia
dla innych rozwinął zarówno w licznych opracowaniach naukowych jak również w swoim przepowiadaniu: M.
Klementowicz, Idea proegzystencji w przepowiadaniu homilijnym Arcybiskupa Alfonsa Nossola, Praca doktorska,
Wydział Teologii KUL, Lublin 2014, w: Archiwum Uniwersyteckie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II.
18
A. Nossol. Teologia bliższa życiu s. 281.
19
W. Pluta. W trosce o życie wewnętrzne s. 99. Koncepcję proegzystencji w ujęciu chrystologicznym opisuje
H. Schürmann. Der proexistente Christus - die Mitte des Glaubens von Morgen. „Diakonia” 3 (1969) s. 147-190;
Tenże, Jesu ureigener Tod. Freiburg 1975 s. 121-155.
17
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wewnątrztrynitarne, czyli jako niesioną Duchem Świętym samą siebie wyniszczającą miłość Ojca
ku Synowi i Syna ku Ojcu i dlatego właśnie jako «śmierć śmierci»” 20.
Rozpięcie Zbawiciela na pionowej i poziomej belce krzyża jest niejako symbolem
(nośnikiem), ale również specyficznym znakiem proegzystencji Chrystusa. Niosąca zbawienie
horyzontalna proegzystencja wspiera się na wertykalnej inegzystencji. Chodzi o to, iż tak
całkowite bycie „dla” innych nie jest możliwe bez oparcia się o siłę bycia w Bogu21.
Prezentowana w całym powyższym ujęciu integralnie pojęta proegzystencja Chrystusa może
stać się fundamentem współcześnie przekonującej ortopraktyki. W dobie zachwiania
sensowności i celowości ludzkiego życia Chrystusowa proegzystencja staje się podstawą nowej
orientacji ludzkiego życia. Jezus jest więc konkretną normą chrześcijańskiej moralności,
ostatecznym kryterium chrześcijańskiego postępowania, gdyż jego Osoba jest żyjącym,
wzorcowym ucieleśnieniem „swojej sprawy”. W związku z tym chrystokształtne życie
chrześcijańskie jest uwarunkowane urzeczywistnieniem proegzystencji Chrystusa, z
zachowaniem jej radykalizmu i uniwersalizmu. W tajemnicy inkarnacji Jezusa Chrystusa
bowiem, chrześcijanin otrzymał w każdym człowieku siostrę lub brata, a cała ludzkość uzyskała
status rodziny Chrystusa.
Radykalizm esse in Christo daje moc chrześcijańskiej proegzystencji. Nie inaczej też
dokonuje się przejście wewnętrznej dynamiki życia Kościoła w świat zewnętrzny. Uczniowie
Chrystusa kierujący się zasadą: „teraz zaś nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”, pozwalają
„wyjść” Chrystusowi niejako przez siebie do świata. W ten sposób następuje afirmacja
stworzonego dla człowieka środowiska, które staje się środowiskiem „cywilizacji miłości”. W
budowie nowego świata (opartego na prawie miłości) spotkanie z Jezusem na Eucharystii jest
potężną siłą działań moralnych. Niszcząc grzech kształtowane są dzięki temu w człowieku
postawy moralne. Dokonuje się to zarówno na płaszczyźnie moralności indywidualnej, jak i w
zakresie moralności społecznej. Można zauważyć, że wyłania się tutaj nowa norma moralna na
podstawie „prawdy i postawy eucharystycznej”22.
Doświadczenie Jezusa w Eucharystii pozostaje więc istotnym faktorem w kształtowaniu
moralności. Jest to wpływ o charakterze personalistycznym ponieważ swoje źródło ma w osobie
Jezusa Chrystusa, postawa ta jest ponadto zwrócona ku wnętrzu osoby ludzkiej. Bartnik pisze,
że w zakresie moralności najbardziej anty-eucharystyczną postawą jest zło społeczne, ponieważ
w zakresie rozstrzygnięć życia moralnego dokonują się tam rozwiązania całkowicie sprzeczne z
tym, co jest meritum spotkania z Jezusem właśnie w Eucharystii 23. Status moralny zatem
człowieka zarówno w wymiarze indywidualnym jak i w kształcie życia społecznego koreluje z
Eucharystią. To niezwykłe osobowe zjednoczenie z Chrystusem prowadzące do proegzystencji
ożywia miłość społeczną, jest źródłem wolności, pozostaje wzorem doskonałego życia.

20

A. Nossol. Chrześcijańska proegzystencja - istnienie i życie dla innych s. 18 .
H. Schürmann. Jesu ureigener Tod s. 125-155.
22
Cz. Bartnik. Eucharystia uniwersalna. Warszawa 1986 s. 16.
23
Tamże.
21
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***
Zasada istnienia „dla” innych może łączyć ze sobą ludzi, stawać się elementem nowego
świata nawet wobec takich przeszkód jak różnice polityczne, ekonomiczne, rasowe czy
etniczne24. Postawa wyjścia i otwartości to szansa dla doskonalenia konsekracji człowieka25,
która otrzymana w sakramentach umacnia się w Eucharystii. Człowiek zanurzony w Chrystusie
może w swoim konkretnym działaniu wychodzić, właśnie w postawie proegzystencji, do innych
ludzi. Doświadczenie Jezusa Chrystusa w Eucharystii, który oddał się całkowicie „dla” pozostaje
niedoścignionym wzorem. Jego realizacja może legitymizować w świecie zrozumienie dla
chrześcijańskiej wiary, co jak najbardziej koresponduje z koniecznością chociażby preewangelizacji.
Doświadczenie Chrystusa w Eucharystii staje się, jak wskazano w zaprezentowanym
tekście, normą wobec postawy chrześcijańskiej proegzystencji. Dzieje się to w strukturze inegzystencji, która warunkuje pro-egzystencję życia społecznego. Zaprezentowane tutaj
spostrzeżenia in-egzystencjalnego trwania w łączności z Synem Bożym prezentują żywotność
koncepcji H. Schürmanna, którą na gruncie teologii w Polsce popularyzował A. Nossol. Znakiem
tego jest podejmowanie zagadnień związanych z proegzystencją w popularnych koncepcjach,
takich jak przykładowo zasada „konsekracji świata” obecna w refleksji chociażby D. Fagerberga.
Jest to uzasadnieniem jak wciąż aktualna pozostaje myśl proegzystencjalnego wyjścia w
kierunku świata, który chrześcijanie w łączności z Synem Bożym mogą nieustannie przekształcać
zgodnie z zamysłem samego Stwórcy.

24

H Słotwińska, Idea proegzystencji elementem łączącym społeczeństwa religijnie zróżnicowane. „Teologia
Praktyczna” 18 (2017) s. 57-72.
25
Fagerberg D. Consecration of the World as Liturgical Act s. 26.
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Summary:
The experience of Christ in the Eucharist should be a specific path for the believers. They
should put it the universal principles connected with Gospel into practice. An example of such
attitude is practical pro-existence. It is a way of unselfish devotion “to others”. The source of
such inspirations is in-existance which in practice is able to achieve by connection with Jesus in
the Eucharist.
Keywords: Eucharist, Christian live, pro-existence, norma moralna
Słowa klucze: Eucharystia, życie chrześcijan, pro-egzystencja, moral standard of live
ks. mgr lic. Leszek Sztandera – kapłan diecezji kieleckiej. Wykładowca w WSD w Kielcach.
Przygotowuje dysertację doktorską pt. Teandryczny charakter świętości chrześcijanina w
przepowiadaniu biskupa Kazimierza Ryczana. Studium homiletyczne pod kierunkiem naukowym
ks. prof. dra hab. Stanisława Dyka.
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Łukasz Ruminowicz

Teologiczno-pastoralne aspekty modlitwy o uwolnienie na
podstawie polskojęzycznej literatury przedmiotu
Biblijny opis stworzenia świata ukazuje prawdę, że człowiek został stworzony na obraz i
podobieństwo Boga (por. Rdz 1, 26). Poprzez nieposłuszeństwo Stwórcy utracił on jednak
pierwotny stan szczęścia i poprzez grzech pierworodny stał się skłonny do czynienia zła.
Nawiązując do tej prawdy, Kościół naucza: „Z tego też powodu całe życie ludzi, czy to
jednostkowe, czy zbiorowe, przedstawia się jako walka, i to walka dramatyczna między dobrem
i złem, między światłem i ciemnością. Co więcej, człowiek odkrywa, że jest niezdolny zwalczać
skutecznie o własnych siłach napaści zła, tak że każdy czuje się jakby skrępowany łańcuchami.
Ale sam Pan przyszedł, aby człowieka uwolnić i umocnić, odnawiając go wewnętrznie i
wyrzucając precz «księcia tego świata» (J 12, 31), który trzymał człowieka w niewoli grzechu.
Grzech pomniejsza człowieka, odwodząc go od osiągnięcia jego własnej pełni”1.
Jak pokazuje Pismo Święte, każdy człowiek powołany został do życia w wolności,
bowiem „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (por. Ga 5, 1). Na drodze swojego życia
spotyka on jednak liczne przeszkody sprawiające, że łatwo może tę wolność utracić. Dzisiejszy
świat stwarza liczne możliwości popadnięcia w zniewolenie grzechem i złem. Dlatego aktualnym
staje się pytanie: jak tę wolność człowiek może na nowo odzyskać? Odpowiedzią na to są liczne
środki, które Kościół proponuje człowiekowi, aby straconą wolność mógł odzyskać. Ma to swoje
źródło w istocie działalności Jezusa Chrystusa, którą oddaje wypowiedź św. Jana Ewangelisty:
„Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła” (1 J 3,8).
Cała działalność publiczna Zbawiciela ukazuje zwycięstwo, które odniósł nad szatanem.
Chociaż już w judaizmie podejmowano próby wyrzucania złych duchów, to jednak dopiero Jezus
Chrystus dysponuje w pełni skuteczną mocą nad demonami, pod których władzą znajduje się
człowiek. Świadczą o tym liczne sceny ewangeliczne, jak kuszenie Jezusa na pustyni przed
rozpoczęciem publicznej działalności (por. Mt 4, 1-11; Łk 4, 1-13; Mk 1, 12-13), uwolnienie od
złego ducha człowieka opętanego w synagodze w Kafarnaum (por. Łk 4, 14-36), uzdrowienie
córki Syrofenicjanki (por. Mt 15, 21-28; Mk 7, 24-30), uwolnienie opętanego z Gerazy (por.
Mk 5, 1-20), uzdrowienie niemego (por. Mt 9, 32-34; Łk 11, 14), epileptyka (por. Mk 9, 14-29;
Łk 9, 33-45), czy kobiety pochylonej (por. Łk 13, 13). To działanie Jezusa Chrystusa, które ma na
celu uwolnić człowieka od wpływu złego ducha, jest znakiem przybliżającego się Królestwa
Bożego, a także sprawowanej przez Chrystusa władzy mesjańskiej2.
Jezus pragnął, aby kontynuatorami jego misji byli Apostołowie, dlatego też przekazał im
swoją władzę i posłannictwo. Czyni to przywołując do siebie swoich apostołów oraz udzielając
1
2

Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” nr 13.
Por. L. Smoliński. Biblijne zakorzenienie. „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym” [dalej: ZODŚ] 2010 nr 3 s. 15.
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im mocy, aby wypędzali duchy nieczyste i leczyli wszystkie choroby i słabości (por. Mt 10, 1).
Zadanie to zostało rozszerzone także na innych uczniów, którzy posłani na mocy autorytetu
Zbawiciela złożyli świadectwo o tym, że poddają im się złe duchy ze względu na imię Jezusa
(por. Łk 10, 17-20).
Temat walki ze złym duchem oraz uwalniania spod jego mocy zachował swoją
aktualność, aż do dnia dzisiejszego, jednakże ukazanie rysu historycznego mogłoby być
przedmiotem odrębnego opracowania.
1. Pojęcie modlitwy o uwolnienie
Od wczesnego chrześcijaństwa, aż po czasy obecne Kościół praktykuje modlitwę
egzorcyzmu, co jest obecnie obwarowane ściśle określonymi normami. Obok tej formy posługi
modlitewnej coraz powszechniejszą praktyką staje się tzw. „modlitwa o uwolnienie”. Określić
ją można jako szczególną formę modlitwy wstawienniczej oraz posługi chrześcijańskiego
miłosierdzia. Jej celem jest pomoc duchowa osobie, odczuwającej lęk, niepokój czy dręczenie
przez złego ducha3. Swoje odniesienie znajduje ona szczególnie wobec osób, które miały
kontakt z jakimikolwiek praktykami okultystycznymi, bałwochwalczymi, czy magicznymi.
Należy jednak dokonać odpowiedniego rozróżnienia między egzorcyzmami,
w rozumieniu zarówno prostych jak i uroczystych, a wspomnianym powyżej rodzajem
modlitwy. Jak podaje Rytuał Rzymski, należy w pierwszym rzędzie prawidłowo odróżnić atak
złego ducha od sytuacji, kiedy dany wierny uważa, że jest przedmiotem przekleństwa, czarów
lub złego uroku. Takim osobom kapłan nie powinien odmawiać duchowego wsparcia, ale nie
powinien w żadnym wypadku stosować egzorcyzmu. W takiej sytuacji należy pomodlić się za
takie osoby lub z nimi i prosić o pokój dla nich, nawet jeżeli sam zły duch ich nie dotyka, a czują
się źle jedynie ze względu na jego pokusy. Modlitwę taką może poprowadzić prezbiter nie
będący egzorcystą lub nawet diakon4. Rytuał nie wspomina tutaj o prowadzeniu modlitwy o
uwolnienie przez osobę świecką, jest to jednak dzisiaj przedmiotem licznych dyskusji i trudne
jest jednoznaczne określenie osoby mającej prawo posługiwać taką modlitwą. Niektórzy
autorzy opracowań w tej dziedzinie, jak choćby ks. dr Włodzimierz Cyran, ściśle trzymają się
zasady określonej powyżej, inni natomiast, jak Neal Lozano czy Michael Scanlan, dopuszczają
możliwość poprowadzenia modlitwy przez osobę świecką lub zespół osób we właściwy sposób
uformowanych i przygotowanych oraz przytaczają świadectwa skuteczności modlitwy. Sugerują
oni jednocześnie konieczność otrzymania odpowiedniego pozwolenia dla osób świeckich ze
strony właściwego ordynariusza miejsca5. Chociaż wciąż kwestia ta pozostaje otwarta w
zależności od przyjętego modelu modlitwy, to dla duchowego bezpieczeństwa oraz ze względu
na łaskę sakramentu święceń i możliwość posługi sakramentalnej należy przyjąć jako wskazaną
obecność kapłana, a zwłaszcza egzorcysty. Ma to również związek z sytuacjami, w których
podczas takiej modlitwy może ujawnić się działanie złego wymagające odprawienia

3

Por. W. Nowacki. Modlitwa o uwolnienie. ZODŚ 2010 nr 3 s. 8-9.
Por. Rytuał Rzymski: Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne. Wprowadzenie teologiczno-pastoralne. nr 15.
5
Por. M. Scanlan, R. Cirner. Uwalnianie od złych mocy. Kraków 2010 s. 102; Por. N. Lozano. Modlitwa uwolnienia,
cz. 2. Łódź 2012. s. 12-13.
4
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egzorcyzmu6. W każdym jednak wypadku należy założyć, że modlący się o uwolnienie jest w
stanie łaski uświęcającej, wolny od zniewolenia przez złego i nie ma żadnego związku z
praktykami magicznymi lub okultystycznymi7.
Treść tego rodzaju modlitwy i postępowanie osób modlących się o uwolnienie i nie
będących egzorcystami nie może nigdy wychodzić poza granice zarezerwowane ściśle dla
egzorcystów. Normy te zostały określone w Liście do Ordynariuszy miejsca przypominającym
niektóre normy dotyczące egzorcyzmów „Inde ab aliquod annis”. W myśl tego dokumentu
zabrania się osobie nie będącej egzorcystą używania jakichkolwiek formuł zastrzeżonych dla
liturgicznych egzorcyzmów. Nie wolno także organizować zgromadzeń, podczas których używa
się modlitw będących wprost wzywaniem demonów i dążących do wyjawienia ich tożsamości.
List przypomina również o roli sakramentów oraz o wstawiennictwie Maryi, aniołów i świętych
w walce ze złym duchem8.
Chcąc więc zdefiniować modlitwę o uwolnienie należy określić ją jako zanoszoną w imię
Jezusa Chrystusa, modlitwę do Boga Ojca za wstawiennictwem aniołów lub świętych, której
celem jest udzielenie duchowej pomocy osobie odczuwającej wpływ złego ducha na swoje
życie. Modlitwa o uwolnienie czerpie swą skuteczność przede wszystkim z wypowiadania jej w
imię Jezusa Chrystusa i odkrycia kłamstwa, które diabeł wnosi w życie osoby, za którą zanoszona
jest ta modlitwa. Osoba modląca się nie może wypowiadać rozkazów skierowanych wprost do
demonów, nakazywać im ujawnienia imion oraz wchodzić z nimi w jakikolwiek dialog9. Przy
odprawianiu modlitwy korzysta się z władzy wynikającej z chrztu lub święceń, ale nie wchodząc
w kompetencje ani nie przekraczając granic władzy udzielonej egzorcyście. Można natomiast
posłużyć się egzorcyzmami prostymi zawartymi w Obrzędach Chrześcijańskiego
Wtajemniczenia Dorosłych lub modlitwami na nich wzorowanymi10.
Modlitwę o uwolnienie zawsze należy traktować w powiązaniu z całym życiem
chrześcijańskim, a szczególnie sakramentalnym, gdyż to sakramenty są właściwą drogą
uwolnienia człowieka. Modlitwa nigdy nie ma większej mocy od sakramentów i nigdy nie odnosi
identycznych do nich skutków. Wymagane jest tu również odróżnienie od siebie skutków
sakramentu pojednania i modlitwy o uwolnienie oraz niestawianie ich na równi. Spowiedź
sakramentalna prowadzi do darowania grzechów i pojednania z Bogiem, natomiast modlitwa o
uwolnienie odnosi się nie tyle do samych grzechów, ale do tego, w jaki sposób ich konsekwencje
rzutują na życie człowieka11.

6

Por. Nowacki. Modlitwa o uwolnienie. ZODŚ 2010 nr 3 s. 8-9.
Por. W. Cyran. Modlitwa o uwolnienie. Częstochowa 2002 s. 26.
8
Por. List do Ordynariuszy miejsca przypominający niektóre normy dotyczące egzorcyzmów „Inde ab aliquod annis”
[dalej: IA]. Watykan 1985 nr 2-3.
9
Neal Lozano wskazuje, że nieposłuszeństwa wobec władzy kościelnej można by uniknąć, gdyby osoba omadlana
wypowiedziała formułę rozkazu w pierwszej osobie lub zwróciła się do Pana Jezusa, aby nakazał złym duchom
odejść. Por. Lozano. Modlitwa uwolnienia, cz. 2 s. 77.
10
Por. Cyran. Modlitwa o uwolnienie s. 26.
11
Por. Nowacki. Modlitwa o uwolnienie ZODŚ 3(2010) s. 12.
7
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2. Praktyka modlitwy o uwolnienie
Jak już zostało wspomniane, w przeciwieństwie do egzorcyzmu modlitwa o uwolnienie
nie posiada swojej sprecyzowanej formy. W zależności od swoich doświadczeń autorzy
proponują różne jej formy i modele. Niektóre z nich zostaną opisane w tej części artykułu.
W ujęciu najbardziej ogólnym modlitwę o uwolnienie można podzielić na dwa jej
rodzaje: „konfrontacyjny” lub „niekonfrontacyjny”. Pierwszy typ modlitwy dotyczy takiej,
w której dochodzi do bezpośredniej konfrontacji ze złymi duchami - próbami poznania ich
tożsamości oraz wydawania im rozkazów w Imię Jezusa Chrystusa. Z kolei modlitwa typu
„niekonfrontacyjnego” nie skupia się na złym duchu oraz unika zwracania się bezpośrednio do
niego, lecz koncentruje się na samej osobie, której próbuje się pomóc12.
Jeden ze sposobów modlitwy o uwolnienie przedstawia ks. W. Cyran. Proponuje on
modlitwę poprowadzoną przez osobę duchowną, której towarzyszy zespół wspomagający.
Zespół ten składa się z 4-6 osób, które posiadają wystarczającą wiedzę na temat takiej modlitwy,
odpowiedni zasób wiadomości o psychice ludzkiej, a także o demonach. Powinny one cechować
się pokorą oraz postępować na drodze wzrostu duchowego. Dobrze jest, jeśli w skład takiej
grupy wchodzi również psycholog lub psychiatra. Sama posługa powinna przebiegać w
atmosferze miłości, łagodności oraz cierpliwości. Zaleca się także, aby posługę wspomagała
także grupa, która będzie modliła się w tym czasie modlitwą wstawienniczą w innym
pomieszczeniu13. Autor proponuje następujący przebieg takiej modlitwy:

znak krzyża, modlitwa o zanurzenie w Krwi Chrystusa osób posługujących i z nimi
związanych oraz prośba o orędownictwo Matki Bożej i św. Michała Archanioła,

uwielbienie Chrystusa i prośba o światło Ducha Świętego oraz wspólne
odmówienie modlitwy św. Benedykta Crux sancta,

liturgia słowa Bożego,

poprowadzona przez kapłana rozmowa z osobą cierpiącą, zawierająca pytanie
o relację z Bogiem, ewentualne odejście od Boga i o powód uwikłania się w zło,

po każdym etapie rozmowy proponuje się modlitwę zaproszenia Jezusa do życia
osoby „omadlanej” i nakazywanie w imię Jezusa, aby uspokoiły się jej emocje i serce napełnił
pokój,

odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego, wyrzeczenie się jakichkolwiek uwikłań
spirytystycznych, okultystycznych oraz złych duchów oraz zachęta do pozbycia się wszelkich
przedmiotów, które mogą pociągać za sobą uwikłania,

modlitwa kapłana lub diakona o związanie mocy złych duchów oraz odesłanie ich
do piekła, a także przerwanie wszystkich ich skutków oraz prośba o napełnienie Duchem
Świętym.
Na każdym z etapów modlitwy prowadzący ją powinien zwracać szczególną uwagę na
osobę cierpiącą, obserwować jej reakcje, pytać o samopoczucie i emocje. Powinien zachęcać
również do wiary i ufności. Niekiedy może pojawić się potrzeba sakramentu spowiedzi, który

12
13

Por. N. Lozano, M. Lozano. Modlitwa uwolnienia, cz. 4. Łódź 2014 s. 227.
Por. Cyran. Modlitwa o uwolnienie s. 55-56.
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sam w sobie może przynieść uwolnienie. Jeżeli przyczyną wejścia w zło było zranienie ze strony
drugiej osoby, konieczna będzie modlitwa przebaczenia14.
Podobną do wcześniej omówionej formułę modlitwy proponuje o. Jim McManus 15.
Podaje prosty schemat, składający się z modlitwy uwielbienia, prośby, by Jezus ochraniał
biorących udział w posłudze, modlitwę związania16, rozkaz wydany złemu duchowi przez
kapłana, by odszedł, prośba o napełnienie Duchem Świętym „omadlanej” osoby oraz
dziękczynienie Bogu za wolność i prośba o opiekę. Autor dodaje, że w sytuacji gdy przez taką
formę modlitwy nie nastąpiło uwolnienie, należy sprawować egzorcyzm uroczysty 17.
Nieco inny schemat, bardziej opierający się na modlitwach zaczerpniętych z liturgii oraz
tekstach Biblijnych, proponuje w swoim opracowaniu Raul Salvucci. Jego zdaniem na samym
początku modlitwy należy stworzyć taką atmosferę, która pozwoli na głębokie spotkanie z
Bogiem. Może to dokonać się poprzez wyrażenie wiary i ufności w Boga, recytując Wyznanie
wiary, Sanctus, Psalm 91 lub 22. Następnym etapem jest odmówienie aktu pokutnego
zaczerpniętego z liturgii oraz podjęcie aktu przebaczenia. W tym miejscu zaproponowane jest
również przeczytanie Psalmu 130, 143 lub fragmentu z Ewangelii odnoszącego się do
przebaczenia jak Mt 5, 21 26, czy Mt 18, 21-35. Po oczyszczeniu z grzechów, kolejnym
elementem modlitwy jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz wyrzeczenie się zła w
rozbudowanej formie, a następnie wyrażenie radości z powodu odnowienia zaufania Bogu
przez odczytanie Psalmu 63 lub 27. W tym miejscu całej modlitwy może nastąpić przerwa, która
ma na celu okazanie przyjęcia i miłości wobec osoby, za którą grupa się modli oraz
przeprowadzenie wywiadu zawierającego pytania o pragnienia i niepokoje, co ma pozwolić na
poznanie potrzeb proszącego o modlitwę. W dalszej jej części akcentuje się prośbę o
uwolnienie. Powinna być to modlitwa wstawiennictwa, prośby, uwielbienia i błogosławieństwa.
Może ona wyrażać się poprzez modlitwę spontaniczną, lekturę psalmów, modlitwę różańcową,
modlitwy liturgiczne, np. Gloria czy Agnus Dei, zanoszenie wezwań do imienia Jezus, do Matki
Bożej, czy modlitwę do św. Michała Archanioła.
Jeszcze inną formą modlitwy o uwolnienie jest schemat zaproponowany przez Neala
Lozano i poparty przez niego wieloma świadectwami. Jest to metoda nazwana „modelem pięciu
kluczy”, którą zawarł w czteroczęściowej publikacji pt. Modlitwa uwolnienia. Jako pięć „kluczy”
tej modlitwy autor wyróżnia:
1) Żal za grzechy i wyznanie wiary.
2) Przebaczenie.
3) Wyrzeczenie się dzieł diabła.
4) Stanięcie w autorytecie Chrystusa.
5) Przyjęcie błogosławieństwa Ojca18.
14

Por. tamże s. 57-60.
Por. J. McManus. Uzdrowienie w Duchu Świętym. Kraków 1997.
16
Jej przykładem mogą być słowa: „Wszelki zły duchu, związuję cię w imię Jezusa Chrystusa”. Por. M. StułaTopolska. Jak chronić się przed działaniem złego ducha?. ZODŚ 2010 nr 3 s. 43.
17
Por. tamże s. 43.
18
Por. Lozano. Modlitwa uwolnienia, cz. 1. Łodź 2012 s. 59.
15
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Podobnie jak w wyżej omówionych formach modlitwy, także tu autor proponuje, aby
została ona podjęta przez odpowiednio przygotowany zespół posługujący. Składa się on
z dwóch albo trzech osób. Jedna z nich przewodzi całej modlitwie, a pozostałe modlą się
wstawienniczo. Mogą one podczas modlitwy wsłuchiwać się również w słowo Boże, a po jej
zakończeniu przekazać omadlanej osobie słowo poznania. W skład grupy powinna wchodzić
choć jedna osoba tej samej płci, co osoba, za którą prowadzona jest modlitwa, co ma pomóc
stworzyć poczucie bezpieczeństwa19. Osoby wchodzące w skład modlitewnego zespołu
powinny podejść do swojej posługi z pokorą, a także pamiętać, że to nie one przynoszą
uwolnienie, gdyż wszystko, co dokona się podczas modlitwy jest dziełem Pana Boga, a sam
człowiek staje się jedynie narzędziem w Jego ręku20. W związku z założeniem autora, że osoby
świeckie mogą same wydawać złemu duchowi rozkaz, w uwagach do polskiego wydania
wskazane zostało, że konieczne jest w tej kwestii podporządkowanie się odpowiedniej władzy
kościelnej21.
Ważnym momentem, który ma miejsce jeszcze przed rozpoczęciem modlitwy według
„modelu pięciu kluczy”, jest pierwszy kontakt z proszącym o modlitwę. Istotne jest, aby była
ona serdecznie przywitana i mogła poczuć się akceptowana, kochana i bezpieczna. Następnie
przeprowadza się z nią dokładny wywiad22. Należy jednak przy tym pozostawić wolność co do
treści, które będzie chciał przedstawić rozmówca. Ze strony osób posługujących potrzebna jest
w tym miejscu cierpliwość, gdyż wypowiedzenie tego, co nosi się wewnątrz, a szczególnie tego
co trudne, może zająć dłuższy czas. Należy zwrócić szczególną uwagę na to wszystko, co może
wskazywać na problemy takie jak: nienawiść, zazdrość, zawiść, chęć zemsty, gniew, fobie,
natręctwa, kompleksy, poczucie odrzucenia. Należy w tym miejscu także ocenić czy nie istnieje
potrzeba podjęcia decyzji przebaczenia tym, którzy wyrządzili danej osobie krzywdę 23. Istotne
jest także uzyskanie informacji związanych z relacjami z rodziną, a zwłaszcza rodzicami. Duże
znaczenie mają również fakty dotyczące ewentualnie podejmowanych w przeszłości lub
obecnie praktyk okultystycznych i im podobnych, gdyż posługiwanie się nimi nawet dla zabawy
stwarza duchowe zagrożenie i pociąga konieczność wyrzeczenia się. Następnie powinno się
zwrócić do osoby omadlanej o opowiedzenie o osobistej relacji z Jezusem. Jeżeli zachodzi taka
potrzeba, moment ten może być okazją ewangelizacji, gdyż najważniejsze w procesie
wyzwolenia jest spotkanie Jezusa Chrystusa jako osobistego zbawiciela i zawierzenie Mu
swojego życia. Na koniec wywiadu należy zwrócić uwagę na to, czy rozmówca odczuwa
potrzebę pokuty i żalu za grzechy. Kończąc wywiad wstępny powinno się dokonać
podsumowania tego wszystkiego, czym podzieliła się osoba, za którą będziemy się modlić oraz
wyjaśnić dalszy tok modlitwy24.

