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MIEJSCE DUSZPASTERSTWA WIĘZIENNEGO WE FRANCUSKIM SYSTEMIE
PENITENCJARNYM
Artykuł składa się zasadniczo z dwóch części. Pierwsza dotyczy zagadnień teoretycznych
francuskiego

duszpasterstwa

więziennego,

druga

zaś

-

praktyki

realizowanej

w regionie marsylskim. We wstępie autor przybliża zagadnienia duszpasterstwa w systemie
penitencjarnym Francji w ujęciu historycznym i przedstawia ewolucję przepisów w tym
zakresie. Dalej zajmuje się organizacją francuskiej organizacji penitencjarnej nadzorującej nie
tylko wykonywanie kar izolacyjnych, ale i środków probacyjnych realizowanych
w warunkach wolnościowych. Wskazuje na odrębne traktowanie części populacji osadzonych
(w tym przypadku kobiet i młodocianych), zagadnienia opieki medycznej oraz kwestie natury
logistycznej związanej z budową i zarządzaniem więzieniami na zasadzie operatora
zewnętrznego. Następnie opisuje takie metody oddziaływania penitencjarnego jak praca,
edukacja, kultura, sport oraz kontakty ze środowiskiem pozawięziennym.
Oddziaływaniu religijnemu poświęcona jest podstawowa część pracy. Dotyczy ona zagadnień
naboru do pracy duszpasterskiej w więzieniu, przygotowania zawodowego do jej
wykonywania i osobistych predyspozycji w tym względzie. Autor przybliża dane liczbowe
dotyczące ilości etatów kapelańskich z podziałem na wyznania oraz przyznane im uposażenia.
W

artykule

znaleźć

też

można

informacje

dotyczące

specyfiki

posługi

wśród

wielowyznaniowej populacji francuskich więźniów oraz uczestnictwa katolików w życiu
religijnym więzienia, w tym sakramentalnym. Ponadto w materiale znajdują się osobiste
refleksje autora na temat religijności współczesnych Francuzów.
Artykuł kończy opis życia religijnego więźniów regionu marsylskiego według opinii
duszpasterzy tam pracujących: katolickiego księdza i świeckiego wolontariusza. Obydwaj
kapelani wskazują na większą swoją aktywność terapeutyczną niż sakramentalną, wynikającą
z takich właśnie oczekiwań więźniów wobec swoich duszpasterzy.
THE PLACE OF PRISON CHAPLAINCY IN THE FRENCH PENITENTIARY
SYSTEM
The article consists of two parts. The first part concerns some theoretical issues pertaining to
French prison chaplaincy, whereas the second describes the practice followed in the Marseille
region. In the introduction the author delineates the issue of pastoral work in the French
penitentiary system from a historical perspective and presents the evolution of the relevant

regulations. Then the author discusses the organization of the French penitentiary institution,
which supervises not only the execution of isolation penalties, but also probationary means
undertaken at liberty. Subsequently, the individual treatment of the part of the prisoner
population is indicated (including women and juveniles), and the questions of medical care
and logistics concerning the external construction and management of prisons are discussed.
Then the article describes the methods of penitentiary treatment by means of work, education,
culture, sport and interaction with the outside world.
The major part of the study is devoted to the issue of religious influence in penitentiary
treatment. It concerns the issues of recruitment to prison chaplaincy, professional preparation
for pastoral work and personal predisposition in that respect. The author quotes some figures
concerning the number of chaplains employed, divided with respect to religion and salary. In
addition, some information is provided about the peculiarity of pastoral care of the multiconfessional population of French prisoners and the participation of Catholics in the religious
life of prison, including the sacramental life. The article also presents the author’s personal
reflection on the religiousness of contemporary French people.
The article concludes with a description of the religious life of prisoners from the Marseille
region according to a Catholic priest and a lay volunteer, both of whom work in that region.
Both point to the therapeutic rather than sacramental character of their activity, which follows
from such expectations of prisoners towards their chaplains.