19

Por. Lozano. Modlitwa uwolnienia, cz. 2. Łódź 2012 s. 62.
Por. tamże s. 31, 63.
21
Por. tamże s. 12.
22
Por. tamże s. 123-124.
23
Można zapisać wszystkie kluczowe fakty i osoby, co pozwoli łatwiej do nich nawiązać podczas modlitwy. W tym
celu pomocny może być formularz zamieszczony w opracowaniu autora. Por. Lozano. Modlitwa uwolnienia, cz. 4
s. 311.
24
Por. Lozano. Modlitwa uwolnienia, cz. 2 s. 64-68.
20
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Następnym krokiem jest modlitwa, która zawiera dwa pierwsze opisane przez Lozano
„klucze”. Powinna ona składać się z dziękczynienia za całe dotychczasowe życie, wyznania wiary,
zawierzenia życia Jezusowi, wyrażenia żalu za popełnione grzechy i wyznania potrzeby
doświadczenia zbawienia, które przynosi Jezus Chrystus, a następnie z modlitwy przebaczenia
wymienionym w wywiadzie wstępnym osobom, wypowiadając imię danej osoby oraz przyczynę
zranienia25. Jeśli osoba, za którą się modlimy nie wyraża sprzeciwu, można ją trzymać w czasie
modlitwy za rękę w geście braterstwa i wstawiennictwa lub położyć dłoń na jej ramieniu26.
Po modlitwie przebaczenia następuje wyrzeczenie się w imię Jezusa poszczególnych
dziedzin zniewolenia. Jest to trzeci opisany przez autora „klucz”. Znaczenie tego aktu powinno
zostać odpowiednio wyjaśnione. Oznacza on wycofanie się z jakichkolwiek powiązań ze złym
duchem oraz paktów z nim zawartych. Ważne jest, aby wszystko, czego dana osoba się wyrzeka
zostało w sposób konkretny i precyzyjny nazwane. Można to uczynić w prostym zdaniu: „W imię
Jezusa wyrzekam się...”27. Każda przestrzeń wyrzeczenia powinna być wypowiedziana w
oddzielnym zdaniu28.
Kolejnym krokiem jest tzw. „stanięcie w autorytecie”. Jest ono opisane jako czwarty
„klucz” omawianego modelu. Po wyrzeczeniu się prowadzący modlitwę wypowiada
następującą formułę: „W imię Jezusa Chrystusa, łamię moc każdego ducha, którego (wymienia
się imię osoby) się wyrzekł(a), oraz wszystkich duchów z nim związanych i nakazuję im
natychmiast odejść”29. Istotne jest tu podkreślenie, że dokonuje się to w imię Jezusa Chrystusa,
gdyż tylko On ma moc pokonać złego ducha w życiu człowieka (por. Flp 2, 10). Można także
przyjąć inny sposób poprowadzenia tej części modlitwy: poprosić, aby osoba „omadlana” sama
ją wypowiedziała, co pozwala podkreślić jej osobistą odpowiedzialność za swoje życie. Jest to
dobra alternatywa w sytuacji, w której modlitwę prowadzi zespół złożony tylko z osób
świeckich, a władza kościelna nakłada pewne ograniczenia na posługę uwolnienia oraz pozwala
ją prowadzić jedynie osobom wyznaczonym. Nie chodzi tu o ominięcie jakichkolwiek
wskazówek władzy kościelnej – następuje jedynie zmiana charakteru modlitwy na osobisty,
bowiem każdy człowiek ma prawo, a nawet powinien wyrzec się szatana i nie podtrzymywać z
nim związków30. Należy zauważyć, że modlitwa ta odnosi swój skutek jedynie wtedy, gdy osoba
wcześniej wyrzekła się ewentualnych związań, przez co zły duch nie ma już wpływu na określoną
dziedzinę jej życia. Po zakończeniu modlitwy należy obserwować zachowanie osoby, za którą
grupa się modliła, gdyż mogą wystąpić widoczne reakcje, takie jak westchnienie, czy inne
symptomy wskazujące na odejście złego ducha. Można niekiedy zauważyć zmianę w wyrazie
twarzy oraz pojawiającą się ulgę lub radość. Nieraz jednak nie są zauważalne żadne objawy.
Trzeba wtedy zadać pytanie czy osoba chce jeszcze coś dodać oraz zapytać o jej samopoczucie.
25

Neal Lozano sugeruje, aby przebaczając poszczególnym osobom wypowiedzieć następującą formułę: „W imię
Jezusa Chrystusa przebaczam (tu wymienić imię osoby) to, że (tu wymienić przyczynę)”. Por. Lozano. Modlitwa
uwolnienia, cz. 4 s. 311.
26
Por. Lozano. Modlitwa uwolnienia, cz. 2 s. 72.
27
Autor podaje propozycje odpowiednich form modlitwy wyrzeczenia. Por. Lozano, Modlitwa uwolnienia, cz. 2 s.
74.
28
Por. tamże s. 73-75.
29
Por. tamże s. 76.
30
Por. tamże s. 77.
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W sytuacji, gdyby wystąpiła manifestacja demoniczna należy przerwać prowadzenie
modlitwy i wrócić do wywiadu wstępnego, aby odkryć jej przyczynę. Podobne działanie należy
podjąć w wypadku, gdy mamy wątpliwość co do tego, czy uwolnienie rzeczywiście nastąpiło. Z
drugiej natomiast strony jednoznaczne określenie, czy osoba za którą się modlono jest już
wolna, nie należy ściśle do samych prowadzących modlitwę. Osoba powinna sama być w stanie
to stwierdzić. Może również sobie przypomnieć jeszcze inne sytuacje prowadzące do
zniewolenia. Ich także należy się wyrzec i prosić Pana Boga o dar wolności. Na zakończenie tego
etapu następuje ze strony osoby za którą się modlono zawarte w spontanicznych i prostych
słowach dziękczynienie Bogu za doświadczenie uwolnienia, przebaczenia grzechów oraz
zwycięstwa Jezusa Chrystusa w jej życiu31.
Ostatnim krokiem w modlitwie według „modelu pięciu kluczy” jest tzw. modlitwa
błogosławieństwa, która polega na wyrażeniu prośby o napełnienie Duchem Świętym, podczas
której wypowiadane są słowa błogosławieństwa i akceptacji. Należy tu prosić, aby Duch Święty
napełnił swoją obecnością uwolnione serce, aby dom opróżniony i wysprzątany nie pozostawał
pusty (por. Łk 11, 25). Błogosławieństwo to, wypowiadane nad osobami uwolnionymi, ma je
uzdolnić do walki ze złem i do realizacji Bożego planu dla ich życia.
3. Nadużycia związane z modlitwą o uwolnienie
Bez względu na wybraną formę modlitwy o uwolnienie, mogą zaistnieć różnego rodzaju
nadużycia związane z poszczególnymi jej aspektami. Jednym z błędów jest niewłaściwe
rozumienie sensu podjętej modlitwy, czego przykładem może być praktykowana przez
niektórych duchownych tzw. „spowiedź furtkowa”. Jako miejsce pochodzenia tej formy
spowiedzi wskazuje się Krąg Bożego Miłosierdzia Kapłanów, skupiający duchownych, żyjących
charyzmatem Sióstr Służebnic Miłosierdzia Bożego w Rybnie. Nikt nie podaje precyzyjnej
definicji „spowiedzi furtkowej”32. Istotą tejże formy spowiedzi miałoby być zamknięcie „furtek”,
przez które szatan mógłby wejść i przejąć władzę nad człowiekiem. Cechą charakterystyczną
takiej spowiedzi był bardzo rozbudowany rachunek sumienia, składający się przede wszystkim
z wykroczeń przeciwko pierwszemu przykazaniu oraz z modlitwy o uwolnienie sprawowanej w
ramach sakramentu pokuty, niekiedy w formie egzorcyzmu uroczystego33. Problemem
omawianej formy spowiedzi jest również łączenie spowiedzi z elementami psychoterapii i
egzorcyzmu, pomimo, że elementy te wymagają wyraźnego oddzielenia od siebie. Dotyczą one
trzech różnych płaszczyzn pomocy człowiekowi, a ich przekroczenie może skutkować
wyrządzeniem poważnych szkód natury psychicznej i duchowej. W tym sensie „spowiedź
furtkowa” została w dokumentach episkopatu określona nawet jako zagrożenie duchowe34.
Innymi błędami w odniesieniu do takiej spowiedzi są: wprowadzanie zmian w liturgii
sakramentu, co jest zakazane w Konstytucji o Liturgii Świętej 35, szukanie różnego rodzaju
31

Por. tamże s. 76-80.
Por. S. Hołodok. Spowiedź furtkowa. „Drogi Miłosierdzia” 2015 nr 12 s. 21.
33
Por. Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary KEP w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej [dalej: OTSF]
http://episkopat.pl/decyzja-kep-w-sprawie-tzw-spowiedzi-furtkowej/ [06.06.2018 r.] nr 13.
34
Por. tamże nr 2.
35
Sobór Watykański II. Konstytucja o Liturgii Świętej „Sacrosanctum Concilium” nr 22 §3.
32
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nadzwyczajności, co może powodować zdyskredytowanie ze strony wiernych właściwej formy
spowiedzi, poszukiwanie przez penitentów wciąż kolejnych spowiedników, którzy pomogą
lepiej zlokalizować właściwe „furtki” i skuteczniej je pozamykać, demonizowanie rzeczywistości
oraz powtarzanie tej samej spowiedzi do momentu, aż zostanie osiągnięty oczekiwany skutek,
który trudny jest do jednoznacznego określenia. Wszystkie wyżej wymienione błędy mogą
wskazywać na brak wiary w moc sakramentalnej spowiedzi36.
W związku ze wskazanymi problemami oraz nieprawidłowościami ze strony
religiologicznej i dogmatycznej, Konferencja Episkopatu Polski zadecydowała o wprowadzeniu
zakazu praktykowania „spowiedzi furtkowej”. Zalecono również korzystanie ze znanej w
Kościele praktyki spowiedzi generalnej37.
Inną praktyką, również zakazaną przez KEP jest tzw. „uwolnienie międzypokoleniowe”38.
Swój punkt wyjścia bierze z opracowania Roberta DeGrandis, zatytułowanego Uzdrowienie
międzypokoleniowe. Niepokój budzi już sam fakt, że autor odwołuje się do poglądów C. G. Junga
i brytyjskiego chirurga-psychiatry Kennetha McAll'a 39. Pierwszy z nich w swoich teoriach odnosił
się do nauk gnozy i ezoteryki, a nawet stawiał Buddę ponad Bogiem40. Drugi twierdził, że duchy
przodków mają swoją rolę w przeżywanych przez potomków chorobach somatycznych, a
jednocześnie sam zmagał się z zaburzeniami psychicznymi41. Powodem podejmowania takiej
modlitwy jest panujące w licznych środowiskach przekonanie, że na życie ludzkie mają wpływ
grzechy przodków, tak w wymiarze cielesnym, jak w duchowym i psychicznym. Sugeruje się
więc konieczność takiej modlitwy, w której sięga się wstecz nawet do szesnastego pokolenia.
Zwolennicy tego rozumowania odwołują się do wyrwanego z kontekstu fragmentu z Księgi
Wyjścia: „Pan, Twój Bóg, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego
pokolenia” (Wj 20, 7). Nie biorą oni jednak pod uwagę faktu, że obecna egzegeza wskazuje na
zupełnie inny sens tych słów42. Nie przypisują oni jednocześnie odpowiedniego znaczenia
tekstom mówiącym o indywidualnej odpowiedzialności za grzech (por. Jr 31, 29-30). Innymi
zagrożeniami wskazanymi przez dokument KEP w kwestii „uwolnienia międzypokoleniowego”
są: niebezpieczeństwo podważenia prawdy o przebaczającej Miłości Boga 43, możliwość
zakwestionowania prawdy, że grzech jest czymś osobistym i wymaga ze strony człowieka aktu
woli44, brak wiary w skuteczność łaski sakramentalnej, a przede wszystkim w skuteczność
sakramentu chrztu świętego, na mocy którego człowiek ochrzczony jest uwolniony od

36

Por. OTSF nr 3-12.
OTSF nr 13.
38
Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski „Grzech pokoleniowy i uzdrowienie
międzypokoleniowe. Problemy teologiczne i pastoralne” [dalej: OTGP]. http://episkopat.pl/grzech-pokoleniowy-iuzdrowienie-miedzypokoleniowe-problemy-teologiczne-i-pastoralne/ [06.06.2018 r.].
39
Por. R. DeGrandis, L. Schubert. Uzdrowienie międzypokoleniowe. Osobista podróż ku przebaczeniu. Łódź 2012
s.5.
40
Por. Posacki, Wprowadzenie do wydania polskiego, w: Modlitwa o uwolnienie. Red. M. La Grua. Kraków 2002. s.
37-38.
41
Por. OTGP nr 2.
42
Por. tamże nr 4.
43
Por. tamże nr 6.
44
Por. tamże nr 7.
37
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wszelkiego grzechu45. Praktyka ta może mieć także swoje zakorzenienie w synkretyzmie
religijnym, ponieważ wywodzi się z tradycji religii wschodnich, gdzie ma swoje miejsce kult
przodków oraz wiara w reinkarnację46.
W związku ze wskazanymi nieprawidłowościami, jak również biorąc pod uwagę opinię
Komisji Nauki Wiary KEP podjęto decyzję o zakazaniu Mszy Świętych i jakichkolwiek modlitw
sprawowanych z intencją o uwolnienie z „grzechów pokoleniowych” czy też o „uzdrowienie
międzypokoleniowe”47.
Obok wspomnianych błędów dyskredytujących omawiane formy modlitwy o uwolnienie
istnieją także pewne nieprawidłowości w podejmowanych właściwych metodach tego rodzaju
modlitw. Z praktykowaniem modlitw o uwolnienie związana jest często poprzedzająca ją tzw.
modlitwa przebaczenia, która ma na celu pojednanie z tymi, którzy wyrządzili człowiekowi w
życiu jakąś krzywdę oraz wybaczenie sobie samemu popełnionych błędów. Mają jednak miejsce
sytuacje, w których osoba prowadząca taką modlitwę jako jedną z jej części wprowadza
praktykę przebaczenia Bogu. Taka praktyka z punktu widzenia teologicznego nie ma żadnego
uzasadnienia, gdyż Bóg Ojciec, który jest samą Miłością nigdy nie czyni dla człowieka żadnego
zła48. Może jedynie dopuścić jakieś zło, aby wyprowadzić z niego jeszcze większe dobro. Stąd
wprowadzanie modlitwy przebaczenia Bogu powodować może zamęt i kreowanie
nieprawidłowego obrazu Boga. Osobom przeżywającym żal do Boga należy odpowiednio
tłumaczyć, że to nie Bóg uczynił im zło, ale że to one niewłaściwie zrozumiały rzeczywistość 49.
Jedną z bardziej niebezpiecznych tendencji jest pojawiająca się niekiedy nadwrażliwość,
która doszukiwałaby się wprost działania demonicznego wszędzie tam, gdzie człowiek
dopuszcza się zła. Można by idąc w tym kierunku dojść do wniosku, że każdy przejaw słabości
ludzkiej jest manifestacją obecności złego ducha, albo wręcz przejawem opętania. Cenne są tu
wskazania Dokumentu z Malines, który zaleca, aby strzec się w tej kwestii przesady, mogącej
doprowadzić nawet do psychozy50. Jak już zostało wspomniane, należy bardzo dokładnie
rozeznać, czy dana osoba jest rzeczywiście nękana przez złego ducha, czy też jej problemy mają
podłoże psychiczne. Chociaż nie istnieje taka ścisła konieczność, wskazana jest współpraca
posługujących modlitwą o uwolnienie z chrześcijańskimi specjalistami z dziedziny psychiatrii czy
psychologii51.
Wywołującą wciąż wiele sporów kwestią jest problem dopuszczania do posługiwania
modlitwą o uwolnienie osób świeckich. Ma niekiedy miejsce zjawisko, polegające na
umniejszaniu znaczenia hierarchii, w tym mocy kapłaństwa oraz sakramentów
i sakramentaliów, co wynika z wpływów teologii protestanckiej. Należy mieć jednak na uwadze,
że modlitwa kapłana zawsze posiada moc płynącą z przyjętego sakramentu52. Zdarzają się też

45

Por. tamże nr 10.
Por. tamże nr 3.
47
Por. tamże nr 10.
48
Por. Lozano. Modlitwa uwolnienia, cz. 4 s. 192.
49
Tamże s. 193.
50
Por. Nowacki. Nie demonizować. ZODŚ 2016 nr 5 s. 39.
51
Por. Posacki. Jak przeciwstawiać się złu. Demonologia na dzisiejsze czasy. Kraków 2011 s. 88, 90.
52
Por. Posacki. Wprowadzenie s. 41-42.
46
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sytuacje, kiedy osoby świeckie podejmują walkę z szatanem opierając się na przekonaniu o
posiadaniu odpowiedniego do tego charyzmatu. Posługa taka musi jednak zawsze się odbywać
w łączności z biskupem diecezjalnym53. Trzymać się tu należy zasady, aby nikt poza egzorcystą
nie używał formuł egzorcyzmów liturgicznych, a nawet ich części 54 oraz formuł imperatywnych,
które zwracają się bezpośrednio do demonów. W kwestii dopuszczenia do tego typu posługi
osób świeckich odpowiednim rozwiązaniem jest całkowite posłuszeństwo władzy kościelnej.
Niekiedy zdarzają się również modlitwy o uwolnienie prowadzone w sposób publiczny.
O tym, że nie powinno to mieć miejsca mówi cytowany już list Inde ab aliquod annis, wskazując,
że zgromadzeń, w których używa się modlitw wzywających wprost demony w celu otrzymania
wyzwolenia oraz mających na celu poznanie ich tożsamości, nie wolno organizować bez zgody
biskupa55.
W trakcie samej modlitwy błędem jest także położenie nadmiernego akcentu na samych
demonach. Może to prowadzić do skupiania się na szukaniu zjawisk niezwykłych, co z kolei
może wskazywać na nieodpowiednią motywację modlących się. W centrum uwagi osoby
modlącej winien być zawsze człowiek potrzebujący pomocy, gdyż celem modlitwy jest jego
wolność w Chrystusie. W samej posłudze natomiast trzeba kierować się współczuciem
i miłosierdziem na wzór Jezusa Chrystusa56.
4. Podsumowanie
W powyższym artykule została dokonana analiza teologiczno-pastoralnych aspektów
modlitwy o uwolnienie. Omówione zostało pojęcie modlitwy o uwolnienie, kwestie praktyczne
związane z posługą tego rodzaju modlitwą, a także nadużycia z nią związane. Na podstawie
przeprowadzonej analizy można wysunąć następujące wnioski:

Modlitwa o uwolnienie jest niesioną człowiekowi w imię Jezusa Chrystusa
posługą miłosierdzia, która ma na celu doprowadzić go do wolności od wpływu złego ducha na
jego życie.

Praktyka modlitwy o uwolnienie nie może zostać oddzielona od całości życia
chrześcijańskiego, zwłaszcza sakramentalnego. W żadnym stopniu nie zastępuje sakramentu
pokuty, ponieważ nie odpuszcza grzechów, a dotyczy ich ewentualnych konsekwencji.

Istnieją różne formy modlitwy o uwolnienie. Należy pośród nich zwrócić
szczególną uwagę na tzw. metody „niekonfrontacyjne”, stawiające w centrum osobę, za którą
podjęta jest modlitwa, a nie złego ducha.

Modlitwa o uwolnienie winna być zawsze podejmowana przez kapłana lub w
jego obecności. W innych wypadkach dobrą praktyką jest uzyskanie zgody lokalnej władzy
kościelnej.

53

Por. Nowacki. Nie demonizować. ZODŚ 2006 nr 5 s. 38.
Por. IA nr 2.
55
Por. tamże nr 3.
56
Por. Lozano. Modlitwa uwolnienia, cz. 2 s. 45.
54
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Praktyce modlitwy o uwolnienie mogą towarzyszyć różnego rodzaju nadużycia.
Właściwym sposobem ich uniknięcia jest całkowite posłuszeństwo Kościołowi, a także
zasięgnięcie opinii osób kompetentnych w każdej kwestii spornej.

Modlitwa o uwolnienie prowadzić powinna do podjęcia odpowiedzialności
człowieka za swoje osobiste życie duchowe oraz do unikania jakichkolwiek praktyk
niebezpiecznych dla życia duchowego.
***
Dzisiejszy świat stwarza wiele niebezpieczeństw prowadzących do popadnięcia
w niewolę grzechu i diabła. W związku z tym konieczne jest poszukiwanie sposobów na
odzyskanie wolności. Jedną z możliwości zaproponowanych przez Kościół, jako pomoc osobom
doświadczającym skutków zniewolenia duchowego, jest modlitwa o uwolnienie. Powyższy
artykuł jest teologiczno-pastoralną refleksją nad tego rodzaju modlitwą: w dwóch pierwszych
paragrafach omawia pojęcie modlitwy o uwolnienie, opisuje liczne aspekty praktyczne i
prezentuje niektóre formy tej praktyki, natomiast w trzecim paragrafie wskazuje niektóre
nadużycia. W części końcowej artykułu wyszczególnione zostały wnioski związane z poruszoną
problematyką.
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Summary:
Today's world creates many threats of falling into slavery of sin and evil. Therefore it is
necessary to look for means to regain a freedom. One of the possibilities offered by the Church
for helping the people experiencing the effects of spiritual possesion is the prayer for
deliverance. This article is the pastoral theological reflection about this type of prayer: in the
two first paragraphs it treats about the term of prayer for deliverance, describes many practical
aspects and show some forms of that practice and in the third paragraph it points some abuses.
In the final part of article they are listed some conclusions about this problem.
Keywords: deliverance, prayer for deliverance, freedom, spiritual possession, devil.
Słowa kluczowe: uwolnienie, modlitwa o uwolnienie, wolność, zniewolenie duchowe, zły duch.
ks. mgr Łukasz Ruminowicz (ur. 1990 w Białymstoku), kapłan Archidiecezji Białostockiej,
ukończył Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku; obecnie posługuje w
parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Białymstoku oraz w Białostockiej Szkole Nowej Ewangelizacji;
doktorant Specjalizacji Teologii Praktycznej KUL. Zainteresowany głównie zagadnieniami
związanymi z nową ewangelizacją oraz nowymi wspólnotami w Kościele.
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Paweł Sproncel

Troska Kościoła o więźniów. Wybrane zagadnienia w świetle
nauczania Benedykta XVI
Troska Benedykta XVI o więźniów wynika z imperatywu miłości, o którym pisze w swojej
pierwszej, programowej encyklice o miłości chrześcijańskiej Deus Caritas est. Grupa więźniów
należy do tych szczególnych, których sam Chrystus wymienia w mowie o Sądzie Ostatecznym:
„Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25, 36). Papież chce wypełnić ten nakaz
Chrystusa i otacza troską tę szczególną grupę, którą wiele osób chciałoby zepchnąć na margines
mówiąc, że przecież sprawiedliwie odbywają swoją karę, zatem nie należy im pomagać i o nich
się troszczyć. Mimo takich opinii, Chrystus właśnie tę grupę uważa za najbardziej potrzebującą,
zaraz obok głodnych, spragnionych, przybyszów, nagich i chorych. Zatem w logice Bożej nie ma
człowieka, który zasługiwałby na zapomnienie czy poniżenie i zniszczenie przez ludzi. Nawet
jeśli dokonał najbardziej haniebnego czynu, jakiego można dokonać.
Papież Benedykt XVI rozpoczyna swój pontyfikat w Roku Eucharystii. Jak sam zauważa
w pierwszej homilii po zakończeniu konklawe: „w tej opatrznościowej zbieżności nie sposób nie
dostrzec elementu, który powinien charakteryzować posługę, do jakiej zostałem powołany.
Eucharystia, serce chrześcijańskiego życia i źródło ewangelizacyjnej misji Kościoła, musi zawsze
stanowić centrum i źródło powierzonej mi posługi Piotrowej”1. Eucharystia i miłość to dwie
zespolone ze sobą rzeczywistości, które cechują pontyfikat Benedykta XVI.
Analiza tekstów Benedykta XVI, zarówno tych, wygłoszonych do więźniów, jak i tych, w
których poruszana jest tematyka osób przebywających w więzieniach, wskazuje na następujące
zagadnienia, które wydają się ważne w podejściu do wskazanych osób: Chrystus w centrum
przepowiadania, godność osoby ludzkiej oraz wolność, sprawiedliwość i miłość jako warunki
właściwego rozwoju człowieka. Te trzy zagadnienia można potraktować jako drogowskazy dla
Kościoła podejmującego posługę wobec więźniów. Wyznaczą one także strukturę niniejszego
artykułu.
1.
Nieść więźniom Chrystusa Eucharystycznego
W październiku 2005 roku XI Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów obradowało na
temat: „Eucharystia źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła”. W orędziu Synodu Biskupów
do Ludu Bożego czytamy, że uczestnicy Synodu są zaniepokojeni brakiem kapłanów, co
uniemożliwia uczestniczenie wielu wiernym w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Orędzie
wymienia konkretne grupy osób, takie jak: osoby starsze, niepełnosprawni, więźniowie i
uchodźcy. W trosce o te grupy biskupi zachęcają do propagowania tzw. Komunii duchowej jako
1

Benedykt XVI. Aby głosić całemu światu żywą obecność Chrystusa. Msza św. w Kaplicy Sykstyńskiej na zakończenie
konklawe. „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 2005 nr 6 s. 5.
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formy pociechy i przygotowania do przyjęcia Komunii Sakramentalnej2. Efektem XI Zwyczajnego
Zgromadzenia Synodu Biskupów jest posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum
Caritatis wydana w 2007 roku. Punkt 59. tejże adhortacji odnosi się do troski o więźniów. Papież
Benedykt XVI przypomina, że odwiedzanie więźniów należy do duchowej tradycji Kościoła 3, a
także jest wypełnieniem uczynku miłosierdzia względem ciała. Nie chodzi tylko o same
odwiedziny, lecz przede wszystkim o zaniesienie więźniom Chrystusa. Benedykt XVI pisze, że
więźniowie „mają szczególną potrzebę, by sam Pan odwiedził ich w sakramencie Eucharystii.
Doświadczenie bliskości wspólnoty kościelnej, uczestniczenie w Eucharystii i przyjęcie Komunii
św., w tak szczególnym i bolesnym okresie życia, może niewątpliwie przyczynić się do
osobistego postępu w wierze i do pełnego społecznego uzdrowienia osoby” 4. Papież uwrażliwia
także wszystkie diecezje, aby ogarnęły swoją posługą duszpasterską wszystkich więźniów5.
Kilka dni po opublikowaniu adhortacji Sacramentum Caritatis, Benedykt XVI składa
wizytę w zakładzie karnym dla nieletnich w rzymskiej dzielnicy Casal del Marmo. W pierwszych
słowach papież zwraca uwagę na istotę życia chrześcijanina. „Najważniejszym momentem
naszego spotkania jest Msza Święta, podczas której odnawia się dar miłości Bożej: miłości, która
daje nam pocieszenie i pokój, zwłaszcza w trudnych chwilach życia. (…) Gdy sprawujemy
Eucharystię, przychodzi do nas sam Chrystus, więcej, przychodzi nas oświecić swym
nauczaniem — w liturgii słowa, i karmić nas swoim Ciałem i Krwią — w liturgii eucharystycznej
i komunii. Przychodzi uczyć nas kochać; przychodzi, byśmy mogli stać się zdolni do miłości, a
więc zdolni do życia”6. Papież wskazuje na Eucharystię, jako na rzeczywistość dynamiczną.
Uczestnictwo w Eucharystii, która jest źródłem i szkołą miłości, uzdalnia do przyjęcia i życia tą
miłością, głoszenia jej i świadczenia o niej własnym życiem. Aby uruchomić ten dynamiczny
proces przemiany, potrzeba konkretnej decyzji, stanowczego „tak”, wypowiedzianego przed
samym sobą i przekutego w czyn. Podobnie jak w przypowieści o Synu Marnotrawnym, ojciec
– Bóg jest pełen szacunku dla syna, jednak to sam syn musi podjąć tę stanowczą decyzję i
rozpocząć swoją drogę wewnętrznego oraz zewnętrznego powrotu do ojca. Papież przestrzega
także przed zbyt łatwym potępianiem innych, egoizmem, brakiem postawy przebaczenia i
zrozumienia dla braci, a przy tym przed zapomnieniem, że każdy człowiek potrzebuje
przebaczenia7.
Kolejną okazją do spotkania z więźniami jest wizyta Benedykta XVI w rzymskim więzieniu
w Rebibbi. Papież w przemówieniu nawiązuje do słów Ewangelii św. Mateusza: „Byłem w
więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25, 36). Zwracając się do więźniów naucza, że Chrystus
utożsamia się właśnie z więźniami. Zatem papieska wizyta jest spotkaniem Chrystusa w osobie
2

Zob. Orędzie XI Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów do ludu Bożego. Eucharystia: Chleb żywy, który daje
życie światu, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 2006 nr 1 s. 42.
3
Zob. J. Pol. Więźniów duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M.
Fiałkowski. Lublin 2006 s. 891.
4
Benedykt XVI. Adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła,
22 lutego 2007 nr 59.
5
Zob. Tamże.
6
Benedykt XVI. Przykazania Boże pomagają odnaleźć prawdziwe życie. Msza św. w zakładzie karnym dla nieletnich
w Casal del Marmo, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), 2007 nr 5 s. 46.
7
Zob. Tamże s. 47.
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więźnia. „Gdziekolwiek jest człowiek głodny, cudzoziemiec, chory, więzień – mówi papież – tam
jest sam Chrystus, który czeka na nasze odwiedziny i na naszą pomoc” 8. Nawiedzanie więźniów
to nie jest zwykłe przyjście do więzienia, lecz ten czyn musi być połączony z odpowiednim
nastawieniem, intencją. Dlatego – zaznacza papież – konieczna jest zdolność do całkowitej
akceptacji więźnia, która polega na znalezieniu czasu, ale także zobaczeniu więźnia jako
człowieka, domownika, przyjaciela, który ma także swoje miejsce w życiu publicznym. Papież
ubolewa, że nie może spotkać się z każdym z więźniów osobno, nie może ich wysłuchać, jednak
przynosi każdemu osadzonemu wiadomość o tym, że Bóg ich kocha bezgraniczną miłością i
każdy z nich jest dzieckiem Bożym. Benedykt XVI przypomina też, że Jezus Chrystus, Syn Boży
sam był sądzony, doświadczył uwięzienia i poniósł okrutną śmierć 9.
Papież przy każdej okazji, zarówno spotykając się z więźniami, jak i wypowiadając się o
problemach tej grupy, zawsze zwraca uwagę na Eucharystię, czyli obecność żywego Chrystusa.
Ukazuje w ten sposób, że wszystkie wysiłki ludzkie muszą być oparte o prawdziwy fundament,
którym jest Chrystus. Spotkanie więźnia zarówno ze Słowem Bożym, jak i Ciałem
Eucharystycznym jest źródłem jego nawrócenia i prawdziwego życia. Eucharystia uczy miłości,
ale także i przebaczenia.
2. Przypominać o godności osoby ludzkiej
Benedykt XVI porusza zagadnienie godności osobowej więźniów nie tylko w czasie
spotkań z osadzonymi, lecz także na arenie międzynarodowej. Papież z jednej strony
uświadamia więźniów, że nie są skazani na wieczne potępienie, choć w danej chwili odbywają
karę, zaś z drugiej zwraca uwagę, by instytucje państwowe, które odpowiadają za systemy
sądownictwa i więzienia, były lepiej przygotowane i bardziej sprawiedliwe.
Podczas pierwszej wizyty w zakładzie karnym dla nieletnich w Casal del Marmo w
Rzymie, papież porusza temat człowieka, jako bytu wspólnotowego. Człowiek jest bowiem
powołany do życia we wspólnocie. „Człowiek nie jest – naucza Benedykt XVI – monadą,
pojedynczym bytem, który żyje dla siebie samego i musi mieć życie tylko dla siebie. Przeciwnie,
żyjemy razem z innymi, zostaliśmy stworzeni razem z innymi i jedynie będąc z innymi i
poświęcając się innym, zyskujemy siebie”10. W tym krótkim przekazie papież ukazuje sens
istnienia człowieka. Więźniowie muszą być świadomi, że mimo odbywania kary w
odosobnieniu, nie są zupełnie osamotnieni i zostawieni. Gdyby tak było, każdy z więźniów nie
miałby sensu życia, a bez tego sensu życia, będzie zmierzał w stronę rozpaczy, która jest
destruktywna.
Człowiek żyje we wspólnocie z drugim człowiekiem, z czego wynikają wzajemna
odpowiedzialność i zadania, do których trzeba dojrzeć i je wypełnić. Wtedy, gdy człowiek
poświęca się dla drugiego, tak naprawdę odzyskuje siebie i realizuje siebie. Stąd tak ważna jest
świadomość więźnia, że żyje z drugim i dla drugiego. Papież idzie jeszcze dalej i wskazuje na

8

Benedykt XVI. „Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Przemówienie podczas wizyty w rzymskim więzieniu w
Rebibbi, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 2012 nr 2 s. 36.
9
Zob. Tamże.
10
Benedykt XVI. Przykazania Boże pomagają odnaleźć prawdziwe życie. s. 47.
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wspólnotę Boga i człowieka. Przypomina, że „człowiek jest stworzony przez Boga na Jego obraz,
jest stworzeniem pozostającym w zasięgu Jego łaski”11. Nawet jeśli po ludzku człowiek jest sam,
zawsze jest przy nim Bóg, który nadaje sens jego życiu.
Benedykt XVI w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2012 r. stawia także
pytanie o naturę człowieka, jego cel i sens życia. To pytanie leży u podstaw godności człowieka,
jego życia i wychowania. Sam psalmista zastanawia się „(…) gdy patrzę na Twe niebo, dzieło
Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i
czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz?” (Ps 8, 4-5). Poznanie godności człowieka warunkuje
jego wychowanie. Zatem papież naucza, że „człowiek jest istotą, mającą w swym sercu
pragnienie nieskończoności, pragnienie prawdy – nie częściowej, ale zdolnej wyjaśnić sens życia
– bowiem został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. A zatem uznanie z wdzięcznością,
że życie jest nieocenionym darem, prowadzi do odkrycia godności i nienaruszalności każdej
osoby. Dlatego wychowanie w pierwszej fazie polega na uczeniu się dostrzegania w człowieku
obrazu Stwórcy i, w konsekwencji, głębokiego szacunku dla każdej istoty ludzkiej i pomagania
innym w prowadzeniu życia na miarę tej najwyższej godności” 12. Wychowanie więc musi
obejmować całą osobę, nie tylko jej zachowania, ale cały wymiar ludzki, moralny i duchowy. Z
jednej strony człowiek należy do społeczeństwa, ale jednocześnie ma w sobie pragnienie
osiągnięcia celu ostatecznego13. Troska o więźniów to także troska o ich proces wychowania i
całościowego rozwoju we wszystkich wymiarach. Ten proces musi rozpocząć się – zgodnie ze
słowami Benedykta XVI – od odkrycia swojej własnej godności jako stworzenia kochanego i
chcianego przez Boga. Ze świadomości tej godności będzie wypływał szacunek więźnia do siebie
jako człowieka, a następnie do innych ludzi, obdarzonych tą samą godnością 14.
Świadomość swojej godności, która umożliwia prawdziwy proces wychowania i
reedukacji to jedna strona troski papieża o więźniów. Drugą natomiast jest zwrócenie uwagi na
instytucjonalne i systemowe rozwiązania problemów, które pojawiają się w kontekście osób
pozbawionych wolności.
Składając wizytę w rzymskim więzieniu w Rebibbi, Benedykt XVI w swoim przemówieniu
przypomina słowa z adhortacji apostolskiej Africae Munus: „Palącą potrzebą jest zatem
wdrożenie niezależnych systemów sądowniczych i więzienniczych w celu przywrócenia
sprawiedliwości i reedukacji skazanych. Należy eliminować również pomyłki wymiaru
sprawiedliwości i złe traktowanie więźniów, liczne okazje do niestosowania prawa, oznaczające
łamanie praw człowieka oraz uwięzienia, które nigdy nie kończą się procesem bądź z wielkim
opóźnieniem. Kościół (...) uznaje swe prorocze posłannictwo względem tych wszystkich, którzy
weszli na drogę przestępczości, i ich potrzebę pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Więźniowie

11

Tamże.
Benedykt XVI. Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju. Orędzie na XLV Światowy Dzień Pokoju, 1
stycznia 2012 nr 3.
13
Zob. Tamże.
14
Zob. świadectwo recydywisty w J. Sikorski. Duszpasterstwo więzienne. W: Duszpasterstwo specjalne. Red. R.
Kamiński, B. Drożdż. Lublin 1998 s. 330.
12
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są osobami ludzkimi, zasługującymi – mimo popełnionych przestępstw – na traktowanie z
szacunkiem i godnością. Potrzebują oni naszej troski” (n. 83) 15.
W tym samym przemówieniu papież tłumaczy, że kara pozbawienia wolności ma dwa
cele: pierwszym jest ochrona społeczeństwa przed ewentualnymi zagrożeniami, zaś drugim jest
powrót do społeczeństwa osób, które pobłądziły. Papież zauważa, że te dwa aspekty wskazują
na funkcję kary pozbawienia wolności, którymi są reedukacja więźnia oraz poszanowanie praw
i godności wszystkich osób. Z jednej strony należy szanować godność więźnia i tak go prowadzić,
by po odbyciu kary przywrócić społeczeństwu, zaś z drugiej strony należy zadbać by godność i
prawa innych osób nie były deptane. Benedykt XVI przypomina, że życie ludzkie należy
wyłącznie do Boga – Dawcy życia, a nie do naszej wolnej woli, dlatego zadaniem każdego
człowieka, niezależnie od jego obecnego stanu, jest troska o swoje życie i życie innych 16.
Papież zwraca także uwagę na warunki odbywania przez więźniów kary pozbawienia
wolności. Wskazuje na problem przeludnionych więzień i złe warunki w nich panujące. Apeluje
do odpowiednich instytucji o dokonanie obserwacji swoich struktur, środków, personelu i
wyciągnięcie odpowiednich wniosków tak, aby rozwój systemu więziennictwa odbywał się z
poszanowaniem sprawiedliwości. Należy zapobiegać, aby więźniowie nie odbywali „podwójnej
kary”. Warto także przemyśleć inne sposoby pozbawienia wolności lub zamianę tej kary na inne
formy17.
W adhortacji apostolskiej Africae Munus Benedykt XVI wskazuje także na rolę
duszpasterstwa w więzieniach. „Ta działalność duszpasterska jest rzeczywistą posługą, jaką
Kościół ofiarowuje społeczeństwu i której państwo winno sprzyjać dla dobra wspólnego. (…) Na
osobach zaangażowanych w duszpasterstwo spoczywa zadanie zbadania i zaproponowania
«sprawiedliwości wynagradzającej jako środka i procesu sprzyjającego pojednaniu,
sprawiedliwości i pokojowi oraz ponownemu włączeniu ofiar i sprawców do wspólnot»”18 –
pisze papież.
Benedykt XVI w swoich przemówieniach i dokumentach broni godności wszystkich osób,
niezależnie od tego czy są osobami wolnymi czy pozbawionymi wolności. Przestrzega przed
odrzuceniem więźniów i deptaniu ich godności, gdyż jest to zupełnie odległe duchowi
chrześcijaństwa. W encyklice Caritas in veritate Benedykt XVI, nawiązując do encykliki Jana
Pawła II Evangelium vitae pisze: „Kościół uwydatnia z mocą tę więź między etyką życia i etyką
społeczną, ze świadomością, że «nie może (...) mieć solidnych podstaw społeczeństwo, które –
choć opowiada się za wartościami, takimi jak godność osoby, sprawiedliwość i pokój – zaprzecza
radykalnie samemu sobie, przyjmując i tolerując najrozmaitsze formy poniżania i naruszania

15

Benedykt XVI. „Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” s. 36.
Zob. Tamże s. 37.
17
Zob. Tamże.
18
Benedykt XVI. Posynodalna adhortacja apostolska Africae munus o Kościele w Afryce w służbie pojednania,
sprawiedliwości i pokoju. 19 listopada 2011 nr 83. W: http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/pl/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20111119_africae-munus.html [13.10.2016].
16
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życia ludzkiego, zwłaszcza życia ludzi słabych i zepchniętych na margines»”19. Zatem troska o
więźniów jest troską o rozwój całego społeczeństwa w sprawiedliwości i pokoju.
3. Wychowywać do wolności, sprawiedliwości i miłości
W Katechizmie Kościoła Katolickiego jest napisane, że „sytuacje zaślepienia i
niesprawiedliwości obciążają życie moralne i wystawiają zarówno mocnych, jak i słabych na
pokusę grzechu przeciw miłości. Człowiek, oddalając się od prawa moralnego, godzi we własną
wolność, sam się zniewala, zrywa braterstwo z innymi ludźmi i buntuje się przeciw prawdzie
Bożej” (KKK 1740).
Benedykt XVI w swoich przemówieniach wygłoszonych w zakładach karnych skupia się
szczególnie na tych trzech wartościach: wolności, sprawiedliwości i miłości. Analizując
zachowanie młodszego syna z przypowieści o synu marnotrawnym, dotyka tematu ludzkiej
wolności, jako Bożego daru, z którego możemy dobrze lub źle korzystać. Młodszy syn – pisze
papież – nie chce być niewolnikiem dyscypliny domowej. Jego rozumienie wolności to robienie
tego, co się chce, co wydaje się piękne, w zupełnym oderwaniu od norm Boga. Na początku
wszystko wydaje się zmierzać w dobrym kierunku, w stronę szczęścia. Jednak po pewnym czasie
znów wszystko okazuje się być takie samo, natomiast młodzieniec zaczyna odczuwać coraz
większą pustkę i bezsens życia. Dopiero kiedy doświadcza, że rozumienie wolności, jako
robienie tego, na co się ma ochotę w konsekwencji go zniewala, a nie wyzwala, rozpoczyna
drogę wewnętrznej przemiany. Stanięcie w prawdzie jest punktem zwrotnym w jego życiu. Syn
dostrzega, że w domu ojca był bardziej wolny, był współwłaścicielem, budującym dom i
społeczeństwo we współpracy ze Stwórcą. W domu ojca wnosił wkład w otaczający go świat.
Powrót do ojca, który wita go z miłością, wyprawia ucztę i przywraca godność syna, stają się
początkiem nowego życia młodego człowieka.
Życie bez pracy, pokory i codziennej dyscypliny kończy się zubożeniem i zniewoleniem.
Papież stwierdza, że życie bez Boga szwankuje. Człowiek gubi cel i sens życia, traci obiektywne
wartości, o które mógłby oprzeć swoje ludzkie istnienie. Benedykt XVI naucza więźniów,
wskazując na przykład ewangelicznego młodzieńca, że dekalog nie zniewala człowieka,
odbierając piękno życia, lecz jest drogowskazem prowadzącym do odnalezienia życia. Podobnie
praca, dyscyplina i życie dla innych stają się czynnikami, dzięki którym człowiek odzyskuje głębię
życia oraz radość z tego, że przyczynia się do budowania piękniejszego świata 20.
W orędziu na XLV Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2012 r. Benedykt XVI uczy, że
„zadaniem wychowania jest formowanie do autentycznej wolności”21. Prawdziwa wolność to
nie zerwanie wszystkich więzów i uważanie siebie za niezależny od nikogo absolut, lecz
tworzenie relacji z innymi, a przede wszystkim z Bogiem. Absolutyzowanie swojego „ja”
prowadzi do relatywizmu, który nie uznaje żadnych obiektywnych zasad czy kryteriów. W
relatywizmie ostatecznym i jedynym kryterium jest własne „ja” człowieka oraz jego zachcianki.
19

Benedykt XVI. Encyklika Caritas in veritate o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie. 7 lipca 2009 nr
15.
20
Zob. Benedykt XVI. Przykazania Boże pomagają odnaleźć prawdziwe życie. s. 47.
21
Benedykt XVI. Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju. Orędzie na XLV Światowy Dzień Pokoju.1
stycznia 2012 nr 3.
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Choć taka postawa wydaje się szczególnym wyrazem wolności, to w rzeczywistości człowiek
staje się więźniem własnego siebie i sam oddala się od innych ludzi, zamykając we własnym
„ja”. Dlatego w procesie wychowania tak ważne jest obiektywne światło prawdy, które nada
sens życiu i wysiłkom, które człowiek podejmuje. W przeciwnym razie człowiek zaczyna wątpić
w sens relacji z innymi ludźmi, a co za tym idzie w wartość własnego życia 22.
Odnosząc te słowa do sytuacji więźniów, konieczna jest taka formacja, która pozwoli
więźniom wyjść z perspektywy relatywistycznej w stronę poznania prawdy o sobie oraz o dobru
i złu. Innymi słowy wychowanie do wolności wiąże się ściśle z uznaniem naturalnego prawa
moralnego, „które ma charakter uniwersalny, wyraża godność każdego człowieka, stanowi
fundament jego podstawowych praw i obowiązków, a zatem, w ostatecznym rozrachunku,
sprawiedliwego i pokojowego współżycia między osobami”23. Szacunek dla samego siebie i
drugiego człowieka, nawet mimo jego odmiennych poglądów, są podstawą do promowania
sprawiedliwości i pokoju. Człowiek, który nie korzysta właściwie z daru wolności, jednocześnie
nie będzie w stanie być promotorem sprawiedliwości i narzędziem pokoju.
Benedykt XVI przemawiając do więźniów, wyjaśnia także samo pojęcie sprawiedliwości.
Stwierdza, że boska i ludzka sprawiedliwość nie są tożsame. Człowiek powinien dążyć do
zrozumienia głębokiego ducha boskiej sprawiedliwości, na niej się wzorować, aby – w
kontekście więźniów – uniknąć wyłączenia tych osób ze wspólnoty. Bóg sprawiedliwość wiąże z
miłosierdziem. Papież rozważając przypowieść o robotnikach najętych do pracy o różnych
porach dnia (Mt 20, 1-16) pokazuje, na czym polega różnica między boską i ludzką
sprawiedliwością. Naucza, że sprawiedliwość boska jest zawsze połączona z miłosierdziem i
przebaczeniem. Ludzka sprawiedliwość domaga się oddania tego, co się człowiekowi należy, zaś
boska jest aktem dobroci, gdyż wyczerpuje ludzkie rozumienie sprawiedliwości oraz zawiera
miłość i przebaczenie. Sprawiedliwość i miłość po ludzku są dwiema odmiennymi
rzeczywistościami, jednak w Bogu łączą się ze sobą: „nie istnieje sprawiedliwy uczynek, który
nie byłby także aktem miłosierdzia i przebaczenia, a jednocześnie nie istnieje miłosierny
uczynek, który nie byłby w doskonałym stopniu sprawiedliwy”24. Dlatego to «miłość jest
doskonałym wypełnieniem prawa» (Rz 13, 10) – przypomina papież. Sprawiedliwość ludzka
będzie tym doskonalsza, im bardziej będzie połączona z miłością do Boga i do braci 25.
W encyklice Deus Caritas est Benedykt XVI pisze: „należy przypomnieć w szczególny
sposób wielką przypowieść o Sądzie Ostatecznym (por. Mt 25, 31-46), w której miłość staje się
kryterium oceny decydującym ostatecznie o wartości lub bezwartościowości ludzkiego życia” 26.
To od postawy miłości człowieka względem drugiego człowieka zależy nasze życie wieczne, czyli
sens i cel życia. Chrystus, który utożsamia się z potrzebującymi, także więźniami, oczekuje od
człowieka miłości. Zatem miłość do Boga musi przekładać się na miłość do bliźniego. W tej
jednej miłości człowiek spotyka człowieka, w człowieku Jezusa, a w Jezusie Boga 27.
22

Zob. Tamże.
Tamże.
24
Benedykt XVI. „Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” s. 37.
25
Zob. Tamże.
26
Benedykt XVI. Encyklika Deus Caritas est o miłości chrześcijańskiej. 25 grudnia 2005 nr 15.
27
Zob. Tamże nr 16.
23
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***
„Imperatyw miłości bliźniego został przez Stwórcę wpisany w samą naturę człowieka”28
– pisze Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas est. Troska papieża o więźniów przejawia się na
dwóch płaszczyznach. Pierwsza to spotkania z samymi więźniami w ich miejscach przebywania,
druga to przypominanie światu o osobach pozbawionych wolności, o ich potrzebach
materialnych, duchowych i formacyjnych, a także apel o sprawiedliwe struktury i systemy
sądownictwa. Przywrócenie świadomości godności człowieka jako dziecka Bożego daje
fundament pod właściwe formowanie sumienia i kształtowanie właściwych postaw
społecznych29. Człowiek, który dopuścił się zła, został pozbawiony wolności, musi najpierw sam
doświadczyć miłości, przyjąć miłość Boga – Chrystusa, który oddaje swoje życie „na okup za
wielu” (Mk 10, 45). Doświadczenie Bożej miłości przywraca sens i cel życia, a dzięki temu daje
siłę do wyjścia z niewoli zła i chęć poprawy własnego postępowania.
Benedykt XVI w sposób jasny przekazuje mechanizmy działania i drogi, którymi człowiek
powinien iść, aby odbudować swoje życie. Jego nauczanie pokazuje, że należy osobiście
troszczyć się o potrzebujących, ale też zwracać uwagę na rozwiązania strukturalne i systemowe
tak, aby nasze poczynania ze sobą współdziałały, a nie były oderwane od rzeczywistości.
Fundamentem tych działań pozostaje zawsze osoba Jezusa Chrystusa.
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Summary:
This article tells about a specific concern of Pope Benedict XVI for the prisoners. Pope
shows that even those who have committed acts of unjust, are surrounded with love of God
and the Church. The Church, following the teachings of Christ, does not exclude anyone, but
helps to understand committed sins and evil actions and pursuit of the truth to conversion. This
paper by analysis of papal teaching, addressed to inmates in prisons, as well as published in the
documents of the Church, pays special attention to the main themes: Jesus Christ truly present
in the Eucharist, emphasizing the dignity of every human person and freedom, justice and love
as the conditions for proper human development. That special concern about inmates in Papal's
point of view may help in our pastoral programs and with work with prisoners.
Keywords: Benedict XVI, prisoners, inmates, dignity, freedom, justice, love
Słowa kluczowe: Benedykt XVI, więźniowie, godność, wolność, sprawiedliwość, miłość
Ks. mgr Paweł Sproncel – mgr teologii, ur. w 1989 w Dąbrowie Górniczej. Doktorant na
kierunku teologii praktycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.
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Łukasz Borowski

Rola duchownego w duszpasterstwie hospicyjnym w świetle
polskojęzycznej literatury posoborowej
Człowiek staje w obliczu tajemnicy bólu i cierpienia. Kiedy zmaga się z osobistym
doświadczeniem choroby bądź znajduje się w kręgu osób ją współprzeżywających, sięga do
głębi swojej egzystencji, pytając o sens istnienia i swoje miejsce na ziemi. Człowiek odkrywa
słabość i ograniczoność swojego ciała i dzięki temu wychodzi niejako „na zewnątrz” siebie,
kierując swoje myśli poza granice życia doczesnego. Nie ma bowiem człowieka, któremu
cierpienie nie towarzyszyłoby w ciągu życia, przynajmniej w jakimiś jego okresie. Każdy zatem
nosi w sobie jakiś obszar cierpienia, który Jan Paweł II nazywa wewnętrznym światem
cierpienia1.
Szczególnym domem cierpienia jest hospicjum, bowiem to najczęściej ostatni
przystanek na drodze choroby. Współczesna medycyna, choć tak szeroko rozwinięta, staje
bezradna w obliczu choroby nowotworowej, szczególnie tej wykrytej za późno, która w swojej
złośliwej formie prowadzi do śmierci. Hospicjum to miejsce w którym pracuje nie tylko lekarz,
pielęgniarka czy psycholog. Tu miejsce swojej szczególnej posługi odnajduje również duchowny,
ponieważ zmaganie z chorobą i cierpieniem rodzi w człowieku wiele pytań i wątpliwości. Nigdy
bowiem, tak jak w chorobie i cierpieniu, człowiek nie dostrzega, że nie ma ciało, lecz że jest
ciałem, które stanowi znak głębszej rzeczywistości wewnętrznej2.
Samo pojęcie choroby nie jest jednoznaczne. Nie istnieje jedna powszechnie uznana
definicja, która opisywałaby złożoność tego zjawiska. Fenomen choroby ujmowany jest poprzez
poszczególne dziedziny naukowe, dlatego naszym celem nie jest analiza różnorodnych definicji
i koncepcji choroby3, lecz skupienie się na jej wymiarze duszpasterskim. W niniejszym artykule
podejmuję próbę określenia zadań duszpasterza hospicyjnego z ukazaniem jego zadań
priorytetowych. Człowieka rozumie się bowiem nie tylko w wymiarze cielesności, lecz zawsze w
odniesieniu do jego natury osobowej. Zdrowie to nie tylko brak choroby, dlatego nie
wystarczające jest odwołanie się wyłącznie do realiów biologiczno-organicznych. Spojrzenie na
całego człowieka wymaga uwzględnienia relacji między stanem fizycznym i psychicznym,
pamiętając, iż człowiek to jedność duchowo-cielesna4.

1

Por. Jan Paweł II. List apostolski Salvifici doloris z 11 lutego 1984 r. nr 8.
G. Ravasi. Jak długo Panie. Kielce 2004 s. 15.
3
Problematyka definiowania zdrowia, cierpienia i choroby została szczegółowo opracowana w monografii: J.
Wróbel. Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych. Kraków 1999 s. 137–194.
4
Por. A. Świerczek. Ciało ludzkie, w: Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Red. A. Muszla. Radom 2009
s. 141.
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1.
Podstawy biblijne i teologiczne posługi pastoralnej w hospicjum
Biblijna koncepcja choroby nie zajmuje się jej naukowym definiowaniem, ale daje
odpowiedź na podstawowe pytania egzystencjalne dotyczące sensu cierpienia 5. Na kartach
Pisma Świętego znajdziemy bowiem wiele przykładów cierpiących ludzi, ich konkretnych
przypadków i zmagań z chorobą, a także odniesień do sensu cierpienia w życiu człowieka.
Stary Testament nie koncentruje się wokół tematu choroby, ale ukazuje ją w kontekście
problemu zła i znaczenia cierpienia w Bożym planie zbawienia. Bóg, bowiem stworzył człowieka
na swój obraz i podobieństwo (por. Rdz 2, 27) i wpisał w jego serce naturalne pragnienie
szczęścia (por. KKK 1718). Człowiek jednak zburzył ten harmonijny stan, kiedy przez grzech
odwrócił się od Stwórcy (por. Rdz 3, 16-19). W świadomości Izraelity choroba, ból i cierpienie
wiążą się zatem z przeżywaniem winy i pozostają w bezpośrednim związku ze skutkami grzechu
pierworodnego6. Izrael podkreślał władzę Stwórcy nad całym stworzeniem, a chorobę często
interpretował jako sąd Boży nad grzesznym życiem, dlatego źródło choroby i cierpienia
upatrywano w złu moralnym. Stąd też zdrowie stało się oznaką pomyślności i Bożego
błogosławieństwa, a choroba stała się symbolem ułomności oraz braku sił fizycznych i
duchowych (por. Pwt 7, 15; Ps 41, 2nn). Bóg Starego Przymierza jawi się często jak Ten, który
karci i dyscyplinuje człowieka właśnie poprzez cierpienie (por. 2 Sm 12, 15; Hi 5, 17nn), co
najwyraźniej widać w księdze Powtórzonego Prawa7:
Jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego Prawa, zapisanych w tej księdze, bojąc
się chwalebnego i straszliwego tego Imienia: Pana, Boga swego, Pan nadzwyczajnymi plagami
dotknie ciebie i twoje potomstwo, plagami ogromnymi i nieustępliwymi: ciężkimi i
długotrwałymi chorobami (Pwt 28,58–59).
W Starym Testamencie możemy odnaleźć nie tylko teksty dotyczące źródeł cierpienia,
ale również fragmenty świadczące o potrzebie troski o osoby chore. Na wieść o chorobie Hioba
przybywają do niego przyjaciele (por. Hi 2, 11), aby z nim współcierpieć i nieść mu pocieszenie.
Księga Mądrości Syracha zaleca natomiast, aby nie zwlekać z odwiedzinami chorego (por. Syr 7,
35). Prorok Ezechiel czyni wyrzuty w kierunku pasterzy Izraela, iż nie troszczą się o chore owce
(por. Ez 34, 4).
Prorocy, zapowiadając czasy mesjańskie, głoszą wyzwolenie od wszelkiego zła, chorób i
cierpienia, które ma przyjść za sprawą Syna Bożego (por. Iz 61, 1-3). Obietnice eschatologiczne,
w przeciwieństwie do realiów ziemskich, zapowiadają wyzwolenie od chorób i cierpienia w
nowym świecie, gdzie nie będzie już cierpień ani łez (por. Iz 25, 8; 65, 19) 8.
Pisma Nowego Testamentu łączą chorobę z grzechem pierworodnym, a ostateczne z
niej wyzwolenie nastąpi poprzez Chrystusowe odkupienie (por. Rz 5, 12). Sam Jezus jest zawsze
poruszony obecnością ludzi chorych i nie przechodzi obojętnie wobec ludzkiego bólu i
cierpienia (por. Mt 9, 35n; Mk 6, 54nn). Niezwykle ważne jest, aby zwrócić uwagę, iż Chrystus
5

Por. J. Wróbel. Człowiek i medycyna s. 167.
Por. T. Wielebski. Duszpasterstwo chorych w Polsce. Między ideałem a rzeczywistością. „Warszawskie Studia
Pastoralne” 16:2012 s. 268n.
7
Por. W. Kowalewski. Choroba w ujęciu personalistycznym - rys duszpasterski. „Theologica Wratislaviensia” 8:2013
s. 31.
8
Por. M. Ostaszewski. Duszpasterstwo hospicyjne. „Elbląskie Studia Teologiczne” 12:2011 s. 300.
6
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nigdy nie zadowala się tylko uzdrowieniem ciała, ale zawsze łączy je z uzdrowieniem duchowym
i przebaczeniem grzechu (por. Łk 5, 17-25)9. W ten sposób przypomina o personalistycznej wizji
człowieka, nierozerwalnie złożonego z duszy i ciała.
Chrystus troskę o chorych i cierpiących zleca swoim uczniom, ukazując im wzór
postępowania m.in. w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (por. Łk 10, 30-37). Kościół
zasłuchany w polecenia Zbawiciela pozostaje wierny Jego słowom i cały czas angażuje się w
posługę chorym i cierpiącym, upatrując w nich oblicze samego Chrystusa (por. Mt 25, 31-46)
oraz uważając posługiwanie chorym za integralną część swojego posłannictwa 10.
Wezwanie do troski o chorych i cierpiących odnajdujemy w bogatym Magisterium
Kościoła dotykającym tego tematu. Sobór Watykański II w Dekrecie o apostolstwie świeckich,
przypomina, iż Kościół ma okazywać chorym chrześcijańską miłość, szukać ich i znajdować,
troskliwie pocieszać i wspierać (DA, 8). Dekret o posłudze i życiu prezbiterów wzywa natomiast
duszpasterzy do odwiedzania i pokrzepiania chorych, przypominając, że to jedno z ich
podstawowych zadań (DP, 6). Mówiąc o teologicznych podstawach duszpasterstwa chorych,
potrzeba przywołać nauczanie i działalność powstałej w 1985 roku Papieskiej Komisji
Duszpasterstwa Służby Zdrowia, przekształconej w 1988 roku w Papieską Radę ds.
Duszpasterstwa Służby Zdrowia11. W dokumencie Formacja kapłańska a duszpasterstwo służby
zdrowia zwraca uwagą na potrzebę specjalnej formacji kleryków i kapłanów angażujących się w
pracę z chorymi. Wspomniana formacja musi obejmować wymiar teoretyczny i praktyczny.
Wymiar teoretyczny związany jest z poznawaniem nauczania Kościoła oraz wskazań nauk
medycznych w zakresie opieki nad chorymi, natomiast wymiar praktyczny polega na stałym
kontakcie z chorymi w szpitalach i domach. Praktyczna posługa względem chorych nie może
ograniczać się zatem jedynie do udzielania im sakramentów, ale musi obejmować inne formy,
łącznie z ich odwiedzaniem i pasterską opieką12.
Nie sposób wyczerpać tu tematu choroby i cierpienia obecnego w nauczaniu Kościoła.
Nie pomijali go również w swoim nauczaniu papieże, jednak potrzeba osobnego studium, by
uwzględnić pozostawioną przez nich swoistą teologię cierpienia w której największy wkład
wniósł papież Jan Paweł II. Bez wątpienia zarówno Słowo Boże jak i Magisterium Kościoła
potwierdzają, iż choroba i cierpienie wpisane są nierozerwalnie w życie człowieka i wzywają
członków Kościoła do posługi wobec cierpiących.
2. Rola duszpasterza w posłudze umierającym
Szczególnymi miejscami w których człowiek zmaga się z chorobą i cierpieniem są
hospicja. Termin hospicjum, podobnie jak angielskie hospital - szpital, pochodzi od łac. hospes gość, gościna. Pragnieniem prekursorki ruchu hospicyjnego dr Cecily Saunders, kiedy otwierała

9

Por. T. Wielebski. Duszpasterstwo chorych s. 270.
Por. Jan Paweł II. Motu proprio Dolentium Hominum z 11 lutego 1985 r. nr 2.
11
Por. M. Ostaszewski. Duszpasterstwo hospicyjne s. 301.
12
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Formacja kapłańska a duszpasterstwo służby zdrowia.
Watykan 1991 s. 27-31.
10
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w Londynie w 1967r. hospicjum św. Krzysztofa, było staranie, by te szczególne miejsca stały się
gościnnymi izbami, gdzie każdy odnajdzie miłość13.
Duszpasterstwo hospicyjne obejmuje najczęściej ludzi, którzy znajdują się na granicy
życia i śmierci. Są to zazwyczaj terminalnie chorzy zmagający się z nieuleczalnymi dziś
chorobami, wśród, których najczęściej występuję nowotwór. Zmaganie z chorobą często
prowadzi do kryzysów egzystencjalnych objawiających się zachwianiem zaufania do otoczenia i
sacrum14. Przeżywanie kryzysu choroby wzmaga w człowieku potrzebę miłości i akceptacji,
ponieważ chory doświadcza szczególnego stresu psychicznego, związanego z poczuciem
własnej ograniczoności i bezsilności wobec napotkanych doświadczeń. Choroba często
uświadamia człowiekowi kruchość swojego losu i staje się wołaniem do drugiego człowieka o
pomoc, bezinteresowność, solidarność, obecność, wsparcie czy pociechę 15.
Można zatem wysunąć tezę, że najistotniejszą formą pastoralnej działalności w
duszpasterstwie hospicyjnym jest po prostu obecność, która pozwoli pokonać choremu
poczucie osamotnienia i bezradności i wyrwie go ze świata fatalizmu. Istotą owej działalności
jest sprawienie, by kryzys stał się okazją do spotkania z Bogiem, a nie odejścia od Niego.
Choroba może prowadzić do apatii i sceptycyzmu powodującego chęć odizolowania się od
sacrum, ale właśnie tu zaczyna się ogromne pole pracy duszpasterzy, którzy winni wskazać
drogę włączenia duchowego osamotnienia w jeszcze intensywniejsze życie modlitwy. Celem
posługi duszpasterskiej winno być na pierwszym miejscu wprowadzenie ludzi w nową jakość
relacji z Bogiem, gdyż tylko w Bożym dialogu może odrodzić się nadzieja i motywacja16. Kapłan,
by dać dar swojej obecności, musi dla chorego mieć czas, dlatego niezwykle cennym dla
hospicjów są duchowni oddelegowani tylko do posługi w tym miejscu. Kapelani hospicyjni nie
powinni być związani obowiązkami, które mogłyby zaburzać ich czas pracy.
Kapłan, by mógł podołać temu ważnemu zadaniu jakim jest wprowadzenie chorego w
ożywczy dialog z Bogiem, najpierw sam musi być człowiekiem głębokiej modlitwy.
Odpowiedzialne towarzyszenie choremu w przeżywaniu kryzysu musi bazować na
odpowiednim przygotowaniu. Obejmuje ono zarówno przygotowanie duchowe, które jest
kluczowe dla każdej posługi kapłańskiej, jak również przygotowanie pastoralne. Duszpasterz
hospicjum nieustannie powinien poszukiwać form samodoskonalenia z zakresu wiedzy
psychologicznej, by jak najpełniej rozpoznać stan psychiczny chorego, aby jego pomoc była jak
najbardziej skuteczna. Chory nie może jednak stać się dla duszpasterza tylko przypadkiem
klinicznym, ale zawsze ma odzwierciedlać szczerą troskę pasterza o swoje chore owce.
Duszpasterz hospicyjny musi każdego dnia stawać się sługą dialogu. Owy dialog
obejmuje zarówno płaszczyznę werbalną jak i niewerbalną. Pierwsza płaszczyzna odbywa się w
rozmowie, która zawsze winna rozpoczynać się od słuchania. Chory musi mieć świadomość, że
kapłan przejmuje się jego losem i jest szczerze zainteresowany jego światem cierpienia. Nie da
się wypracować jednego scenariusza takiej rozmowy, ponieważ każdy chory jest inny. Ważne

13

Por. E. Dutkiewicz. Duszpasterstwo hospicyjne. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 33:2000 s. 284.
Por. W. Kowalewski. Choroba w ujęciu personalistycznym s. 35.
15
Por. J. Wróbel. Człowiek i medycyna s. 175
16
Por. W. Kowalewski. Choroba w ujęciu personalistycznym s. 36n.
14
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jest, by duchowny stał się apostołem nadziei, by odchodząc od łóżka chorego zostawił w nim
słowa otuchy i wsparcia, które zapalą iskrę wiary i motywacji. Nie chodzi tu w żadnym wypadku
o oszukiwanie swoich podopiecznych, lecz przygotowanie ich do śmierci i życia wiecznego,
poprzez doprowadzenie ich do akceptacji swojego losu i odkrycia sensu przeżywanego
cierpienia. W nawiązaniu owocnego dialogu ważną rolę odgrywa również płaszczyzna
niewerbalna, dotycząca gestów i zachowania duszpasterza. Tu szczególnie cenne są dobry
wzrokowy kontakt oraz serdeczny uścisk dłoni, który nada poczucie bezpieczeństwa i pozwoli
na budowanie zaufania. Ciepło, serdeczność, stonowany głos pomagają duszpasterzowi w
zbudowaniu dobrej relacji. Chory czując się dobrze w towarzystwie swojego duszpasterza, nie
tylko pragnie by ten przebywał z nim jak najczęściej, ale również stopniowo otwiera przed nim
tajniki swojej duszy17.
Duszpasterz hospicyjny przy niezwykle szerokim polu swojej posługi i wielorakich
zadaniach, na pierwszym miejscu zawsze jest szafarzem Bożej łaski spływających na człowieka
poprzez posługę sakramentalną. Chory powinien doświadczyć nie tylko krzepiących słów wiary
i pouczenia o znaczeniu choroby w tajemnicy zbawienia, ale doprowadzenia do częstego
przyjmowania sakramentu pokuty i Eucharystii, a także do przyjęcia w stosownym czasie
namaszczenia chorych i wiatyku (por. SCH18, 43). Szczyt działań duszpasterskich wśród chorych
ma stanowić sprawowanie sakramentów uzdrowienia chrześcijańskiego. Przez ich udzielanie
wzmacnia się ufność w Boga. Chory uzbraja się przeciwko pokusom szatana i doświadcza
pomocy w odzyskaniu zdrowia, jeżeli jest to pożyteczne dla zbawienia duszy (por. SCH, 6) 19.
Kapłan posługujący w hospicjum ma wiele możliwości sprawowania pogłębionego
sakramentu pokuty i pojednania, bowiem choremu przykutemu do łózka cierpienia czas się
niejako zatrzymał. Spowiedź święta staję się najintymniejszym miejscem spotkania człowieka z
Bogiem. Rodzi okazję do podsumowania swojego życia i swoistego rozliczenia się z niego,
którego duszpasterz winien pomóc dokonać penitentowi w obliczu nieskończonego
miłosierdzia Bożego. Obok wielu aspektów nadprzyrodzonych w działaniu tego sakramentu,
potrzeba dostrzec również jego leczniczą i terapeutyczna rolę. Dzięki spotkaniu miłosiernego
Boga grzech nie przeradza się w rozpacz, ale motywuje do pokuty i skruchy, przygotowując na
ostateczne spotkanie ze Stwórcą 20.
Duchowe umocnienie chorego jest głównym skutkiem sakramentu namaszczenia
chorych. Usposabia on do przeżywania po chrześcijańsku czasu choroby i złączonego z nią
cierpienia. Z jednej strony pomaga z chorobą walczyć, ale też, jeśli taka jest wola Boża, przyjąć
ją i w pełni akceptować. Z tego sakramentu płynie moc pocieszenia, a nawet radości, kiedy
chory uświadomi sobie, że poprzez cierpienie stał się tak bardzo podobnym do samego
Chrystusa. Łaska namaszczenia sprawia, iż chory otrzymuje specjalną wewnętrzną siłę
prowadzącą do cierpliwości i ostatecznego złączenia cierpienia z ofiarą Chrystusa i ofiarowania
go we wzbudzonych intencjach21. Wielu wiernych traktuje jednak sakrament namaszczenia
17

Por. M. Ostaszewski. Duszpasterstwo hospicyjne s. 303n.
Zob. Sakrament chorych. Obrzędy i duszpasterstwo. Katowice 1998.
19
Por. T. Wielebski. Duszpasterstwo chorych s. 273n.
20
Por. M. Kalinowski. Posługa kapelanów wśród chorych. „Studia Warmińskie” 37:2000 s. 568n.
21
Por. Cz. Krakowiak. Sakrament namaszczenia chorych. „Śląskie Studia Historyczne” 12:197 s. 80-82.
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chorych jako ostatnie namaszczenie, dlatego potrzebna jest katecheza ukazująca jego istotę i
przestrzegająca przed zwlekaniem jego przyjęcia (por. SCH,13; 36), co winno stać się szczególna
troską duszpasterzy hospicyjnych.
3. Rola duszpasterza w posłudze wobec rodzin umierających i środowiska hospicyjnego
Istotą opieki hospicyjnej jest praca zorganizowana: lekarza, pielęgniarki, duchownego,
woluntariusza. Przebiega ona na trzech poziomach: praca przy chorym, współpraca z rodziną
chorego i ścisła współpraca całego zespołu hospicyjnego. Rola duszpasterza nie ogranicza się
zatem tylko do posługi przy chorym, ale rozszerza się na całe jego środowisko, które tworzą
współcierpiący najbliżsi. Chory w swojej agonii, konaniu i śmierci przypomina Jezusa na
Golgocie. Rodzina zaś, która stoi pod krzyżem cierpienia swojego bliskiego, jest jak Maryja
stojąca pod krzyżem swojego Syna. Zespół hospicyjny, który pomaga nieść krzyż cierpienia
chorego i jego rodziny, jest jak Weronika ze stacji drogi krzyżowej 22.
Płaszczyzną działalności pastoralnej w posłudze hospicyjnej, obok bycia z chorym, dla
chorego i przy chorym, jest nie mniej ważne towarzyszenie jego rodzinie. Kapłan nie może
zapomnieć o współcierpiących, których również winien właściwe ukierunkować. Od ołtarza
łóżka chorego duszpasterz musi przejść do ołtarza eucharystycznego, aby tam nie tylko modlić
się za powierzonych swojej opiece chorych, ale przyprowadzić do tego ołtarza całe środowisko
chorego, by tu odnaleźli siły i sens przeżywanego cierpienia na wspólnej modlitwie. Niekiedy
bywa tak, iż to najbliżsi mają większy problem z akceptacją choroby bliskiej im osoby, niż sam
chory. Rolą duszpasterza jest zatem wlanie nadziei i ukazanie chrześcijańskiego sensu
przeżywania cierpienia. Konstruktywny dialog duszpasterza z rodziną ma pomóc również w
wyzbyciu się lęku i bezpodstawnego poczucia winy, które obciąża duszę i nie pomaga w
chrześcijańskim przeżywaniu śmierci. Empatyczne nastawienie duchowego podpowie mu kiedy
powinien rozmawiać, pocieszać, upominać, a kiedy po prostu milczeć i trwać na modlitwie23.
Kapelani nie mogą ograniczać się tylko do posługi w budynku hospicjum. Rolą kapłana
jest również towarzyszenie rodzinie w przeżywaniu żałoby po śmierci chorego. Liturgiczna
pamięć o zmarłym, czuwanie przy jego ciele czy nawet uczestnictwo w pogrzebie stają się o
wiele cenniejsze niż wypowiadane słowa. Niezwykle potrzebną inicjatywą jest tworzenie
specjalnych grup i wspólnot, w których mogłyby gromadzić się rodziny pogrążone w żałobie, by
tu odnaleźć potrzebne pocieszenie i otuchę.
Płaszczyzną posługi hospicyjnej jest również samo środowisko hospicjum. Wszyscy
wchodzący w skład zespołu opieki narażeni są na wewnętrzne wypalanie się. Związane jest to z
zaangażowaniem emocjonalnym z terminalnie chorym, które przerywa nieuchronna śmierć
podopiecznego. W takim momencie mogą pojawić się rozterki, rozgoryczenie czy poczucie
bezradności. Rolą duszpasterza hospicyjnego jest zatem przeprowadzanie formacyjnych
spotkań, np. dni skupienia, rekolekcji, wyjazdów do sanktuariów, połączonych z konferencjami
naukowymi, które mają służyć wzmocnieniu, dodaniu otuchy oraz utwierdzeniu w etosie
posługi umierającym. Kapłan musi zadbać, by kolejni chorzy przyjmowani do hospicjów nie byli
22
23

Por. E. Dutkiewicz. Duszpasterstwo hospicyjne s. 284n.
Por. M. Ostaszewski. Duszpasterstwo hospicyjne s. 305.
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dla personelu tylko kolejnymi przypadkami medycznymi, ale by w każdym z osobna widzieć
człowieka, który potrzebuje miłości24.
Szczególną grupą w środowisku hospicyjnym są wolontariusze, którzy powinni cieszyć
się szczególnym zainteresowaniem duszpasterza, by płomień miłości, który w nich zapłonął nie
zagasł, ale był przekazywany. Cenne będą tu wszelkiego rodzaju nabożeństwa i spotkania
modlitewne wskazujące na źródło z którego należy czerpać siły do posługi. Gdyby duszpasterz
mógł również zaangażować się w promowanie idei wolontariatu, stawałby się również
apostołem miłosierdzia.
***
Ruch hospicyjny w Polsce jest stosunkowo młody25, ale coraz bardziej rozwinięty.
Budynków hospicjów przybywa, są one modernizowane i rozbudowane, personel coraz bardziej
przeszklony, a starzejące się społeczeństwo coraz bardziej potrzebujące. Kościół musi
odpowiedzieć na te znaki czasu i zatroszczyć się o swoje dzieci znajdujące się w szczególnych
okolicznościach życia. Nie ulega wątpliwości, iż w hospicjum nie może zabraknąć duszpasterza,
który będzie jak Samarytanin troszczył się o bliźniego znajdującego się u kresu życia. Nie może
zabraknąć duszpasterza, który jest coraz bardziej świadomy swojej wyjątkowej misji w tym
miejscu, jej specyfiki i zadań przed nim stojących, które w niniejszym artykule zostały nazwane.
Duszpasterze winni sobie nieustannie przypominać o aktualności ich posługi wobec chorych i
jej źródle, czerpiąc jak najwięcej z Wieczernika, kiedy to sam Nauczyciel obywa uczniom nogi,
pokazując, czym jest prawdziwa służba.











24
25
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Summary:
The priest has many tasks and sections of his work ahead of him. One of them is the
service to the sick and suffering to which the Word of God and the documents of the Church
calls. A special place of this service is the hospice ministry that awaits the conscious and
committed pastors. This article shows great need for spiritual service in hospices, showing its
sources, specificity and specific tasks and areas of pastoral work. The article aims to raise
awareness and the need to engage the clergy in the hospice movement, that becomes an
example for the laity. Pastoral involvement in the hospice movement continues to be a pastoral
challenge which the Church in Poland must pursue, as there are more and more sick and
suffering waiting for help.
Keywords: hospice, hospice ministry, chaplain hospice, disease, suffering.
Słowa kluczowe: hospicjum, duszpasterstwo hospicyjne, kapelan hospicyjny, choroba,
cierpienie.
Ks. Łukasz Borowski – prezbiter archidiecezji białostockiej, doktorant na kierunku
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Piotr Rozpędowski

Przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu
bierzmowania metodą kursu Alpha na przykładzie parafii pw.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Oławie
Sakrament bierzmowania od wielu lat jest obiektem częstych dyskusji na gruncie
różnych dyscyplin teologicznych. Jednym z głównych powodów jest nastoletni wiek
kandydatów do bierzmowania. Młodzież na skutek swojej zmienności i niestałości stale
prowokuje do szukania nowych sposobów działalności pedagogicznej. Na polu poszukiwań
właściwych form wychowania nigdy nie będzie spokoju1.
Formacja młodzieży jest jednym z kluczowych wyzwań, przed którym stoi
duszpasterstwo2. Obowiązek przygotowywania do sakramentu bierzmowania nakłada na
duszpasterzy Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 777). Natomiast Katechizm Kościoła
Katolickiego w punkcie 1309 uzupełnia to prawne wskazanie o dokładny opis czego ma dotyczyć
to przygotowanie: „Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie
chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem
Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską
odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także
starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła
powszechnego jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna
odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania”. Aby odpowiednio odnieść
się do wskazań KKK należy stworzyć swoistą pedagogikę formacji do bierzmowania.
W ostatnim czasie w Polsce dyskusje na temat formy przygotowania do tego
sakramentu stają się co raz głośniejsze z dwóch powodów. Pierwszym jest trwający w Polsce
dwuletni program duszpasterski pt. „Duch, który umacnia miłość”. Odwołuje się on w swoich
głównych założeniach do sakramentu bierzmowania3. Drugim powodem pochylenia się nad
realiami formacji przed przyjęciem sakramentu bierzmowania jest rozpoczynający się
niebawem synod biskupów zwołany przez papieża Franciszka na temat „Młodzież, wiara i
rozeznawanie powołania”. Wśród przyczyn zwołania synodu papież jasno wskazuje potrzebę
rozwiązania problemu ucieczki młodych ludzi z Kościoła po przyjęciu bierzmowania.
Wspomniane wydarzenia zapraszają duszpasterzy oraz katechetów świeckich do postawienia
1

K. Koseła. Dzisiejsza młodzież – czym różni się od młodzieży sprzed lat. W: Duszpasterstwo młodzieży w Polsce
wobec współczesnych przemian. Red. P. Ochotny, M.J. Tutak, T. Wielebski. Warszawa 2018 s. 119.
2
D. Kruszydło. Rozwojowe uwarunkowania formacji religijnej młodzieży. W: Duszpasterstwo młodzieży w Polsce
wobec współczesnych przemian. Red. P. Ochotny, M.J. Tutak, T. Wielebski. Warszawa 2018 s. 106.
3
K. Piechniaczek. Założenia, cele, tematyka programu duszpasterskiego (PD) „Duch, który umacnia miłość …”na
lata 2017-2019. W: http://episkopat.pl/nowy-dwuletniego-programu-duszpasterskiego-2017-2019-duch-ktoryumacnia-milosc/ [22.05.2018r.].
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pytania o praktyczny wymiar tych przygotowań. Autor tego opracowania postara się udzielić
konkretnej odpowiedzi na pytanie: jak uwzględniając zmieniający się współczesny kontekst
kulturowy życia młodych ludzi, można ich optymalnie przygotować do przyjęcia sakramentu
bierzmowania, aby w konsekwencji sprostać wymaganiom dojrzałego, konsekwentnego i
apostolsko zaangażowanego chrześcijanina?
1. Wiek dojrzewania. Porażka czy duszpasterskie wyzwanie?
W Polsce wiek młodzieży przygotowującej się do bierzmowania został określony przez
dokument Konferencji Episkopatu Polski jako okres od 13 do 16 roku życia4. Badania wskazują
jednoznacznie, że wiek ten jest dla młodego człowieka trudny. To czas wielu przełomów. W tym
okresie w życiu adolescenta następuje szereg poważnych zmian w zakresie fizjologicznym,
psychologicznym, socjologicznym i duchowym. Nastolatek staje się w niedługim czasie jakby
nowym człowiekiem5. Młody człowiek zaczyna mieć co raz większy wgląd w samego siebie. W
połowie wieku dojrzewania, czyli w czasie stawania się kandydatem do bierzmowania
nastolatek wchodzi w kryzys tożsamości. Często religia traktowana jest jako uciemiężenie.
Normatywny charakter religii jest dla młodego pokolenia nie do przyjęcia 6. Wobec wyżej
wymienionych czynników wielu duszpasterzy i katechetów poddaje w wątpliwość wpływ
katechizacji dzieci na późniejsze przeżywanie wiary przez nastolatków. Jest to jednak błędne
twierdzenie. Okres dojrzewania jest czasem „pożegnania z dzieciństwem”7. Często bardzo
szybkiego, nieprzemyślanego, podsycanego chęcią stania się dorosłym za wszelką cenę8. W
związku z tym większość praktyk religijnych związanych z dziecięcą pobożnością młody człowiek
spostrzega pejoratywnie. Co więcej może się stać przeszkodą do osiągnięcia poczucia
dorosłości. Takie funkcjonowanie nastolatka jest sporym wyzwaniem dla formatorów
przygotowujących młodego człowieka do bierzmowania. Stosując szablony sprawdzające się
przy przygotowywaniu dzieci do Pierwszej Komunii Świętej nie uzyska się pożądanego efektu,
wymagając tego samego od kandydatów do bierzmowania.
Bierzmowanie jest sakramentem inicjacji chrześcijańskiej. W związku z tym powinien
być związany z włączeniem, pogłębieniem życia wiary. Powinien być wtajemniczeniem i
wprowadzeniem w rzeczywistość, która się zaczyna. Nie powinien być zamknięciem pewnego
etapu, ale jego początkiem9. Zbyt często sakrament ten kojarzony jest z egzaminem końcowym,
których młody człowiek w wieku dorastania napotyka wiele. W myśl IV Kongresu Nowej
Ewangelizacji sakrament bierzmowania nie powinien być kojarzony z „kościelną maturą”.
Matura to egzamin, który kończy, zamyka pewien etap życia, którego już nie trzeba będzie
rozwijać. Charakter kursu przed bierzmowaniem sprowadzający wszystko do egzaminu na

4

KEP. Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
W: http://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakrame
ntu-bierzmowania/ [22.05.2018 r.].
5
D. Kruszydło. Rozwojowe uwarunkowania formacji religijnej młodzieży s. 96.
6
Tamże s. 101.
7
Tamże s. 108.
8
Tamże s. 109.
9
L. Slipek. Parafia jakiej pragnę. Warszawa 2001 s. 108.
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„dojrzałość chrześcijańską” daje sygnał młodemu człowiekowi, że przyjęcie przez niego
sakramentu jest końcem. Wobec tego problemu zawieszenie wszystkich praktyk, które były na
nim wymuszane podczas przygotowań będzie czymś oczywistym 10.
Częstym zwyczajem jest tworzenie kursów, które charakteryzuje szkolno-wojskowa
terminologia. Na młodych ludzi oddziałuje odrzucająco indeksowa musztra sprawdzająca
jedynie praktyki religijne11. Młody człowiek szukający akceptacji, sensu życia i sensu swoich
poglądów przyjdzie na kurs przygotowujący do bierzmowania, nie pragnąc dowiadywania się
czegokolwiek. Szuka on relacji z Bogiem i ludźmi12. Budowanie tych relacji będzie możliwe tylko
dzięki możliwości szczerej rozmowy o tym, co młodego człowieka trapi. Model takiej
ewangelizacji można zaczerpnąć prosto z Ewangelii. Jezus towarzyszył napotkanym osobom.
Nie udzielał im lekcji, ale najpierw odpowiadał na pytania. Taki rodzaj formowania młodego
człowieka zakłada potrzebę obecności w tym procesie chrześcijan odznaczających się
dojrzałością osobową i dobrą formacją religijną. A zatem w przygotowaniu do bierzmowania
chodzi raczej o inicjacyjno-katechumenalny charakter wychowania chrześcijańskiego13.
Towarzyszenie młodemu człowiekowi powinno być spotkaniem, indywidualnym bądź
wspólnotowym, w obecności osoby uformowanej prawidłowo i głęboko religijnie. Katecheza
młodzieży nabierze wówczas wymiaru egzystencjalnego, chrystocentrycznego i
pneumacentrycznego14.
2. Kurs Alpha w służbie formacji do bierzmowania
Abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji podczas IV
Kongresu Nowej Ewangelizacji w Częstochowie stwierdził: „Ciągle przygotowujemy ludzi do
przyjmowania sakramentów, a nie do życia wiarą, odkrycia w sobie tożsamości życia wiarą” 15.
Nie ulega wątpliwości, że w poszukiwaniach właściwych narzędzi do katechezy przed
bierzmowaniem powinno sięgać się do najnowszych propozycji wpisanych w dzieło Nowej
Ewangelizacji. Papież Franciszek wielokrotnie zwraca uwagę na potrzebę aktualizowania form
przepowiadania w pracy z młodzieżą16.
Skutecznym narzędziem realizującym wymienione wcześniej postulaty pastoralne i
wychowawcze może być kurs Alpha. Metoda ta wywodząca się z kościoła anglikańskiego od lat
sprawdza się w ujęciu katolickim, co potwierdza wielu hierarchów z całego świata 17. Obecnie
Alpha rozprzestrzeniła się do 169 krajów. Została przetłumaczona na 112 języków. Kurs przeżyło
ponad 24 miliony ludzi18. Dzieło to ma swoje początki w parafii Trójcy Świętej w Londynie. Pod

10

P. Rozpedowski. Bierzmowanie. Ewangelizowanie czy pożegnanie? W: http://www.nowezycie. archidiecezja.
wroc.pl/index.php/2018/01/10/bierzmowanie-ewangelizowanie-czy-pozegnanie/ [22.05.2018 r.].
11
Tamże.
12
D. Kruszydło. Rozwojowe uwarunkowania formacji religijnej młodzieży s. 102.
13
Tamże s. 103.
14
Tamże s. 105.
15
R. Fisichella. Sakrament bierzmowania a ewangelizacja. W: http://nowaewangelizacja.org/sakramentbierzmowania-a-ewangelizacja/ [22.05.2018 r.].
16
Franciszek. Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. Nr 105.
17
Ba. Alpha w ujęciu katolickim. W: http://kursalpha.pl/ [22.05.2018 r.].
18
Ba. Nasza historia. W: http://polska.alpha.org/our-story/ [22.05.2018 r.].
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koniec lat 70-tych XX wieku służyło za narzędzie do katechizacji neofitów. Z czasem dostrzeżono
możliwość zastosowania tego narzędzia do ewangelizacji osób nieochrzczonych. W 1990 roku
anglikańscy duchowni pracujący w kościele Świętej Trójcy Sandy Millar i Nicky Gumbel dokonali
pewnych modyfikacji, które ugruntowały powszechnie dziś znaną wersję kursu Alpha19. Nazwa
nawiązuje do pierwszej litery alfabetu języka greckiego oznaczającej początek. To jednak nie
koniec symbolicznego znaczenia wspomnianej nazwy. Słowo „Alpha” jest akronimem
składającym się z następujących liter: A – anyone can come – każdy może przyjść, kto chce
dowiedzieć czegoś więcej o chrześcijaństwie; L – learning and laughter – wspólna nauka i
śmiech. Tworzenie dobrej atmosfery to jedno z głównych założeń kursu; P – pasta (wł.
makaron). Wspólny posiłek stwarza przyjazną i otwartą atmosferę, pozwala na regenerację sił
po ciężkiej pracy zawodowej lub po całym dniu szkoły; H – help one another – pomagać sobie
nawzajem. Każdy przychodząc na kurs otaczany jest opieką; A – ask of anything. Każdy może
zapytać o wszystko, żadne pytanie nie jest zbyt naiwne i żadne nie jest zbyt nudne20.
Kurs w swoich założeniach jest przede wszystkim ukierunkowany na przekazywanie
podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej. Do tych prawd należą: osoba Jezusa Chrystusa –
Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie, osoba Ducha Świętego, podstawowa koncepcja
eklezjalna. Przedmiotem kursu jest głoszenie oparte o kerygmat chrześcijański 21. Kurs Alpha
obejmuje 10 tygodni, podczas których zostaje wygłoszonych 15 konferencji dotyczących
podstawowych prawd wiary. Kurs rozpoczyna się uroczystą kolacją. Przez pierwsze 7 tygodni
tematyka zagadnień jest następująca: Czy jest w życiu coś więcej? Kim jest Jezus? Dlaczego
Jezus poniósł śmierć na krzyżu? Jak mogę być pewny prawdziwości wiary? Jak i dlaczego
powinienem się modlić? Jak i dlaczego czytać Biblię? Jak Bóg nas prowadzi? Następnie ważnym
punktem jest tzw. „weekend Alpha”. Stanowiący dla większości uczestników moment
przełomowy. Podczas krótkiego wyjazdu podejmowana jest refleksja nad następującymi
zagadnieniami: Kim jest Duch Święty? Jak działa Duch Święty? Jak można zostać napełnionym
Duchem Świętym? Jak najlepiej przeżyć resztę swojego życia? Po zakończonym etapie tzw.
wyjazdu weekendowego, ponownie odbywają się cotygodniowe spotkania. Przez następne 4
tygodnie uczestnicy podejmują refleksję dotycząca: Jak przeciwstawiać się złu? Dlaczego
powinniśmy innym opowiadać o Jezusie? Czy Bóg uzdrawia także i dzisiaj? Czym jest Kościół? 22
Każde spotkanie składa się z trzech części. Pierwszą jest posiłek, który jak już zostało
wspomniane ma ważny aspekt wspólnototwórczy. Drugim elementem jest wykład trwający
około 30 minut. Ostatnią częścią spotkania jest dyskusja w małych grupach23. Prowadzeniem
kursu w polskich parafiach zajmują się zazwyczaj wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, Ruchu
Światło-Życie oraz liczne wspólnoty lub diakonie ewangelizacyjne24.

19

K. Sławiński, Nowa ewangelizacja na podstawie Kursu Alpha. Studium teologiczno-pastoralne. Wrocław 2015
[mps archiwum autora].
20
Tamże.
21
Tamże.
22
Tamże.
23
Ba. Co to jest Alpha? W: http://polska.alpha.org/about/ [22.05.2018].
24
Ba. Organizatorzy. W: http://alpha.odnowa.org.pl/organizatorzy/ [22.05.2018 r.].
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3. Przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania metodą kursu Alpha
w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Oławie
Człowiek jest od początku istotą społeczną. Niezależnie od wieku potrzebuje on drugiej
25
osoby . Jednak dla młodego człowieka pragnienie akceptacji oraz silna potrzeba przynależności
są najbardziej znaczące26. Katecheza chrześcijańska dla młodzieży zawsze powinna być wpisana
we wspólnotę. Jest to sytuacja optymalna, gdy chrześcijańska społeczność jest miejscem, gdzie
młodzi ludzie spotkają się z poczuciem wspólnoty na wzór pierwszych wierzących 27. W
niektórych polskich parafiach formacja przed przyjęciem sakramentu bierzmowania
przeprowadzana jest metodą kursu Alpha. Od 2008 roku tak się dzieje m.in. w parafii pw.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Oławie, leżącej na terenie Archidiecezji Wrocławskiej. W
7. edycji kursu Alpha od października 2015 r. do marca 2016 roku uczestniczyło w nim 56
młodych osób. Po zakończeniu kursu przeprowadzono anonimową ankietę. Odpowiedzi
udzieliło 40 uczestników tegoż kursu. Wyniki tych odpowiedzi zostaną zaprezentowane w
niniejszej części tego opracowania.
Ważnym wskaźnikiem świadczącym o religijności młodego człowieka są jego najbliżsi.
Młodym respondentom zadano pytanie o stan religijności w rodzinie. 40,5% udzieliło
odpowiedzi „wierząca, praktykująca regularnie”. Takim samym poparciem cieszyła się
odpowiedź „wierząca, praktykująca nieregularnie”. 16,7% ankietowanych odpowiedziało, że ich
rodzina jest „wierząca, niepraktykująca”. Natomiast 2,3% pytanych stwierdziło, że ich rodzina
jest „niewierząca, neutralnie nastawiona do Kościoła”. Odpowiedzi: „niewierząca, przywiązana
do tradycji” oraz „niewierząca, negatywnie nastawiona do Kościoła” nie zostały przez nikogo
wybrane.

Wykres 1: Jak wygląda religijność w Twojej rodzinie?

Wpływ rodziny na stan życia religijnego dziecka widoczny jest w odpowiedziach na
kolejne pytanie, które dotyczyło już wiary młodego respondenta. Brzmiało ono: „Jak określiłbyś
25

B. Drożdż. Preewangelizacyjna rola Kościoła w kontekście duszpasterstwa młodzieży. W: Duszpasterstwo
młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian. Red. P. Ochotny, M.J. Tutak, T. Wielebski. Warszawa 2018 s.
85.
26
D. Kruszydło. Rozwojowe uwarunkowania formacji religijnej młodzieży s. 97.
27
L. Slipek. Parafia jakiej pragnę s.108.
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siebie przed kursem Alpha w kategoriach wiary chrześcijańskiej?”. Aż 50% respondentów
uważała się za „niezdecydowanych”. 40,5% zdeklarowało się jako katolicy. Za niechrześcijan,
ateistów lub agnostyków podało się pozostałe 9,5% ankietowanych.

Wykres 2: Jak określiłbyś siebie przed kursem Alpha w kategoriach wiary chrześcijańskiej?

Po zakończeniu kursu Alpha odpowiedź młodzieży dotycząca ich tożsamości
chrześcijańskiej uległa diametralnej zmianie. 90,5% określiło siebie mianem katolika. 7,1%
stwierdziło, że nadal pozostają niezdecydowani. Zaledwie 2,4% podało się za agnostyków. Tak
duże poparcie dla poczucia tożsamości katolickiej jest potwierdzeniem podstawowego
założenia kursu Alpha, który ma wprowadzać do Kościoła jako wspólnoty ludzi wierzących.
Kolejnym wnioskiem jest fakt, że znaczna większość młodzieży określa się mianem katolików.
Jeśli przyjmiemy, że w odpowiedzi „niezdecydowany”, która cieszyła się niskim poparciem,
ankietowali ujęli różne denominacje chrześcijańskie, okaże się, że kurs Alpha
w ujęciu katolickim nie jest narzędziem wyprowadzającym wiernych z Kościoła katolickiego ku
wspólnotom protestanckim.

Wykres 3: W którym momencie nastąpiła zmiana spojrzenia na wiarę?
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Młodzi respondenci stwierdzają jasno, że zmiana w myśleniu i postrzeganiu swojej
tożsamości religijnej nastąpiła podczas „weekendu Alpha”. Odpowiedź taką udzieliło 69,6%
ankietowanych. Wyjazd ten ma w swoich głównych założeniach przekazanie uczestnikom
podstawowych informacji o Duchu Świętym oraz ukazanie jego realnej obecności i działania.
Łączy się z atmosferą wyjazdu, która powinna być na wskroś wspólnotowa. Jest wysoce
prawdopodobne, że poczucie wspólnoty, w której działa Duch Święty, wpłynął na zmianę
myślenia młodzieży. 30,4% pytanych stwierdziło, że zmiana postawy dotyczącej tożsamości
religijnej następowała stopniowo podczas cotygodniowych spotkań kursu. Taka odpowiedź
młodych respondentów potwierdza aktualność tematów podejmowanych podczas spotkań.
Przestrzeń do zadawania pytań i dyskusji pozwala na kształtowanie pozytywnej opinii
o Kościele.

Wykres 4: Czy przed kursem regularnie uczęszczałeś/aś do Kościoła?

Praktyki religijne dla młodych ludzi zazwyczaj jawią się jako przykry obowiązek. Rozmaite
próby kontroli uczestnictwa kandydatów do bierzmowania wzbudzają spore kontrowersje. W
parafii, w której przeprowadzano wspominane badania ankietowe, praktyki religijne
formowanych do przyjęcia sakramentu bierzmowania nie były w żaden sposób monitorowane.
52,4% młodych uczestników ankiety wypowiedziało się, że przed rozpoczęciem kursu
regularnie uczęszczało do kościoła. Okazjonalną obecność w kościele zgłosiło 28,6% pytanych.
19% kandydatów do bierzmowania przyznało się do nie uczęszczania do kościoła.
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Wykres 5: Czy teraz regularnie uczęszczasz do Kościoła?

Po zakończeniu kursu Alpha 73,8% młodych respondentów zadeklarowało regularne
uczęszczanie do kościoła. Wzrost liczby uczęszczających do kościoła wskazuje na pozytywny
wpływ kursu Alpha, który ma za zadanie ukazanie wspólnoty wierzących jako domu, gdzie każdy
ma swoje miejsce28. Okazjonalną obecność w kościele wskazało 16,7% pytanych. Spadek
poparcia zauważalny jest przy odpowiedzi całkowicie negującej obecność w kościele. Takiej
odpowiedzi udzieliło zaledwie 9,5% ankietowanych.

Wykres 6: Czy zamierzasz przyłączyć się do wspólnoty/duszpasterstwa?

28

Por. K. Sławiński, Nowa ewangelizacja na podstawie Kursu Alpha. Studium teologiczno-pastoralne. Wrocław
2015. [mps archiwum autora].
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Twórcy kursu Alpha wśród podstawowych założeń uważają wprowadzenie uczestników
do wspólnoty eklezjalnej. Ostatnie spotkanie kursu nosi tytuł „A co z Kościołem?” 29. Temat ten
ma za zadanie wskazać, że nie chodzi tylko o bierną obecność, ale o kontynuowanie formacji.
Nazwa kursu informuje o początku drogi, która wraz z zakończeniem kursu nie powinna się
zamknąć30. W parafii, w której młodzi ludzie przeżywali kurs Alpha, została zaproponowana im
dalsza formacja w Ruchu Światło-Życie. 57,9% nie zgłosiło chęci do włączenia się do wspólnoty
lub duszpasterstwa. 42,4% ankietowanych stwierdziło, że chce wejść się do wspólnoty lub
duszpasterstwa.

Wykres 7: Jaka jest twoja końcowa ocena kursu przygotowującego do bierzmowania?

Młodzi ludzie zostali poproszeni o ocenę formacji przed przyjęciem sakramentu
bierzmowania przeprowadzoną metodą kursu Alpha. 64,3% respondentów uznało ją za bardzo
dobrą. 28,6% ankietowanych oceniło kurs dobrze, natomiast 7,1% zadowalająco.

Wykres 8: Czy w jakiś sposób skorzystałeś/aś z kursu Alpha?
29

Ba. O kursie. W: http://alpha.odnowa.org.pl/o-kursie/ [23.05.2018 r.].
Por. K. Sławiński, Nowa ewangelizacja na podstawie Kursu Alpha. Studium teologiczno-pastoralne. Wrocław
2015 [mps archiwum autora].
30
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Młodzi respondenci pytani o konkretne korzyści płynące z uczestnictwa w kursie Alpha
najczęściej stwierdzali, że „wzmocnili swoją wiarę” (75% ankietownych). Aż 50% badanych
stwierdziło, że po kursie „czuje więcej pokoju”. 35% respondentów wypowiedziało się, że Alpha
„pozwoliła im odkryć relację z Bogiem przez Jezusa”. Natomiast 25% poparcia uzyskały
odpowiedzi: „znalazłem nowy cel w życiu”, „mam nowych przyjaciół” oraz „czuję się kochanya/mam w sobie więcej miłości”. Odpowiedzi na powyższe pytanie wskazują na pozytywną
reakcję młodych ludzi wobec ewangelizacyjnego charakteru kursu Alpha. Dodatkową
pozytywną ocenę potwierdzają świadectwa, które złożyli absolwenci kursu31.
***
Niewątpliwie formacja młodych ludzi przed przyjęciem sakramentu bierzmowania to
niełatwe zadanie. Młodzi ludzie przyzwyczajeni do szkolnej dyscypliny prędzej czy później
dostosują się wymagań stawianych im podczas kursów przygotowawczych przed
bierzmowaniem. To może uśpić czujność duszpasterzy. Najczęstszym wyznacznikiem
określającym owocność okresu przygotowawczego jest zachowanie młodzieży podczas
uroczystości bierzmowania. Piękna sakralna uroczystość nie daje pełnego obrazu stanu
duchowego młodych ludzi. Po wyjściu ze świątyni zaczyna się prawdziwa weryfikacja
przygotowań. Wówczas okazuje się czy bierzmowanie stało się dla młodego człowieka
„studniówką” czy „zaślubinami”. Studniówka to jednorazowe wydarzenie, które nie łączy
młodego człowieka ze społecznością, z którą przeżywał bardzo ważną uroczystość. Natomiast
zaślubiny są wydarzeniem łączącym na zawsze i „cementującym” relację. Odnosząc to do
sakramentu bierzmowania, o owocności przygotowań zaświadczy fakt, czy młodzi ludzie weszli
w relację z Bogiem i otworzyli się na Ducha Świętego podobnie jak małżonkowie podczas
ślubu32.

31

- Cały kurs był bardzo interesujący i piękny. Z pewnością w jakiś sposób jeszcze bardziej umocnił mnie w wierze
i pokazał Kościół trochę z innej (lepszej) strony.
- Najlepszym elementem całego kursu był wyjazd do Henrykowa (weekend Alpha), dał mi on całkiem nowy
światopogląd i zmienił moje przekonania.
- Atmosfera była wspaniała podczas wyjazdu, jak i wszystkich spotkań. Wszyscy prowadzący ten kurs to genialni
ludzie! Będzie mi brakować spotkań. Wiele wyniosłam z poniedziałkowych zebrań.
- Najwspanialszym wydarzeniem były rekolekcje, które były błogosławionym czasem. Cały wyjazd, czyli wszystkie
konferencje były dobrze prowadzone przez animatorów, a modlitwa wstawiennicza utwierdziła mnie jak bardzo
potrzebuje Jezusa w swoim życiu.
- Wyjazd do Henrykowa to super przeżycie. Chciałabym zachować i pogłębiać wiarę w Jezusa.
- Przede wszystkimi chciałabym zapamiętać co tam się działo, co czułam i co przeżyłam. Że wiedziałam, że Bóg jest.
Poza tym chce w pełni mu uwierzyć.
- Myślę, że modlitwa wstawiennicza to rzecz, której nigdy nie zapomnę. W poprzednim roku zdarzyło się w moim
życiu dużo złych i przykrych rzeczy i przeżywałam kryzys wiary, mówiłam sobie: „skoro Bóg jest dobry, dlaczego na
to wszystko pozwala? Czy w ogóle istnieje?”. Modlitwa wstawiennicza wstrząsnęła mną i pomogła mi ponownie
uwierzyć.
- Dziękuję za możliwość przeżycia i dowiedzenia się tylu rzeczy. Na pewno przygotowania będę trzymał w mej
pamięci i być może pomogę w nich za rok. Jest to najlepsza forma przygotowań do bierzmowania o jakiej słyszałem.
32
M. Bilska. Ks. Węgrzyniak o bierzmowaniu: Przygotować do takiej więzi z Bogiem, jak małżonków do ślubu. W:
https://pl.aleteia.org/2017/11/27/ks-wegrzyniak-o-bierzmowaniu-przygotowac-do-takiej-wiezi-z-bogiem-jakmalzonkow-do-slubu/ [23.5.2018 r.].
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Wobec powyższych założeń kurs Alpha może stać się dobrą formą przygotowania do
przyjęcia sakramentu bierzmowania. Wskazują na to jednoznacznie wyniki badań
statystycznych przeprowadzonych na młodzieży przygotowującej się do tego sakramentu w
parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Oławie. Zdecydowana większość młodych ludzi
wskazała na pozytywne zmiany, które dokonały się w ich życiu wiary. Wielu z nich odkryło na
nowo chrześcijaństwo. Spora część zmieniła spojrzenie na Kościół oraz na potrzebę praktyk
religijnych. Niektórzy z badanych wskazali chęć na dalsze pogłębianie wiary w formacji we
wspólnocie lub duszpasterstwie. Nie ulega wątpliwości, że młodzież bierzmowana dzięki
kursowi Alpha otrzymała oczekiwane poczucie wspólnoty oraz miłości chrześcijańskiej. Wobec
wyżej wymienionych argumentów kurs Alpha można nazwać skutecznym narzędziem formacji
młodych ludzi przed przyjęciem sakramentu bierzmowania.
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Summary:
Preparation for the sacrament of Confirmation is a challenge for the Church of our time.
Seeking of fruitful formation of young people doesn't stop. The answer to their expectations
for the Church is not easy. One of the tools which helps in formation of young people before
confirmation, is the world renowned Alpha course. In its assumptions, it responds to the needs
of a young man, who is seeking the opportunity to ask questions, feel the community and
accept. Statistical surveys clearly shows, that this method of rooting people in the church.
Keywords: confirmation, Alpha course, evangelism, Church, community
Słowa kluczowe: bierzmowanie, kurs Alpha, ewangelizacja, Kościół, wspólnota
ks. mgr Piotr Rozpędowski – mgr teologii, prezbiter Archidiecezji Wrocławskiej,
doktorant w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL. Zaangażowany duszpastersko w
Ruchu Światło-Życie oraz w Drodze Neokatechumenalnej. Zainteresowania naukowe: nowa
ewangelizacja, eklezjologia pastoralna, historia Kościoła na Śląsku.
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Remigiusz Malewicz

Pięć filarów posługi homilisty według Dyrektorium
homiletycznego
Dyrektorium homiletyczne1, wydane przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów w 2014 roku, przedstawia naturę homilii oraz jej cel w świetle dokumentów
Kościoła. Począwszy od dokumentów II Soboru Watykańskiego po adhortację Evangelii
gaudium. Autorom dokumentu chodziło o przekazanie praktycznych wskazań, które pomogłyby
homilistom2 w owocnym wypełnianiu ich misji. We wprowadzeniu do Dyrektorium znalazło się
zdanie, które określa najważniejsze filary i fundamenty posługi głosiciela słowa: „Najbardziej
liczy się jednak to, żeby homilista umieszczał słowo Boże w centrum własnego życia duchowego,
żeby znał dobrze swój lud, żeby rozmyślał nad wydarzeniami czasów, żeby nieustannie starał
się rozwijać umiejętności pomagające mu skutecznie przepowiadać, a nade wszystko żeby w
swoim ubóstwie duchowym z wiarą przyzywał Ducha Świętego, albowiem to głównie dzięki
Niemu serca wiernych otwierają się na tajemnice Boże”3. Wskazane tutaj zadania to
hermeneutyczny klucz do zrozumienia posługi głosiciela Ewangelii.
Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie, rozwinięcie i pogłębienie wymienionych
wyżej zaleceń. Podstawowymi źródłami umożliwiającymi zrealizowanie tego zadania będą:
pozostałe numery Dyrektorium homiletycznego, kościelne źródła posoborowe dotyczące
przepowiadania (szczególnie Verbum Domini4 i Evangelii gaudium5), a także wybrane
homiletyczne publikacje i opracowania. Z uwagi na wielość źródeł, autor artykułu podejmie
próbę syntetycznego wyeksponowania najważniejszych elementów. Wyróżnione przez
Dyrektorium „filary” posługi homilisty wyznaczają strukturę niniejszego opracowania.
1. „Żeby homilista umieszczał słowo Boże w centrum własnego życia duchowego” (DH 3)
Według Dyrektorium homiletycznego, pierwszym filarem posługi homilisty jest
umieszczanie słowa Bożego w centrum własnego życia duchowego. Jest to zadanie, którego
realizacja wpływa na owocne pełnienie posługi przepowiadania. Po pierwsze, stanowi ono
źródło duchowego wzrostu homilisty. Po drugie, wiąże się ściśle z samym aktem
przepowiadania homilijnego (przygotowaniem i wygłoszeniem homilii).
Osobista modlitwa słowem Bożym jest podstawowym źródłem duchowego wzrostu
homilisty. Jest ona najważniejszym „środowiskiem” jego osobistej formacji. Benedykt XVI w

1

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dyrektorium homiletyczne. 29 czerwca 2014 [dalej: DH].
Dyrektorium homiletyczne używa terminu „homilista” na określenie głosiciela homilii, czyli przepowiadania
liturgicznego. „Kaznodzieja” zaś to głosiciel kazania, czyli przepowiadania, które odbywa się poza kontekstem
liturgii.
3
DH nr 3.
4
Benedykt XVI. Adhortacja Verbum Domini. 30 września 2010 [dalej: VD].
5
Franciszek. Adhortacja Evangelii gaudium. 24 listopada 2013 [dalej: EG].
2
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Verbum Domini przypomniał, że „biskupi, prezbiterzy i diakoni nie mogą absolutnie myśleć o
przeżywaniu swojego powołania i misji bez zdecydowanego i wciąż odnawianego wysiłku
uświęcania się, którego jednym z filarów jest Biblia”6. Słowo Boże umacnia i rozwija wiarę.
Obcowanie ze świętym tekstem prowadzi do „najwyższej wartości poznania Jezusa Chrystusa”7.
Nie chodzi tutaj tylko o poznanie intelektualne, ale przede wszystkim o poznanie osobowe i
osobiste. Homilista, podobnie jak każdy chrześcijanin, poprzez systematyczną i osobistą
zażyłość z Biblią nie tyle spotyka sam tekst, co żywego Chrystusa. W czasie modlitewnego
rozmyślania słowa Bożego, „stający przed nami Chrystus pragnie wejść w samą naszą istotę,
ażeby tam, przez nas zaproszony, zasiąść do wspólnej z nami uczty”8. Słowo Boże to także
podstawowe źródło kapłańskiego nawrócenia. Jak zaznaczył Jan Paweł II w Pastores dabo vobis,
kapłan musi „z sercem uległym i rozmodlonym zbliżać się do Słowa, aby ono przeniknęło do
głębi jego myśli i uczucia i zrodziło w nim nową mentalność”9. Słowo Boże kształtuje serce
dobrego pasterza, szafarza Słowa10. Poprzez medytację biblijną kapłan (homilista) coraz
bardziej otwiera się na Ducha Świętego i staje się człowiekiem duchowym, uzdolnionym do
posługiwania Ducha, a nie litery11. W liście na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego Benedykt XVI
pytał kapłanów: „Czy jesteśmy naprawdę przeniknięci Słowem Bożym? Czy jest ono doprawdy
pokarmem, którym się posilamy, bardziej niż chlebem i sprawami tego świata? Czy naprawdę
je znamy? Czy je miłujemy? Czy troszczymy się wewnętrznie o to Słowo do tego stopnia, aby
rzeczywiście odciskało się ono na naszym życiu i kształtowało nasze myślenie?”12. Papież
poprzez te pytania ukazał znaczenie słowa Bożego dla duchowego rozwoju prezbiterów. W tym
samym liście wyraził przekonanie, że słowo Boże jest prawdziwym antidotum na egzystencjalną
pustkę i osłabienie skuteczności kapłańskiej posługi13.
Osobista modlitwa słowem Bożym jest nierozerwalnie związana z aktem
przepowiadania – przygotowaniem i wygłoszeniem homilii. W teologii homilii jednym z obrazów
opisujących kwalifikacje homilisty jest obraz herolda. Przywołuje on funkcję starożytnego
wysłannika, którego zadaniem było wierne przekazywanie słów króla lub władzy państwowej.
Porównanie głosiciela słowa do niego uwypukla fakt, że homilista nie przepowiada w swoim
imieniu, ani nie przekazuje na ambonie prywatnych mądrości. Jego misja jest inna – ma usłyszeć
słowo, które Bóg chce przekazać ludziom, aby potem móc je właściwie ogłosić14. Homilia karmi
się słowem Bożym i sama się nim staje. Jak zaznacza Dyrektorium, aby odkryć to, co Bóg chce

6

VD nr 78.
Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei Verbum”. 18 listopada 1965 nr 25
[dalej: KO].
8
H.U. von Balthasar. Medytacja chrześcijańska. Poznań 2014 s. 29.
9
Jan Paweł II. Adhortacja Pastores dabo vobis. 25 marca 1992 nr 26.
10
Por. VD nr 78.
11
Por. S. Haręzga. Medytacja słowa Bożego podstawową modlitwą kapłana. W: Sztuka bycia księdzem. Poradnik.
Red. J. Augustyn. Kraków 2011 s. 139.
12
Benedykt XVI. List na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego z okazji 150. rocznicy dies natalis Świętego Proboszcza z
Ars. W: https://w2.vatican.va/content/benedictxvi/pl/letters/2009/documents/hf_benxvi_let_ 20090616_ annosacerdotale.html [10.12.2017].
13
Por. Tamże.
14
Zob. W. Przyczyna. Kaznodzieja jako herold. W: Sługa Słowa. Red. W. Przyczyna. Kraków 1997 s. 51-63.
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powiedzieć człowiekowi, należy połączyć ze sobą czas studium i modlitwy 15. Homilista nie może
bazować jedynie na prywatnych intuicjach czy utartych schematach. Dlatego w pracy z tekstami
świętymi powinien posłużyć się właściwymi „homiletycznymi narzędziami”: znajomością
egzegezy, hermeneutyki Lekcjonarza mszalnego, teologii biblijnej, teologii homilii, znajomością
Magisterium Kościoła, itd. Wykorzystanie tych narzędzi nie przypomina jednak pracy w
„zimnym laboratorium”. Chodzi o modlitewny kontakt z tekstami świętymi, ponieważ homilię
zawsze „należy układać i wygłaszać w kontekście modlitwy” 16. Medytacja słowa Bożego na
etapie przygotowania homilii jest ważna jeszcze z innego powodu. Homilista, zanim staje się
głosicielem słowa, najpierw jest jego słuchaczem. W Evangelii gaudium papież Franciszek
stwierdza: „Przed przygotowaniem konkretnie tego, co powiemy w kazaniu, powinniśmy jako
pierwsi pozwolić się zranić temu Słowu, które zrani innych, ponieważ jest to słowo żywe i
skuteczne”17. Homilista powinien głosić słowo Boże, którego najpierw słuchał i które
wewnętrznie przyjął. Dopiero wtedy stanie się świadkiem tego słowa, będzie mówił „od serca”.
Przepowiadanie pozbawione modlitwy może imponować zgromadzonym ludziom mocą
inteligencji i elokwencji, ale zabraknie w nim pełnej Ducha rozmowy Boga z człowiekiem18.
Homilista, który nie modli się słowem Bożym, „stanie się fałszywym prorokiem, oszustem lub
pustym szarlatanem”19. Nie zmienia to oczywiście faktu, że homilista głosi Chrystusa, a nie
siebie. Nie może zatem „uszczuplać” słowa Pana tylko do tego, czym został wewnętrznie
poruszony lub do czego sam w swoim mniemaniu dorasta20.
Konkretnym sposobem umieszczania słowa Bożego w centrum życia duchowego jest
lectio divina. To lektura Biblii od początku praktykowana w dziejach Kościoła. Polega na czytaniu
ludzkiego życia w świetle Bożego słowa. Składa się z czterech strategicznych etapów: lectio,
meditatio, oratio, contemplatio. O kultywowanie tej metody modlitwy apelowali kolejni
papieże: Jan Paweł II21, Benedykt XVI22, Franciszek23. Dyrektorium homiletyczne stwierdza:
„również głosiciel homilii powinien ją stosować do rozważań nad czytaniami biblijnymi i

15

Por. DH nr 26. Przygotowaniu homilii ma służyć „dłuższy czas studium, modlitwy, refleksji i kreatywności
duszpasterskiej” EG nr 145.
16
DH nr 26.
17
EG nr 150.
18
Por. R. F Morneau. Preaching as a Spiritual Exercise. W: A Handbook for Catholic Preaching. Red. E. Foley.
Minnesota 2016 s. 4.
19
EG nr 151. O modlitwie homilisty i kaznodziei zob. J. Twardy. Modlitwa kaznodziei. W: Sługa Słowa. Red. W.
PRZYCZYNA. Kraków 1997 s. 230-235; Tenże. Aby słowo wydało plon. O modlitwie głosiciela i słuchacza słowa Bożego.
Katowice-Ząbki 2005.
20
„Nie powinien obniżać kryteriów swojego orędzia do poziomu własnego, osobistego świadectwa w obawie przed
oskarżeniem, że nie praktykuje tego, co głosi. Ponieważ głosi nie siebie, tylko Chrystusa, bez obłudy może
wskazywać szczyty świętości, do których jak każdy inny człowiek dąży w swojej pielgrzymce wiary” DH nr 7.
21
„Konieczne jest zwłaszcza, aby słuchanie Słowa Bożego stawało się żywym spotkaniem, zgodnie z wiekową i
nadal aktualną tradycją lectio divina, pomagającą odnaleźć w biblijnym tekście żywe Słowo, które stawia pytania,
wskazuje kierunek, kształtuje życie”. Jan Paweł II. List Novo millennio ineunte. 6 styczna 2001 nr 39.
22
„Synod wielokrotnie kładł nacisk na potrzebę modlitewnego podejścia do świętego tekstu jako podstawowego
elementu życia duchowego wszystkich wierzących w różnych posługach i stanach życia, ze szczególnym
uwzględnieniem lectio divina. Słowo Boże leży bowiem u podstaw każdej autentycznej duchowości
chrześcijańskiej” VD nr 86. Zob. VD nr 87.
23
Zob. EG nr 152.
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tekstami liturgicznymi w duchu modlitwy, kiedy przygotowuje homilię”24. Metoda ta pomaga
homiliście doświadczyć, że litery Biblii skrywają prawdziwe i żywe słowa Pana. W swojej
posłudze ma przecież nie tylko mówić o Bogu, ale Go głosić i mówić w Jego imieniu.
2. „Żeby znał dobrze swój lud” (DH 3)
Homilista to ten, który dobrze zna swój lud, czyli adresata przepowiadania. Kompetencja
ta jest istotna z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze – wpływa na treść głoszonego
słowa (element materialny przepowiadania). Po drugie – znajduje wyraz w sposobie głoszenia
(element formalny przepowiadania). Papież Franciszek zauważył, że „homilia stanowi kryterium
oceny bliskości i zdolności spotkania pasterza ze swoim ludem”25. Chodzi tu o bliskość na
płaszczyźnie treści, jak i formy przepowiadania.
Znajomość słuchacza wpływa na treść przepowiadania homilijnego. Słowo Boże to
rzeczywistość dynamiczna i żywa. Skierowane jest ono do konkretnego człowieka. Człowiek ten
żyje on w określonych okolicznościach i czasie, przychodzi do Boga z różnymi pragnieniami i
pytaniami. Homilia, która jest przedłużeniem słowa Bożego posiada tę samą dynamikę.
Głoszone orędzie zbawcze nie może być zatem zawieszone w próżni. Przepowiadanie słowa
domaga się aktualizacji antropologicznej. Oznacza to, że homilista powinien uwzględnić w
przepowiadaniu homilijnym szczególne potrzeby słuchacza26. Dyrektorium homiletycznego
stwierdza: „homilia powinna być dostosowana do potrzeb danej wspólnoty i naprawdę czerpać
od niej natchnienie”27. Homilista zaś „powinien nie tylko czytać Pismo Święte w kontekście całej
Tradycji wiary katolickiej, lecz także zastanawiać się nad nim w odniesieniu do wspólnoty, która
zgromadzi się na słuchanie słowa Bożego”28. W homilijnej aktualizacji antropologicznej nie
chodzi jedynie o prostą aplikację do życia wskazań wypływających z biblijnego słowa. Nie chodzi
także o znalezienie czegoś „ciekawego do powiedzenia”29. Nie chodzi o zarzucanie ludzi
potokiem egzystencjalnych przykładów. Chodzi bardziej o wydobycie konkretnego
doświadczenia życiowego słuchacza w celu zinterpretowania go w świetle zbawczego orędzia
(sprawowanego misterium Chrystusa). Bóg w swoim słowie to życie interpretuje, oświeca i
zbawia oraz kieruje konkretne wezwanie. Zbawcze dzieła Boga, o których dają świadectwo
teksty święte, nie tylko wydarzyły się w biblijnej przeszłości, nie tylko są żywe w „teraz”
przepowiadania, nie tylko uobecniają się w „teraz” celebracji liturgicznej, ale są obecne w
„teraz” chrześcijańskiego życia. Jak zaznacza Stanisław Dyk, „dzięki urzeczywistnieniu owego
spotkania Chrystusa z życiem słuchaczy homilia otrzymuje swą pełną skuteczność zbawczą –
staje się słowem nadziei; słowem, które uwalnia; słowem, które włącza we wspólnotę z
24

DH nr 28.
EG nr 135.
26
Por. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. 6
listopada 2003 nr 65. Zob. R. Hajduk. Mea res igitur. Egzystencjalny aspekt przepowiadania homilijnego. W: Homilia
integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego. Red. M. Dąbrówka, M. Klementowicz. Tarnów 2017 s. 5161; Ł. Krauze. Homilista wobec spraw ubogich tego świata. Treści egzystencjalne w homilii. W: Homilia integralna.
Studium treści przepowiadania homilijnego. Red. M. Dąbrówka, M. Klementowicz. Tarnów 2017 s. 63-73.
27
DH nr 8.
28
DH nr 33.
29
Por. EG nr 154.

25
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Chrystusem i upodabnia do Niego”30. Nieznajomość słuchacza może skutkować tym, że
zbawienie, o którym mówią teksty święte pozostanie tylko pobożnym marzeniem –
rzeczywistością daleką i abstrakcyjną. Homilista przez swoje słowa daje się „wypowiedzieć”
słuchaczowi. Słuchacz zaś powinien odczuć, że w homilii Bóg mówi o jego życiu.
Znajomość adresata ważna jest nie tylko ze względu na treść homilii, ale także sposób
jej głoszenia. Chodzi tutaj o stronę formalną przepowiadania, a szczególnie posłużenie się
odpowiednim językiem. Papież Franciszek stwierdza: „przepowiadanie chrześcijańskie znajduje
w sercu kultury ludu źródło wody żywej, zarówno żeby wiedzieć, co należy mówić, jak i znaleźć
właściwy sposób, by to powiedzieć”31. Dlatego należy przemawiać w „kluczu «kultury ojczystej
– macierzyńskiej»”32. Niezmienna treść Ewangelii musi być wyrażana językiem dostosowanym
do możliwości percepcyjnych słuchaczy. Jednym z najważniejszych przymiotów tego języka jest
jego zrozumiałość i prostota. Homilista, który nie mówi zrozumiale, naraża się na mówienie w
próżni33. Przepowiadający powinien znać ludzi, a także język, którym się komunikują34.
Dyrektorium homiletyczne zachęca homilistów do rozpoczęcia przygotowania słowa
kilka dni przed jego głoszeniem. Przygotowujący homilię ma z namysłem i modlitwą
zainteresować się tym, czym żyje wspólnota parafialna i szersza społeczność35. Papież
Franciszek mówi wręcz o potrzebie „kontemplacji ludu”36. Jak zaznacza Jan Twardy, w homilii
nie chodzi o „człowieka wymyślonego, «papierowego», bo taki nie istnieje, ale o człowieka,
który żyje, tu się znajduje w konkretnych warunkach egzystencjalnych”37. Niezastąpionym
źródłem poznawania życia słuchacza jest osobisty kontakt duszpasterski, spotkania z ludźmi,
słuchanie ich problemów, pragnień i radości. Ważna jest także umiejętność tzw. „obserwacji
uczestniczącej”, czyli spoglądanie na ludzi i świat okiem proroka 38. Cennym sposobem na
usłyszenie potrzeb słuchacza są także kręgi biblijne. Dzielenie się przez ludzi świeckich życiowym
doświadczeniem w kontekście czytań zbliżającej się niedzieli wnosi nowe światło dla
przygotowującego homilię39.
3. „Żeby rozmyślał nad wydarzeniami czasów” (DH 3)
Trzeci filar posługi homilisty to potrzeba rozmyślania nad wydarzeniami czasów.
Wskazanie to związane jest z poprzednim punktem, czyli potrzebą znajomości adresata.
Doświadczenie życiowe słuchacza to nie tylko doświadczenia związane z przeżywaniem siebie
samego, nie tylko przeżywanie siebie w relacji do innych ludzi, nie tylko doświadczenie siebie w
relacji do Boga. To także doświadczenia związane z relacją człowieka do świata. Konkretny
słuchacz żyje bowiem w konkretnym świecie, który na niego oddziałuje.
30

S. Dyk. Homilia – droga do żywego poznania misterium Chrystusa. Kielce 2016 s. 138.
EG nr 159.
32
EG nr 139.
33
Por. EG nr 158.
34
Por. Tamże.
35
Por. DH nr 33.
36
Por. EG nr 154.
37
J. Twardy. Aktualizacja słowa Bożego w kaznodziejstwie. Przemyśl 2009 s. 248.
38
Por. Tamże s. 249-251.
39
Por. R. N. Fragomeni, J. A. Wallace. The Teaching of Preaching. W: A Handbook for Catholic Preaching s. 24.
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II Sobór Watykański przypomniał: „Zadaniem całego Ludu Bożego, a zwłaszcza pasterzy
i teologów, jest z pomocą Ducha Świętego wysłuchiwanie, rozważanie i interpretowanie w
świetle słowa Bożego różnych form wypowiedzi naszych czasów, tak aby objawiona Prawda
mogła być zawsze dokładniej ujmowana, lepiej wyjaśniana i właściwiej przedstawiana”40.
Wspomniane „formy wypowiedzi naszych czasów”, czyli także „wydarzenia czasów” mają być
rozważone i interpretowane w świetle Bożego słowa. Szczególnym miejscem tej interpretacji
jest homilia. Oświetlenie „wypowiedzi naszych czasów” słowem Pana pozwala udzielić
odpowiedzi na pytanie: co Bóg mówi o tych wydarzeniach i do czego w ich kontekście wzywa
człowieka? Chodzi o to, aby homilista ukazywał Boga obecnego i działającego w świecie i
ludzkim życiu. Papież Franciszek zaznacza, że przygotowanie homilii przemienia się wtedy w
„dokonywanie ewangelicznego rozeznania”, aby usłyszeć Boże wezwanie skierowane do
człowieka w konkretnej sytuacji historycznej41. Jak zauważa S. Dyk, homilia jest „teologią
zanurzoną w historii ludzkiego życia – staje się historyczną hermeneutyką działania Boga, które
jest weryfikowalne”42. Głosiciel Ewangelii to ten, który ukazuje, że słowa Jezusa: „Ojciec mój
działa aż do tej chwili i ja działam”43, są prawdziwe i spełniają się w życiu wierzących44. Homilista
rozmyślający nad wydarzeniami czasów i interpretujący je w świetle Bożego słowa przypomina
biblijnego proroka. Specyficzną cechą przepowiadania proroków było ścisłe powiązanie słowa z
wydarzeniami historii zbawienia. Słowo, które wychodziło z ich ust „miało moc twórczą dla tej
historii, a równocześnie było jej interpretacją, wypowiedzią zbawczą lub potępiającą,
obiecującą i pocieszającą”45.
Określenie „wydarzenia czasów” związane jest także z pojęciem „znaki czasu”. Stanisław
Bielecki definiuje je jako: „zjawiska, wydarzenia, procesy, w których przejawia się działanie
Ducha Świętego, ingerującego w dzieje ludzkości przez pobudzanie i oświecanie ludzkich serc,
które wymagają konfrontacji z nauką ewangeliczną i zaangażowania chrześcijan; wobec tych
zjawisk Kościół i poszczególni chrześcijanie nie mogą być obojętni, gdyż albo z nich samych, albo
z Ewangelii z nimi skonfrontowanej wynika wezwanie do działania”46. Można zatem powiedzieć,
że homilista to ten, który pomaga ludziom rozpoznawać prawdziwe znaki czasu, czyli
autentyczne przejawy działania Ducha Świętego w świecie.
Rozmyślanie nad wydarzeniami czasów to także wezwanie, aby homilista nie patrzył na
świat w sposób wrogi czy schematyczny. Ważne jest także, by nie demonizował świata i
przemian w nim zachodzących. W chrześcijaństwie nie chodzi bowiem o przeciwstawianie
Ewangelii światu, ale o dialog między nimi. Postawa ta nie ma oczywiście nic wspólnego z jakimś
oportunizmem czy rozmywaniem prawdy Ewangelii. Benedykt XVI w homilii na rozpoczęcie
Roku Wiary zauważył, że w dzisiejszy świecie jest wiele duchowych pustyń. Zaznaczył jednak, że
40

Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”. 7 grudnia
1965 nr 44.
41
Por. EG nr 154.
42
S. Dyk. Homilia – droga do żywego poznania misterium Chrystusa s. 156.
43
J 5,17.
44
Por. S. Dyk. Homilia – droga do żywego poznania misterium Chrystusa s. 158.
45
J. Kudasiewicz. Kaznodzieja jako prorok. W: Sługa Słowa. Red. W. Przyczyna. Kraków 1997 s. 73.
46
S. Bielecki. Znaki czasu. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin
2006 s. 923.
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wychodząc od tego doświadczenia można na nowo odkryć głębokie pragnienia Boga, sensu
życia i tego co w życiu niezbędne. „Na pustyni trzeba nade wszystko ludzi wiary, którzy swym
własnym życiem wskazują drogę ku Ziemi Obiecanej i w ten sposób uobecniają nadzieję. Żywa
wiara otwiera serce na łaskę Boga, która uwalnia od pesymizmu”47. Papież Franciszek zaś
stwierdził: „Nasza wiara wezwana jest, by dostrzec wino, w które może być przemieniona woda
i odkryć ziarno rosnące pośród kąkolu”48. A zatem życiowe postawy i przemiany w świecie, także
te sprzeczne z duchem Ewangelii, mogą być oczyszczone i przemienione przez słowo Boże.
Stanie się tak, gdy homilista zatrzymania się przy nich, dotrze do ich źródła, zapyta o ich
początek, motywacje i skonfrontuje je ze słowem Pana.
4. „Żeby nieustannie starał się rozwijać umiejętności pomagające mu skutecznie
przepowiadać” (DH 3)
Dyrektorium homiletyczne wzywa homilistów do nieustannego rozwijania umiejętności
pomagających im skutecznie przepowiadać. Innymi słowy chodzi tutaj o ich permanentny
rozwój i formację, które mają prowadzić do przepowiadania bardziej owocnego. Będzie to
przede wszystkim indywidualna troska homilisty o swój własny rozwój. Instrukcja Redemptionis
Sacramentum wskazuje ponadto na potrzebę zorganizowanej homiletyczne formacji: „Biskup
diecezjalny winien troszczyć się o głoszenie homilii, wydając dla wyświęconych szafarzy również
normy, wskazania i praktyczne pomoce oraz popierając spotkania i inne stosowne
przedsięwzięcia, aby mieli często okazję do wnikliwej refleksji nad istotą homilii oraz znajdowali
pomoc w jej przygotowaniu”49. Homilista powinien rozwijać umiejętności dotyczące m.in. treści
jak i formy przepowiadania.
Treści przepowiadania homilijnego wypływają z natury homilii. Homilista powinien
zgłębiać teologię homilii, by mieć świadomość jej istoty. Dyrektorium homiletyczne wyraźnie
podkreśla kontekst liturgiczny homilii i fakt, że jest ona częścią liturgii50. Homilia nie jest zatem
wykładem, lekcją czy kazaniem. W przepowiadaniu homilijnym chodzi o głoszenie zbawczego
słowa, które spełnia się w celebracji liturgicznej i ma przedłużenie w ludzkim życiu51. Homilista
powinien doskonalić umiejętności związane z hermeneutyką słowa Bożego w liturgii. Chodzi tu
przede wszystkim o zdolności interpretowania słowa Bożego w Lekcjonarzu mszalnym i w
kluczu celebracji. Jak zaznacza Benedykt XVI, „przepowiadanie słowa Bożego z właściwym
odniesieniem do Lekcjonarza jest sztuką, którą należy kultywować”52. Twórcza praca homilisty
nad tekstami świętymi prowadzi do poprawnego formułowania treści kerygmatycznych.

47

Benedykt XVI. Homilia na rozpoczęcie Roku Wiary. W: https://w2.vatican.va/content/benedictxvi/pl/homilies
/2012/ documents/hf_ben-xvi_hom_20121011_anno-fede.html [10.12.2017].
48
DH nr 84.
49
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Instrukcja Redemptionis sacramentum. 25 marca 2004
nr 68.
50
Zob. M. Dąbrówka. Homilia doprowadzeniem do spotkania z Chrystusem w Eucharystii. „Roczniki Teologiczne”
62:2015 z. 12 s. 29-45.
51
Homilia jest syntezą słowa, celebracji i życia zob. S. Dyk. Homilia – droga do żywego poznania misterium
Chrystusa. Kielce 2016.
52
VD nr 60. Kompleksowy sposób pracy z tekstami świętymi przedstawia S. Dyk w publikacji pt. Co głosić, aby
wierzyli? Studium homiletyczne Lekcjonarza mszalnego. Lublin 2013 s. 27-66.
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Homilista powinien potrafić rozwijać treści didaskalijne, które są teologicznym pogłębieniem
treści kerygmatu. Homilia nie może przerodzić się w moralizowanie, ale jednak ma zawierać
treści parenetyczne. Głosiciel słowa powinien właściwie je przedstawiać. Chodzi o wezwanie
moralne płynące ze zbawczego obdarowania. Aby homilia była homilią potrzebuje także treści
mistagogicznych. Ukazuje ona aktualizację przeżywanego misterium w liturgii. Słowo Boże
skierowane jest do konkretnego słuchacza, stąd potrzeba wykorzystania w homilii treści
antropologicznych. Homilista powinien zabiegać o to, aby tekst homilii był tekstem spójnym i
integralnym53, a nie przypominał zlepku niepowiązanych ze sobą myśli.
Rozwój umiejętności pomagających skutecznie przepowiadać dotyczy również
doskonalenia umiejętności formalnych. Słowo Boże dociera do człowieka za pośrednictwem
ludzkich słów. Zaniedbywanie elementów formalnych przepowiadania szkodzi często samej
treści. Celem kształcenia umiejętności retorycznych nie może być chęć przykrycia braków w
treści, ale jak najlepsza służba słowu Pana. Dyrektorium homiletyczne stwierdza: „Oczywiście
sztuka oratorstwa czy publicznego przemawiania, obejmująca właściwe posługiwanie się
głosem, a nawet gestem, warunkuje udaną homilię. Chociaż kwestie te wykraczają poza
tematykę niniejszego Dyrektorium, homilista powinien zwracać na nie uwagę” 54. Nie wystarczy
wiedzieć co powiedzieć, ale trzeba zwrócić uwagę na to jak to zrobić. Jak zaznacza papież
Franciszek, „troska o właściwy sposób przepowiadania jest także postawą głęboko duchową”55.
Chodzi tu szczególnie o umiejętność posługiwania się w przepowiadaniu odpowiednim
językiem. Język przekazu Ewangelii powinien wyrażać doktrynę, ale być jednocześnie prosty i
dostosowany do możliwości słuchaczy. Ma być to język jasny i logiczny, obrazowy i piękny,
kreatywny i zwięzły, a także pozytywny. Ma posiadać cechy serdecznego, familijnego dialogu56.
Homilista powinien doskonalić szereg innych umiejętności związanych z: kompozycją,
dialogicznością (w homilii chodzi o dialog wirtualny), komunikatywnością, zwięzłością,
obrazowością, emocjonalnością i perswazyjnością, itp.57.
5. „Nade wszystko żeby w swoim ubóstwie duchowym z wiarą przyzywał Ducha
Świętego” (DH 3)
Piąty filar posługi homilisty to potrzeba przyzywania z wiarą Ducha Świętego. Myśl ta
została rozwinięta w innym numerze tego dokumentu: „Przygotowując homilię, należy prosić
Ducha Świętego o światło, ale również trzeba często i uporczywie modlić się o to, by ziarno
słowa Bożego padło na podatny grunt i uświęcało zarówno homilistę, jak i jego słuchaczy w
sposób daleko wykraczający poza to, co on sam potrafi powiedzieć czy nawet sobie

53

Zob. M. Klementowicz. Homilia jako tekst integralny teologicznie. W: Homilia integralna. Studium treści
przepowiadania homilijnego. Red. M. Dąbrówka, M. Klementowicz. Tarnów 2017 s. 9-19.
54
DH nr 3.
55
EG nr 158.
56
Zob. H. Sławiński. Język współczesnego przekazu Ewangelii z uwzględnieniem sugestii papieża Franciszka.
„Roczniki Teologiczne” 61:2014 z. 12 s. 53-71.
57
Zob. G. Siwek. Przepowiadać skuteczniej. Elementy retoryki kaznodziejskiej. Kraków 1992; Tenże. Retoryka w
procesie kształcenia kaznodziejów. W: Integralne kształcenie kaznodziei. Red. W. Broński. Lublin 2006 s. 319-333.
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wyobrazić”58. Bez pomocy Ducha Świętego niemożliwe jest prawdziwe i owocne
przepowiadanie.
Światło Ducha Świętego musi towarzyszyć najpierw homiliście. Duch Święty oświeca
proces przygotowania homilii. Teksty święte, którymi modli się homilista i które stanowią
podstawowe źródło przepowiadania homilijnego, mogą być właściwie przyjęte tylko z pomocą
Ducha Świętego. „Pismo Święte powinno być czytane i interpretowane w tym samym duchu, w
jakim zostało napisane”59. Szerokie horyzonty słowa Bożego otwierają się przed człowiekiem
dzięki otrzymanemu Duchowi Świętemu60. „Duch jest prawdziwym «eskpertem» od odsłaniania
tajemnic, zakrytych co prawda przed okiem ludzkim, ale ukazanych nam już w empirii
wcielenia”61. W wydarzeniu przepowiadania Duch komunikuje i objawia Ojca i Syna, a także
udziela Siebie62. Duch Święty daje homiliście mobilizację i zapał do przepowiadania. Jest
źródłem darów potrzebnych do owocnego pełnienia misji. W ten sposób posługa słowa „staje
się wizualizacją niewidocznej obecności i działania Ducha, który przychodzi ze swoimi
charyzmatami, darami, łaskami, cnotami i dynamizmem”63.
Homilista przyzywa Ducha Świętego nie tylko dla siebie, ale również dla adresatów
przepowiadania. Duch Święty przygotowuje ludzi, uprzedza ich łaską, by zwrócić ich serca ku
Chrystusowi64. On pomaga otworzyć się na słowo, pozwala je zrozumieć i przyjąć. To „głównie
dzięki Niemu serca wiernych otwierają się na tajemnice Boże”65. On też sprawia, że głoszone
przez homilistę słowa dotykają adresatów „w sposób daleko wykraczający poza to, co on sam
potrafi powiedzieć czy nawet sobie wyobrazić”66.
***
Pięć filarów posługi homilisty, które wyraźnie akcentuje Dyrektorium homiletyczne to
zadania fundamentalne dla posługi przepowiadania. Inspiracje te nie powinny pozostać martwą
literą w kolejnym kościelnym dokumencie. Tak naprawdę mówią one o wyzwaniach, z którymi
powinien się zmierzyć każdy głoszący słowo Boże. Dyrektorium przypomina, że głosiciel Słowa
uczestniczy w świętej i odpowiedzialnej czynności – udziela swojego głosu mówiącemu Bogu.
Nie może on owocnie wypełniać tej misji bez głębokiego zrozumienia swej tożsamości i
właściwego stylu kapłańskiego życia.

58

DH nr 35.
KO nr 12.
60
Por. H.U. von Balthasar. Medytacja chrześcijańska s. 23.
61
Tamże s. 26.
62
Por. S. Dyk. Duch Święty jako podmiot i treść przepowiadania homilijnego. „Studia Pastoralne” 4:2008 s. 154156.
63
Tamże s. 162.
64
Por. KKK nr 737.
65
DH nr 3.
66
DH nr 35.
59
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Summary:
The ‘Homiletic Directory’ contains many practical indications that help homilists to be
fruitful in the ministry of preaching. In the introduction to this document (no. 3) there is a
sentence that defines five most important tasks for preachers. The aim of this article is to
explain, develop, and deepen it basing on other church documents and studies on this topic.
The homilist should place the word of God in the center of his spiritual life (1). Prayer is the
source of his spiritual growth and it is necessary for fruitful preaching. Word of God is a dynamic
reality directed to a real person. The preacher should know his listener (2) and he should be
reflective on the events of the times (3). He needs to continually develop the skills that help
him preach effectively (4). Above all he cannot cease calling for the help of the Holy Spirit for
himself and for recipients of the saving message (5).
Keywords: preaching, homily, homilist, homilist’s prayer, listener, Holy Spirit.
Słowa kluczowe: przepowiadanie, homilia, homilista, modlitwa homilisty, słuchacz
słowa, Duch Święty.
Ks. mgr lic. Remigiusz Malewicz – prezbiter archidiecezji gnieźnieńskiej, od 2015
doktorant w Katedrze Homiletyki w Instytucie Liturgiki i Homiletyki KUL
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Wojciech Gawałko

Formacja stała kapłanów w ujęciu
księdza Zygmunta Mościckiego
Formacja stała kapłanów jest przedmiotem refleksji wielu dziedzin współczesnej
teologii. Swoje źródło ma w Ewangelii, nauce Apostołów, Ojców i Pisarzy Kościoła. W badaniach
nad nią korzysta się z dorobku innych nauk, szczególnie psychologii. Takie właśnie podejście
reprezentował ksiądz Zygmunt Mościcki.
Ks. Mościcki proponował formację wszystkim wiernym, w szczególny sposób podkreślał
jednak, że jest to właściwa droga dla osób duchownych i konsekrowanych. Będąc diecezjalnym
ojcem kapłanów i Dyrektorem Diecezjalnym Unii Apostolskiej Kleru poświęcił wiele prac
podejmujących problematykę formacji stałej chrześcijan. Jego zdaniem natura ludzka,
stanowiąca część świata przyrodzonego, została wyniesiona na poziom życia Bożego, osiągając
najpełniejsze rozwinięcie wszystkich możliwości w niej zawartych 1.
Warto zwrócić uwagę, że kapłańska formacja stała z mocy sakramentu święceń oraz
kapłańskie oblicze świętości kapłanów, nie może być inaczej rozumiana jak odzwierciedlenie
kapłańskiej świętości Jezusa Chrystusa. Powinno się to uwidaczniać w sprawowaniu i
przeżywaniu liturgii sakramentów świętych, w szczególności Eucharystii oraz sakramentu
pokuty i pojednania, a także w życiu modlitewnym 2.
Ks. Z. Mościcki podkreśla wielką rolę biskupów i kapłanów w budowaniu duchowości
własnej i ludzi świeckich 3. „Biskupi i kapłani, a w szczególności biskupi jako posiadający pełnię
władzy kapłańskiej i apostolskiej, stali się odtąd w świecie czymś niezwykłym na tle codziennych
stosunków ludzkich, gdyż będąc szafarzami jego łask i zwierzchnikami gmin chrześcijańskich,
stawali się jednocześnie reprezentantami i strażnikami najwyższych wartości kulturalnych, o ile
mogli odtąd niejako urzędowo wskazywać ludzkości drogę do Prawdy, Dobra i powszechnego
Zjednoczenia w Miłości” 4.
Godny podkreślenia wydaje się być fakt, że wszyscy wierni są powołani do świętości oraz
budowania Mistycznego Ciała Kościoła. Nie ulega jednak wątpliwości, że zadania i funkcje
kapłana ukierunkowane są również ku organizowaniu, przewodniczeniu i jednoczeniu Ludu
Bożego. Kapłan jako osoba duchowna jest powołany ku pogłębianiu i rozwijaniu życia
duchowego w sensie przewodnika i mistrza życia wewnętrznego 5.
1.

Podstawowe rysy formacji stałej kapłanów

1

Z. Mościcki. Nowa teologia. Siedlce 1968 s. 100-132; por. A. Tomala. Powiązania człowieka z Bogiem w ujęciu P.
Rousselota. W: Studia z antropologii teologicznej. Warszawa 1978 s. 47-78.
2
W. Słomka. Duchowość kapłańska. Lublin 1996 s. 192.
3
M. Stepulak. Koncepcja człowieka w ujęciu Księdza Zygmunta Mościckiego. Studium psychologiczne. Lublin s.117.
4
Z. Mościcki. Biskupi katoliccy na straży najwyższych wartości kultury społeczno-duchowej człowieka.
„Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 1986 nr 1 s. 31.
5
M. Stepulak. Koncepcja człowieka w ujęciu Księdza Zygmunta Mościckiego. Studium psychologiczne. Lublin s.117
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Można – zdaniem ks. Mościckiego – sformułować podstawowe rysy formacji stałej
kapłanów.
A.
Kapłan jako uczestnik Ciała Mistycznego działający w osobie Chrystusa Głowy
(KDK 2; DFK 28)
jest przewodniczącym mającym pełne uczestnictwo we władzy Kościoła, ale też
organizatorem, inspiratorem i moderatorem różnych grup, pełniących rozmaite funkcje w
Kościele w oparciu o liczne charyzmaty i powołania. Kapłani właśnie z mocy sakramentu
święceń, którzy sakramentalnie uobecniają Chrystusa Głowę i Pasterza Kościoła, którzy są
sakramentem Chrystusa, są uzdolnieni i powołani do tego, aby uczestniczyć we właściwy
sposób w godności i posłannictwach Jezusa Chrystusa Arcykapłana, być zwyczajnymi szafarzami
sakramentów świętych, by niejako sobą obiektywnie odzwierciedlać w szczególny sposób
sakramentalność Chrystusa i Chrystusowego Kościoła. Ta obiektywna rzeczywistość
sakramentalności kapłanów domaga się od nich subiektywnego jej przeżywania, domaga się
żywej wiary we własną sakramentalność i w sakramentalny charakter gestów i czynów w
kapłańskim posługiwaniu 6.
B.
Wszyscy są powołani do jednoczenia się w miłości między sobą i w Chrystusie,
żeby utworzyć jedno Ciało. Jednakże funkcja kapłana wychodzi poza zakres innych wiernych
przez to, że jest on znakiem widzialnym obecności Chrystusa i ośrodkiem jedności duchowej –
jako przewodniczący całej gminy, całej wspólnoty terytorialnej lub personalnej, jako urzędowy,
a więc i autorytatywny głosiciel Słowa Bożego i szafarz łaski sakramentalnej, a w szczególności
jako przewodniczący w sprawowaniu Eucharystii 7. Zaangażowanie to winno opierać się na
odrodzeniu parafii, a w niej tego Kościoła, którym jest każda rodzina, na pastoralnej trosce o
młodzież, na ewangelizacji środków społecznego przekazu: radia, telewizji, prasy, oraz
pozostawaniu solidarnymi z ubogimi i zaangażowaniu w obronę ich godności i praw 8.
C.
Trzecim ważnym momentem wyróżniającym kapłana od innych wiernych jest to,
że jego zadaniem jako osoby duchownej jest otwierać innych i całą parafię na Obecność
Chrystusa w Kościele i równocześnie wprowadzać na głębsze drogi życia duchowego w pełni
miłości9. Przyjęty dar kapłaństwa niesie zatem wielkie zobowiązanie i wielką odpowiedzialność
zarówno za przepowiadanie słowa Bożego, jak sprawowanie sakramentów świętych i
przewodzenie ludowi Bożemu w stawaniu się Kościołem Chrystusowym w coraz doskonalszym
sensie tego słowa. Odpowiedzialność taką mieli już przewodnicy Ludu Bożego w Starym
Testamencie, który dopiero przygotowywał grunt pod Królestwo Boże zbudowane na
Chrystusie i przez Chrystusa w mocy Ducha Świętego 10.
D.
Czwartym czynnikiem kształtującym formację stałą kapłana jest z jednej strony
„szczególne uodpornienie siebie wobec zła, wobec wpływów ducha świata, by się nam nie
zatracił, a z drugiej strony wykonywanie zadania duchowego całej wspólnoty wiernych” 11.
6

W. Słomka. Duchowość kapłańska. Lublin 1996 s.194-195.
Z. Mościcki. Duchowość kapłana diecezjalnego i jej specyficzne ukierunkowanie. „Wiadomości Diecezjalne
Podlaskie” 1983 nr 11-12 s. 349.
8
W. Słomka. Duchowość kapłańska. s. 186.
9
Z. Mościcki. Duchowość kapłana diecezjalnego i jej specyficzne ukierunkowanie. s. 349.
10
W. Słomka. Duchowość kapłańska s. 216.
11
Z. Mościcki. Duchowość kapłana diecezjalnego i jej specyficzne ukierunkowanie s. 349-350.
7
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Istotnym rysem formacji stałej kapłańskiej jest bez wątpienia miłość. „Ponieważ celem
powołania i życia kapłana jest nie tylko chwała Boża, lecz także bogactwo życia Bożego w
ludziach i wieczne ich zbawienie, dlatego też jego miłość winna przybierać typowe oblicze
miłości pasterskiej. Proegzystencja Chrystusa Arcykapłana dla ludzi, dla ich wiecznego
zbawienia, winna i w tym wypadku być wzorem dla kapłana i prowadzić go do bycia podobnym
do ludzi we wszystkim, prócz grzechu i bycia solidarnym z wszystkimi potrzebującymi, a
szczególnie ze skrzywdzonymi, chorymi i ubogimi. O tej miłości wystarczy powiedzieć, że ma się
ona wyrazić obliczem miłości Chrystusa Dobrego Pasterza. Miłość ta ma ogarniać nie tylko tych,
którzy Kościół stanowią: trzy stany życia w Kościele, ale także tych, którzy do Kościoła są
powołani (...) Miłość kapłańska jako miłość dobrego pasterza musi znaleźć swój Chrystusowy
wyraz w pełnieniu misji proroczej, kapłańskiej i typowej misji pasterskiej” 12.
Spełniając te istotne zadania kapłan obejmuje całość życia i formacji stałej wszystkich
poddanych jego pieczy wiernych. Jako dobry pasterz, idzie wiernie za Jedynym Dobrym
Pasterzem, jakim jest sam Chrystus. Karmi wiernych Słowem i Ciałem Chrystusa. Wprowadza
ich w życie wewnętrzne w duchu Chrystusowej miłości, jednoczy, zapobiega niebezpieczeństwu
rozbicia duchowej jedności, moralnym upadkom, zarówno przez swoje nauczanie, jak i przez
przykład osobistego życia zgodnie z duchem Ewangelii 13.
Celem doskonałości chrześcijańskiej w ogóle, a w szczególności kapłańskiej jest chwała
Boża i wieczne szczęście człowieka. Wszystkie bowiem dzieła Boże są zdominowane przez Jego
Majestat. Bóg nie może służyć żadnemu stworzeniu poza Nim samym. Stąd wszystkie Jego
działania mają na celu uwielbienie Trójcy Przenajświętszej. Chodzi tutaj zatem nie o tzw. chwałę
wewnętrzną, jaką Bóg cieszy się w nieskończonej obfitości i pełni swego Bytu, lecz chodzi o
chwałę zewnętrzną, czyli o uwielbienie Go ze strony stworzeń. On w różny sposób udziela
Swojej doskonałości, stworzeniom, aby mogły uświadamiać sobie Jego wielkość i wszechmoc,
oraz by mogły Go z tego powodu wielbić i miłować 14.
Ks. Z. Mościcki w tym kontekście pisał: „W ramach tej soteriologii Boski Pośrednik,
Zbawiciel, jako Słowo Wcielone i Wcielające się – jest głównym i jedynym ośrodkiem procesu
zbawczego, a zwłaszcza inni wierzący powołani i wybrani, jak też kapłani z całą instytucją i
terenem zbawczego oddziaływania Głowy, a z drugiej strony współuczestnikami i narzędziami
zbawczego i stwórczego dzieła, jak też podmiotami w których dokonuje się przedłużenie
tajemnicy wcielenia i wzrostu Życia Supraorganicznego. Wszelkie ich działanie w ramach
procesu zbawienia o tyle ma jakąś wartość i o tyle jest skuteczne, o ile trwają oni w pewnej
duchowej jedności z Głową Niewidzialną. To nie człowiek zbawia sam siebie i wynosi na wyższe
szczeble ewolucji duchowej, ale wyższa transcendentna moc i będąca Bogiem Samym i
Wcielająca się w Osobie Słowa w naturę stworzoną – stwarza przez Ducha Swego wokół siebie
Pole nieskończonej Miłości i Mądrości, w które jeśli włączy się człowiek dobrowolnie przez wiarę
i rezonans duchowy, zbawion będzie” 15.
12

W. Słomka. Duchowość kapłańska s. 222-223.
Z. Mościcki. Duchowość kapłana diecezjalnego i jej specyficzne ukierunkowanie. s. 350; por. M. Stepulak.
Koncepcja człowieka w ujęciu Księdza Zygmunta Mościckiego. Studium psychologiczne. Lublin s. 118.
14
A. Marchetti. Zarys teologii życia duchowego. Kraków s. 104.
15
Z. Mościcki. Antropologia teologiczna. cz. II. Łuków 1971 s. 513.
13
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2.
Dojrzałość osobowa kapłana
Bardzo istotnym elementem formacji stałej kapłańskiej jest dojrzałość osobowa, która –
zdaniem ks. Z. Mościckiego – wyraża się w trzech wymiarach:
A.
Wymiar głębi – to zejście do tego poziomu duszy, w którym styka się ona z
Nieskończonością na granicy swej nicości. Mistycy dawno znali to przeżycie Obecności Boga w
głębinach duszy, ale trzeba też z uznaniem dodać, iż psychologia stara się dotrzeć do tych
pokładów poprzez stosowanie analizy egzystencjalnej. Droga do tej głębi i odkrycia ukrytego
Boga w nas prowadzi przez medytację, a skoro kapłani jako osoby duchowne powinni być
mistrzami życia duchowego, w szczególny sposób powinni znać i pielęgnować te drogi, by
ukazywać je innym.
B.
Wymiar wysokości – oznacza on nie tylko otwarcie się kapłana na Najwyższe
Dobro, na najwyższe wartości i zadania, ale też antycypację tej chwały i tych radości, które
objawiają się w cudzie Zmartwychwstania Chrystusa a przeżywane dzięki Łasce Ducha Świętego
już tu na ziemi rodzą przedsmak nieba.
C.
Trzeci wymiar formacji stałej kapłana to bycie i życie dla innych, oddanie się
całkowite bliźnim w trosce o ich zbawienie, o ich postęp duchowy na drodze doskonałości. Jezus
był dla innych. W szczególności zaś to ukierunkowanie ujawnia się w Jego męce i dobrowolnej
ofierze, którą rozpoczyna już w Wielki Czwartek na ostatniej wieczerzy 16.
Można powiedzieć, że współcześnie świat odchodzi od takiej wizji formacji religijnej.
Świat bowiem kształtowany jest w atmosferze kultury konsumpcyjnej i spłyconego humanizmu,
gdzie nie ma zrozumienia dla ascezy, umartwienia, samozaparcia. W takiej atmosferze łatwo
jest nawet kapłanowi zatracić prawdziwego ducha ofiary, który niczego nie szuka ani nie
pragnie, jak tylko spełnienia woli Bożej, a tym samym uświęcenia siebie i innych przez
oderwanie się od tych nielicznych atrakcji, jakie daje świat i całkowite zanurzenie się w
Chrystusie 17.
Ks. Z. Mościcki często odwoływał się do antropologicznych założeń koncepcji osoby
znanego wiedeńskiego psychiatry i założyciela słynnej szkoły logoterapii V.E. Frankla. Twierdził,
iż ta koncepcja byłaby bardzo przydatna w dziedzinie duchowości. Jednakże sam Profesor nie
zrealizował tego zamierzenia. Należy sądzić, iż ciekawym przedsięwzięciem byłoby w przyszłości
podjęcie trudu analizy porównawczej koncepcji osoby według Frankla i koncepcji duchowości
chrześcijańskiej w ujęciu Mościckiego. Frankl twierdził, iż człowiek jest jednością i całością,
wewnątrz której układają się ciało, psychika i duch. Osoba jest nie tylko jednością i całością, lecz
także fundamentem jedności i całości. Dzięki obecności w człowieku warstwy duchowej, mimo
ontologicznego zróżnicowania poszczególnych poziomów bytu, opisujących strukturę
człowieka, pozostaje on antropologiczną jedności. Jedność tę traci człowiek natychmiast, gdy
na skutek redukcjonistycznych zabiegów pozbawi się go wymiaru dla niego specyficznego, tzn.

16
17

Z. Mościcki. Duchowość kapłana diecezjalnego i jej specyficzne ukierunkowanie. s. 354-355.
Tamże s. 356.
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wymiaru duchowego, który, nadbudowuje się nad niższymi 18 wymiarami: cielesnym i
psychicznym, zapewnia dopiero jedność ludzkiemu sposobowi istnienia 19.
Warto byłoby skonfrontować poglądy Mościckiego z następującą tezą Frankla:
„Człowiek nigdy nie jest człowiekiem, ale dopiero się nim staje, człowiek nie jest tym, który
mógłby o sobie powiedzieć jestem, który jestem – natomiast może o sobie powiedzieć tylko:
jestem, którym będę” 20.
Należy sądzić, iż wiele walorów naukowotwórczych miałaby dyskusja poglądów
Mościckiego z propozycjami C. Rogersa21. Psycholog ten twierdził bowiem, że mimo
oszałamiającej wielowarstwowej różnorodności osób potrzebujących psychologicznej pomocy,
pojawia się jeden i ten sam problem: „Kim w istocie jestem ? Jak żyć prawdziwym życiem, które
tętni pod powierzchnią moich zewnętrznych zachowań ? W jaki sposób się stać sobą” 22.
Inną ważną kwestią, która wydaje się być istotna do podjęcia w przyszłości, a odnosząca
się do prac Zygmunta Mościckiego jest bez wątpienia wstępna analiza fenomenologicznych
metod badania osobowości. Do tych bowiem metod Profesor wielokrotnie się odwoływał.
Stosowanie metod fenomenologicznych w dziedzinie badania duchowości jest dzisiaj bardzo
aktualne. Jako przykład może służyć narracja pewnej pielęgniarki: „Duchowość wypływa z
głębokiego sensu posługi wobec osoby. Posługujesz duchowi w ciele. Czasami nawet nie
rozpoznajesz osoby ze względu na pogorszenie jej stanu. Posługujesz duchowi. Przed
dwudziestu laty nie byłam tego świadoma, i sądzę, że w wielu pielęgniarkach drzemie taki stan
troski”.
Powyższe propozycje dalszych badań nie tylko pozwalają odkryć wielość i głębię
zainteresowań Profesora, ale ukazują ogromne możliwości analizy i naukowej interpretacji jego
dokonań.
3.
Ewangeliczna rewizja życia
Szczególne miejsce w formacji stałej kapłańskiej przypisywał ks. Z. Mościcki pewnym
praktykom duchowym, jedną z nich jest ewangeliczna rewizja życia. Można ją sprowadzić do
takich elementów jak:
1.
Zdarzenie.
2.
Widzenie.
3.
Ocena połączona z dyskusją.
4.
Odczytanie odpowiednich tekstów Pisma Świętego.
5.
Nowe spojrzenie na zdarzenie.
6.
Praktyczne postulaty (działanie).
7.
Modlitwa końcowa.
18

Frankl uważał, że sformułowanie niższe i wyższe wymiary bytu ludzkiego nie mają charakteru ani
wartościującego, ani sugerującego ich przestrzenne uporządkowanie, a jedynie podkreślają kolejność pojawienia
się tych wymiarów w filogenezie.
19
M. Opoczyńska. Kim jestem ? Kraków 2002 s. 64.
20
V.E. Frankl. Homo patiens. Warszawa 1984 s. 64.
21
Był on twórcą słynnej szkoły psychoterapii niedyrektywnej. Reprezentował nurt psychologii humanistycznej.
22
C.R. Rogers. O stawaniu się osobą. Poznań 200, s. 142.
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Powyższy schemat rewizji życia nie jest jedyny. Można przeprowadzać go na różne
sposoby umieszczając na początku czytanie Pisma świętego, a przy rozmowie ewangelicznej
nawiązując do określonego zdarzenia 23.
Obok ewangelicznej rewizji życia istotnym elementem życia kapłańskiego jest codzienny
rachunek sumienia. Codzienna samokontrola kapłana ma zawierać następujące elementy:
1.
Ranne postanowienie – zamierzenia jako program dnia wraz z ożywieniem
intencji.
2.
Popołudniowe przypomnienie postanowień.
3.
Wieczorny przegląd wykonania, połączony z postanowieniami ulepszeń z
powodu napotykanych trudności.
U podstaw tej samokontroli leżą trzy podstawowe pytania:
1.
Czy uległem dziś wadzie, którą zwalczam ?
2.
Czy zrobiłem to, co postanowiłem ?
3.
Czy tego dnia nie popełniłem większego wykroczenia, i w jakiej dziedzinie ?
Korzystne i pomocne jest zapisywanie postanowień i wyników kontroli, by była ona
systematyczna, stała i przeszła w nawyk 24. Wyższą formę kontroli stanowi szczegółowy
rachunek sumienia, obejmujący wszystkie elementy postanowień, jak częstość, siłę, charakter
pozytywny i negatywny oraz stałość i wierność postanowieniom, ich długotrwałość, osiągnięcia
w dobrych uczynkach, przeszkody w ich wykonywaniu, własną winę lub zaniedbanie czy
opuszczenie okazji 25.
Ks. Z. Mościcki uważał, że rachunek sumienia, jako środek odnowy formacji stałej
kapłana odnosi się do następujących zagadnień:
1.
Budzenie sumienia kapłańskiego, zagrożonego wpływami procesy sekularyzacji.
2.
Odnajdywanie i zachowanie własnej tożsamości i godności kapłańskiej.
3.
Ciągłe uzgadnianie powołania i życia z duchem Ewangelii.
4.
Budzenie poczucia odpowiedzialności za siebie, za Kościół, za naród – zwłaszcza
w okresie moralnych zagrożeń, szerzącej się plagi pijaństwa, lekceważenia obowiązków, braku
dyscypliny i sumienności, zakłamania, egoizmu, karierowiczostwa.
5.
Solidarne współdziałanie z Ojcem Świętym, z biskupami – w tym zwłaszcza
okresie, gdy Kościół z jednej strony zdobywa większe znaczenie jako moralny autorytet,
a z drugiej strony – ma trudne zadanie odnowy duchowej chrześcijaństwa, osłabionego przez
brak jedności, upadek obyczajów, zamęt w poglądach i samym rozeznaniu dobra i zła 26.
4.
Rola medytacji i kontemplacji w stałej formacji kapłańskiej
23

Z. Mościcki. Ewangeliczna rewizja życia i jej metoda. „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 1978 nr 10 s.320.
Z. Mościcki. Codzienny rachunek sumienia w duchowym życiu kapłana. „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”
1984 nr 2-3 s.60.
25
Tamże s. 60; por. S. Kunowski. Podstawy pedagogiczne rozwijania życia wewnętrznego. W: Powołanie
człowieka. Ku odnowie życia wewnętrznego. Lublin1972 s. 67-100.
26
Z. Mościcki. Codzienny rachunek sumienia w duchowym życiu kapłana. s.60.
24
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Szczególne miejsce w formacji stałej kapłańskiej przypisywał ks. Z. Mościcki medytacji i
kontemplacji. Medytacja chrześcijańska odwołuje się z jednej strony do Słowa Bożego
przyjmowanego z wiarą, a z drugiej strony do serca, które oznacza ten istotny wymiar
człowieczeństwa, dzięki któremu odkrywa ono świat wartości i pozostaje poprzez to serce w
komunii z odkrytym światem wartości27. Medytacja może odgrywać w życiu duchowym wielką
rolę, poprzez to, że:
- Ożywia naszą głębię.
- Otwiera nas na ostateczny sens naszego życia, który ujmuje w łączności z Bogiem.
- Aktywizuje nasze możliwości.
- Otwiera nas ku innym i wytycza drogę budowania komunii i miłości 28.
Ks. Z. Mościcki pisał: „Potrzebę i znaczenie skupienia medytacyjnego potwierdza
zarówno psychologia jak i medycyna. Uczeni radzieccy i amerykańscy, którzy zbadali specyficzne
fale medytacyjne na elektroencefalografie twierdzą, że te osobliwe stany świadomości
oderwane od codziennej rzeczywistości – stanowią konieczny warunek zdrowia psychicznego,
związany z potrzebą odprężenia, przeniesienia w sferę marzeń i uspokojenia, a potrzeba ta jest
tak ważna, jak ważna jest potrzeba snu czy oddychania. Te fakty stanowią ważne przesłanki dla
ogólnej teorii formacji stałej, która medytację i modlitwę stawia w samym centrum formacji
stałej, jako niezastąpiony współczynnik w procesach duchowego dojrzewania, wchodzenia w
kontakt z transcendentnymi polami duchowej Mocy, Mądrości i Miłości, wyzwalania sił
duchowych drogą rezonansu z tymi polami, a w szczególności w procesie kształtowania postaw
zasadniczych, postępującej spirytualizacji i wchodzenia na wyższe szczeble życia duchowego”
29
.
W innym miejscu Profesor dodał: „Medytacja naturalna nie stoi w żadnej sprzeczności
do medytacji religijnej, one się wzajemnie warunkują i potęgują, pozwalając osiągnąć lepsze
efekty zarówno na płaszczyźnie zdrowia psychicznego jak i fizycznego oraz moralnego. Właśnie
dzięki medytacji wyłania się droga do pełnej integracji i jedności cielesno-duchowej, którą się
dziś tak podkreśla, dążąc do przezwyciężenia dawnego dualizmu, który rozbijał człowieka na
ciało i duszę i nie pozwalał doprowadzić do końca procesu integracji, bądź to lekceważąc prawa
fizyczne, bądź to przeciwnie nie doceniając i nie wykorzystując sił duchowych człowieka. Z
drugiej strony medytacja religijna związana z objawieniem i oparta na wierze i miłości, pozwala
osiągnąć wysoki rezonans ze zbawczym polem nadprzyrodzonej Mocy, Prawidłowości Działania
i Miłości, a tym samym wyzwalać te siły duchowe, które warunkują realizację Królestwa Bożego,
a więc wprowadzają człowieka na wyższe szczeble egzystencji duchowej. Wiemy, że ta
współpraca ze zbawczą Mocą Chrystusa uwarunkowana jest odpowiednimi widzialnymi
kontaktami sakramentalnymi i przynależnością do Kościoła. Nie można jednak ani na chwilę
zapomnieć, że skuteczność tych kontaktów i znaków sakramentalnych zależy od bazy
społeczno-duchowej, a więc od wiary i miłości, od dobrej woli i wewnętrznej współpracy nie
27

W. Słomka. Medytuję więc jestem. Łódź 1992 s. 30.
Tamże s. 40-41.
29
Z. Mościcki. Teologia duchowości cz. II. Siedlce 1974-1975 s. 60.
28
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tylko przyjmującego sakrament, ale i od środowiska, w którym żyje, od klimatu duchowego,
wytwarzanego przez Kościół. Im lepsza jest ta baza, tym skuteczniejsze jest oddziaływanie łaski
sakramentalnej”30.
Ks. Z. Mościcki za najbardziej zaawansowaną formę modlitwy kapłańskiej uważał
kontemplację. Warto podkreślić, że ani w języku greckim, ani łacińskim słowo kontemplacja nie
było zastrzeżone do użytku sakralnego. Wyrażało ono bowiem badawcze wpatrywanie się tak
zmysłowe, jak i umysłowe, choć to ostatnie dominowało i odnosiło się do poszukiwania istoty
rzeczy31. Może więc istnieć kontemplacja nabyta i kontemplacja wlana czyli mistyczna. Pojęcie
kontemplacji wlanej, tajemnej, mistycznej jest ściśle związane z pojęciem nadnatury. Naturalne
wyposażenie człowieka nie jest proporcjonalne do doskonałości Bożego bytu i doskonałości
udzielania się Boga człowiekowi. To właśnie dlatego człowiek otrzymuje dary nadnaturalne, by
stać się zdolnym do nadnaturalnego poznawania i nadnaturalnego miłowania Boga, do
nadnaturalnej komunii z Bogiem 32.
W oparciu o tradycję Ojców i różne sposoby objawiania się obecności Boga ks. Z.
Mościcki odróżnia następujące sposoby a równocześnie stopnie kontemplacji, do których
kapłani mają się zaprawiać:
A.
Kontemplacja naturalna (theoria physike) jest intuicyjnym wglądem dzieła
stworzenia i całego świata, w którym objawia się i Wszechmoc i Mądrość Boga, a nawet i Miłość
o ile tylko zwrócimy uwagę ma istnienie odpowiedników naturalnych do zaspokojenia naszych
potrzeb organicznych i duchowych.
B.
Kontemplacja Obecności Objawialnej w historycznych epifaniach i zdarzeniach.
Na tym szczeblu świadomość nasza usiłuje objąć cały horyzont historii zbawienia, by schodząc
w coraz węższe kręgi jakby w głąb czaszy czy też kielicha odnaleźć na dnie samą esencję czyli
istotę procesu objawienia się i przybliżania Boga ku człowiekowi.
C.
Schodzenie medytacyjne ku głębi połączone z szukaniem prawdy, dobra i
transcendentalnej miłości wiedzie do odkrycia tajemnicy Wcielenia Słowa Bożego i spotkania z
Chrystusem, w oparciu o czytanie i przeżywanie treści Ewangelii. Szczere szukanie prawdy
połączone z porównywaniem różnych epifanii i różnych religii pozwala odkryć w Ewangelii
historyczne podstawowe zdarzenie zbawcze.
D.
Czwarty szczebel kontemplacji stanowi przeżywanie Obecności Chrystusa w
Kościele i Sakramentach Świętych, a szczególnie w Eucharystii i Ciele Mistycznym 33.
Można powiedzieć, iż ks. Z. Mościcki w swoich pracach stworzył koncepcję formacji
stałej kapłańskiej, z konkretnymi praktycznymi propozycjami. Starał się również o to, aby je
wdrożyć w codzienność kapłańskiego życia.
***
30

Tamże s. 65.
W. Słomka. Medytuję więc jestem s. 156.
32
Tamże s. 183.
33
Z. Mościcki. Wprowadzenie do adoracji Chrystusa obecnego w Eucharystii. „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”
1987 nr 4-5 s.150-151.
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Początek XXI wieku to nie tylko czas dynamicznego rozwoju techniki, medycyny i innych
dziedzin nauki, ale to także czas religijnego głodu na prawdę, dobro, sprawiedliwość i miłość.
Te potrzeby i pragnienia mogą być realizowane tylko wtedy, kiedy człowiek otworzy się na
działanie Bożej łaski na poziomie własnej duchowości.
Ks. Z. Mościcki kładł mocny akcent na kwestię formacji stałej. Proponując nową,
oryginalną koncepcję formacji stałej chrześcijańskiej, korzystał nie tylko z dorobku teologii, ale
odnosił się do najnowszych badań z dziedziny psychologii. Charakterystyczne było to, iż swoją
refleksję odnosił do wszystkich poziomów funkcjonowania człowieka jako osoby. Pisał o
wymiarach biologicznych człowieka, na których buduje się cała, złożona konstrukcja psychiczna.
Dopiero później analizował najwyższe „piętro”, jakim bez wątpienia była duchowość, którą
uznawał za wymiar jednoczący. Duchowość osoby jest wymiarem ukrytym, dotyczącym
potencjalności. Natomiast wyrażona w życiu zewnętrznym jest wymiarem duchowości
zrealizowanej. W tym kontekście Profesor wspominał o wymiarze tak zwanego abstrakcyjnego
ducha opisywanego w tradycji chrześcijańskiej jako wymiar dopełniający dwuwymiarową
strukturę człowieka. Ten z kolei wymiar jest dopełniany przez duchowość ucieleśnioną, która
staje się zewnętrznym, fizycznym aktem, wydarzającym się w czasie i przestrzeni.
Bardzo oryginalnym pomysłem ks. Z. Mościckiego na rozwój wspólnoty jest budowanie
życia supraorganicznego. Owa budowa to zadanie dla każdego człowieka, nie tylko wierzącego,
ale to zadanie dla każdej osoby, która chciałaby się wspiąć na wyższy poziom osobowego
wzrostu i rozwoju. Nowy porządek supraorganiczny dotyczy otwarcia się nieznanych dotąd
możliwości, które kierują człowieka do optymalnego stanu, czyli do Królestwa Bożego na ziemi.
Bez odniesienia do idei Królestwa Bożego formacji stałej chrześcijańska nie miałaby
żadnych szans wzrostu i rozwoju. Sam proces kształtowania, a tym samym rozwoju formacji
stałej jest – zdaniem Mościckiego – nie do pomyślenia bez jakich wyższych czy idealnych
systemów odniesień, które stanowią istotny element strukturalny zarówno osobowości, jak i
duchowości.
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Summary:
The objective of this paper is an attempt at showing a scientific reflection on the
conceptions and eachings connected with the constant formation of becoming a priest.It is also
an attempt at reaching an acurrate way of disclosing the conception of a constant formation
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of priests on the basis of the scientific achievements and the works of the priest Zygmunt
Moscicki.The article consists of three chapters:
1.Basic characteristics of the conception of a constant formation of a priest
2.Personal maturity of a priest
3.The evangelic review of a person's life
Very important activities in a priest life should be meditation,contemplation, everyday
examination of conscience and the review of a person's life.Being a Diocesan Father of priests
as well as the Diocesan Manager of the Apostolic Union of Ministry in diecese in Siedlce, the
priest Z.Mościcki, wrote many papers on the subjects connected with the conception of a
constant formation of Christians. The priest Z.Mościcki recommended constant formation for
all people who believe in God but he kept highlighting its importance especially in the life of
priests and consecrated people.The priest formation emphasises the meaningfulness of the
priests' holy orders as well as it puts emphasis on the way priests work for the church and the
way they emotionally conduct the holy sacraments.The priest formation also focuses on the
necessity of penance, reconciliation and Eucharist.Priest Z.Mościcki points to the significant
role of priests and bishops in the process of building faith among one another as well as among
laypeople. The constant priest formation is a continuation of the process of shaping the priest's
personality which has begun in the seminary. The evangelic review of a life is a method
hammered out by a French movement JOC (Juennese Ouvriere Chretienne) based on the
scheme voir-jugir-agir (to see-to judge-to act).
Keywords: formation, priest, ks. Zygmunt Mościcki
Słowa klucze: formacja, kapłan, ks. Zygmunt Mościcki
ks. mgr Wojciech Gawałko – doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II, proboszcz Parafia św. Jana Chrzciciela w Uhrusku w diecezji siedleckiej.
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Mariusz Szypa

Recenzja książki Tomáša Špidlíka,
Eucharystia. Lekarstwo nieśmiertelności,
Kraków 2017, Wydawnictwo Salwator, ss. 126,
ISBN 978-83-758-557-4.
Eucharystia to najświętszy sakrament Kościoła, najcenniejszy jego skarb. Jest ona
źródłem, z którego jego życie i misja wypływa, oraz szczytem, ku któremu zdąża. Z tego względu
ciągle żywe jest zainteresowanie nią i pomimo powstałych już niezliczonych opracowań i badań
naukowych, wszystkich dyscyplin teologicznych, wciąż jest przedziwnym i niezgłębionym
sakramentem. Dzisiejsze duszpasterstwo parafialne, które swoją działalność celebracyjną
sprowadza tylko do składania Najświętszej Ofiary, niektórzy złośliwie nazywają „zamszonym”.
Wielość odprawianych Mszy św., z jednej strony cieszy, z drugiej napawa niepokojem. Cieszy
bo Eucharystia zawsze ma być centrum życia Kościoła i wokół niej ma toczyć się życie wspólnoty
chrześcijańskiej. Niepokoi, ponieważ będąc najczęściej jedyną, traci swoją wyjątkowość i
zaczyna być traktowana instrumentalnie i bezrefleksyjnie. Sprawowana bez odniesienia do
życia, często w pośpiechu i niedbale, przestaje być dla wiernych Najświętszą Czynnością
Kościoła, a i jej wpływ na życie i wybory jej uczestników, znacznie maleje. Z tego względu
powstała niniejsza publikacja, pragnąc przybliżyć Eucharystię jako lekarstwo na
nieśmiertelność.
Autor, pomimo wielu tłumaczeń jego publikacji, wydaje się raczej nieznany czytelnikowi
polskiemu. Tomáš Špidlík (1919-2010), kardynał Kościoła Rzymskiego, to morawski jezuita,
wybitny filozof i teolog. Profesor Papieskiego Instytutu Orientalnego oraz Uniwersytetu
Gregoriańskiego w Rzymie. Założyciel i duchowy Ojciec Centro di studi e ricerche "Ezio Aletti" w
Rzymie. Jego twórczość nie ogranicza się tylko do historii duchowości i patrologii, których był
specjalistą, ale przedstawia organiczną wizję teologiczną. Źródłem jego inspiracji i badań była
myśl wschodnia ze szczególnym nastawieniem na orientalnych ojców Kościoła. Działalność
naukową uczonego, można nazwać praktycznym ekumenizmem wewnątrz teologii Wschodu i
Zachodu.
Pierwsze wydanie publikacji ukazało się w 2005 roku w języku włoskim nakładem
wydawnictwa Lipa pod tytułem: L’eucarestia. Farmaco d’immortalitá. Książka ma charakter
podręczny, na co wskazuje chociażby jej niepokaźny rozmiar. Jest ona praktycznym
komentarzem do Listu apostolskiego Mane nobiscum Domine, który przekazał Kościołowi
papież Jana Pawła II na rozpoczęcie Roku Eucharystii w 2004 roku. Cel, który obiera sobie autor,
to nakreślenie głównych tematów Listu przez odwołanie do tradycji Kościoła i przykładów
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z codziennego życia. Metodą jest personalistyczne spojrzenie, ukierunkowane na relacje i
spotkanie dokonujące się w Eucharystii, nieobce tak odległym ojcom i tradycji Kościoła.
Po krótkim wstępie, zaczyna się zasadnicza treść książki, zwieńczona bardzo zwięzłym
zakończeniem. Podzielona jest ona na osiem rozdziałów, które kreślą główne myśli i kierunki
rozważania. W pierwszym rozdziale autor przybliża religijne znaczenie spożywania pokarmu i
pochyla się nad tematem czasowości wyrażonej w pojęciach pamięć, wspomnienie i
uczestnictwo. Rozumienie greckiego pojęcia anamnesis, które trudno jest przetłumaczyć by
jednym słowem oddawało sens znaczeniowy, dla autora wydaje się kluczowe w tym miejscu,
by dalsze rozważania o Liturgii Eucharystycznej, były dla czytelnika zrozumiałe.
Kolejny rozdział poświęcony jest znaczeniu i roli ofiar w Starym Testamencie. Ich
wypełnienie dokonało się w jedynej ofierze Jezusa Chrystusa, która dokonuje się wciąż w
Kościele dzięki kapłaństwu. Celem autora jest ukazanie różnicy i wyjątkowości ofiary
eucharystycznej, w jej relacji do ofiar świątynnych.
Sakrament jedności to kolejna część rozważań o Eucharystii. Najważniejszym skutkiem
Komunii Świętej jest sakramentalna jedność z Chrystusem, uczestnictwo w Jego życiu. To ona
udziela życia nadprzyrodzonego i jest kanałem przekazującym życie. W niej ponadczasowo
wyraża się i urzeczywistnia jedność Kościoła wszystkich czasów i miejsc. Uczestnictwo w Uczcie
Eucharystycznej musi być związane z przejściem „od sakramentu stołu do sakramentu brata”,
które to jest odblaskiem wewnętrznego życia Bożego.
Rozdział „Ześlij swojego Ducha” podejmuje kwestię działania Ducha Świętego w liturgii.
Nazwany jest On „duszą Kościoła”, bo gdyby nie był On w nim obecny, ten by nie istniał. Jego
działanie pokreślone jest w uświęceniu darów na eucharystię, oraz w uświęceniu tych, którzy
się nimi posilają w oczekiwaniu na ucztę eschatologiczną. Dokonuje się to przez Słowo, które
ma być spożywane jak chleb eucharystyczny, a do którego nie można przystąpić bez Słowa, o
czym przypomina kolejny rozdział.
Eucharystia ma moc nie tylko przemiany darów pracy rąk ludzkich w Ciało i Krew Pańską,
ona jest lekarstwem nieśmiertelności gdyż jest źródłem przemiany świata. Cały kosmos jest w
niej obecny, gdyż przepełnia życie świata „Bożą energią”. Eucharystia będąc realną obecnością
Pana jest tym stanem, ku któremu zmierza świat na końcu czasów. Pan będący wszystkim we
wszystkich, uświęconego nieba i uświęconej ziemi.
W ostatnich rozdziałach autor przybliża skutki Eucharystii, wyliczając i wyjaśniając wśród
nich m.in.: jedność, przemianę, oczyszczenie, wpływ na ciało, przemieniające piękno, oraz
poddaje pod uwagę kwestie praktyczne, które domagają się zauważenia. Wśród
niedocenionych kwestii podejmuje temat częstości przyjmowania Komunii Świętej,
przygotowania do Mszy św., udzielania jej umierającym, braku dziękczynienia po przyjęciu
sakramentu, którego skutkiem jest mała jego owocność. Inną podjętą kwestią jest kult
eucharystyczny, jego sens i właściwe celebrowanie.
Perspektywa podjęta przez autora jest ewidentnie oryginalna. Teologia, którą uprawia
można nazwać liturgiczną. Odnosi ona do życia i w nim widzi zakotwiczenie i przedłużenie tego
co dokonuje się w celebracji liturgicznej. Ujęcie tematu i układ treści są dość przejrzyste.
Publikacja nie rości sobie prawa bycia naukową, i taką nie jest, z tego względu jej język jest
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prosty i nienaukowy. Niewątpliwie wielką zaletą publikacji jest jej ugruntowanie w nauce i myśli
ojców Kościoła. Liczne odniesienia do wątków obecnych w teologii, liturgii i kulturze teologów
i pisarzy Wschodu ewidentnie jest ciekawym i nieznanym spojrzeniem dla czytelnika
wychowanego w kulturze i tradycji łacińskiej. Autor podejmując temat, nieustannie widzi
Eucharystię w kluczu filozofii i teologii personalistycznej, w jej wydaniu egzystencjalnym. To
spojrzenie akcentujące relacje i dynamikę obecną w sakramentach, wyraźnie występuje w
teologii mistycznej Wschodu, mniej obecne jest w teologii i myśli Zachodu. Inne spojrzenie i
wzajemne ubogacenie otwiera nowe horyzonty w rozumieniu tego co dzieje się podczas
Eucharystii.
Choć książka nie jest pokaźna, gdyż jest komentarzem do dokumentu papieskiego, który
także objętościowo nie jest wielki, jej treść nosi jednak znamiona publikacji naukowej. Brakuje
w niej aparatu krytycznego, który na pewno stałby się okazją do większego zainteresowania
czytelnika myślą wschodnią i odniesieniem do głębszej refleksji. Pomimo tego mankamentu
książeczka warta jest uwagi i z pewnością może stać się przyczynkiem ponownego odkrycia
nauki ojców Kościoła oraz większego docenienia teologii wschodniej.
ks. mgr lic. Mariusz Szypa – doktorant IV roku liturgiki w Instytucie Liturgiki i Homiletyki KUL
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Olga Cieniuch

Sprawozdanie z debaty pt. Czym zainteresować dzieci epoki
smartfona na katechezie? (Lublin, 15.05.2018 r.)
W dniu 15 maja 2018 r. w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie
odbyła się debata pt. Czym zainteresować dzieci epoki smartfona na katechezie? Okazją do
zorganizowania spotkania była promocja „Ilustrowanego słownika katechetycznego” autorstwa
dr Beaty Boguszewskiej, wydanego przez lubelskie wydawnictwo JUT. W debacie udział wzięło
trzech prelegentów.
Jako pierwszy głos zabrał ks. prof. Janusz Lekan, prodziekan Wydziału Teologii KUL.
Zwrócił on uwagę, że współczesny świat jest nieco „antyintelektualny” i bezrefleksyjny. Stwarza
warunki i promuje styl życia, który stroni od refleksji na temat samego siebie i otaczającej nas
rzeczywistości. Coraz rzadziej również dostrzec można w młodych ludziach potrzebę i chęć
nauki dla siebie, a nie z konieczności. Ks. Lekan zauważył, że brak wiedzy i świdomości młodego
pokolenia w wielu kwestiach oraz otaczające ich z każdej strony media, w które są zapatrzeni
stwarzają możliwość łatwej manipulacji.
Kolejnym prelegentem był ks. dr hab. Piotr Goliszek, adiunkt w Katedrze Katechetyki
Szczegółowej KUL. Kontynuował on temat wpływu mediów na dzieci i młodzież. Jego zdaniem
taki stan rzeczy wpływa na namnażanie się problemów i wyzwań nie tylko dla katechezy, ale
również dla duszpasterstwa. Najmłodsi, jeśli nawet uczestniczą we Mszy świętej, nic nie
wynoszą z niej dla siebie, ponieważ Słowo głoszone w kościele czy na lekcji religii nie trafia do
nich. Jest to spowodowane zbyt wieloma bodźcami ze strony mediów na co dzień. W wyniku
tego zwykłe słuchanie ze zrozumieniem staje się nie tylko nieatrakcyjne, ale wręcz niemożliwe,
ponieważ uczniowie nie potrafią się skupić.
Odnosząc się do „Ilustrowanego słownika katechetycznego” wykładowca zwrócił uwagę,
iż mimo prostej formy i podstawowych treści pozycja ta będzie uczyła również katechetów, jak
w sposób syntetyczny przekazywać informacje. Stanowi on również cenną pomoc i daje
możliwość wielorakiego zastosowania podczas lekcji religii.
Jako ostatnia głos zabrała dr Beata Boguszewska, autorka publikacji oraz teolog i
katechetka. Odwołał sie do własnego doświadczenia pedagogicznego z którego wynika, że
atrakcyjność pomocy multimedialnych w katechezie jest tylko pozorna. Sprawiają one, że
uczniowie chętniej pracują, jednak nadmierne ich wykorzystywanie przesłania im Boga i
najważniejszy przekaz lekcji. Dr Boguszewska nawiązując do słownika, który stworzyła zwróciła
uwagę, że jest on doskonałym narzędziem edukacyjnym również w rodzinach. Jego syntetyczna
i nowoczesna forma pozwala również rodzicom na pogłębienie swojej wiedzy, a wspólne
czytanie może pomóc stworzyć płaszczyznę do rozmów na temat wiary.
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Ostatnim punktem spotkania była dyskujsja z udziałem przybyłych na spotkanie
katechetów. Podczas jej trwania zgodnie przyznano, że uczniowie otoczeni współcześnie przez
media potrzebują powrotu do podstawowych, tradycyjnych metod nauczania, które zapewniają
im kontakt i możliwośc zbudowania osobistej relacji z nauczycielem.
Mgr lic. Olga Cieniuch – magister teologii, doktorantka w Instytucie Teologii Pastoralnej
i Katechetyki KUL. Zawodowo dziennikarz Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zainteresowania
naukowe: historia katechezy w Polsce, literatura chrześcijańska, współczesne formy przekazu
wiary.
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Olga Cieniuch

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji studenckodoktoranckiej „Doświadczenie w procesie wychowania w
środowisku polskim i w warunkach emigracji” (Lublin, 07.05.2018 r.)
„Doświadczenie w procesie wychowania w środowisku polskim i w warunkach
emigracji” to hasło przewodnie ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbła się 7 maja
2018 r. w auli 1031 Colegium Joannis Pauli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II. Organizatorami wydarzenia byli doktoranci z Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL
oraz opiekun naukowy sympozjum, ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL. Wzięło w nim udział
dwudziestu trzech prelegentów z sześciu ośrodków naukowych.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał ks. prof. Marian Zając, prodziekan Wydziału
Teologii KUL. Wyraził on swoją radość z faktu, że tak wielu doktorantów bierze udział w
wydarzeniu i czuje potrzebę podzielenia się ważnymi dla siebie zagadnieniami. Zwieńczeniem
części wstępnej był wykład inauguracyjny wygłoszony przez ks. prof. Pawłą Mąkosę, dotyczący
przemian kulturowych, stanowiących wyzwanie dla Kościoła w Polsce i na emigracji.
Wyniki poszukiwań naukowych zaprezentowane zostały w sześciu sesjach panelowych
podzielonych na dwie części. Jedna z nich dotyczyła tematów charakterystycznych dla
środowska polskiego, a druga traktowała o sprawach globalnych i emigracji.
Sesja I poświęcona była roli doświdczenia, głównie w rodzinach, w przypadku
najmłodszych dzieci. Zaprezentowane został cztery referaty, m. in: „Wpływ doświdczenia
pierwszych trzech lat życia na formowanie się religijności człowieka” (mgr Orysya Uska z KUL)
oraz „Rola ojca w wychwaniu dziecka” (mgr lic. Andrei Ahapau z KUL).
Kolejne panele poruszały np. kwestie doświadczenia w nauczaniu religii, nowych
mediów oraz różnych wymiarów empirii istotnych dla wychowania w Polsce. Referaty
zaprezentowali m. in. ks. mgr Mateusz Wójcik z UPJPII („Przygotowanie do pierwszej spowiedzi
i Komunii Świętej w parafii św. Anny w Krakowie jako forma wychowania chrześcijańskiego”),
mgr lic. Ewa Łaskarzewska, doktorantka KUL („Nowe media jako miejsce doświadczenia
wiary?”), kl. Paweł Zagórski z UMK w Toruniu („Listy wdzięczności – pisane do Polonii
amerykańskiej jako wyraz wychowania patriotycznego i religijnego polskich dzieci”).
Druga część konferencji, która rozpoczęła się po przerwie obiadowej dotyczyła roli
doświadczenia w procesie wychowania na emigracji. Zaprezentowane tam kwestie tyczyły się
m. in. wpływu szkoły polonijnej na budowanie tożsamości w warunkach emigracji (mgr Kamila
Kamińska z UW), możliwości wykorzystania doświdczenia niemieckiego dotyczącego organizacji
matury z religii w Polsce ( dr Damian Belina z KUL) lub wpływu pracy zarobkowej w Czechach na
wychowanie religijne w polskich rodzinach na podstawie badań przeprowadzonych wśród
mieszkańców Kudowy-Zdroju (ks. dr Damian Fleszer z PWT Wrocław).
Obrady zakończył ks. prof. Paweł Mąkosa, składając podziękowania osobom
zaangażowanym w organizację sympozjum. Za sprawą dużego zainteresowania, jakim cieszyło
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się wydarzenie w kolejnych latach planowana jest organizacja następnych konferencji.
Organizatorzy przewidzieli również wydanie monografii zbiorowej zawierającej treści
wygłoszone na sympozjum, która ukaże się do końca roku akademickiego 2017/2018.
Mgr lic. Olga Cieniuch – magister teologii, doktorantka w Instytucie Teologii Pastoralnej
i Katechetyki KUL. Zawodowo dziennikarz Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zainteresowania
naukowe: historia katechezy w Polsce, literatura chrześcijańska, współczesne formy przekazu
wiary.
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Fot. Ks. Łukasz Simiński
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Jolanta Niewińska

Do pary1
Z dzieciństwa pamiętam słowa pewnego księdza proboszcza, który powiedział, że
kazania mogą być bardziej, lub mniej ciekawe, ale zawsze będzie tam, przynajmniej jedno,
zdanie dla mnie. Trzeba więc uważnie wysłuchać całości, by nie przegapić tego, choćby jednego,
ale ważnego zdania, które padnie. Wielokrotnie przekonałam się, że tak właśnie jest. Jednak
ostatnio, ze zdumieniem, stwierdzam, że bywa całkiem odwrotnie. Całe kazanie jest świetnie
przygotowane, mądre, głęboko przemyślane i, w tak pięknej oprawie, pada nagle myśl
sprzeczna z całością, jak zgrzyt, tym bardziej ostry, im mniej spodziewany, w tak harmonijnej
całości.
1.
Życiowe burze
Przykład. Dobrze pamiętamy Ewangelię o tym, jak Jezus chodzi po wzburzonym jeziorze
i woła Piotra, by ten przy- szedł do Niego. (Por. Mt 14, 22-33) Oczywiste komentarze nasuwają
się same. Przecież słyszeliśmy tę historię już setki razy. A jednak!
Prosta i ważna myśl pada z ambony: Często nie mamy wpływu na okoliczności życia,
jakie miotają nami, niby fale.
Jeśli patrzymy na Niego, może wokół nas, nadal, nic się nie zmienić . Problemy nie znikną
. Ale będziemy umieli kroczyć po nich, niby po wzburzonej tafli wody, spokojnie, bez lęku. Tak
rzeczywiście jest! To doświadczenie potwierdzi wielu z nas.
Jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach”. A w świecie Biblii, każda jota, każda kreska, ma
znaczenie. (Por. Mt 5,18) Tu także. Piotr zaczął tonąć, bo zewnętrzne okoliczności zmieniły się!
Podszedł już do Jezusa. Widział Go z bliska. Przekonał się, że to On, bo doszedł, po falach, aż
tutaj. Już nie ma wątpliwości. A jednak „na widok silnego wiatru uląkł się”. (Mt 14,30a) Zaczął
tonąć. Jak to w życiu bywa – wytrzymujemy dużo i długo. Kiedy przeciwności się nasilają,
zaczynamy panikować. Boże ratuj!
Komentowany tekst Ewangelii ma swoją dynamikę. Uczniowie wiedzą, że są zdani na
siebie, bo Jezus wyprawił ich samych na jezioro. A tu rozszalała się burza. Nagle widzą, że ich
Nauczyciel, którego pewnie w duchu wzywali, właśnie idzie ku nim, po wzburzonych falach.
Jakże często stajemy w podobnej sytuacji. Wydaje się nam, że jesteśmy pozostawieni sami sobie
przez Boga, a tu, jak na złość, jakiś życiowy sztorm ... Boimy się duchowego zwiedzenia,
uchwycenia się czegoś, co by nie było Bogiem. Chcemy wiedzieć, chcemy przekonać się, że to
On. Dlatego rozumiemy Piotra, kiedy woła: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po
wodzie.” (Mt 14,28) Kiedy wszystko usuwa się nam spod nóg nie zaufamy byle komu. Musimy
mieć pewność . (Por. Sdz 6,13 . 17-24 . 36-40) I Jezus też to wie. Dlatego mówi: „Przyjdź!”.
Przekonaj się, że Ja to Ja. Tak jak w Wieczerniku, kiedy Tomasz mógł dotknąć ran Boga, by nie
mieć już wątpliwości, że jest, żyje, wrócił! (Por. J 20,27-28)
Piotr, idzie po falach, i już wie, że to Jezus, a nie zjawa, ni jego wyobraźnia czy jakieś
złudzenie. Wie, dlatego idzie, i nie tonie. Podobnie z nami. Może przyjść, jednak,

1

Tekst został pierwotnie opublikowany w: J. Niewińska. W Jego cienu. Kraków 2017 s. 9-14.
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niespodziewanie, „silny wiatr”, którego się przestraszymy. Zaczynamy wtedy krzyczeć, jak Piotr:
„Panie, ratuj mnie”. (Mt 14, 30b) I Bóg, natychmiast, wyciąga nas na powierzchnię! W uścisku
Jego ręki odnajdujemy pokój, a inni, co to widzą – wiarę. (Por . Mt 14, 33)
2.
Zaufać bez granic
Mogą dziwić słowa Jezusa o małej wierze Apostoła. Przecież nie każdy by odważył się,
jak on, postawić, choćby tylko jeden krok za burtę. A on, przecież, tyle przeszedł! W czym
problem? Ano w tym, że nie można stawiać granic zaufaniu Bogu. Mamy ufać do końca. Po
sytuacje, po ludzku, nie do rozwiązania. Beznadziejne. Niemożliwe. By się przekonać, że
Wszechmocny, to ON. (Por. Mt 14,33) I w jednej chwili, NATYCHMIAST, może uśmierzyć
wszelkie wichry. (Por . Mt 14, 32).
Jak słusznie zauważył kaznodzieja, nie oznacza to, że mamy nie troszczyć się o nic. To,
co uwiera, warto zmieniać. Ale warto zacząć od siebie. Od swojego nastawienia do życia. Tak
często narzekamy. Na wszystko. Być pięknym, zdrowym, bogatym. Mieć dobrą pracę, kochającą
żonę czy mądrego przeora w klasztorze. Tak, wtedy życie by wyglądało zupełnie inaczej ...
Rzeczywiście, kiedy koncentrujemy się na tym, czego brak, nie potrafimy się już cieszyć
z tego, co mamy. A wcale nie musi być tego mało! Warto, więc, umieć dziękować Bogu, za to,
co jest, nie rezygnując z wszelkich dostępnych sposobów, by zmieniać na lepsze to, co się da.
Bez zmiany nastawienia do życia nigdy nie będziemy zadowoleni. Problem może być w nas.
Czasem, jednak, nasza głęboka potrzeba zmian, może być zupełnie uzasadniona i nie koniecznie
musi oznaczać brak zaufania Bogu.
3.
Niezatapialni!
Słyszałam kiedyś opowiadanie o tym, że dwoje ludzi w małżeństwie są jak prawy i lewy
but, tej samej pary. Tak dobrani, wyłączni. Dziś, jednak, wiele życiowych burz, bierze swój
początek z wyjątkowo złego dobrania osób, które mają tworzyć, ową jedną parę. Można
zaciskać zęby, ale to niewiele pomoże. Z dziecięcych wspomnień powraca bajka o Kopciuszku,
gdzie wszystko skończyło się tak pomyślnie. Choć próbowano wprowadzić w błąd, która jest tą
właściwą, wybór był jednoznaczny. Idealna para! A przecież, nawet ta baśniowa historia, nie
pozbawiona była dramatycznych chwil. Nie jest więc łatwo, z tym dobraniem, a sami wiemy, jak
trudno się chodzi w źle dobranych butach, zwłaszcza gdy wypadnie iść długo. I tak, jeden
człowiek będzie nas uwierał, inny – niósł na skrzydłach. Droga ta sama, jak różnie można ją
jednak przebyć! Dlatego ważne, by wybrać właściwie.
A jeśli wybierzemy źle? ... Życie, to nie bajka, westchnie ktoś z uśmiechem. Tak, ale,
właśnie dlatego, w konkrecie każdego dnia, na pomoc przychodzi nam Ten, który wie wszystko.
Nasz Ojciec! On jeden zna rozwiązanie, najbardziej nawet, zapętlonych spraw serc ludzi. To, co
mogło zabić, umocni, by móc kochać bardziej. Z Nim, wszelkie życiowe burze, są do przejścia.
Trzymając się Jego ręki stajemy się NIEZATAPIALNI!
Dr Jolanta Niewińska – pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
(Wydział Nauk Społecznych, Katedra Teologii Mediów)
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Jolanta Niewińska

Z butami do nieba1
Dziś Wniebowzięcie Matki Bożej. Dla wielu dziwne święto. Może trzeba by je tłumaczyć
jakoś alegorycznie? No bo jak? Tak „z butami do Nieba”? Z ciałem i duszą? Ona jedna była bez
grzechu, więc pewnie dlatego . A tu mówią: Ona pierw- sza w tym Niebie, a my za Nią! I tu się
zaczyna!
1. Trudne dogmaty
Są w Kościele katolickim takie prawdy wiary, wobec których ludzie stają zakłopotani.
Jednym z nich jest, właśnie, dogmat o tym, że Maryja, z ciałem i duszą, wzięta została do Nieba.
Nieprawdopodobne! A jednak. Skąd w nas ten szok?
Choć, każdej niedzieli, powtarzamy wspólnie Wyznanie wiary, w którym padają słowa:
„wierzę ... w ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.” (Por. KKK) To jednak, wydaje się,
że bardziej utrwala się w nas przekaz z Modlitwy wiernych, gdzie modlimy się: „za duszę świętej
pamięci” tej a tej osoby. Mamy tu do czynienia z ewidentnym platonizmem, który zniekształca
myślenie o tym, co czeka nas po śmierci.
Jezus, po swoim zmartwychwstaniu, podkreślał, że nie jest duchem; że ma ciało! (Por .
Łk 24, 39-43) Nie było ono jednak zmasakrowane krzyżowaniem, biczowaniem, koronowaniem
cierniami, które oszpeciło, przecież, wygląd Jezusa tak, jak pisał o tym w proroctwie Izajasz (Por
. Iz 52, 13-14; 53, 2- 12) Ciało Jezusa, po przejściu przez ogień śmierci, jak wypalona w piecu
glina, zmienia swoje właściwości. Kilka Ran zostało, bardziej chyba jednak, by Go można było po
nich rozpoznać . Chwalebne. Nie krwawią.
My także zmartwychwstaniemy i zostaniemy wzięci do Nieba w ciele. Będą to jednak
ciała przemienione. Wszelka choroba, kalectwo, grzech i śmierć nie zostawią na nich swego
oszpecającego śladu. Będziemy od tego, raz na zawsze, uwolnieni. Nie ma się więc czego bać,
że powstaniemy do życia w ciele, którego dziś może ktoś nie akceptuje, bo by wolał inne,
bardziej doskonałe. W Niebie będziemy piękni! Bo nie skażeni złem. A więc idealni! I właśnie
Niepokalana, Ta zachowana od grzechu, to dla nas konkret od Boga. Wskazując na Nią, pozwala
nam zobaczyć, co przygotował też i dla nas!
2. Fazy istnienia
Chrześcijaństwo nie próbuje opisywać tego, jak będzie wyglądać życie w Domu Ojca,
gdzie sam Jezus przygotował nam już miejsce. „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało ...” (1
Kor 2, 9) Brak adekwatnych porównań! To tak, jak by dziecku w łonie matki, tłumaczyć, że wody
płodowe, które go otaczają, to nic, wobec piękna rzek, jezior, morza, oceanu. Nie zrozumie,

1

Tekst został pierwotnie opublikowany w: J. Niewińska. W Jego cienu. Kraków 2017 s. 15-19.
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kiedy usłyszy o górach, kwiatach, lesie, słońcu czy gwiazdach. To abstrakcja! Kiedy dziecko ma
opuścić swój zaciszny świat pod sercem matki – krzyczy.
Poród nie jest radosnym biegiem na spotkanie przygody fascynującego, nowego życia.
Wydaje się ekstremalnym doświadczeniem utraty czegoś bardzo dobrego, bliskiego,
bezpiecznego. A przecież, nikt z nas, by nie zamienił tego, co tu mamy, z prenatalnym zaciszem!
Śmierć porównywana jest do takiego przejścia, z jednej fazy istnienia, w kolejną. Tu też
doświadczamy granicznych emocji lęku. Jednak, po przejściu tego trudnego etapu, wkraczamy
dopiero w prawdziwe życie! I to w jego najpełniejszej formie, bo bez końca! Życie, które by
miało swój kres, by nie było przecież prawdziwym życiem. Zawierało by w sobie śmierć, a więc
zaprzeczenie siebie.
3.
Zakład o WSZYSTKO!
Dobrą Nowiną jest też i to, że o ile tu, na ziemi, możemy mieć kłopoty mieszkaniowe,
martwić się, czy jakiś lokal nam się trafi, i czy będzie nas na niego stać, to w wieczności ten
problem nas już nie dotyczy. Mieszkań jest wiele! Miejsce czeka i oby się tylko nie zmarnowało.
Jezus przygotował wszystko osobiście!
Tak więc, i nasze w niebo wzięcie, będzie świętem radosnym. Trzeba się z tym oswajać,
bo rzeczywiście, w głowie to się nie mieści! Co nie znaczy, że jest niemożliwe. Brak gór i kwiatów
w prenatalnej rzeczywistości nie wyklucza ich pojawienia się później. Po porodzie. I nie jest to
kwestia wyobraźni a doświadczenia, z którym nie ma co polemizować. Przekonamy się,
przecież, sami! A że jedni, już teraz, zakładają, że to bzdura, a inni, że przeciwnie, to każdemu
wolno wybrać. Tylko, jak trafnie zauważył Pascal, nic nie tracę, jeśli przyjmę, że Niebo istnieje.
Tracę WSZYSTKO, jeśli okaże się, że ono jednak jest, choć teraz je odrzucam 2. Gdyby życie
człowieka rzeczywiście kończyło się śmiercią to by było istnieniem najbardziej absurdalnym.
Niedokończonym. Jak ziarno bez kłosu czy chleba. No, może zgnić. Ale taka sytuacja to piekło!
Ogromny potencjał zaprzepaszczony, nieaktywowany. A niby dlaczego?
Nosimy w sobie ogromną tęsknotę za życiem, bez końca. Stąd budowa piramid,
pomników, inwestowanie w dzieci i wnuki, jako przedłużenie siebie, potrzeba dokonywania
czynów, które po nas zostaną, zapiszą się na trwałe w pamięci innych.
Wieczność wpisana jest w naszą doczesność pragnieniem, które jest zbyt potężne, by
mogło być nie zaspokojone. Harmonia świata wybrzmi, w całej pełni, dopiero wówczas .
Śmierć to zawsze jakaś dysharmonia. Może być ulgą braku cierpienia, nie spełnieniem.
Jest BRAKIEM życia. Nie może więc go wyprzeć. Jak coś, czego nie ma, nie może zastąpić tego,
co rzeczywiście jest. Nie ulegajmy pozorom. Choć bywa, że śmierć narzuca się, z siłą
wykluczającą życie, to przecież ostatnie słowo należy do życia. I jest spełnieniem naszych
najgłębszych pragnień.
Kiedy jesteśmy bardzo szczęśliwi, mówimy: dobrze mi tu, jak w niebie! Bywamy
wniebowzięci! To niezapomniane chwile ... Sam Bóg chce, by trwały wiecznie! A wszystko
zaczyna się DZIŚ, nie jutro czy kiedyś tam, po śmierci, może ... Bo królestwo Boga jest JUŻ i dalej
2

Por. W. Tatarkiewicz. Historia filozofii. T. 2. Warszawa 1990 s. 59.
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przychodzi. Rozrasta się, jak zaczyn, który ogarnia, przemienia nas i świat. Sprawia, że możemy
kochać bardziej, każdego dnia. Takiej miłości nic nie pokona. I to daje tę radość i pokój, które
porywają nas ku Niebu, już tu na ziemi!
Dr Jolanta Niewińska – pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
(Wydział Nauk Społecznych, Katedra Teologii Mediów)
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Jolanta Niewińska

Nad Jordanem1
„To jest Mój Syn umiłowany (...)!” Słowa, jakie wypowiedział Bóg wobec,
zgromadzonych nad Jordanem tłumów, przyjmujących chrzest od Jana (Por. Mt 3, 1-17), wielu
komentuje ze zdumieniem. Jak Bóg może być dumny z Syna, kiedy widzi Go, ubabranego
grzechami tych, co zanurzyli się tu przed Nim, topiąc w rzece zło, które osadziło się, właśnie na
Nim? Może Bóg chce przez to pokazać, że nie cofa swej miłości, nawet kiedy ktoś doprowadzi
się do takiego stanu i mamy Go w tym naśladować? Pewnie to też ważne. Ale czym innym jest
nie przekreślać grzesznika, a zupełnie czym innym zachwycać się nim. No, chyba, że się
nawraca!
1.
Więcej niż rytualne obmycie
Słuszna duma Boga Ojca ze Swego Syna wynikała stąd, że Ten, Jedyny bez grzechu, staje
się grzesznikiem, by nas z grzechu wyciągnąć. Jezus jest Tym, który najdoskonalej wypełni cel
chrztu nawrócenia. Chrzest Jana nie ma mocy gładzenia grzechów. To chrzest pokuty. Ludzie z
przyzwyczajenia, mogli go potraktować bardzo powierzchownie, jako kolejne rytualne obmycie,
tyle że teraz w rzece, i połączone z wyznaniem swoich grzechów. Ale czy towarzyszyła temu
decyzja radykalnego odcięcia się od wszelkich spraw szatana? Kto z nich był gotowy do podjęcia
zadośćuczynienia Bogu za zło, które już się wydarzyło? A przecież chodziło o usunięcie, nie
brudu ciała, ale serca, wnętrza człowieka. (Por. Mt 15, 1-2. 10-14) Dlatego Jezus, prosto z nad
Jordanu rusza na pustynię. Nie ma za co pokutować ani nawracać się ku Bogu, bo nie ma nikogo,
kto by był bardziej z Bogiem zjednoczony i bezgrzeszny. Ale jako człowiek, chce być z ludźmi,
także na drogach ich nawrócenia i pokuty.
Pustynia – sto sprawdzone, od wieków, miejsce gdzie Bóg pozwala się odnaleźć
zagubionym. (Por. Oz 2, 16-25) Strefa ciszy, postu i modlitwy, ale i pokusy. Jezus trwa tam tak
przez 40 dni! (Por. Mt 4, 1-31)
2.
Jad wątpliwości
Po tym czasie przychodzi szatan, by testować Jego wierność Bogu. Tu okazuje się, jak
bardzo Syn zwrócony jest ku Ojcu, a Jego myśli nie skażone żadną wątpliwością czy błędem o
Nim. Drogi Ojca są drogami Syna. On jest Słowem ściśle zjednoczonym ze stwórczą Myślą Boga.
W sposób doskonały wypełnia ją. Pełen Ducha Świętego wie, czego chce Bóg i ma potrzebną
siłę do realizacji Jego woli2. Przecież zna Go, jak nikt. (Por. Mt 11, 27).
Właśnie ten brawurowy sposób, w jaki Jezus odrzuca wszelkie propozycje Złego, który
próbuje odwrócić Go od Ojca i skierować ku sobie, jest dla nas wzorem postępowania w naszych
1
2

Tekst został pierwotnie opublikowany w: J. Niewińska. W Jego cienu. Kraków 2017 s. 21-26.
Por. Benedykt XVI. Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Kraków 2012 s. 22. 24. 161-163.
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życiowych próbach, powrotach ku Bogu, a potem trwaniu przy Nim. Nawet kuszenie ma sens.
Zwycięskie odparcie zła oczyszcza nas, niczym złoto wypróbowane w ogniu. (1 P 1, 7) Utrwala
w nas właściwe myślenie, ukształtowane Bożą hierarchią wartości, i dobro! (1 P 5, 8-10).
Dlatego Jezus, nie tyle izoluje nas od zła, co demaskuje taktykę szatana, byśmy wiedzieli,
jak się przeciwstawić jego intrygom. (Por. 1 Kor 10, 12b-13) To ważna lekcja. Wróg jest
inteligentny, podstępny, przebiegły – nie można go lekceważyć. Uderza mieczem ... Słowa
Bożego! Jak niegdyś w raju, deformuje, swoją sugestią, znaczenie słów Biblii. Groźne! To jak
zatrucie wody ze źródła, kiedy właśnie przychodzi tam spragniony. Usłużnie podsunięte
fałszywe wnioski z, wyrwanych z kontekstu, słów Boga, mają pchnąć ludzi w ręce szatana.
Zaczyna od poddania w wątpliwość tego, co powiedział Jezusowi nad Jordanem,
zaledwie kilka dni temu, sam Bóg: „Tyś jest Mój Syn umiłowany”. Teraz szatan mówi: „Jeśli jesteś
Synem Bożym ...” Jeśli jesteś ... Bo może nie jesteś? Kim właściwie jesteś? Za kogo się masz?
Udowodnij, że jesteś tym, za kogo się podajesz. I ... oddaj mi pokłon (!). Co za przewrotna logika!
Pamiętamy ten jad, przed którym ostrzegała już Księga Rodzaju, u początków historii
zbawienia. Wtedy też szatan siał nieufność wobec słów Boga, jednocześnie powołując się na
nie, ale w wersji sfałszowanej: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze
wszystkich drzew tego ogrodu?” (Rdz 3, 1b) – to ewidentne kłamstwo, bo ludzie nie mogą jeść
owoców tylko z jednego drzewa. Chodziło jednak o sianie zamętu. Co właściwie Bóg powiedział?
Dlaczego to powiedział? Czego ludziom żałuje, że zakazał? W końcu atak przybiera formę
zuchwałego oskarżenia: Bóg kłamie (!) – „na pewno nie umrzecie”. Straszył was tylko, że tak się
stanie.
Ludzi chcieli się przekonać, kto ma rację. I to była ich katastrofa, którą ściągnęli też na
świat. (Por. Rdz 3, 1-7. 16-19) Dlatego Jezus, już na początku swej działalności wśród ludzi, uczy
nas walki ze złem, bo ona nas czeka, czy tego chcemy, czy nie!
3.
Uzbrojeni „po zęby”
Odpowiedzią ma być miecz Ducha – Słowo Boże, choć cała zbroja, opisana przez św.
Pawła, jest tu potrzebna. (Por. Ef 6, 10-20) I Jezus był w pełnym rynsztunku: prawdy,
sprawiedliwości, gotowości głoszenia dobrej nowiny, z wiarą jako tarczą, mieczem Słowa i
hełmem zbawienia.
Atak nastąpi. Niech nikt się nie łudzi, że zostawią go w spokoju, bo potyczki z diabłem to
sprawa księży. Słowo Boże trzeba więc gruntownie poznać. Każdemu. Po to, by nauczyć się
biegle władać tym mieczem, kiedy zajdzie taka potrzeba. „Machanie szabelką” nic nie da. Jeśli
nie rozumiemy Słowa Bożego, albo przyjmujemy je tylko wtedy, kiedy nie wiążą się z tym jakieś
wyrzeczenia, kłopoty, zły duch porywa je z naszego serca, niszczy, zagłusza. A to czyni nas
bezbronnymi! (Por. Mt 13, 19-23) Tu nie ma żartów. Możemy ulec zwiedzeniu i być pokonani
przez własną naiwność. Jezus nie chce naiwnych wyznawców. Dlatego uczy, jak walczyć. I co
ważne, uczy jak zwyciężać!
Tak, rzeczywiście, Bóg może być dumny ze Swojego Syna! Chce też być, tak samo,
dumny z każdego z nas. Dlatego mamy być do Niego podobni, także w tym odpieraniu ataków
złego.
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4.
Słowo z Krzyża
Bóg nie zachwyca się grzechem człowieka ani grzesznym człowiekiem, nawet jeśli to
Jego Jedyny Syn. Na Golgocie, kiedy Jezus „stał się dla nas grzechem”, Ojciec nie powtórzył
swego zapewnienia, że: „Ten jest Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie ...” Choć nie
wyrzekł się Go, ani nie opuścił. Nie wzgardził. To przecież też NIE MILCZAŁ!
„Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie” (J 14,10a), „Kto Mnie widzi, widzi także Ojca”. (J
14, 8b) Tak, właśnie wtedy, z wysokości Krzyża, Bóg najpełniej „przemówił do nas przez Syna”.
(Por. Hbr 1,2) To było JEGO SŁOWO do nas. O potędze miłości, która wszystko przetrzyma, o
determinacji Ojca, z jaką walczy o każdego człowieka, i co znaczy, że przebaczać mamy zawsze,
i kochać nieprzyjaciół. Bo Bóg umarł za ludzi, kiedy większość z nich, jak przypomina św. Paweł,
była jeszcze Jego wrogami. Choć życie oddał także za tych, co byli już Jego przyjaciółmi, dając
przykład miłości największej! (Por . J 15, 13-14) O tym, czy zaliczamy się do przyjaciół, czy też
nieprzyjaciół Boga zależy to, czy znamy i wykonujemy, co przykazał. Bo przekazał nam już
wszystko, zgodnie z tym, co usłyszał od Ojca. (Por. J 15, 14-15).
Bóg nie zachwyca się człowiekiem, który tkwi w grzechu, ale tym, który wraca do Niego.
Kiedy Oblubienica biegnie do Ukochanego, ze wstydem wcześniej wyznając, że „nie ustrzegła
swojej winnicy” (Por. Pnp 1, 6b), a syn marnotrawny, przyznaje z bólem, że nie jest już godzien
nazywać się synem i prosi o miejsce niewolnika. (Por. Łk 15, 18-19) Wtedy Bóg przywraca
ludziom ich utraconą, przez grzech, godność. Na nowo uznaje za swoje dzieci. (Por. Łk 15, 22).
Bez wymówek i ukrytego żalu. JEST TYLKO RADOŚĆ, że ktoś „był umarły, a znów ożył; zaginął, a
odnalazł się”. (Por. Łk 15, 24b) Ale, by tak się stało, potrzebny jest, z naszej strony, pierwszy
krok, jako odpowiedź na wołanie Ojca: WRÓĆ! On czeka.
Dr Jolanta Niewińska – pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
(Wydział Nauk Społecznych, Katedra Teologii Mediów)
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